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KRISLAI
24 Metų Sukaktuvių 

Belaukiant.
Gandų Fabrikas Washing

tone.
Kas Tas ‘ Cliveden Set”?
Šį Vakarą.
Čikagoje.

Rašo R. M1ZARA

Š. m. vasario 23 dieną Rau
donoji Armija švęs savo 24 
gimtadienį. Nuo to laiko, kai 
ši armija susiorganizavo, ji kas 
met švęsdavo savo gimtadieni, 
bet ne tokiose sąlygose, kaip 
šiemet. Ir dėl to išlaukinis pa
saulis mažai ir tekreipė į tą 
dėmesio.

Šiemet kitaip, 
dienį Raudonoji 
tuomet, kada į 
ir pasitikėjimu žiūri visas ci
vilizuotas pasaulis kaipo į sa
vo geriausi talkininką, kaipo į j 
savo gelbėtoją 
Armija šiandien neša didžiau
sią atsakomybę ir pareigą. 
Nes .ji beveik viena nūnai mu
ša didžiausį žmonijos priešą!

24-tą g-imta- 
Armija švęs 
ja su viltimi 

visas

* ' <
;į. Nes Raudonoji j

P r e z i dentas Rooseveltas 
griežtai ir atvirai pasakė, kad 
Washingtone šiandien yra su
sidaręs gandų ir melų fabri
kas, iŠ kurio leidžiama per vi
są kraštą visokiausi ir bjau
riausi prasimanymai. Wash- 
ingtone yra įsikūręs ameriki
nis “Cliveder.o setas” ir šis 
“setas” pašėlusiai plečia savo 
šlykščią propagandą.

Gal ne visi mūsų skaitytojai 
žino, ką tai reiškia Cliveden 
Set, tad tenka tarti žodis. Cli
veden yra vieta, kur anglų lor
das Astor turi savo vasarišką 
vilą Anglijoj. į C 1 i v e d e n ą 
prieš karą susirinkdavo visokį 
lordai ir jiems panašūs ir ten 
konspiruodavo. Jie buvo aršūs 
priešai vienybės tarp Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos. Jie buvo 
dideli entuziastai Municho su
sitarimui — č e c hoslovakijos 
pardavimui. Tai buvo rinktinė 
Anglijos aukštų ponų klika, 
kuri buvo žinoma kaipo “Cli
veden Set.”

Taigi, sako prez. Roosevel- 
tas, ir A m e r i k a turi savo 
“Cliveden Setą.” Jis neįvardi
no asmenų, sudarančių jį, bet 
galima spręsti, jog tarp kitų, 
į tą kliką įeina s e n a t o r iai 
Wheeler, Nye, Lindbergh as ir 
jiems panašūs.

Pirmiau šitie piktų gandų 
skleidėjai skelbdavo: Sovietų 
Sąjungai negalima duoti kari
nių reikmenų, 
mušta ir tuos 
ims Hitleris.

Dabar šitie
skelbia: Sovietų Sąjungai ne
galima duoti karinių reikme
nų, nes ji, sumušus Vokietiją, 
atsisuks prieš Ameriką.

Matot, kaip šitie ponai dir
ba. Jų tikslas aiškus: suardy
ti Jungtinių Tautų vienybę, 
kad laimėtojais iš šito karo iš
eitų Hitleris ir jo gengsteriai.

nes ji bus su- 
reikmenis pasi-

patys žmonės

Šiandien, penktadi enį, 
Brooklyne prasidės dienraščio 
“Laisvės” bazaras. Jis tęsis 
keturis vakarus: penktadienį, 
šeštadienį, sekmadienį ir pir
madienį.

Pasitikime, kad jis bus di
delis ir pasekmingas. Pasitiki
me, kad į jį atsilankys visi 
Brooklyno ir apylinkės laisvie- 
Čiaį ir jų prieteliai, bei pažįs
tami.

Atsiminkim: tai bus pasku
tinė didelė “Laisvės” naudai 
pramoga Brooklvne šią žiemą.

Pereitą sekmadienį Čikago
je įvyko masinis mitingas, ku
rį ruošė net 14-ka Čikagos ir 
apylinkės lietuvių katalikų pa
rapijų. Jame kalbėjo ir miesto 
majoras Kelly.

“Vilnis” rašo, kad Mr. 
Kelly pareiškęs, “kad Kvislin- 
gus reikia imti už pakarpos ir 
kad tokių elementų buvo ir 
mūsų senojoj tėvynėj Lietuvoj, 
kurie pagelbėjo Hitlerio .gau
jom . . .”

Jei p. Kelly būtų priminęs 
dar ir tą, kad Lietuvos Kvis- 
hngų sėbrų yra ir Amerikoje, 
tai būtų išėję dar gražiau.
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AMERIKOS ORLAIVIAI 
NUSKANDINO 2 JAPONŲ 
LAIVUS SU KAREIVIAIS

Japonai Vėl Bombardavo Pabėgėlius Beginklius

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, vas. 18. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas išleido sekamą pranešimą;
Filipinų Sritis:
Nauji būriai japonu orlaivių pasirodo virš mūsų li

nijų, nuolat beveik bombarduoja mūsų kariuomenę. 
Jie vėl atakavo pabėgėlių stovyklą kaime Cabcaben.

Priešų artilerija iš Cavite pajūrio vis pila ugnį į mū
sų pozicijas. Naujos baterijos priešų kanuolių Bataane 
patankino jų artilerijos ugnį prieš mūsų pozicijas.

Gana didelis būrys japonų laivų su kareiviais, lydi
mas karinių laivų, atplaukė į Subic įlanką, ir priešų 
pastiprinimai keliasi į krantą Olongapo.

Rytinė Holandų Indija:
Grupė amerikinės armijos Rėkiančiųjų Tvirtumų 

atakavo japonų laivus ties Banka sala. Tiesiog bombo
mis pataikė į didelį kareivinį priešų laivą ir į mažą tos 
rūšies laivą. Tikima, kad abudu laivai nuskandinti. Bu
vo sunaikinta ir dvi japonų valtys. Nei vienas mūsų 
orlaivis nebuvo sužeistas.

Pavakarinis karo departmento pranešimas:
Devyni amerikiniai kovos lėktuvai, P-40 rūšies, už

klupo šešis japonų vijimosi lėktuvus arti Javos salos ir 
nušovė žemyn keturis iš jų. Amerikos lėktuvai tada 
nuskrido virš japonų užimtos Palembang orlaivių sto
vyklos saloje Sumatroje ir mėtė nedideles bombas į 
priešų įrengimus. Kiek jie tuomi padarė nuostolių, nė
ra susekta.

Visi mūsų orlaiviai sveiki sugrįžo į savo stovyklą.
Manoma, jog šis žygis yra tas pats, apie kurį šian

dien pranešė generolo Wavell’io štabas.

Pranašauja, kad Japo
nai Per Indiją Užpul

tų Sovietus
Batavia. — Vice-guber- 

natorius Rytinės Holandų 
Indijos, van Mok pranašavo, 
kad jeigu japonai užimtų 
Javą, svarbiausią holandų 
salą tenai, tuomet jie mar
guotų prieš anglų valdomą 
Indiją, o per ją — prieš So
vietus, idant padėt Hitleriui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Chinų Vadas Chiang Kai 
-Shek pas Indų Vadą

Sovietai Grumiasi Link 
Smolensko; Atkaria

vo Daug Pozicijų

Priešų Sprogimai Suža
lojo Didelį Laivą Ame

rikos Vandenyse

FAŠISTŲ AŠIES PATAIKŪNŲ 
LIZDAS WASHINGTONE

Norfolk, Virginia. — Pir
madienio vakare Amerikos 
vandenyse 
sprogimai 
mirtinai, 
laivą “E H. Blum,” 11,615 jZmSa, ‘ Anglij^'i/So^ 
tonų, priklausanti ameriki- " ‘ v

■ nei Atlantic Refining kom
panijai. Visi 40 jo jūrinin
kų ir oficierių tapo išgelbė
ti. Vieni jų spėja, kad lai
vą sužalojo vokiečių sub
marine torpedos, o kiti, kad 
minos.

Laivas gal dar nenusken- 
des. 4.

trys smarkūs 
pavojingai, gal 

sužeidė žibalinį

CHINAI ATĖMĖ EILĘ POZI
CIJŲ IŠ JAPONUK- »

Chungking, Chinija. — 
Chinai Shantungo provinci
joj užmušė bei sunkiai su
žeidė per 2,000 japonų ir at
ėmė iš jų kai kurias pozici
jas.

Hupeh provincijoj chinai 
atkariavo kelis strateginius 
punktus ir užmušė bei su
žeidė 400 japonų. Anhwei 
provincijoj chinai atgriebė 
nuo japonų dvi pozicijas ir 
užmušė bei sužeidė 300 prie
šu, v

Tokio. — Japonų radijas 
skelbė, kad jie sausio mėne
sį’ šiemet laimėję 1,632 su
sikirtimus su chinais, užmu
šę 11,596 chinus ir suėmę 
4,257.

Tai to lizdo Astoriencs dvaras Anglijoj.Washington. — Preziden- tų Sąjungą.
tas Rooseveltas vas. 17 d. žmonės paskalais ir melais Jis buvo gūšta tų, kurie siū- 
pasmerkė amerikinį “Clive- stengiasi suardyt vienybę lė daryti naciams nuolaidų 

Washingtone, tarp Jungtinių Valstijų, An-1 nuolaidas ir palaikyt drau- 
Ašies glijos, Sovietų Sąjungos irlgiškumą su Hitleriu.) 

Chinijos.
(Cliveden yra lordienės

deno lizdą
kaipo pataikūnus
kraštų, kariaujančių prieš

Calcutta, Indija. — Vy
riausias Chinijos karinis va
das Chiang Kai-shek atsi
lankė pas tautinį indų vadą 
Mohandą K. Gandhį. Teigia
ma, kad Chiang Kai-shek 
atsišaukė į Gandhį mobili- 
zuot Indijos gyventojus ko
von išvien su anglais prieš 
Japoniją, nors Anglija dar 
neduoda Indijai plačios sa
vivaldybės ar nepriklauso
mybės.

PAGALBA CHINIJAI 
PER INDIJĄ

Jeigu japonai u ž i m tų 
Burma,
Anglija ir Amerika siųstų 
Chinijai karo reikmenis per 
Indija.

tuomet, manoma,

NAUJA SOVIETŲ OFEN- 
SYVA KRIME

Vichy, Francija. — Čio- 
naitinis radijas, be patvir
tinimo, pranešė, jog Sovie
tai pradėjo naują didelę 
ofensyvą prieš vokiečius 
Krime, ypač linkui prieplau
kos miesto Theodosijos. nūs.

vo- 
lin-

SO-

Maskva, vas: 19. — Sovie
tai nuožmiai atakuoja 
kiečius, besigrumdami 
kui Smolensko.

Vienoje fronto dalyje
vietinė kariuomenė sunaiki
no 40 vokiečiu tanku ir 120 
troku su kareiviais ir reik
menimis.

Raudonarmiečiai atkaria
vo nuo nacių Lapaškino, ar
ti Oriolo; Eltzį, į vakarus 
nuo Kalinino; Sosino, Smo
lensko fronte; Manachovo, 
Leningrado fronte, ir eilę 
kitų apgyventų vietų.

Pirm pasitraukdami, vo
kiečiai padegė kaimus ir 
miestelius. Bet vis tiek su
grįžo į juos žmonės, kuine 
miškuose, urvuose ir rūsiuo
se slapstėsi nuo nacių.

London. — Anglų kores
pondentai praneša, kad ru
sai prdlaužė vokiečių lini
jas kai kuriuos punktuose 
Rževo-Viazmos fronte.

SUDAUŽĖ LEDĄ; NU
SKANDINO DAUG 

NACIŲ
Maskva. — Sovietinės ka- 

nuolės sudaužė ledą, ku- 
riuom vokiečiai m ė g ino 
šturmuot Raudonąjį Laivy
ną, Suomijos įlankoj, Le
ningrado srityj. Daugelis 
priešų nuskendo, o kurie 
bandė ledu pabėgt atgal, ta
po sušaudyti.

BATAVIA. — Atvyko ne
didelis skaičius Amerikos 
kariuomenes talkon Rytinei 
Holandų Indijai prieš japo-

KIEK ANGLŲ PAIMTA NE
LAISVĖN SINGAPORE

“Clivedeno lizdas” Wash
ingtone — tai namai ponios 
Evalynos Walsh McLean’ie- 
nės. Tuos savo namus jinai 

i vadina “Friendship” (Drau- 
Lean’- 

ienės savaitiniuose pokiliu- 
London. — Anglu “News kuose lankosi tūli gerai ži- 

Chronicle” korespondentas, Inomi senatoriai, tam tikri 
grįždamas iš Sovietų, rašo diplomatai ir net Amerikos 
iš Cairo: valdžios nariai. Čia suminė-

“Rusija tikrai sumuš Vo-!sime tik keletą iš tos ponios 
kietiją, ir tai per artimiau-:svečių, kurie priešingi kari- 
sius dvyliką mėnesių. Tuo-;njam Amerikos veikimui iš- 
mi aš esu pilniausiai įsitiki- vien su Anglija, Sovietais ir 
nęs.” :Chinija. Štai jie:

Reikalauja Pataisyt Anglu Korespondentasi 1 ir iri i oi O • i • T • - ivauma r nenusnip ų Angly Karo Vadovybę Sako, Sovietai Laimes giškumas). Ponios mm

London. — Pranešama, 
jog darbiečiai Anglijos sei
mo atstovai reikalauja pa
skirt šalies gynimo ministe- 
riu Sir Staff ordą Crippsą, 
buvusį anglų ambasadorių 
Maskvoje. Bet ministeris 
pirmininkas Winston Chur
chill nenori daryt jokių per
mainų savo valdžioje.

Sir Stafford Cripps kal
bėjo susirinkime seimo na
rių iš įvairių partijų. Me
nama, kad jis stojo už viso
kią galimą paramą Sovie
tams, padėt jiem prisiruošt 
atmušt būsimą nacių ofen- 
syvą pavasarį. Susirinkime 
dalyvavo labai daug seimo 
atstovu, v-

NAUJI PASTIPRINIMAI 
RAUDONAJAI ARMIJAI

Maskva.
naujų, atsarginių jėgų atvy
ko pastiprint Raudonąją 
Armiją pietiniame fronte.

Vokiečiai, naudodami sa
vo atsarginius,, darė kontr- 

Ne tik darbiečiai, bet ir atakas, bet jie buvo visur 
tūli konservatai seimo na- atmesti atgal su dideliais 
riai kritikuoja Churchillį ir,jiems nuostoliais. — Naciai 
jo karinę vadovybę už tai, i vartoja tuos atsarginius ka- 
kad jie leido pasprukt trims reivius, kuriuos jie norėjo 
nacių karo laivams iš Bres- taupyt pavasarinei ofensy- 
to (šiaurvakarinės Franci-į vai prieš Sovietus, 
jos), ir už tai, kad dabartį 
nė valdžia nepriruošė Sin 
gaporą apsigynimui nuo ja 
ponų.

Fašistines Suomijos at- 
į stovas Hjalmar Procope, ku
rį ta ponia paprastai sodina 

i greta lordo Halifaxo, Ang- 
.v. . ilijos .ambasadoriaus Ameri- 

skaičnu ų<ai,—nors Suomija kariau-

Tokio. — Valdiška Japo
nijos spauda skelbia, kad' 
Singapore jie suėmę 60,000 
anglų kariuomenės; tame 
skaičiuje buvę 15,000 pačių 
anglų, 13,000 australų ir 32,- 
000 indu, v

Užimdami Singaporą, ja
ponai radę neikiek nesuga
dintus įrengimus elektros, 
geso ir vandens; tik gele
žinkelio didžioji stotis bu
vus žiauriai sužalota oro 
bombomis.

JAPONU IŠKILMES DĖL 
SINGAPORO UŽĖMIMO

Tokio. — Japonų valdžia 
su didžiomis iškilmėmis mi
nėjo užėmimą Singaporo, 
anglų tvirtumos. Iškilmėse 
pasirodė ir pats imperato
rius Hirohito; savo karo va
dus jis apdovanojo bute
liais vyno.

Japonu ministeris pirmi
ninkas Hideki Tojo masi
niame susirinkime užreiškė. 
kad jie išvien su naciais ir 
italais “pasiklupdvsią visus 
priešus.” Sakė kalbas ir Vo
kietijos ambasadorius gen. 
Eugen Ott ir Italijos amba
sadorius Mario Indelli.

Anot Tojo, Singaporas 
per 120 metų tarnavo kaip 
tvirtoviška stovykla ang
lam, iš kurios jie “viešpata
vę tūkstančiui milionų Azi
jos gyventojų.” O .dabar 
Singaporas būsiąs japonų 
stiprybės punktas.

Sovietų Armija Jau 
Baltgudijoje

ja drauge su naciais prieš 
Sovietus ir kitas Jungtines 
Tautas.

Kongresmanas Dies, sklei
džiantis pasakas, būk Sovie^ 
tąi rengiąsi pasirašyt atski
rą sutartį su Vokietija, yra 
reguliaris Mrs. McLean’ie- 
nės svečias; taipgi senato
rius Robert Rice Reynold, 
Mrs. McLean žentas, fašis
tų Ašies pataikūnas. Nuo
lat pas ją svečiuojasi ir se
natorius 
užkerėtas 
Amerikos 
užsienyje.

Tarp to lizdo svečių, prie
šų Amerikos pagalbos Ang
lijai ir Sovietų Sąjungai, 
yra ir šie:

Turčius Clarence B. He- 
wes, Lindbergho 
generolas Robert 
ves pirmininkas 
itaikūnu America 
miteto; Austrijos ex-kara- 
laitis Otto Hapsburg; Brec
kenridge Long, pagalbinių-

Hiram Johnson, 
priešas vadinamo 
“kišimosi” i karav 4- V

Nežiūrint vokiečių kontr- 
įatakų, raudonarmiečiai šio
mis dienomis/ pietiniame 
fronte atėmė iš vokiečių dvi 
vietas ir pagrobė 63 kanuo- 
les, virš 50 trokų ir dikčiai 
kitų karo reikmenų.

i Tif^ pačiu laiku sovieti- 
iniai orlaiviai vakariniame

MASKVA, vas. 19.—Rau-fronte sudaužė 46 vokiečių 
donoji Armija prasigrūmė i kanuoles, 22 apkasų patran- 
pro Smolenksą iš šiaurių šo-'kas, 300 trokų su kareiviais 
no ir jau įsiveržė į Baltgu- 11 
di ją; ‘'atėmė iš vokiečių j 
miestą Kresty ir tūlus ki-| 
tu s punktus.

reikmenimis
draugas;

Wood, bu- 
nacių pa- 
First Ko-Anglai Kraustomi iš 

Rangoon Miesto
Kongresmanai Pasielgė ’ Rangoon, Burma. — Ja-įkas valstybės departmento

Prieš Darbininkus i ponai jau tik už 75 mylių sekretorius; Jos. C. Green, 
nuo Rangoono didmiesčio, j sekretorius valdiškos Amu- 
janglų kolonijoj Burmoj. nicijos Kontroliavimo Tary- 
1Anglų vyriausybė skubiai j bos; Adolph Berle, valsty-Washington. — Jungtinių 

nereikalingus ka- bes vice-sekretorius, stipriai 
nusiteikęs prieš Sovietų Są
jungą; sena torius Taft, 
taikstytojas su fašistiniais 
kraštais; Loy Henderson, 
valstybės departmento pata
rėjas, Sovietų priešas; Tru
man Smith, leitenantas A- 
merikos armijos žvalgybos 
skyriuje, Lindbergho drau
gas; generolas Sherman Mi
les, galva armijos žvalgybos 
skyriaus, fašistų Ašies sim- 
patikas; J. Edgar Hoover, 
galva Federalių Tyrinėjimų

komisija atmetė prezidento Iruį įmones iš Rangoono. 
reikalavimą paskirt 300 mi-; 
lionų dolerių sušelpt tiem 
darbininkam, kurie laikinai
netenka darbo todėl, kad fa- bombardavo Darwina, Aus- 
brikai pertvarkomi gamint tralijos uostą.

Darwin. Australija. —Ja
ponų orlaiviai kartotinai

karo reikmenis vietoj šiaip 
vartojimo dirbinių.

Batavia. — Holandai ne-
BATAVIA. — Holandų, 

Amerikos ir kitu Jungtinių 
Tautų jėgos iki šiol nuskan-

sunaikino didžių gurno me- dino 182 japonų laivus sri. 
džių miškų Penang saloje tvje Rytin5s Rolandų Indi-
pirm japonam užimant ją. 
Dabar japonai naudos tuos 
medžius gumai.

San Frąncisco. — Pasiro
džius vienam Amerikiniam 
orlaiviui, naktį buvo per 19 
minučių užtemdyta San 
Francisco ir aplinkiniai 
miestai, manant, kad tai 
priešų orlaivis.

Vichy. Franci j a. — Pra
sideda teismas prieš penkir 
buvusius aukštus Franci i os 
valdovus už karą prieš Vo-

jos.

Vasario 22 d. Detroite F"10•,Johnt LIewi.s’ ’unff-
Kalbės A. Bimba

Detroit, Mich. — Grįžda
mas iš vakarinių valstijų, 
pas mus sustos ir sakys pra
kalbą d. A. Bimba, “.Lais
vės” redaktorius. Prakalbos 
ivyks sekmadienį, vasario 
22 d.. 7 v. vakaro, po num. 
4097 Porter St., Detroite.
. Įžanga dykai. Kviečiami darni Raudonosios Armijos 
visi dalyvauti. Alvinas. jėgas.

tines Mainierių Unijos pir
mininkas, kuris taipgi eina 
prieš Amerikos vienybę su 
Jungtinėmis tautomis.

Šie ir panašūs ponai ir 
ponios washingtoniskiame 
“Cliveden lizde” ir verda 
smalą prieš sutartiną talki
ninkų veikimą šiame kare, 
ypač prieš Sovietų Sąjungą, 
visaip ją neigdami ir žemin-
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Ar Ne Klaida, Mr. Churchill?
Anglijos premjeras Winston Churchill 

po kiekvieno Anglijos pralaimėjimo pa
sako optimistinę kalbą. Geras dalykas, 
kada žmogus nenustoja vilties. Bet vien 
tik viltimi gyventi, tik ramintis ir tuo 
pat kartu nejieškoti pralaimėjimų kalti
ninkų ten, kur tie pralaimėjimai buvo 
galima išvengti, yra blogai.

Ištrūkime Hitlerio šarvuočių “Scharn- 
horst” ir “Gneisenau” ir kruizerio “Prinz 
Eugen” iš Bresto prieplaukos ir susi
jungime jų su kitais Vokietijos karo lai
vais Mr. Churchill nemato nieko blogo. 
Jis raminasi, kad tie Hitlerio laivai “su
gadinti,” kad jie negalės greitai veikti 
Atlanto Vandenyne ar kur kitur. Mr. 
Churchill sako, būk tuos laivus daugelį 
kartų bombardavo 3,299 anglų orlaiviai, 
kurie numetė 4,000 tonų ant jų bombų. •

Mums nepatinka tokis “bombardavi
mas,” kad po tiek numestų bombų vis 
tiek tie Hitlerio laivai galėjo plaukti, 
muštis ir pasiekti savo namų bazes. Kaž 
ko stokavo tame bombardavime! Kaž ko
dėl jis neduoda Anglijos lakūnams kre
dito. Mes žinome, kas atsitiko su An
glijos “Prince of Wales” ir “Repulse” 
laivais, kada juos jūroj bombardavo ja
ponai. Mes žinome, kad Hitlerio stovin
čius laivus prieplaukoj buvo galima kur 
kas sėkmingiau bombarduoti, kaip vei
kiančius jūroj. Anglijai buvo visai arti 
Bresto prieplauka ir reikėjo dėti pastan
gų, kad tie Hitlerio laivai būtų sudegin
ti arba nors kitaip užblokaduoti. Mes 
bijome, kad jie greitai pradės veikti At
lanto Vandenyne prieš Anglijos ir Ame
rikos laivus, o gal Baltijos Jūroj prieš 
Sovietų Sąjungos laivyną ir Leningra
dą. Ir mes nesutinkame su tais “strate
gais,” kurie teisina Anglijos laivyną ir 
orlaivyną, kurie nepadarė Hitlerio lai
vams galo, kurie sako, būk tų Hitlerio 
laivų pabėgimas, tai yra “mūsų laimėji
mas.”

Laikraštis “P M” taip pat prisibijo, 
kad dabar Atlantike gali susidaryti gana 
stiprios priešo jėgos. Hitleris turi 5 šar
vuočius, 2 “kišeninius” šarvuočius, 2 or
laivių vežikus, 7 kruizerius, apsčiai nai
kintuvų ir daug submarinų.

. Italijos fašistai turi 7 šarvuočius, 16 
kruizerių, daug naikintuvų ir submarinų. 
Vichy Francija dar turi 4 šarvuočius, 1 
orlaivių vežiką, 14 kruizerių, daug nai
kintojų ir submarinų.

Jeigu Hitleriui pavyks tas jūrų jėgas 
apvienyti, tai vargiai Anglijos laivynas 
Atlantike galės atsilaikyti be Amerikos 
laivyno pagalbos. Gi mūsų šalies laivy
nas labai užimtas kitur.

sigyventi rytinėse Sovietų Sąjungos sri
tyse. Išimtys yra daromos tik kai ku
riems^ kuriuos leidžia grįžti į teritorijas, 
kurias Raudonoji Armija jau atkariavo 
nuo nacių. Tas atsargumas yra reikalin
gas todėl, kad karas dar nepasibaigė, kad 
frontai gali dar pasikeisti, kad arčiau 
fronto miestus ir fabrikus griauna prie
šo orlaiviai, kad Sovietai daug fabrikų 
iškraustė į rytus ir ten reikalingi darbi
ninkai, kad aprūpinus karo frontus.

Greta piniginės pagalbos, Sovietų Są
jungos valdžia teiks miško ir kitų reik
menų namų pasistatymui. Žmonės, ku
rie senoj gyvenimo vietoj paliko rakan
dus, kitokį turtą, kuris nesunaikintas, 
gali juos ten gyvenantiems giminėms 
perleisti arba Sovietų valdžios lėšomis 
perkraustyti į naują gyvenimo vietą.

Sovietų Sąjunga labai didelė. Jos cen- 
tralinės, rytinės ir pietinės sritys ma
žiau apgyventos. Jeigu karas ilgai užsi
tęs, tai ten žmonės sukurs sau naują gy
venimą ir pasiliks gyventi, nes gyveni
mas bus geresnis, kaip ten, kur pirmiau 
gyveno dideliame susikimšime.

Anglijos ir Sovietų Unijistai
Anglijoj lankosi Sovietų Sąjungos 

darbininkų unijų vadas N. M. Šverni- 
kas. Jis ten buvo draugingai sutiktas 
Anglijos valdžios, darbo unijų ir šiaip 
žmonių.

Tarpe Anglijos darbo unijų, kurias at
stovauja Walter Citrine ir Sovietų Są
jungos darbo žmonių unijų, atstovaujant 
Švernikui, pasirašyta bendro veikimo ir 
solidarumo sutartis. Ta sutartis apima 
virš 30,000,000 organizuotų darbo žmo
nių. Tas Anglijos ir Sovietų Sąjungos 
unijistų solidarumas ir vieningumas pa
didina viso pasaulio darbo žmonių viltį 
pergalei ant hitlerizmo. Ta sutartis gali 
pasitarnauti ir bendrai pasaulio unijistų 
vienybei ir pergalei.

Dies ir Penktoji Kolona
Martin Dies per tris metus ir pusę iš

eikvojo $385,000 Jungt. Valstijų piliečių 
taksais sump ketų pinigų neva tyrinėji
mui “priešamerikinio veikimo.” Kaip ži
nome, per tą visą laiką Mr. Dies puolė 
darbo unijas, jieškojo ten■ “raudonųjų,” 
niekino Sovietų Sąjungą, purvais darbs- 
tė komunistus. Bet tuo pačiu kartu mū
sų šalyje veikė atvirai Hitlerio, Musso- 
linio ir Japonijos šnipai ir penktoji ko
lona, kurios Mr. Dies “nematė.”

Užtenka priminti tik tokius faktus: 
Vokietė lakūnė Laura Ingalls net ant 
valdžios kapitolio, Washingtone, barstė 
iš orlaivio nacių lapelius, viešai veikė, 
skleisdama nacių propagandą, sakydama 
kalbas America First Komiteto parengi
muose, gavo algą iš Hitlerio valdžios, bet 
Mr. Dies visai nesirūpino patyrinėti jos 
veikimo. Ar Mr. Dies laikė jos veikimą 
“amerikonišku,” kad taip elgėsi?

Arba kongresmano Hamilton Fish se
kretorius, Mt. Hill, kuriam valdžia mo
kėjo į metus $2,000 algos, atvirai veikė 
su naciais, siuntinėjo jų propagandą; da
bar sakoma, kad jis tą atliko pagal Mr. 
Dies prietelio kongresmano H. Fish pa
tvarkymus. Vien iš šių faktų matome, 
kad Mr. Dies rūpinosi tik pridengti na
cių veikimą. Jo komitetas tik žalą daro 
mūsų kraštui.

Nepaisant sniego ir pūgų, sovietiniai orlaivininkai veikia. Paveikslas parodo vie
ną orlaivininku grupę, besiruošiančią kilti j padanges ir mušti priešą.

Siūlo Kelią į Hitle
rizmo Vergiją

“Draugo” No. 38, va- rizmo, tos fašistinės Ašies

100,000,000 Rublių Nukent ė ju- 
siems Nuo Karo

Sovietų Sąjungos Aukščiausias Sovie
tas nutarė paskirti 100,000,000 (šimtą 
milijonų) rublių pagalbai pabėgėliams iš 
karo srities. Toji suma skiriama tik še
šiems mėnesiams laiko, o vėliau tam pa
čiam tikslui bus skiriama dar daugiau 
pinigų. Suprantama, kad nemažai So
vietų Sąjungoj yra ir iš Lietuvos pabė
gėlių, kurie suspėjo pabėgti, kada bruta- 
liškos Hitlerio gaujos puolė Lietuvą.

Amerikoj hitlerininkai skleidė melus ir 
nacių propagandą, būk Sovietai po prie
varta lietuvius varė iš karo zonos. Tie 
gaivalai bandė įkalbinėti Amerikos lie
tuviams, būk Lietuvoj, kurios miestus 
sudegino naciai, kurią apiplėšė hitleri
ninkai, kurią užkrėtė baisiomis ligomis, 
geriau gyventi po Hitleriu, negu gilu
moj Sovietų Sąjungos.

Aukščiausias Sovietas patvarkė, kūd 
milijonai ir milijonai pabėgėlių turi ap

Braška Hitlerio Frontas
Raudonosios Armijos komanda mažai 

duoda žinių apie karo veiksmus ir vietas. 
Tas daroma tiksliai, kad sukapotas ir ap
suptas Hitlerio armijos dalis nepainfor
mavus, kaip kur dalykai yra. Daugelyj 
vietų Hitlerio armijos daliniai neturi su
sisiekimo. Jų susisiekimą, kuris taip ge
rai veikė Franci jo j ir kittir, sugriauna 
Sovietų partizanai, parašiutistai, raite
liai, prasiveržę į užnugarį ir kiti daliniai.

Kada Raudonoji Armija pradėjo ofen- 
syvą, tai Hitleris sakė, kad jis būk patsąi 
traukiasi atgal tikslu, “ištiesinti ir su
trumpinti ’ liniją.” Užtenka dabar pa
žvelgti į žemlapį, kuris sudarytas pagal 
jau paskelbtus davinius, kad matyt, kaip 
Hitlerio linija sukraipyta, sulankstyta, 
lyg kokia gyvatė. Jo armija įsikibus į 
Stalino, Charkovą, Kurską, Oriol, Rževą 
ir Novgorodą laikosi. Bet tarpe tų mies
tų didžiuliais lankais nužygiavus Raudo
noji Armija. Galima greitai laukti įvy
kių, kurie atmes Hitlerio jėgas linkui 
Odesos, Kijevo, Gomelio, Dvinsko ir Ry
gos.

Laimingų pasisekimų Raudonajai Ar
mijai su jos stikaktimi vasario 23 diena! 
Jos kovos yr& viso civilizuoto pasaulio 
kovos prieš barbarizmą.

sario 16 dienos, rašo p. K. 
Pakštas straipsnį apie “Lie
tuvos Piliečius.” Jis džiau
giasi kad jau keli skyriai 
“Lietuvos Piliečių” įsikūrė. 
Tie “Lietuvos Piliečiai” tiek 
mažai reikšmės turi, kad ir 
patsai p. Pakštas nieko nuo 
jų daug nelaukia. Juk tai 
veik išimtinai tie elementai, 
kurie duonelę valgė pas Hit
lerį, o vėliau atsibaladojo į 
mūsų šalį ir čia skaldo A- 
merikos lietuvių tarpe vie
nybę.

Svarbiau yra tas, kaip p. 
K. Pakštas žiūri į ateitį. Ir 
jo reiškiama mintis, jo tiks
lai yra —- kaip galima dau
giau pakenkti Amerikos, 
Sovietų Sąjungos ir Angli
jos vieningai kovai. Tai 
Hitlerio tikslai. Hitleris iki 
šiol tik ir laimėjo todėl, kad 
jam pavyko suskaldyti ir 
suskaldytas valstybes mušti 
ir pavergti. Hitlerizmo ga
las bus tik tada, kada Jung
tinės Valstijos, Anglija ir 
Sovietų Sąjunga veiks vie
ningai, ištikimai viena kitai 
padės, neturės viena prieš 
kitą užnugaryj peilį, nesieks 
viena kitai padiktuoti.*

Mes nežinom ar K. Pakš
tas rašo nuo savęs, ar jis 
reiškia Jungt. Valstijų tūlų 
valdininkų mintį, bet jis ra
šo:

“Mus užstoja Amerika. 
(Reiškia tuos, kurie Ameri
koj niekina Sovietų Sąjun
gą ir Lietuvos liaudį — D. 
M. š.) Bet jos (Amerikos) 
galybė šiuo metu dar nėra 
pasiekus savo viršūnės, kad 
ji dabar rizikuotų kelti ka
ro atžvilgiu mažiau aktua
lius painius klausimus ir 
tuomi erzinti Rusiją. Mūsų 
aukščiausias interesas yra 
norėti ir viską daryti, kad 
Amerika išvystytų kuo grei
čiau ir kuo didžiausią kariš
ką galybę ir kad ji beveik 
viena diktuotų pokarinę Eu
ropos santvarką.” Ir toliau 
ponas Pakštas pareiškia, 
kad jo tikslai įvyks “Ame
rikos galybei pasiekus per
svaros įvairiuose frontuose 
ir* jai vienai dominuojant 
tarptautinėje politikoje.”

Šie pareiškimai yra labai 
svarbūs. Kiekvienas Ameri
kos pilietis, kiekvienas są
žiniškas hitlerizmo, fašiz
mo ir Japonijos imperializ
mo priešas trokšta, kad 
Jungtinės Valstijos kuo 
greičiau pasiektų karinės 
galybės, kad mes galėtume 
apginti savo pozicijas Ra
miajame Vandenyne ir ki
tur, kad mes galėtume iš
gelbėti mūsų laivus nuo 
skandinimo, kad mes galė
tume greičiau prisidėti prie 
kovos ..sukriušinimui hitle-

......... . ...... j i ,. ; ■ - V

vyriausios karo jėgos. Bet 
tai turi būti siekiama drau
giškai, sąžiniškai bendra
darbiaujant su Anglija ir 
ypatingai Sovietų Sąjunga, 
kuri jau devintas mėnesis 
laiko sukausčius vyriausias 
mūsų neprietelių jėgas. Tai 
turi būti siekiama, kad su
mušus Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos imperialistus vi
sos Jungtinės Tautos, be jo
kių pirmenybių, galėtų susi
rinkti prie taikos stalo ir 
išspręsti taip dalykus, kad 
visos tautos ir tautelės būtų 
laisvos, kad būtų panaikin
tas pagrindas naujam bai
siam karui, kad neatsikar
totų Versailės istorija.

Ponas Pakštas to nenori. 
Jis nori, kad tarpe Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir So
vietų Sąjungos būtų nesąži- 
niškumo, apgavystės viena 
kitą politika. Jis.nori, kad 
Jungtinės Valstijos virstų 
diktatorium visai Europai, 
o suprantama, ir pasauliui. 
Jis nori, kad Sovietų Sąjun
gos liaudis, kuri taip didvy
riškai kovoja ir tai vienati
nė viltis Amerikos karo lai
mėjimo, būtų laikoma men
kesne, prastesne, kad jos 
valdžia negalėtų būti lygi su 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos valdžiomis, kad Sovietų 
Sąjungos liaudis vis vien, 
nors ir laimėjus karą prieš 
hitlerizmą ir jo talkininkus, 
bet būtų pastatyta pralai
mėjusios pozicijon, kad A- 
merika diktuotų. Pakštas 
nori, kad Amerika diktuotų 
ir Anglijai ir kitoms šalims.

Mums atrodo, kad p. K. 
Pakštas nereiškia Amerikos 
bent kurio sąžiniško valdi
ninko mintį. Ponas Pakštas 
siūlo nesąžiniškumo ir ap
gavystės politiką. Ponas K. 
Pakštas siūlo laužyti Atlan
to Čarterio punktus, kurie 
nekalba apie jokios šalies 
diktatūrą ant kitų, bet kal
ba apie kiekvienos tautos 
apsisprendimą. Pono Pakš
to siūlomoji politika kenkia 
Amerikos, Anglijos ir So
vietų Sąjungos vienybei, są
žiniškam b e n d r adarbiavi- 
mui ir siūlo ne karo laimė
jimą, bet pralaimėjimą. Siū
lo ne būsimą laisvę, bet bū
simą hitlerizmo vergiją A- 
merikai, Anglijai, Sovietų 
Sąjungai ir kitoms šalims.

Ponas Pakštas reikalauja 
Amerikos diktuojančios po
litikos, tai yra, tokios poli
tikos, kokios mūsų prezi
dentas negali laikytis. Jei
gu Amerika siektų to, kad 
Sovietų Sąjunga ir Anglija 
lai dabar kariauja, kraują 
lieja, milionais aukoja gy
vastis, o kada jos bus silp
nos, kada Amerika bus ga
linga, tai nueisime ir vi

siems padiktuosime savo va
lią, ir Vokietijai, Italijai, 
Japonijai, ir Anglijai, So
vietų Sąjungai ir kitoms 
tautoms. Tokia politika ves
tų prie pražūties ir mus ir 
mūsų talkininkus. Tokią 
politiką negalima paslėpti, 
nes Sovietų Sąjungoj ir An
glijoj taip pat yra vyrai 
prie galios, kurie turi pro
tą.

Jeigu, iš antros pusės, to
kios Veidmainiškos politikos 
laikytųsi Anglija ir Sovietų 
Sąjunga linkui Amerikos, 
tai tas patsai vestų prie ka
ro pralaimėjimo.

Mes manome, kad p. K. 
Pakštas iškraipo Amerikos 
valdžios politiką, kada jis 
pasakoja, būk Amerika ne
kelia tam tikrų klausimų, 
kurie gali “erzinti Rusiją.” 
Mes manome, kad Atlanto 
čarteris nepaliečia nei Ang
lijos, nei Jungtinių Valstijų, 
nei Sovietų Sąjungos terito
rijas. Mes žinome, kad tar
pe Jungtinių Tautų yra ma-f 

ižesnių klausimų, kurie dar 
'neišrišti, bet ir Amerika, ir 
Anglija, ir Sovietų Sąjunga 
skaito juos mažais, kurie 
negali kenkti sėkmingai ir 
sąžiniškai visoms trims ben
dradarbiauti, kad nugalėjus 
žmonijos neprietelius — Vo
kietijos, Italijos ir Japoni
jos fašistus.

Mes manome, kad abelnai, 
visi tie ponai, kurie Jung
tinėse Valstijose kelia lietu
vių tarpe skandalą, kurie 
niekina Sovietų Sąjungą, 
ardo lietuvių vienybę, tai jie 
nepadeda Amerikai, bet pa
deda Hitleriui. Lietuva yra 
Hitlerio pavergta. Lietuvą 
reikia pirmiausiai išlaisvinti 
iš po bestijiškų hitlerinin
kų. Lietuvos ateitį, kokia 
ten turi būti tvarka, neturi 
teisės nustatyti nei p. K.
Pakštas, nei kas kitas, bet 
nustatys pati Lietuvos liau
dis. Ir kam tikrai rūpi ko-
va prieš hitlerizmą, tai tas 
nekels skandalo, nekurstys 
vienus lietuvius prieš kitus,
nesilpnins Amerikos karo 
pajėgumą.

Ponas Pakštas ne tik 
kursto vienus lietuvius prieš 
kitus, bet tuo pat kartu jis 
stengiasi net įnešti nesąži- 
n iškurną, apgavystę tarpe 
Amerikos, Anglijos ir So
vietų Sąjungos. Tas nepa
teisina jį net ir tada, kada 
jis tą daro neva Amerikos 
naudai.

D. M. šolomskas.

So. Boston. Mass.
Bostono Rateliečių Sukakties 

Bankietas
South Bostono Moterų Rate

lis per daugelį metų veikia ir 
dirba moterų tarpe; jis pa
gelbsti moterims, jei jos suser-
ga ar kokią kitą nelaimę turi. 
Jos labai vykusiai patarnauja 
kiekvienai moteriai. Ir iš tik
rųjų, jos daug gero padarė su 
savo veikimais.

Tačiau, jų darbas nesuside-

da vien iš pašalpos teikimą Ii- o - 
goniams bei pavargusiems. Jos H 
tankiai rengia koncertus ir iš
kelia vakarienes ir balius. Ir 
tokių pramogų jos turėjo la
bai daug—per savo 15 metų 
gyvavimą. Jos daug yra pasi
darbavusios pažangiame judė
jime,—šios moterys yra veik
lios ir drąsios savo darbais.

šiemet Bostono Moterų Ra
telis tikrai mano pasirodyti 
gerai su savo bankietu ir'prog
ram u. Jos pakvietė D r. D. Pil
ką, kad jis duotų gerą paskai
tą apie sveikatą. Taipgi drg. 
Sukackienė prižadėjo pakal
bėti iŠ darbininko klausimo, 
temoje “Darbininkės Moterys f 
ir šis Karas.” *

Kad vakarienė ir prakalbos 
būtų paįvairintos, vakaras bus 
padailintas gražia muzika ir 
dainomis. Dainininkai Rober
tas ir Eva Niaurai sudainuos 
tam tikslui keletą gražių dai
nų. Prie to, visi valgys skanią 
vakarienę.

Todėl mes kviečiame jus, 
draugai ir draugės, atvykti į 
šį mūsų sukakties bankietą, 
kuris įvyks sekmadienį, vasa
rio 22 d., 1942 m., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių žinyčios sve
tainėj, East Fourth ir Atlantic 
Sts., So. Bostone.

Įžanga bus mažiau dolerio. 
Visi turėsite gerą laiką, ir pa
simokysite labai daug.

Rengimo Komisija: 
Barbora Ložiskienė, 
Veronika Norbutas, 
Agota Grinkaitis.

Newark, N. J.
Staneliam pagerbti pokilis
Sekmadienio vakare, vasa

rio 8 d., Lietuvių Svetainėj 
buvo pokilis, parengtas bajo- 
niečiam Onai ir Juozui Stane
liam, jųjų 25 metų—sidabri
niam vedybų jubilėjui minėti.

Panašių bankietu esti labai 
daug, tai, regis, nieko čia to
kio. , O vis dėlto šita “parė” 
nors trumpai paminėti verta. 
Buvo kiek skirtinga.

Draugai Staneliai kadaise 
labai veikliai dalyvavo pažan
giose darbininkų organizacijo
se, choruose, teatruose, ir nė
ra nuo to visko nutolę ir da
bar, visuomet gausiai paremia 
aukomis bet kokį vertingesnį 
dalyką.

Svečių matėsi netik vieti
nių, bet ir iš apylinkės mies
tų ir miestelių. Buvo keletas 
itin stambių asmenų net iš 
Bruklino. Stalai buvo skland
žiai apsėsti. Vaišinosi, links
minosi sveteliai.

Keletas įdomybių. Kadangi 
svečių sąstatas buvo mišrus— 
buvo ir lenkų, latvių, rusų, 
amerikiečių, — tai programa 
buvo vedama anglų kalboj. 
Vienas geras dalykas: nebuvo
tų nuobodžių ir labai įkirių
kalbų, kur bent puskapis arba 
ir visa kapa kalbėtojų vis tą
patį pakartoja. Trumpai ir 
sklandžiai prabilo tik keli pa
tys artimieji “jaunavedžių” 
draugai, o po jų ir patys jau-
nikliai—Ona ir Juozas Stane
liai ir jų kariška jūrinio inži
nieriaus uniforma apsirengęs
sūnus—gražus, augalotas jau
nikaitis.

O paskui pamarginimo prog
rama. Profesinės komiškų šo
kių šokėjos linksmino publiką. 
Solo dainavo irgi riesta paukš
tytė. Stanelių taverno muzi
kantų kapeli ja drožė greito 
takto melodijas.

Vakaro pramatorka jauno
sios sesuo—Katrė Žukauskie
nė, tarp kitko, pranešė, kad, 
kas liks nuo šio parengimo, 
bus už tai nupirkta ne kokių 
ten cackų, bet apsigynimo bo- 
nų. Geras pavyzdys ir tinka 
momentui. Iš panašių pokilių 
reikėtų, kad nebūtų apleisti ir 
visuomeniški dalykai.

Pasišokę, pasižmonėję, pasi
šnekučiavę, svečiai jau povė
liai skirstėsi ir apleido svetai
nę.

J. K-aitis.

Batavia. — Pirm pasitrauk
dami iš Palenbango, žibalo cen
tro Sumatros saloje, holandai 
sunaikino visus tos pramonės 
įrengimus.
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Kaip Užlaikyt Skustuvą Aštriu
Gal būt niekas tiek daug pjaustė grindų patiesalą. — 

žinoma vyras negalėjo to 
skustuvo vartoti ir nunešė

nėra nukentėjęs dėl neaš
traus skustuvo, kaip aš. Bet 
dabar, kas liečia nu: n e, tai 
ta problema jau išris a. A 
išmokau išgaląsti skustuve 
taip, kad reikia barzdai tą 
skustuvą tik parodyti ir ji 
pati “;š baimės siu -tavo bė
ga nuo veido.”

Jei turite sulenkiamą 
(straight razor) skustuvą 
arba saugųjį pagalandamą

Gamtos Keistumai
Zvaigždažave R:išo V. R.

Ar Galima Išgydyt Vėžio Ligą?

(starfish) savo veislės pa
laikymui kasmet paleidžia 
virš dviejų šimtų milijonų 
kiaušinėlių. Jūrų vandenys 
greitai būtų perpildyti tais 
i ristais su t /orimais, bet 
sni. laimės iš tų milijonų 
kiaušinėlių išsivysto ir už
auga tiktai keletas žuvų. 
Tūkstančiai tūkstančių žu
vų ir jūrinių vabzdžių, jieš- 

taip juos galima išlaikyti ,,,u . Rodami sau maisto, sunaiki-
aštriais kad jūsų moteri” Pirmiausiai, žinoma, jie na tuos milijonus kiaušine- 
džiaugsis ne tik iūsu veido tuia pagaląsti ant ga- lių.

1 ’ ~ 71 " \ > Zvaigždažuvės maitinasi
su- oisteriais. Žmonės, kurie 

tai tada galandamąjį daro sau pragyvenimą iš 
gerai išmazgoti su oisterių gaudymo, labai su- 

muilu ir drungnu vandeniu; sirūpinę oisterių išnykimu.

tarasis paaštrintų. Už tą 
patarnavimą barzdaskutis 
reikalavo 25c. Ii* jo kaltinti 
negalima, nes jis iš to tik 
ir gyvena. Bet ne visi iš mū
sų išgali atiduoti savo barz
dą skatikui. Tai tiems pa
tartina, jeigu jie vartoja 
virš įvardintus skustuvus, 
juos išlaikyti aštriais seka
mu būdu:

Pirmiausiai, žinoma,

švelnumu, bet ir paėmus, 
skustuvą, ras jį gerai pjaus-j 
tančiu grindų patiesalą ai 
klijonkę (linoleum).

landamo akmens (budės), o
i kaip jau yra ašmenys
• leisti,
diržą

ji papėdininkai lyginasi še
šiems decilionams ir šešiems! 
šimtams nonilionų, ką nume
riais parašant reiškia: 6,- 
600,000,C00,OOC,COO,000,000,- 
000,000,000,000. Tai n. 
nesvietiška daugybė, La 
žmogaus protas negali įsi
vaizduoti.

Jeigu jūrėse nebūtu 
žvaigždažuvių, kurios ma‘- 
tinasi oisteriais, tai jūrės 
būtų perpildytos oisteriai 
Jeigu nebūtų kitų gyvių 
kurie ėda žvaigždažuvių 
kiaušinėlius, tai jūrės būtų 
užsigrūdusios žvaigždažuvė- 
mis.

Vėžiai, menkės (cod fish) 
ir daugelis kitų žuvų palei
džia milžinišką pertekli1 
kiaušinėlių, bet daugelis jū-

. Kartą panašiai ir buvo at-; įacĮa diržas reikia gerai nu- Tačiau, bereikalinga jų bai- 
sitikę: Vyras skutasi barz-1 sausinti nušluostant ir pas- mė, nes oisteriai veisiasi to- 
dą, bet skustuvas tiek bu- fcuį visai sausai išdžiovinti, kioj nesvietiškoj daugybėj, JW-
vęs atšipęs, kad vyras dau- taip, kad būtų sausas, “kaip kad jokio pavojaus nešima- rų gyventojų maitinasi tais
giau keikė, negu skuto. parakas.” Dabar paimkite

■ geriausia “Tal- 
pjaustei su mano skustuvu? 'cum powderio” ir apibars- 
— klausia jis moteries. itykite diržą tuo pauderiu.

— Argi tavo barzda gali1 Galąsti reikia lengvai, nes-' 
būti kietesnė už grindų pa- paudžiant perdaug ir peril- 
tiesalą (linoleum)? — klau- gai. Skustuvas galandant 
symu atsako jam moteris.— taip pat turi būt sausas. 
Skustuvas labai lengvai i J. By-nas.

Kokius paralius tu i pudros —
to del oisterių išnykimo, kiaušinėliais 
Vieno oisterio veislės gyvie- juos.

ir išnaikina

Ilgas Gyvenimas ir Vedybos

Laukines Peles
Laukinės peles (shrews) 

per 24 valandas suėda ke
turissyk tiek maisto, kiek 
jos pačios sveria. Jos mai
tinasi vabzdžiais, kurie rėp
linėja ant žemės, po lapais 
ir po nugriuvusiais pūvan
čiais medžiais. Taipgi jos 
suėda vorus, sliekus ir ki
tas peliukes, jeigu pasigau
na.

Tie maži gyvūnėliai, ku
rie mažai ką didesni už 
žmogaus mažąjį pirštą, turi 
tokį didelį apetitą, kad jiem 
prisieina bėgiot ir jieškot 
maisto per visas 24 valan
das paroje, kad patenkint 
savo neprisotinamą pilvą.

Kuomet ta laukinė peliu
kė kasa sau tunelį (olą), 
tai ji tą daro greitumu vie
nos pėdos į minutę.

Toks darbštumas pas tuos 
gyvūnėlius pasireiškia vien 
tam, kad patenkint savo ne
prisotinamą pilvą.

Sakoma, kad Londonas Kaip Vitaminu Pagy- 
Paskęsiąs doma Baimė

Lon Daugelis žmonių jaučiasiAnglijos sostinė 
donas tiek smunka žemyn, 
jog per 5,000 mėtų nuo da
bar jis visas bus paskendęs, 
kaip skaičiuoja anglų rašy
tojas F. H. Mackintosh.

Žemė, ant kurios 
Londonas, pasmukti!
80 pėdų žemyn per paskuti-'yra pagydomi per 30 minti
nius 5,000 metų, ir dabar čių iki 20 valandų, įšvirkš- 
kas dveji iki penkerių metų čiant jiem šio vitamino po 
tas miestas įdumba po colį oda.
ar du. ■ Tuos patyrimus raporta-

Vieta, kur buvo Londone vo dr. Tom D. Spies šuva-1 
pastatytas pakrantėje kar- žiavimui Nervų ir Protligių 
dinolo Wolsey’o palocius; Tyrinėtojų 
400 metų atgal, įdubo jau neseniai įvykusiam 
per astuonias pėdas. Senasis Yorke.
Anglijos miestas Winchel- 
sea visai nugrimzdo 1287 stokos sugenda ir smagenų 
metais ir dabar guli paniręs narveliai-celės; tada tenka 
po bangomis.

Anglijos salos savais lai
kais buvo 1,000 pėdų aukš
čiau jūrų lygio negu dabar.

Kodėl Londonas ir anglų 
salos dumba? Todėl, kad 
ten dumba viršutinis žemės 
sluoksnis, kitaip vadinamas
žemės pluta.

Draudimo kompanijos jau 
seniai atrado, jog vedę žmo
nės šiek tiek ilgiau gyvena 
už pavienius. — Juokų kal
viai dėl to sakė: Jie iš tik
rųjų ne ilgiau gyvena, bet 
vedusiems nusibosta; todėl 
atrodo, kad ilgai gyvena.
• Apie gyvenimo ilgumą

nuolat nu-sigandę, erzūs, tu-;^ja Kalbame bendrai, imant
ri blogą atmint), greitai įsi- į 
žeidžia ir yra linkę ašarot 
—tik todėl, kad jie su savo 
maistu negauna kiek rei- 

stovi'kiant vitamino BĮ (kitaip 
bent | vadinamo thiamino). Tokie

Susivienijimo, 
New

Kartais del to vitamino

.šimtus ir tūkstančius žmo
nių, o ne vieną kitą atsiti
kimą, kad štai tas ar tas 
buvo “singelis,” o pragyve
no tą ir tą vedusį.

Statistika taip pat rodo, 
kad turintieji vaikų abelnai 
šiek bei tiek gyvena ilgiau 
už pavienius-bevaikius.

Eilė metų atgal amerikie
čiai mokslininkai darė ban
dymus su bevaikėmis ir tu
rinčiomis vaikų musėmis ir 
taipgi atrado, kad vaikuotų 
mūšių amžius buvo kiek, il
gesnis.

Paskesniais laikais dakta
ras Antonio Ciocco, narys 
Jungtinių Valstijų Viešosios 
Sveikatos Tarnybos, ištyrė 
amžių 1,222 porų ir atrado, 

' jog kur moteiys ilgiau gy
vena, tai ir jų vyrai pasižy-

Vasario 15 d. Chinija minėjo 
savo naujuosius metus, iš eilės 
4,639 metus. Šis jaunas chinie- 
tis berniukas New Yorke rin
ko aukas chiniečiams, nuo ka
ro nukentėjusiems.

Washington. — Jungtinė
se Valstijose dabar lavina
ma 70 tūkstančių naujų la
kūnų.

žmogų juomi gydyti ilgesnį 
laika, v

Šio vitamino gana daugi 
yra čielų grūdų duonoj, ry
žių lukštuose, soya pupose, 
inkstuose, kepenyse, liesoje 
jautienoje, kiaulienoje, avie
noje, paprastose pupose, žir
niuose, kiaušinių tryniuose, 
figose, piene, avižienoje 
(oatmeal), pynacuose, grū- 
šiose, tomeitėse, taip pat' 
morkose, spinačiuose ir dau- 
gelyje kitų vadinamų natū- dyta, jog pora vilnonių pan- 
ralių (nesudarkytų) maisto čiakų užgrūdintų

mi ilgesniu amžium, o kur 
vyrai sulaukia daugiau me
tų, tai panašiai ir jų mote
rys.

Imant visas moteris abel- 
nai Amerikoje, jos vienais 
dvejais metais ilgiau gyve
na už vyrus, sprendžiant 
pagal apdraudos kompanijų 
skaitmenis. — čia vėl ne
kalbama apie atskirus atsi
tikimus, bet apie tūkstan
čius ir net milionus bendrai:

Bet skirtumas tarp tose 
pačiose porose gyvenančių 
vyrų ir moterų amžiaus yra 
mažesnis, negu tarp visų 
vyrų ir moterų abelnai.

Panašumas tarp amžiaus 
toje pat poroje gyvenančio 
vyro ir jo moteries nėra 
dar tikrai išaiškintas. Gal 
tai todėl, kad pora panašiai 
maitinasi, panašiai sveikata 
prižiūri ir laikosi kai kurių 
kitų panašių papročių. Ant
ras dalykas, kaip spėja dr 
Ciocco, gal yra koks ypatin
gas patraukimas, kuris su
veda į poras tokius vyrus ir 
moteris, kuriem yra lemt?1 
vieniem ir kitiem gyvent be
veik tokį pat skaičių metų.

Australiški Sliekai

Dar nėra žinoma jokia 
bendra, viena priežastis vė
žio ligos. Bet patirta, jog 
vėžio liga neretai išsivysto 
nuo šitokių dalykų, kaip 
suodys, derva (smala), ma
šinų tepalai, dažų chemika
lai, tankus tos pačios kūno 
vietos sužeidimas, karto i- 
nas kaitinimas (kaip kad 
pavyzdžiui, lūpų ar liežuvio 
vėžys nuo karštos pypkės) 
Kartais .odos vėžys gauna
mas ir nuo nuolatinio buvi
mo stačiai po saulės spindu
liais per ilgą laiką.

Iki šiol nesurast“ jM ’ 
vaisto, jokio chemikalo, jo
kių skiepų išgydyti vėžio li
gai. Joks maisto pritaiko
mas nepadeda sergančiam 
vėžiu.

Reikalingiausias dalykas 
gelbčjimuisi nuo vėžio, tai 
ne pa vėluot, bet kai tik il
giau laikosi koks nužiūri
mas skaudulys bei opa, tad 
eit i ligoninę ar pas tinka-

Soya Pupos Kaipo Gu
mos (Rota) Medžiaga

mą gydytoją, kad ištirtų, ar 
tai ne vėžys. Bet ir ištyri- 
rimas yra tiktai 75 iki 80 
procentų atsitikimų tikras, 
paprastai tada, kai vėžio 
skauduliai būna jau žymiai 
išsivystę. Tūlos ligos ir mo
terų nėštumas duoda tyri
nėtojui panašius ženklus, 
kaip vėžio.

Vėžiui gydyti iki šiol tėra 
tik du būdai — išpjovimas 
arba jo skaudulių naikini
mas X-spinduliais bei radiu- 
mo spinduliais.

Paviršinis skaudulys bile 
kur odoje galima išgydyt 
beveik visuose atsitikimuose 
.radijumu arba X-snindu- 
liais, jeigu ne per vėlai jie 
pavartojami. Bet jei toks 
paviršinis vėžys užvilktas, 
,tai kraujas būna išnešiojęs 
jo nuodus ir užkrėtęs vidu
jinius kūno organus, ir tada 
gali būt jau nepagydomas, 

i Vien šitokiuose vėžio atsiti- 
' (Tąsa ant 7-to pusi.)

Bakterijos Kaipo 
Karo Įrankiai

produktų.
N. M.

“Patarimas Alkaniem”

Australijoj sliekai auga 
iki 12 pėdų ilgumo. Vienati- Jungtinių Valstijų moks-
nis paukštis, kuris maitina- liniukai, žemdirbystės dė
si tais sliekais, vadinasi partmento nariai, išvysto 
“juokiantysis asiliukas”; jis'slaptą būdą, kaip soya pu- 
taipgi ėda visokias gyvates. !Pas perdirbt i gumą (robą).

!jie jau atrado chemines 
priemones, kuriomis šova 
pupų d a lelytės-molekulos 
yra paverčiamos į panašias

Dvylikos pėdų ilgumo 
australiški sliekai yra tos 
pat veislės kaip ir mūsiš
kiai amerikoniški sliekai, 
tik su tuo skirtumu, kad 
anie storesnį ir ilgesni.

Tas dvylikos pėdų sliekas 
kasa sau olą ėsdamas žemę. 
Žemė perėjusi per visą jo 
kūną būna išmetama ant 
paviršiaus žemės, sudarant 
aplink rato pavidalo kalne
lį su skyle viduryje.

Vaikščiojanti Žuvis
Sunku tikėti tam, kad žu

vis galėtų vaikščioti ant že
mės ir net lipti į medį. Ta
čiau tūla rūšis ešerių (ana- 
bas testudineus), gyvenan
ti Rytinių Indi jų vandenyse 
turi paprotį išeit iš van
dens ir vaikščiot ant žnmės. 
o kartais net lipti ir i me-

ešerius

Sakoma, jog esant tuš
čiam' skrandžiui, jo siene
lės trinasi viena j kitą ir to
kiu būdu sukelia pas žmo
gų alkanumą. Kad tą alka- 
numą prašalint, tai reikia 
nuryt guminį baliūną, palie
kant jo galą iškištą iš bur
nos. Pripūtus oro į baliūną 
skrandžio sienelės atskiria
ma viena nuo kitos ir alka- 
numas išnyksta. Na. ir to
kiu būdu žmogų galima pa
penėti tyru oru. — Taip 
sako G. H. Estabrook savo 
knygoje “Man the Mechani
cal Misfit.” V. R.

Užgrūdintos Vilmos
Chemiškai užgrūdintos 

vyriškos vilnonės pančiakos 
dabar galima bus nešioti 
tris sykius ilgiau pirm negu 
išsivystys jose skylė.

Laboratorijoj tapo išban-

blanke tams ir kt.
Vilnonius daiktus užgrū

dina, įmerkiant juos į tam 
tikro cheminio mišinio 
skystį.

Vaikščiojančiu
galima matyt New Yorko 
akvarijume, kur jie yra už
laikomi čionai Rytinių Indi
ja klimato sąlygose.

nauju 
chemišku būdu, gali laikyti 
pusketvirto mėnesio, nešio
jant jas po 15 vai. kasdien. 
Apart to, tos pančiakos gali 
atlaikyti 90 skalbimų.

Vilnų užgrūdinimo pro
cesas tapo išrastas United 
States Rubber Kompanijos 
laboratorijose. I š r a dimui 
duota vardas “Kolok.” Kol 
kas tų pančiakų krautuvė
se dar nėra ant pardavimo, 
bet išdirbinė j imas jau pra
sidėjo ir greitai publika ga
lės pirktis stiprias pančia- 
kas.

Iki šiol bandymai buvo 
padaryti tik ant pančiakų, 
bet dabar jau mėginama 
pritaikyt tas išradimas ir 
dtiems audiniams, kaip tai: 
apatiniams m a rškiniams,

Lėktuvų Progresai
Wright’o biplanas (lėk

tuvas su dubeltavais spar
nais) 1908 metais galėjo 
lėkti 40 mylių į valandą ir 
galėjo laikytis ore tik vieną 
valandą, ir panešti vos vie
ną žmogų. O* šių dienų 
transportiniai orlaiviai .le
kia po 200 mylių į valandą 
ir gali daryti ilgas keliones 
be sustojimo. Didieji gi 
bomberiai gali lėkti po 300 
mylių į valandą ir gali nešti 
virš tono bombų, o smarkie
ji “pursuit” lėktuvai šian
dien lekia po virš 400 mylių 
į valandą.

Mokslininkai numato, jog 
bėgiu sekamų kelių metų 
lėktuvų greitumas bus iš
vystytas iki 600 mylių į 
valandą.

Jau nuo seniai kalbama 
apie apkrečiamųjų ligų bak
terijas kaip karo įrankį. 
Bet neatrodo, kad jos varto
jamos dabartiniame kare. 
Vienas keblumas tai būtų 
paskleist tokias bakterijas 
'priešo krašte. Galima būtų 

----- t ..... ;iš orlaivių laidyt žemyn 
daleles, kaip gamtinėje gu-1 bakterines1 bombas, bet gy- 

"---- -i • -v ventojų užkrėtimas jomis
nebūtų gana užtikrintas. 
Bekrintant bombai iš dides
nių aukščių ji, besi trindama 
į orą, įkaistų taip, kad bak
terijos prarastų žymią dalį 
savo nuodingumo. Skaičiuo
jama, kad pačios bakterijos 
gaištų arba labai susilpnėtų, 
jeigu jos būtų bombomis 
laidomis iš daugiau kaip ke
lių šimtų pėdų aukščio. Be 
to, sunku būtų 
vietas, kur jos 
venti ir plėtotis.

Tikriausia tai 
pai, persirengę vietinių žmo
nių drabužiais, gerai varto
dami jų kalbą ir žinodami 
vietinius papročius, galėtų 
paskleist bakterijas tokių 
vidurinių ligų, kaip tifas, 
dizinterija, cholera ir bubo- 
niška plėga (maras), — ap- 
krėst jomis šulinius, šalti
nius, upelius, pieną ir mais
tą. Bet tada šios ligos galė
tu persimest ir į šalį tų, ku
rie jas skleidžia.

Ar tad visai nėra bakte
rinio karo pavojaus? Nega
lima būtų stačiai to užgin
čyti. Bet nereikia to ir per
daug bijoti. Nes atrodo, jog 
pačiam priešui šis įrankis 
nebūtų gana praktiškas.

N. M.

moję. Bet dar reikia išrast 
prietaisai ir platūs vyksmai, 
kuriais galima būtų prak
tiškai, daugmeniškai dirbt 
gumą iš tų pupų.

Amerikos mokslininkai 
valdiškoj laboratorijoj Ur- 
banoj, III., taipgi atidengė 
būdus, kuriais iš soya pupų 
gaminami siūlai panašūs į 
vilnų, klijai ir medžiaga 
reikalinga dirbant dailią, 
brangesnę popierą.

Dabar Fordo automobilių 
kompanijos fabrikas “Pilot” 
Highland Parke, Mich., jau 
gali pagamint po 1,000 sva
rų verpalų iš soya pupų 
per dieną. Iš jų bus audžia
mi apmušimai automobilių 
sėdynėms.

pataikyt į 
galėtų gy-

priešų šni-

Saužudystės Amerikoj
Jungtinėse Valstijose kas

met įvyksta apie 18,000 sau- 
žudysčių ir apie 100,000 
bandymų nusižudyti.

Moterų daugiau negu vy- 
mosa augalas, kaip ir gy-! rų bando nusižudyti, bet vy-

Miegantis Augalas
Atėjus nakties laikui Mi-

vūnai, suglaudžia savo la- rai tris sykius pasekminre0- 
pus ir užmiega. Jo lapai pa- ni būna atsiekti savo tikslo 
sidaro sustyrę, trapūs ir negu moterys. Beveik trys 
greitai galima nulaužti. Ry- ketvirtadaliai moterų, hau
te, saulei 'ekant,, lapai vėl, 
išsiplečia, idant priimti sau
lės teikiamą energiją. 1

Mimosa augalas yra vadi
namas “jausliuoju augalu,” 

i kadangi paliestas ko nors 
jis užmiega. Pačiupinėk tik 

jos netaip griežtai nusi- 
sprendžia mirti, ar todėl, 
kad ta metodą joms netaip 
baisi atrodo.

Tačiau faktas yra, jog 
kasmet šioj šaly virš šim
tui tūkstančiu žmonių gy
venimas pasidaro toks kar
tus ir beviltingas, jog veli
ja geriau numirti negu gv- Stockholm, šved. — Pra- 
venti.

vieną jo lapelį, tai ir visi ki
ti jo lapai susiglaudžia, o 
stiebelis gula ant žemės ir 
“miega.”

Tas keistas augalas vei
siasi Brazilijoj. Keliaunin
kai, kuriems teko vaikščiot 
apylinkėse, kur tų augalų 
yra daug, priaugę, būna nu
stebinti, kuomet pažiūri at
gal ir pamato, kad viskas 
išlaužyta, išgriuvę. Kiek
vienas jauslusis augalas žemės. Atrodo 
būna suglaudęs savo lapus, audros pereita 
o jo stiebelis parpuolęs ant išmirę, net baisu.

dančių atimti sau gyvastį 
vartoja nuodus, kas yra 
mažiausia pasekminga me
todą sunaikinimui savęs.

Iki šiol nesužinota, ar mo
terys pasirenka mažiausia 
efektyvę metodą todėl, kad

TUNGSTEN IR AUKSAS
Metalo tungsteno vielutė 

esama elektrinėje trijų wat- 
tų lempoje yra apie 20 kar
tų brangesnė, negu tokia 
pat vielutė būtų nagaminta 
iš gryno aukso. Svaras tos 
tungsteno vielutės kaštuotų 
$20,000, bet kuomet ji išde
gus, tai visiškai bevertė.

lyg kokios
— viskas

nešama, kad lenkų armija 
Sovietuose veikia prieš vo
kiečius angliškais tankais ir 
šautuvais ir sovietiniais or
laiviais.
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Smetona Wraps Self in American Flag but 
Denounces Its Ally; Baltimore Lithuanians 
Not Taken In, Give Him the Cold Shoulder

PRIVATE JOE PALOOKA
S4XS-

HERE AND THERE

By OUR SPECIAL CORRESPONDENT
BALTIMORE, Md.—Antanas Smetona, and all the local Smc- 

tona-ites, wrapped themselves up in the American flag here al
ter charges of pro-Nazism were leveled at them, and though not 
mentioning the Soviet Union by name, derided it in a number 
of ways. The Soviet Union, an ally of the United States in the 
war against the fascist axis, is derided in a similar manner 
only by Nazis themselves.

Not daring to mention Rus-0
sia or the Soviet Union by 
name, the speakers mentioned the 
Lithuania's "Eastern Neighbor,” and 
no one in the hall misunderstood 
the remarks.

Soon after his arrival to this ci
ty, Smetona was heard to have 
stated that somehow America does 
not realize what barbarians and 
how brutal the Asiatic Russians are. 
Hitler speaks the same language. 
Later on, at the mass meeting 
whish was attended by some 700 
persons the- majority of whom were 
mainly for the purpose of seeing 
the former dictator of Lithuania 
wearing a beard and a mustache, 
and did not sympathize with him 
at all.

In the course of his speech, Sme
tona stated that the eastern and 
western neighbors got together and 
decided that Lithuania belonged to 
the neighbor from the east. Later 
on, these two partners got angry at 
each other and the Western Neigh
bor chased the one from the East 
out of Lithuania.

FACTS TWISTED

This does not hold water. In the 
first place, the Lithuanian people 
themselves decided that they want
ed to become a soviet state and 
asked the USSR to be admitted in
to the family of nations which com
prise the USSR.

One must only read the state
ment of Hitler in the declaration of 
war upon the USSR, wherein he 
himself states that one of the 
causes of the Soviet German war 
was what had happened in Lith
uania, which was, according to 
Hitler, contrary to the German-So
viet Pact.

Smetona also said of the Soviet 
Union: it does not know how to 
till her soil, does not know how 
to exploit her natural resources nor 
how to organize her own economy; 
that the Soviet Union has an inhu
man asiatic imperialistic appetite.

Everything has been proven in 
the reverse if during no other time 
previously, then at the present time. 
The proof of the fact that what 
Smetona says is not so can be read 
in the headlines of today’s papers, 
in the Joseph Davies’ book, "Mis
sion to Moscow,” in Anna Louise 
Strong’s book, "The Soviets Ex
pected It.” To talk in this manner 
is to attempt to break down the 
confidence of our people in the al
lies which this country has. It is 
speading the propaganda of Hitler 
and is not common to our war ef
fort.

WRAPPED SELF IN FLAG
Intermingled with his attacks 

upon the Soviets, Smetona spouted 
patriotic phrases and slogans, thus
ly, wrapped up in the American 
flag, he gave a good stiff dose of 
Nazi propaganda to the local Lith
uanians.

He urged the American Lith
uanians to support the country and 
flag of the United States, but some
how it did not ring true because 
of his attacks on our ally and be
cause. of his good wishes to the 
Quislings who collaborated with 
the Hitler regime as soon as Hit
ler invaded Lithuania.

The Smetona regime, also, ac
cording to a number of sources, had 
invited Hitler to take over Lith
uania as soon as they saw the 
handwriting on the walj. An end
less number of facts can be brought 
out to show how the Smetona go
vernment did collaborate with the 
Nazis in Germany.

The reader will recall the recent 
story in the Laisve English Section 
that Baltimore’s citizens protested 
the appropriation of $300 to enter
tain Smetona on the ground that 
his visit hero would be utilized for 
the purpose of raising money for a 
fund which was registered in the 
Strfte Department as being organ
ized for the purpose of sending aid 
to Lithuanian refugees in Berlin. 
Charges of pro-nazism were also 
leveled at the former dictator of 
Lithuania. The mayor of the city, 
upon receiving the protests sent to 
Washington to Sumner Welles for 
an explanation of Smetona’s status 
and received a reply that "so far 
as the government knows” Smeto
na is not a pro Nazi.

QUESTION LAUKAITIS, GRAY

In the meantime, your correspon
dent is reliably informed that both 
Attorney Gray and Laukaitis (the 
latter was connected with the pub
lishers of the pro-Smetona fascist 
newspaper Vienybe made three trips 
to Washington and was faced with 
many questions on the part of re
porters and government officials. 
Laukaitis and company denied, of 
course, that either Smetona was of 
nazi sympathies or that they, 
themselves, were pro-nazi. Evident
ly, too, they promised not to col
lect money lor the Lithuania Libe

ration Fund or for the Lithuanian 
National Relief Fund, which are the 
groups organized to send aid to the 
"refugees” in Germany.

CHANGE PURPOSE OF 
COLLECTION TWICE

Laukaitis went so far as to state 
that the only purpose of Smetona’s 
coming to Baltimore, was to stimu
late the sale of defense bonds to 
Lithuanians. In his speech, Smeto
na did not refer to defense bonds.

When the time for the collection 
came at the meeting, Attorney Olis, 
chairman of the Lithuanian Relief 
Fund, of Chicago, announced that 
the collection will be for the pur
pose of purchasing defense bonds. 
However, he did not mention who 
was going to buy those bonds for 
the money and whose bonds they 
would be. People in the audience 
began to mumble about it while the 
collection was in progress, and to
ward the end, the mumbling reach
ed the stage. Laukaitis called Olis 
from the mike and whispered into 
his ear. When Olis returned, he 
said that Laukaitis suggests that 
in order to avoid any difficulties, 
since it was not announced who was 
to purchase the bonds, that the en
tire proceeds would be turned over 
to the Red Cross. The chairman 
took it to a vote ‘‘in order to make 
it legal.” "The vote was unanimous 
and as soon as the money is turned 
over, the Red Cross will be $430 
better off. This was a big change, 
since at all previous meetings and 
even in the advance notices for this 
meeting, according to the Lith
uanian papers, the proceeds of the 
money collected at Smetona meet
ings went to the "Liberation” fund 
and to the Lithuanian "National 
Relief Fund.”

The city went through with the 
“entertaining” of Smetona after Mr. 
Welles of the State Department 
gave it the "green light.”

COOL RECEPTION

Smetona was rather coolly re
ceived by the local Lithuanians and 
the committee members complained 
that there was too much opposition 
to Smetona in this city, which is a 
compliment to the Lithuanians of 
Baltimore.

Bacevičius Piano 
Recital Review
BY MARION GROZAN

A CONSIDERABLE number of 
Lithuanians greeted Vytautas Ba
cevičius’s second piano recital at 

Carnegie Hall February 11. This is 
not surprising when one remembers 
that Professor Bacevičius is the 
foremost contribution of Lithuanian 
people to the world of music and 
art.

His program opened with Liszt’s 
Fantasie et Fugue on B-A-C-H, 
continuing with a group of Chopin 
numbers. The latter included the 
Valse in C sharp minor which is 
evidently one of his favorites for, 
like the encore De Falla’s Fire 
Dance, I have heard him play it 
many times.

After Chopin came In Lithuania 
from the Second Sonate by Gruodis. 
One recognizes the beautiful "Ty
kiai Nemunėlis Teka” in its melo
dics. It was nicely executed only a 
little more feeling would not have 
been amiss. Rachmaninoff’s Prelude 
in G minor ended the first half.

The last half of the program in
cluded the Sonatine by Ravel, then 
Three Preludes by Scriabin. Then 
came Bacevičius’s own composition, 
Three Grotesques, in which he 
could indulge to the full his need 
for seemingly taking it out on the 
keys. A powerful left can be an 
asset but it should not dominate as 
it does in most of his interpreta
tions. The bass keys on the piano 
have a compelling beauty and 
depth of tone when judiciously 
played. It is a pity the artist gave 
too generously of the heavy hand.

A few short works, by Prokofieff, 
Krein, Shostakovich and Tcherep- 
nine ended the program. Among 
the encores was a composition of 
his own called Meditation that was 
fairly pleasing.

Bacevičius’s performance this 
evening seemed somehow unin
spired. Considering the serious dif
ficulties under which he labored 
for the concert this is understand
able. His technique is good, one 
might even call it brilliant when he 
gives it a chanced In several in
stances his tempo has a certain 
sameness, a sort of hurried finger 
play that produces a blinker now 
and then.

The applause was heartening. 
The larger part of the audience was 
composed of Americans, this being 
due to a greater recognition of his 
talent.

Leaflets in English and wide pub
licity urged people to come to the 
railroad station to greet Smetona. 
There wore about a hundred people 
at the station — half of them were 
just people waiting for their train 
to come, and they joined the fifty 
Li t hs present, to see the little dic
tator arrive. Only one person ap
plauded Smetona as he went 
through the gate and he was on 
the committee. There was an au
tomobile parade advertised from 
the Mt. Royal Station to Hotel 
Southern, but this did not mate
rialize since only ten cars were pre
sent, and the leaders were so over
whelmed by the arrival of the Lith
uanian fruhrer that they rushed off 
before even the ten cars were able 
to line up.

Jack Sharkey, who is a much big
ger and more loved hero of the 
Lithuanian people, was in town 
that day, but did not attend the 
mass meeting, nor the banquet on 
Monday evening.

At the hall, when Smetona camo 
in, only about half of the audience 
stood up when Smetona entered 
and still less applauded. After he 
was through with his speech, still 
less stood up "to honor” the ex- 
“president,” who came to this coun
try after a stop-over in Berlin.

All the speakers carefully avoided 
mention of Russia or the Soviet 
Union by name. They asked for sup
port for the victory of the United 
Nations and for the support of the 
defense bond sale and the Red 
Cross. "Only through the victory 
of the United Nations is there any 
possibility for Lithuania to regain 
her independence,” was the new 
theme. Some speakers even con
demned the Nazis.

PUBLICITY STUNT
At the conclusion of the meeting, 

Attorney Laukaitis was introduced. 
He said that he was going to speak 
in English because he "knew that 
there were reporters present.” Af
ter an attempt at eloquence, he 
moved to start a campaign to be
gin a defense bond drive to sell a 
half million dollars worth of bonds 
among the Lithuanians of Balti
more. He also nominated a tempo
rary committee of leading nation
alities of Baltimore to sponsor the 
sale. He staged a little publicity 
stunt and got several people who 
were asked to do it before the 
meeting to stand up and pledge to 
buy a hundred dollars worth of 
bonds. No one took down the names, 
however, and the meeting ended in 
a bit of confusion. This latter stunt 
was pulled as a whitewash for him
self and the purpose of the meet
ing. It was intended to get into the 
press and it did.

Freedom Chorus Con
cert February 21st

MONTELLO, Mass. — The Free
dom Chorus will hold a concert Sa
turday, February 2.1, 1942. The Cho
rus and the Montello Women’s 
Group, both under the supervision 
of George Stephens, arc learning 
new songs for this occasion. Antoi
nette Stephens will sing as the cho
rus’s soloist.

Anna Minikis, Sophie Vaitukus 
and Agnes Buynouskas will sing on 
the program. Lillian Lavis will play 
the violin.

After the concert dancing to the 
Stephen’s orchestra will be enjoy
ed. Tickets are 50c, and the con
cert will be held at the Lithuanian 
National Hall.

—Dana.

Readers in Favor of 
Four Page Tabloid

English Section
Dear Editor:

Matt Sholomskas’s article which 
was in last week’s issue of the 
Laisve English Section most cer
tainly is an excellent one.

Although I can’t clain nearly as 
much newspaper experience as Matt 
(except as that of a reader!) I do 
believe that something should be 
done about making the “form” of 
the Laisve English Section more 
interesting. And the answer to that 
is the tabloid.

I do believe' that the young Lith
uanian people arc all interested in 
this L. E. S., but that they don’t 
care to take full advantage of it 
because what they write cannot be 
presented effectively in the present 
English Section. I’m sure, though, 
that if we could have a tabloid 
published once a week, it would be 
more effective, more interesting 
and that the young folks would 
work much harder for it.

I hope the "crusade” won’t be a 
long pnc. It shouldn’t. Shortly our 
elders should realize the immediate 
need of the change inf, the Laisve 
Ehglish Section and help us change 
it.

Sincerely,
Emily Klimas, 

Hicluawid HUI, N. Y.

IF YOU CAN'T JOIN UP WITH
ME ,THE NEXT BEST thing
TO HELP US LICK THEM 
MAD DOGS IS TO BUY ALL 
THE UNITED, STATES SAVINGS
BONDS AND STAMPS 

YOU CAN //

WITANDWITOUT
After racking our brain and sly

ly peeping through a Joe Miller 
joke book, we selected the least 
worst looking of a series of ghastly 
attempts at humor. Again we 
battle with ourselves. Should we 
put it in or should wo try to re
gain our self respect? You lolse. In 
it goes, while self respect slides 
past unwept, unhonored, and un
sung. So on with the column (?),<!

Definitions
A successful man—one who can 

make more than his wife can spend.
A successful woman—one who 

can land a guy like that.

Trying to imitate William Tell 
we stood a fellow up against a wall 
with an apple on his head. We tried 
to hit the apple... funny thing 
though, they never found his left 
ear.

Lost an election bet last year. 
Had to push an egg along Broad
way with my nose. That wasn’t bad 
but they had to scramble it!

Baked a cake1 the other night. 
Not bad either, anyone needing an 
anchor can just come around and 
make us an offer.

Incidentally, our friend Suzie Q 
(for Queen) sayg she likes the ar
my because it’s so military.

Dragged Out From Cold Storage:-
The starving actor stood on the 

stage and cried, "Give me bread, 
give me bread!”

... and the curtain came down 
with a roll.

Weather Predictions :-
Whether it’s hot,
Whether it’s cold,
We shall have weather, 
Whether or not.

Remember This One?
Said the little calf to the silo: 

"Is my fodder in there?”
At Last—the End.

—Allie and Rootie.

Montello Benefit for 
Russian War Relief %

MONTELLO, Mass. — The Com
mittee for Russian War Relief held 
a gala benefit Sunday, February 
15th. There were 400 people pre
sent and $242.83 was contributed 
volutarily by the audience. The 
money will be given to the Mass
achusetts Russian War Relief Com
mittee.

The program was opened by the 
singing of "The Star Spangled Ban
ner” ■ by the Montello Women’s 
Group, who were introduced by 
Atty. Samuel Jaffe, master of ce
remonies.

Miss Gaynor Andres sang and tap 
danced, accompanied by George 
Stephens at the‘ piano. Antoinette 
Stephens sang and was accompanied 
by Mr. Stephens; MissRosalin Hel
per played xylophone solos, with 
Evelyn Glazer at the piano.♦

The committee thanked the en
tertainers for donating their ser
vices. They also thanked the la
dies, who prepared and served a 
turkay dinner.

Professor Dirk Struik of M.I.T. 
and Isaac Kibrick were the speak
ers of the day. 
Here and There.

2. What did Ponce De Leon seek 
in Florida?

3. What color is indigo?

ANSWERS:
■2.‘Ponce De Leon was seeking the 

"Fountain of Youth” in Florida.
3. Indigo is blue.

MOTOR CITY NEWS

Contributing no little to the tra
gic fall of Singapore was a trea
cherous duplication of Italy’s "stab 
in the back” to France. This time 
the perpetrator was Thailand. Yes, 
the same little Thailand which only 
a short time ago America and 
Great Britain had taken under their 
collective wing to protect her from 
the bad Japanese. Only it turns out 
that while the Siamese were ac
cepting the paternal blessings from 
the "Big Brothers of the West” 
they were also lending an attentive 
ear to the “Little Men of the East.”

When the Thai troops marched 
into Burma in January, fighting 
for the Japs, the British were 
caught flatfooted. America was 
shocked. Thailand had been our 
little pal. Didn’t Pres. Roosevelt 
warn the Japs that America would 
not stand for a Jap invasion of 
Thailand? Too late did the Demo
cracies realize that they had been 
played for suckers once again and 
that appeasement just doesn’t work. 
Counting on a friendly nation to the 
north England had made Singapore 
inaccessible by sea, leaving the Ma
lays virtually barren of military in
stallations. When Thailand double 
crossed they opened the back door 
to the Japs and made the fall of 
Singapore a certainty.

DETROIT, Mich. — Shades of 
St. Valentine! Hearts and ruffles! 
The Aido Chorus decorating com
mittee was very grateful that the 
hall was decorated by the people 
who had the hall the nite before. 
We added the finishing touches by 
placing the hearts in the strategic 
points. Alphone Urban and Jean 
Rye temporarily joined the girls’ 
sewing circle.

The heart-pinning receiving line, 
Frances Birston, Jean Liininsky, 
Mildred Janonis and Alda Liminsky 
made the boys very welcome to the 
session of dancing. The Fort Wayne 
soldiers responded to our invitation 
with a representative group. Two 
sailors, twins, appeared on the scene 
but did not find enough, jitterbug 
partners. The army fboys enjoyed 
the polka dancing in The basement.

March 8 is the day) of the Wo
mens’ Chorus aj^-titnuanian Hall. 
The program .mil have a variety 
of numbers including the appear
ance of the /Girls’ Ensemble. Here’s 
to a successful affair!

Back to ' the play—"Išvyta Duk
tė” — another short rehearsal was 
held Sunday. The cast will defini
tely have to get down to the grind
stone and put a lot of work into 
rehearsals.

Congratulations to Fritzi on the 
ownership of his first car! Nice car, 
eh, girls? Ray Lyben is due again 
in Detroit for another leave. He has 
been doing excellent work while 
attending school. Edward Romanau- 
skas presented himself in uniform 
but had to leave early to^get back 
to camp. All in all—I would say— 
some evening! A.' V. L.

Camera Angles
by EDWARD YARUS

FEBRUARY is the month of bliz
zards. It is the time when 

everything is usually covered with 
snow inches deep. To those living 
in the countryside, February is ge
nerally a pleasant month for it 
means beautiful country scenery, 
bautifully lit up even at night; 
and it means skating, skiing and 
other sports performed on snow 
and ice. Anyone who can brave the 
wind and cold this month can have 
a wealth of pictures. The country
side presents many opportunities 
for photo bugs. Show-covered trees, 
snow topped houses, fields of un
broken wtrite, people skating on 
frozen ponds, people skiing among 
the dead husks of trees, and so on 
and so forth. These are common 
countryside scenes.

The city presents an entirely dif
ferent picture. Snow, rather than 
improving the appearance of the 
city merely gets in everyone’s way 
and thereby becomes a nuisance. 
Icy streets are dangerous for driv
ing Occasionally when it cnows 
overnight, parked cars get snowed 
in; the soft wet snow makes the 
tires skid making it very difficult 
to get the car out.

In taking pictures of snow sce
nes in the city, whether you arc 
consciously aware of it or not, you 
are demonstrating the city, city 
life in wintertime. You cannot take 
pictures to record the beauties of 
a snow filled city for a snow fil
led city is not beautiful in the 
same way as the countryside. The 
snow filled city is beautiful only 
because it demonstrates life, be
cause living things are forced to 
react to an unfavorable environ
ment. Common scenes are: people 
all bundled up against the cold; 
slushy streets; icy pavements with 
people crowded about a fallen pas
serby; snow covered rooftops; snow 
covered automobiles; a car being 
towed out of a slippery spot by 
another car; kids throwing snow
balls at each other, the parked 
cars being used as vantage points;

BULLETIN
T t 
£ ----------
Laisve’s Annual Bazaar is 

opening t o n i ght at the 
Grand Central Palace, 18 
Manhattan Ave., in Brook
lyn and will continue 
through Saturday, Sunday 
and Monday evenings.

Music, fun and dancing 
will be the privilege of all 

, who attend. Each and every 
English Section reader is 
urged to be present.

“Mr. V” Entertaining 
Anti-Nazi 
Melodrama

"MR. V”—A United Artist Picture 
produced and directed by Leslie 
Howard, With Francis Sullivan, 
Hugh McDerinont and Mary Mor
ris. Current at the Rivoli.

LET’S SEE NOW, how many 
years have passed since those 

dear days in High School (or was 
it Junior High?) when the Scarlet 
Pimpernell romped and roved 
through France saving friends in the 
nick of time from the nick of the 
guillotine? Not many, apparently, 
for there was a measure of satis
faction in seeing again our beloved 
hero at work, this time in Nazi 
Germany where, much to the dis
may of the entire Ministry of Pro
paganda and the Gestapo good old 
Professor Horatio rescues professors 
and colleagues from concentration 
camps and the jaws of jails, and in
cidentally, saves the girl too.

The tale begins in dear old Cam
bridge where our hero (in love with 
Aphrodite) teaches his last class in 
Archaeology and departs, with 
them, to excavate in Germany for 
traces of a lost Aryan civilization. 
Disguised as a scarecrow the Scar
let, that is, the professor, rescues 
another colleague from the concen
tration camp only to have his iden
tity become known to the boys of 
his class. They join up. The inevi
table girl comes in. It seems (this| 
is complicated) that the Gestapo 
has her father in prison but wants 
her to find Mr. V—or else. She 
finds him, all right, but, of course, 
he’s much too smart for the stupid 
Gestapo...

Forgetting for a small moment 
that the Gestapo is not at all 
stupid, the picture is entertaining.

—Walter Kubilius.

This incident is just another ex
ample of how the United Nations 
have underestimated the Japanese. 
For, practically under their united 
noses did the Nips grease the Sia
mese palm and with a huge buying 
and subsidizing program. The£ built 
up Thailand’s rubber, tin, copper, 
and coal industries and offered a 
ready market for these products. 
The Siamese in the midst of boom
ing prosperity were ready and wil
ling to help the ascent of the Ri- 
sing Sun. That they did is ^.n/nes- 
capable fact.

• • •
Time out now for a bit of chest 

puffing. Those of you, who for some 
reason or another, have read this 
column! ?) from its inception about 
two months ago, will recall that in 
my very first attempt at this sort 
of thing I went out on a limb with 
a prediction about a new1 orchestra. 
At that time Hal MacIntyre had 
just left Glenn Miller to form a 
band of his own and we said “he’s 
in the Big.” We might add that 
Here and There was probably the 
only column, not connected with 
the music industry, to notice Mr. 
MacIntyre. Well, he has more than 
justified our faith in him. Only 
two months after the band has been 
organized they are playing in Glen 
Id. and Casino, the incubators of 
such big name outfits as Glenn Mil
ler, Vaughn Monroe and Charlie 
Spivak. We hope you’ll pardon this 
outburst of boasting but we just 
couldn’s keep to ourself any Jonger.

• • •
Thinking Out Loud:

While the sale of defense stamps 
and bonds has not been exactly dis
couraging, the very fact that the 
campaign via radio and newspapers 
is being continuously stepped up is 
indication of the fact that it is 
not enough and that this important 
means of winning the war must 
be improved. While I would not 
ordinarily agree to the use of “pub
lic ridicule and scorn” as an aid 
in increasing the sale of stamps and 
bonds, I wonder if we can afford 
such nice sentimentalities now. The 
human animal being what it is, full 
of procrastination and selfishness, 
the usual run charity drives uses 
various moans to make people shell 
out. For instance no one likes to 
be seen in late May without suit
able poppy. It seems to me that 
the many buttons' and posters that 
are displayed are not for the pur
pose of bragging but rather to avoid 
the scorn which might result if 
such showing were not made. This 
fear of being ridiculed is a power
ful source for raising funds in most 
campaigns.

Evidently at this time the govern
ment does not deem it best to ac
tually force sale of bonds by a pay 
roll deduction. Therefore, I think, 
the goal justifies the means and 
it would seem desirable to "force” 
sales by use of lapel buttons, auto
mobile stickers, etc. Those who 
would be hit by unjust criticism 
because they could not buy bonds 
would be suffering far less than 
the gold star mothers and war 
widows are going to suffer. We 
should enlist our bad emotions such 
as fear of ridicule toward aiding 
the war effort rather than permit 
such factors as procrastination and 
selfishness to sabotage it. And after 
the events of the last few days, 
anyone who is still complacent 
about this war deserves to be stir
red out of his lethargy in just such 
a manner.

Max Weintraub.

“Our Russian Front”

The Saner View
Repairs were being carried out on 

the roof of the asylum by a local 
builder, who had asked for an in
mate to assist him.

All went well until lunchtime, 
when the builder’s assistant clutch
ed him ’round the neck, and, with a 
terrible laugh, said: "Come on, let’s 
jump off.”

The builder was frightened almost 
out of his life, but suddenly he had 
an inspiration.

"Oh, rats!” he replied. "Anybody 
could do that. Come down and let’s 
jump up.”

and so on and so forth. There are 
many picture possibilities in the 
wintertime.

One thing to watch out for is the 
condensation of moisture on the ca
mera lens. The moisture ’holds back 
light making a longer exposure ab
solutely necessary.

Another thing to watch out for 
is the high reflectivity of light 
by snow. A snow covered field al
ways seems to be brightly lit no 
matter how late it is. To make up 
for this you have to shorten the 
exposure. You can either use the 
next smaller full lens opening, or 
you can double the shutter speed. 
An exposure inete caji eliminate a 
great deal of doubt.

The commentary of the new film 
“Our Russian Front,” by the noted 
author Elliot Paul states that: 
"When a nation has its back to the 
wall, there is little chance for 
peacetime photography. Battles are 
not staged for the cameramen. Ne
vertheless from Russia’s heroic 
struggle has come to us a record— 
incomplete, but true; a record that 
carries its own appeal. From brave 
men facing death and destruction, 
from women toiling night and day 
behind the lines to aid them; from 
fields and villages — from helpless 
little children.” In their picture pro
ducers Lewis Milestone and Joris 
Ivens give audiences their first full- 
length film of the Russian battle
front and an intimate glimpse of 
the all-out Russian war effort aim
ed at rolling back the Nazi war 
machine. "Our Russian Front,” was 
photographed at the actual front 
and behind the lines by a battery of 
official Soviet army photographers 
and sent to this country. 15 thou
sand feet of it was then shipped to 
Hollywood where Milestone and 
Ivens cut and edited it.

When "Our Russian Front,” 
starts its run at the Rialto on Feb
ruary 11th, it will be shown under 
the auspices of Russia^ War Relief 
who will give it national distribu
tion. Many besides Lewis Milestone 
contributed their services in order 
to make the film poossiblc. Walter 
Huston, who delivers the commen
tary, spent a complete night in a 
recording studio delivering the 
Elliot Paul text. Darryl Zanuck 
gave the Hollywood chapter of 
R. W. R. free use of the facilities 
at the Twentieth-Century Fox stu
dio. Dmitri Tiomkin arranged all 
the music for the film.

Due to lack of space ‘‘Cap
tains of the Clouds” has been 
omitted from this issue.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 10

Lawrence, Mass,

(Tąsa)
Andrius akyse blykstelėjo piktos ug

nelės. Jis pakilo.
— Matau, kad tom naginėm tyčia ap

siavei, kad aš pagalvočiau... Na, eik sau 
* ir žiūrėk, kad karvės būtų pamilžtos. Tik 

nė žodelio!!
— Be reikalo ponas pyksti. O ręsta; 

jei aš netinku, pasisamdykit kitą, jaunes
nį.

— Vokietį, tikrą vokietį pasamdysiu.
Senis, lyg pasigerinti norėdamas, sun

kiai atsiduso ir dar paklausė:
Šiandien eisiu ieškoti bobų, kad vaini

kus pintų. Kažin kiek joms galima mokė
ti?

— Nereik man jokių vainikų! Jokių 
pamaldų, jokių sukaktuvių nebus! Aš ei
nu pusryčiauti.

Giliai susirūpinęs, išėjo senis Andrius 
ir krenksėdamas, spjaudydamas nulipo 
laiptais į sodą.

Pusryčiavo Kordušas su Elena ir neiš
tarė nė vieno žodžio. Jis jautės pavargęs, 
visiškai pavargęs. Per tą vieną parą pa
saulyje gal įvyko ištisos trys biblijos į- 
vykių, bet Kordušas apie tai nieko neži
nojo ir nenorėjo žinoti. Jis pergyveno 
daugiau už tas didžiules storas knygas. 
Nebesvarstė jau nei kodėl taip įvyko, nei 
už ką. Gerdamas kavą, valgydamas vis
ką iš eilės, kas buvo padėta, tik vieną 
galvojo, iš kur gauti pinigų. Tik kai pa
valgė, kai Elena jį pakalbino išeiti drau
ge pasivaikščioti po parką, jis vėl perpy- 
ko. Paprastą juodą duoną su sviestu ry
ju, kaip vergas, geriu, biesai žino, kokią 
kavą... Jis pastūmė puodelį taip smar
kiai, jog šis nukrito ir sudužo.

Grįžo Kordušas į savo kambarį. Ilgai 
sėdėjo galvą parėmęs. Pinigai, pinigai, 
štai kur filosofija.

Prabėgo penkios valandos.
Stropiai, pedantiškai, kaip geras mo

kinys, Kordušas dar kartą patikrino sa
vo sąskaitas. Dviejuose popieriaus lakš
tuose pieštukais, rašalu buvo primargin
ta skaitmenų skersai ir išilgai. Skaitme
nys visi baigėsi nuliais. Svetimas žmo
gus, kad ir geriausias buhalteris, šiuose 
lakštuose nieko nebūtų susigaudęs. Ta
čiau Kordušą išmušė šaltas prakaitas. Po^ 
10, po 100 ir net 1000 skaičiai susirikia-* 
vo, subėgo, tarsi Boleslovo Narsiojo rai
teliai, ilgom eilėm... Ir žvengė tie kab
leliai, lazdelės, nuliai, kaip sarčiai erži
lai, tik ne priešo — švabo, ruso, lietuvio 
pulti, bet jo Kordušo. 15,400 litų jau įsi
skolinta! Bankui! Adomoniui, Przidirs- 
kiui. Taip. Nėra tokio burtininko, kuris 
aiškiau išpranašautų jam tamsią ateitį.

Kordušas nusiėmė akinius, nusivalė 
juos ir dar stipriau įsispaudė į nosies 
randą. Bet į savo sąskaitas nežvilgterėjo. 
Ramiai žiūrėjo langan ir pro parko kam
pą matė ariančius naujakurius.

Dar vakar, įjungęs radiją, ir klausyda
masis Varšuvos stoties aliarmų apie ka
rą, džiūgavo. Pirmutinis kamuolys dujų, 
sunkiausioji bomba teks jums. Neilgai 
džiaugsitės mano žeme. Šiandien Kordu- 
.šas buvo abejingas. Tik vėl pajuto alkį — 
didingą gyvenimo viešpatį. Ir panoro jis 
sočiai papietauti, net pasmaguriauti, 
kaip senais gerais laikais. Skaniau paval
gius ir protas šviesiau veiks ir pas Ado- 
monį bus drąsiau nueiti. O eiti verkiant 
reikia. Reikia kiūtinti pagrioviais, palei 
miškelį, dantis sukandus. (Dar liko trys 
šūviai, trys paskutiniai sutartiniai ženk
lai ties Adomonio sodyba. Kad bent tų 
šaulysų nerastų!

— Kotrina! Kot-ry-y-na!
Tarnaitė įėjo ir neuždarė durų. Raudo

nais lopais nudažytas jos veidas buvo 
piktas.

—Mane šaukėt?
— Taip, taip, šį kartą tu man nieko 

nedrįsk pasakoti. Tik klausyk, supranti 
mane?

— Aš pietus užkaičiau...
— Primaitinai mane, užtenka. Šiandien 

aš tau pasakysiu, kokius pietus virti.
— Šiandien lietuviški barščiukai...
Benjaminas Kordušas griebė akinius 

nuo nosies, tarsi jie smarkiai būtų įkaitę 
nuo vidujinio jo susijaudinimo, ir nume
tė ant stalo. '

— Gana man tų lietuviškų barščiukų, 
supranti! Išvirk man štai ką.

Nespėjo tarnaitė nė išsižioti, o Kordu
šas tose pačiose sąskaitose, tarsi įgudu
sio kulinaro ranka, paišeliu surašė val-

gių pavadinimus.
— Išvirsi sriubą “Marija Liuiza.” Jau

tienos mėsą perkoši, dvi kurapkas pake
pinsi su sviestu. Tik kaulus reikia išimti. 
Paskui minkštą mėsą sugrūsti, praskies
ti, užpilti buljonu. Tik ne vandeniu, ne
manyk. Karštu buljonu. Dar pridėti grie
tinėlės, trynių...

— Greičiau, pone, sakyk, man puodai 
išbėgs.

— Tai tavo reikalas. Jei aš kalbu, tu 
turi klausyti. O gal sriubą a la tortiu su 
frikadiliais? Išvirk buljoną iš kelių mė
sos rūšių. Po gabalą — veršio galvos, 
vištienos, jauno kalakuto ir šaknų. Įdėsi 
šampijonų, paskui įpilsi maderos ir citri
nos. Atsimeni, kaip ponia buvo gyva, su
pratai? Jau mano viduriai sugedo nuo 
tavo barščiukų. Sūrantas, Adomonis gali 
juos valgyti, nes jų tėvai, protėviai... 
Aš, Benjaminas Kordušas! Pas ką tu 
tarnauji? Tu, tu r būt, užmiršai, kokius 
pietus padorūs žmonės valgo?

Kordušas nė pats nepasijuto pradėjęs 
smarkiai jaudintis. Jis daužė kumštimis 
stalą, keikėsi, o tarnaitė vis stovėjo ir jos 
veide šmėkščiojo nelauktai nustebusio 
žmogaus išraiška.

— Aš tau seniai, Kotrina, norėjau pa
sakyti, kad esi niekam tikus. Kambariai 
nešvarūs. Visur brudas, brudas.

— Dirbu, kiek galiu, o ponui vis netin
ka.

— Dirbi?! O aš miegoti nebegaliu. Ir 
čia ir čia pelės, kaip kiškiai laksto.

—- Aš ne katė. Ir taip jau ponas visi 
metai man nesumoki. Jei nepatinku — 
atlyginkit, aš išeisiu. Prie ponios kitaip 
buvo. Blinkinu, blinkinu nuo gaidžių iki 
tamsos...

— Ak, šitaip tu šneki! šitokia gegutė! 
Na, kukuok, kukuok. Pažiūrėsiu, kur tu 
dingsi be manęs, pamatysiu. Tavo veidas 
visuomet, kaip kinų raštas, bet aš jį iš- 
skaitau, išskaitau!

Staiga Kordušas nutilo ir įrėmė pyk
čiu apsiblaususį žvilgsnį į Kotriną. Jis 
susigėdo ir net nusigando. Tarnaitė te
bestovėjo vietoje nepabūgusi ir nebe- 
pykstanti. Jos lūpos šypsojosi. Vadinasi, 
ji puikiausiai supranta be Kordušo gy
vensianti. Ir ta sena Kotrina drįsta pri
minti Kordušui naujuosius laikus! Ir ji 
mato, kad Kordušas visų apleistas elgeta. 
Anksčiau savo pyktį jis būtų mokėjęs pa
versti paraku. Dabar gi tylėjo ir kramtė 
lūpas. Smailus, lygia tiesia nosim Kordu
šo veidas trūkčiojo, tąrsi nematoma ran
ka jam rakinėtų skaudantį dantį.

— Iš kur aš tas kurapkas paimsiu? 
Rytoj antstolis žadėjo būti. O ponas vis 
niekuo nesirūpini...

— Krvavy de scorpions!
— Nesuprantu, ką ponas sakai, 

matau... Pyksti. Ar aš kalta, kad 
venti nesiseka. Išvirsiu barščiukų, 
ant piprų užsiliko. Išgersi ponas ir
geriau. Aš visuomet Pono Dievo prašau, 
kad geresnių laikų sulauktume...

Kordušo dvasinė pusiausvyra, nuotai
ka ir pažiūra į kai kuriuos gyvenimo 
reiškinius ūmai pakildavo iki 41 laipsnio 
ir nukrisdavo į normalų būvį. Taip atsi
tiko ir šįkart. Priminusi jam maldą dėl 
geresnės ateities, Kotrina pasidarė bran
gi ir artima.

— Charmant! II parle tres bien, —pui
kiai kalba, — pusbalsiai tarė Kordušas, 
kad tarnaitė nesuprastų ir nusišypsojo.

— Tai “Marija Liuiza” sriubos nebus? 
Frikadilių su madiera niema, a? Na, 
Dievai tavęs nematė! Šiais laikais tarnai 
gudresni už ponus.

— Aš išvirčiau, bet kad nėra.
— Užsiimu ausis, matai! Nepasakok 

man visokių vėdarų...
Kotrina patraukė pečiais, palingavo 

galvą ir išėjo.
— Bent pelės tu man išvaikyk! — rik

telėjo Kordušas, tačiau Kotrina nebeat
siliepė.

Trumpmenos
Moterų Piliečių Kliubas yra 

nusitaręs turėti vieną vakarą 
savaitėje vien tik mezginių 
darbui. Mezginiai yra gailina
mi Amen. Raudonojo Kryžiaus 
paramai, kuris aprūpina mūs 
vyrus, esančius kovoje prieš 
mūs šalies užpuolikus.
' Lietuviškieji “a d o Ifukai” 
šnypščia kampuose, kaip už
girsta, kad Raudonoji Armija 
jau vėl artinasi prie Lietuvos 
rubežių. Jiems matomai labai 
nemalonu, kad iš “Ostlando” 
gali ir vėl likti Lietuvos Ta
rybų Respublika.

Lawrence mieštas gavo če
kį sumoje $25,225.00 nuo Mas
sachusetts valstijos iždininko 
William E. Hurley. Tie pinigai 
priklauso Lawrence miestui iš
mokėjimui senatvės 
siems pensijų.

American Woolen 
rikas, kuris randasi 
St.,

sulauku-

Co. fab- 
4 Union 

anksti ryte buvo užside
gęs, bet gaisras greitai buvo
likviduotas. Tą pačią dieną po 
pietų darbas vėl pradėjo eiti, 
šis fabrikas dirba blanketus 
armijai.

Dėl šio įvykio buvo paskli
dę visokių paskalų ir kalbų. Iš 
syk buvo pasakojama, kad tai 
galįs būti sabotažas; bet vė
liau išsiaiškino, kad gaisras 
kilęs iš perdaug perkaitusių 
vilnų karštuvų. Sakoma, kad 
tie karštuvai nėra tinkami 
moderniškai (skubotai) gamy
bai,—greitai gali užsidegti.

Dienraščio Laisvės bazaras 
jau netoli. Kurie iš Laisves 
skaitytojų bei rėmėjų norite 
ateiti tam darbui į talką, tai 
eikite tuojaus. Blankas rinki
mui aukų (daiktais ar pini
gais) galite gauti pas S. Pen- 
kauską, pasirašydami ten sa
vo vardą-pavardę. Aukotojų 
vardai ir pavardės bus skel
biamos minėtame dienraštyje.

LLD 37 kuopa su $1.00.
Atsiminkite, draugai ir 

draugės, kad Laisvė lošia la
bai svarbią rolę mūs visuome
niškame gyvenime.—Paremki
me ją I

L. K. Biuras.

Worcester. Mass.
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Lenino Atminčiai Masinis 
Mitingas

Gerbiamieji:—
Raudonosios Armijos kova 

prieš Europos gengsterius fa
šistus, yra mūsų visų, darbo 
žmonių, kova prieš tą bestiją 
kapitalistinių gengsterių išpe
rą.

Todėl vasario 22 d. visi da
lyvaukite Mechanics Hall, 322 
Main St., 8 vai. vakare. Čia 
rasim vietos dėl 2,000 žmonių; 
či a girdėsim kalbant Eliza
beth Flynn; taipgi matysim 
filmą-paveikslus iš Sovietų ka
ro įvykių.

Visas pelnas eis dėl apsigy
nimo reikalų.

Jei bent kada nors buvo 
reikalinga darbo žmonių vie
nybė, tai dabar ji yra labiau 
reikalinga. Mūsų jaunimas vi
sokių pažvalgų, visokių tautų, 
susivienijo į mūsų šalies armi
ją ir laivyną dėl sunaikinimo 
fašizmo. — Mes, darbininkai, 
turim padaryti tą patį, šis su
sirinkimas mus užgrūdins už 
našesnį darbą, kad mūsų ar
mijos turėtų su kuom pasiekt 
savo tikslą.

Kelios dienos atgal Smeto
nos “leitenantas” Kibukas su 
savo Juzyte, ir dar jo vienas 
pamočniilkas, tai yra visi trys 
smeton-naciai, atėjo į Mote
rų Kliubo susirinkimą dėl par
traukime Smetonos į Worces
ter!. Bet Moterų Kliubas tą 
hitlerinę “traicę” išvijo, čia 
reikia duoti didelę pagarbą 
Moterų Kliubui, kad su kri- 

-minalisto Hitlerio gizeliais 
neturi reikalo.

Ne tik Smetona, bet visi na
cių agentai turi būti padėti į 
jiems priklausomą vietą, kad 
nebūtų tos fašistinės smarvės 
mūsų apylinkėje. M. L.
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Dienraščio Laisvės

BAZARAS
Prasideda Šiandien

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 šokiką 

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.

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 vakarą. 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.

ig
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Vasario 15-ta Diena 
Baltimorėje

A. L. D. L. D. Reikalai

KAIP SMETONA PRALEIDO 
TĄ DIENĄ BALTIMORĖJ

Rašo Mūsų Specialis 
Korespondentas 

BALTIMORE, Md. — Balti- 
morės lietuviai visokiais su
metimais laukė vasario 15-tos 
dienos. Vieni, maža tautinin
kų grupelė, nekantriai laukė 
Antano Smetonos, kaipo savo 
“herojaus,” kuris juos sustip
rins, duos jiems daugiau pres
tižo, ir įkvėpimo. Tai buvo 
mažesnieji tautininkai. Jų va
dai,—“big shots”—kaip Lau
kaitis, Grajauskas ir kiti, jo 
laukė, kad jis, pagalinus, sykį 
ant visados “išstreitytų” visą 
skandalą apie miesto* eikvoji
mą taksais sumokėtų pinigų 
Smetonos vaišinimui, ir, ant 
kiek galima, nubaltintų “pro- 
naciš|<us” primetimus ir, paga
liau, duotų jiems progą paro
dyti miesto ir valstijos politi
kieriams, “kiek daug” lietuvių 
balsuotojų jie kontroliuoja.

Buvo ir kitokių žmonių, ku
rie laukė Smetonos. Buvo to
kių, kurie norėjo kaip nors 
prisišlieti prie tų lietuviškų 
“big shots” dėl savų išrokavi- 
mii: buvo daug tokių, kurie 
norėjo vien tiktai pamatyti, 
kaip išrodo tasai žmogus, kli
ris turi taip blogą reputaciją 
lietuvių tarpe, kaip buvęs fa
šistinis Lietuvos diktatorius, 
kurio režimo laiku nemažai 
geriausių Lietuvos žmonių ta
po sukišti kalėjimuose, tapo 
sušaudyti bei nužudyti vien 
tiktai todėl, kad jie turėjo ki
tokias pažvalgas, negu tas 
barzdotas diktatorius,—tiktai 
todėl, kad jie organizavosi į 
unijas (profesines sąjungas), 
kad jie norėjo demokratiškos 
sau tvarkos.

Katalikai irgi jo laukė,— 
jiems irgi Smetona buvo ne
mažai žalos padaręs, kadangi 
persekiojo jų organizaciją, 
kad sustiprinus savo “Tauti
ninkų Sąjungą” Lietuvoje. Jie 
norėjo matyti, kaip tasai žmo
gus išrodo, kuris patvarkė, 
kad policija į Lietuvos ūkinin
kus 1935 metais šaudytų. Gal 
koks sušaudytų giminaitis irgi 
norėjo pamatyti tą asmenį, 
/kuris buvo kaltas už visą tą 

/ dalyką.
Lietuviam, nepaisant pažval- 

ir nepaisant, kaip jie neap
kenčia Smetonos ir to jo bu
vusio režimo, norėjosi Jį pa
matyti. Norėjo jo pamatyti, 
nes jis yra su barzda, su 
ūsais . . . žmonės eidami į zo
ologijos parkus lygiai taip pat 
įdomauja įvairiais reginiais. . .

Buvo ir tokių žmonių, ku
rie norėjo matyti tą asmenį, 
kuris tapo apšauktas kaipo 
pro-nacis lietuvių tarpe, kuris 
“per beržyną bėgo į Berly
ną” nuo Lietuvos liaudies, ka
da ši pradėjo atbusti iš tos 
baisios priespaudos, kurią ken
tėjo po Smetonos fašistiniu re
žimu. Bet iš viso, maloniai jo 
laukė tiktai maža grupelė, 
saujutė lietuvių. Didžiausia 
didžiuma laukė jo, bet tuom 
pačiu kartu ir neapkentė, lau
kė ir norėjo tik pamatyti.

Apie dešimtą valandą vasa
rio 15-tos ryto, Mt. Royal sto- 
tin atvažiavo Smetona. Buvo 
plačiai garsinama, — net ir 
anglų kalboje lapeliai išleisti 
kvietė plačiąją visuomenę ei
ti jį pasitikti ant stoties. Kas 
liečia miestą ir valstiją, tai po 
to, kai jie gavo atsakymą nuo 
State Departmento, kad, kiek 
jiems žinoma, Smetona neva- 
rinėja propagandos, kuri .ne
sutinka su šios šalies nusista
tymu, tai, nors Maryland© gu
bernatorius nepribuvo, bet jis 
prisiuntė savo sekretorių, A. 
J. Bourbon. Taipgi ir State 
Guard būriui buvo įsakyta pri
būti ant stoties ir atiduoti gar
bę Smetonai. Miesto majoras 
irgi ten pribuvo. Bet abelnai 
žmonių buvo tiktai apie šim
tas.—Buvo galima pastebėti, 
kad State Guards buvo du syk 
dtrugian, negu civilinės publi

kos. Iš viso šimto publikos, 
apie pusė buvo lietuviai,—kita 
pusė to šimto, tai žmonės, ku
rie paprastai būna gelžkelio 
stotyje ir laukia ateinant savo 
trau kinių.

Su Smetona atvyko ir visas 
“LVS” štabas, visiems netikė
tai. Jų tarpe buvo ir Dr. Bie- 
žis, ir adv. Olis, ir “farmerys” 
Bachiūnas, ir Vanagaitis. Kai 
kurie jų atsivežė ir savo žmo
nas. Kažin, kas jiems kelio
nes ir kitus ekspensus sumo
kėjo? Gal kada nors bus pa
skelbta, kam ir kokie išmokė
jimai buvo iš “Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos” ir “Lithuanian 
National Relief Fund” pada
ryti, nors tas yra abejotina...

Kai Smetona su kitais ėjo 
pro stoties vartus, tai tiktai 
vienas tautininkas pradėjo 
ploti ir tas nedrąsiai. Norėjau 
sužinoti jo pavardę, bet kažin 
kaip jis paspruko.

Turėjo būti ir automobilių 
paroda iki Southern Viešbu
čio, bet neįvyko, nes tiktai 
apie dešimts automobilių tebu- 
vb prisirengę važiuoti. Toji 
“demonstracija” irgi parodo, 
kaip šaltai Smetona buvo lie
tuvių priimtas Baltimorėj. Bu
vo galima girdėti komiteto na
rius vienas kitam skundžian
tis, kad Smetona turi perdaug 
priešų Baltimorėj. Vienok, vis
gi, kad ir priešai, bet ėjo į 
prakalbas pažiūrėti barzdoto 
buvusio diktatoriaus ir gana. 
O Smetona ir smetonininkai iš 
to kaip tiktai ir pasidarė poli
tinio kapitalo,—pasakė vietos 
politikieriams—“ve, kaip lie
tuviai mus remia!” Nors tai 
yra netiesa.

Iš stoties Smetona nuvažia
vo į šv. Alfonso bažnyčią, kur 
buvo laikomos specialės mišios 
“Jo Ekselencijai.” Prieš mi
šias, Smetona lauke stovėjo ir 
šnekučiavo su savo vienmin
čiais. Teko nugirsti jį sakant, 
kad Amerika negali įsivaiz
duoti, kokie barbarai-azijatai 
rusai yra. Hitleris irgi tą patį 
sako, ir tokis sakymas yra na
cių propaganda. Jis taipgi sa
vo vietiniams vienminčiams 
papasakojo Ancevičiaus ir ki
tų berlyniškių melus, būk 
tarybinė valdžia gaudė ir iš
trėmė Sibiran visą Lietuvos in
teligentiją ir jų šeimas prieš 
pat karą. Toji* propaganda 
atėjo iš Berlyno ir buvo sklei
džiama lietuvių tarpe.

Pakraščiais, buvo galima 
girdėti žmones labai neprie
lankiai apie Smetoną kalbant, 
visokius “komplimentus” reiš
kiant “Jo Ekselencijai.”

Gal būt todėl, kad retai 
man tenka dalyvauti bažny
čioje, teko nusistebėti, kad ant 
visų . vidurinių durų įėjimui į 
bažnyčią didelėmis raidėmis 
užrašyta: “Beware of Pocket 
Book Thieves” (saugokitės pi
niginių krepšelių vagilių).

Klebonas Mandelis laike sa
vo pamokslo taipgi pakartojo 
tuos dalykus, kurie buvo pra
nešti lietuvių laikraščiams iš 
Berlyno, ir ragino savo para- 
pijonus dalyvauti Smetonos 
prakalbose po pietų. Jis taipgi 
ir gerų dalykų pasakė,—kad 
reikia remti Jungtines Valsti
jas ir prezidentą Rooseveltą, 
ir kad reikia pirkti Defense 
Bondsus ir kitokiais būdais 
paremti šį kraštą, kad laimėti 
karą. Ir man buvo nesupran
tama, kodėl klebonas, ragin
damas remti šį kraštą, turėjo 
sugadinti savo pamokslą gar-: 
binant Smetoną ir kartojant 
nacių atsiųstą propagandą ?

Maniau, kad bažnyčia bus 
pilna. Bet, nepaisant, kad ne
mažai tautininkų dalyvavo mi
šiose J nors jie paprastai ne
dalyvauja), bet vistiek bažny
čia tebuvo tiktai apie du treč
daliu pilna. Po mišių, Smeto
na ir kiti ponai visi suėjo į 
kleboniją, o aš išalkęs ėjau į 
restaurantą pietų valgyti.

Po pietų ėjau į Tnasinį mi
tingą, kur kalbėjo Smetona ir

Amerikiniai kariai Šiaurės Airijoje Poilsyje.

DETROITO ŽINIOS
Kalbės Drg. A. Bimba Va

sario 22 Dieną

Ši sekmadienį, vasario 22 d. 
kalbės (4097 Porter St. svetai
nėje) drg. A. Bimba, Laisvės 
redaktorius. Jis buvo išvykęs į 
Vakarus su prakalbų maršru
tu, ir dabar grįždamas sustos 
čion, Detroite, ir mums pasa
kys šaunią prakalbą apie svar-
bins šių dienų įvykius.

Todėl viso Detroito drangai 
ir draugės visi kviečiami daly
vauti drg. A. Bimbos prakal
bose.

įžanga veltui.
Girdėjau, kad bus gera 

programa.
Dėl platesnių žinių paklau

sykite radijo pranešimų sek
madienio ryte, 9:30 vai., per 
WJBK stotį.

Apie Kovo 8 Dieną
Jau netoli tas laikas, tai yra 

kovo 8 diena. Lietuvių Mote
rų Pažangos Kliubas rengia tą 
dieną šaunią programą ir ge
ras prakalbas Lietuvių Svetai
nėj, ant 25-tos gatvės. Pažan
giečių Choras yra gerai pra
silavinęs dainuoti, ir tikisi su
daryti puikią programą iš sa
vo choro; taipgi girdėjau, kad 
jame dalyvaus ir merginų cho
ras, ir Aido Choras. Tai bus 
nepaprastai puiki programa, 
kovo 8d.

Bankietas Svetaines Naudai
Ar jau žinote, kad vasario

Lowell, Mass. 
Mūsų Veikimo Programa
Vasario 7 d., L.D.S 110-ta 

kuopa savo mėnesiniame susi
rinkime, apart kitų tarimų, 
mano supratimu, padarė vie
ną labai gerą tarimą, būtent, 
atsižvelgus į sunkią mūsų ša
lies padėtį laike žiauraus fa
šistinių agresorių puolimo ant 
Jungtinių Valstijų, nutarta su
rengti gerą vakarą, skiriant 
visą pelną Amerikos Raudo
najam Kryžiui, šis reikalas 
yra labai svarbus. Minėto 
vakaro surengimui komisija 
turėtų greitai — neatidėlio
jant — pasiskirti laiką ir 
smarkiai garsinti, kad vakaras 
gerai pavyktų.

Prie virš minėto parengimo 
prisideda ir Lietuvių Piliečių 
Kliubas. Tuomet galima tikė
tis, kad parengimas ięeis ge- 

'ras ir Raudonajam Kryžiui 
bus suteikta parama. Pats pa
rengimas bus surengtas Kliubo 
svetainėje, 338 Central street. 
Tčmykit, kurią dieną tas 
įvyks.

A.L.D.L.D. 44-ta Kuopa Ren
gia Svarbias Prakalbas %

Vasario 7 dieną, tuoj po 
L.D.S. kuopos susirinkimui bu
vo pasitarimas L.L.D.- reika
lais. Buvo perskaitytas drau
gės D. Lukienės, L.L.D. 7-to 
apskričio raštininkės laiškas, 
kuriame ragina, kad rengtis 

kiti čyfai. Apie jų kalbas — 
kitą sykį parašysiu.

28 d. įvyks didelis bankietas 
arba vakarienė Lietuvių Dar
bininkų Svetainės naudai? 
Svetainėje yra daug trūkumų 
ir kad jos pagerinimui sukelti 
sumą pinigų, .yra rengiama 
šauni vakarienė su šokiais.

Vakarienės laiku valgiai ir 
gėrimai bus už tą patį tikietą. 
Vyrams, $1.00; moterims — 
75c.

Todėl vasario 28 d., 7 vai. 
vakare kviečiame visus daly
vauti minėtame bankieto.

Ar Žinote?
Kiekvieno sekmadienio po

pietį įvyksta Aido Choro dai
nų pamokos ir naujo veikalo 
repeticijos nuo 3 vai. po pietų. 
Dainų pamokos nuo 1:30 vai. 
po pietų. Aidiečiai ir simpa- 
tikai kviečiami dalyvauti.

Ar žinot, kad kiekvieną 
trečiadienį įvyksta Moterų 
Pažangos Kliubo Choro pa
mokos ir mezgėjų susirinki
mai 8 vai. vakare. Pažangie- 
tūs kviečia drauges moteris, 
kurios mėgsta dailę ir mezgi
mą, — dalyvaukite ketvirta
dieniais (?-Red.), 4097 Porter 
svetainėj.

DETROITO KALENDORIUS
Vasario 22 d., 10 vai. ryte, 

Detroito Lietuvių Kliubo susi
rinkimas, po num. 9236 Car-, 
doni Ave. Visi nariai malonė
site dalyvauti.

Alvinas.

prie draugo D. M. šolomsko 
m a i -šr u t i š k ų prakalbų.

Mūsų kolonijai prakalboms 
skiriama sekmadienis — kovo 
22 diena, 2-ra vai. po pietų. 
Tai labai patogi diena ir lai
kas, todėl laiškas tapo mielai 
priimtas ir nutarta rūpestingai 
ruoštis prie minėtų prakalbų. 
Darbas pavestas J*. M. Kar- 
sonui, ir kiti draugai pagelbės 
dirbti, kad kuodaugiausia pu
blikos sušaukus į prakalbas.

Prakalbos bus rengiamos 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj, 338 Central St., Lo
well. Kadangi draugas šo- 
lomskas yra vienas iš geriau
sių kalbėtojų ir labai gilus ži
novas dabartinio karo karinės 
padėties, todėl bus labai svar
bu visiems pasiklausyti ir 
įgauti naują nusimanymą šio 
žiauriausio karo eigoje ir ko 
galima laukti ateityje.

Mums taipgi svarbu žinoti 
Lietuvos dabartinę padėtį ir 
jos būsianti padėtis. O drau
gas D. M. šolomskas labai 
kompetentiškas tais klausi
mais kalbėti ir žmonėms aiš
kinti. Dalyvaukite visi. Gerai 
atsižymėkite tą dieną.

Du Svarbūs Parengimai
Ateinantį šeštadienį vasario 

21 d. Lowellyje įvyksta du 
svarbūs parengimai: vienas 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj, 338 Central St., kurį 
rengia L.D.S. kuopa, tai lab
daringas bankietas sušelpimui 
vienos poros—L.D.S. narių, o 
kitas parengimas įvyks taip 

Ipat 7:30 valandą vakare, šv. 
Jurgio graikų bažnyčios sve
tainėj, 219 Worthen Street. 
Tai bus puiki filmą rodoma: 
“We Are From Kronshtadt”— 
Mes Iš Kronštado. Judis ga
mintas Sov. Sąjungoj ir visas 
turinys imtas iš karo su balta- 
gvardieč. 1918 m. Tąjudį ma
tydami, galėsim suprast, ko
dėl dabartiniam kare Raudo
noji Armija sėkmingai grūda 
Hitlerio gaujas lauk iš savo 
žemių.

Labai gaila, kad per neap
sižiūrėjimą pas mus tuo pa
čiu laiku įvyksta du parengi
mai. žinoma, ne lietuvių kaltė, 
nes kitataučiai draugai mus 
pervėlai informavo apie filmos 
surengimą. Filmos pelnas ski
riamas Raudonajam Kryžiui. 
Rengia “Anti-Axis League of 
Lowell.” Vistiek pat, draugai, 
kurie dėl kokios nors priežas
ties negalėsite dalyvauti lietu
vių L.D.S. rengiamam bankie- 
te, tai dalyvaukite graikų sve
tainėj, kad pamatyti tą labai 
gerą judį.

Ateityje turėsim vieni ir ki
ti geriau apsisaugoti tokių ne
geistinų susidūrimų.

Gimtadienio Paminėjimas
Mūsų artimoj kaimynystėj 

(Westford), yra keletas lat
vių, tai yra: Konstancija ir 
Augustas Bondoriai, Anna ir 
Charles Freemanai ir William t
Wadon. Jų labai mažai, tik 
keli, bet jų draugiškumas di
delis link mūsų pažangaus 
judėjimo. Seniau mes jų neži
nojome, bet visuomeniško ju
dėjimo reikalas mus supažin
dino ir suartino ideališkai. Da
bar jie yra tankūs ir mylimi 
svečiai mūsų pažangiuose pa
rengimuose.

Bet šį kartą, t. y., vasario 
14 d., mūsų tie geri kaimynai 
turėjo patys surengę gražią 
parinkę Kliubo svetainėj, pa
minėjimui savo draugo Char
les Freemano gimtadienio. Į 
tą parinkę buvo pakviesta ir 
keletas lietuvių, ir tas sudarė 
gražų bendrą būrelį svečių.

Charles Freeman priėmė 
karštų sveikinimų ir gražių 
linkėjimų jo ateičiai. Charles, 
kaipo pasiturintis žmogus, 
daug aukauja visuomeniškam 
labui. Ir prie to, draugiškas, 
inteligentiškas ir malonus 
žmogus. Kiti jo vientaučiai 
irgi malonūs ir linksmi žmo
nės.

J. M. Karsonas.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

Wake Up, Americans!
dh Wake up, Ameri- 

cans!
Make America’s 

answer roar out
Jr over the world.

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

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

LLD Reikalai 12-tam 
Apskrityj

Visiems mums jau yra žino
ma, kad vajus gavimui naujų 
narių į šią apvietos organiza
ciją prasidėjo su vasario pir
ma diena. Tad visose kuopose 
šiame apskrityje reikia dar
buotis,—gauti naujų narių.

Kuopose finansų raštininkai 
ir organizatoriai sužiūrėkite, 
gal dar vienas kitas narys ran
dasi nepasimokėjęs duoklių už 
pereitus metus. Peržiūrėję kny
gas, ir tokių suradę, aplanky
kit juos, paragindami juos už
simokėti.

Taipgi, draugės ir draugai, 
mokėkim duokles ir už šiuos 
metus į centrą be jokio ati-

Skaitytojų Balsai
Gerbiami “Laisves” Draugai!

Labai man gaila, kad aš ne
moku išreikšti savo mintis ir 
liūdesį, kurį man dabar tenka 
pergyventi. Bet visgi, aš steng
siuos pasisakyti. . .

Spalių 26 d., 1941 m., mirė 
mano mylimas vyras, Mateu- 
šas šipaila, sulaukęs 62 m. 
amžiaus.

Iš amato jis buvo siuvėjas. 
Pirmiau per eilę metų jis lai
kė biznį B’klyne, N. Y. Vėliau 
persikėlė gyventi į Conn, vals
tiją, į Waterbury, čionai iš
dirbo 15 metu drabužiu krau
tuvėje.

Velionis buvo tykus žmogus 
ir visų gerbiamas.

Mirus, jis buvo palaidotai su 
bažnytinėmis apeigomis, pa

Paterson, N. 1
Įvairūs Dalykai

Perskaičiau “Laisvės” Bend
rovės šėrininkų suvažiavimo 
aprašymus, ir pasveikinimus 
su aukomis. Tai puikūs atjau- 
timai-pasveikinimai, su taip 
gausiomis aukomis—virš $1,- 
500! Tai aukos nuo organiza
cijų ir pavienių mūs, draugu
žiu.

Tik kažin kaip Patersonas 
šiemet biskutį apsileido su au
komis, išskiriant porą drau
gų ? . . . Bet patersoniečiai taip 
nepasiduos: turėsime nors su 
maža auka prisidėti — “Lais
vę” pasveikinti.

Aš iš savo pusės bandau at
siteisti—gavau 2 naujus “Lais
vei” skaitytojus. Bet tai dar 
ne viskas! Mat, turėjau kliū
tį—ruošėmės prie vakarienės 
dėl medikalės pagelbos Sovie
tų Sąjungai. Tai tame reikė
jo nemažai darbo ir laiko įdė
ti. Bet pasekmės buvo gražios: 
sukelta virš šimtas dolerių. 
Reiškia, Patersonas nesnau
džia! Iš viso medikalei pagel- 
bai Sovietų Sąjungai jau su- 
kėlėme $168. O tiek pas mus 
sukelti, reikalinga įdėti darbo 
ir energijos.

Daugiau Darbų — Daugiau 
Darbininkų

šiemet čionai baigė vidurinį 
mokslą (East Side High 
School) 289 jaunuoliai. Tai, 
pagal mūsų miestą, nemažas

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvią Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs.
h---------- -—--- ;-- ----- ------_ □
Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzikaj 

vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre
syvių lietuvių veikimą.

[į...................................... ....... ...—--- - ------------------g
Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti.

Visais Reikalais Kreipkitės:

Antanas Vasaris, Manager
59 Dyer Street Montello, Mass,

arba
Lithuanian Progressives Council, Inc.

414 West Broadway, South Boston, Mass.

d ė 1 i o.i i m o. -Net r u k d y k i m Ce n- 
tro Komiteto nuo jųjų veik
los! Mes visi žinom, kad pi
nigai centre yra labai reika
lingi. Ką gi Cenero Komitetas 
galės nuveikti, kada mes su 
mokesčiais nesiskubinam ?

Draugės ir draugai, kvie
čiame visus ir visas šiame ap
skrityje darbuotis gavime nau
jų narių į šią apšvietos orga
nizaciją. Mūsų visų pareiga 
būtinai darbuotis, kad padau- 
gint narių skaičių šiame ap
skrityje. čia lietuvių nemažas 
skaičius gyvena. Pasidarba
vus, bus galima gaut naujų 
narių.

Tad kviečiame prie darbo.
Apskričio Valdyba.

puošiant jo karstą su daugybe 
gyvų gėlių.

Lai bus jam lengva žemelė!
Šioje šalyje paliko jis žmo

ną, dukterį ir brolį; Lietuvoje 
—dvi dukteris, brolį ir seserį. 
Gyvi jie ar ne—nėra žinoma.

Dabar gi, aš esu viena ...
Nors ir daugybė išlaidų bu

vo, ir jos jau nesugrįš dau
giau, bet visgi, pagalvojau ir 
nutariau dar užsimokėti už 
dienraštį “Laisvę” metams. 
Mat, neturiu dabar draugo, su 
kuriuom galėdavau pasikalbė
ti, tai nors “Laisvė” tegul man 
pabus geriausiu draugu.

Lieku nuliūdime,
Našlė P. Šipailienė,

Naugatuck, Conn.

skaičius. Išėję mokyklą, tie 
jauni žmonės, tikisi gauti ge
resnį darbą. Bet tų “gerų dar
bų” nesimato, išskiriant 
Wright’s orlaivių fabriką. Ten 
gavusieji darbą, išsyk gauna 
mažai mokėti; o darbas sku
bus. Kartais reikia dirbti 7 
dienas savaitėje. Kitose gi in
dustrijose, kaip tai audinyčio- 
se, tai tikrai ubagiškas uždar
bis.

Dažų industrijoje ne blo
giausiai — darbininkai gauna 
75c. į valandą; tik ne visos 
dažų fabrikės dirba pilnai.

Šiemet, rugpjūčio mėn., 
baigsis dažytojų kontraktas su 
kompanija. Taipgi turėsime 
rinkimus 1733 lokalo viršinin
kų. Jeigu norime, kad kon
traktas darbininkams būtų ge
resnis, tai turime išsirinkti ge
rus lokalo viršininkus. Kai tu
rėsimo geresnius mūs lokalo 
viršininkus, suprantama, tuo
met bus lengviau išsikovoti 
geresnes ir darbo sąlygas.

Taigi, aš prašau visų lietu
vių, kurie dirbate dažų fab
rike, kad įsitėmytumėte, jog 
rinkimai įvyks pabaigoj atei
nančio kovo (March) mėnesio, 
š. m. J. Matačiūnas.

PARTIZANAI ATĖMĖ DE- 
SĖTKUS KAIMŲ IŠ NACIŲ

LONDON. — Maskvos radi
jas pranešė, kad partizanai 
kovotojai, daugiausiai valstie
čiai, tėmė iš vokiečių 41-ną 
kaimą ir užmušė virš 1,000 
nacių.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai KORĖJOS PARTIZANU KO
VA PRIEŠ JAPONUS

Maskva, vas. 18. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa
skelbė tokį pranešimą:

Sovietinė kariuomenė pietiniai vakariniame fronte 
atmušė kontr-ataką, kurią vokiečiai darė tankais ir 
automatiškais šautuvais; tapo sunaikinta keturi prie
šų tankai ir užmušta 200 vokiečių kareivių ir oficierių.

Grupė raudonarmiečių, komanduojama leitenanto To- 
fino, vakariniame fronte, praėjo pro priešų apsitvirti
nimus ir išmušė vokiečius iš kaimo “N.”

Tam tikras skaičius partizanų būrių Leningrado sri
tyje naktį užpuolė vokiečių kareivius vienoje apgyven
toje vietoje. Jie nutildė priešų kovos pozicijas ir dur
tuvais ir rankinėmis granatomis išvijo vokiečius iš 
kiekvieno namo.

Didelė grupė vokiečių kareivių ir oficierių mėgino 
pabėgti; bet pasislėpę partizanai visus juos sunaikino. 
Partizanai užmušė 20 vokiečių oficierių ir 151-ną ka
reivį ir pagrobė vieną didįjį kulkasvaidį, kiekį auto
matiškų šautuvų ir rankinių granatų.

San Francisco. — Čia gir
dėtas Chinijos radijas pra
nešė, jog plačiai pradėjo 
veikt Korėjos partizanai 
prieš japonus. — Korėja 
yra vienas iš Japonijos pa
vergtų kraštų.

ORO NELAIMĖ ANGLIJOJ .

London. — P i e t i n iame 
Anglijos pakraštyje nukri
to ir sudužo didelis keleivi
nis anglų orlaivis. Žuvo jo 
lakūnai ir visi devyni ke
leiviai tarp kurių buvo ir 
vienas aukštas Amerikos

Maskva, vas. 19. — šiandieninis Sovietų pranešimas 
sakė:

oficierius. Nelaimes prie
žastis esanti nežinoma.

Sovietinė kariuomenė vas. 18 d. tęsė užpuolimo veiks
nius prieš vokiečių fašistų kariuomenę ir padarė di
delių nuostolių priešų kariuomenei ir įrengimams. Vokiečių Prisipažinimai

Septyni vokiečių orlaiviai buvo nušauti žemyn per 
kautynes ore ir 28 sunaikinti pačiose jų stovyklose; 
tai 35 iš viso. Sovietai prarado devynis lėktuvus._____

IPRANEŠIMAI ! LAIMĖJIMAI PRIEŠ NACIUS
IŠ KITUR | LENINGRADO FRONTE

New Yorko Times edito- 
rialas vas. 18 d. pastebėjo 
vokiečių prisipažinimus, ku
riuos patvirtina kariniai 
žemlapiai, būtent: Maskvos 
fronte vokiečių armijos vi-

WORCESTER, MASS. 
Elizabeth Gurley Flynn 

Kalbės Worcesteryje 
Vasario 22-rą.

Maskva. — Rusai Lenin
grado fronte atėmė dar ke
lis punktus iš vokiečių ir 
užmušė 2,000 jų.

Austrų kalnėnų kariuo
menėje šiauriniame fronte 
matosi krikimas.

Sekmadieni, vasario (Feb.) 22 d., 
Mechanics Hali, 321 Maine St., 
įvyks svarbus masinis, mitingas, mi
nėjimui Lenino mirties. Apart žy
mios darbuotojos-kalbėtojos Eliza
beth Gurley Flynn, kuri pirmu sy
kiu kalbės* Worcesteryje, kalbės Ro
bertas Minor, einantis pareigas na- 
cionalio sekrteoriaus laike Browdc- 
rio įkalinimo. Taipgi bus puiki dai
nų programa ir judami paveikslai.

Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga 35c. 
Dalis pelno skiriama Sovietų medi- 
kalei pagalbai ir Amerikos Raudo
najam Kryžiui. — Rengėjai.

(43-44)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario (Feb.) 22, 
2-rą vai. po pietų, 143 Pierce St. 
Nariai prašomi būti šiame susirin
kime, nes 15 kovo įvyks Laisvės 
banketas. Nemažai reiks darbininkų 
ir šiaip turime reikalų aptarti.

(42-43)

ROCHESTER, N. Y.
Koncertas Sovietų Medikalci Pa- 

gelbal, vasario (Feb.) 21, 8 vai. va
kare, Ukrainų svetainėj, 975 Joseph 
Ave. Artistai Eastman School of 
Music pildys programą. Įžanga 50c, 
tax 5c, viso 55s. — Komisija.

(41-43)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. vasario, 7:30 vai., vakare, 407 
Lafayette St. Prašome visus narius 
dalyvauti, nes bus daug svarbių da
lykų svarstoma. — Valdyba.

(41-43)

WORCESTER, MASS.
Draugai ir Draugės: Mes visi pa

žangūs lietuviai neijpasakytai lau
kiame tos valandos, kada Raudonoji 
Armija sutruškins Hitlerio gaujas 
ir iššluos iš Lietuvos. Todėl mūsų 
yra pareigos pagelbėt tiems karžy
giams, kurie randasi sužeisti. Me- 
dikalės Pagelbos Komiteto susirin
kimas įvyks vasario,20 d., 8 vai. va
kare, 29 Endicott St. Dalyvaukite 
visi šiame susirinkime, nes turėsi
me daug svarbių dalykų apkalbėti. 
—Pirm. F. J. Repšys. (41-43)

BINGHAMTON, N. Y.
Gera naujiena visiems šio miesto 

ir apylinkės lietuviams. Moterų 
Skyrius rengia pasilinksminimo va
karą šio mėnesio 22 d., Lietuvių 
svetainėj; įeiti per šonines duris. 
Mūsų darbščioji komisija deda visas 
pastangas, kad padaryti gardžių na
minių valgių ir patenkinti atsilan
kiusius.

Kurie norėsite pasilinksminti, pa
sikalbėti ir taip sakant pasižmonėti, 
kviečiame visus. Pelnas bus nupir
kimui vilnų dėl švederių mezgimo 
Raudonajai Armijai, kuri gina viso 
pasaulio demokratiją nuo tų baisių 
ir sužvėrėjusių fašistų.

Dar sykį kviečiame dalyvauti šia
me parengime, kurie tik esate prie
šingi užpuolikams ir mylite demo
kratiją. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga veltui. — Moterų Skyrius.

(41-43)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas jvyks 

vasario (Feb.) 22 dieną, 7 vai. vaka
re, Darbininkų svetainėj, kampas 
3-čios ir South gatvių. Būtinai pri- 
būkit visi nariai, nes yra svarbus 
reikalas. — Komitetas. (43-44)

HARTFORD, CONN.
Vasario (Feb.) 22 d., 1:30 vai. po 

pietų, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube. Šaukia narius j nepaprastą 
susirinkimą, kuriame bus apkalba
ma svarbūs konstituciniai klausimai 
ir paskutinis užtvirtinimas priėmi
mui Vytautinės Draugijos prie Kliu- 
bo. Po susirinkimui, prie geros or- 
kestros, bus draugiški šokiai didžio
joj svetainėj. Įžanga veltui. Tai bus 
gera proga pasilinksminti kliubie- 
čiams ir šeimynoms ir kliubieČių 
geriems pažystamiems. — Kviečia 
Kliubo Valdyba. (43-44)

ROCHESTER, N. Y.
Puikiausia kaptų žuvų vakariene 

atsibus penktadienį, vasario (Feb.) 
20 d., 6 vai. vakare. Tęsis iki vėlu
mos. Visus širdingiausiai prašome 
atsilankyti ir paremti sukelti pini
gų dėl vilnų. — Kviečia Mezgėjos.

(43)

so pasitraukė jau 180 mylių 
atgal; rusai pralaužė vokie
čių liniją 50 mylių į pietų 
vakarus nuo Viazmos. O kur 
Berlynas sako, kad vokie
čiai “nušlavę rusus” ir ne
laisvėn paėmę 1,800 raudon
armiečių, tai ta vieta arti 
Jelnios, stovinčios arčiau 
kaip už 50 mylių nuo paties 
Smolensko.

N. Y. Times priduria, jog 
Sovietu maršalo Timošenko

i uarmija Ukrainos fronte yra 
tik už keleto mylių nuo ge
ležinkelio stoties Sinelneko- 
vos, kur Sovietai grūmoja 
perkirst naciam svarbųjį 
geležinkelį, einantį į šiau
rius ir pietus.

West Pullman, Ill.
«■ '

LDS 2 kp. susirinkimas įvy
ko šeštadienį, vasario 7 d.

Narių atsilankė vidutiniškai, 
nes buvo Centro Valdybos no
minacijos.

Apkalbėjus senąją Centro 
Valdybą, pasirodė, kad darbą 
atlieka gerai, tai ir nubalsa
vom vienbalsiai—25 balsais už 
senuosius.

Finansų raštininkas, Kazys 
Statkus, pranešė, kad išpildė 
kuopos nutarimą, — nupirko 
Apsigynimo Boną vertes $100.

Toliaus: nutarėm surengti 
balių, nuo kurio pelnas bus 
per pusę — Raudonajam Kry
žiui ir kuopai. Į komisiją apsi
ėmė : K. Statkus, K. Razmus ir 
Anna Yašmantienė. Tikrai ne
žinau, kada balius įvyks, bet 
esu apytikris, kad kovo 7 d., 
1942 m.

Taigi, ir mes prisidedam su 
pagelba Dėdei Šamui, kad su- 
mušt mūsų krašto užpuolikus 
fašistus.

Tuoj aus po LDS 2 kp. susi
rinkimo, ant vietos, įvyko 

■ trumpas, bet sėkmingas ALD 
LD 150 kp. susirinkimas. Ka
dangi naujas f in. rast. A. še- 
šelgis buvo beveik sergantis, 
tai greit paaiškino svarbą na
riam ir visai organizacijai, 
kad užsimokėtumėm metines 
duokles iš pradžios metų, ir 
imtasi už darbo duoklių rin
kime.—Visi nariai sutiko,— 
užsimokėjo duokles už 1942.

Taipgi 4 nauji nariai prisi
rašė; 2 net iš Harvey, 111., tai 
draugas A. Tamkins su savo 
drauge. Gal gausime ir dau
giau naujų narių, kurie norės 
priklausyt prie apšvietos or
ganizacijos.

Salietis.

AR GALIMA IŠGYDYT 
VĖŽIO LIGA?

(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 
kiniuose miršta po 4,000 
žmonių Amerikoje per me
tus.

Plaučių vėžys nepasiduo
da X-spinduliams; jis turi 
būti išpjaunamas; ir ši ope
racija kai kuriem ligoniam 
buvo pasekminga.

Krūtų vėžys išgydomas 
30 iki 80 atsitikimų iš šimto 
—išpjovimais ir X-spindu- 
liais. <5

Mėšlažarnės ir mažesnių
jų žarnų vėžys per išpjovi- 
mus pagydomas 25 iki 30 
procentų atsitikimų penke
tui metų.

Skilvio (skrandžio) vė
žys tik išpjovimais gydo
mas, o šios operacijos pa
vyksta tiktai 4 ar 5-se at
sitikimuose • iš kiekvieno 
šimto.

Viršutinės dalies kvėpuo
jamosios gerklės vėžys iš
gydomas 20-j e procentų su 
pagalba X-spindulių ir be-! 
veik 50-tyje procentų per 
išpjovimus, bet išpjovimai 

i labai sugadina žmogaus 
kalbą.

Tik retuose atsitikimuose
■ tegalima išpjaut vėžio skau
dulius iš smagenų ir pagy
dyt ligonį.

Vėžys tonsilų, ryjamosios 
gerklės ir burnos abiem 
būdais pagydomas 10-j e iki, 
40 atsitikimų iš šimto.

Vidurių daubos giltinės 
j plėvės vėžys ir moterų kiau- 
šinynų vėžys tik kartais pa
gydomas tam tikram laikui 
X-spinduliais, bet ne galu
tinai N. M. į

SKELBKITES LAISVĖJE'

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

t %

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

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

Kvorta stiklinėj, 3 svarai..........................85
5 svarai puoduke................................... $1.25
Galionas, 12 svarų ..............................  $3.00

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

Parduodame nedaugiau kaip vieną galioną kostumeriui. Užsisaky
dami aiškiai paduokite savo adresą ir pažymėkite 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 Street; pas Vikriką, 123 -Grand St., pas 
šimanską-Petkauską, 380 Grand St., ir pas W. Shabūną, 306 Union 
Avenue.

. ■ ----- ■. -------------- ------- . .............. ........... 'J

-fr LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingoid Extra Dry Ahis 

Didelis pasirinkimas visokią
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių 9
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
Ill Grand ^..Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas. Kadangi pra

eita Konferencija Lietuvių Org. 
Kom. Ginti Ameriką neįvyko dėl 
blogo oro Registracijos dieną, tai ki
ta konferencija yra šaukiama 22 d. 
Liet. Rep. Sus. name, 1218 Wallace 
St., 3 vai. po pietų. Kviečiame visus 
delegatus ir simpatikus dalyvauti.— 
Komitetas. (43-44)

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų 

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

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

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

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

žiu apdaru .................   1.60
Vainikėlis, maža maldų knygelė .50 
Kantičkos, visokių giesmių

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

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

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS 
' 334 Dean St. 

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES-
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 SUMMER AVE. 
Art! Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

BRIDGEPORT, CONN. ’Į

PRANEŠIMAS LIETUI I IMS
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

................................................. ■ ........................

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

r

y? -’•> ”4

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. J 
Patogiai ir gražiai mo- • 
derniškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- * 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas J

117 LORIMER ST. -uisws" Name BROOKLYN |

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKAROATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDU KRAUTUVE

109 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tcl. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomfs krautuvėmis

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M, PETRAITIENE IR SŪNA1 |
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą • !
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Aštuntas puslapis LAISVĖ

New Žinios
£

Aido Choras Dainuos Laisvės Bazaro Atidarymo Vakarą 
Vasario 20-tą? Penktadienį, Central Palace Salėj

Laisvės bazaras atsidarys ant blankos $4.
šio penktadienio vakaru, vasa-j Sekanti aukojo po $1. Ait
rio 20-tą (šį vakarą), dalyvau- j thony žemaitis, Andrius Vit- 
jant brooklyniečiams dienraš- Į kus, John Strauss, Joseph 
čio Laisvės patriotams, rėmė- Deltuva.
jams ir visiems geru pramogų 1 D. P. Lekavičius, Pittsburgh, 
mylėtojams iš šio didmiesčio, Pa., ant blankos surinko $7.10.
i»* artimųjų apylinkių, kurie 
tik liuosi nuo darbo tą vakarą. 
Aišku, jie norės pamatyti ba- 
zarą visame jo gražume, tai 
yra, su visu turtu.

Bazaro meniškąją dalį šį 
vakarą aprūpins šiame pa
veiksle matomas Aido Choras. 
•Tisai, vadovybėj savo energin- 
-*<1 mokytojos Aldonos Žilins
kaitės, duos žavingu dainų 
programą.

Prieš ir po programos sma
gūs šokiai. Jie prasidės 7 v. v. 
Įžanga tik 15e. Nuo ankstybo 
vakaro bus galima gauti karš
tu ir šaltu vaišiu—valgiu ir 
gėrimu.

Daug Gražių Ir Gerų 
Praktišku Daiktų

Šiemet sudovanota ir su
pirkta daug gražiu ir praktiš
kų daiktų, ypatingai iš reika
lingų namams. Turime gausiai 
įvairaus dydžio, visokių var
sų ir kainų rankšluosčių, už
valkalų, užtiesalų, skaryčių ir 
t.t., jau nekalbant apie nepa
prastai vertingus ir gražius 
Burkauskienės iš Elizabetho ir 
Žilinskienės iš Suffield rankų 
darbo didžiulius užtiesalus, 
kurie visgi teks kam nors.

Bazaras bus vasario 20, 21, 
22 ir 23-Čią, Central Palace 
salėse, 16 Manhattan Avė., 
Brooklyne. Kasdien chorų dai
nos. Kasdien šokiai ir vaišės, 
ir neperstojantis išpardavimas 
puikių dovanų.

DOVANOS LAISVĖS

Sekami aukojo: ALDLD 87 
‘ kuopa $2, Antanas Grigaitis 
!$1, Jurgis Stasevičius $1, Jos. 
Kausevičius $1, D. P. Lekavi
čius 50c., Joseph Jokūbaitis 

j 50c. Po 25c.: F. Martins, K. 
> Kailis, J. Deimontas, M. Bud- 
Ininkas. J. Kudis 10c

K. Mažeika, Pittsburgh, 
Pa., ant blankos surinko $6.25.

Sekami aukojo po $1: J. 
Mažeika, J. Purtiek, P. Pau
lauskienė, M. Yurgaitienė ir 
Mary Ibrazienė. J. Kazlauskas 
50c. Po 25c.: Alex Sherbin, 
Andrew Valeka ir V. Sherbi- 
nienė.

S. Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa., ant blankos surinko $12.

Sekami aukojo po $1 : V. 
Maurukas, A. Kazokas, M. 
Vailionis, J. Slavickas, Al. Mo
tuzą, E. Cibulckienė, K. Nara- 
vas, J. Grušelionis ir S. Kuz
mickas. Po 50c.: A. Kuzmic
kas, P. Križinauckas, J. šau- 
kėvičiuH, J. Shiurka, S. Kara- 
sas, A. Kučinskas.

J.’ Miliauskas ant blankos 
surinko $1.50; J. Miliauskas 
$1, J. Paleckis 50c.

W. Skuodis, savininkas Bar 
& Grill, Wythe Ave., Brook
lyn, aukojo $5.

P. Sadauskas, Worcester, 
Mass., $2.

J. Lukoševičius, Philadel
phia, Pa., $1.50.

S. K. Mazan, Cleveland, 
Ohio, $1.50.

J. ir K. Kupčinskai, Miners
ville, Pa., $1.

BAZARUI
A. žemaitis, Baltimore, Md.,

AIDO CHORO
METINĖ

VAKARIENE
Jvyks šeštadienį

Kovo 14 March
Liet. Amer. Piliečiu K!ii'br

280 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

*
Pradžia 7:30 vai. vak.

Vakarienės tikietas $1.50
Vien šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ
ŠOKIAMS

Užkviečia,
AIDO CHORAS.

0------------ -------------------------- (-S

Pirmu Kartu Laisvės Bazare 
Bus Daikty iš Sovietų

Laisvė visuomet turėdavo ir šaulio Parodoj. Bus ir su kito-
šiemet turės gražų pasirinkimą 
rankdarbių ir šiaip dovanų, 
gamintų Amerikoj, bet šiemetį 
pirmu kartu turės gražų rin-j 
kinį rankdarbių ir kitų daik- 
tų-daiktelių iš Sovietų.

Tarpe kitų, bus gražių iš 
medžio išpjaustytų dėželių su 
įspūdingu ir istoriškai atminti
nu Sovietų Pavilijono paveiks
lu, kuriuo minios grožėjosi Pa-1

kiais paveikslais ir vaizdais. 
Dėžutės tinkamos laikyti ant 
komodos smulkiu daikteliu su
sidėjimui, kitos tinkamos ne
šiotis kišenių j e cigaretams ir 
t.t.

Taipgi bus platus pasirinki
mas naujausių rekordų, su 
naujausiomis Sovietų dainomis 
-muzika, taipgi ir senesnių po- 
puliariškų dainų rekordų.

MIRĖ Išėjo Kariuomenėn

DAIKTAIS APDOVANOJO:
Olga Reinhardt, Brooklyn, 

rankų darbo karpetuka, taip
gi $2.

S. Sasna, Brooklyn, skary
čių, abrūsų ir t.t.

Mary Geibiene, Cleveland, 
Ohio, rankom išsiuvinėtą pa
galvei užvalkalą ir mėgstą 
puodų laikytuvą.

Gaisras Lietuviu Nane
Vasario 18 d. apie 9 vai. 

, ryte S. Mailų name kilo gais
ras. Mailų namas randasi 562 
Wilson Ave., Brooklyne.

Manoma, kad gaisras kilo 
eksplodavus aliejiniu! pečiui 
apatiniame bute-barzdaskutyk
ioj. Gaisragesiams pribuvus 
gaisras tapo užgesintas. T ki
tus butus gaisras nepasiekė, 
bet barzdaskutykloj padarė 

j daug nuostolių.
Reporteris.

“Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

Ona Žebrauskienė, 65 metų 
amžiaus, gyvenusi 420 Mc
Donough St., Brooklyne, mirė 
vasario 16-tą, Queens ligoni
nėj, po ilgai ligai. Pašarvota 
pas graborių Aro mišk j-Arma- 
kauską, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Bus palaido
ta vasario 20-tą, Kalvarijos 
kapinėse. Paliko nuliūdime 
dvi dukteris, Antaniną ii* Oną, 
sūnų Jurgį, žentą Roką Povi- 
lauską, anūką Roką, seserį 
Jadvygą Blatskienę ir brolį 
Kazį Gudaitį.

Juozas Grublevičius, 69 me
tų amžiaūs, gyvenęs 100 Ave
nue C., New York City, mirė 
vasario 18-tą. Dar nežinoma, 
kur bus pašarvotas ir kada 
laidos. Vėliau bus pranešta, 
žinia gauta per Mingėlą.IŠVYKO FLORIDON

Jurgis Pranaitis, ...Veronikos 
ir .Zigmo Pranaičių (buvusių 
minersvilliečių) sūnus išvyko 
J. V. kariuomenėn vasario 19. 
Linkime geros kloties tarny
boj ir laimingai sugrįžti!

Pranaičiai gyvena atstokai 
nuo Brook lyno — Flush inge, 
tačiau svarbiųjų mūs susirin- 

. kimų bei pramogų neaplenkia. 

.Tikimės, kad ir lūkesties lai
kotarpį jie pašvęs darbui su 
pažangiuoju judėjimu, kuris 
deda visas pastangas greičiau
siai pergalei ant fašistų, ka
dangi tai vienintelis būdas su
grąžinti saugumą ii- taiką.

Jaunavedžiai Simonas ir 
Frances Greičius, savo vedybi
nių atostogų proga, išvažiavo 
Floridon savo automobiliumi. 
Atostogaus porą savaičių. Su
grįžę apsigyvens kartu su jau
nojo motina Mrs. Anna Grei
čius, 203 Maujer St., kadangi 
Simonas, jos vyriausis sūnus, 
yra paskutinis likęs namie. Ki

ntas sūnus ir duktė jau nuo še
iniau yra susikūrę savo šeimas, 
o jauniausis, Juozas, jau ant
ri metai tarnauja kariuome
nėj.

Griežtai šeimyniško-priva- 
tiško pobūdžio sutuoktuvės į- 
vyko vasario 14-tą, Aušros 
Vartų par. bažnyčioj, daly
vaujant tik liudininkams ir 
namiškiams. Rep.

Miesto Tarybai įteikta rezo
liucija, kuria reikalaujama nu
mažini Tribofough Tilto fėrą 
nuolat juomi važinėjantiem.

Nors gurno trūksta, bet ba
tams guminių kulnų netruks, 
kadangi jos gaminama iš seno 
gurno.

Paskelbus varžytines mieste 
suvesti nuo atakų iš oro sire
nas, pirmą dieną niekas ne
davė pasiūlymų, turėjo pra
tęsti varžytines.

( IT’S JUST LIK g 
FINDING MONEY! 1

Pėnkfad., Vasario 20, 1942

Newyorkieciai Veikia 
Neleisti Kelti Fėro

Pras i d e d a n t n agr inė j im ams 
penkių centų fėro klausimo 
New York o miestui—jo pakė
limo ar palikimo, kaip yra— 
Albane j pereitą trečiadienį iš
stojo per 60 organizacijų at
stovų. Iš jų patirta, kad mi
nios ne wyork iečių, išskiriant 
bankierių ir stambių real-es- 
tatininkų interesus, stoja už 
palikimą 5 centų fėro. Beveik 
visi remia Muzzicato ar Dun
nigan bilius, kurie uždraustų 
kelti fėrą.

Trys Soviety Judžiai 
Ant Broadway

Pirmu kartu per 15-ką me
tų sovietinių judžių rodymo 
Amerikoj 'vienu kartu rodoma 
trys naujos filmos pirminiuo
se Broadway judžių teatruose, 

j Filmą “Mergina Iš Lenin
grado” Stanley Teatre, 7th 
Avė ir 42nd St., rodoma 9-ta 
savaitė. Filmą “Mūsų Rusiška
sis Frontas” rodoma jau antra 
savaitė Rialto Teatre, Broad
way ir 42nd St. Tuo pat sykiu 
karo fronto žinių filmą “Mas
kvos Gynimas” išstatyta Em
bassy Teatre.

Senesnės Sovietų filmos ro
domos daugelyje teatrų įvai
riose miesto dalyse.

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

*Tai Latakia! (La-ta-ky’-a), parinkti n is, 
kvapus Rytinio Viduržemio tabakas. Jis 
veikia kaip “prieskonis” Naujuosiuose Old 
Golds ... sutveria naują, malonų cigarete 
skonį... padidina rūkymo džiaugsmą! Pa
mėgink Naujųjų Old Golds!

P. Lorillard Kompanija, įsteigta 1760 m. — pu kių 
tabakų sutaisytojai nuo George Washington’o laikų.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

------ •?
Clement Vokietaitis

LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Te). TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborlus-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

BT NAUJA LIETUVIŲ 
RESTAURACIJA 

Valė Balvočiūtė Savininkė
494 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

į ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
Kada tik užeisite, vėliausia ar anksčiausia—visada 

karšti valgiai jus pasitiks.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

GREEN STAR BAR & GRTLl
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite. pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra- 

1 vorų alus ir ėlius.
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

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




