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pirmiau saky
tos. žodžių jis paleido daug,) 
bet juose mažai kas naujo. 
Dar vis jis kartoja “aš ir ma
no vidujinis balsas“, bet tąsi 
jo “vidujinis” jau ne taip iš
didžiai skamba,—girdisi lyg. 
apgurinto puodo tarškėjimas. į 
šį sykį jis nesididžiavo did-l 
žiausiomis pergalėmis ir did- j 
žiais užsimojimais įvesti visa-, 
me pasaulyje “naują tvarką.” 1

Nieko jis nesakė nė apie' 
blitz-krygą, kuris Rytų Fron-1 
te virto jau krachu.

kalboje nesigirdėjo 
fantastiškų! prižadi! savoj 

Tarpais jo balse 
nusivilimo ii- bevil-)
Raudonoji Armija, i riuomenė Leningrado fron- 

pakeitė “fiūjerio” |te viename mūšyje nukovė 
balsą“. Jame girdisi: 1,100 nacių ir atėmė 46 for- 
kurios liūdija, kad!įus jį vokiečių.

jaučia pradžiai Besivarydami pirmyn
linkui Smolensko, raudon-

šioje 
jau 
naciukams. 
girdėjosi 
tingumo, 
matomai, 
“vidujini 
“gaidos“,
Hitleris jau 
savo pabaigos.

Nacių generolai vis dar 
“negaluoja“, lyg kokios epi-i 
dėmi jos apsėsti.

Jeigu taip ilgiau 
tai nebus nuostabu, 
girsime, kad likosi 
tik vienas generolas
kapralas, Adolfas Hitleris.

trauksis, ; 
jeigu iš-į 
pas juos' 

tai yra:

Yra paskilbęs posakis: “Vi
si keliai veda j Rymą.“ Bet da
bar Rytų Fronte nacių bandi
tai ir jų “fiūrjeris” turės Įsiti
kinti, kad visi keliai juos veda 
į Berlyną.

r.

t

i Kariuomenės Tarnybai Re-

mirė

Sąjungą, jis dirba tankus ir

43 B

Anglai kontr-atakavo jaU I

ponus pietinėje dalyje apsi- 
|gynimo linijos ir laikinai i

Oficialiai Amerikos Pranešimai

i Žudo Karo Belaisvius

tove, rytiniai 
me Singapore salos kampe, 
vis atmuša japonus.

London. — Sovietų kariuo
menė atmetė vokiečius atgal 
iki Charkovo vartų.

buvo, laimėję, bet paskui ja
ponai su daug didesnėmis 

kur jėgomis privertė anglus pa-

Washington. — Jungtinių pietinės dalies. Tai jau pen- 
j Valstijų laivynas praneša, |kioliktas priešų nuskandin-

Tokio, vas. 12.—Japonų ra
dijas sakė, kad daug jų ka
riuomenės jau Įsiveržė i Sin
gapore miestą.
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ATKAKLI ANGLŲ KOVA PRIEŠ JAPONUS SINGAPORE
Raudonoji Armija Vis 
Žygiuoja Pirmyn; Alka 

riavo 46 Fortus

Japonu Fr įžadas 
Neivykdytas

Maskva. — Sovietų ka-

Anglai Sulaikė Prie
šus Libijoj

gistracija Bus Sekmadienį 
ir Pirmadienį

armiečiai atkariavo dar ke
turis kaimus bei miestelius.

Pietiniame, centraliniame 
ir vakariniame frontuose 
sovietinė kariuomenė per 
dieną užmušė apie 3,000 vo
kiečių iš viso.

Oro kautynėse tą dieną) 
tapo nušauta žemyn 12 vo
kiečiu orlaiviu. Žuvo 8 so-Į 
vietiniai lėktuvai.

Vienas raudonarmiečių 
čiužininkų pulkas nužygia-

Libija. — Anglų artilerija vo 10 mylių į vokiečių užnu- 
išdaužė ir išvaikė fašistų gare ir užėmė kariniai, svar- 
tankus. Per kelias paskuti- bų kaimą, sunaikindamas 
nes dienas naciai ir italai ten 70 vokiečių kareivių, 
Libijoj nepažengė pirmyn. Briansko srityje. Paskui at

vyko talkon raudonarmie
čiam sovietinė artilerija; ir! 
taip jie vijo vokiečius tolyn: 
atgal, naikindami juos.

Naciai smarkiau priešina- 
|si, tačiaus jie vis stumiami 
! atgal.

London, vas. 12. — Ang
lai Singapore saloje sudarė 
apsigynimo liniją prieš ja
ponus skersai tos visos sa
los, nuo Johore sąsiaurio iki 
pietinio jos iškišulio,

■stovi pats tvirtoviškas Sin- sitraukt šiek tiek atgal, 
igapofe miestas. Anglų ka-; --------
riuomenė apsitvirtino apka-; Tokio, vas. 12. — Japoni- 
suose ir iš jų atremia japo- jos valdžia pripažino, kad 
nūs, kaip teigia Internation- anglai su savo Changi tvir- 
al žinių agentūra. tove, rytiniai - šiaurinia-

Anglai tebevaldo didžiu
mą tos salos, Į rytus nuo 
minimos linijos.

Japonai katino jau tre
čiadienį užimt Singapore 
miestą su tvirtuma, bet tas 
miestas (šiuos žodžius be
rašant) vis dar tebėra ang
lų apginamas.

London, vas. 12. Neoficia
liai pranešama, jog Angli
jos valdžia, girdi, supranta, 
kad japonai vis tiek užims 
Singapore miestą su tvirtu
ma bile valanda.

Jeigu Japonai Užimtų 
Singaparą...

Batavia. — Holandų Ry-| 
tinės Indijos vyriausybė 
spėja, kad jeigu japonai už

tai imtų Singaporą, tuomet jie

Nežinia, ar raudonarmiečių 
žieminiai drabužiai perdaug 
sunkūs, ar nacių vasarinukai 

. perdaug lengvi, bet, kai jie 
neša savo kudašių atgal
raudonarmiečiams juos dasi- 
ginti nėra lengva.

Kai kas aiškina šitaip: Rau
donarmiečiai žygiuoja žings
nis po žingsnio pirmyn, o na
ciai pradėjo “žygiuoti“ padvi
gubintais žingsniais atgal.

Gal tai ir teisybė.

Klerikalų “Draugo“ vienoj 
laidoj kaž-kaip nupuolė jo 
vardo pirmutinė raidė (D), ir 
išėjo “RAUGAS“.

Tos laidos antgalvis, ma
nau, pilnai atitiko to laikraš
čio turiniui. Jis seniai jau at
siduoda fašistiniu raugu.

Prieš 
(Mass.) 
kis. Ten jo kai kas 
koks skirtumas yra 
lino ir Hitlerio.

“Draugas“ Januškis i tai at
sakęs : t 5

“Skirtumas toks, kaip tarp 
choleros ir čiumos.“

Tokiu 
prantama, 
socialistai 
kinti.

Panašų
man teko girdėti iš nelaimingo ' 
neregio lūpų. Paklaustas, ko
kia spalva jam geriausia pa
tinka, jis atsakė:

“Man jos visos vienodos,— 
juodos.”

kiek laiko Norvvoode 
“spyčiavo J. Janus 

paklausė

‘paaiškinimu,“ su- 
keleivinio plauko 
buvo labai paten-

paaiškinimą“ sykį

net Sovietų Sąjungą.

Holandų Smūgis 
Japonam

Sovietų Oro Didvyriai
Maskva. — Sovietų vy- 

, riausybė suteikė titulą So- 
I vietų Sąjungos Didvyrių 
j (Herojų) dvylikai savo la- 
Įkūnų iš tų, kurie per šešis 
pirmuosius karo mėnesius 

į nušovė žemyn 732 vokiečių
Batavia, vas. 12. — Kari-j orlaivius Maskvos srity j.

nes holandų jėgos miškan- Sovietinis lakūnas Kudi- 
dino tris japonų šarvuotlai- nov, pats vienas per mene- 
vius. naikintuvą ir submari- si sunaikino 1,250 vokiečių 
na ties Ambon sala. kareivių, 155 t roku s - auto-

------------------- mobilius, dešimt kulkasvai-
Pavojus Anglų Burmai Įdžl‘*baterijų11 tr,s tankus-
‘Burma. — Japonai, galų 

gale, persigrūmė per Sal
ween upę prieš anglus ir 
grūmoja perkirst geležinke
lį, kuriuom gabenami Chi- 
nijai karo reikmenys, at
siunčiami iš Amerikos ir 
Anglijos.

Vienas sovietinis lakūnas, 
sužeistas, buvo priverstas 
nusileist į nacių orlaivių 
stovyklą. Bet kitas raudo
nasis lakūnas tiksliai nusi
leido su savo mažiuku lėk
tuvu į tą priešų stovyklą, 
pasiėmė sužeistą draugą ko
votoją į lėktuvą, pasiguldė 
jį ant savo kelių, ir taip 
parlėkė namo visai saugiai.

ta

filozo-:
Shaw,: 

Rev. 
daugelis 

vyrų,

Šviesaus proto, nuoširdūs 
žmonės mato didžiausį skirtu
mą tarp Stalino ir Hitlerio, 
tarp socialistinės sistemos ir 
nacizmo! Pavyzdžiui, 
fas-rašytojas Bernard , 
humanistas - rašytojas 
Hewlett Johnson ir
kitų pasauliniai žymių 
ne tik patys mato, bet ir vi
sam pasauliui Įrodė savo raš
tais, kokis milžiniškas skirtu
mas yra tarp Sovietų Sąjungos 
ir nacių Vokietijos.

Bet pas 
pasaulyje, 
menkystos 
Tysliavai, 
kaip anas
regis kartoja : mums viskas tik 
juoda.

mus, lietuviškami 
tokie žmogiškos 
kaip Januškiai, 

Stilsonai ir Ko., 
nelaimingasai nc-

Visi vyrai, ar jie Amerikos piliečiai ar nepiliečiai, 
tarp 20 iki 44 metų amžiaus, privalo užsiregistruoti ka
rinei tarnybai. Registravimosi dienos — sekmadienis 
ir pirmadienis — vasario 15 ir 16 dd. — tarp 7 vai. ry
to ir 9 vai. vakaro. Tik tiems vyrams nereikia regis
truotis, kurie jau yra užsiregistravę arba (kurie jau 
yra federalinėje krašto kariuomenėje.

Kiekvienas paminėtojo amžiaus vyras turi užsiregis
truoti savo vietos užsiregistravimo raštinėje—DRAFT
BOARD raštinėje.

Kiekvienas paminėtojo amžiaus vyras privalo suži
noti, kur jo drafto raštinė yra. Jeigu jis pats to nežino, 
tai jis privalo pasiklausti kaimyno arba policmano bei 
kokio kito valdžios viršininko, kuris jam pasakys.

Atminkite: visi vyrai, piliečiai ir nepiliečiai, nuo 20 
iki 44 m. amžiaus, turi užsiregistruoti sekmadienį arba 
pirmadienį, j Kai jūs užsiregistruosite, lai dar nereikš, 
kad jus kiekvieną ims kariuomenėn. Bus išimčių. Bet 
užsiregistruoti būtinai turi kiekvienas, imtinas ir ne- 
imtinas. Paskui bus daromi tyrimai ir išimtys.

Roma, vas. 12.—Italai skel
bia (be patvirtinimo iš kitur), 
kad japonų vėliava jau' iškel- 

viduryje Singapore miesto.

w5c/.vz.

Mūsų pakraščių saugotojas Kalifornijoj stebi pa
danges, ar nepamatys, kur priešo orlaivių.

Washington, vas. 11. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmento pranešimas šiandien sako:

Filipinų Sritis — Žymiai sumažėjo buvusios žiaurios 
kautynės Bataano pusiausalyje, taipgi ir japonų veiks
mai iš oro. Bet judėjimai japonų pastiprinimų rodo, 
kad jie greitu laiku pradės daugmeniškai atakuot mū
sų pozicijas.^1.

Laiks nuo laiko persišaudė kanuolės iš amerikiečių 
aptvirtinimų su japonų kanuolėmis, veikiančiomis iš 
Cavite pajūrio. Atrodo, kad mūsų kanuolių ugnis buvo 
sėkminga.

Generolas MacArthur atsiuntė daugiau žinių apie 
smulkmenas mūšio ore vas. 9 d., kur keli priešų orlai
viai buvo nušauti žemyn. Keletas amerikiečių greitųjų 
kovos lėktuvų, P-40 rūšies, lydėjo lėtą fotografuojanti 
mūsų lėktuvą virš Cavite provincijos ir sutiko šešis 
priešų orlaivius.

Fotografuojančio amerikiečių lėktuvo vairuotojas 
buvo filipinietis kapitonas Jesus Villamor. — Jis nese
niai buvo apdovanotas Kryžium su Ąžuolo Lapais už 
Atsižymėjimą Tarnyboje. Kapitonas Villamor atliko 
kdrtotinus nepapratos didvyrybės veiksmus. Šiuo tar
pu jis nutupdė savo lėktuvą ant žemės, kada pasirodė 
japonų orlaiviai.

Jį lydėjusieji amerikiniai kovotojai, tačiaus,- nenu
sileido žemyn, bet pradėjo smarkiai kovot su priešais. 
Įvyko eilė sujudinančių mūšių ore. Keturi priešų or
laiviai buvo tuoj aus nušauti žemyn. Penktas buvo ap- 
šlubintas, svirduliuodamas lėkė į šiaurius ir nusileido 
į orlaivių aikštę arti Pillar. Amerikiečių šoviniai iš ka
nuolių ten jį ir sunaikino, šeštas japonų orlaivis pasi
darė nesuvaldomas ir sudužo į Bataan kalnus. Taip ir 
žuvo visi šeši priešų orlaiviai. Dingo vienas mūsų lėk
tuvas. ' *

Amerikiečiai pagrobė kelias specialiai pastatytas ja
ponų valtis, kuriomis jie mėgino iškelt savo kariuome
nę į vakarinį pajūrį Bataan pusiausalio. Tarp jų buvo 
gyvybės gelbėjimo ir kiti įrengimai su šitokiu užrašu: 
“Jungtinių Valstijų Armijos Transportas Merritt.” Šie 
įrengimai buvo dalis tos pagalbos, kurią Jungtinės Val
stijos davė Japonijai’ po pragaištingo ten žemės dre
bėjimo ir gaisrų, sunaikinusių žymią dalį Japonijos 
1923 metais.

Įdomu pastebėt, jog tai generolo D. MacArthuro va
dovybėje Amerikos armijos transportinis laivas “Mer
ritt” iš Manilos tada gabeno tuos reikmenis Japonijai. 
Tuo laiku jis buvo komandierius Filipinų Skautų Bri
gados.

Panaujinti ‘Tajeriau Japonų Dujos prieš 
) Irgi Apribojami i Amerikiečius

Washington. — Kainų ad-, Teaneck, N. J. — FTane- 
ministratorius Leonas Hen- šama, jog ligoninėje Perlų 
derson patvarkė, jog nuo Uoste (Hawajuose) 
šio mėnesio 19 d. ir padėvė- amerikietis leitenantas Ja- 
tos, bet panaujintos auto- mes S. Clarkson, kuris bu- 

: mobilių ratų padangos-“ta- vo “apnuodytas nežinia ko- 
ijėriai” negalės būt kitaip! kiojnis smarkiomis (japo- 
ipardavinėjama, kaip tik su nu) dujomis tuo laiku, kai 
valdišku leidimu. jis ėjo savo pareigas.”

----------Tokia žinia atsiuntė Ame- IT i i . . n i pi irikos laivynas čia gyvenan- ! Uzbekistano Respublika i čiai leitenanto Clarksono n 1 • • n* 1 motinai.Smarkiai Dirba _ _ _ _ _ _ _ _
i K u*.;Ne»jtaa Japonams
. kistano respublikos prane- PrfeS AmerikieClUS 
j sama, kad ten šiemet bus
i du kartu tiek pagaminta ... . . ~ “
|konservuoto maisto, kaip! . Washington, vas. 12. —- 
!buvo pereitais metais. Šitosį^mG11
sovietinės respublikos gy_. Coi legidoi n kitų foitų su- 
ventojai, būdami toliau nuo da,,’ze Jai)On^ Pamojimus, 
aktualio karo fronto, jau-^ek,anf1lus ls"lust gene1’0!? 
čia ir supranta reikalą rem-'MacArthuro kariuomenę is 
|ti visos SSSR liaudies kovą E?dtaan pusiausalio. 
prieš įsiveržėlį nacizmą.

Puikiai Pasižymėjęs 
Fabrikas

SUBMARINAS NUSKANDINO 15-ta 
LAIVA AMERIKOS VANDENYSE

Maskva. — Kuomet So- 
ivietų vyriausybė vokiečius 
; belaisvius 
I duodama 
1 lengvatų 
i juos geru 
i tai naciai 
įtiniais !
j žvėrys. Štai netoli Solnoč- motorus, šio fabriko darbi- 
|nogorskio miesto, Maskvos ninkai nepaprastai pašižy- 
distrikte, surasta 16-kos mėjo darbe sunkiausiuoju 

1 raudonarmiečių kūnai. Išty- metu. Kai vokiečiai buvo 
irę, daktarai sako, kad jie [užgrobę Rostovą, tai šis 
buvo brutališkai nukankin- Stalingrado fabrikas buvo 
ti žvėriškų nacių.

užlaiko gražiai, 
jiems visokių 

ir aprūpindama 
maistu ir butu, 

i elgiasi su sovie- 
belaisviais, kaip

Maskva. — Sovietu vy
riausybė apdovanojo Stalin
grado miesto traktorių fab
riką Lenino ordinu. Šis fab
rikas seniau dirbdavo trak
torius, bet pastaruoju laiku,

kad vas. 2 d. priešų subma- 
I rinas torpedavo, bombarda- 
jvo iš kanuolės ir nuskandi
no žibalinį Amerikos laivą 
į“W. L. Steed,” 6,182 tonų, 
amerikiniuose vandenyse, 
netoli New Jersey valstijos

tas laivas netoli rytinių 
Amerikos krantų.

Trys šio laivo jūrininkai 
išgelbėti. Nežinia, kas atsi
tiko trisdešimt penkiem ki
tiem jo jūrininkam.

Fašistų Ašies submarined

priverstas jieškotis žalios 
medžiagos naujose vietose 
nes pirmesniems šaltiniams 
grūmojo pavojus. Fabriko 
vadovybė ir darbininkai vi
sas kliūtis nugalėjo ir susi- 

■ :rado žaliosios medžiagos 
rytiniuose Amerikos vande- tiek, kad fabrikas galčio 
nyse viso iki šiol sunaikino dirbti be sustojimo. 146 fab- 
113,163 tonus prekinių lai-!riko darbininkai buvo apdo- 
vų, o su jais ir 438 jūrinin- vanoti už individualinius 
kus. pasižymėjimus.
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Singaporas
Gal kai šie žodžiai skaitytoją pasieks, 

Singapore tvirtuma jau bus puolusi, t. 
y., patekusi Japonijos imperijalistams. 
Mažai yra žmonių, kurie tikėtų, kad toji 
tvirtuma atsilaikys. Atrodo, kad Singa
poras puls greičiau, negu kas manė.

Nereikia nei sakyti, kad Singapore 
puolimas — didelis smūgis Sujungto
sioms Tautoms ir geras paakstinimas fa
šistinės Ašies plėšikams tęsti toliau savo 
pasaulio užvaldymo žygį.

Paėmę Singaporą, japonai lengviau ga
lės pulti Hollandų Indijos salas. Paėmę 
Singaporą, japonai galės varyti savo to
limesnę karinę operaciją ir Burmoj, o 
paskui, jei ko—Indijoj. Paėmę Singapo
rą, japonai galės drąsiau pulti ir Austra
liją.

Kai kurie mano, kad Singapore pateki
mas Japonijai, gali pratęsti Ramiajame 
Vandenyne karą mažiausia metams lai
ko. Galimas daiktas.

Mes neabejojame, kad Sujungtųjų Tau
tų karinė vadovybė, akiregyje šito pavo
jaus, nesnaudžia. Ji veikia ir daro pla
nus ateičiai. Ji planuoja, kaip bus gali
ma vesti karas be Singapore. Nėra abe
jojimo, kad Sujungtosios Tautos suras 
būdus ir priemones karui vesti.

Bet tik to neužtenka. Mūsų nuomone, 
Singapore žlugimas turėtų juo labiau iš
judinti iš gero nusiteikimo kiekvieną fa
šizmo priešą. Perdaug Amerikoje iki šiol 
būta gero nusiteikimo sąjausmo. Per
daug mes plojome sau per pečius, ramin- 
damiesi, kad mes esame turtingi ir galin
gi ir bent kokis priešas mums — tik juo
kas.

Turime dar ir dar kartą atsiminti, 
kad priešas yra galingas, priešas yra 
stiprus. Ir todėl visi mūsų resursai, visi 
mūsų fabrikai ir žmonės privalo kuo vei
kiausiai įsijungti gaminimui daugiau 
ginklų, daugiau orlaivių, daugiau tan
kų. Mes turime aprūpinti tomis reikme
nimis Sovietų Sąjungą ir Angliją. Mes 
turime daryti viską, kad su pavasariu 
mūsų kariuomenė galėtų kirsti smūgį di
džiausiam Ašies valstybių partneriui — 
Hitleriui. Jei Singapore žlugimas labiau 
išjudins Amerikos žmones, — bus viskas 
geriau ir mes tos nelaimės tiek daug ne
jausime. Jei ne, — bus blogiau. To tu
rime nepamiršti.

LaGuardia Pasitraukė
Pagaliau Niujorko miesto majoras pa- 

sitraukė iš Civilinio Apsigynimo direk
toriaus pareigų. Jo vieton prezidentas 
Rooseveltas skiria buvusį LaGuardijos 
padėjėją, Mr. Landis.

Amerikinėje spaudoje buvo daug ra
šyta, daug nepasitenkinimo reikšta dėl 
to, kam Mr. LaGuardia palaiko du dar
bus: miesto majoro ir Civilinio Apsigy
nimo direktoriaus. Turėdamas du dide
liu darbu, argumentavo spauda, negalės 
jų atlikti nei vieno gerai. Taigi su Mr. 
LaGuardia rezignacija atpuola ir visa 
kritika.

Dabar toji pati spauda daug rašo dėl 
Mrs. Rooseveltienės, prezidento žmonos. 
Ir ji užima vietą Civilinio Apsigynimo 
ofise. Ji buvo LaGuardios padėjėja, o 
dabar bene bus Mr. Landis’o padėjėja. 
Be abejo, ne vienas laikraštis, rašydamas 
prieš ponią Rooseveltienę, rašo tam tik
rais politiniais sumetimais, tam tikru 
tikslu, kad ją įgilti ir kad per ją — pre
zidentą įgilti.

Bet jeigu spauda šitaip sielojasi, tai, 
mūsų nuomone, galėtų ir ponia Roose vel- 
tienė iš ten pasitraukti. Tegu visas Ci
vilinio Apsigynimo darbas, kuris yra la
bai svarbus, bus perduotas į kitų palink
tų ir atsakomingų žmonių rankas.

Neseniai Londone įvyko masinis mi
tingas, kuriame buvo iškeltas Indijos ne
priklausomybės klausimas. Kalbėtojai 
ten reiškė pageidavimo, kad Anglijos 
vyriausybė pasisakytų už Indijos nepri
klausomybę dabar, nes tas paakstintų 
Indijos žmones kovoti prieš Ašies vals
tybes.

Šiuo metu, kai japonai ryja seilę, žiū
rėdami į Indiją, iš tikrųjų, metas būtų 
Anglijos vyriausybei tarti žodį tuo rei
kalu, įtraukiant milijonus indusų į ko
vą prieš fašistines valstybes.

Busimasis Pavasaris ir Mūsų 
Pareigos

Spaudoje daug rašo apie tau kad Hit
leris ruošiasi pavasario ofensyvai. Pir
miausiai numatoma, kad jo naujos ar
mijos, apginkluotos naujais ginklais bus 
metama prieš Sovietų Sąjungą. Hitleris 
yra pavergęs visą Vakarinę ir Centra- 
linę Europą su jos galingais žaliadaik- 
čių rezervais ir milžiniška industrija. 
Jam dirba apie šimtas ir pusė milijonų 
pavergtų žmonių įvairiausius ginklus. Jis 
ruošiasi prie didelių karo veiksmų pirm, 
negu Jungtinės Valstijos bus susimobili- 
zavę ir galės mesti savo galingas jėgas 
karan prieš hitlerizmą.

Kur Hitleris taikys smūgius? Kol kas 
yra tik spėliojimai. Daugelis sutinka, 
kad smūgiai bus taikomi prieš Raudo
nąją Armiją, kuri dabar varo nacius at
gal. Kiti numato, kad gal Hitleris puls 
Anglijos salas, kad jas pavergus ir už
davus smūgį Anglijos imperijai. Kiti nu
mato, kad gal jis puls Artimus Rytus— 
Turkiją ir per ją eis linkui Irako, Kau
kazo, Irano ir bendrai su Japonija Indi
jos pavergimui.

Kur Hitleris nepultų, kur jis nelaimė
tų, vis tai bus smūgiai Sujungtoms Tau
toms — Amerikai, Anglijai, Sovietų Są
jungai ir jų talkininkėms.

Sovietų Sąjunga laiko svarbiausi karo 
frontą. Ji kaunasi prieš galingiausias 
Ašies — Vokietijos, Rumunijos, Finlian- 
dijos, Vengrijos, Italijos ir jų talkininkių 
jėgas . ' i . i

Sovietų Sąjungos frontas yra labai il
gas. Ten veikia milionai žmonių ir jis 
reikalingas daug naujų ginklų ir amu
nicijos. Jo laimėjimai bus visų Sujung
tų Tautų laimėjimai. Sovietų Sąjungos 
fronto laimėjimai nudvelks Japonijos lai
mėjimus ir laikinus nacių-fašistų Libijoj 
pasisekimus. Sovietų Sąjungos frontas 
reikalingas ne vien, kad Sovietų Sąjun
gos užfrontis gamintų ginklus ir amu
niciją, bet kad jį daugiau aprūpintų 
Jungtinės Valstijos karo reikmenimis.

Iš kitos pusės, artėjantis pavasaris 
reikalauja iš Anglijos ir mūsų šalies sti
praus veikimo prieš nacių Vokietiją. Jei
gu tokis veikimas bus išvystytas, jeigu 
Hitlerio ofensyvą paversime į niekus, tai 
jau galėsime matyti ir mūsų karo lai
mėjimą.

Gaudo Mūsų Krašto Neprietelius
Iš San Francisco pranešama, kad Am. 

Federalinis Investigacijos Biuras su J. 
L. Pieper priešakyje, kuris San Fran
cisco mieste yra FBI galva, gaudo vo
kiečius, japonus ir italus. Virš 150 fede- 
ralės valdžios žmonių pastatyti tam dar
bui. Virš 8,000 japonų, vokiečių ir italų 
yra uždrausta išeiti iš namų. Net Grafi
ko policija veikia ant kelių, daugelyje 
vietų patikrina automobilistus.

Padaryta krata buddistų — japonų 
bažnyčioj. Surasta žemlapiai, radio ir 
mimeografo aparatai, kas, žinoma, baž
nyčiai nereikalinga. Areštuota japonai 
kunigai Kayo Tamanaka, Bunuyu Fuji- 
mura ir Hashin Fujikado.

Padaryta krata pas Shunso Matsuda, 
kuris pramintas “Chualar karaliumi.” Jis 
turi 2,300 akrų ūkį, kur dirba apie 250 
darbininkų. Pas jį rasta ginklų, garsia
kalbių, mimeografinių prietaisų, kamerų 
ir kitokių dalykų, kas buvo įsakyta ati
duoti policijai.

Areštuotas James Charles Grub, pas 
kurį surasta net penkių apsigynimo fa
brikų planai — “blueprints.” Pas jį taip
gi rasta German-American Bund’o na
rinių knygelių ir sužinota, kad jo brolė
nas New Jersey valstijoj yra veiklus na
cių organizacijų narys.

Suimtas tūlas John George Majus, 36 
metų amžiaus, kuris pasisakė, būk gimęs 
Čechoslovakijoj. Jis dirbo ant Calmar 
garlaivio ir sugadino laivo valdymo apa
ratą. 1 i '

Suimta visa eilė japonų, italų ir vokie
čių. Kai kurių areštuotų gimimo vieta

"Laisvės” Reikalai
Tuojaus prieš savo mirtį, 

Katrina Viltrakiūtė - Talan- 
dzevičienė savo dienraščiui 
paskyrė $50. Sveika būda
ma, draugė Viltrakiūtė gau
siai remdavo “Laisvę.” Au
kodavo ir lankydavo jos pa
rengimus.

M. «Savukienė, Muse, Pa. 
priminimui mirusį savo vy
rą Igną Savuką aukojo 
$2.50 dienraščio palaikymui. 
Gyvenant Ignui Savukui, jų 
visa šeima buvo geri “Lais
vės” patrijotai. Jam mirus, 
šeimoje meilė link “Laisvės” 
pasiliko ta pati.

Bronė Žilinskienė, brook- 
lynietė, apgailestaudama sa
vo neseniai mirusio vyro, 
Tarno Žilinsko, aukojo ben
driems “Laisvės” reikalams 
$2 ir $1 bazarui. Nuo se
niai Tarno Žilinsko šeima 
yra stiprūs laisviečiai.

Daugiau aukų dienraščio 
reikalams gavome nuo J. 
Vaišnius, Pittsburgh, Pa. 
$3; Juozas Daubaras — A- 
thol, Mass. $2; K. Lapatta— 
Baltimore, Md. $2; Ignas 
Lisajus — Seymour, Conn. 
$2; K. Romikaitis — Read
ing, Pa. $2; J. Aukšiūnas 
— New Britain, Conn. $2.

Žemesnėm sumom auko
jo: Kazimieras Vasiliaus
kas $1; A. Augliene, Belle-

rica, Mass $1; Uršule Zalec- 
kaitė —Brockton, Mass. $1; 
C. Stashinsky — New Ken
sington, Pa. $1; John Zabu- 
kas, Providence, R. I. $1; P. 
Stankevičius, Jamaica, L. I. 
$1; T. A. Jerome, Plains, 
Mass. $1; Jonas Bublis, 
Barre Plains, Mass. $1; 
Juozapas Ver belą, Earlville, 
N. Y. $1; Mrs. A. Tamalio- 
nis, Tariffville, Conn. $1; 
A. Miliuseviciiis, Camb
ridge, Mass. $1; C. Marcen- 
kus, Bratum, Oregon $1; 
Peter Fray er, Summer lee, 
W. Va. $1; J. Gakus, Brid
geport, Conn. $1 ir John 
Stankus, Naugatuck, Conn. 
$1.

Po 50c aukojo: Chas. 
Daukšas, Brooklyn; J. Rin
kevičius, Thomaston, Conn.; 
Ignas Strelčiūnas, Cuddy, 
Pa.; ir Frank Gervickas, A- 
thol, Mass.

kartais pasireiškia savo ko
vomis, kaip, pavyzdžiui, 1920 
m., kuomet maždaug libera
liškas premjeras pateko į 
valdžią, šis premjeras — 
Hamaguchi — buvo nužu
dytas prieš pat Japonijos 
užpuolimą ant Mandžūrijos 
ir liaudis po senovei tero
rizuojama, jos vadai bruta- 
liškai žudomi. Liaudis iš 
jaunų dienų mokinama apie 
imperatoriaus “dieviškumą” 
— jo žodis — dievo žodis. 
Tarnauti kariuomenėj, reiš
kia tarnauti dievui - impe
ratoriui ir ant žemės dides
nės garbės nėra, kaip tar
navimas ir mirimas už im
peratorių.

Japonijos p a r lamentas, 
kovo 26, 1940 m., priėmė bi- 
lių, pagal kurį visi japonai, 
kurie neatitinka vyriškumo 
ar moteriškumo standardui
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Chinijos berniukas Ta-Pei, ku
rį prezidento Roosevelto žmo
na pasižadėjo globoti. Ant jo 
krūtinės yra registracijos nu
meris, uždėtas vienoje Čiun- 
kingo siratinėje.

--------
Labai gražių aukų mato

me nuo aukščiau suminėtų 
asmenų. Puiku, kad “Lais
vės” patrijotai moka su
prasti savo dienraščio padė
tį. Kylančios kainos spau
džia dienraštį. Taigi, įsigi
jimas Defense bonų yra pir
moje vietoje, o antra, tai 
dienraštį reikia turėti min
tyje, — gavus pilną pėdę.

P. Buknys.

Kai Kas Apie Japoniją
Japonijos salos mažesnės 

už California apie desėtku 
tūkst. ketvirtainių mylių. 
Calif orni jos plotas siekia 
virš 158 tūks. ketv. myl., o 
Japon. salų plotas virš 148 
tūkst. ketvirt. myl. Bet už 
tai Japonija žmonėmis labai 
tirštai apgyventa. Palygi
nus su California, Japonija 
turi apie 13 kartų tiek gy
ventojų arba apie 73 milio- 
nus žmonių, kuomet Cali
fornia teturi apie 7 mil. gy
ventojų. Japonijos gyvento
jų skaičius viršija visų šių 
didesnių Amerikos valstijų: 
California, New York, New 
Jersey, Pa., Illinois, Ohio, 
Texas, Mich., Mass, ir Mi
ssouri gyventojus sudėjus 
kartu. Tai tik pačios Japo
nijos žemės plotas ir gyven
tojų skaičius. Prie tų skait
linių pridėjus Japonijos val
domų kraštų plotą, pasida
ro viso 260,644 ketv. myl. 
žemės plotas ir 105,226,101 
gyventojų skaičius.

Japonijos valdžia susida
ro, vyriausiai, iš impera
toriaus, kuris jau yra 124- 
tas — sūnus nuo tėvo — pa
veldėtojas Japonijos sosto, 
kaip jis save vadina, “sau
lės kunigaikštis, dieviškos 
aukštybės giminės sūnus, 
Hirohito.” Taip pat impera

torius turi ir kabinetą, su
sidedantį iš 404 narių, ar
timesnių ir tolimesnių im
peratoriaus giminių, aukš
ti! ponų ir didelių turtuolių, 
kurie padeda imperatoriui 
tvarkyti ne tik imperijos, 
bet ir gyventojų reikalus. 
Šio kabineto pirmininku yra 
kunigaikštis Fuminaro Ko
no je. Jis skaitomas neklai
dingu, dievišku žmogum ir 
virš visokios kritikos, pana
šiai, kaip ir pats imperato
rius.

Kariuomenėj tarnystė yra 
verstina ir visuotina. Ka
reiviai dalinami į dvi kla
ses — tinkamus ir -visiškai 
tinkamus. Pradedant nuo 
17 metų, jaunuolis imamas 
kariuomenėn kaipo naminės 
atsargos karys, o nuo 20 
metų amžiaus per du metu 
tarnauja ginkluotoj tikrojoj 
kariuomenėj. Paskui per 
penkis metus ir keturis mė
nesius jis būna pirmos ei
lės rezervistas, o vėliau, per 
12 metų, kaipo antros eilės 
rezervistas. Bet japono vy
ro priklausomumas nuo ka
riuomenės dar tęsiasi iki 40 
m. amžiaus.

Tą didžiulę armiją užlai
ko liaudis, nors pati dažnai 
badauja. Liaudis, pavergta, 
prispausta ir paniekinta,

(nepilnai sveiki, nesuaugę i 
kaip reikia, silpnapročiai ir 
1.1.), turi būti verstinai ste
rilizuojami, panašiai, kaip 
ir Vokietijoj.

Japonų Papročiai ir 
Prietarai

Kuomet japonas valdinin
kas pasigeria, tai apie jį 
plačiai aprašoma laikraš
čiuose, nes tai, esą, garbin
gas dalykas daug svaigalų 
pakelti.

Vakarinų šiauriniaikiemų 
šonai apsodinami krūmokš
liais, nes, pagal japoniškus 
prietarus, iš tos pusės atei
na velniai... Visi japonai 
vengia gyventi po 4 ar 49 
gatvės numeriu, pagal tuos 
pačius japoniškus prietarus, 
tie numeriai esą nelaimingi. 
Numeris 4 reiškia mirtį, o 
9 — nusiminimą... Kuomet 
aukštesnis oficierius, paei
nantis iš imperatoriaus gi
minės, važiuoja gatve, tai 
gyventojai turi slėptis,‘že
mai nusilenkti arba net at
sigulti, kitaip jie gali būt 
ant vietos nušauti, nes pa
prastam valstiečiui negali
ma savo akimis pamatyti 
“jo dieviškos didybės” im
peratoriaus ar jo giminės 
ir tikėtis išlikti gyvu... Ja
ponas, norėdamas atiduoti 
pagarbą, garsiai sušnypščia, 
įtraukdamas į savę kvapą 
pro dantis... Jeigu prieš 
japoną nusišypsosi, tai, vei
kiausia, bus priimta už pa
nieką, nes japonas taip iš 
mažo įkalbamas, kad kiek
vienas pikto velijantis žmo
gus, save apmaskuoja su 
šypsena.
Skirtumas tarp Japonų ir 

Chinų
Būtų sunku pasakyti, ar 

japonai labiau neapkenčia 
chinų ar chinai japonų. Pas 
chinus yra tokia legenda 
apie japonus: Chinijos im
peratorius, gyvenęs 3-čiam 
šimtmetyje, nusiuntęs j “te
kančios saulės” šalį parink- 

I tų jaunuolių grupę jieškoti

gyvenimo eleksyro, kurį 
vien tekanti saulė galinti 
suteikti. Ta grupė jaunų 
chiniečių daugiau nebegrį
žo. Pagal chinų legendą, jie 
susidėjo su beždžionėmis ir 
taip sukūrė Japonijos impe
riją. Dėl to tankiai galima 
išgirsti chinietį, vadinantį 
japoną “bezdžionvaikiu.”

Jei užklaustom japono, ar 
jis geriau pasirinktų gyven
ti su chiniečių ar europiečiu, 
tai jis pasirinktų chinietį, 
kurį japonas pavergęs galė
tų priversti sau tarnauti. 
Tačiaus chinietis padarytų 
priešingai, jis pasirinktų 
europietį, nes chinietis tiki, 
kad europietį galima išmo
kinti chiniškos išminties ir 
moksle pakelti lygiagrečiai 
su chiniečių ir tuomet euro
pietis galėtų būti chiniečio 
draugas...

Japonai didžiuojasi savo 
militariniais didvyriais, o 
chinai savo filozofais. Japo
ną galima teisingai įsivaiz
duoti apsiginklavusį iki 
dantų, o chiną — vienmarš
kinį ir rūpinantis, ar nebus 
lietaus. .

Japonų Agresija
Japonijos Mikado (Japo

nijos imperatorius save va
dinasi Mikado, kas maždaug 
reiškia “dangaus vartai.”) 
armijos pradėjo pasižymet 
agresyviškumu jau nuo 
1895 m., kuomet Japonija 
prijungė sau Formosą. Pas
kui po Formosos sekė pri
jungimas prie Japonijos im
perijos Korėjos, 1910 m.; 
Shanghai buvo Japonijos 
užimta lapkričio 8, 1937 m.; 
Peipingas — rugpjūčio 8, 
1937 m.; o sekamais, 1938 
m. Japonija okupavo: Su- 
chow, Hankow, Canton, ir 
kitus Chinijos miestus.

Britų konvojus, gabenąs karinius reikmenis Sovietų Sąjungai, kažin kur tolimuo
se šiauriuose. Dideli šalčiai ir vokiečių prisėtos minos jiems, sakoma, kliudo.

Manchukuo teritorijoj ja
ponai įkūrė savo valdžią 
1933 metais.

Japonijai užpuolus iš pa
salų ant mūsų šalies, Mika
do armijoms pavyko užimti 
kai kurias salas arba jų da
lis, priklausančias Ameri
kai, Anglijai ar Rytų Indi- 
joms (Hollandijai). Bet ten
ka manyti, kad Mikado, už
puldamas Amerikos valdo
mas salas, pasirašė savo 
mirties dekretą, panašiai, 
kaip Hitleris, užpuldamas 
So v. Sąjungą, kad padarė; 
visų fašistinių agresorių 
laukia tas pats likimas —
visiškas sunaikinimas.

J. By-nas.

dar nėra išaiškinta. Federates valdžios 
žmonės mano visu griežtumu vesti ko
vą prieš tuos elementus, kurie vienaip ar

kitaip gelbėja mūsų šalies ir jos talkinin
kių neprieteliams.

Taip ir turi būti!

New York o apskričio de
mokratai pradėję kampaniją 
nusikratyti Tammanės vardo 
ir distrikto vado Sullivan.
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PALYGINTI, TIK SAUJELĘ ŽVAIGŽDŽIU MES TEMATOM

laipsnių karščio pagal ^ah.'gyvenus tiktai ketvirtadalį

Jis reikalingas abelnai svei- dujų debesys taip dideli,

sriubai virtis. Šio šar-

-

iškasamoji 
jog saulės 

chemiškai į 
tūkstančiai

pasaulinį 
Richardsonas 

frontui paruošė 
šunų. Jų tiek 

reikalaujama,

rieba- 
kurios, 

nuvaryt

eks- 
kuri 
my-

spinduliui perlėkt

kiekvieno 100 su-1 
augusių amerikiečių i

O visgi j’aponiškas “būžys” bus sunaikintas! . .
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Ar Pleiskanos Nuvaro 
Plaukus nuo Galvos?

Suneš Karžygiai 
Fronte

Bizniški garsintojai savo 
tonikų, plaukų stiprylų, ty
čia sumaišo paprastas pleis
kanas su rimtu nesveikumu 
galvos odos, kuris vadinasi 
scborrheja dermatitis. Dė
lei paprastumo mes tą ne
sveikumą vadinsime šiame 
straipsnyje seborėja.

Seborėja yra išsisunkimai 
iš apkrėstų riebalinių odos 
liaukų (gliandsų). Tie išsi
sunkimai suskrenta į storus 
žvynus ant galvos odos, iš
šaukia žaizdas, niežuli ir 
net nuvaro plaukus nuo gal
vos.

Yra ir paprastos 
luotos pleiskanos, 
tačiau negręsia 
plaukus.

Bet nesąžiningi 
biznieriai, norėdami ibau- z 6.

gint žmones ir tuom geriau.

su-1 Yra užrekorduota tokių 
turi atsitikimų, jog po “gyveni- 

(mo permainos” pas moteris 
ne tik pleiskanos pranyksta, i 
bet net seborė ja dingsta.' 
Sako, tai todėl, kad po ly-1 
tiškai gyvenimo permainai 
nustoja veikiusios kai ku-! 
rios liaukos.

Jokie plaukų tonikai ne-1 
sunaikina vadinamų bakte-1

i f vrijų “pačiose plaukų šaknų i 
duobutėse,” kaip kad skel
bia tonikų pardavinėtojai. 
Kai kurie tonikai kenksmin
gi. Pa v., jeigu kas turi sau- 

įsas pleiskanas, tam kenkia 
(tonikas su perdaug alkoho
lio; keno pleiskanos rieba
luotos, to makaulei kenkia 
tonikas, kuriame perdaug 
aliejaus.

Ar galima išgydyti nuo 
pleiskanų? Dar nėra tokio 
vaisto, atsako medikalis žur
nalas Hygeia. Bet galima 

j suvaldyt, arba sukontro- 
pasipinigauti, taip niipasa- liuot pleiskanas paprastais 
koja, kad žmonės įsivaiz- būdais.
duotų, būk seborėja ir šito- Jeigu oda riebaluota, var- 
kios pleiskanos tai esą vie- tok žaliąjį muilą galvai iš- 
nas ir tas pat dalykas. mazgoti. Jeigu galvos oda 

Odos gydymo specialistai persausa, naudok tam tyčia 
dabar tvirtina, kad del pa- riebaluotus muilus. Pavar- 
prastų ar riebaluotų pleis-,tojus muilą, reikia gerai jį 
kanų žmogus nenuplinka, išplauti, kad ir keliais van-' 
bet nuo seborejos gali nu- denimis.
plikti.

Jeigu pačiam sunku ats
kirt, ar tai tik šiaip pleiska
nos ar seborėja, tad reikia 
eit pas gydytoją, o ne pas 
tonikų pa rd a v i notoj ą.

Ne kartą buvo spėjama, 
kad pleiskanos atsiranda iš 
tam tikni bakterijų veiki
mo plauk ’ duobutėse. Bet 
iki šiol dar niekas nesurado 
tokių bakterijų. .

Kartais ir pas mažus kū
dikius būna šiek tiek pleis-

Daugeliui užtenka vieno 
'galvos išplovimo per savai
tę; bet nekenkia ir daugiau.

Vidutinis, neši urkštus 
masažavimas galvos odos 
'yra geras dalykas. Bet ne- 
i patartina kietu šepečiui per- 
,stipriai bružuot galvos odą; 
tatai gali pakenkti.

Pleiskanos nėra pavojin-
o schoreją tik vienas1— Bilionas yra tūkstantis 

iš penkių šimtų žmonių te- milionų.
• o-fiimn I

NESUSKAITOMA JŲ 
DAUGYBĖ

Astronomai priėjo išvadą,

/ . '

Pasaulyje yra daug bi
lionų žvaigždžių, bet plika 
akim, be žiūrono ar teles
kopo, . mes tegalime matyt 
tiktai apie 6 tūkstančius 
žvaigždžių, ir tai niekada 
ne daugiau, kaip trejetą 
tūkstančių tuo pačiu laiku. • 1 • l — 1 1 i •

gauna. ;
Vienas žymus gydytojas : 

kanu, bet pleiskanos pilnai todėl, sako: “Laikyk savo 
išsivysto paprastai tik po galvą švarią, taip su valdy
to, kai žmogus sulaukia pil- si pleiskanas, ir veikiausia jog toje žvaigždžių grupėje, 
no lytiško subrendimo, kada niekada negausi seborėio*.” kurioje spindi mūsų saulė, 
jo liaukos pasidaro veiklios/ N. M.'yra iki 100 bilionų žvaigž

džių iš viso, kai kurios ma
žesnės už mūsiškę saulę, c 
kitos daugybę kartų dides
nės už ją. Šis žvaigždynas 

, yra toks milžiniškas, kad 1 
'praeitų 100,000 metų, kol 

dar '^esa perlėktų nuo vieno jo 
. i krašto iki kito, nors šviesa 

, * į lekia su 186 tūkstančių my- 
3U' lių greičiu per sekundą.

DAUSOS NE TUŠČIOS
Kai kurie žmonės įsivaiz

duoja, kad tarp žvaigždžių 
esą visiškai tuščios dausos. 
Bet tikrumoj tose dausose 
yra dujų, dulkių, net ir ga
balų medžiagos. Kai kurie

Kodėl AmeriHeč’
Sujudo Šarkius Gaudyt

B------------------------------------
ir todėl jie ten būtų tokie 
sunkūs.

MŪSŲ ŽVAIGŽDYNAS 
TIK VIENAS Iš ŠIMTU

TŪKSTANČIŲ
žvaigždynas, kurio er

dvėje yra mūsų saulė su 
planetomis, turi ’tokį milži
nišką plotį-ilgį-storį, kad 
negalima žmogui net įsi
vaizduot. Bet astronomai 
su pagalba teleskopų ir kitų 
mokslinių instrumentų yra 
tikrai susekę bent 100 
tūkstančių kitų panašių 
žvaigždynų. Negana to. Jie 
teigia, jog vėl kiek pageri
nus teleskopą ir kitus moks
linius prietaisus, galima bū
tų užtikt tolimose erdvėse 
dar 400 tūkstančių žvaigž-

Anglų pulkininkas Ri- karuose Morokkoj, Bulgari- 
'chardsonas, lavinęs šunis , joj, Juodkalnijoj ir Tripoli- 
! kariuomenei laike praeito 
pasaulinio karo, pasiūlė į- 
steigt tam tyčią šunyną rei
kalams angį į armijos buvu
sios Franci joje.

Pirmuosius bandymus pa- 
ruošt šunis karinei tarnybai 
pulkininkas Richardsonas 

j darė per karą tarp Japoni
jos ir Rusijos. Tada jis mo
kė šunis j ieškoti sužeistųjų 
rusų aukštuose krūmuose, 
kur sužeistieji galėjo likt 
nepastebėti. Ir per visą tą 
karą Richardsono šunes iš
gelbėjo kelis šimtus rusų 
kareivių. Paskui jo šunes 
tokias pat pareigas atliko

1604 metais, o antra 1752 m.
Per paskutinius penkerius 

metus matyta per pagerin
tus teleskopus apie 20 
žvaigždžių baisingųjų eks
plozijų.

SAULĖS KARŠTIS
Tėmijant per spektros- 

kopinius i n s t r u m entus 
mokslininkai atranda, kad 
saulės paviršius turi 10,800

rintas išsilaikymas žmogui 
ir kitiem gyviam ant že
mės? Visai ne. Jeigu saulė 
tik vienu procentu pasida
rytų šaltesnė, to, turbūt, ir 
užtektų, kad sunaikint gy
vybę ant šios planetos, kaip 
spėja tūli mokslininkai.

AR ILGAI SAULĖ DAR 
GALI TARNAUT GY

VYBEI?

Per kelis paskutinius mė-ipenų, kuris pasirodė 
nesiūs plačiai išsivystė šar- 
kių-ryklių gaudymas arti
muose Amerikai vandenyse 
Pacifiko ir Atlanto, ir tos 
žiaurios žuvys dabar me
džiojamos taip smarkiai, 
kaip dar niekada pirmiaus.

Kam gi jos reikalingos? 
Nagi, aliejui, gaunamam iš 
jų kepenų. Tas aliejus tur
tingas vitaminu A. O pridė
jus šio aliejaus prie dirbti
nio sviesto, vadinamo mar
garino, sakoma, jis tampa 
faktinai tokiu geru sveika
tai, kaip ir tikrasis svies
tas. Anglijoj ir tūluose ki
tuose, karo apimtuose, kraš
tuose vis labiau tenka grieb
tis dirbtinio sviesto vietoj 
tikrojo.

Pirm karo, Jungt. Valsti
jos per metus įsi gabendavo 
iš Norvegijos 72 milionus 
svarų cod žuvų kepenų alie
jaus dėl jo vitamino A. Jis 
buvo vartojamas ne tik 
žmonoms, bet ir vištoms ir šitokių Šarkiu toną pernai 
šiaip gyvuliams. spalių mėnesi buvo mokama

Iš pradžios buvo mėginta 15 šimtų dolerių, o dabar 
pavaduot šio aliejaus stoką —$1,000 už toną patinų ke- 
aliejum iš halibut žuvų ke- (Tąsa ant 7-to pusi.)

turtingesnis vitaminu 
Bet šių žuvų negalima 
vo prigaudyti įvalias. Todėl, į 
pagaliau, mestasi gaudvti 
ryklius-šarkius, ir šis dar
bas, bent pradžioje, davė vi
sai geras įplaukas.

Pirm Amerikos karo, ši 
šalis perleido Anglijon mi- 
lionus vienetu vitamino A.

kad reikėtų 2,000 švieso 
metų
per vieną tokį debesį.

SKYSTOS IR TIRŠTOS 
ŽVAIGŽDĖS

Kai kurios žvaigždės yra 
susidarusios iš retai-skys- 
tai susibūrusių gesų, taigi 
jų medžiaga visai lengvutė; 

Toks tokios žvaigždės silpnai te-

kat&i, labiausia regėjimui 
pastiprint, ypač nakti. Tai
gi žuvų aliejaus su tokiu vi
taminu ypatingai reikia ka
riniams lakūnams, kuriems 
dažnai tenka veikti nakties 
laiku.

Geriausias tam aliejui ry
klys yra vadinamas “sriu
bos palekų Šarkis.” 
vardas jam duotas • todėl, traukia prie savęs kitus kū- 
kad chinai vartoja jo palė
kus 
kio kepenys sverią penkta
dalį tiek, kaip jis visas. Už

Tikimasi, kad naujasis, 
didžiausias Palomar Kalno 
Observatorijos teleskopas 
daug patarnaus tokiam pra
plėtimui mokslinio visatos į- 
matymo. Tas teleskopas bus 
užbaigtas už dvejų trejų 
metų nuo šiol. Jo stiklas, 
vadinamas “veidrodis,” yra 
20‘0 colių skersai - išilgai.

Yra žvaiždžių, kurių švie
sa keičiasi — per tam tikrą 
laikotarpį būna skaistesnė, 
tai vėl silpnesnė.

ŽVAIGŽDŽIŲ EKSPLO
ZIJOS

Laiks nuo laiko viena 
kita, žvaigždė, matomai, 
e k s p 1 o d u oja, smarkiai 
švirkšdama į didelius aukš
čius - tolius debesis įkaitin
tų dujų arba garų veikian
čių kaip radium spinduliai.

Taip žvaigždei eksploduo- 
jant, ji vidutiniai pasidaro 
200 tūkstančių kartų švie
sesnė už saulę; o didžiosios 
žvaigždės, smarkiai eksplo- 
duodamos, sudaro net kelis 
bill onus kartų skaiste'snę 
šviesą už mūsų saulę. Viena
tokia milžiniška žvaigždinė neeksploduotų, ar tai reikš-

rėnheito termometrą. O 
saulės viduryje gali būti iki 
100 milionų laipsnių karš
čio. Yra žvaigždžių vėsesnių 

•ž saule, ale yra ir daug
karštesnių.

Kada žvaigždė eksploduo- tos energijos tetenka žemei 
ja už kelių kvintilion < my
lių, tai gal mums nieko 
daugiau nereiškia kaip tik 
šviesų reginį erdvėje. — 
Kvintilionas yra bilionas bi
lionų — numeris 1 su aštuo
niolika nulių.
KAS MUMS ATSITIKTŲ,

JEI SAULĖ EKSPLO-
DUOTŲ

Bet jeigu tos rūšies 
plozija įvyktų saulėje, 
yra tik už 93 milionų 
lių nuo žemės, tai būtų ga
las žmogui ir visiem jo dar
bam. Kada pirmutinė po 
eksplozijos banga karščio ir 
spinduliavimo pasiektų že
mę, tai tuojaus sunaikintų

tanijoj.
Per pastarąjį 

karą pulk, 
vakariniam 
virš 2,000 
daug buvo
kad Richardsono šunu mo
kykla nepaspėdavo gana jų 
išlavint visiem komandie- 
riam.

Po ano pasaulinio karo 
pulk. Richardsonas perkėlė 
savo šunyną į Angliją ir tę
sė šunų lavinimą, šį kartą 
policinei tarnybai.

Besidrumsčiant debesims 
naujo karo, tai jis, turėda
mas 74 metų amžiaus, vėl 
ruošėsi kariuomenei teikti 
patikimus keturkojus ben
dradarbius.

Dabartiniai karo šunes 
dirba daug painesnį ir sun
kesnį darbą, negu jų pirma- 
takai laike rusų-japonų ka
ro. Daugiausiai jie dabar 
naudojami palaikymui ry
šių — nunešti įsakymus, 

! pranešimus ir tt.; bet kar
tais šunes nugabena, kur

Galų gale saulė tiek atvės, reikia, ir kulkų ir medžiagų 
kad gyvybė turės dingt nuo žaizdoms apraišioti bei ap- 
žemės, nors pati saulė vis j tvarstyti.
dar švies per milionus metų. Šuo nuneša siuntinį, grįž- 
Bet labai dar tolimas laikas, tą į saviškę kariuomenės 
kol saulė galėtų taip atvėsti, dalį, ir jį tuojau galima 

Saulė su žeme ir kitomis siųst į kitą žygį. Tuo atžvil- 
savo planetomis dar tebėra giu šuo yra žymiai geresnis 
palygint jauni erdvės kūnai, už paštinius balandžius, nes 
Žemė ir kitos planetos ne' tokie balandžiai nuneša pra- 
daug senesnės, kaip trys bi- nešimus tiktai j vietą, kur» 
lionai metų, o tūli astrono- yra jų namai-karvelidės ir 
mai sprendžia, kad ir saulė negali būt siunčiami atgal, 
yra apie tiek pat amžiaus. [Norint tuos balandžius vėl 

Spėjama, kad tokia vidų- ■ panaudot, reikėtų juos iš 
tinę žvaigždė, kaip mūsų naujo nunešt ar nuvežt į 
saulė, gali viso gyvuoti apie frontą; tada jie, grįždami 
12 bilionų metų; taigi mū- namo, vėl galėtų parlėkt su 
siškū saulė iki šiol būtų af-1 prikabintais jiem praneši

mais.
Kautynių sąlygose nuga

beni pranešimą ne taip 
lengvas dalykas, ir šunes 
tai pareigai yra lavinami 
po tris iki astuonių mėne
sių, atsižvelgiant į šuns su
manumą. Paprastai jie mo
kinami arti fronto, kad pri
prastų prie šaudymo ir ki
tokių karinių trukšmų.

Kaip gerai šunes įvykdo 
savo uždavinius, rodo šie 
pavyzdžiai:

Anglų šuo vardu Tweed, 
laikytas škotų pulke Amie- 
no srityje, buvo pasiųstas 
su pranešimu į francūzų 
kariuomenės dalį už dviejų 
amerikoniškų mylių. Prieš 
jį žuvo trys šunes, kurie 
mėgino perbėgi ruožtą ap
šaudomą iš kanuolių. Bet 
Tweed prigludo pilvu prie 
žemės, nušliaužė tas dvi 
mylias ir nugabeno raštą su 
kariniu patvarkymu į rei
kiamą vietą.

Kitas šuo vardu Jack iš
gelbėjo savo kariuomenės 
batalioną, pernešdamas pra
nešimus ir taip sudaryda
mas batalionui ryšį su Dul
ku. Vargšas Jack pasiekė 
reikiamą vietą, bet su su
triuškintum dviem kojom ir 
po kelių minučių padvėsė.

Šunes pripranta prie mū-

savo amžiaus.
KIEK ŽEMĖ GAUNA
SAULĖS ENERGIJOS
Saulės karščio ir šviesos 

energija spinduliuoja į visas 
puses, ir tik mažytė dalelė'

O vis dėlto kiekvienai ket
virtainei myliai žemės ten
ka tiek saulinės energijos, 
kaip penkių milionų arklių 
jėgų. Viso saulė tiek išduo
da energijos kas minutė, 
kiek visa žmonija sunaudo
ja energijos per metus.
NETIESIOGINIS IR TIE
SIOGINIS SAULĖS ENER

GIJOS VARTOJIMAS 
Dabar mes- ne tiesioginiai 

vartojame saulės energiją, o 
aplinkiniai. Pavyzdžiui, mū
sų vartojama 
anglis reiškia, 
energija veikė 
žalius augalus
metų atgal. Vandens jėga 

visokią gyvybę ore, ant že- susidaro iš to, kad saulės 
spinduliai sukuria garus, o 
iš garų susidaro lietus. Net 
vėjo malūnai veikia todėl, 
kad saulės kaitra, skirtingai 
veikdama skirtingose vieto
se, sudaro oro srioves — vė
jus.

Ilgainiui tikrai bus išras
ta kokia chemiška priemo-■ 
nė ar saulinis motoras, kad į šių aplinkumos taip, kad da- 
žmogu’s galėtų tiesioginiai ro perbėgimus visai kaip 
pasikinkyt milžinišką sau- žmones — kai girdi šovinio 
lės energiją kaitinti vande-i kaukimą, prisiglaudžia prie 
nį,.gaminti garą ir elektrą;žemės, o kai būna tylos nu
sukti mašinas ir šildyti na-' nutė, tai bėga, kiek iškerta, 
mus.

mės ar jūrose. Visas žemės 
rutulio paviršius ūmai su
degtų bei susviltų, kaip uod- 
das papuolęs į liepsną, , ir 
mes taip greitai žūtume, jog 
ir nežinotume, ar kas mum 
atsitiko ar ne.

Ar galima tokia saulės 
eksplozija? Yra bent dvi 
galimybės. Gal saulė jau bu
vo kada tai eksplodavus ar 
dar eksploduos bent kartą 
savo amžiuje.

Bet jeigu saulė niekad

nūs; ir todėl, jei žmogus ga
lėtų nuo panašios žvaigždės 
gerai pasispirt, tai jis iššok
tu kelis šimtus pėdų oran. 
Kitų žvaigždžių medžiaga 
yra tokia tiršta, jog kubiš- 
kas colis geležies ten svertų 
100 tonų — taip galingai 
jos pritraukia kitus kūnus, eksplozija buvo matoma tų, kad būtų visada užtik-

—
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Citizens of Baltimore Call Smetona a
Pro-Nazi; Protest Use of Taxpayers’ 

Money to Entertain Him
NMU Head Raises Protest; Connections With “National Re
lief Fund” Pointed Out, Question Raised as to Real Purpose 

of Smetona’s Visits and Speeches
By Our Special Correspondent

tality, and will eliminate from 
any addresses all references 
to controversial matters of 
Europeen politics that have 
no bearing on the common 
war effort.

The Smetona lectures are

Creative Writers Needed in an Improved 
English Section, Says laisve Reader

--------- —----------
Ozone Park, New York 
February 6th, 1942

Dear Editor,
I am one, by all means, in firm favor of expanding Laisve’s 

solitary English Page into a more acceptable form of publication 
for the benefit of all Lithua-®------------------------------------------

BALTIMORE, Md.—James Drury, local head of the Na
tional Maritime Union, according to the Baltimore Evening 
Sun of February 6th, has issued a protest to Mayor Howard 
W. Jackson against the use of any of the taxpayers money 
for entertaining Antanas Smetona, former President of Lith
uania, on the ground that he is sympathetic toward the Nazi 
regime. Smetona came to this®——------------------------------------
country after a “stop-over” in 
Berlin.

Late last month, the Balti
more city Board of Estimate 
had authorized a grant of 
$300.00 toward the cost of 
entertaining Smetona. This 
was done at the request of 
Wm. F. Laukaitis, another 
candidate for the presidency 
of the Lithuanian Alliance of 
America (SLA), and a mem
ber of the Board of Estimate.

Laukaitis is reported to 
have told the Board that 
Smetona would be in Balti
more for a brief visit and 
while here “was to make a 
number of addresses to groups 
of Lithuanian Americans to 
urge full cooperation in the 
war effort.” The city grant 
was to provide a suite at a 
hotel here, a small luncheon 
and incidental expenses.

Mr. Drury, in his commu
nication to the Mayor of this 
city stated that Dr. Smetona 
was touring the country to 
persuade Lithuanian Ameri
cans that German}' would per
mit the establishment of an 
“independent” Lithuania, ac-

equal Brooklyn.” The secretary 
of the Committee arranging 
the Smetona visit, of which 
Laukaitis is president, states 
that during the “Lithuanian 
Independence Day celebra
tions” of February 15th and 
16th they will collect “dona
tions for Lithuania”, mean
ing, of course, funds for the 
Lithuanian National Relief 
Fund, according to • a recent 
issue of “Dirva”, a pro-Sme- 
tona paper in Cleveland.

Mi-. Laukaitis reports that 
he had inquired at the State 
Department regarding Smeto
na, which is a sign that he 
was not sure of Smetona’s 
status originally, although 
Laukaitis has been in on the 
Lithuanian National Relief 
Fund and Association to Li
berate Lithuania from the ve
ry beginning.

The State Department, ac
cording to Laukaitis, replied 
that it does not advise in such 
matters, but that it is presum
ed that Dr. Smetona, being a 
guest in this country, will be 
guided by the rules of hospi-

! definitely seen as meddlesome 
1 to Lithuanian Americans, 
since our country is committed 
to aiding the USSR while Sme
tona in his lectures attacks 
our ally, repeats Nazi atroci
ty stories which were printed 
in Nazi papers, and in this 
manner hinders the efforts of 
the Lithuanian Americans to 
unite to aid in the United 
States war effort.

Since the majority of the 
Lithuanian Americans are at 
present engaged in war in
dustries, it is seen that such 
lectures may do harm in the 
winning of the battle to out
produce Hitler. Since this is 
the case, Mr. Smetona is vio
lating the rules of hospitality, 
local Lithuanians point out.

Besides, Baltimore’s Lithua
nians feel that they do not 
need any stimulants to be im
ported from Berlin to con
vince them to buy defense 
bonds. They are definitely 
opposed to the Axis and all 
that it stands for. • .

This scandal .in the Board 
of Estimate may have greater 
repercussions, since Mayor 

i Jackson, as it is reported, has 
washed his hand off the 
whole matter and forwarded 
the letter of Mr. Drury to 
Summer Welles, Assistant Se
cretary of State in Washing
ton.

nian-American youths who, like 
myself, feel it deeply urgent that 
the feebly sick page shouldn’t and 
musn’t die. Let’s not be unrealistic 
about this sad fact—this English 
Page is, slowly but surely passing 
into dark oblivion, without so much 
of a whimper from many of the 
once proud readers and writers of 
this page. Isn’t there at least a 
horse doctor, in the house? Any 
sensible doctor can cure this unfor
tunate page’s illness—Mr. Frank 
Stulgis said so in words to that ef
fect. Why has this pathetic state of 
affairs been silently tolerated by 
the more serious Litvoks?

Not being extremely serious, or 
even a horse doctor, I cannot at
tempt to answer' my own question. 
But don’t tell me that the new ge
neration of Lithuanian - Americans 
are, or are fast becoming an illiter
ate bunch of beer-guzzlers and 
woman-chasers, because I shall 
never believe it. We drink shnapps 
and the women chase us, right 
brother? Okay, no need to get sore 
about it.

My own father, God bless his 
jovial heart, still loves to relate 
many bed-time stories about his 
youthful escapades in the old coun
try, as much as he still brings tears 
to my eyes when he grabs a half
nelson on the old accordian, and 
plays some of those screechingly 
beautiful and melancholy folk songs, 
polkas and of course, God Bless 
America.

What I want to point out is 
this: we Lithuanian - Americans 
have a> very beautiful (and some
times not so very beautiful) heri

tage to translate from the vast 
unwritten language within each 
of us, and I know we should be 
allowed to continue our various 
ways of self-expression in any 
art form In which we are most 
fully suited.

And where else can all young, 
unpublished writers find a whole- 
somer, more encouraging beginning 
than in a worthy, up-to-date Lithua
nian-American publication? Cert
ainly he will not find it in a one- 
page English Section that cannot 
hold more than a few cartoons, pic
tures and articles, let alone his 
poems, essays, short stories, long 
stories, etc. Right now this page 
doesn’t seem to really mean any
thing of great importance as it most 
certainly should mean—the publica
tion of serious efforts from our 
literate youth. And I don’t mean 
foolish articles such as “How To 
Marry The Boss’ Daughter Even If 
She’s Got A Boy-Friend,” or any
thing else that might sometimes be 
foolishly written in nothing short 
of deathless prose. This sort of 
writing might be saleable to the 
highly competitive magazines that 
are now being published, but for 
our purpose, which is to bring about 
a fuller consciousness for creative 
writing, lot these kinds of articles 
remain unpublished.

I sincerely hope this letter will 
be a heavy factor in weighing judge
ment of whether or not the English 
Page dies, or shall be given new 
birth by developing the Lithuanian- 
American youth’s talent for which 
America will someday be proud to 
call Her own.

ALBERT MOZUR.

Al Blozis to Have Stiff Competition at 
Madison Square Garden Meet Feb. 21st

cording to the Sun.
William F. Laukaitis is lo

cal head of the Association to
HERE AND THERE

SUPPORT FOR CHICAGO LITHUANIAN 
FASCIST FRONT DWINDLING AWAY AS 
QUISLINGS FACE NEW DIFFICULTIES

Special to Laisve English Section.
CHICAGO, Ill. — We do not know how things are faring for 

the Lithuanian fascists out there in the East — and we hear 
that Smetona is going to visit you very shortly and that Mr. 
William F. Laukaitis is going to ask the City of Baltimore for 
five hundred smackers to en-®

Liberate Lithuania, which was 
organized before German oc
cupation of that country and 
which is affiliated to the Lith
uanian National Relief Fund. 
This fund was registered on 
June 19th, 1941 with the 
State Department “for the 
purpose of aiding Lithuanian 
Refugees in Germany.”

Smetona to Sell Defense 
Bonds?

Saying that there was no 
truth in the charges of Mr. 
Drury, Mr. Laukaitis, in a 
statement issued to the press, 
declared that: “The sole pur
pose of Mr. Smetona’s visit 
to Baltimore is to stimulate 
the response of Lithuanian

Last week saw the beginning of 
what might turn out to be a large 
scale evacuation of radio programs 
by their sponsors. The exodus began 
in force when Chrysler Corp, cut 
Major Bowes amateurs to a half 
hour. Then Henry Ford announced: 
that after March 1 the Ford Sun
day Evening Hour would no longer ! 
be heard. Apparently the autoj 
makers dont think it necessary toj 
entertain Urtele Sam in order to get' 
him to buy the tanks and planes; 
which they will produce hereafter, j 
As far as the Ford Hour is con-i 
corned, we’ll miss the good musici 
but Fascistic W. J. Cameron’s week- j 
ly spiels can be dismissed as ‘good! 
riddance to bad rubbish.”

then bring out the portable and 
bang out the story. This is a most 
distorted conception, . as the cur
rent war is proving.

It is known that since Dec. 7, 
75 U. S. correspondents have been 
silenced by arrest, capture, and 
siege. No less than two dozen are 
being held prisoners in Axis coun
tries. The twenty two reporters in 
the Phillipines vanished two days 
before the fall of Manila and it is 
assumed that they are on the 
Bataan peninsula with Gen. MacAr
thur. However, only Clark Lee, As
sociated Press correspondent has 
been heard from with any regular
ity-

United Press’s Darnell is ill in

Americans to the defense 
bond sale and other war ef
forts.”

In previous speeches during 
a recent tour of the United 
States while lecturing, Mr. 
Smetona attacked the Soviet 
Union, told many atrocity 
stories which had originated 
in the Nazi-press, irrespective 
of the fact that the United I 
States is an ally of Russia and 
uses funds collected through ! 
defense bond sales toward * 
sending aid to the USSR. In 
the meantime he has said 
nothing about the atrocities 
committed by the Nazis in 
Lithuania. How Mr. Laukaitis 
will explain this new turn, is i 
hard to envision.

However, Smetona is com
ing to Baltimore, not to urge 
Lithuanians to purchase de
fense Bonds and Stamps, but 
to collect money for the “As
sociation to Liberate Lithua
nia” and the “Lithuanian Na
tional Relief Fund,” which is 
registered with the State De
partment as established for 
the purpose of sending mo-i 
ney to Germany. •

The January 16th edition of 
the “Vienybe” carries the of
ficial press release of the 
“Association to Liberate Lith
uania” which states that in 
the collection at the Smetona 
meetings: “They will attempt 
to surpass Newark and to

The makers of Lipton’s Tea have 
made use of the war clause in their 
contract with Helen Hayes and 
have canceled the show. The reason 
for this is evident, as tea which 

| comes almost solely from the pre- 
I sent theatre of war is becoming

Rangoon with cerebral malaria. He 
made his way through the Bangkok 
jungles after outwitting the Japs 
who suspected him of being a spy. 
A. P.’s Larry Allen is back with the 
British fleet and the fourth estat
ers will long remember his master-

increasingly hard to get. Finally, 
the priorities problem may bring 
about the closing of “Duffy’s Ta
vern” one of the best balanced and 
most original screwball shows on 
the air. The sponsor sells the Schick 
Injector Razor—steel for the manu
facture of which is becoming a ra
rity.

With the passing of January the 
farmers of Russia are beginning to 
contemplate the coming of the 
spring, although Winter has not yet 
shown all its teeth. The Soviet 
scorched earth policy, as applied 
to agriculture meant principally re
moving machinery, the destruction 
of accumulated food stores, and dis
location of communications. The 
peasants destroyed things because 
they were confident that the State 
would restore their means of liveli
hood when victory was attained. So
cialism stands or falls by its capa
city to provide work and Russian 
leaders, well aware of this, are now 
busy making plans to provide work 
for the peasants immediately after 
the Red Army has liberated terri
tory. At present great attention is 
being paid to the problem of putting 
into production the maximum am
ount of regained land by distribu
tion of seed and provision of ma
chines for plowing. The peasants in 
territory under German occupation 
have passed through terrible trials, 
but if the Red Army continues its 
impressive gains, the farming year’s 
cycle of plowing, sowing, and har
vesting will be carried out normally 
and the memory of these trials will 
pass.

Thinking out Loud:
Always the unsung hero in this 

or any other war is the foreign cor
respondent. The readers who day 
in and day out enjoy and even thrill 
to their vivdly written stories seem 
to take it for granted that’ the 
author has nothing to do except 
watch the fun from a safe spot,

piece on the sinking of the English 
cruisei' Galatea on Dec. 16.

U. P.’s Carl Eskurid and his wife 
really went all out to escape from 
the Japs. Trapped in Shanghai when 
Nippon started the roundup they 
escaped with the help of a guide 
who led them through mountain 
passes in zero weather to a farm
house within earshot of a Jap gar
rison. The next day a smug
gler in a small sampon undertook 
to get them across to Free China. 
Then followed two days of agonizing 
anxiety. For there were the Chinese 
on one bank and the Japs on the 
other, Detection by either side 
would have meant instant riddling 
with gun fire. At the end of the 
hazardous trip, numb with cold, 
Eskund and his Chinese wife wore 
carried ashore by the boatman and 
given ■ a royal welcome by the vil
lagers.

Lack of space prevents further 
discussion of individual cases. But 
remember this the next time you 
read a war scribe’s article. He 
might have risked his neck to get 
that story. 1 —Max Weintraub.

Aido Chorus In Bal
tic Program

NEW YORK, N. Y. — The LMS 
Aido Chorus of Brooklyn, under the 
direction of Aldona Žilinskas, will 
be one of the featured attractions 
at the Baltic American Concert- this 
Saturday, February 14.

Together with Esthonian, Finnish 
and Latvian choruses and soloists, 
the’ Aido Chorus will be presented 
in a program designed to show the 
cultural achievements of Baltic 
peoples in the U. S. Admission to 
the concert is 55c. It begins at 8 
p. m. in the Finnish Hall, 15 W. 
126th - Street.

tertain the former “president” 
of Lithuania. We do not know 
whether they will get it, but, ac
cording to one publication, he is 
planning to be there for a week— 
and if there is any money left over, 
Mr Laukaitis will return it to the 
city.

As to how successful Smetona’s 
new venture eastward will be, I do 
not know, but you will be able to 
get someone there to cover his 
meetings for the paper.

Out here, things arp not going 
well for the fascist front and it is 
rumored that after elections, even 
Judge Zuris and other political fi
gures, with the probable exception 
of Olis, will gradually drop out of 
the picture. It is theį local elections 
that everyone is interested in and 
the “Smetona Fund” is being used 
to show themselves as “popular” 
among Lithuanians to the city po
litical bosses, thereby, to be on the 
inside track when jobs are passed 
around.

Judge Zuris who has received the 
endorsement of the local Democra
tic political machine for reelection 
promised local fascists to help or
ganize the “Lithuanian Indepen
dence Day” celebration and to have, 
besides, the Illinois Symphony Or
chestra, Mayor Kelly and Governor 
Dwight H. Green himself present.

Besides these feature numbers, 
the speakers scheduled were those 

: ordinarily heard in Lithuanian fas
cist gatherings of late, among them 
Pius Grigaitis, and Leonard Šimu
tis, editors of the “Naujienos” and 
“Draugas,” respectively. Their pu
blications, as is well known, publish
ed the Goebbels Agent Dr. Anccvi- 
čius propaganda radiograms from 
Berlin right up to the time that 
Germany declared war upon this 
country. Another is Petras Dauz- 
vardis, ex-consul of Lithuania in 
Chicago, and the man who main
tained relations with the pro-Nazi 
Quisling Lithuanian Citizens in 
Germany League which had its 
headquarters in Berlin and made 
up the Quisling government after 
the Nazis occupied Lithuania. To 
put on a front, the “celebration” 
was 4o give all the procbeds to the 
American Red Cross, according to, 
advance announcements.

Well, the affair now seems to be 
in pretty bad shape. First,1 the Mu
sicians Union, seeing through the 
fake set-up, refused to play for 
free and the Illinois Symphony, will 
not be present. Of course the fas
cists are calling the Musicians 
Union a “bunch of racketeers” for 
the very simple reason that they 
asked to be paid for their services. 
They make their bread and butter 
from this work, and it is only natu
ral that those who hire them, 
should pay them.

Mayor Edward J. Kelly sent the 
committee a polite note, leaving 
himself an “out” if one becomes 
necessary. He said that he “will 
make an effort” to be present. Go
vernor Green, on the othei' hand, 
was quite definite. He said, very 
diplomatically, of course, that he 
will not come “because he is sche
duled to attend another function in 
another part of the state” on the 
same evening. Judge Zuris is still 
smarting from this very polite snub. ■

The entire front of the fascists

Active Program

appears to be splitting wide open— 
with the so called “Free Lithuania’’ 
Committee being formed and the 
fight which ensued as a result. 
However, we’ll keep you informed 
of the troubles that this group of 
Lithuanian fascists and their friends 
are encountering. It does seem, 
however, that public officials are 
paying loss and less attention to the 
big-wigs who collaborated with the 
Lithuanian “Quislings” in Kaunas 
when Germany invaded Lithuania.

Registration Day 
For Selective

Service
All men, whether citizens or 

aliens, twenty to forty-four years 
of age, inclusive unless they have 
previously registered or are in 
the Federal armed forces, must 
register for Selective Service on 
Sunday, February 15th, or Mon
day, February 16th, l>etween the 
hours of 7 A. M. and 9 P. M.

You MUST register in your 
own Local Board area.

Learn now where your Local 
Board is located. If you don’t 
know, ask a neighbor who has 
already registered or inquire in 
your neighborhood. Then go to 
your Local Board ‘office and find 
out where you must register.

Daily commuters must register 
in their home towns.

Welders Have Good 
Time at the L D S 
Sports Banquet

WORCESTER, Mass. — It seems 
that stooges are in style now, so I 
must be up in the fashion. Here is 
what mine stooge reports from the 
LDS Sports Banquet at Hotel Es
sex, Boston, Mass.
Fiddlings:—

Who said what? “Lookout Bridge
water! Here comes Worcester!” “My 
goodness Frankie Olson, are they 
still pushing you around?”

“A certain someone from Wor
cester is allergic to tomatoes (the 
hot kind)”.

Congratulations! But the next 
name on the girls’ trophy is the 
Worcester Welders!

Bridgewater was all out for the 
banquet, ch?... Hoard many times: 
“Where’s Phyllis?”... What’s the 
matter Bill D., lonesome? “You 
didn’t look it.” . . . “How’s about a 
nice, hot jitterbug number?”

Some people collect miniatures, 
some people collect pictures, some 
people collect glasses, but some peo
ple collect ashtrays.

Paul M.: “Just give me the girl.” 
Tony: “It might have been a dif

ferent story.”
In conclusion, it is too bad some 

of us had to miss this banquet, but 
I’m sure they’ll go next time. Ad
ding it all up —- A FINE TIME 
WAS HAD BY ALL.

AL BLOZIS PUTTING THE SHOT
NEW YORK CITY. — The well 

known Alfred Blozis, world’s shot 
put champion will make perhaps his 
last appearance in an indoor shot
putting contest on February 21st, 
when the New York Athletic Club 
puts on its annual indoor meet, at 
the New York Madison Square 
Garden. This will be the first time 
this season that the giant Lithua
nian American tackle of George
town University will unveil his 
hefty right arm which docs the put
ting.

John J. Storms, New York Athle
tic Club’s athletic chairman, -has

Laisve Bazaar to 
be Held Febru

ary 20 to 24
BROOKLYN, N. Y. — The 

Annual Bazaar of the Lithua
nian Daily Laisve will be held 
this year on February 20, 21, 22 
and 23. Gifts from all - parts of 
the country are flowing in to the 
Daily’s offices and they will be 
put fpr sale at low prices during 
the four day celebration.

Each evening of the Bazaar 
will feature a program of popu
lar choruses and soloists as well 
us an orchestra for dancing. The 
Bazaar will be held at the Brook
lyn Central Palace, 16 Manhattan 
Avenue.

IN A PREVIOUS INDOOR MEET.
rounded up the best opposition 
available for the- 16-pound shot-put 
test. Al Blozis will get stiff com
petition from the 265 pound Ed 
Bcetem of Pennsylvania and na
tional AAU junior champion, and 
big Jack Krueger of Rhode Island 
State who was runner-up to Blozis 
in the Intercollegiate meet a year 
ago.

Other entries to oppose Blozis in
clude Mike Motto of the New York 
A. C. and Metropolitan AAU cham
pion and Irving Kintisch and NYU 
sophomore and others. 

—----- f—------------------------------------- - - —

Supper for Medical
Aid to Russia in 
Brockton Sunday

BROCKTON, Mass. — A supper 
for Medical Aid to Russia will be 
held Sunday, February 15, at 2 p. 
m. This supper will be sponsored by 
many organizations in Brockton. A 
great deal of the food is being do
nated by the merchants, bakers, and 
farmers of the city and vicinity.

It is essential that all who can 
attend this supper do so. If we help 
the Russians defeat Hitler our own 
job will become lighter.

Tickets arc $1.10. Let us of Mon
tello sell tickets and attend this 
important banquet. Don't forget 
Sunday, February 15, at the Lith
uanian National Hall.

—Dana.

Faces the Aido Cho
rus of Detroit

DETROIT, Mich. — Every thing 
comes at the same time. The Aido 
Chorus accepted an invitation to ap
pear on a program which will in
clude probably a 1,000 voices. This 
big day is March 22, the same day 
as our play, “Išvyta Duktė.” The 
program will be held at 2 o’clock in 
the afternoon at the State Fair 
Coliseum,. It may interest you to 
know that the program will be 
broadcasted over a national hook
up.

The big Valentine Dance is al
most here. That’s a pippin of a pos
ter that Joe Muglia has to advertise 
his “Buccaneers.” Oh, but, our 
printing! The less said about it the 
better. Don’t forget the Red Cross 
will get. a nice fat check if every
body shows up to the dance.

We finally elected an executive 
body for the year of 1942.

Albert. Rye—President
Jean Rye—Vice President, (it runs 

in the family)
Bertha Geralt—Fin. Secretary 
Alphonse Urban—Treasurer 
Alda Llminsky—Secretary.
Chorus rehearsals will continue 

as usual. Friday at 7:30 P. M.—Sun
day at 1:30 P. M. The girls En
semble is on the air again this 
Sunday. Orchids to the Womens’ 
Chorus for their good work on the 
radio last Sunday! Chicago is not 
th<* only colony with a womens’ 
chorus.

Adios, amigos.
; —A. V. L.

The Youth Section:—
The idea to change to a tabloid

form Youth Section, in my opinion, 
is a very good idea. I think the cor
respondents would be more ener
getic if it came out only once a 
week as a four page affair. I have 
discussed this idea with most of the 
active people in Worcester and they 
also consider the proposed change as 
one for the better.

If this turn was ipade, I’m sure 
there’d be a better chance for more 
different articles that everyone is 
interested in, sports and so on. In 
the “Tiesa English Section” I find 
the Consumers Union a very useful 
column.

—Tlie Fiddler.

A Chance to Repeat
“You may not remember me, sir, 

but two years ago I rescued your 
daughter from drowning, and you 
made me a present of $1,000.”

“Yes, indeed, young man — I re
call you perfectly. What can I do 
for you?”

“1 merely dropped in to inquire if 
your daughter has learned to swim 
yet.” * * *

Tlie Modern Trend
Farmer — Hey, what are you do

ing in that apple tree?
Small Boy — Believe me or not, 

mister, but I’ve just fallen out of 
an aeroplane.

t

Due to lack of space 
“Captains of the Clouds” 
has been omitted from this 
issue. It will be continued 
Tuesday.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius

(Tąsa)
“Ūkininko Patarėjas” nukrito ant 

grindų. Dūnaitis išsitraukė suglamžytą 
pokelį tabako “Ūkininkas,” padėjo jį 
prieš pažįstamą poną, rengėsi sukti ban- 
krutkę. Ant tabako etiketės rausvas, pa
kirptais ūsais ūkininkas rūkė pypkę, iš
didžiai šypsodamasis. Kordušas susirau
kė. Rūko, kaip senis Adomonis.

— Panie, brudas. Prašau papirosą, — 
ūmai sujudėjo Kordušas. ,

— Kada man atvažiuoti? — ramiai, 
net iškilmingai paklausė kontrolasisten- 
tas, kilstelėjęs į Kordušą akis. — Nors ir 
šimtą metrų, bet mane veža...

— Rytoj, būtinai rytoj,.
Į vidų įbėgo sušalęs berniukas. Ranko

ve brūkštelėjo per nosį ir pasislėpė ki
tam kambary. Už lango pasigirdo bal
sai. Grįžta, pamanė Kordušas. Veidai jo 
kažkaip įsitraukė, paskui ištyso, vėliau 
staiga pagelto.

—ė Pone Dūnaiti, ką jie apie mane 
pasakoja? — čiuptelėjo Kordušas jam už 
rankos, ir žili dideli ūsai prisiglaudė

il

i
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Dūnaitis net krūptelėjo. Kordušo aky
se jis pamatė piktas ugneles, tokias pat, 
kaip jaunystėj Przidirskio, kada sis plūs
davo berną už blogą arklio išvalymą.,

— Ar jiems negana? Juk čia mano že
mė!

— Taip, taip. Čia buvo tamstos dvaras.
— Mano žemė!!
Į kambarį įėjo Anelė. Pirmiausia pri

puolė prie lovos, kilstelėjo priegalvėlius, 
paskui brūkštelėjo, timptelėjo staldengtę.

— Dovanokite, pone, — vėl parodė ji 
baltus dantis. Lempos šviesoje jos veidas 
buvo pilnas jaunatvės ir kraujo. — Toks 
svečias, o mes su ta kiaule! Aš tuojau...

Kordušas buvo beįsismeigiąs į ją, bet 
bijodamas vėl pamatyti purvinas kojas, 
dirstelėjo į sieną. Priešais kabojo foto
grafija. Grupė karių savanorių, šautu
vus stipriai prie šonų prisispaudę, žvel
gė į Kordušą ir, rodos, balsu sakė: ne, 
ne tavo žemė! Jo akys įsiliepsnojo, ir vi
dury grupės jis pažino Sūrantą, kuris 
stovėjo viršilos uniformoj su nuogu kar
du rankoje, su nugalėtojo šypsena. Te
atrališkai atrodė nuogas kardas, ir pats 
Sūrantas, galvą užrietęs, bet faktas į- 
vyko. Tai jie, jie atėmė iš manęs žemę!

Vienas berniukas klūpodamas kalbėjo 
vakarinius poterius, o kitas tyliai įslinko 
pro duris, laukdamas pūslės... Į vidų 
klumstelėjo Ronkus ir atsisėdęs užsirū
kė naminį cigarą. Anelė pasišaukė Dū- 
naitį ir kitam kambary kažką su juo 
šnibždėjosi, juokėsi ir pliaukštelėjo jam 
per petį. Visą šitą Kordušas pastebėjo 
tik pusiau akimi. Pusantros akies jis ve
džiojo po sienas.

Šalia lango kabojo kuklūs Basanavi
čiaus ir Birutės paveikslai, į namų dar
bo rėmelius įspausti. Patiko Kordušui 
patriarchališkas Basanavičiaus veidas, 
tačiau mintis guridytoja lenkė jį prie 
1919 metų, prie senesnių likų. Jei ne Ba
sanavičius, jei ne kiti toki, tai ir Sūran
tas nebūtų turėjęs nuogo kardo.

— Psiakrev!
Kordušas šūktelėjo savo mylimąjį 

“psiakrev” taip garsiai, jog Ronkui net 
cigaras iškrito iš rankų. Jis pašoko.

Anelė pribėgo nustebusi, rimta.
. — Tai ponas Kordušas jau supyko? 
Tuojau įeina vyras, vyno pamėginsim...

—- Ne, ne. Aš užmiršau, kad pas mane 
žadėjo ateiti...-

Sūrantienė stovėjo prieš Kordušą pik
ta, bet išdidi. Jos kojos jau buvo švarios, 
juoda, lygi suknelė neslėpė, bet dar ryš
kiau rodė jos standžias, dideles, kaip dvi 
kopūstų galvas, krūtis. Kordušas tik ieš
kojo savo kaliošų ir į ją akių nepakėlė.

— Žinoma, kas čia ponui Kordušui. 
Mužikai buvom ir būsim.

Pritvinkusiom krauju akim dairėsi 
Kordušas po trobą, lyg vilkų užpultas. 
Toki, rodos, buvo malonūs, o staiga gink
luoti, su kardais... Mužikai! Gyvenimas 
pasitenkinimo šulinys, bet ir šuliniai, iš 
kurių geria tie biaurybės, yra visi užnuo
dyti. Norėjo sprendžiamai šūktelėti šitą 
posakį, bet pamatęs Dūnaitį, kažkodėl 
susilaikė. Jis tik tarė:

— Rytoj... prašom neateiti. Glupstvo!
Vėl kiaulė, vėl Anelės kojos purvinos 

ir km vinos raibuliavo jo akyse. Dūnai-
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tis čiulpė jau nebe kaulelius, bet jo sie
lą. Ir tik spėjo Sūrantas praverti duris, 
jis smuko pro jas drauge su šilima ir 
dingo tamsoje.

—Tai ko ponas grafas taip pabėgo?— 
net ironingai paklausė Sūrantas žmoną.

— Supaisysi...
— Įdomu, ko jis čia buvo atliūkinęs. 

Juk kaip aš gyvas Kordušo giminė, tur 
būt, pirmą kartą pas chamus įžengė, — 
nusijuokė Ronkus.

— Ne pas chamus, o pas poną kontro
lių, — šyptelėjo Sūrantienė į Dūnaitį.

— Karves kontroliuos...
— Et, kad karvės jau visos aprašytos. 

Poryt, sako, antstolis atvyksta, — rimtai 
tarė Sūrantienė, lyg kažką galvodama.
— Pribaigs jį tas Andrius su Adomo
niais. ...

— Karves kontroliuos... — kažkaip 
susikaupęs antru kart tarė Dūnaitis.

— Biesai jo nematė, — nusispjovė Sū
rantas. — Antstolis nenaujiena. Ruošk 
skerstuves.

— Matot, ,pone kontroli, be aukso ir 
šviesybė tamsi, — slinkdamas prie stalo, 
metė sakinį Ronkus.

III.
Už kalnelio, migla apsigaubęs, šmėkš

čiojo beržynėlis ir skleidė jaunučių lapų 
kvapą. Laukuose krykštė kažkoks paukš
tis, krykštė skambiai ir džiugiai. Ir tas 
vienas vienintelis paukščio balsas skrido 
toli, toli, lyg įspėdamas, kad gamta jau 
pailso ir užmerkė akis. Tačiau kad ir 
pailsusi, gamta gyveno. Jos širdis skam
bėjo velykinio choro dvasia. Juk ryt vėl 
prisikėlimas. Ryt vėl švies šilta, karšta 
pavasario saulė, nuskaidrins dangų ir že
mę, pabers jėgos. Pragys paukštis nebe 
vienas. Pragys veversėliai, varnėnai; 
kaisis į medį už visą svietą margesnis 
genys, žydės gėlės pakelėse. Pabus skrai
dantieji, šliaužiojantieji, bėgiojau tie j i 
gamtos vaikai, pasveikins pavasario ry
tą ir susilies į vieną dainą, į vieną šūkį: 
kova už būvį. Vieniems šitoji kova įtemps 
visus raumenis, išspjaus prakaitą ir aša
ras, kitiems padidins gudrumą, tretiems
— išgaląs dantis, nagus. Bet visi žinos 
vieną tikslą, visi dainuos vieninteliam 
Dievui — duonai kasdienei. Ką gi veiks 
Kordušas? •

I

Kordušas ėjo namb pustekinis, jau gi
liau klimpdamas į žemę, užkliūdamas už 
grumstų ir akmenų.1 Jo širdis plakė du
sindama, tiesiog užimdama kvapą.

Taip, nebeturiu aš ne vieno draugo, nė 
vieno — galvojo širsdamas. — Net elg
tis nebemoku, kaip man pridera. Grįtel- 
ninko bobą ponia vadinau, ranką pada
viau ... Pone Jėzau Kristau, ką aš da
rau? Jei šį vakarą seneliai iš grabų atsi
keltų — išvežtų mane į beprotnamį. An
drius. Tas vienas Andrius...

Prisiminė Kordušas sodininką, kai šis 
buvo dar jaunas ir vikrus vyras. Prieš 
akis pamatė tėvo garsiuosius šiltadar
žius, dabar taip negailestingai sunyku
sius. Štai dėl ko nė Andrius manęs ne
begerbia.

Tiesa, senis, kurį ir dabar visi An
drium tebevadina, liko vienintelis Kor
dušo mylimas žmogus. Tik jį vieną dar 
jis paolbija, paniūkia, asilu pavadina. 
Tačiau mato, supranta, kad tie titulai ir 
prie senio nebeprilimpa. Tik dėl gražios, 
gėlėm nusėtos praeities, jis leidžiasi taip 
vadinamas.

O juk buvo sodininkas tikrai gerbia
mas. Nereikėjo jam purkšti agrastų, rū- 
pintis salotais ar ridikėliais. Jis augin
davo vien gėles. Ak, kokių gėlių pas 
Kordušus žydėdavo! Rodės, ne sodinin
kas, bet pats Saliamonas darė stebuklus 
Lietuvos žemės kampelyje.

Dažnai suvažiuodavo pas Kordušus 
svečių, o Andrius juos pakviesdavo į sa
vo šiltadaržius drąsiai, tartum į karalių 
buveinę. Ir rodinėdavo, įkalbinėdavo jau
noms panaitėms netrukus užauginsiąs 
vynuogių tokių pat saldžių ir didelių, 
kaip Malagoj. Jis aiškino, kaip kryžiuo
ja rožes su orchidėjomis, kaip pražydina 
palmes, kaip daro tik jam vienam su
prantamus eksperimentus su įvairiom 
gėlėm. Šiltadaržiams senasis Kordušas 
pinigų nesigailėdavo, nors ir retai sodi
ninką teaplankydavo. Užtat gėlėmis 
džiaugdavosi kiti.

( (Bus. daugiau)

•>

Worcester, Mass.
Vasario 15 dieną, 1942 m., 

kaip 5 vai. vakare, įvyks Su
vienytų Draugijų bankietas su 
programa. Bus Aido Choras, 
merginų grupe po vadovybe 
J. Karsokienės; bus ir solistų.

Todėl dalyvaukite Worces- 
terio ir apylinkės lietuviai, 
šios vakarienės visas pelnas 
bus sunaudotas pagerinimui 
svetainės.

Tikietas tik $1.10.
Šioferis.

WILKES BARRE, PA.
Šis Tas iš Mūsų Miestelio
šiuom laiku kasyklos pra

dėjo biskį geriau dirbti. Da
bar dirba 3 ir kaip kada 4- 
rias dienas į savaitę. Bet kaip 
kokią dieną daugiau padirba, 
tai ir tų nelaimių darbuose 
pasidaugina.

Vasario 3 dieną Jurgis Du
dėnas, 53 metų, nuėjęs į dar
bą iš pat ryto, užbaigė savo 
gyvybę su pagalba dinamito. 
Priežastis žudymosi, sakoma, 
sveikata prastyn ėjo ir nesu
gyveno su motere. Dirbo Hu
ber Colliery Glen Alden.

Tūlas Stanley Zenda nusi
šovė. Priežastis žudymosi: ne
sutikimas su motere; jiedu jau 
negyveno porą savaičių sykiu 
ir negalėjo susitaikyt pradėt 
iš naujo gyvent.

Užmuštas kasyklose Ignatz 
Havershik, 49 metų, sutrintas 
akmenų. Dirbo South Wilkes 
Barre Colliery Glen Alden.

Valstijos departmento ra
portas už praėjusius 11-ką 
mėnesių parodo, kad šioje 
apylinkėje buvb užmušta 177 
darbininkai. Arba viena gyvy
bė ant 277,420 tonų iškastos 
anglies. Iš užmuštų priklausė 
4 2 Glen Aldėn kompanijai.

J. B. Carr Biscuit Co. ga
vo didelį i valdžios užsakymą 
iškept 23,000,000 pyragaičių 
dėl kareivių ir jūreivių, kurie 
yra tarnystėje pas Dėdę Ša
mą. šis jau yra antras didelis 
užsakymas.

Pennsylvania Power and 
Light kompanija čia į kelias 
savo elektros išdirbystes per
eitą metą sudegino 1,871,000 
tonų anglies. Glen Alden kom
panija iš to daugiausia pasi- 
pelnijo.

Mūsų miestas nemažai daro 
pelno nuo automobilistų, ku
rie pasistato savo automobilius 
prie šaligatvių, kur yra park
ing meters; ten turi įmest 
penktuką už tam tikrą laiką 
stovėjimo. Pereitą metą įplau
kų buvo $47,030.70, o nuo su
dėjimo tų myterių, tai yrą 
bėgyje 5-kių metų, buvo su
mesta į tas dėžes virš 4,000,- 
000 penktukų.

Iš šios apylinkės daug jau
nimo jau yra išėjusių į kariuo
menę. Tarp jų yra diktas skai
čius ir lietuvių. Lietuvių yra 
jau ir žuvusių laike to netikė
to užpuolimo ant Hawaju sa-

Šią žiemą nemažai lietuvių 
išmirė šioje apylinkėje. Apie 
juos būtų reikėję prisiminti ir 
mūsų darbininkiškoje spaudo
je, bet likosi taip praleista. Su 
laiku, gal bus daugiau žinių 
iš mūsų miesto.

Wilkesbarrietis.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS
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BAZARAS
Tik už sąvaites didžioji “Laisvės” iškilmė

Keturių Dienų Bazaras
Prašome nesivėlinti priduoti bazarui dovanas. Nes iš 
anksto reikia žinoti, ką turime ir ko dar reikės dapirkti.

PENKTADIENĮ, Vasario-Febr. 20
Įžanga tik 15c. Muzika nuo 7 p. m.

Programą duos Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės.

ŠEŠTADIENĮ, Vasario -Febr. 21
Įžanga tik 20c. Muzika nuo 6:30 p. m.

Programą duos Pirmyn Choras iš Great Neck, vado
vaujamas Geo. Kazakevičiaus. Pirmyn Choro šokikų 

grupė šoks Lietuvos liaudies šokius ir bus 
senovės lietuvių kostiumuose.

SEKMADIENĮ, Vasario-Febr. 22
Bazaras prasidės nuo 2-ros vai. dieną, nuo 2 vai. iki 5 vai. įžanga nemokamai.

Vakare įžanga 20c. Muzika nuo 6 p. m.
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Programą duos Sietyno Choras iš Newark, N. J., va
dovaujamas B. Šalinaitės. Jie išpildys ištisą programą.

PIRMADIENĮ, Vasario-Febr. 23
Įžanga tik 15c. Muzika nuo 6:30 p. m.

Programą duos Latvių Choras iš New York.

Kiekvieną Vakarą Karšti Valgiai 
ir Visoki Gėrimai

Daug supirktų ir sudovanotų daiktų bus išparduodama 
kiekvienų vakarų. Daug svečių bus iš kitų miestų.

CENTRAL PALACE
*

16 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Vienas blokas nuo Broadway

KELRODIS Į “LAISVĖS” BAZARĄ:
Iš New Jersey ar iš kitur, kuriem reikia važiuoti per New Yorko miestą, 

važiuokite iki Canal ir Broadway. Čia imkite B. M. T. Broadway line loka
linį traukinį, išlipkite ant Lorimer St. ir eikite du bloku pirmyn. Stotis tik 2 
blokai iki Manhattan Avė., kur rasit Central Palace salę.

Po 8-tos valandos vakarais ir visą dieną sekmadienį nuo Canal ir Broad
way galite imti traukinį su užrašu Jamaica. Darbo dienom Jamaica trauki
nis iki 8-tai vai. yra expresas ir ant Lorimer St. nesustoja.
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Šeštas puslapis_____________ t  

Knyga Apie Sovietų Sąjungą,
1 )abar Daugiausiai Skaitoma

LAISVE Pcnktadicn., Vasario 13, 1942

(Tąsa)

“Tie veiksmai ir metodos, 
kaip dabar paaiški, buvo ir 
Rusijoj, kaipo dalis vokie
čių plano prieš Sovietų Są
jungą net nuo to laiko, kaip 
1935 metu, k

“Tai buvo 1936 metais, 
kuomet Hitleris pasakė sa
vo garsiąja Nuremburgo 
prakali ą, kurioj jis aiškiai 
pabrėžė savo planus linkui 
Ukrainos.*

“Sovietų valdžia, kaip da
bar paaiški, net jau tuomet 
gerai žinojo apie vokiečių 
augštųjų militarinių ir poli
tinių komandų planus ir 
apie jų ‘vidujinį veikimą’ 
Rusijoj, besirengiant Vo
kietijai užpulti ant Rusijos.

“Man bemąstant apie tą 
padėtį, greitai aš pamačiau 
vaizdą, kurį aš turėjau tuo
met matyti. Juk tai buvo 
parodyta laike taip vadina
mų išdavystės arba valymo 
teismu 1937 ir 1938 metais,, v z
kuriuos aš lankiau ir klau
siau. Peržiūrėjęs tų bylų re
kordus ir taipgi tą, ką aš 
tuo laiku rašiau iš to atžvil
gio, aš suradau, kad beveik 
kiekvienas Vokiečių Penk
tosios Kolonos veikimo su- 
mislas, kaip kad mes dabar 
tatai žinome, buvo atideng
tas ir visoj nuogumoj pa ro
dytas laike tų teismų iš
trauktais prisipažinimais ir 
liudijimais iš prisipažinu- 
siųiu “Kvislingų” Rusijoj.

“Tai buvo aišku, jog So
vietų valdžia tikėjo, kad to
kie veiksmai buvo, kad bu
vo labai susirūpinusi ir kad 
darė žingsnius visu smarku
mu juos sukriušinti. Todėl, 
kuomet 1941 metais prasi
dėjo vokiečių užpuolimas, 
Sovietai jau buvo išnaikinę 
Penktą Kolona, kuri buvo 
suorganizuota.” (Pus. 272- 
3-4.)

Toliau Davies rašo:
“Mes visi Maskvoj tuo 

laiku labai mažai domės 
kreipėme į ta pusę tųjų by
lų. Atrodo, kad nekurie iš 
mūsų pražiopso jom dalyką 
(“missed the boat”). O iš
tikrųjų aš pats. Nėra abe
jonės, kad, abelnai kal
bant, vyriausia mes kreipė
me domę j dramatišką kovą 
už galią tarp tų, kurie “pa
siliko” ir kurie buvo “iš
stumti” — tarp Stalino ir 
Trockio — ir į susikirtimą 
asmenų ir planų Sovietų 
valdžios viduje, vietoj at
kreipti domę į bile galimu
mą Vokiečių Penktosios Ko
lonos veikimo, į ką mes bu
vom linkę visai nekreipti 
domės tuo laiku.

“Mano paties atsitikime, 
tai aš turėjau geriau žinoti, 
nes buvo du faktai, į ku
riuos aš turėjau daugiau 
domės kreipti. Apie juos tik

J. Siurba
aš žinojau, o kitiems jie ne
buvo žinomi. Vienas iš tu, 
tai įvyko- laike mano pasi
kalbėjimo su Sovietų Užsie- 

Inio Reikalų Ministerijos 
'viršininku tuojaus man nu- 
'vvkus i Maskva; o kitas i- I «- «• V ’ i

vyko pirma, negu pasiekiau 
Maskvą, Berlyno Užsienio 
Reikalų Ministerijoj. Sau
sio mėnesį, 1937 metais, lai
ke pasikalbėjimo su Vokie
čių Valstybės Sekretoriaus 
pagalbininku.” (Pus. 275-6)

Toliaus Davies nurodo, 
kad prasikaltėliai, kurie bu
vo teisiami, buvo tarp sa
vęs susitarę, ir “buvo susi
tarę su Vokietija ir Japoni
ja, kad pagelbėti toms val
džioms militariniam užpuo
lime ant Sovietų Sąjungos, 

i Jie susitarė ir ištikrųjų 
bendrai planavo nužudyti 

,'Staliną ir Molotovą, ir pra
dėti militarini sukilimą 
prieš Kremlių po vadovybe 
generolo Tuchačevskio, ku
ris buvo antras Raudono
sios Armijos komandoj. Be
sirengiant prie karo, jie su
sitarė ir ištikrųjų suplana
vo ir vadovavo pramonių 
sabotažui, sprogdinimui che- 
mikinės gamybos dirbtuvių, 

j sunaikinimui anglies kasyk
lų, išdraskymui transporta- 
cijos priemonių, ir vedimui 
kitokiu žalingu darbų...” 
(Pus. 276)

Prie užbaigos tuo klausi
mu Davies sako:

“Visi tie teismai, valymai 
i ir likvidacijos, kas atrodė 
tuo laiku taip žiauru ir su
krėtė pasaulį, dabar aiškiai 
parodo, kad tai buvo reika
las daryti tokius žingsnius, 
kad apsaugoti krašta.

“Nebuvo p e nktakolonis- 
tų Rusijoj 1941 metais —jie 
juos sušaudė. Tie valymai 
apvalė kraštą ir išnaikino 
jame išdavystę.” (Pus. 280) 
Sovietai Veikia' už Taiką; 
Bet Tam Kenkia Anglijos 
ir Francijos Reakcionieriai

Davies labai plačiai apra- 
■ šo apie Sovietų Sąjungos 
’ pastangas palaikyti taiką. 
Jeigu Anglija ir Francija 
būtu sutikusios bendrai 
veikti su Sovietų Sąjunga, 
tai šis karas būtų buvęs iš
vengtas. Bet Anglijos ir 
.Francijos reakcionieriai vi- 
įsai nesiskaitė su Sovietų Są
junga; su panieka į ją žiū
rėjo. O prie to, darė viso
kius suokalbius, kad susi
barti su Hitleriu prieš So- 
ivietus.

Tuos faktus ponas Davies 
j gerai atžymi.

Išvažiuodamas iš Mas
kvos, Davies turėjo pasikal
bėjimą su Stalinu, 5 d. bir
želio, 1938 metais. Davies 
;rašo:

“Aš užklausiau jo (Stali

no), kaip jis žiūri į Euro
pos padėtį. Jis atsakė, kad 
pažiūra kas liečia Europos 
taiką, yra prasta, ir kad 
vasarą gali būti didelių ne
ramumų. Po to jis pradėjo 
aiškinti, jog reakciniai ele
mentai Anglijoj, kuriuos 
atstovauja Chamberlaino 
valdžia, yra pasiryžę pada
ryti Vokietiją tvirtą, ir "tuo 
būdu pastatyti Francija į 
tokią padėtį, kad ji nuola
tos vis daugiau ir daugiau 
turėtų atsidėti ant Angli
jos; taipgi su tuo tikslu, 
kad galų gale sudrūtinti 
Vokietiją prieš Rusiją. Jis 
pareiškė, kad, jo nuomone, 
Chamberlainas neatstovau
ja Anglijos žmonių ir kad 
jam veikiausia ' nepavyks, 
nes fašistiniai diktatoriai 
norės perdidelio nusiderėji- 
mo. Jis sakė, jog Sovietų 
Sąjunga pilnai pasitiki, kad 
ji galės apsiginti.” (Pus. 
345.)

Sovietai Tik Amerikai 
Pasitiki

Davies rašo iš Brussels, 
Belgijos, sausio 18, 1939 
metais, prezidentui Rloose- 
veltui, kad Sovietai pasirį- 
žę išlaikyti taiką ir sako:

“Sovietu valdžios vadai 
man pareiškė, kad yra tik 
viena valdžia pasauly, ku
riai jie pasitiki, ir tai yra 
Jungtinių Valstijų valdžia 

į po jūsų vadovybe. (Pus.
433.)

Toliaus tą pačią dieną 
Davies parašė laišką ir po
nui Hopkinsui ir tarp kitko 
štai ką sako apie karo pa
vojų:

“Čia padėtis pekliška. 
Chamberlaino taika yra 
yra “flop”. Tai tokia didžiu
mos nuomonė čia diplomati
niuose rateliuose. Gal būt 
Chamberlainas su Hitleriu 
išrišo kolonijų klausimą 
Muniche. Bet apetitas didė
ja ant to, ką gauna. Sekan
tis krizis bus arba Lenkų 
Koridorius arba Ukraina 
— ir bus greitai. Gi pekliš
kas dalykas tame, kad šiuo 
tarpu nėra bendros apsau
gos (collective security), 
nei valstybių balanso, kad 
apsaugoti taiką ir civiliza
ciją Europoj. (Pusi. 433).

“Aiškiai pasakius, tai yra 
tik vienas dalykas, kurį, 
mano nuomone, dabar būtų 
galima padaryti ir tai yra: 
priduoti drąsos Rusijai, kad 
ji galėtų tvirtai laikytis už 
bendrą saugumą (collective 
security) ir taiką. Anglijos 
ir Francijos reakcionieriai 
atskyrė ją.” (Pusi. 43*4).

Bijo Komunizmo
Ir ponas Davies nurodo, 

dėl ko vyriausia Anglija ir 
Francija dėjo pastangas 
izoliuoti (atskirti) Sovietų

Sąjungą, nesiskaityti su ja. 
Anglijos ir Francijos reak
cionieriai bijojo komuniz
mo.. Davieso manymu, per
daug išsivaizdinama apie 
komunizmo pavojų. Jis sa
ko:

“Baimė, kad karas atneš
tų komunizmą sumušton 
Vokietijon ir Centralinėj 
Europoj yra p a p r tįstas 
‘bunk.’ Vokietija būtų socia
listinė arba pataptų išmin
tinga militarinė autokratija. 
Lenkija ir Rumunija vis dar 
galėtų būti atspara. O prie 
to, Sovietai užtektinai turi 
darbo Rusijoj. Tai yra Sta
lino politika — taika sukon- 
solidavimui savo pozicijos 
ekonominiai, tai štai ko 
jiems reikia ir ko jie nori.”

(Pusi. 434).
Davies net jau tuomet nu

rodė, kad tokiu Francijos ir 
Anglijos pasielgimu Sovie
tai gali pasipiktinti ir gali 
net padaryti sutartį su Hit
leriu, kad tik kaip nors iš
vengti karo, jeigu Anglija 
ir Francija nenori sudaryti 
su Sovietais bendro veiki
mo palaikymui taikos, su
stabdymui agresorių. Da
vies rašo:

“Chamberlaino p o 1 i t ika 
nustumti Italiją, Lenkiją ir 
Vengriją į Hitlerio glėbį ga
li pasibaigti tokiu Sovietų 
pasipiktinimu, kad tokia po
litika nustums Rusiją į eko
nominę ir ideologinę tuolai
kinę taika su Hitleriu.” 
(Pusi. 434).

(Bus daugiau)

sukilimų savo laikuose ir 
dar bus, buvo palociniai, 
taip vadinami “coup de 
etat” ir kitokie, bet šis by- 
tina visus — kokis tai sa
votiškas, dualinis, t. y., du 
vienu kartu: sukilimas prieš 
“prezidentą” ir “pučas” 
prieš sukilėlius toj pačioj 
dienoj ir virtuvėj. Apart to, 
dar čia stokavo parėmimui 
sukilimo, šauliu ir karino- 
menės, kai]) paprastai esti 
tokiuose atsitikimuose. Kas 
man tą painų klausimą pa
aiškins, gaus gerą rekomen
daciją į narius “obyvatelių 
spulkos.” O kol kas, suvada 
to viso, iš tos procios ir ne
migo, išėjo, kaip tam kal
viui, kuris buvo pasimojęs 
nukalti k i r v į, smailino,

Lordas B e a v e r b rook, kurj 
Churchillas paskyrė ministe- 
riu karo reikmenų gamybai.

Biznieriai, skelbkite savo biznį
Sukilimas Virtuvėje

smailino, kol 
adatos ir 
piššš!. ..

Ach, koks 
nedėkingas!

nusmailino iki
galų gale —|

tas pasaulis

(Feljetonas)
(Somewhere in USA. Su- padengė kelionės išlaidų tos 

vėlinta). — Dar ir po šiai pačios keliaujančios publi-

.Naujas Sovietų tankas: jis yra žemėsnis už kitus ir turi didelę kanuolę.

dienaį negaliu kaip reikiant 
sunormalėti iš po sąjūdžio, 
kurį teko pergyventi sykiu 
su smetoninės Lietuvos “di- 
džiunija”. Vienas triubelis 
seka kitą ir nė pats Salia
monas negalėtų pasakyti, 
kada jie baigsis ir kaip 
baigsis?

Kiek tai naktų nemiego
ta, dūmota, planuota pavie
niai ir grupėmis, daugiau
sia pavieniai, kaip čia suda
ryti, suorganizuotu t. y., 
legalizuoti “valdžią” Lietu
vai, nes mūsų akimis žiū
rint, šalis be poniškos val
džios tai lyginai, kaip dirb
tuvė be kapitalisto, arba 
dvaras be dvarponio, arba, 
jei norit, kudlius be blusų. 
Prauda, dabartiniu- laiku 
Lietuva randasi “saugiose” 
rankose, bet klausimas, kaip 
ilgai... o tuomet kas? Tad 
ve, tas “tuomet kas” verčia 
rūpintis, kad lietuvių tauta 
nepaliktų be ponų globos.

Šis reikalas dar nebūtų 
toks keblus, šiame klausime 
viešpatauja šioks toks susi
klausymas tarpe ponstvos, 
tačiaus pirmuoju punktu, 
dėlei kurio tankiai vieni ki
tiems liežuviais pasirodomą, 
yra: “majontkas,” pavers
tas į ledą šioj šalyj. Klausi
mas, kaip jį “atšildyti”? 
Tai komplikuotas reikalas, 
susijęs su legalizmo painia
vomis ir kitokiais galais. Iš 
pradžių veikta maždaug 
bendrai ir bandyta kaip kas 
sudaryti, nes pradžiai turė
jome ir materijolo .. . “pre
zidentas” yra, paslas su 
konsulais irgi yra, tik 
trūksta “šėpos',” ooo... atsi
prašau, kabineto ir ministe- 
rių su portfeliais.. Well, ga
lų gale suplanavome pradė
ti nuo to, ką turime, paleis
ti “prezidentą” po kolonijas 
su šeine katarinka ir tėmy- 
ti, kas bus; jei pasekmės vi
dutinės, tai “valdžią” gru
puoti aplinkui jį kaipo cent- 
ralinę figūrą, o prie to, tuo 
pačiu kartu pašienauti kiek 
nors, idant nekuriems iš 
mūsų pabėgėlių nereikėtų 
eiti dišių skalbti. Dėl viso 
ko, pasirūpinome sudaryti 
keliaujančią publiką, kurios 
rolė irgi buvo dvilypė: su
daryti įspūdį “masinio cha
rakterio,” tai viena, o ant
ra, pamasinti’aukoti tuos, 
kurie per klaidą ateis pa
matyti “prezidentą,” ypač 
pagarsėjusią šiaudinę barz
delę. Kaip jau žinote, pasek
mės to viso plano buvo ne
pavydėtinos, prisiėjo marš

kos ... <
Tokiu būdu griebėmės ki

tokio skymo sudaryme “val
džios.” Atsirado net keli 
kandidatai prezidento vietai 
ir ne kokie piemenys, bet 
aukštos asabos, vienok, jau 
nuo to laiko mūsų ponijos 
tarpe prasidėjo nezgada, 
priežastis: kompeticija. Tas 
“užfryzintas” Lietuvos 
skarbas turi kokią tai ne
matomą pritraukiamąją jė
gą — įnešė disharmonijos. 
Nors gazietose vis dar mir
gėjo pagarba “prezidentui” 
ir net grąsinta tiems, kurie 
“prezidentą” nei jo paslą 
nepripažįsta, bet savo tar
pe, skiepuose konspiravome 
prieš jį sulyg tų pačių tai
syklių, kokios buvo nustaty
tos “tautos vado” 1927 m.

Pagaliaus, atėjo nuskirta 
diena. Sugužėjome į vieną 
virtuvę net 13 aukštų ir 
aukštesnių asabų ir, kaip 
priimta, prie arbatėlės, pra
dėjome organizuoti “val
džią.” Iki tęsėsi šliachetnos 
diplomatinės kalbos, daly
kai atrodė neblogiausia, pa
triotiškumo nei “pasiauko
jimo” tėvynei nestokavo, 
bet, o viešpatie!... kaip grei
tai prieita prie punkto: sky
rimas prezidento, ir nomi
nuota ne “tautos vadas,” o 
kitas ponas, tik pastrykt 
ant kojų keturi ponai, tar
pe kurių ir “prezidento” 
nasliednikas — bematant 
užvirė tikroji poniška kalba 
— jūs chamuilos, žeby was 
šliak trafil... sukilimas... 
wy swini ... ką jūs manote, 
moj papa jest monkė, ar 
ką?... pocaluj pan mi w d... 
nesulaukti! Ir po tokio šlia- 
chetno pasišnekėjimo keturi 
ponai nosis aukštyn užrietę 
demonstratyviai išmaršavo 
iš virtuvės smarkiai už
trenkdami duris.

Ir vėl nepasisekimas. Pa
sirodo, kad pas mus — kas 
galva, tai razumas, kaip 
toj Krylovo pasakoj: gulbė, 
lydeka ir vėžis — kas sau, 
o vežimas, nė iš vietos. Likę 
9 ponai ilgą laiką praleido 
tyloj, tik po ilgo dūmojimo 
ant pirmo pasiūlymo suti
ko, sutverti “obyvatelių są
jungą” kad parodžius svie
tui, kad viskas eina kaip 
sviestu tepta. Programa pa
likta ta pati, kaip iki šiol— 
skymai, intrygos ir kompe
ticija prie “skarbo”, o kol 
kas iš “sanskrydžio” įvyko 
totalinis fiasko.

Dabar aš, kaipo pisorius

Dirbintas, dienraštyje “Laisvėje”!

TEATRAS ir ŠOKIAI
Dienraščio “Laisves” Naudai

Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

Sekmadienį, Kovo-Mareli 15
Bus sulošta labai juokinga komedija

“Atvažiavo su Kraičiu”
Parašė Senas Vincas

Lošimas prasidės 4 valanda po pietų 
Vakarienė 6 valandą, o šokiai 7 vai.

Gerbiama Visuomene! Nuoširdžiai kviečiame atsi
lankyti. Komisija deda visas pastangas kad patenkinti 
publiką kaip valgiais taip 'ir programa.

BUS SAVOY PLAZA
835 N. BROAD ST. PHILADELPHIA, PA.

Tarpe Poplar ir Girard Ave.

[ IT'SJUSTLIKE' 
FINDING MONEY! '

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

rūtą nutraukti pat pradžioj, tos ponstvos, kuris laike po
nes “prezidentas” perdaug niško pasikalbėjimo tūnojo
kvepia nacišku “erzacu,” o 
prie to, finansinis deficitas; 
aukos sudėtos keliaujančios 
publikos mitinguose net ne-

už pečiaus ir buvo pasiren
gęs šauti per virtuvės langą, 
negaliu sau išvyrožyti, kaip 
čia pasidarė? Buvo įvairių

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 PARĖMS 
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

**
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Septintas puslapis

Detroito Žinios
Detroito Kalendorius

Vasario 15 d., vakare, Aido 
Choras rengia šokius Draugi
jų svetainėj, 4097 Porter St. 
Aidiečiai visus kviečia daly
vauti šokiuose.

Vasario 15 d., t :30 vai. po 
pietų, Hamtramcko Lietuvių 
Piliečių Kliubo susirinkimas 
įvyks Veteranų svetainėj, ant 
Holbrook St.

Vasario 19 d., 8 vai. vaka
re, įvyks Lietuvių Moterų Pa
žangos Kliubo susirinkimas, 
4097 Porter St. Visos narės 
dalyvaukite ir naujų narių 
stengkimės gauti.

Jau tik 2 savaitės laiko iki 
Draugijų Svetainės vakarie
nės, vasario 28 d. Tai bus šau
ni vakarienė, šokiai ir gėrimai 
už tą patį tikietą. Kaina vy
rams $1, moterims 75c.; jau- 
namečiams tik 50c.

----------- t
Puikiai Dainavo Moterų 

Choras
Pereitą sekmadienį per mū

sų radijo duodamą programą, 
9:30 vai. ryte, iš WJBK, pir
mu syk dainavo toje progra
moje Liet. Moterų Pažangos 
Kliubo Choras, šis choras dar 
naujas,' bet labai pagirtinai 
dainuoja. Sudainavo 4 gražias 
dainas. Bravo, pažangietės.

Dabar sparčiai rengiasi 
kliubietės prie kovo 8 d. Tu-j 
rėš prakalbas ir gražią pro- [ 
gramą Lietuvių Svetainėj, ant 
25 ir Vernor Sts.

Alvinas.

Mirė Antanas Greblikas
Praeitą savaitę netikėtai 

patiko mirtį vairuojant troką 
Antanas Greblikas, brolis Ju
liaus Grebliko, mūsų veikėjo. 
Rašant šiuos žodžius, dar ne-; 
buvo visos priežastys patirtos! 
jo mirties. Labai gąila, kad 
mūsų geram draugui pateko 
nelaikinė mirtis.

Paliko nuliūdime dvi savo 
dukreles.

LLD 52 Kp. Nariams
Draugai ir draugės, šį sek

madienį, vasario 15 d. įvyks Į 
mėnesinis susirinkimas Lietu
vių Literatūros Draugijos 52 
kuopos, 10 vai. ryte,
ter St. Jei kurių narių duok
lės užsilikę už 1941 m., malo
nėkite užsimokėti; yra labai 
svarbu užsimokėti šios drau
gijos narines duokles pradžioj 
metų, tad LLD Centras gali 
parūpinti daugiau ir greičiau 
literatūros. Jau yra išėjusi 
nauja knyga “Sovietų Galia“; 
kurie bus pilnai užsimokėję 
savo duokles, gaus tą knygą 
veltui.

Todėl kviečiame skaitlin
gai dalyvauti šį sekmadienį 
kuopos susirinkime, nes turė
sime daug svarbių reikalų ap
tarti.

Philadelphia, Pa.
Lenino-Lincolno-Douglass 

Paminėjimas
Ateinantį antradienį, vasa- 

rio-Feb. 17 dieną, 8 vai. va
kare Town Hali, 150 N. 
Broad Street, Philadelphia, 
Pa., įvyks paminėjimas šių 
trijų žymių istorinių vyrų, 
kurie pasidarbavo žmonijos 
geroverr*Šitas karo laimėji
mo masinis mitingas-prakal- 
bos atžymės ir šios šalies ve
damo karo pergalę prieš Ja
poniją, Vokietiją ir Italiją.

Kiekvienas .sąmoningas lie
tuvis ir lietuvė turi eit į šį ma
sinį mitingą.

loštas veikalas-komedija — 
“Atvažiavo su Kraičiu.“ Va
dinasi, šiemet bus teatras į 
vietą koncerto, žmonės jau la
bai semti matė vaidinant te
atralinius veikalus.

Visos Philadelphijos pro
gresyviai lietuviai turėtų atei
ti į pagalbą,—padėt surengti 
šį didžiulį parengimą.

Rusijos Medikalės Pagalbos 
Parengimas

Sausio 31 dieną, čia Rusi
jos Medikalės Pagalbos komi
tetas suruošė didelį parengi
mą Academy of Music Hall, 
kurioje telpa 3,000 žmonių. 
Sako, 4,000 nuo svetainės tu
rėjo atsitraukti, nes netilpo.

Aukų surinko $13,000.
. Kalbėjo trumpai 
žmona. Amerikonai 
džiaugiasi Sovietų 
laimėjimais ir linki, 
greičiausiai sumuštų
Lietuviški pro-naciukai to ne
nori. Jie tiek reiškia, kiek la
šas vandens jūroje.

Rep.

Litvinovo 
žmonės 

Sąjungos 
kad kuo

Hitlerį.

Kodėl Amerikiečiai Su
judo Šarkius Gaudyti

Tikras Biči^ Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

Dabartiniais laikais daug žmo
nių nebėdavoja, kad trūksta 
cukraus. Nes jie vietoje cukraus 
naudoja medų. O medus yra 
dešimtį kartų sveikiau 
negu cukrus.

Bitininkas Končius 
visuomenei, kad iš jo
gauti geriausio-tikro bičių me
daus, pavasarinio. Nes pavasa
rinis medus yra daugiausia bi
čių suneštas iš liepų žiedų. Par
siduoda sekamai:

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

~~~~—— ——9

Clement Vokietaitb
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

valgyti

praneša 
galima

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

NAUJOSIOS ANGLIJOS

.85 
$1.25 
$3.00

Progresyvių Lietuvių Tarybos 
Amberland Radio Programas 

Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte 
Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klės.

Moderninis Avilys
Kvorta stiklinėj, 3 svarai . . .
5 svarai puoduke ......................
Galionas, 12 svarų .................

Prisiunčiamo į namus ir persiuntimo kaštus apmokame. Užsisaky
dami galite prisiųsti pinigus kartu su užsakymu arba pažymėkite 
kiek norite, mos prisiusime C.O.D.

Parduodame nedaugiau kaip vieną galiom kostumeriui. Užsisaky
dami aiškiai, paduokite savo adresą ir paiįymėkite kiek norite me
daus: kvortą, 5 svarų puoduką ar galioną.

KONČIAUS BITININKYSTE
57 BATTERY ST., NO. ABINGTON, MASS.

Končiaus bitininkystės medaus taipgi galite gauti 
Brooklyne : “LAISVĖJE,“ 427 Lorimer St.; pas Vikriką, 
123 Grand St. ir pas Šimanską-Petkauską, 380 Grand St.

0-------- ---------------------- ------- --------- ----------- --------------- -----
Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 

vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre
syvių lietuvių veikimą.

E <3
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Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti.
Visais Reikalais Kreipkitės:

.Antanas Vasaris, Manager
Dyer Street Montello, Mass.

Kiekviena meta dalis sąmo
ningiausių lietuvių lanko tra
diciniai šių garsių didvyrių 

4097 Por- paminėjimą. Nepaisant nuo
vargio, mes lietuviai, “Lais
vės“ skaitytojai, simpatikai ir 
visų mūsų darbininkiškų or
ganizacijų nariai, turim ne

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
Sovietų filmą “Wings of Victory,” 

kuri turėjo būti rodoma the Little 
Theatre, Howard ir Franklin Sts., 
pradedant sausio 17 d., vėliau buvo 
skelbta, kad bus 24. Dabar Russian 
War Relief praneša, kad filmą gau
ta ir pradės rodyti šeštadieni, va
sario (Feb.) 14, The Little Theatre. 
Įžanga 55c. — K. Paserskis.

(37-38)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas jvyks 

Vasasio-Feb. 15, 2-rą vai. po pietų, 
pas drg. F. M. Indrulį, 415 Elec
tric St. Visi nariai pribūkite i susi
rinkimą, nes yra svarbus klausimas 
kuopoje išrišti. — Sekr. J. Norkus.

(36-37)

CLEVELAND, OHIO
LDS 4-to Apskričio metinė kon

ferencija įvyks Feb. 22 d., 10-tą v. 
iš ryto, Lietuvių Darbininkų Svetai
nėje, 920 E. 79th St., Cleveland, O.

Jei kurios kuopos, priklausančios 
apskričiui, dar neišrinko delegatų, 
pasitarkite su kuopų valdybos na
riais ir prisiųskite delegatus. Būtų 
labai gerai, kad visos kuopos išrink
tų organizatorius delegatais ir da
lyvautų visi minėtoje konferencijoje.

Turėkime gerų sumanymų dėl va
jaus, kurį galėtume paspartinti, nes 
tas nuo mūs visų priklauso. Ir tu
rėsime apkalbėti šeštą seimą, kuris 
atsibus liepos 20 d., 1942, Chicago, 
Ill., kad galėtų visos kuopos pasiųs
ti delegatus. Kaip apskritys pagel
bėtų toms kuopoms, kurios neišga
lėtų finansiniai, o norėtų dalyvauti 
seime. Dar sykį turėkime gerų su- 
mahymų, kad mūsų organizacija, 
LDS, augtų, bujotų nariais ir finan
siniai. — LDS 4-to Apskr. Pirm. 
Frank J. Madison. (36-38)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks 15 d. vasario, 3 vai. po pietų, 
735 Fairmount Ave. Prašau visus 
narius dalyvauti. Bus daug svar
bių dalykų svarstoma. Kurie dar 
nėsate pasimokėję duoklių, malonė
kite pasimokėti. — Prot. Sekr. F.B.

Veikiančio Komiteto ir visų pa
žangiųjų organizacijų narių susirin
kimas įvyks vasario (Feb.) 15 d., 
735 Fairmount Ave. Prašome visus 
narius ir simpatikus dalyvauti. Bus 
daug svarbių dalykų svarstoma, ka
dangi jau nebetoli “Laisvės” Ban- 
kietas, tai reikalinga išrinkti darbi
ninkai ir viską gerai sutvarkyti. 
—Prot. Sekr. F. B.

(36-37)

patingėti—eiti į šį “Win The 
War Rally In Memory of Le
nin-Lincoln-Douglass,’’ ir galu
tino šios šalies karo laimėjimo 
ir laimėjimo mūsų talkininkių 
šalių—Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos.

“Laisvės“ Bankietas
Atminkit visi, kad “Lais

vės“ bankietas yra rengiamas 
kovo 15 dieną, naujoj vietoj 
Savoy Plaza, 835 N. Broad 
St., Philadelphia, Pa.

Svetainė graži, tai yra, dvi 
svetainės ant to paties aukš
to. šio bankieto proga bus su-

Henry ir Celia Schneider, 
62 ir 58 metų, rasti užsidusinę 
gasu savo apartmente, 69-10 
Yellowstone Blvd., Queens. 
Palikta ftota neskelbiama.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia pasilinksmi

nimo vakarėlį. Įvyks vasario (Feb.)
15 d., Linden Hall, Wood Avė. ir
16 St. Pradžia lygiai 5 vai. vakare,
bus gardžių užkandžių ir gėrimų 
įvalias. Galėsime visi gardžiai pa
valgyti ir išsigerti. Vyram tikietai 
bus už $1.00, o moterims 50c. Tai 
draugai ir draugės labai prašome 
atsilankyti ir linksmai laiką pralei
sti. Kviečia visus Rengimo Komi
sija. (36-37)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia Žaislų Party 

ir Balių, šeštadienį, vasario (Feb.) 
14, Piliečių Kliubo Svetainėj. Kam
pas 3rd ir South Sts. Šis parengi
mas yra rengiamas dėl sukėlimo fi
nansų Melikalei Pagelbai Sovietų 
kovotojams ir Raudonajam Kryžiui. 
Žaislai bus nuo 7 iki 9 vai., šokiai 
nuo 9 iki 12 vai. naktį. Taipgi bus 
skanių valgių* ir gėrimų, šokiam 
gros gera orkestrą. Įžanga 30c. Pu
bliką kviečiam iš visos apylinkės 
dalyvauti pamėgimo ir paremt taip 
svarbų reikalą. — Kviečia Komite
tas. (36-37)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kuopos susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 13 d., 7:30 valandą 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 315 
Clinton St., Binghamton, N. Y. 
Kviečiame visus narius-nares atsi
lankyti, nes apšvietus komisija ren
giasi mums ką nors tokio paruošti. 
Drg. O. Girnienė skaitys gerą pa
skaitą. Nepraleiskite šios progos. 
Atsilankykite ir naujų narių atsi
veskite, padarykime gerą pradžią su 
1942 metais. — Užrašų Sekretorė 
J. K. Navalinskienė. (36-37)

WILKES BARRE, PA.
DLK Keistučio Draugystė, 32 

metų sukakties paminėjimo balius 
įvyks šeštadienį, 14 d. vasario (Feb.) 
salėje 206 Parrish St. Pelnas nuo 
šio parengimo yra skiriamas kapi
nių pataisymui. Bus gera muzika ir 
užkandžiai. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti šiame parengime ir pa
remti šią organizaciją. Nuo 16 iki 
35 m. galite įstoti į šią organizaci
ją tik už $1.00 įstojimo. — Kviečia 
J.'-R užgis. (36-37)

(Tąsa nuo 3-čio uusl.) 
penų ir $200 už toną patai
čių kepenų.

Už kitus Šarkius taip pat 
gaunama gera kaina, nors 
ir ne tokia aukšta, kaip už 
“sriubos palekų Šarkius,” 
kurių kepenys turtingiausi 
vitaminu A.

Žymėtina, jog šis vitami
nas, gaunamas iš pieno, 
sviesto, žuvų kepenų ir kitų 
gyvųjų šaltinių, ir šviežių 
žalių geltonų daržovių, dar 
negali būti dirbtiniai paga
mintas, kaip kad daugelis 
kitų vitaminų.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States

Veliau jas 
pakeisite į

J. GARŠVA
• ’ • • i ♦ • r*. ' i • į

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Siūdins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš seniį 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-619J

©

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N.

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

arba
Lithuanian Progressives Council, Inc.

414 West Broadway, South Boston, Mass.

* LIETUVIŠKA ★ Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
. LeVanda—E. LeVanda
T*vas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių •
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
Ill Grand St., Brooklyn

Beteise Stamps
Bonds

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Telephone
STagg 2-5043

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Te!. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

“Laisvė“ parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Lhišvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su
lipdė po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertes, kuris po 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite $37.50 vertę. Tada atmainysite tas 
starnpas į' bbnus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas į' 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

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 GRAltfD STREET BROOKLYN, N. Y

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

1113 Mt. Vernon St.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

117 LORIMER ST. > “Laisvi Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiškb 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

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

sutelkiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

IIIAWAWAWAWAWAWnmWAWAyWAWAWAyilAW

VIENINTELE L/ETUF/p 
RAKANDŲ KRAUTUVE

109 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8151 

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 SCNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą



Aštuntas puslapis L A I S V fi

y.

C. Brooklyne Prakalbos Apie Iš V. Bacevičiaus Koncerto
Karą ir Apsigynimą Carnegie Hall

Šį penktadieni, vasario

klyne rengiama lietuvių masi
nis mitingas, kuriame bus aiš
kinama pasaulinio karo da
bartinė padėtis ir kiti Ameri
kos lietuviams labai svarbūs 
klausimai.

Kalbės D. M. Šolomskas, 
vienas iš “Laisvės” redaktorių, 
taipgi kalbės moteris gera kal
bėtoja.

Kviečiame

i ir išgirsti svarbių žinių:
Kaip dabar dalykai stovi 

suose frontuose?
Kuomi mes galime prisidėti 

prie apgynimo savo šalies? Ką 
mes privalome daryti?

Kas ir kokiais būdais 
išlaisvinti Lietuvą?

Prakalbos bus Lietuvių 
i prigulmingo Kliubo 
j 269 Front St., C.
vasario 13-tą, 7:3 
įžanga nemokama.

visus atsilankyti Rengėjai.

vi-

gali

Nu
šalėję, 

Brooklyno, 
) vakaro.

Dar Kartą Prašome!
Visi lietuviai prašomi įsigy

ti iš anksto bilietus keturių 
tautų—lietuvių, latvių, estų ir 
sumių-bendram koncertui-ba- 
liui, kuris įvyks jau šio šeš
tadienio vakarą, vasario 14-tą, 
15 W. 126th St., New Yorke.

Nuo lietuvių dalyvauja pro
gramoj solistė Biruta Ramoš
kaitės ir Aido Choras. Vakaro 
visas pelnas skiriamas lygio
mis dalimis: medikalei pagal
bai, amerikinei karo pagalbos 
organizacijai ir Am. ateiviams 
ginti.

Kiekviena dalyvaujančių 
tautų deda pastangas parduo
ti iš anksto daugiausia bilie
tų. Lietuviams, kaipo vienai iš 
stambiausių grupių, būtų labai 
nemalonu, jei atsiliktume nuo 
mažesnių. Bilietai gaunami 
“Laisvėje”, taipgi LDS ir LLD 
kuopų valdybose.

Katherine Zarawick-Zaravi- 
čienė, 70 metų amžiaus, gyve
nusi 597 Wilson Ave., mirė 
vasario 11-tą, Kings County 
ligoninėje. Bus palaidota va
sario 14-tą, Holy Trinity ka
pinėse. Pašarvota namie. Pa
liko nuliūdime vyrą Matthew, 
tris dukteris, Katherine, He
len ir Ann Narkunas, ir sūnus 
Juozą ir Matthew.

Laidotuvių reikalus 
grab orius J. Garšva.

veda

Pulkas Svečią iš 
Ashley, Pa.

Vasario
Vytauto 
koncertas

11-tos vakarą įvyko 
Bacevičiaus piano 
Carnegie Hall, Now

Savo programą artistas su
daręs iš daugelio žymiųjų ki
tataučių, taipgi Gruodžio ir 
savo kompozicijų. Tai buvo 
platus rinkinys pačių įspūdin
giausių kūrinių piano muzikai, 
duodąs pasitenkinimo skirtin
gų kompozitorių bei melodijų 
mylėtojams.

Programą pradėjo Lisz’to 
Fantazija ir Fuga. Sekė Cho- 
pin’o kompozicijos—Etiudas,
Ballade, Valcas, Polonezas. 
Trečiu išstojimu skambino žy
maus lietuvių kompozitoriaus 
Juozo Gruodžio (iš 
sonatos) Lietuvoje, 
maninoff’o Preliudą, 
prašomas daugiau,
gramos pridėjo Debussy’o Ca- 
thedrale.

Antroje dalyje programos 
skambino Ravel’io Sonatiną, 
Scriabino’o Tris Preliudas, sa
vo kompozicijos Dvi Grotes
kas, Prokofieff’o Sonatą, 
Krein’o Tris šokius, šostako- 
vich’iaus Tris Fantastiškus šo
kius ir čerepnino Šokį. Entu
ziastiškais aplodismentais iš
šauktas, priedui dar paskam
bino DeFalla’s Ugnies šokį, 
paskiau Albeniz’o Preliudą,.

antrosios 
ir Rach- 
Publikos 

virš pro-

pridėjo savo
Meditaciją ir

pagaliau dar 
kompozicijos 
Schumann’o Guillen.

1 artisto talentingą muzikos 
išpildymą publika atsiliepė 
įvertinančiai. Visos kompozici
jos sutikta šiltai, tačiau turin
čios dainingas melodijas svei
kinta entuziastiškiau, ypatin
gai apačioje sėdinčios publi
kos. Galerijose, atrodo, visos 
įvertinta vienodžiau. Tai bene 
bus dėlto, kad apačioje did
žiumą publikos sudarė vyres
nieji, tarpe tų ir lietuviai, ku
riem sunkiau susigaudyti ir 
įvertinti komplikuotą techni
ką, bet daugiau susižavi dainai 
panašiomis melodijomis. Gale
rijų publiką, didžiumoje, su
darė jaunieji, šie įtemptai se
kė ir techniką, ne vien tik me- 
lodijingumą skambinimo, ku
ris tikrai buvo žavus. Jiems, 
mat, žymiųjų muzikų koncer
tai būna kartu ir pamokomis, 
ne vien tik pasigrožėjimo ob
jektu. Daugelis matėsi užsira- 
šinėjant į savo memorandu
mus.

Publikos šį kartą buvo dau
giau-, negu pirmajame jo kon
certe, kadangi dabar artistas 
jau gerokai pažįstamas ir am
erikoniškiems piano koncertų 
lankytojams.

Rep

Kur Registruosi? Esą 
Svetur ir Darbe?

Vasario 15 ir 16-tą turės 
registruotis visi vyrai, kurie 
vasario 16-tą nebus pasiekę 
45-to gimtadienio.

Registruojasi piliečiai ir ne- 
piliečiai.

Nesiregistruoja: jaunesni ar 
senesni paduoto amžiaus; jau 
tarnaują ginkluotose federalė- 
se jėgose; arba registravęsi 
pirmesnėse registracijose.

New Yorko miesto gyvento
jai, kurie pasitaikytų būti už
miestyje tomis dienomis, tu
rės užsiregistruoti ten, kur 
randasi, o jų registracijos 
kortos bus persiųstos jo apy
linkės Lokalinei Tarybai. Mie
ste esantieji registruojasi ar
timiausioj prie namų Lokali
nėj Taryboj.

Užvakar Lietuvių Liaudies 
Teatro nariai gavo laišką iš 
Ashley, Pa., kuriame rašoma: 
“Ruošiamės prilioduoti didelį 
‘limoziną’ publikos ir ‘atšausi
me’ pažiūrėti komedijos’ “At
važiavo su Kraičiu’, kuria vai
dinsite So. Brooklyne. Atva
žiuodami atsivešim visus mai- 
nieriškus ‘instrumentus’, ku
rie bus naudojami ant scenos. 
O jūs turėsite mums nupirkt 
kelis ‘over-size’ (didelius) ski
landžius už mūsų tokį žygį.”

Atrodo, kad south-brookly- 
niečiai šį sekmadienį turės ap
sčiai svietelio savo pramogoje, 
kur bus suvaidinta komedija— 
“Atvažiavo su Kraičiu.”

Vaidinimas prasidės 7 vai. 
vakare. Prieš vaidinimą ir po 
vaidinimo bus šokiai. Vieta: 
Labor Party Hall, 4711 — 5th 
Ave., So. Brooklyne.

Žinių Gaudytojas.

Kurie dirbtų abiem regis
tracijos dienomis, yra patvar
kyta, kad bosai išleistų valan
dai ar porai valandų pirma
dienį.

METINIS PARENGIMAS

44Atvažiavo su Kraičiu”
Dviejų veiksmų labai juokinga komedija, kurią, vaidins 
Lietuvių Liaudies Teatro vaidintojai iš Williamsburgo

Stato scenoje LDS 50 kuopa

Sekmadienį, 15 Vasario-February
Durys atdaros 4:30 vai. po pietų; šokiai 

Vaidinimo pradžia 7-tą 

LABOR PARTY
4714—5th Avenue

'Tarpe 47-tos ir 48-tos gatvių)

Po vaidinimui seks šokiai iki vėlumai nakties 
Šokiams gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą

prasidės 6-tą vai. vakare 
vai. vak.

HALL

HAT CHECK — 50 CENTŲ

Gerbiamieji So. Brooklyno u 
apylinkės lietuviai! Jūs atsimenate, 
kada tik vaidino, Lietuvių Liaudie 
Teatras iš Williamsburgo, visad- 
turėdavome gardaus juoko. šiuc 
kartu ypatingai pasiliks visiems 
atmintyje ši juokinga komedija. 
Komedija “Atvažiavo su Kraičiu” 
perstato seniau atvykusių mainie- 
rių gyvenimą, jų kultūrą, kaip jir 
praleidžia smagiai galiūnuose lai
ką; na, ir pagaliaus, atvažiuoja 
vieno jaunikaičio palikta iš Lietu
vos moteris “su kraičiu” (su kū
dikiu). Kurie matysite šią kome
diją — nesigailėsite ir pasiliks at
mintyje ant visada.

Skelia Lengerdaltė
Kelrodis. Iš East New Yorko ir iš kitur atvykstantieji, imkite - 4th 
Ave. Local pažemini traukinį ir išlipkite ant 45-tos gatvės stoties.

Piliečiu Unija Pasisakė už 
Buvusį Komisiomerių 
Keru, prieš Majorą

visuomet 
LaGuar- 
prieš jį,

tarnyboj, kuri 
didžiausiu atsi- 

administracijos.” 
majoro ir k omi
ni aj orui užsispy-

Piliečių Unija, 
stovėjusi su majoru 
d i a, šį kartą išstojo 
užtardama majoro išmetamus
iš miesto Civilės Tarnybos ko
misionierius Keru ir Sayre, 
stipriai smerkdama majorą.

Piliečių Unija pareiškė, kad 
majoro pasimojimas ant ko- 
misionierių yra “gązdinančia 
ataka ant tinkamumo sistemos 
visuomeniškoj 
iki šiol buvo 
žymėjimu jo

Kova tarp 
sionierių kilo
rus skirti miesto šerifo ir re
gistrar© valdvietėms žmones 
ne iš Civilės Tarnybos sąrašų, 
iš kurių turėjo būti skiriami 
einant iki šiol gyvavusia siste
ma ir einant tuo supratimu, 
koks buvo pereitą rudenį, rin
kimuose, balsuojant referen
dumu apskričių reformą—su
jungimą apskričių šerifų ir re
gistrar© į įstaigų į vieną viso 
miesto šerifo ir registrar© įs
taigas ir joms viršininkus pa
skiriant ne sulyg jų politikos, 
bet sulyg jų stovio Civilės Tar
nybos sąrašuose.

Civilės Tarnybos Komisija 
ir buvo įsteigta tam, kad laiks 
nuo laiko pravestų registraci- 
j ’ piliečių, norinčių dirbti val- 

. diškose įstaigose, juos gerai 
. iškvostų-ištyrinėtų ir sulyg jų 
, tinkamumo laikytų ątatinka- 
1 mose vietose sąrašuose, kad 

•rireikus valdvietėms viršinin
kų ir tarnautojų būtų galima 
iš kelių pirmiausių sąrašuose 
parinkti kandidatus. Majoras 
šį kartą spyrėsi to nesilaikyti, 
komisionieriai užprotestavo, o 

' majoras už tai paskelbė pra
šalinąs komisionierius, gi ko
misionieriai pažadėjo vesti ko
va už laikymąsi tokios vald

žios tarnautojų samdymo sis- 
' temos, kokia buvo iki šiolei.

Majorą smerkė ir valdiškų 
įstaigų tarnautojų unija, taip
gi eilė kitų organizacijų.

Ne Bile Kas Galės Apdrausti 
Automobilius

Važiuotės komisionierius 
Mealey paskelbė visuomenės 
žiniai, kad tik 
šioje valstijoje 
kompanijos galės 
n’ewyorkiečių autom obilius.

autorizuotos 
biznį vesti 

i apdrausti

Bet ir toms kompanijoms už
drausta tarpininkauti kitoms, 
n e a u t o r izuotoms kompani
joms. Taigi, kiekvienas, kas 
siūlosi apdrausti jūsų auto, 
privalo turėti parodymą, kad 
jis ar ji turi tam atatinkamą 
leidimą.

Geri Linkėjimai nuo Yakščių

Franas ir Ona Yakščiai iš 
East New Yorko, kurie užlai
ko mėsinyčią, linki Edvardui 
Karpavičiui kariuomenėje ge
ros kloties,—linki nugalėti de
mokratijos priešus ir sveikam 
sugrįsti. (Edvardas išvyksta 
šeštadienį į kariuomenę).

šj

II. Kazeen trafiko teisme 
nubaustas $90 už daugeriopą 
peržengimą “parking” taisyk
lių ir sulaikytas teismui už įre- 

as-gistravimą mašinos kito 
mens vardu.

Šį penktadienį nuo 
iki 12:45 jisai koncertuos žy
mioje NBC radi o stotyje 
WEAF, 660 klcs.

12:30

Kas tai tapo pridėta!
**<:•. A & ..v..*- •? . ”

P. Lorillard Kompanija, įsteigta 1760 m. — puikių 
tabakų sutaisytojai nuo George Washington’© laikų.

Jis turi NAUJĄ 
PATRAUKIMĄ, ką 
Amerika gerbia!. 
Kaip naują, skonį, 
Old Golds duoda 
rūkytojams, dabar 
kas tai naujo tapo 
pridėta!

Tai Latakia! (La-ta-ky’-a) 
kvapus Rytinio Vi

duržemio tabakas. Pridė
tas, kaip “prieskonis,” prie 
Naujųjų Old Golds, Lata
kia sutveria naują, visada 
malonų cigarete skonį!

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prižiūrėji

mui invalido. Prašome kreiptis: 
M. Shapran, 293 Grand St., Brook
lyn, N. Y. tarp 8 ir 9 vai. ryte arba 
8 ir 9 vai. vakaro. (37-39)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškome tėvo Juozapo Degučio, 

jis yra virš 50 metų amžiaus. Iš 
Lietuvos — Suvalkų rėdybos. Šioj 
šalyje išgyvenęs apie 30 metų, 15 
metų išgyveno Oglesby, Illinois. Jis 
paliko 4 sūnus: Juozapą, Nikodemą, 
ir Bernadiktą. Nebijok tėve, mes 
nereikalaujame užlaikymo. Mes už
sidirbame sau pragyvenimą, tik mes 
norime dar pamatyti tėvelį pirma 
negu išeisime 
liepk tėveli, jei 
žinanti apie jį 
už tai būsime 
antrašas: J. N.
Broadway, Rockford, Ill.

(37-38)

į kariuomenę. Atsi- 
dar gyvas esi, arba 
malonėkite pranešti, 
labai dėkingi. Mūsų 
ir B. Degutis, 1430

METINIS PARENGIMAS

“Atvažiavo su Kraičiu,” dviejų 
veiksmų labai juokinga komedija, 
kurių vaidins Lietuvių Liaudies Te
atro vaidintojai iš Williamsburgo. 
Komedjų parašė Senas Vincas. Sta
to scenoje LDS 50 kuopa. įvyks 
sekmadienį, 15 Vasario-Feb. Durys 
atdaros 4:30. vai. po pietų; šokiai 
prasiuės 6-tą vai. vakare, Vaidini
mo pradžia 7-tų vai. vakare. Labor 
Party Hall, 4714 — 5th Ave. (tarpe 
47-tos ir 48-tos gatvių), So. Brook
lyn, N. Y. Po vaidinimui seks šo
kiai iki vėlumai nakties; šokiams 
gros Geo. Kazakevičiaus orkestrą, 
įžanga 50c. (36-37)

DABAR RODOMA—Iškilminga Premjera
Rusų Pagalbos Kom., Ine., rodo

Pirmas Fotografinis 
Rekordas Rusijos 
Atsakymo j Nacių 
Įtūžusį žygį!

OUR RUSSIAN FRONT
Paaiškina WALTER HUSTON. Parašyta ELLIOT PAUL’O 

Pagamino Lewis Milestone ir Joris Ivens

di Al BROADWAY‘ K I AL I U and 42nd St. NKW YORK

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVcrgreen 7-6868

Dr ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.

Tel. SOuth 8-1551

PABALTES TAUTŲ METINIS

KONCERTAS ir BALIUS
Rengia Baltic-American Cultural Council

Įvyks šį šeštadienį

Vasario 14
Puiki dailės programa, 
kurią duos finų, estų,

ir atsikiri talentai.

FINŲ SALĖJE 
15 W. 126th Street 

New York City

G. KAZAKEVIČIAUS 
ORKESTRĄ

Gros įvairius šokius

BIRUTfc RAMOŠKAITE 
dainuos Siame koncerte.

Pradžia 8 vai. vakaro
Įžanga 55 centai
Pelnas nuo Šio parengimo yra skiriamas ateivių gynimui ir 

Medikalei Pagelbaį Sovietų Sąjungai per generate Amerikos karo 
pagelbos organizaciją.
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ŪREEN STAR RAR & GRILL 
f LIETUVIŠKAS KABARETAS 
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t Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
i pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”,
1 nes žino, kad visados bus patenkinti.
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TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

* • > Stm Geriausias Alus BrooklynoO 3 adresas.

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
XBl? Tel. EV. 4-8698
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MATEVŠAS SIMON AVILIUS
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.

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

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

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

Penktadien., Vasario 13, 1&42




