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Rooseveltas.
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Į Apskričiu Vadus.
Sudrūtinkime Savo Tvir

toves.
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Beveik per du mėnesiu va
žinėjau po svietą ir nemačiau 
kataliku, tautininkų ir menše-
viki] spaudos. Sugrįžęs Brook- 
lynan, pasiėmiau po koletą jų 
laikraščių numerių ir paskai
čiau.

Ta spauda nepasikeitė nei 
kiek. Kaip ji buvo pikta, taip 
ir pasiliko. Iš jos tebeplaukia 
seni hitleriniai nuodai. Ji te- 
bekursto lietuvius prieš Sovie
tų Sąjungą.

Savo prakalboje vasario 23 
d. prezidentas Rooseveltas 
rimtai persergėjo fašistinius 
propagandistus. Tarp kitko, 
jis pasakė:

“Ašies propagandistai yra 
pavartoję visus savo piktus 
būdus pakirtimui mūsų pasiry
žimo ir moralo. Tam nepavy
kus, jie šiandien bando sunai
kinti mūsų pasitikėjimą mūsų 
talkininkais. Jie sako, kad 
anglai jau pabaigti—kad ru
sai ir chinai jau tuojau mes 
kariauti.

“Patrijotiški ir protingi ame
rikiečiai atmes šitas nesąmo
nes. Vietoj klausytis šitos pik
tos propagandos, jie atsimins 
tai, ką naciaį ir japonai yra 
sakę ir tebesako apie mus.”

Tartum pirštu parodyta į 
mūsiškius šimučius, Prunskius, 
Grigaičius, Michelsonus ir Tys- 
liavas. šių žmonių tikslas irgi 
yra pasėti n e p a sitikėjimą 
Amerikos talkininkais svar
biausiu iš jų.

Dar vis iš kalėjimo nepalei
džiamas Earl Browderis. Pi
liečių Komitetas, kuriam va
dovauja Tom Mooney, pradė
jo naują kampaniją už jo iš
laisvinimą.

Demokratiją ir laisvę mylin
ti lietuviai turėtų irgi pasidar
buoti. Browderio laikymas ka
lėjime nėra pateisinamas.

Tik prezidentas Rooseveltas 
tegali atidaryti jam kalėjimo 
duris. Todėl prašymai yra 
siunčiami Rooseveltui.

Man atrodo, kad Lietuvių 
Literatūros Draugijos apskri
čių vadai turėtų imti didesnę 
atsakomybę už kuopų veiklą 
ir stovį. Kaip dabar yra, tai 
kai kurių apskričių valdybos 
gražiai sau miega, o kuopos 
seka jų pavyzdį.

Kai dabar eina narinių 
duoklių mokėjimas, apskričių 
organizatoriai ir sekretoriai tu
rėtų susirašinėti su kuopų vir
šininkais ir,nuolatos jiems pri
minti apie jų pareigas.

Labai dažnai mes nedakai- 
nuojame tarpsavinės agitaci
jos. Manome, kad kiekvienas' 
viršininkas supranta ir atsime
na visas savo pareigas. Betgi 
taip gyvenime nėra. Mes visi 
esame linkę “pamiršti” ir ap
sileisti. Reikia, kad kas nors 
laikas nuo laiko mūsų pašonėn1 
kumštelių . . .

“Laisvės” suvažiavimas ir 
bazaras labai gražiai praėjo. 
Kaip draugai sako, dienraštis 
susilaukė gražios medžiaginės 
paramos.

Tai labai puiku. Dabar dar
bai yra pagerėję, kai kurie 
gerokai daugiau uždirba. Da
bar reikėtų finansiškai sustip
rinti mūsų dienraščius—“Lais
vę” ir “Vilnį.” Būtų gražu, jei
gu kiekvienas turėtų po tūks
tantį kitą dolerių rezervų.

Po karo visko gali būti. Ga
li užeiti laikina bedarbė. To
dėl dabar reikia tam pasiruoš
ti.

Dar vis yra šimtai gerų prie- 
teliu, kurie neturi pasipirkę 
“Laisvės” šėrų. O yra labai 
daug tokių šėrininkų,' kurie

Darbū žmonių 
Dienraštis
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Amerikos Orlaiviaiu-

Nuskandino 30,000 
Tony Priešu Laivu

MacArthuro Lakūnai Pra
žudę Tūkstančius Japonų 

Su Jų Laivais

Sovietai Užmušė Jau 
36,000 Nacių Apsup
ty Staroje Russoje

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 4. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas šiandien paskelbė tokį pranešima:
Filipinų Sritis — Neskaitlingos generolo MacArthu- 

ro oro jėgos staiga ir netikėtai japonams užpuolė prie
šus Subic Įlankoj ir sunaikino kelis japonų laivus. Tarp 
sunaikintų priešų laivų buvo vienas 10,000 tonų, vienas 
8,000 tonų ir dvi motorinės valtys po 100 tonų viena ir 
kita.

Be to, liko sužeista daugelis mažesnių priešų laivukų.
Nebuvo faktinai jokio karinio veikimo ant žemės 

Bataan pusiausalyje.
Vėlesnis Karo Departmento Pranešimas:

Tolesnės žinios parodo, kad generolo MacArthuro 
lakūnai, ūmai užpuldami Subic Įlanką, nuskandino ir 
vieną japonų laivą, 12,000 tonų, apart kitų priešų laivų, 
kurių nuskandinimas pirmiau praneštas. Tokiu būdu 
per šį užpuolimą tapo sunaikinta daugiau kaip 30,- 
000 tonų Japonijos laivų.

KOKIE JAPONIJOS KAREIVIAI FILIPINUOSE
Generolo MacArthuro štabas surinko įdomias statis

tines žinias apie japonų kareivius, amerikiečių paim
tus į nelaisvę.- '

Vidutiniai japonas belaisvis sveria 125 svarus ir ke
turis penktadalius. Vidutinis jų amžius yra 23 metai 
ir 9 dešimtadaliai. Jauniausias belaisvis yra 19 metų, 
o seniausias 31-nų metų. Vidutiniai jie ištarnavę ka
riuomenėje pusantrų metų.

Apie 70 procentų belaisvių yra baigę pradinę mo
kyklą, o apie 15 procentų baigę mokyklą high school’ės 
laipsnio. . r a .

Pagal užsiėmimus, farmeriai sudaro 30 procentų vi
sų belaisvių, mechanikai ir lavinti darbininkai — 25 
procentus, o raštinių tarnautojai 20 procentų.

DAUGIAU AMERIKIEČIŲ Į ŠIAURINĘ AIRIJĄ
Atvyko daugiau Jungtinių Valstijų kariuomenės į 

Šiaurinę Airiją.
Nėra skelbiama, kiek tos kariuomenės dabar ten at

plaukė nei iš kokių uostų, nei kada išplaukė; neskel
biama nei kitos smulkmenos apie tai.

Japony Orlaivis Mėtė! 
Bombas į Honolulu, 
Bet Visai Nepataikė

Honolulu. — Priešų orlai
vis, labai aukštai skrisda
mas, numetė keturias vidu
tines bombas į atvirą lauką 
arti Honolulu miesto, Oahu 
saloj, Hawaiiuose. Bombos 
nieko neužmušė ir nesužei
dė ir jokių nuostolių nepa-
darė, apart kai kurių nuo 
trenksmo išbyrėjusių langų.

Tai dar pirmą kartą po 
užpuolimo gruod. 7 d. japo
nai pasirodė ore toje saloje.

Nežinia, ar tas jų orlaivis 
pakilo nuo laivo-lėktuvų iš
vežiotojo ar šarvuotlaivio, 
ar atskrido iš kokios japo
nų valdomos salos.

Užpuolikas taip greit nu
lėkė šalin, kad prieš jį ne
paspėjo pradėt veiksmus a- 
merikiniai orlaiviai ar prieš
lėktuvinės kanuolės.

Smarkiai Bombardavo 
Japonijos Salą

Tokio, kovo 5. — Japonų 
komanda praneša, kad 30 
priešų orlaivių smarkiai
bombardavo Japonijos salą 
Minamitori Shimą (Mar
cus), apie 1,200 mylių į pie
tų rytus nuo Tokio, japonų 
sostinės. Nepasako, kokios 
šalies tie orlaiviai buvo.
dasipirkti. Tai *irgi būtų dien-

galėtų dar po vieną kitą šėrą raščiui parama.

Washington, kovo 5. — 
Patirta, jog tai buvo pilni 
japonų kareivių trys trans
portiniai jų laivai, kuriuos 
generolo MacArthuro lakū
nai nuskandino Subic Įlan
koje, ties Olongapo prie
plauka, Bataan pusiausaly
je, Filipinuose.

Tuose trijuose stambiuose

tūkstančiai atgabenamų ka
reivių ir daugiai ginklų ir 
amunicijos. Vieni japonai? 
nuskendo, kiti buvo sudras
kyti bei sudeginti, sprogs-, 
tant jų amunicijai tuose lai
vuose, kuomet Amerikos la
kūnai papylė bombas į juos.

Nei vienas amerikiečių 
orlaivis nežuvo; visi sveiki

Japonijos laivuose buvę sugrįžo.

Vis Daugiau Žymių Amerikiečių Prašo 
Prez. Roose veltą Išlaisvint Browderj

Philadelphia, Pa. — Dau
giau kaip šimtas vadovau
jančių filadelfiečių pasiun
tė prezidentui Rooseveltui 
laiškus, prašydami tuoj aus 
išlaisvint E'arlą Browderį, 
Komunistų Partijos sekre
torių, įkalintą ketveriėm 
metam už technikines smul
kmenas jo pasporte.

Tarp prašiusių paliuosuot 
Browderį yra kunigai F. H. 
Butler, E. L. Cunningham, 
Thomas S. Logan ir eilė ki
tų; rabinas J. Gerson Bren
ner; miesto ‘tarybos narys 
James H. Irvin;, garsus ad

vokatas Ficher Kane; me
no mokyklos profesorius Ru
dolph Staffel, biznierius! 
Manuel Segal; Elzbieta 
Middleton Cope, ainė Ar- 
thuro Middletono, pasira
šiusio Amerikos Nepriklau
somybės Pareiškimą; A. Ri
ccardi, sekretorius Ameri
kos Darbo Federacijos Mu
zikantų Unijos; Frank W. 
Bloom, veikėjas Jungtinės 
Elektrininkų, Radijo Darbi
ninkų ir Mašinistų Unijos, 
ir desėtkaį kjtų žymių pi
liečių.

(Tąsa 7 puslapyje)

SIŪLO NAUJOKAM PADVIGUBINT ALGA

London. — Londone gir
dėtas Maskvos radijas tei
gė, kad šešioliktoji vokiečių 
armija, apsupta Staroje 
Russoje, niekaip negalės iš
trūkti ir kad Sovietų ka
riuomenė tuos vokiečius sis- 
tematiškai naikina.

Kitos Londone gautos ži
nios sako, kad raudonar
miečiai jau užmušė 30 tūks
tančių ten apgultų nacių.

Pranešimas iš Stockhol- 
mo, Švedijos, nuduoda, kad 
Sovietai per 18 dienų už
mušė 36 tūkstančius iš bu
vusiu 96 tūkstančiu vokie
čių kariuomenės, apsuptos 
Staroje Russoje ir apylin
kėje.
DAUGELIS PASIDUODA

Staraja Russa srityje nu
puolę dvasioje vokiečiai vis 
dažniau pasiduoda. Tarp 
pasidavusių yra viena kuo
pa 260-to jų pulko, baterija 
kanuolių 290-to artilerijos 
pulko ir būrys iš 30-tos di
vizijos.

NACIAI STATOSI 4-TĄ 
APSIGYNIMO LINIJĄ
Kuibišev. — Politinis ko

misaras J. L. Karobka vie
šoje kalboje sakė, kad cen- 
traliniame fronte,-Smolens

ko srityje, nacių tankai ir 
šarvuoti automobiliai pasi
traukė jau už trečios savo 
apsigynimo linijos. Dabar 
jie budavojasi ketvirtą ap
sigynimo liniją per Estoni- 
ją, Latviją, Lietuvą net iki 
Slovakijos, viso 450 mylių 
ilgio.

NAIKINA NACIUS IR 
ORIOLE

London. — čia atėję pra
nešimai iš Stockholmo tei
gia, kad Raudonoji Armija 
visomis pusėmis apgulė ir 
naikina 24,000 vokiečiu ka- 
riuomenės Oriole.

Raudonarmiečiai pirma 
pasiuntė milžinišką tanką 
su balta vėliava ir su savo 
generolo Ivano Boldino pa
raginimu, kad naciai apleis
tų miestą Oriolą ir pasiduo
tų, taupydami savo gyvy
bes, nes kitaip jie bus sunai
kinti.

Sovietų tanką pasitiko vo
kiečių tankas, ir Boldino pa
raginimas pasiduot buvo 
perduotas vokiečių koman- 
dieriui generolui Guderia- 
nui. Šis pareiškė, kad naciai 
vis, tiek nepasiduos. Po to, 
sugrįžus sovietiniam tankui, 
raudonarmiečiai ir pradėjo 
daugmeniškai naikinti vo
kiečius Oriole.

I

Pilna Naciy Pristatyty 
Kartuvių Starosios 1

Russos Gatvėse
Maskva. — Jaunuolis var

du Nikolai N., pabėgęs nuo 
nacių iš Staraja Russa ap
skričio, apsakė Raudonajai 
Armijai, kaip vokiečiai ten 
alkina, kankina ir žudo vie
tinius gyventojus:

“Aš pats buvau suimtas; 
jie surišo man rankas ir ko- 
|jas ir įmetė į šaltą skiepą; 
'kelis kartus mane mušė 
taip, kad netekau sąmonės 
—taip *jie stengėsi priverst 
mane išduot sovietinius vei
kėjus.

“Gatvėse miesto Staraja 
Russa yra pristatyta daug 
kartuvių, ant kurių kabo 
pakarti žmonės. Vokiečiai 
kasdieną šaudo ir karia gy
ventojus. Už pavėlavimą 
pareit namo, už ėjimą iš 
vieno kaimo į kitą, už ma
žiausią nepaklusnumą pas 
juos nėra kitokios bausmės, 
kaip tik mirtis.

“Staro j e Russo je yra be
laisvių stovykla. Suimti, 
raudonarmiečiai ten vaikš
čioja pusiau nuogi, nes vo
kiečiai nuplėšė nuo jų ava
lus ir drabužius. Jie, apsi
vynioję kojas skudurais,* 
yra priversti dirbt po 18 va
landų per dieną, o maisto 
jie tegauna tik tiek, kiek 
lieka kokių išėdų nuo nacių

Washington. — Antrinė 
senato komisija kariniais 
reikalais užgyrė sumanymą, 
kuris siūlo pakelt pradinę 
algą naujokam, ką tik pa
imtiem bei įstojusiem į A- 
merikos armiją ar laivyną, 
nuo dabartinio $21 iki $42 
per mėnesį.

Dabar naujokai pradeda 
su $21 algos mėnesiui ir tik 
po keturių mėnesių tarny
bos jiem mokama $30 mė
nesinės algos.

Ta senatorių komisija 
kartu užgyrė ir sekamus 
pakėlimus vyresniems ka
reiviams, neturintiems ofi- 
cierių laipsnio:

Pirmos klasės eiliniams 
kareiviams pakelt mėnesinę 
alga nuo dabartiniu $36 iki 
$48?

x Kapralams (corporals) — 
nuo $54 iki $60..

Sardžentams (puskarinin
kiams) nuo $60 iki $78.

Štabo sardžentams nuo 
$72 iki $96.

Technikam s a r džentam 
nuo $84 iki $114.

Patiem vyriausiem sar- 
džentam nuo $126 iki $138.

Tuo pačiu sumanymu rei
kalaujama pridėti po $524 
metinės algos gyvenimo iš
laidoms žemiausiems armi
jos ir laivyno oficieriams, 
paliekant tą pačią reguliarę 
mėnesinę algą, kaip ir da
bar.

Visi tie priedai kaštuotų 
$255,000,000 per metus tam 
skaičiui kareivių, jūreivių ir 
minimų oficierių, kuris da
bar tarnauja Amerikos ar
onijoj ir laivyne.

“Tragedija!” Rėkia 
Petain, Nacių Pakali
kas, prieš Angly Žygį

Amerika Užgiria Angly 
Lakūnų Žygį prieš Na
ciy Fabrikus Paryžiuj

kareivių.0

Vichy, Franci j a. — “Ne- 
' priklausomos” Francijos da
lies diktatorius, maršalas 
Petain, Hitlerio pataikūnas, 
šaukė, jog tai “tragedija” 
tautos gyvenime, kad Ang
lijos orlaiviai bombardavo 
Paryžiaus priemiesčių fab
rikus, kur buvo dirbama na
ciams karo pabūklai. Petain 
dėl to paskelbė gedulą-gai- 
lestį visoj “savo” Vichy 
Franci jo j.

Francūzų radijas ir spau
da skaičiuoja, kad anglai 
tuo būdu užmušę apie 600 
francūzų ir sužeidę porą 
tūkstančių.

Washington. — Amerikos 
valstybės vice - sekretorius 
Sumner Welles pareiškė 
spaudos atstovams, kad An
glijos orlaiviai turėjo pilną 
teisę bombarduot fabrikus 
Paryžiaus priemiesčiuose. 
Nes tuose fabrikuose stato
ma naciams tankai, trokai, 
automobiliai, orlaiviai, ka
nuolės ir kiti karo pabūklai.

Eina gandai, kad vokie
čių submarinai naudojasi 
Francūzų Guianos prieplau
ka (Piet. Amerikoj), iš kur 
užpuldinėja Jungtinių Vals
tijų ir kitų talkininkų lai
vus amerikiniuose vandenyAngiai iš Oro Rems So

vietas prieš Nacius
Vi '

London. — Anglijos oro 
laivyno ministeris Sir Ar
chibald Sinclair pareiškė 
seime, kad anglų orlaiviai 
pleškins vokiečių pramonės 
centrus ir kariniai svarbius 
kelius, ir tuomi padės Rusi
jai atremt pavasario ofen- 
syvą, kurią naciai ruošia 
prieš Sovietus.

Sinclair sakė, jog fotogra
finiai paveikslai įrodo, kaij) 
Anglijos orlaiviai išdaužė ir 
išdegino nacių fabrikų mies
tus, pavyzdžiui, Emdeną, 
Aacheną, Muensterį ir kt., 
ir kokį sunaikinimą jie pa
darė Vokietijos prieplauko-

Japonai Ima Viršų 
Saloje Javoje

Java, kovo 5. — Japonų 
orlaiviai jau faktinai vieš
patauja ore salos Javos. Su 
milžiniškai didesnėmis jė
gomis tankų ir orlaivių smi- 
įgikų japonai dasivarė iki 10 
mylių nuo Batavijos, Ry ti
mes Rolandų Indijos sosti
nės toje saloje, ir pasiekė 
punktus tik už 25 mylių nuo 
naujos, laikinosios sostinės 
Bandungo; užėmė talkinin
kų orlaivių stovyklą arti 
Bandungo. taipgi užgrobė 
miestus Krawanga, Puva- 

I kartą, Solo ir eilę kitų 
i punktų vakarinėje ir ryti
nėje dalyse salos Javos, — 
j nors holandai, amerikiečiai 
ir anglai atkakliai priešino-

se.

se, Hamburge?/ Wilhelmsha- si ir įnirtusiai kovojo prieš 
vene, Bremene ir kitur. japonus. Dabar japonai grą-

Anglų orlaiviai, žemai 
skrisdami, per pustrečios 
valandos bombardavo svar- , 
bius vokiečių karui fabri
kus, esamus Paryžiaus prie
miesčiuose : Bill ancourte,; 
įBoulogne-sur-Seine, Clamar- i 
te, I s s y-1 e s-Moulineauxe, i 
Montroge, Neuilly, Le Vesi-! 
nete, Le Pecque ir Sevrese. 

i Tuom žygiu anglai Jaku- angių poziciją Burmoje; at- 
nai labai sužalojo du kari- į* anglu miestą Waw ir 
nių orlaivių fabrikus ir bent pasiek§ 60 mvlių į šiaurių 
vieną didžiulį Renault auto- rvtus nu0 Rangęono, svar- 
mobihų fabriką, apart ki- bjausj0 miesto su prieplau- 
tų nuostolių, kuriuos jie pa- ka Dabar japonam telieka 
darė pramonėm, dirbanciom 15 mylių iki geiežinkelio, ei- 
Hitlerio naudai. nančio tarp Rangoono ir

Mandalay.
sina paskutinei • talkininkų 
karinių laivų stovyklai Su- 
rabayai, rytiniame gale Ja- paskelbė, 
vos. • ;

• Tuo pačiu laiku Japonijos 204 tonus prekinių laivų ar 
laivai iškelia vis daugiau!timuose Jungtinėms Valsti 
kariuomenės į Javą. joms vandenyse.

Pablogėjo Angly Po
zicija Burmoje

Mandalay, kovo 5. — Ja- 
i ponai persigrūmė į vakarinį 
'šoną Sittang upės ir užėmcT 
paskutinę gamtiniai stiprią

vieną didžiulį Renault auto- rytus nuo Rangpono, svar-

Hitlerio naudai.

Roma. — Italu komanda 
kini neseniai jų 

submarinai nuskandinę 27,-
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Dėl SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų

Kovo ir balandžio mėnesiais (daugiau
siai balandžio) įvyks SLA pild. tarybos 
rinkimai. Šie rinkimai įvyksta prie ypa
tingų sąlygų. Mūsų kraštas, Jungtinės 
Valstijos, yra krizyje — kare; SLA or
ganizacija taipgi yra nemažame krizy
je, finansiniame ir moraliniame, jei taip 
galima išsireikšti, krizyje. SLA lėšų 
fondas tuščias; norima visus SLA na
rius pervesti į naują mokesčių lentelę, 
—aukštesnę, mokesčių lentelę. Kitais žo
džiais: pakelti nariams dūokles-mokes- 
čius. Sakoma, to reikalauja valstijų ap- 
draudų departmental, norėdami išgelbėti 
organizaciją iš krizio. Tuo pačiu sykiu 
septynių valstijų atstovų SLA Centre 
revizijos raporto bei rekomendacijų SLA 
nariai dar vis nežino. Raportas jiems 
nebuvo paskelbtas, nors jie moka į lėšų 
fondą savo centus “Tėvynei” leisti, per 
kurią jie turėtų būti informuojami...

Prie moralinio krizio tenka ir tas pri- 
skaityti: “Tėvynė” paversta į pro-naciš- 
kos propagandos skleidėją, kuomet ji tu
rėtų būti vieny to j a ir akstintoja SLA na
rių tautinei vienybei, karui laimėti, fa
šizmą. sunaikinti. Redaktorius (p. Jur
gelionis), kurį buvo seimas pastatęs re
daguoti organą, visiškai susibalamūtino 
ir jis turėjo pasitraukti iš tos vietos. Pa
statytas antras Jurgelionis (Bajoras), 
tik negabesnis (net ir plūstis!), mizer- 
niškesnis ir neapdairesnis. Tą pačią sa
vaitę, kai Japonija, Vokietija ir Italija 
paskelbė mūsų kraštui karą, tai šis re
daktorius išleido SLA organą su tokiu 
raštu, kuris džiaugiasi Hitlerio karo pa
skelbimu — su tuo garsiuoju “laišku iš 
Lietuvos.” Prezidentas negali, aišku, ką 
nors pagerinti, nes, kaip “The Hour” ka
daise paskelbė, jis pats esąs susirišęs su 
tūla fašistine organizacija...

Kitais žodžiais, SLA yra krizyje. Prie 
gerų sąlygų per šiuos rinkimus toki klau
simai turėtų būti išlukštenti, išdiskusuo- 
ti SLA narių kuopose ir spaudoje, — jei 
ne pačioje “Tėvynėje,” tai SLA palankio
je spaudoje. Bet to nesimato. Visur vis-’ 
kas užgniaužta ir rinkimai bandoma pra
vesti “aklai.”

Aiškus dalykas, šitokis rinkimų pra- 
vedimas, šitokia politika organizacijai ne 
tik nieko nepadės, bet jai pakenks. Pa
dės vienam kitam asmeniui pasilikti se
noje laimingoje vietoje, bet tas reikš or
ganizacijai tuos pačius vargus.

Patsai tūloms vietoms kandidatų į pild. 
tarybą sąrašas yra labai siauras, tiesiog 
nublukęs. Paimkim kandidatus preziden
to vietai: Bagočius, Laukaitis ir Klinga! 
Pasirinkit, kad norit! Kaipo SLA prezi
dentas, p. Bagočius pasirodė tuščias, kaip 
barabanas; daug rėkia, gerai plūstasi, 
bet nieko konstruktyvaus organizacijai 
nesukuria. Na, ir jis statomas dar vie
nam terminui į prezidentus! Jeigu kai 
kurie nariai manė, kad jie galėsią pa
duoti savo balsą už geresnį kandidatą į 
prezidentus, tai jie klydo: p. Laukaitis, 
Bagočiaus “oponentas,” įsikibo į Smeto
nos uodegą. Turint galvoj, kokios įtakos 
Amerikos lietuvių visuomenėje turi p. 
Smetona, galima suprasti, kaip yra įver
tinami tie, kurie jam tarnauja. Trečias 
kandidatas — Klinga. šis ženklyvesnis 
už pirmuosius tik tuo, kad atviresnis. Jis 
atvirai yra pareiškęs, jog jis esąs “tikras 
fašistas” ir dargi voldemarininkas!

Kur pažangiųjų SLA narių kandida
tas? Jis ant balotų neuždėtas. Sakoma, 
buvęs susispendavęs...

Į vice-pirmininkus pažangesnis žmo
gus tėra p. Mažukna.

Sekretoriaus vietai — du: p. Vinikas

ir adv. Masytė. Pastaroji, kaipo visuo
menininke iki šiol buvo mažiau žinoma 
platesnei visuomenei. Bet ji gerai žino
ma Detroito lietuvių visuomenei. Ten ji 
veikia organizacijose, ten ji žinoma kaip 
advokatė. Už ją reikėtų paduoti balsus. 
Ją išrinkus, dalykai kitaip būtų vedami 
SLA centre.

Į iždininkus pažangus ir sumanus žmo
gus yra J. Žebrys, iš Clevelando. Tai rim
tas vyras ir veikėjas. Jei SLA nariai jį 
išrinks, bus organizacijai daugiau nau
dos.

Mums rodosi, būtinai reikėtų išrinkti 
SLA iždo globėju vaistininką P. A. Ja- 
tulį, iš Stoughton, Mass. P. Jatulis senas 
veikėjas ir lietuvių spaudos bendradar
bis, gerai nusimanąs ir organizacijų rei
kalus.

Už daktarą-kvotėją reikėtų paduoti 
balsai už seną SLA veikė ją-veteranę d-rę 
J. T. Baltrušaitienę.

Tai viskas, ką mes galime pasakyti šių 
SLA rinkimų klausimu. Vėliau teks pa
sisakyti daugiau ir plačiau.

Vienas dalykas, kurio SLA nariai ne
turėtų pamiršti: Mūsų nuomone,. SLA 
yra krizyje ir todėl SLA kuopose per 
šiuos rinkimus turi būti organizaciniai 
klausimai visapusiai apsvarstyti, išaiš
kinti ir išspręsti. Asmenys, atsakomingi 
už nekokią padėtį, neturėtų būti įleisti į 
organizacijos pild. tarybą!

Balsuodami, SLA nariai taip jau turi 
žiūrėti, kad į pild. tarybą neįeitų mūsų 
šalies priešai, Hitlerio šalininkai, fašis
tai, tarnaują Smetonoms, susirišę su vi
sokiomis fašistinėmis organizacijomis, 
atkreiptomis prieš mūsų krašto intere
sus. SLA pildomąją tarybą turėtų suda
ryti asmenys, priešingi fašizmui, prie
šingi Hitleriui, geri mūsų krašto patrijo
tai, kurie darbuojasi, kad hitlerizmas bū
tų sunaikintas ir mūsų kraštui saugumas 
užtikrintas!

HR 6250 Biliaus Dalis 8-ta, Ji 
Pavojinga Dešimčiai Milijonų

Piliečių!
Bilius, kuris yra žinomas kaipo HR 

6250 bilius, arba kaipo Dįcksteino bi
lius, jau pervarytas per žemesnįjį kon
greso butą — per atstovų butą. Dabar 
šis bilius yra USA senate, kurio imigra
cinė komisija tuojau jį svarstys ir, gal 
būt, pasiūlys senatui užgirti.

Šis bilius padarytas teisingumo depart- 
mento sumanymu. Jis kaipo tokis nėra 
blogas, bet jo vienas dalis, aštuntoji dalis 
arba skyrius sugadina viską — jį padaro 
žalingu ir pavojingu 10 milijonų na- 
turalizuotų Amerikos piliečių.

“Laisvėje” apie šį bilių jau buvo ra
šyta. Apie jį rašysime ir daugiau — 
greit įtalpinsime advokato Ungerio 
straipsnį, kad kiekvienas skaitytojas su
sipažintų su tuo, kas laukia 10,000,000 
naturalizuotų Amerikos piliečių, jei šis 
bilius bus priimtas ir padarytas įstaty
mu.

Aštuntoji šio biliaus sekcija skelbia, 
kad bile naturalizuoto piliečio pilietybė 
gali bile kada būti atimta, jei tokis pilie
tis yra kada nors pasisakęs už kitą vals
tybę, arba jei vyriausybės organams pa
sirodytų, kad jis yra pasisakęs už kitą 
valstybę.

Skaitytojas gali suprasti, ką tai reiš
kia. Visų pirmiausiai, šis bilius bando 
padaryti dviejų rūšių Amerikos pilie
čius: “pastovius” ir “nepastovius,” čia- 
gimius ir nečiagimius. Antra, bile žmo
gus, kilęs kitame krašte, yra ne sykį pa
sisakęs vienaip ar kitaip už tą kraštą, 
kuriame jis yra gimęs, ir ši sekcija gali 
būti jam pritaikyta; už tai gali būti at
imta iš jo pilietybė. Trečia, tokis įstaty
mas, jei jis būtų priimtas, suvaržytų ci
vilines laisves, garantuojamas Teisių Bi- 
liuje.

Todėl šiuo klausimu reikia pasisakyti. 
Pasisakyti reikia senate, kur šis bilius 
dabar yra. Kiekvienas žmogus, kuriam 
rūpi pagrindinės Amerikos žmonių lais
vės, turėtų pasiųsti savo senatoriams 
laiškutį ar telegramą, reikalaujant at
mesti šį biliaus skirsnį — aštuntąjį skirs
nį, nes visas bilius kaipo tokis nėra blo
gas.

Kovodami prieš bendrą‘priešą — Hit
lerį ir jo gengsteriškus sėbrus, — mes 
turime podraug stovėti sargyboje ir savo 
laisvių, kad jų kas nors iš mūsų neiš
plėštų. Kova prieš agresorių yra tam
priai susijusi su kova už išlaikymą demo
kratijos ir laisvės Amerikos žmonėms.

Štai, kodėl tenka atkreipti didelio dė
mesio į šį HR 6250 biliaus aštuntąjį 
skyrių!

Apie Kanados 
Plebiscitą

Aukos Medikalei Pa
galbai So v. Sąjungos

Yra žmonių, ne tik Jung
tinėse Valstijose, bet ir Ka
nadoj, kurie šaiposi iš ple
biscito. Jų manymu, tai 
kvailas žygis. Ištikro, jis ga
li atrodyti kvailu žygiu, kas 
nežino vietinės situacijos.

Kanadoj yra tokia padė
tis, kuri reikalauja kitokių 
metodų, negu kitose šalyse. 
Kanados žmonių nusistaty
mas prieš dalyvavimą užjū- 
riniuose karuose buvo labai 
didelis, nežiūrint to, kad 
daugelis yra ateiviai ir la
bai artimai susirišę su ki
tais kraštais. Ypatingai gilų 
įspaudimą k a nadiečiuose 
paliko pereitas imperialisti
nis karas. Jis kanadiečiams 
kainavo daug gyvybių ir 
turto. Žmonės buvo apgauti 
visokiais prižadais. Buvo 
skelbiamą, kad karas už tai, 
kad padaryti Kanadą tin
kamą didvyriams gyventi. 
Bet kuomet karas praėjo, 
didvyriai buvo visai užmirš
ti.

Nežiūrint to , fakto, kad 
šis karas pasikeitė ir tapo 
teisėtu demokratinių žmo
nių karu dėl apsigynimo 
nuo fašistinių barbarų, ku
rie užsimojo pavergti visą 
pasaulį, dar didelė dalis Ka
nados žmonių pilnai nesu
pranta. Ypatingai daug 
žmonių to nemato Kvebeko 
provincijoj. Mątote, tenai il
gą laiką atvirai veikė Hitle
rio ir Mussolinio draugai. 
Ten yra pasėta daug fašis
tinės sėklos, kuri šiandien 
neša vaisius. Tenai yra dar 
ir kitų priežačių.

Kvebeko provincijoj žmo
nių gyvenimas daug bloges
nis, negu Ontarijo j. Darbi
ninkai uždirba daug ma
žiau. Kvebeko provincijos 
žmones kamuoja daugelis 
sunkenybių, paeinančių iš 
skurdaus gyvenimo. Uniji
nis judėjimas silpnas. Pa
žangaus judėjimo įtaka ma
ža. Tuo tarpu klerikalizmas 
labai įsigalėjęs. Katalikų 
bažnyčia galingesnė, kaip 
valstybės organai. O kata
likų dvasiški j a labai reak
cinga, antidarbininkiška. Ji 
yra pavergusi masių protą 
ir vedžioja'.jas taip, kaip jai 
patinka. Fašistiniai elemen
tai, ^pasinaudodami masių 
skurdu, kurstė ir kursto 
Kvebeko provincijos žmones 
prieš kitus, sakydami, kad 
anglai turi pavergę francū- 
zus. To rezultate, jie turi 
nemažą antipatiją prieš 
Angliją. Jie labai priešingi 
kovoti už Anglijos imperiją. 
Jiems dar neišaiškinta, kad 
šis karas nėra vien Anglijos 
imperijos gynimo karas.

Tokiose sąlygose, jeigu 
vyriausybė dabar paskelbtų 
konskripciją, tai Kvebeko 
provincijoj galėtų visko* bū
ti. Neseniai įvykusi demons
tracija Montreale yra geras 
ženklas.

Vyriausybė, kada buvo 
rinkimai į parlamentą, 
griežtai prižadėjo nenaudo
ti konskripcijos. Konserva- 
tyvai tuo metu, norėdami 
laimėti rinkimus, irgi buvo 
prieš konskripciją. Tuomet 
ir kitose provincijose dau
guma žmonių buvo prieš 
konskripciją.

Kadangi dabar sąlygos 
pasikeitė; kadangi dabar 
gali ateiti momentas, .jog 
be konskripcijos nebus gali
ma apsieiti, tai vyriausybė 
nutarė kreiptis į visus Ka
nados žmones, kad jie nu
balsuotų, ar jie paliuosuoja 
vyriausybę nuo duotų pri
žadų, ar ne. Jęigu per ple
biscitą žmonės balsuos 

“taip,” tai vyriausybė bus 
liuosa imtis tokių žygių, ko
kių reikalauja situacija. Jei
gu dauguma balsuos “ne,” 
tuomet vyriausybė nebus 
atsakominga už tai, jei Ka
nada neatliks savo pareigų 
šioj pasaulinėj kovoj prieš 
barbarizmą.

Plebiscito metu, aišku, 
vyriausybė veikiausiai ban
dys išaiškinti padėtį ir įti
kinti visuomenę, kad vy
riausybė turi būti įgaliota 
imtis tokių žygių, kokie bus 
reikalingi, kokių reikalaus 
padėtis. Bet šis klausimas 
turėtų būti ne vien vyriau
sybės reikalas. Kurie su
prantame padėtį ir jaučia
me, kad situacija gali pa
reikalauti iš mūsų didesnio 
pasiaukavimo, turime padė
ti vyriausybei.

Reikia nepamiršti, kad 
plebiscitas bus nemaža kova 
tarp progreso ir reakcijos. 
Reakcionieriai, ypatingai 
gudriai užsimaskavę penk- 
takolonistai, stengsis pa
traukti žmones savo pusėn 
ir ragins balsuoti neigiamai. 
Prie tų penktakolonistų 
veikiausiai prisidės ir tie, 
kurie pasirengę išnaudoti 
kiekvieną progą, kad su
mušti Kanados vyriausybę 
ir paimti galią į savo ran
kas. Nors jie stovi už kons
kripciją, tačiau jų agitacija 
iki šiam laikui tarnauja 
tiems, kurie veda kampani
ją, kad žmonės balsuotų nei
giamai arba visai ignoruotų 
plebiscitą.

Plebiscitas bus didelė ko
va. Kad' taip bus, galima 
matyti iš pažangaus laikraš
čio Tribune atsinešimo. Jo 
redaktorius MačLeod jau 
pradeda maršrutą po Kana
dą plebiscito reikalu. Jis 
aiškins žmonėms, kodėl jie 
turi balsuoti teigiamai.

Neseniai įvykusieji darin- 
kimai į parlamentą buvo ne
mažas smūgis reakcionie
riams. Iš vieno eidami libe
ralai, socialistai ir kairieji 
darbininkai sumušė aršiausį 
reakcionierių, konservatyvų 
vadą Arthurą Meigheną, 98 
sekcijos autorių. Plebiscitas 
turėtų būti dar didesne Ka
nados žmonių demonstraci
ja prieš hitlerizmą, prieš 
reakciją.

Jeigu Kanados žmonės 
per plebiscitą balsuotų nei
giamai ir tuomi suvaržytų 
vyriausybei rankas, tuomet 
Hitleris ir Mussolinis bei 
Hirohito tikrai pasidžiaug
tų.

Pažangių lietuvių organi
zacijų užduotis išaiškinti 
šitą klausimą lietuviams. 
Ypatingai didelė pareiga 
šiame klausime puola ant 
antihitlerinių komitetų.

Iš “L. B.”

SCRANTON, PA.
Mirė Juozas Tamulionis

Kovo 4 d., 1:30 vai. ryte, 
po ilgos ligos, mirė drg. Juo
zas Tamulionis.

Jis senas Scrantono gyven
tojas ir progresyviško judėji
mo rėmėjas.

Laidotuvės atsibus šeštadie
nį, kovo 7 d., antrą vai. po 
pietų, Abington Hills kapinė
je.

Velionio moteris ir visa šei
ma trokšta, kad visi giminės, 
draugai, bei pažįstami atsilan
kytų ir atiduotų paskutinį pa
tarnavimą jų šeimos tėvui. 
Vieta—1450 N’. Sumner Ave. 
Apie velionio Juozo TamUlio- 
nio gyvenimą ir darbus bus 
parašyta vėliaus.

Reporteris.

' Šį sykį gavome aukų se
kamai. Prašome pasiskaity
ti:

Nuo. Hartfordo Lietuvių 
Moterų Kliubo prakalbų, 
$6.60. Pinigai prisiųsti per 
V. Kazlau, iš Withersfield, 
Conn.

Vasario 15 d., kalbėjo A. 
Bimba, Tacoma, Wash. Pi
nigus prisiuntė A. Adams— 
$8.

Iš Detroit, Mich., J. Mil
ler prisiuntė $14.74. Jis ra
šo, kad $10 auka nuo ALD- 
LD 52 kp., ir $4.75 surink
ta nuo narių susirinkime.

J. Stanys, iš Baltimore, 
Md., prisiuntė blanką, ant 
kurios surinko S. Mack 
$4.35 sekamai: S. Mack, $1. 
Po 50c: P. Zakar, A. Kaz
lauskas, C. Misevičius, K. 
Urlaks. Po 25c: K. Kamins
kas, J. Draudvila, Januška, 
J. Pautienius, H. German.
J. česnavič, 10c.

J. Barkus, S. Ozone Park, 
N. Y., surinko ant blankos 
$19.65 sekamai: Po $1: M. 
Burkauskienė, Juozas Dob
rovolskis, W. Lukminas, 
Ann Kislaks, Ann Kazoky- 
tė, K. Dzeviačka, T. Blum- 
field, W. Malin, M. Simona- 
vičius, Pete Fulton. Po 50c: 
Pr. Bepirštis, F. Bunkus, V. 
Bunkus, J. Sukaskas, A. Ka- 
lakauskienė, Mike Dživelis,
K. Joneliunas, St. Vasiliaus
kas, P. Lileikis, Ch. Gužaus- 
kas. Po 25c: D. M. Šoloms- 
kas, J. Gasiūnas, Ą. Meškis, 
Juozas Zaida, Stan. Misiū
nas, Aug.. Yankauskas, V. 
Kriauciunas, Jur. Andrila,

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2-7964

GAL GYVENIMO PAKAITA

Gerb. daktare, aš labai pra
šyčiau, kad man paaiškintum, 
kaip gali suprasti, ar turi šir
dies ligą. Ar kas skauda ar 
kaip darosi ? Aš pradėjau 
jaustis labai navatnai: kas tai 
vis po krūtine, jaučiu, kad kas 
sukruta. Ir visai trumpai. Tik 
labai pasidaro slobna ir dušna 
ant krūtinės. Ant valandos ko
kius tris ar keturius kartus 
taip užeidinėja.

Tai aš bijau, gal man šir
dies liga. Dar pas gydytoją 
nebuvau. Lauksiu patarimo 
nuo jūsų, tai tada eisiu pas 
gydytoją.

Aš esu moteris 47 metų am
žiaus. O gal pradeda mano 
gyvenimas mainytis? Tai la
bai širdingai dėkui iš kalno. 
Prašau talpinti į “Laisvę.” Aš 
labai lauksiu. Vardo nedėkite.
Atsakymas

Tai veikiausia Jums, drau
ge, taip ir bus: užeina taip va
dinamoji gyvenimo pakaita. 
Liaukos išeina iš paprastų vė
žių ir ryšy su tuo įvyksta šio
kių ar tokių nesmagumų orga
nizme. Nevisoms moterims es
ti vienodai. Kitos mažai kuo 
tesiskundžia,—joms liaukų ir 
kitų organų pakitimai eina la
bai išlengvo, laipsniškai.. O 
vėl kitos stačiai sau vietos ra
mios negali rasti, taip susiba- 
ladoja, kad ir gyvenimas ne
mielas.

Ir tie pasikeitimai, kai dėl 
laiko, dėl metų amžiaus, ne
vienodai įvyksta. Daugelis mo
terų, dar mėnesinėmis regulin- 
gai tebesirgdamos, jau prade
da slinkti žemyn, kitos nuo 
kokių 35 metų savo amžiaus. 
O yra tokių, kurios davaro iki 
50 ir daugiau metų, ir tik ta
da ima rodytis pakaita.

Juoz. Šulskis, Kaz. Juodis, 
Ver. Šibeika, Kaz. Mockus, 
J. Baleika, S. Titanis, J. Va
linėms. Po 10c: V. Macy, 
Draugė, Pauline Yankus, 
Mary Plevack, Helen Bar
kus, W. Lukminas, M. Ra- 
žanskienė, Jonas Andzul ir 
Anna Andzul.

M. Janukaitis, Portland, 
Oregon, $20. M. Ulskis, Ore
gon City, Oregon, $5. Geo. 
Wareson, Brooklyn, N. Y., 
$1. Anthony Wollow, Da
nielson, Conn., $2. Mrs. Vic- 
toris Roguski, Alderson, 
Pa., $1 ir J. Kazlauskas, 
Alderson, Pa., $1. A. Murei- 
ka, Brooklyn, N. Y., $5.

Wm. Deksnys, Stamford, 
Conn., $10.

ALDLD 4 kp. (per J. Stu- 
pur), Portland, Oregon, $10. 
S. Jankauskas, $5 ir Po $1: 
S. Žukienė, J. Urbonas, J. 
Umbrazienė.

Lietuvių Komitetas šir
dingai taria ačiū visiems, 
kurie aukavo šiame reikale 
ir tikimės, kad ateityje su
lauksime daugiau gražių 
aukų.

Lietuvių Komitetas Pa
galbai Sovietų Sąjungai, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

P. S.: Norime priminti 
draugams, kad s i ų skite 
blankas, laiškus ir pinigus 
Komiteto Sekretorei, Aida 
Orman, bet money-orderius 
ar čekius išrašykite iždinin-, 
kės vardu, L. Kavaliauskai
tė. Ačiū.

LKPSS.

Jums poširdžiais nemaloniai 
krusteli. Tai dar nereiškia, 
kad Jums būtinai širdies liga. 
Dažnai taip jaučiasi per gyve
nimo pakaitos laikotarpį. Mat, 
širdis yra labai jautrus orga
nas, labai gausiai apteikatse 
nas, labai gausiai apteiktas 
bent kelių rūšių nervų plušais. 
Ir širdis greit reaguoja į dau
gybę fizinių ir dvasinių apsi
reiškimų.

Gyvenimo pakaitai besivys
tant, širdis ir kraujagyslės tu
ri atlaikyt pusėtinų smūgių. 
Vis tai dėl mažėjimo, o pas
kiau ir dėl visiško išnykimo 
moteriškų hormonų—moteriš
kos sunkos, kurios nebegami- 
na suvytę kiaušidinės liaukos 
(ovarai).

Periodingai atpildant. orga
nizmui tą trūkumą, atseist, var
tojant moterišką lytinę sunką 
(female sex hormone), visas 
organizmas stebėtinai atsigau
na, jaunesnis, gaivesnis pasi
daro. Kraujas vaikšto lygiau, 
nekyla taip labai kraujo slėgi
mas, Širdžiai lengvesnis pasi
daro darbas, minkštesnė ir 
žvilgesnė pasidaro oda ir gil
tinės plėvės. Neretai net 
nariai veikia mikliau ir tam 
tikra reumatizmo rūšis apsi
stoja beplitusi. Jaunesnės ir 
apvalesnės pasidaro krūtys, 
pasitaiso nuotaika, ūpas ir 
energija. —’ Vis viena, dėl 
persitikrinimo nueikite pas 
savo gydytoją, o jis Jums ga
lės ir tų hormonų suteikti.

Redakcijos Atsakymai
Reporteriui, Pittsburgh, Pa. 

— Apie LDS 8-to Apskričio 
konferenciją anksčiau parašė 
kitas korespondentas, tai Jūsų 
aprašymu nepasinaudosime.
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JAVOS SALOS SVARBA Kaip Prisivilioti Miegą GYVULIU IŠMINTIS
Java yra turtingiausia 

Rytinės Holandų Ind., sala; 
todėl ją dabar japonai ar- 
šiaisiai ir atakuoja. Ši sala 
yra 622 mylių ilgio, bet pa
lyginti siaura, kai kur tik 
121-nos mylios pločio. Sala 
Java turi tiktai apie 50

šį yra tinkama apsigynimui 
ir, girdi, sunku japonam 
bus užimt ją.

Šiaurinę salos dalį nuo 
pietinės skiria vulkaniškų 
kalnų ketera, kuri vietomis 
siekia daugiau kaip 10,000 
pėdų aukščio. Aukštumose

tūkstančių ketvirtainių my-|gi tarp kalnų yra ir plačiu 
lių plotą iš viso, bet joje gy-l lygumų.
vena ~ 1 *

Daktarė Josephine Rath
bone pataria sekamas gud
rybes miegui prisivilioti:

1. Nieko rimto nemąstyk 
per pusvalandį pirm einant 
gulti. Gali bovytis čekeriais, 
planuoti išvažiavimą gale 
savaitės, rašyti draugui 

I laišką ir mąstyti apie bet
. fL mP\ona^ žmonių.. java randasi karštajame kokius malonius dalykus — 

tirščiausiai apgyventa |^emgS ruožte, netoli į pie- tatai nepakenks miegui.
vieta visame pasaulyje. Vie- įus
tiniai Javos gyventojai yra siaujo). Bet aplinkui jūra, o trindamas Izir.L' nunnčric i innc T-Tv • • , . , , . i i i y • 
liniai Javos gyventojai yra nuo ekvatoriaus (pū

kiek panašus į chinus. Ho- pačioje saloje aukšti kalnai drabužius
landų ir 1 
nuošimtis nedidelis.

Vien žibalo šaltinių Javo
je yra virš 2,000 atidarytų, 
o kiek dar neatidarytų! Po
žemyje yra gausingi klodai 
cinos ir geriausios geležies. 
Viršuje didžiuliai miškai 
gumos medžių ir kitų bran
gių medžių. Žemė derlinga 
augalais duodančiais chini- 
nos (quinine) medžiaga; 
puikiai auga ryžiai, pipirai, 
tabakas, cukrinės nendrės, 
arbata, kava, aliejinės ir 
riešutinės palmos, kapokas 
(vartojamas prikimšt čiu
žiniams - matracams, balda
mas, ir kitiem reikalam, kur 
jis tinka geriau negu med
vilnė). įnijos, tai.jie galėtų i

Borneo yra didžiausia Ho- salos gint Australiją ir ki- 
landų Indijos sala; Sumatra tas žemes srityje pietiniai- 
— antra, bet trečioji savo vakarinio Pacifiko Vande- 
plotu sala Java yra svar-jnyno ir stipriai atakuot pa- 
biausia beveik pasakiškais čia Japoniją. Bet jeigu ja- 
gamtiniais turtais. ponai užima Javą, tai talki-

ir
ŽUVINIAI JUODVARNIAI

Nedideli juodvarniai, va
dinami žuviniais, Alaskos 
pajūriuose, vandeniui nus
lūgus paima ant smėlio li
kusias kiautvarles (klem- 
sus), lekia 20 iki 40 pėdų 
aukštyn ir meta juos į uo
las. Tada tie paukščiai nusi
leidžia žemyn, ir žiūri, ar 
gyvūnėlio kiautas (lukštas) 
gana sudaužytas. Jeigu taip, 
tai kabina sau kiautvarles 
mėsą; o jeigu kiautas neuž
tenkamai sudužęs, tad pa
ima snapu gyvūnėlį, aukš
čiau pakyla ir vėl paleidžia 
jį žemyn į uolas, kad kiau
tas labiau sudužtu.

ŽVĖRIUKAS PLAUNĄS 
SAVO MAISTĄ

Amerikoniškas laukinis 
žvėriukas, vadinamas “rak- 
kūn” arba “kūn,” meškų 
veislės, daug gauna sau 
maisto pakraščiuose upių, 
ežerų ir jūrų, graibydamas 
varles, vėžius, žuvis, kiaut
varles ir kitus prieinamus 
gyvūnukus tinkamus jam 
ėsti. Jie dažnai pagaunami 
negiliame, purviname van
denyje ar dumble. Pas rak- 
kūną, todėl, nuo senų seno
vės yra išsivystęs paprotys 
atydžiai nuplaut viską, ką 
tik jis ėda. To papročio lai
kosi ir klėtkose laikomi rak- 
kūnai. Nors jiem ten paduo
tam švariausia maista. vis 
tiek jie nešasi jį į pastatytą 
dubenį (bliūdą) vandens ir 
iškilmingai jį numazgoja 
pirma, negu ėda.
KRAUGERIAI ŠIKŠNO

SPARNIAI
Yra kraują geriančių 

šikšnosparnių, kurie vadi
nami vampirais. Kada jie 
atranda sau šiltakrauję au
ką — arklį, karvę, žmogų 
ar miegantį paukštį — jie 
užtupia taip švelniai ir ra
miai, kad žmogus ar gyvu
lys paprastai to nepajunta.

Vampiras tada savo aš
triais, kaip skustuvas, kirs
tukais dantimis nuima labai 
mažiuką, ploną gabaliuką 
odos, siekdamas tik tiek gi
liai, kad kraujas pradėtų 
tekėti, bet ne giliau. Vam
piras tatai padaro taip mit
riai, kad jo auka paprastai 
nejunta, kuomet jis traukia 
sau bėgantį iš žaizdos krau
ją. Ne • kažin kiek jis to 
kraujo nugeria. Bet pavojus 
tame, kad žaizda gali užsi
nuodyti.

“TINGINIAI”
Karštųjų, tropiškų kraštų 

žvėriukai vadinami “tingi
niai,” angliškai “sloths,” be
veik išimtinai maitinasi me
džių lapais. Jie tik įlipa sau 
į medį turintį tinkamus 
.jiem lapus ir gyvena ten, 
kol tik tų lapų netrūksta. 
Taip kai kurie ir visą savo 
amžių praleidžia tame pa
čiame medyje.

KIŠENINĖS PELĖS
Vadinamos kišeninės pe

lės, matomai, niekada ne- 
persiėda. Jeigu jos perdaug 
ė.stų ir netaupytų maisto 
rytojui, tai turėtų badauti, 
kuomet to maisto mažiau 
pasitaiko. Jos gyvena pavie
niai. Per ilgus amžius, ma
tyt, pas jas išsivystė supra
timas ar nujautimas, jog 
tam tikras plotas užaugins 
tik tokį, o nedidesnį kiekį 
sėklų, kurių užtektų tai ko
lonijai kišeninių pelių. To

dėl jos daug maž lygiai pa
siskirsto ir kiekviena gyve
na savo plote, iš kurio jų 
kolonija turi užsilaikyti. O 
jeigu toje vietoje susitinka 
su kaimyne, tai įvyksta. 
smarki kova, kol viena iš 
dviejų pelių lieka užmušta 
arba šalin nuvyta.

Jeigu kas kliudo tų pelių 
urvus, jos jaučia, kad pavo
jus gręsia jų suneštoms ten 
sėklom, jų atsargos mais
tui. Tuomet, kai tik sutems
ta ir aptyla trukšmas ar jų 
urvų kliudymas, jos tuojaus 
pradeda kraustyti savo 
maistą į vietą, kuri jom at
rodo saugesnė.

VERBLIŪDAI
Kupranugariai (arba ver- 

bliūdai) prisigeria daug 
vandens, kada jie gauna 
progą. Senesnieji zoologai 
manydavo, kad kupranuga
riai laiko tą vandens atsar- 

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Neniekink Menkniekių

patogumą ir pasitenkinimą; 
tada ims miegas. Jeigu nak
tį negali užmigti, nusimesk 
užklodalus ir taip gulėk, kol 
bus pusėtinai šalta. Kada 
paskui vėl apsiklosi, pradėsi 
jaustis patenkinimą, tar
naujantį užmigimui.

8. Kvėpuok taip lėtai, gi
liai, lygiai, kaip miegąs 
žmogtls. Tatai padės sure- 
guliuot kraujo apytaką 
galės nuramint protą 
jausmus, taipgi ir nervų 
veržimus pilve.

9. Visiškai atliuosuok vi
sus raumenis. ,

10. Pirm mėgindamas už
migti, pasilsėk. Eik į lovą 
kokia valanda pirm regulia- 
rio gulimo laiko. Daryk ta
tai naktis iš nakties, kad 
subudavotum savyje poilsio 
atsargą (rezervą) ir galė
tum užmigt be “kovos.”

nuo baimių, rūpesčių 
jausmus nuo keršto bei ne
apykantos; mąstyk apie da
lykus, kurie įdomūs, bet ne
sujaudina, pavyzdžiui, apie 
naujos drabužių eilės įsigi
jimą.

5. Nepasistok ant vienos 
minties. Tegul protas šoki
nėja nuo vienos prie kitos. 
Gali pradėt nuo prisimini
mo kokių malonių nuotikių 
iš vaikystės dienų, mastyti 
apie gražias matytas vietas 
ir panašiai.

6. Žiūrėk, kad gulant nie
kas kūno nespaustų ir ne
veržtų, ir kad persunkus 
užklodalai neslėgtų.

7. Geriau maudytis ne 
karštame, bet drugname 
vandenyje ir nesibrūžuot. 
Eik į lovą truputį drėgnas 
ir jausdamas, kad šaltoka. 
Kai kūnas ims šilti, pajusi

2. Rengkis gulti nesiskų
sti si tvarkyk 

rytojui, 
maudyk be paskubos.

n u si-
kitų europiečių v§dina salos orą, 

i nėję jos dalyje 
yra daug lietaus 
bei tirštų ūkanų.

Vietiniai Javos 
jai daugiausia yra 
biai ir darbininkai įvairių interesuoja, kartais sujudi- 
didžiųjų plantacijų — arba- na ir taip kenkia užmigi

mui. Sunkus gi skaitymas 
darosi nuobodžiu ir migdo.

4. Paliuosuok savo galvą

ir šiauri- 
paprastai
ir debesų čiam lovoj skaityt, tai skai

tyk kokią sunkią knygą ar
gyvento- žurnalą. Apysaka ar detek- 
žemdir- 'tyviską pasaka perdaug su-

tos, tabako, gumos medžių 
ir kt., bet jie taipgi žinomi 
kaipo gabūs meistrai įvairi- 
nių rankdarbių, tame skai
čiuje ir metalinių.

Talkininkai laikė Javą su 
jos laivyno stovykla Sura
baya paskutine savo jūrine 
tvirtuma tarp Australijos 
ir Indijos.

Jeigu talkininkam pavyk
tų atlaikyt Javą nuo Japo- perdirbimo fabrikus.

-■ įš tos holandai

gamtiniais turtais.
Kariniai tėmytojai teigė, ninku padėtis toje srityje 

kad Java pagal savo pavir- žymiai pablogėja. J. C. K.

Galingiausias Amerikinis Orlaivis
Po keleto savaičių Ameri-|ta, katras būdas šiame or

koje bus išbandytas skridi-.laivyje bus naudojamas kvė- 
* i-puoti keleiviams ir lakū

nams.
Šaltis, kad ir vasarą, 30 

tūkstančių pėdų aukštyje 
nuo žemės siekiąs 50-60 
laįpsnių žemiau zero, ir 
kvėpuojant lakūnui, kvapo 
drėgmė nusėda ant langų ir 
aptraukia juos. Todėl būsią 
įdėta dvigubi langai, vienas 
elektriniai apšildomas, kitas

mas, sakoma, galingiausio 
naujo orlaivio, kuris bai
giamas statyt Transconti
nental and Western orlaivių 
linijai. Jis vadinsis Lock
heed Constellation, turės 
keturis motorus po pustre
čio tūkstančio arklių jėgų 
kiekvieną, arba viso 10 
tūkstančių arklių jėgų. 
Skaičiuojama, kad tik pusę

• — . f •• i UI llllCll Uoli Vi Va llClO. 1X1 veto

tų jėgų vartodamas, jis ga- §altag paliekamas. Paskuti- 
les skrist 300 mylių per va-J • -
landą aukštyje 25 iki 30 
tūkstančių pėdų, vadinamoj 
substratosferoj.

Taip aukštai skrendant, 
būtų pavojingai persilpnas 
žmogui oro spaudimas, tik 
apie ketvertą svarų kiekvie
nam kevirtainiui coliui kū
no paviršiaus, o ant žemės, 
daug maž jūrų lygyje, yra 
po 16 svarų oro spaudimo 
kiekvienam ketvirtainiui co
liui.

Naujajame orlaivyje šis 
keblumas bus nugalėtas 
tuom, kad mechaniški įren
gimai palaikys jame tokį 
pat oro spaudimą, kaip ir 
ant žemės.

Kita kliūtis būtų ta, jog 
tokiuose aukščiuose oras 
perskystas, permažai jame 
deguonies (oxygeno) gyvy
bei palaikyti. Šiai kliūčiai 
apeiti yra vienas jau žino
mas būdas, tai .užsidedamos 
ant veido maskos deguoniai 
kvėpuoti iš tam tikrų inde
lių. Bet tam tikrais moto
rais galima esą ir didžiuose 
aukščiuose skysto oro taip 
pritraukt į orlaivį, kad jis 
viduje pasidarytų gana tirš
tas ir pakankamas kvėpavi
mui. Kol kas dar nepaskelb-

niu laiku, be to, buvo pra
nešta apie išrastą tokią me
džiagą, kuri peršviečiama, 
kaip stiklas, bet neaptrau
kiama nuo lakūno kvėpavi
mo.

Yra ir eilė kitų skerspai- 
nių lekiant tokiuose aukš
čiuose, bet ir jąsias apeisią 
naujieji išradimai pritaiky
ti minimam orlaiviui.

Taip aukštai skrisdamas, 
jis išvengsiąs debesų ir vėt- 
rų-audrų.

Tas orlaivis galėsiąs neš
ti 57 keleivius, septynis la
kūnus ir kitus įgulos narius 
ir dar tonus pašto siuntinių 
bei prekių. Be to, jis galė
siąs pasiimt užtektinai ga
zolino keturiem tūkstan
čiam mylių kelionės. Per 8 
valandas ir pusę juomi, tie 
apsistojimo, būsią nuskren- 
dama iš New Yorko į San 
Francisco, Calif.

Tran scontinental 
Western ir Pan American 
Airways kompanijos užsi
sakė jau tam tikrą skaičių 
tokių orlaiyvių, statomų Ca- 
lifornijoj. Bet Amerikos ka
ro departmentas. uždraudė 
viešai skelbti, kiek jų stato
ma.

and

ir 
ir

ŽIBALAS - RIMTASIS KARUI KLAUSIMAS
Japonai, briaudamiesi į 

salas Rytinės Holandų Indi
jos, pirmiausiai stengėsi už
imt žibalo šaltinius ir jo

Bet 
pasiskubino iš- 

sprogdint tuos fabrikus ir 
šaltinius ir sunaikint gata
vą žibalą sandėliuose, salose 
Sumatroj, Borneo ir Javoj.

Pirm japonų užpuolimo, 
Holandų Indijoje buvo 3,- 
000 žibalo šaltinių ir aštuo- 
ni dideli fabrikai jam apva
lyti bei perdirbti. Dabar te
liko tik vienas toks fabri
kas ir 350 žibalo šaltiniu iš 
viso (šiuos žodžius bera
šant).

Vienas pačių svarbiausių 
karui reikmenų tai žibalas
— orlaiviams, tankams, tro- 
kams submarinams, karo 
laivams ir mažiems greita- 
laiviams. Naciai ir japonai, 
todėl, deda kuo didžiausių 
pastangų užgrobt Jungtinių 
Tautų žibalo šaltinius ir į- 
mones arba bent sunaikint 
tų tautų žibalą.
SVARBIAUSIOS ŽIBALO 

SRITYS ' .
Pasaulyje yra šios trys 

svarbiausios žibalo sritys:
1. Amerikiniai žibalo lau

kai ir fabrikai Jungtinėse 
Valstijose, Kanadoj, Meksi
koj, Venezueloj, Trinidade, 
Colombijoj ir Argentinoj, 
kur per metus pagaminama 
apie 1 bilioną ir 700 milionų 
statinių žibalo;

2. Centralinė žibalo sritis, 
tikrasis nugarkaulis Angli
jos ir
— tai 
rikai • 
Irane,

Sovietų apsigynimo 
žibalo laukai ir fab- 
So vietų Sąjungoje,
Iraque, Bahreine ir 

Saudi Arabijoj, iš kur gau
nama apie 320 milionų sta
tinių žibalo per metus;

3. Rytinė Holandų Indi i a, 
kur — salose Sumatroj, Ja
voj ir Borneo — buvo per 
metus pagaminama 60 mi
lionų 800 tūkstančių stati
nių žibalo.

Kol japonai užpuolė Ho
landų Indiją, Jungtinės 
Tautos kontroliavo visas 
tris didžiąsias žibalo sritis. 
Dabar trečiosios srities ži
balas faktinai prarastas 
Jungtinėms Tautoms, per 
tam tikrą laiką. Japonai gi
riasi, kad jie per porą tre
jetą mėnesių galėsią atitai
syt holandų suardytas žiba

lo įmones. Holandai sako, 
kad reikėtų kelis kartus 
daugiau laiko, kol priešai 
galėtų gauti žibalo tenai.

Tuo tarpu, per japonų 
įsibriovimą į Rytinę Holan
dų Indiją, tapo žymiai ap
sunkintas žibalo klausimas 
Amerikos ir kitų Jungtinių 

i Tautu laivam, veikiantiem

(variavimai Kimo 
Temperatūros

Žmogaus kūno ’ 
temperatūra (šilumos lyg-' 
malas) yra aukščiausia už 
dviejų trijų valandų po vi
dudienio; tada ir jo gabu
mai dirbti esą geriausi, kaip 
tvirtina Chicagos Universi
teto mokslininkai daktarai 
N. Kleitman ir A. Ramsa- 
roop. Jie patys per metus 
su viršum tikrino termo
metrais savo temperatūrą 
po dešimt kartų per dieną 
įvairiomis valandomis.

Jau pirmiau buvo kartoti
nai įrodoma, kad kūno tem
peratūra įr gabumas dirbti 
būna visai žemai nupuolę 
tuoj atsikėlus iš ryto ir 
prieš pat einant gult naktį.

Kleitman ir Ramsaroop 
atrado, jog kūnas būna vi
dujiniu vėsiausias vidunak
tyje.

Kūno temperatūra skir
tingomis valandomis per 
dieną naktį keičiasi po vie
ną iki dviejų laipsnių pagal 
Fahrenheito termometrą.

Kada temperatūra lauke 
ar kambaryje būna žemiau 
70 laipsnių, nors ji eitų 
aukštyn ar žemyn, dėl to 
nesikeičia vidujinis kūno ši
lumos laipsnis, bet jeigu 
temperatūra lauke ar kam
baryje aukštesnė negu 70 
laipsnių, tai šiek tiek kyla 
ir vidujinis kūno šilumos 
laipsnis.

Jeigu žmogus dirba naktį 
ir miega dieną, tai po kiek 
laiko jo kūno temperatūra 
pasidaro žemiausia vidudie
nyj, o aukščiausia už poros 
trejeto valandų po pusiau
nakčio; tada ir jo gabumas 
dirbti aukščiausias.

Šitokiam temperatūros 
prisitaikymui nuo nakties 
prie dienos praeina 
iki dvieju savaičių laiko.

J. C. K.

pietiniai-vakarineje dalyje 
Pacifiko Vandenyno ir Indi
jos Vandenyne—dabar tiem 
laivam žibalas turi būti pri
statomas per tūkstančius 
mylių iš- toliau, iš ameriki
nių kraštų arba iš Irano 
(Persijos).

Dar sunkesnis pasidarytų 
žibalo reikalas Jungtinėms 
Tautoms, jeigu japonams 
per Indiją, o vokiečiams per 
Turkiją pavyktų užpulti 
antrąją žibalo sritį — So
vietiniame Kaukaze, Irane 
Iraque, Bahreine bei Saudi

vidujine Arabijoj. Tuomet Jungti-
nėms Tautoms teliktų tiktai 
amerikinių kraštų žibalas, 
kurio, tiesa, yra virš ketu
ris kartus daugiau, negu 
visuose kituose žibalo lau
kuose pasaulyje, žibalo pa
tiekimas kariaujančioms se
name pasaulyje jėgoms A- 

1 merikos ir Anglijos būtų 
apsunkintas dar keliais 

■ tūkstančiais mylių.
FAŠISTAI Iš ANKSTO 

RŪPINOSI ŽIBALU
Per paskutinius ketverius 

metus pirm prasidedant 
šiam Antram Pasauliniam 
Karui, Vokietija, Italija ir 
Japonija dėjo visas pastan
gas kuo daugiausia gaut ži
balo iš užsienių; pylėsi jį į 
sandėlius ir kiek tik įmany
damos taupė. Naciai, be to, 
pasistatė daugybę fabrikų, 
kur gaminosi žibalą iš pi
gios anglies. Žinovai spren
džia, kad hitleriečiai di
džiausią daugį dirbtinio ži
balo pasigamino 1941 me
tais — 27 milionus statinių.

Kaip naciai, taip italai 
ir japonai nerizikavo žiba
lu, nelaikė jį virsimuose 
sandėliuose, bet pylė į ce
mentinius, požemiuose iš
mūrytus sandėlius, kur prie
šų oro bombos nežalotų i o 
paliesti. Tuo pačiu laiku jie 
stengėsi išvystyti aukštos 
rūšies orlaivinį gazoliną iš 
savo turimo bei gaunamo 
žibalo.

ŽIBALO GROBIAI PER 
KARĄ EUROPOJE

Per karą naciam teko 
Lenkijos žibalo šaltiniai ir 
gausingesnės versmės ru
munų žibalo. Bet hitlerie- 

viena čiai daugiausia jau gatavo 
žibalo pasigrobė iš Holandi- 

(Tąsa 7 puslapy j)

Toks dalykas, kaip kad 
paspaudimas viršutinės lū
pos, sustabdo norą čiaudėti, 
yra menkniekis. Ar ne? O 
kltusimas: dėl ko sustabdo, 
dar didesnis menkniekis! 
Bet šis klausimas moksli
ninkams svarbesnis už patį 
lūpos spaudimą.

Daugelis mūsų, paprastų 
žmonių, tokius ar panašius 
'dalykus patiriame, atranda
me ir sau naudojame, kar
tais nejutoms, instinktyviš- 
kai; bet kitiems nepasako
me. Nepasakome kartais < 
gal iš pavydo (toks būdas 
—tai bjaurus!), o tankiau
siai dėl to, kad tai laikome 
menkniekiu.

Toki mūsų patyrimai gali 
būt geri dalykai mokslui, 
bet mes ne mokslininkai. 
Mes negalim išaiškinti klau
simo: “Dėl ko taip pasida
ro?” Jei užsiduodame tokį 
klausimą, tai turim palinki
mą prie mokslo. Bet tikro, 
įrodančio atsakymo negali
me pagaminti, tai ir lieka
me ne mokslininkais.

Mokslo Pakėlimo Drau
gija Amerikoje savo suva
žiavime už panašų dalyką 
davė dovanų po tūkstantį 
dolerių trims fiziologams, 
arba žmogaus kūno veiklos 
tyrėjams.

Žinia apie tai dar pride
da, kad tie fiziologai sten
giasi ištirt įvairius fiziolo
giškus klausimus, prade
dant nuo to, ką čia viršuje 
minėjau (dėl ko lūpos spus
telėjimas yra sėkminga ko
va prieš “užprovytą” čiau
dulį) ir einant iki klausimo, 
kaip tūli vaistai — “sulfų” 
rūšies — susilpnina bakte- 
riškus užkrėtimus. Tokius 
klausimus išaiškinus, daug 
ką gali mokslininkai page
rinti praktiškam darbe.

J. B. v ;

Hitleris Negalėsiąs Išvystyt 
Sėkmingos Ofensyvos

Berne, šveic. — Įvairūs 
karo tėmytojai čia spren
džia. jog Sovietai, atakuo
dami vokiečius per žiemą, 
išeikvojo tiek nacių jėgų, 
kad Hitleris negales išvys
tyt tikrai didžios, sėkmin
gos ofensyvos prieš Sovie
tus pavasarį.
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Mouthpieces of Hitlerism Spout Pro-Hitler CLEVELANDERS HOLD LDS CONVENTION IS 
Pronnvanda Aiiuiiik I ithnanians in (hell S DANCE FOR DRAFTEE SCHEDULED WEEK r i opaganda AmongLithuanians in the U.FUND flN SATURDAY 0F J(JLY ]91N CH|OF JULY 19 IN CHIC.

One does not have to look far for'the Fifth 
Column whose task it is to snipe and snarl at 
Lithuanian American participation in the war 
effort to smash German and Japanese fascism. 
Obviously, this pro-Nazi element cannot openly 
attack the United States for then they would 
be exposed and probably imprisoned. They 
follow another course, one that was set for 
them by Hitler — “create dissesion and dis
trust within the ranks of the democracies.”

The undermining of the war against the 
Axis is carried on by fascist propaganda de
signed to incur hatred, fear and mistrust of 
the Soviet Union, the only country at present 
dealing a death blow to Nazism. Pro-Nazi 
propaganda among Lithuanian Americans 
appear in several newspapers. Principal pub
lisher of everything and everything to malign 
Russia is the daily newspaper “Naujienos”, 
published in Chicago at 1739 South Hasted 
Street.

In a recent issue, for example, “Naujienos” 
published a long list of Lithuanians allegedly į 
taken to “concentration camps in Russia.” 
Names and birthdates are published with no 
mention of who the individual is or where he 
came from. These “lists” were compiled from 
no other place but Nazi sources. They have

been prepared by the German Occupation 
forces in order to cast suspicion and distrust 
against the Soviet Union. With each account 
of “Bolshevik terror” the Nazis appear as 
white winged “deliverers.”

Fortunately, we know who has established 
terror in Lithuania. No frantic attempts by 
“Naujienos” or other pro-fascists will turn 
away our accusing fingers from the Nazis.

Thousands of Lithuanians are now in Rus
sia. They retreated with the Red Army in or
der to escape the German war machine and 
to better fight against Nazism. The Lithua
nian men in the Red Army and the Lithua
nian women in the production battle are not 
in concentration camps. A number of pro-Nazis 
in Lithuania were sent away to the interior, 
just as the United States is sending away 
enemy aliens from the western coast. The 
armies of Great Britain and the United States 
are grateful for this, for it has made the 
future more difficult for the fascists.

The feeble attempts of “Naujienos” inspi
red by Nazi newspapers published in occupied 
Lithuania, to disparage the noble sacrifices 
of the Russians in this war will be to no 
avail. Lithuanian Americans are not being 
taken in by fascist efforts to conquer by di
vision.

HERE AND THERE
A Little Noise For The Western 

Front:
Almost inevitably, these clays, 

when I run into a group discussing 
the war, the line of talk which 
greets my ears goes something like 
this: “Aw, what the heck, so what 
if the Japs take Singapore and a lot 
of other places now. We’ll get it: 
back. Just wait till our Army. Na-| 
vy, and Marines get started." It I 
seems that we have become dan- Į 
gerously reconciled to the fact that , 
1942 is their year. All we have to; 
do now is fight a few small delay-1 
ing battles here and there, and1 
when we get good and ready just 
go over and take it al! back. In 
other words, we are sounding the 
death knell for a few million boys' 
without giving much thought to- j 
wards finding a different way to i 
beat the Nips. This, at present,' 
seems to constitute the Allied stra-■ 
tegy. And so, speaking as one who 
is faced with the prospect of mak-; 
ing that one way trip across the j 
Pacific, if the present policy con-1 
tinues, I must say “I don’t like it.”

To date, this war has shown all i 
too clearly how badly everyone un-' 
derestimated the Japanese. To say, 
six months ago, that those little I 
men would be in Singapore today 
after five years of getting nowhere 
against the next door Chinese would 
have been tantamount to political 
suicide. Yet every day brings forth 
new evidence of shortsightedness; Į 
almost enough to make the ordiną- j 
ry layman wonder if the experts! 
ever heard of Tokio. One also won
ders if statements by Winston 
Churchill to the effect that 1942 is 
their year and 1943 and 44 are our 
years is not playing right into the 
hands of the Mikado and paving the 
way for another exhibition by the 
Allies of their powers of under
estimation. For, surely it is incon
ceivable that the Emperor’s men 
have resigned themselves to losing 
all they’re won when the eventual 
power which they know the Allies 
can muster is brought. to bear 
against them. You can bet your bot
tom dollar that the Japs have an 
ace up their sleeves — be it germ 
warfare, secret weapons, or other
wise — which they’ll unleash if we 
give them time.

Therefore, I say, that now in 
1942 is the time for America and 
Britain to stop going about this 
war in a "business as usual man
ner.” Now, when the Germans are 
gasping for breath in Russia, now 
while the Japanese are deployed far 
from their home supplies is the time 
for the Allies to pull their mastre 
stroke. Briefly, now is the time to 
Open up a Western Front. Surely, 
the Soviets are not putting much 
faith in their pact with Japan af
ter the lesson Hitler taught them 
about trusting an Axisite. But her 
hands are tied until the Nazis are, 
distracted by an invasion of the 
continent. An invasion which must 
come soon. Before Hitler gets a 
chance to organize a spring offen
sive which would probably come in 
collaboration with a Jap attack on 
Siberia. Before the Niponese get a 
chanse to consolidate their gains 
and repair the scorched earth da
mage. This is our opportunity to 
beat the Axis to the punch. We 
don’t have to wait until 1943 or 
1944. This very year, 1942 could and 
should see a cycle which would goj 
something like this:

With Germany pulling out troops 
and equipment to meet the attack 
from the West, Russia could de
ciare war on Japan and take up the 
systematic bombing of highly vul
nerable and inflammable cities from 
nearby Vladivostok. The Japanese 
tentącles stretched very thin and 
far from home would find supplies 
quickly dwindlingand fresh mate- j 
rials from a bomb racked *homeland I 

not forthcoming in sufficient quan
tities. They would soon fall undei* 
the bombing of American Flying 
Fortress operating from Australia. 
As far as the A. E. F. is concern
ed, instead of crossing the Pacific 
it would cross the Atlantic to rein
force the British fighting the Nazis 
on Europe. With the Russians on 
one side and the Yanks and Tom
mies on the other side I think we’d 
have the Nazis just where we want 
them.

This, to me, is as good a way to 
win the war as crossing the Paci
fic and fighting far from either En
gland or America. I think it is high 
time the Allies borrowed a tactic 
called “surprise" from the Axis and 
used it to shock Japan like an asiat- 
ic earthquake. The results could be 
equally as disastrous and the'United 
Nations could begin chalking up on 
the victory side of the board.

© © ®
Though it Is hard to believe that

Gen. MacArthur’s men on the Ba
taan Peninsula ever get a chance to

Second-Generation Lithuanians Fighting
Side by Side with Liths in the Red Army 
For Liberation of Lithuania from Nazis

6// JONAS MARCINKEVIČIUS 
Wireless to Inter-Continent News.

TOURING MY VISIT to the Lithuanian Unit of the Red Army
I met many of the so called “Old Lithuanians.” There are 

two groups of “Old Lithuanians.” One of them consists of mem
bers of various collective farms in old Lithuanian villages. There
were several such villages in
the Saratov region, Chednaya 
Padina, Talovka and Litovka. 

Motor City to Present 
“Išvyta Duktė’

DETROIT, Mich. — Gee, that 
was a good rehearsal Sunday! 
More of them like that and we will 
end the season with flying colors.

I know that Spring is in the air. 
The girls are talking about Eastern 
outfits. I understand one little dark 
haired lass will be decked out in 
the riotous color, red! Wow! I 
know she’ll look sharp.

Do you readers realize that we 
have an exceptionally good cast for 
our play- “Išvyta Duktė"? Frances 
Birston is taking the role of Agute 
who takes part in a play within a 
play. She’s the girl to put it over. 
Fancy our instructor, Walter Gu
gas, as a bandit! Well, he has the 
role though it is out of his line 
since he has always had the hero 
roles. Antoinette Daubar, the flap
per whose reputation is a little 
unsavory, is learning to smoke to 
make her part realistic. After the 
first dozen cigarettes, Toni, they 
don’t taste so bad. I went through 
the same experience. Best of all, 
we have managed to secure the ser
vices of a semi-professional make
up man for the play. We’ll even 
look the part, for change.

Humor is not my line—but I do 
enjoy it as a side dish. Boner—- 
SOS is a term in music meaning 
“same only softer.” Well, this is 
the same only louder. Come on 
every body to rehearsal. We want 
to make a good appearance on 
March 22 at the State Fair Coli
seum.

—A. V. L.

’BUY DEFENSEi BONDS-TODAY ~

do anything except knock off Japs, 
Nat Floyd, American correspondent 
managed to find enough interesting 
sidelights on life in the Phillipines 
to satisfy the cries of feature hung
ry readers. Food, he reveals, is still 
plentiful but less varied with fresh 
vegetables and fruits becoming rar
er than an American without a de
coration for valor. The most popu
lar pastime among the mon is ru
mor trading with the price of coffee 
being set at one good rumor per 
cup. In other words “No rumor, no 
coffee.” A visiting captain paid for 
a meal with this little tale. “I 
heard that 10,000 troops were land
ed on Batangas beaches and were 
starting for Manila.” Even the fair 
sex seem to have lost the prime 
place they have always held in slag 
conversations. A copy of Esquire 
recent issue brought by an 
officer from a neighboring outpost, 
was seen to be neglected while a 
dozen husky officers sat around 
describing the dinners they will buy 
when the Japs are shooed out of 
the Phillipines. Such is life with 
MacArthur when the Nips decide 
they’ve had enough ‘for a while and 
retire to lick their wounds.

—Max Weintraub.

&

These villages were first settl
ed by Lithuanians who were 
exiled from their native land 
following the revolt of 1863. 
They were the grandfathers 
of the “Old Lithuanians” in 
the Lithuanian Unit of the 
Red Army. The present gene
ration is now going to fight 
for the liberation of the land 
of their ancestors.

With few exceptions they 
all speak Lithuanian, although 
Russian comes more readily to 
them—just as young genera
tion Lithuanian Americans 
prefer to speak English. How
ever, at home with their par
ents they usually speak the 
old language. It is a pure 
Eastern Lithuanian dialect 
which is spoken in the district 
of Utena and Švenčionys.

The other group of “Old 
Lithuanians” consists of the 
children of refugees of the 
last World War who retained 
spiritual contact with their 
old country and are now go
ing to fight for its liberation.

There are many different 
trades and professions among 
them. Some of them are com
manders in the Red Army. 
Highly popular are three 
brothers from Chernaya Padi- 
na. At home they were all 
tractor drivers—now they are 
tankmen.

CLEVELAND, Ohio. — A Wel
fare Committee for Draftees has 
been organized here with the girls 
of the Lambda Delta Sigma doing 
the work of writing letters and 
sending cigarettes and gifts to the 
boys in uniform. The LDS youth 
branch has set up a Fund for this 
purpose and one of the first things 
to be done for the Fund is a 
DANCE.

The DANCE is being held March 
7, Saturday, at the Lithuanian 
Workers Hall, 920 E. 79th Street. 
It’s for a good cause — for our 
members in the Army. Thirty five 
cents is the admission. Stubbies Or
chestra will serve the swing.

- PAVE THE WAY >■

B kiyn Chorus Holds 
Its Annual Dinner

BROOKLYN, N. Y.—The LMS 
Aido Chorus is holding its annual 
dinner next Saturday, March 14,. at 
the Lith-American Citizens Club. 
Lithuanian food, specially prepared 
by our cooks, will be served. A good 
orchestra will be had for dancing 
after the meal.

Tickets are selling for $1.50 and 
can be purchased from chorus 
members. Admission to the dancing 
following the dinner is 50c.

—A. C. M.

Plan for Student
Aid After War

“Will they return to graduate?” 
is the question college authorities 
throughout the nation are asking 
as students leave their campuses to 
become soldiers.

The challenge of this question — 
answered too often negatively fol
lowing the last war—is being met 
positively by the University of Io
wa with a far reaching plan for 
financial assistance to former stu
dents who will return to study after 
war-service.

Enthusiastically applauding the 
Iowa plan and urging its adoption 
throughout the country, James 
Ward, Coordinator of College Act
ivities of the Division of Youth 
Activities of the Office of Civilian 
defense, declared: “The Iowa plan 
goes a long way towards solution 
of one of the knottiest student pro
blems arising from the current war 
situation. It is hoped that other col
leges and universities will consider 
their plan thoughtfully.”

“If similar plans arc adopted on 
other compusos, thousands will be 
brought back, and the—shock (of 
rehabilitation) will be cushioned,” 
commented Loren Hickerson, col
umnist for the Daily Iowa, college 
paper.

.The program calls for gifts of not 
over $200 to each returning • stu
dent in need of assistance. The mo
ney is to come from a fund made 
up of voluntary contributions of 
10c a week from each student still 
on campus. About $10,000 is expect
ed to be collected in this manner 
this semester. *

Originator of the plan to help 
post-war University of Iowa stu
dents is Francis Weaver, 22ryear- 
old law student from Mason City, 
Iowa. Mr. Weaver believes that his 
plan has already gone in for raising 
morale of those students now in 
school who are likely to be called 
into the armed forces.
Requirements - for the $200 gifts

CHICAGO, Ill. — The biennial 
convention of the L.D.S. will be 
held in this city during the week of 
July 19. The fraternal order’s con
vention week will also celebrate the 
12th anniversary of the founding of 
the LDS. Together with the con
vention’s activity program will be a 
Drama Tournament, and a Track 
and Field Meet as well as Softball, 
Golf and Swimming Events.

The National Youth Committee of 
the LDS appealed to all youth 
branches to begin preparations for 
the convention. It will be necessary 
to organize and finance groups of 
delegates to visit Chicago that week.

—Comm.

Concert for the Mass. 
Lith Radio Program

SO. BOSTON, Mass. — The Lith
uanian Progressives Council is hold
ing a star-student concert this Sun
day, March 8, for the benefit of 
the Lithuanian Program. Among 
those to be heard at the concert will 
be Biruta Ramoškaitė, Alex Vasi
liauskas and the So. Boston Russian 
Group.

The program, for whose • benefit 
the. concert is being held, is heard 
every Sunday morning at 9 p. m. 
over station WHDH.

Tickets for the concert arc 75c. 
and 99c. It is being held at the 
Municipal Auditorium in So. Boston 
Program begins at 3 p. m.

Wasted Oratory
I want a ‘divorce. That woman 

jes’ talk, talk, talk, talk night an' 
day. I can’t get no rest and that 
talk is drivin’ me crazy.

Young Lawyer — What docs she 
talk about?

She doan’ say.

Olivia de Havilland so-stars with 
Henry Fonda in Warners’ forthcom
ing “The Male Animal.” She plays 
wife to Fonda’s role as a college 
professor caught in love and politics.

to returning students include at 
least six months’ service in a U.S. 
armed force, attendance at the Uni
versity of Iowa from October 15, 
1940, to the time of induction or 
enlistment, and maintenance of gra
duating grades during this time.

Collection of the fund is being 
carried out on a group basis. Presi
dents of sororities and fraternities, 
leaders of dormitories and such 
groups are responsible for collecting 
their quotas.
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U. S. Army Manual Aims for 
New High in Fighting Abili

ty Against the Fascists
By HARRY RAYMOND

Preparing to put the largest army ever mobilized in America 
into the field against the Axis powers, officers charged with 
training the troops and leading them in combat have been hand
ed a set of strict rules of conduct which, if observed by both of
ficers and men, will give properly-armed and equipped U. S.
combat teams ultimate superio-1 
rity over the enemy.

The new Army “Basic Field Ma
nual,” a booklet that every soldier 
is expected to master as part of his 
training, states that good military 
discipline is essential to military 
success in the field.

But U. S. Army regulations do 
not use the word discipline in the 
old Prussian sense. The old theory 
that it is not the soldier’s job to 
“reason why” but to “do and die” 
cannot bo found in the new Army 
training manuals.

TREAT THEM AS HUMANS
“Never forget that your men arc 

human beings, not machines,” says 
Army field regulations in a special 
warning to officers. “They have the 
same feeling as yourself. Treat 
them as human beings. Be kindly, 
courteous and considerate — never 
harsh’ overbearing or contemptuos. 
Encourage the men to express their 
views, explain your own reasons, 
make them feel that they are work
ing with you.

“Let your men see that you have 
confidence in their loyalty and effi
ciency, that you take it for granted 
that they can be depended upon to 
do their best at all times. They will 
make a mighty effort to be worthy 
of such confidence.”

Whereas the Nazi, Japanese and 
Italian military machines base their 
discipline on the theory of the sol
dier’s fear of punishment, leaders 
of America’s new Army believe that 
commendation, reward and the de
velopment of self-respect arc the 
best means of developing clean and 
high morale among troops.

All forms of regulation Army 
training have their disciplinary va
lue and some have such high value 
that great stress has been placed 
on them.

Men suddenly drafted from civil 
life to that of the Army barracks, 
bivouac or camp often gripe at de
mands for promptness and precision 
in the execution of Army orders. 
But the soldiers must understand 
that close order drill, military cere
monies, marching, guard duty and 
rifle marksmanship must be master
ed before he can expect to be ef
ficient in the field battle.

Outstanding characteristic of 
these drills is that they develop 
promptness, precision and efficiency 
in the execution of orders. And 
prompt and proper execution of or
ders is an important factor in win
ning a decision in the field over the 
enemy.

The new Army regulations point 
out, however, that punishment “is 
an essential if not a usual instru
ment” of discipline.

“Punishment,” says Army regu
lations, “is the last resort of disci
pline, not the first. Admonition 
should precede punishment when 
possible. Punishment should prefer
ably be what is known as company 
punishment, court martial being 
used only in serious cases... In
justice in the administration of 
punishment is the greatest foe of 
good discipline.”

RULES FOR OFFICERS
The Army lays down these rules 

for the officers:
1. He must set an example for his 

men.
2. He must know his profession 

throughly and be able to do him
self anything he orders his men to 
do.

3. He must be absolutely just in 
dealing with the men.

4. He must be devoted to the in
terests of the men of his command.

5. He must give his personal at
tention to every detail of training 
and operations in the field.

6. He must preserve a calm and 
judicial attitude, support his im
mediate subordinates when they do 
their duty and correct them with 
the least affront to their self-res
pect when they are wrong.

7. He should develop a spirit of 
friendliness with the men, interest
ing himself in their affairs, deve
loping initiative, and should give 
praise and censure where it is me
rited, but being tactful in the admi
nistration of censure, delivering it 
usually in private.

Among the indications of good 
discipline in a military unit, the 
Army lists, (1) Smartness, neat
ness and cleanliness in the appear
ance of the men. (2) Smartness in 
action, both individually and at 
drill. (3) Equipment properly cared 
for, quarters clean and orderly. (4) 
Careful observance by the men of 
the rules of courtesy, both toward 
their officers and among them
selves. (5) Careful observance of all 
regulations for the government of 
the organization. (6)1 Prompt and 
cheerful obedience to all lawful or
ders. (7) Good humor among the 
men of which joking and singing 
are indications. (8) Normal indul
gence in wholesome recretation, es
pecially between individuals, squads, 
etc., in drill and sports. (10) A 
tendency on the part of the men to 
associate with each>qther when’offt 
duty,, rather-than habituallyHo seek] 

relaxation alone or in other com
pany.

THE TEST OF DISCIPLINE
“For a military unit,” says the in

fantry regulations, “the real test of 
its discipline is what it can accomp
lish in a desperate situation, espe
cially in battle.”

Liet. General Hugh A. Drum, 
commander of the First U. S. Field 
Army, speaking to his officers on 
discipline and leadership, said:

“The American soldier is intelli
gent, has resourcefulness and a de
sire to succeed. These qualities are 
not fully utilized unless the circum
stances, plans and objectives of si
tuations are made known to him. 
Leaders are responsible that their 
men know and understand what the 
High Command desires to accomp
lish. So long as definite objectives 
are known to men, they will follow 
good leadership under severe and 
trying conditions.”

Worcester Chorus to
Hold Surprise Party

WORCESTER, Mass. — The Aido 
Chorus is holding a party this Sun
day at 29 Endicott Street, at 5 
p. m. Tickets are only $1.00. Don’t 
forget that a surprise is in store 
for you!

Fiddlings: I see where the basses 
suffered a loss... 1 Come on you 
whispering altos. Want a mike?... 
Well, well, R. D. you’re quite a 
good bowler, aren’t you?... Help! 
Why doesn’t someone help A. P. ?

The Fiddler.

Music Notes
by John Michel

MARRIANNE LORRAINE

YOU COULD HAVE knocked me 
over with a feather the night 

of Saturday February 28th, when 
this French pipe organ walked on 
the stage at Town Hall and ably 
backgrounded by the capable Lou 
Cooper, gave a heavy shot in the 
arm to a long-dead and too long 
buried form of art.

The actual performance was no
thing to rave over. Miss Lorraine 
has a lot of talent buried under a 
lot of fol-de-rolish chintz padding, 
but there is absolutely nothing to 
get excited about. I’ve seen techni
cally better performances and ca
perings in vaudeville. What got me 
all het up was the possibilities of 
the thing. Using what she had, Ma
demoiselle Lorraine, nee Oswald, set 
the pace for hundreds and hund
reds and hundreds of other ar
tists, potentially as good or better. 
Americans should take to this poe
try sing like flies to sugar or politi
cians to graft. There is really no 
trick to it at all, if handled proper
ly. Every shop or factory or union 
has at least one born clown in it. 
My own place of business boasts 
two.

I suppose lots of people see great 
things in Carl Sandburg, who has 
taken Marrianne under his broad 
wings. He’s an American people’s 
poet, no doubt, but what he wrote 
for her last night had*little mean
ing, was definitely unfunny whore 
it was supposed to be 'funny or 
completely lacked sum and sub
stance. The French pieces native 
to the artist were, without excep
tion, deftly done, though I do not 
understand the language in which 
they were spoken and sung. Sand
burg’s Miss Wishes .and Her Three 
Whispering Cats was feebly whim
sical but as a whole, his words fail
ed to hang together in any order 
whatsoever. One could absorb as 
much emotion reading a passionate 
magazine -ad.

Further on, the artist spent about 
five minutes proving that neither 
Garcia Lorca nor Archibald Mac- 
Leish are always powerful writers.

The rendition and pantomime of 
Little Boy Will Not, the famous 
chant authored on the bathtub by 
some suburban child genius was 
about the only piece in English that 
etched itself in my memory.

Due to a throat ailment, Made
moiselle Lorraine speaks as though 
she had swallowed a mouthful of 
lye directly before the performance. 
French films arc packed with hus
ky-voiced actresses who can get 
away with it because the millieu 
seems to demand it, but somehow, 
on a New York stage, this particu
lar attribute gives a distinctly 
night-clubbish, sixth-avenue bar
room tinge to the whole perfor
mance that one feels it could do 
without.

If I could speak directly to the 
artist, I would say: “Bravo! As 
well done as could be done. I am 
counting on • thousands of Americans 
'toldo abetter.” y • v. . j . &
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Su Tolimųjų Vakarų Lietuviais
Rašo A. BIMBA

SKAITYTOJU BALSAI

(Pabaiga)
Tikrai buvo garbe susipažinti su rim

tais ir veikliais draugais Stupurais. 
Abudu dar jauni draugai. Daug “Lais
vei” abudu aukojo ir dar pasipirko “Lais
vės” Šerą.

Per du vakaru per abu šiuos miestus 
dienraščiui padarėme $128 finansinės pa
ramos — truputį pralenktas Los Ange
les. Širdingiausia padėka visiems ir vi
soms.

Gaila, kad labai mažai laiko tebuvau 
paskyręs šioms kolonijoms. Nebuvo pro
gos plačiau ir nuodugniau susipažinti su 
visa aplinka.

Tacoma ir Seattle, Washington
Paskutinis mano apsistojimas Pacifiko 

tolimam pakraštyje buvo Washington© 
valstijoje Tacoma ir Seattle. Tacomoj su
sirinkimėlis įvyko vasario 15 d. po pietų. 
Stotyje pasitiko draugas Adomauskas. 
Nuvažiavome pas šapalus. Draugė Ša
palienė, “Laisvės” skaitytoja, buvo paruo
šus labai skanius pietus. Ji, beje, yra 
“Laisvės” administracijos darbininkės 
Lillian Kavaliauskaitės teta. Jos ♦dukre
lė randasi ant Hawaii salos, kurią taip 
žiauriai japonai užpuolė 1941 metų gruo
džio 7 d.

Diena pasitaikė nepaprastai graži. Ka
dangi Tacomoj iš viso lietuvių yra mažai, 
tai ir į susirinkimą suėjo tik mažas bū
relis. Gražiai pasikalbėjome su draugais 
bei draugėmis. Dar jie sudėjo “Laisvės” 
reikalams keturiolika dolerių su centais.

Ten buvo atvažiavę iš Seattle draugai 
Baltrušaitis ir Kavaliauskienė, kuri pir
miau gyvendavo Tacomoj ir kurios drau
gas nabašninkas Kavaliauskas ilgus me
tus daug ir sunkiai dirbo dėl pažangaus 
lietuvių judėjimo. Kavaliauskienė irgi 
yra nuoširdi veikėja. Jiedu mane parsi
vežė į Seattle pas draugus Baltrušaičius, 
kur radome susirinkusį gražų būrelį lie
tuvių. Draugė Baltrušaitienė, linksmo ir 
malonaus būdo, darbšti šeimininkė, turė
jo paruošus skanius, didelius pietus sve
čiams. Pasivalgėm, pajuokavome ir pas
kui visi nutraukėm į svetainę, kur įvy
ko masinis susirinkimas. Susirinkimas 
buvo visais atžvilgiais geras. Parinkta 
aukų, draugė M. Kirk pasipirko “Lais
vės” šėrą — viso pasidarė su viršum 
penkiasdešimts dolerių dienraščiui para
mos.

Kaip visi kiti Pacifiko pakraščio lie
tuviai, taip seattliečiai nepaprastai drau
giški ir svetingi žmonės. Kadangi tik tą 
vieną popietį teturėjau laiko su jais pra
leisti, tai nuodugniau susipažinti ir išsi
kalbėti nebuvo progos.

Ant rytojaus, vasario 16 d., Baltrušai
čių automobiliumi mudu su Baltrušaitie

"Keleivio” Redakto
riaus Bėdos

“Keleivio” skaitytojai, ma
tomai, vis dažniau pradeda 
rašyti savo protestus redak
toriui Michelsonui, kaltinda
mi jį pro-naciškume. Tas, 
žinoma, “mokytam” redak
toriui labai nepatinka. Ir 
jis jiems štai kokį pamoks
lą išdrožia:

“Yra žmonių, kurie visai 
nemoka protauti. Jiems ga
lima įkalbėti visai nebūtų 
daiktų. Štai, komunistų 
laikraščiai pradėjo skelbti 
melą, būk ‘Keleivis’ ‘garbi
nąs’ suomius, o suomiai da
bar esą ‘aršiausi demokra
tijos priešai.’ ‘Hitlerio talki
ninkai ir t.t.’

“Ir atsiranda žmonių (Su
prask: ‘Keleivio’ skaityto
jų. — P. B.), kurie tiems 
melams tiki. ‘Keleivio’ re
dakcija gavo jau du laišku, 
kurių autoriai, prisiskaitę 
komunistiškų melų, klausia: 
‘kodėl ‘Keleivis’ garbina 
suomius?’ ”

Ir tuos savo skaitytojus 
“Keleivis” piktai bara:

“Aišku, kad tie žmonės 
yra komunistų suklaidinti, o 
suklaidinti dėl to, kad jie 
nę^ioka į sa^o t protu įvaduo-

ne pavažinėjome po apylinkę, ir apie vi
durdienį apleidau tą, bene tolimiausią, 
lietuvių koloniją. Išvažiavau į Butte, 
Montana. Labai ačiū Baltrušaičiams už 
tą draugišką pasitikimą ir priėmimą.

Butte, Montana
Pribuvau pas draugus Burtkauskus. 

Jie užlaiko didelį furnišiuotų kambarių 
namą. Tik ant greitųjų jiems buvo pra
nešta, kad aš pribūsiu. Apart jų, dar at
ėjo draugai Sharka, Ella ir Kačinskas. 
Dar buvo atėję ir su mumis dalyvavo 
trys amerikiečiai. Vakarą praleidome la
bai gražiai ir naudingai. Visi draugai 
pasimokėjo į Lietuvių Literatūros Drau
gijos 111 kuopa duokles už du metu — 
1941 ir 1942.

Butte yra vario kasyklų centras. Be
veik visi lietuviai, kurių, beje, yra tik 
saujalė, dirba vario kasyklose. Kaip vi
sų mainierių, taip jų, darbas yra sunkus.

Man labai patiko Butte draugų politi
nis subrendimas. Pasirodo, kad jie la
bai glaudžiai seka visą politiką. Ypatin
gai draugė Burtkauskienė visais šių die
nų klausimais puikiai orientuojasi. Drau
gai sudėjo po dolerį “Laisvei” aukų, o 
Burtkauskienė dar tapo dienraščio skai
tytoja. Tikiu, jog LLD kuopelė pasilai
kys. Užsimokėję nariai prižadėjo dar 
vieną kitą naują narį gauti.* Dabar ten 
turėsime du “Laisvės” skaitytojus. Iš 
pirmiau “L.” skaito d. J. Ella.

Butte ir buvo paskutinė Tolimųjų Va
karų stotis. Iš ten jau leidausi į Rytus, 
per Salt Lake City, Utah, Omaha, Ne
braska, į Chicagą, Detroitą ir Brookly- 
nan.

Jokiam kitam maršrute į mane nepa
darė tokio gilaus įspūdžio viena mūsų pa
žangaus judėjimo garbinga ypatybė. Tą 
ypatybę aš vadinu draugiškumu, štai, 
taip toli, taip atsiskyrę tie mūsų draugai 
gyvena ir darbuojasi, tūkstančius mylių 
turi nuvažiuoti, idant juos pasiekti. Bet 
kur tik rasi ar Lietuvių Literatūros 
Draugijos narį, ar “Laisvės” arba “Vil
nies” skaitytoją, jausiesi, tartum būtum 
visados jį pažinęs ir su juomi draugavęs. 
Jis tau artimas, savas, malonus. Kalban
tis nereikia varžytis. Žinai, jog tu ir jis 
esate to paties judėjimo žmonės, tų pa
čių prakilnių idėjų šalininkai, tos pačios 
darbo žmonių armijos kariai. Linksma, 
smagu...

O dabar. Good-bye visiems, iki kito pa
simatymo. Visus kviečiame atsilankyti į 
Rytus. Užeikite pas mus, aplankykite sa- \ 
vo įstaigą, kurią jūs, draugai, taip gra
žiai ir nuoširdžiai parėmėte per šį ma
no maršrutą.

visus ir visuomet gali mul
kinti. “Melas turi kreivas 
kojas” — sako jau kiek nu
senusi lietuvių patarlė. O 
kreivakojis toli bėgti nega
li. Taip buvo ir su tamstos 
kreivakoju melu, p. redak
toriau. Jį pačiupo tamstos 
paties laikraščio skaitytojai 
ir iš tamstytės lūpų. Nepri
simeni? Tai prašau atsi
grįžt į visai netolimą praei
tį, — apie porą mėnesių at
gal. Tai buvo pabaigoj gruo
džio mėnesio, 1941 m. Jau 
tuomet Jungt. Valstijų val
džia užgrėbė šios šalies ži
nyboj buvusių 16 “demokra
tinės” Suomijos laivų, for
maliai pripažindama Suomi
ją esant nacių Vokietijos 
talkininke. Ir aky vaizdo je 
to, tamsta, p. redaktoriau, 
parašei savo laikraštyje (žr. 
sausio 1, 1942 m.) štai kokį 
atdūsį:

“Suomijos padėtis tikrai 
tragiška. Rodos, ji guli 
nuošaliai ir niekam po ko
jom nesimaišo, tačiau trum
pu laikotarpiu ji naikinama 
jau antru kartu.”

Ir tokis tamstos šiltutėlis 
mūsų šalies priešui prijau
timas, suprantama, negalė
jo būt nepastebėtas net ir 
tamstos paties laikraščio 
padoresnių skaitytojų, ku
riuos tamsta vadini nemo
kančiais protauti. Mat, jie 
nenorilbūtilpro-naciais.

tis.” (Pabraukimas mano.— 
P. B.).

Dėl poros “suklydėlių” p. 
Michelsonas taip labai ne
sisielotų ir nerašytų jiems 
taip ilgą (pusantros špal- 
tos) pamokslą. Matomai, to
kių “suklydėlių” jau yra 
daug, tai p. redaktoriui net 
plaukai pradeda šiaušties. 
Tuo labiau, kad tie “sukly- 
dėliai” jį ne tik bara, bet ir 
|“divorsą” su jo laikraščiu 
.ima. O tas, tai — aršiau
sia! Tokie protestantai p. 
Michelsono akyse — “nemo
ka savo protu vaduotis,” 
žiopliai.

Kad “Keleivio” redakto
rius savo laikraščio skaity
tojus kolioja, tai jo dalykas. 
Mums dėl to nei šilta, nei 
šalta. Bet tame to p. re
daktoriaus “pamoksle” yra 
ir charakteringų dalykučių, 
kurie yra verti pasvarsty
mo.

Pavyzdžiui, p. redaktorius 
rašo, kad jo laikraščio skai
tytojai nemoka protauti, 
“jiems galima įkalbėti visai 
nebūtų daiktų.” Ne visai 
taip, p. redaktoriau. Tams
tai į tėnkaf įsiutinti,-, kad4 ne.
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Viešas Pareiškimas Del Lais
ves Bendroves Direktorių 

Ir Vajaus Vedėjų.

ALDLD 68-ta kuopa, Hart
ford, Conn., laikytame susirin
kimo, vasario 9-tą, 1942 m., iš
klausiusi trumpą raportą mū
sų, kolonijos vajininko A. Kli
mo, kuris nusiskundė, kad jis 
buvo—tiksliai ar netiksliai— 
mūsų dienraščio .Laisvės suva
žiavime ignoruojamas, jam 
nebuvo suteiktas balsas išduo
ti raportą iš jo darbuotės, kai
po vieno iš darbuotojų vajuje.

Taigi 68 kuopos nariai per
malę, kad tas pasielgimas yra 
kenksmingas mūsų judėjimui, 
nutaria duoti papeikimą dėl 
vajaus vedėjų.

68-tos kuopos valdyba:
K. Vilkas, pirmininkas
John P. Vilchinskas, fin. 

rašt.
Walter Buzauskas, prot. 

rašt.
B. Muleranka, iždininkas.
Laisvės Red. Pastaba. — 

Mums rodosi, kad ALDLD 68 
kuopos draugai ne vietoj šį 
“nusiskundimą” daro. Šių me
tų Laisvės šėrininkų suvažia
vime, kaip ir kiekviename su
važiavime, niekam nebuvo 
burna uždaryta; tą puikiai 
matė, kurie jame dalyvavo. 
Jeigu drg. Klimas nebuvo iš
šauktas pakalbėti atidarant 
suvažiavimą, tai tas įvyko gry
nai per neapsižiūrėjimą ben
drovės pirmininko, atidariusio 
suvažiavimą. Bet ne tik drg. 
Klimas nebuvo iššauktas,—vi
sa eilė kitų vajininkų taipgi 
nebuvo iššaukti. Buvo many
ta, kad kiekvienas, kuris no
rės kalbėti, galės tą padaryti 
diskusijų eigoje,—apsvarstant 
administracijos arba redakci
jos raportus.

Tačiau drg. Klimas, kiek at
mename, visai neprašė balso 
kai buvo išduotas administra
cijos raportas. O svarstant re
dakcijos raportą, jis buvo ga
vęs balsą, bet atsisakė kalbė
ti, o tik pareiškė, kad jį kas 
nors tiksliai ignoruoją. Bet to 
mūsų suvažiavimuose niekad

Sakai, kad savo laikraš
čio žinias nefabrikuoji, re- 
mies “vien tik tomis infor
macijomis, kurių praneša 
didžiosios Amerikos žinių 
agentūros. O iš kokios ži
nių agentūros tamsta ga
vai žinią, kad “Suomija gu
li nuošaliai ir niekam po ko
jų nesimaišo?” Mažu toji 
agentūra galėtų įtikinti ir 
Amerikos valdžią, — ji Suo
mijai grąžintų jos laivus?... 
Pasitarnaukite, p. redakto
riau !.

. PJB.
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nebuvo, nebuvo ir šiame suva^ 
žiavime. Kas gi norės užčiaup
ti burną asmeniui, kuris daly
vavo mūsų dienraščio vajuje?

Negalima kaltinti nei mūsų 
pirmininkų, kurie veda suva
žiavimus. Turime atsiminti, 
kad, kai suvažiavime dalyvau
ja virš 150 asmenų, tai ne
lengva visus ant syk pastebė
ti ir pilnai visus_ patenkinti. 
Tegu drg. Klimas dalyvauja 
sekamame laisviečių šėrininkų 
suvažiavime, o jis pamatys, 
kad toji “klaida” bus pataisy
ta.

Montello, Mass.
Mūsų Naujienos

Jau bus su viršum mėnesis 
laiko, kaip sunkiai susirgo 
drg. Pukelienė. Ji yra Prano 
Pūkelio žmona. Juodu yra se
ni “Laisvės” skaitytojai ir geri 
darbininkiško judėjimo rėmė
jai. Jos duktė yra pabaigusi 
daktaro mokslą. Sužinojusi 
apie motinos nelaimę, paliko 
viską ir atvažiavo net iš Pitts- 
burgho, Pa. Ji daug gelbėjo 
motinos nelaimėje. Dabar jau 
galima pranešti, kad ligonė 
geriau jančias, ir vasario 23 
d’, parvežė ją į namus.

Linkėtina greito pasveiki
mo.

Draftas paliečia mūsų pro- 
gresyvį jaunimą. Antanas Va
saris, kuris yra žinomas ne 
tik čionai, bet ir didesnėse lie
tuvių kolonijose, kaipo L.D.S. 
jaunimo organizatorius ir dar
bininkiško judėjimo rėmėjas, 
liko pašauktas į Jungt. Valsti
jų kariuomenę, ir neužilgo bus 
išvežtas. Bet jis atrodo links
mas, “nieko nepaiso.” Mato
mai, Antanas yra pasiryžęs 
stoti į kovą prieš žmonijos 
priešą—fašizmą.

Iš Montello išeina ir dau
giau lietuvių, kaip tai: J. 
Glenus, Tamulevičiukai, ir ki
ti. V. Kašėtukas, kuris prigu
lėjo prie L.D.S Jaunuolių 
Skyriaus, jau dvi savaitės, 
kaip išėjo į kariuomenę.

Linkėtina laimingai sugrįžti.

Russian War Relief vietinis 
komitetas tarptautiniai suren
gė bankietą Liet. Taut. Namo 
Svetainėje. Įvyko vasario 15, 
1942 m.

Valgių nemažai aukavo mū
sų biznieriai. Geriausia atsi
žymėjo lietuviai. Taipgi ir ko
mitetas gaminimui valgių’ ir 
viso rengimo buvo po kontro
le lietuvių. Padėjo ir kitatau
čiai, kaip tai: Lenkų Piliečių 
Kliubas, White Eagle Kliubas, 
ir kitos organizacijos.

Publikos buvo apie 4 šim
tai I žmonių.. Vakarui:■ pirminin

kavo S. Jaffe, vietinis advoka
tas.

Buvo ir koncertinė progra
ma, kurią išpildė Moterų Ap- 
švietos Kliubo dainininkių gru
pė, po vadovyste G. Stepona
vičiaus. Jos vykusiai sudaina
vo Amerikos Himną ir kitas 
dainas.

Buvo klasiškų šokių, solo 
dainų ir skambinimų ant mu- 
zikališkų instrumentų.

Kalbėjo profesorius J. 
Struik iš Bostono, ir vietinis 
apdraudos viršininkas, Mr. Ki- 
brick.

Aukų surinkta $247.83. Ne
mažai liks pelno ir nuo ban- 
kieto. Su aukomis ir pelnu nuo 
parengimo, jau kasierius J. Ši
maitis išrašė čekį ant $550 ir 
pasiuntė į Boston Russian War 
Relief ofisą.

Visiems aukotojams, rengė
jams, komitetui ir atsilankiu
siems širdingas ačiū!

Žolynas.

Pittsburgh, Pa.
L.L.D. Ą-to Apskričio 

Konferencija.
L.L.D. Ketvirto Apskričio 

konferencija įvyko vasario 15 
d., 1942 m.

Suvažiavimą atidarė minėto 
apskričio pirmininkas d. P. S. 
Martinkus 2:30 vai. po pietų.

Apskr. valdybos nariai pri
buvo visi.

Paskirta mandatų peržiūrėji
mui dd. J. čuplys ir V. šerbi- 
nienė.

Konferencijos vedimui pirmi
ninku išrinktas Jonas Urbonas, 
o sekretorium — J. Diamond.

Mandatų pertikrinimo komi-' 
sija pranešė, kad dalyvauja nuo 
4-rių kuopų 8 delegatai. Du ne
pribuvo. Suteikiant 5-kiems 
apskričio komiteto nariams tei
sę konferencijos svarstymuose 
ir tarimuose, tai viso dalyvių 
buvo 13.

Apskričio valdybos raportai. 
Iš jų raportų pasirodė, jog val
dyba savo veikloje vadavosi or
ganizacijos taisyklėmis ir jos 
labu. Savo posėdžius apskr. ko
mitetas laikė kas mėnesį, kad 
padėti silpnesnėms kuopoms jų 
veikloje. Buvo pasiųstos atviru
tės veiklesniems nariams, ragi
nant juos daugiau susirūpinti 
organizacijos reikalais. Tris sy
kius buvo atsišaukimas-paragi- 
nimas ‘ parašyti per “Laisvę,” 
bet tas pasiliko šauksmu ty
ruose, išskyrus 4 kuopas. Gi ki
tos keturios kuopos jau dingo.

Delegatų raportai. Iš delega
tų pranešimų pasirodė, kad tik 
4 kuopos randasi gerame sto
vyje, tai yra: 87 kp. (North 
Side), 33 kp. (Soho), 40 kp. 
(McKees Rocks) ir 74 kp., 
New Kensington. Šios kuopos 
stovi gerai turtu, nariais, veik
lumu, literatūros platinimu ir 
finansiniu rėmimu darbininkų 
judėjimo.

Toliau, praėjo keletas gerų 
tarimų, bet gyveniman juos 
pravesti — tai kitas klausimas.

Toliau, buvo rinkimas apskr. 
pildančiojo komiteto 1942 m. 
Niekam iš naujų neapsiimant, 
liko užtvirtinta ta pati senoji 

•valdyba, tik alternatai išrinkti 
nauji.

Pagal organizacijos taisyklių, 
kuopos užsimokėjo mokesčius į 
apskritį nuo nario po 5c.

' Daugiau svarbesnių reikalų 
nesant, pirm. S. Urbonas užda
rė konferenciją kaip 4:30 vai. 
po pietų.

Draugiškai,
L.L.D. d-to Apskr.

Sekretorius.

Lawrence, Mass.
Iš “Nepriklausomybes” 

Prakalbų
L. K. Kliubas čionai ir šie

met minėjo Lietuvos nepri
klausomybę. Tą šis kliubas da
rė per visą eilę metų.

Kalbėtojų buvo 4 — trys 
vietiniai daktarai (C. J. Mi- 
kolaitis, P. Miškinis ir J. A. 
Gaidis) ir penktakojis St. Mi
chelsonas, “Kel.” redaktorius.

Pirmieji trys kalbėtojai kal
bėjo maždaug tokioje dvasio
je, kaip ir kitais metais kal
bėdavo.^ Nieko .* nau j o - j ie -f ne

pasakė.
St. Michelsonas, supranta

ma, pliovojo apie bolševikus 
bei Sovietų Sąjungą taip, kaip 
jis daro per savo persigėrusią, 
naciniu raugu gazietpalaikę. 
Susiriesdamas, prakaitą nuo 
savo kaktos braukydamas, jis 
plūdo Sovietus, kam jie išrėžę 
“desėtkus tūkstančių” lietuvių 
iš Lietuvos į “Sibirą”, ir t.t. 
Kai-kas iš publikos šūktelėjo: 
“Ar ir visus zvanus bolševikai 
iš Lietuvos išvežė?” Michelso
nas, matomai, suprato, kad iš 
jo juokus krečia, tai ignoravo 
aną pastabą.

Michelsonas ilgokai apsisto
jo savo kalboje apie smetoni- 
ninkų delegaciją pas prez. 
Rooseveltą, kuriai vadovavo 
F. J. Bagočius. Prezidentas 
pasakęs, kad Lietuva bus iš 
okupantų paliuosuota ir vėl 
laisva. Michelsonas vehgė pa
sisakyti kiek stipriau prieš na
cių Vokietiją, kuri, okupavo 
Lietuvą ir terioja jos žmones; 
jis nepasakė, kiek naciai Lie
tuvos žmonių išvežė Vokieti
jon, ir ar jie iš ten kada nors 
sugrįš. Jis tik apsiputojęs rė
kė, kad būk bolševikai išvežę 
“desėtkus tūkstančių lietuvių į 
Sibirą.” Mat, naciai jam prie 
širdies, tai jis apie juos ir ven
gia kalbėti.

Baigęs savo “prakalbą”, Mi
chelsonas kai smukte išsmuko 
nuo estrados, bijodamas, kad 
jam klausimų klausovai neiš
keltų. Mat, dauguma žmonių 
žino ir tiki, kad taip greit, 
kaip Raudonoji Armija iš
trenks nacių gaujas iš Lietu
vos, taip greit “išvežti lietu
viai į Sibirą” vėl bus Lietuvo
je ir imsis už sutvarkymo sa
vo krašto reikalų. Tą nujau
čia ir “socialistas” Michelso
nas, už tai jis taip ir dūksta.

Lawrence’io Dzūkelis.

Binghamton, N. Y.
Ligoniai Mūsų Mieste. 

Apsivedimai.
Serga jaunuolė Skrebiūtė. 

Susižeidė koją.
Serga M. Bekerienė, taip 

vadinamu “šalčiu-gripu.”
Vėl apsirgo J. K. Vaiče

kauskų sūnus Bryne. Jis yra 
po Dr. I. Pine priežiūra.

Serga drg. P. Bakšienė šal
čiu.

Sveiksta drg. T. Bagdonie
nė, kuri turėjo labai sužeistą 
koją.

Eina sveikyn W. Bakšas; 
jau gali vaikščioti.

Pasveiko drg. Ona Kireilie- 
nė, kuri sirgo ir negalėjo da
lyvauti Moterų Skyriaus susi
rinkime; ji dėl menkos prie
žasties nepraleidžia jo.

Ligoniams linkiu greit pa
sveikti.

Teko sužinoti, kad vasario 
8 d., Chester, Pa., suėjo į po
rinį gyvenimą Leonardas Gir- 
nis su ukrainiete mergaite. 
Jaunavedžiai yra abudu buvę 
mūsų miesto gyventojai. O da
bar tai apsigyveno Chester, 
Pa. Leonardas yra draugų W. 
O. Girnių sūnus ir mūsų LDS 
6 k p. narys. Jis yra rimtas 
jaunuolis ir geras muzikantas. 
Čia gyvendamas priklausė 
prie orkestros, kuri vadinosi 
Leonard’s orkestrą. Iš amato 
yra mechanikas - mašinistas. 
Dirba dėl šalies apsigynimo 
(defense), Chester, Pa.

Linkiu jaunavedžiams links
mo ir laimingo porinio gyveni
mo.

Suėjo į porinį gyvenimą dar 
ir kiti lietuviai. Vasario 14 d. 
apsivedė J. Skribis su B. Be- 
leckiūte. B. Beleckiūtė yra 
augusi Forest City, Pa.

Apsivedė inžinierius čižaus- 
kas su kitataute mergina. Či- 
žauskas tarnauja J.A.V. ka
riuomenėj, yra jau leitenan
tas. . , , .. 11 3' ’<

Laimingo šeimyniško gyve
nimo jaunavedžiams!

J. K. Navalinskienė.
Nuo Redakcijos.—Praleido

me Jūsų pranešimą apie kovo 
7-to būsimus judžius, nes apie 
tai jau . įtalpinom, pirmęsnio 
asmens^mųms^prisiųstą*raštą\



Šeštas Puslapis LAISVĖ Penktadienis, Kovo 6, 1942

Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 21

Rochester, N. Y.

(Tasa)
Kai tik kilo didysis karas, Przidirskis 

nujautė būsią senų vertybių krachas. 
Vieną dideli dvarą pardavė vokiečiui. 
Gautus pinigus pervedė j Šveicarijos 
banka, vėliau iškeitė Į dolerius ir užsieny 
nusipirko gražią vilą. 1919 m. buvo pa
bėgęs Lenkijon, bet tuojau grįžo. Nešoko 
mazūro, kuomet kiekviename miestelyje 
šaukdavo prieš, bet žvalgėsi. Ir nužiurę- I 
jo. Tučtuojau kitą dvarą išdalino gimi
nėms po dalį, žinoma, apsidraudęs ir sa
ve. O tame, kur jis pats gyveno, įkūrė 
pavyzdingą ūkį. Įsteigė žirgyną, išrašė 
vieną kuilį iš Danijos, kitą iš Anglijos ir 
išvengė parceliacijos. Dvaras žydėjo, ir 
dabar tebežydi. Tiesa, jo brolėnas pate
ko į kalėjimą, kaip peoviakas. Buvo su
laukęs nemalonumų. Kurį laiką kirtosi su 
valdžia, buvo sušaukęs dvarininkų suva
žiavimą, rašė skundus užsienių valstybių 
atstovams ir spaudai. Neilgam. Skaudan
čia širdim pamatė, kad jo luomo draugai 
ir kaimynai nebemoka dainuoti naujo gy
venimo chore. Viešai nenusigręžė nuo jų, 
bet sieloje peržegnojo juos ir, be vieno 
kito, palaimino tyliai ir skausmingai mir
ti.

Paskutinysis atvažiavo ponas Survila 
su žmona ir dukra. Bernas “kučeris” vi
su balsu niūkė du nuvarytus arklius, bo
tagu pliekė per strėnas. Jėga verkiantį 
vežimą arkliai tempė vienas kitą kan
džiodami, galvom mostaguodami, nebe
jausdami botago smūgių. Trisdešimt ki
lometrų per griovius, griovelius pynė jie 
kojas su garbinga bajorų Survilų gimi
ne, seniai avižų beragavę.

— Ignacai, nelipk iš vežimo, kol nepa
sitiks, — susiraukė ponia Survilienė, ark
liams stabtelėjus. Jos iuoda skrybėlaitė 
buvo pakibus ant šono, įsmeigta į viršu
galvį plunksna virpėjo ore, kaip styga.

— Nerozpačaj. Jei kvietė, tai pasitiks. 
Ar nepažįsti Kordušo? — balsu nutęsė 
Survila, kad išgirstų Andrius, kuris jau 
pasikiūtindamas bėgo prie vežimo.

“Kučeris” nušoko nuo vežimo ir pada
vė panelei ranką. Panelė stryktelėjo leng
vai, bet tėškė į purvą, kad net akis išplė
tė. Ponia susiraukė, nelipo žemėn, kol 
bernas pribėgo ir ją iškėlė.

Pasigirdo penktas girgždantis veži
mas. Iš tolo pro arklių galvas kilnojosi 
skrybėlė, tartum žmogus “oberką” šoktų. 
Tai garsus visoj apylinkėj bajoras Stan
čikas, 60 ha savininkas. Jis nušeria tik 2 
kiaules ir tų niekas neperka. Prieš Kalė
das vieną bekoną buvo pardavęs vaisti
ninkui, tačiau šis po savaitės grąžino mė
są atgal, keiksmais apsiputoięs. Pasiro
dė, mėsa nesuverda ir tempiasi, lyg gu
ma. Jo tvartai sulūžę, prigulę prie žemės, 
kaip pailsusi sena karvė. Žiemą tvartuo
se prie mėšlo prišąlą gyvuliai. Į vieną 
namo pusę lyja, pusto, tik kitoj jis dar 
tebeturi raudonu pliušu apmuštą sofą ir 
du fotelius, kuriuose sėdi, pučia į kumš
tis ir skaito Kraševskio romanus. Ūkis 
seniai praskolintas banke. Dar neišvaržo 
tik dėl to, kad Stančikas beria prašymus, 
kaip,policija įsakymus. Jis rašo preziden
tui, ministeriams ir laukia, laukia... 
Pats nežino, ko laukia. Vienintelis jo 
pragyvenimo šaltinis — sodas. Rudenį iš
nuomoja obuolius, kriaušes žydui, ir už
tenka. Užtenka nusipirkti šovinių “du- 
beltuvkai”; pyškina Stančikas po apylin
kę, net dūmai rūksta.

Pas Kordušą Stančikas atvažiavo ne
prašytas. Jis visur taip lankosi. Bajoras. 
Jį turi priimti, su juo kalbėtis.

Po valandos pas Kordušą suvažiavo 
margas būrys dvarininkų, bajorų. Čia su- 
gurgėjo visi paskutinieji mohikanai, tar
tum išmesti iš lizdų, bet dar cypčiojantie- 
ji paukščiai. Praeities didybė, tai toji jė
ga, kuri juos dar palaiko, pražiodo jų 
burnas. Jų gyvenimo ratas jau užbaigtas, 
jį peržengti virpa kojos, slegia titulai ir 
buvęs nerūpestingumas. Šiurpulingai jie 
drovisi sidabrinius šaukštus įmerkti į 
lietuviškus barščiukus. Turėję gražių, 
šviesių tradicijų, bet karališkų pasakų, 
saldžių knygų, medžioklės nuotykių per- 
peneti, perrūdyti ritierių šarvais, bliz
gančiais švarkais, persivalgę iki snaudu
lio, jie sutiko naująjį gyvenimą, kaip šir
šės, kaip klounai ar nelaimingi našlaičiai. 
Buvę išdidūs ir puikūs, nematydami nei 
žemės nei dangaus, o tik save ir savo į- 
geidžius, tie visi Kordušai, Stančikai, 
Makovskiai ir dar šimtas panašių vardų, 
prarado tėvynę, prarado tikrąjį žmogaus 
vertės pajautimą ir dabar bastosi pamė

lynavę iš pykčio, klaikiom akim vedžio
dami aplinkui, kaip paklydę keliauninkai, 
nebežinodami ką veikti ir kokias verty
bes garbinti. Tuštybėj ir nykumoj, 
skausmo ir nusivylimo varstomi, laukda
mi kažkokio Mesijo, kuris ne idėją, ne'jų 
dvasią atgaivins, bet vėl susodins į ka
rietas, įrengs į mundierius, nuvalys mel
svumu aptrauktus varinius liūtus, pri
augins parkus gelių, rūsius prikraus se
no šimtamečio vyno, jie, tie grafai ir ba
jorai, skraido po mūsų žemę, kaip iš kaž
kur atskridustos žibančios, nuodingos 
musės ir lietuviui artojui sukelia ir pasi
gailėjimo ir nuostabos šypseną. Jie pra
skrenda pro kaimus, pro lietuviškąjį gy
venimą, kaip nereikalingi paukščiai, vie
ną kitą viščiuką iš kiemo pagaudami. 
Valdę didelius plotus žemių, baudžiava ir 
nerūpestingumu nualinę kraštą, jie dus
liai juokiasi iš krašto nelaimių, ironingai 
rodo j klumpėtą ūkininką. Jie nemoka 
kūrybingai leisti savo dienų, jų akyse tik 
tamsa ir pragaras. Vieni tebeprojektuoja 
nusausinti ežerus, nes ten esą Napoleo
no aukso įmesta, kiti steigia malūnus 
makaronams kepti, treti laiko tarnus su 
livrėjom, kad atidarinėtų duris taip, kaip 
atidarinėdavo prieš karą, ir jiems sumoka 
visas savo pajamas. Dukteris, sūnus iš
leidę į Lenkiją, patys sėdi čia gražiose ir 
romantiškose gūžtose ir, piktą žvilgsnį į- 
rėmę į langus, laukia Lietuvos gaisro. 
Laukia gaisro tos šalies, kurioje jie gi
mė, augo, ugdė savo didybę, laukia gais
ro krašto, kurį anksčiau savo tėvyne va
dindavo.

Mūrinė, apšiurpusi, lietaus ir senatvės 
nupalšinta koplytėlė buvo kiek atokiau 
nuo dvaro rūmų, šalia parko. Seniai kai
miečiai beįžengė į jos vidų. Melsdavos jo
je tik baudžiavos laikais, melsdavos už 
Kordušo senelius varu suvaryti; ašaras 
liedavo, prašydami Dievą ponų bajorų 
vėlėms dangaus ramybės, nes drauge 
melsdavosi visa ponų giminė, ūkvedžiai 
ir ekonomai. Gegužės mėnesį Kordušo 
buvo visiems baudžiauninkams įsakyta, 
kad mergaitės atneštų po glėbį sausų ba
lanų, kaip pagarbos ženklą Panelei Šven
čiausiai. Pririnkdavo mergaitės motinų, 
tėvų vedinos balanų ištisas kupetas ir 
dievai žino, ką su jom vėliau darydavo. 
Mergos kalbėdavo, esą ištisiems metams 
balanų užtekdavo prakurams.

Netoli koplytėlės palaidotas Kordušo 
tėvo mylimasis šuo. Šunį Kordušas mylė
jo šimtą kartų karščiau už žmogų, nes 
šunelis geras. Jis .laižydavo pono batus 
ir puldavo kiekvienam ant krūtinės, kas 
bent žvilgsniu drįsdavo poną įžeisti. Ir tą 
šunį palaidojo iškilmingiau, negu Kossu- 
Aleksandravičiaus šunelį. Kordušas pa
samdė tuomet garsėjusią raudotoją, Sū- 
ranto bobutę. Jai įsakė išraudoti šuns 
geriausius privalumus ir verkti, kad aša
ros riedėtų skruostais. Sūrantienė verkė. 
Atsiklaupusi prie iškastos duobės, apsi
kabinusi šunį, gražiam karste gulintį, 
moteriškė kaukė nesavo balsu, bėrė aša
ras. Tą dieną visi baudžiauninkai buvo 
paleisti nuo darbo. Vrai kepures nusi
smaukę, palenkę galvas, žiūrėjo į karstą; 
baudžiauninkės trynė rankom, skepetai
tėm akis, į savo poną dilbtelėdamos. O 
ponas stovėjo kitoje karsto pusėje, rim
tai susikaupęs, graibė visus akimis. Šu
nį palaidojo. Baudžiauninkai buvo su
kviesti prie bendro stalo, Sūrantienė gavo 
dėsi gi t rublių, visą kapitalą. Ilgai, net kol 
senis Kordušas buvo gyvas, šuns kapas 
buvo prižiūrimas. Augo gėlės, šalia jo 
kapo įsodintas klevas jau buvo storesnis 
už Kordušo galvą. Tik karo metu grįtel- 
ninkai sulygino šuns kapą su žeme ir 
klevą nupiovė.

(Bus daugiau)

Pirkite Apsigynimo Bonus

Mūsų Naujienos
Rochesterio žymūs piliečiai 

suorganizavo ir inkorporavo 
Russian War Relief skyrių. 
Atidarė raštinę po numeriu 10 
Gibbs Street ir pasigamino 
tinkamus planus ateities veik
lai. Numatoma ir pasitikima, 
kad trumpoj ateityj pavyks 
sukelti stambią sumą pinigų 
Sovietų Sąjungos žmonėms, 
čia yra jau nuo pereito rude
nio susitveręs komitetas teiki
mui medikalės pagelbos So
vietų Sąjungai.; tas komitetas 
yra kaip ir tarptautinis sąry
šis darbininkiškų organizaci
jų. Minimas komitetas jau su
vaidino stambią rolę, ką pri
pažino ir Russian War Relief 
skyrius, ir užkvietė jį koope
ruoti su skyriaus ateities veik
la.

nian Situation.” Ta knygpalai
kė—rinkinys melų ir šmeižtų 
prieš Sovietų Sąjungą, arba 
gudriai pridengta nacių pro
paganda tarp lietuvių. Ameri
kos didvyris, generolas Mac- 
Arthur sako: “Pasaulio civili
zacijos viltys rymo ant gar
bingųjų narsiosios Raudono
sios Armijos vėliavų!” Na, o 
Hitlerio berno, profesoriaus 
Pakšto knygpalaikėj “aiškina
ma,” kad iš rusų (suprask: 
Sovietų Sąjungos žmonių) nie
ko gero negalima tikėtis, nes 
jie yra neveiklūs, nerūpestin
gi, netvarkos, ištižėliai, apsi
leidėliai ir tinginiai, nežmoniš
ki, beširdžiai ir žiaurūnai! Na
cių propagandistas Pakštas 
sako: “Yra žmonės, kurie me
džioja laukinius gyvūnus ir su 
pasigėrėjimu terorizuoja, kan
kina juos iki nužudymo, taip 
lygiai ir Sovietai, per dvylika 
mėnesių su begaliniu nežmo
nišku žiaurumu terorizavo Pa

gyniu.
Gubernatorius Leverett Sal- 

lonstall nedalyvavo Smetonos 
pasitikimo; Worcestcrio ma
joras William Bennett nedaly
vavo, nes turėjo būt Apsigy
nimo konferencijoj; B. A. 
Degasses, teisėjas iš Nashua, 
N. II., nedalyvavo.

Kunigas Vasis demonstraty
viai atsisakė pasitikt Smetoną, 
pareikšdamas, kad kiekvie
nam bažnyčios durys del pa
maldų atdaros, bet demonstra
cijų nekels.

Pinigų surinko $917, bet ne 
nuo worcesteriečių.

Tėmykit, Laisvėje bus visos 
“ceremonijos” smulkmeniškai 
aprašytos.

Reporteris F. J. R.

Waterbury, Conn.
Iš Lietuvių Veikimo

sukelti finansų dėl Raudonojo 
Kryžiaus.

Tam tikslui rengiamos dide
lės prakalbos, kovo 8 dieną, 3 
valandą po pietų, Kliubo Sve
tainėje, 48 Green St.

Kalbėtojais bus: D. M. šo- 
lomskas, kuris yra gerai su
sipažinęs su šių laikų pasauli
ne padėčia ir plačiai aprašo 
Laisvėj apie Vokietijos šnipų 
tinklą Amerikoje; kalbės adv. 
F. J. Bagočius iš Bostono; 
James Moran, Defense Bonds 
pardavimo pirmininkas ir 
Raudonojo Kryžiaus viršinin
kas Waterburio skyriaus

Taipgi bus rodomas judis- M 
paveikslai.

Šia proga, kviečiam visus 
Waterburio. ir iš visos apylin
kės lietuvius į šias prakalbas, 
nes būtinas reikalas yra mums, 
kaip šios šalies piliečiams, rū- 
pinties apginti savo šalį ir būti

Vasario 21 d. mūsų komite
to pastangomis buvo surengtas 
puikus koncertas. Koncerto 
programoje dalyvavo Eastma- 
no muzikos mokyklos studen
tai.

Komiteto pirmininkas drg. 
Černauskas, atidarydamas va
karą, trumpai nušvietė sąsta
tą, tikslą ir veikla mūsiškio 
komiteto.

Kadangi į koncertą buvo at
silankę ir R.W.R. skyriaus na
rių, tai drg. černauskas pa
kvietė minimo skyriaus pirmi
ninką, poną Middletoną, tarti 
keletą žodžių.

Pertraukoj buvo pakviestas 
pakalbėti kitas minėto sky
riaus narys, kun. Williams. 
Tas dvasiškis trumpai ir aiš
kiai .pasakė, kad istorijoj dar 
nėra buvę tokio pasiaukavimo 
ir didvyriškumo, kokį parodė 
Sovietų Sąjungos žiponės gy
nime pasaulio laisvės ir civi
lizacijos; taipgi nurodė būtiną 
reikalingumą teikti tiem did
vyriam medikalę pagalbą. Jis 
atsišaukė į susirinkusius prisi
dėti su aukomis tam svarbiam 
tikslui. Lietuvis, sėdėjęs šaly 
manęs, sakė: “Juk mūsų kle
bonas Bakšys taipgi kunigas, 
bet jis visuomet garbina na
cius, o keikia ruskius. Tur būt 
Bakšio ne kalnierius, bet gal
va atsukta į atbulą pusę?” 
Tiesa, tas pro-hitlerinis propa
gandistas (atsiprašau, klebo
nas Bakšys), pereitą metą gie
dojo karunkas ir antifonus už 
Hitlerio legijonus, o ant Sovie
tų Sąjungos ir jos simpatiza- 
torių liejo karčią tulžį; jis net 
prezidentą Rooseveltą negra
žiai apspjaudė.

Kuomet Hitlerio bestijos už
puolė terioti Lietuvą, tai tas 
begėdis “tėvelis” atvirai džiau
gėsi, kad “civilizuoti” vokie
čiai išnaikins bolševikus-rus- 
kius ir žydus. O dabar, kuo
met jau aišku, kad Raudonoji 
Armija neužilgo vėl išlaisvins 
Lietuvą, tai tas, atsiprašant, 
dvasiškis pritvinkęs keršto 
tulžies prieš Sovietų žmones. 
Kadangi aplinkybės nebepave- 
lija atvirai garbinti Hitlerį, tai 
pasivertė į nekaltą aviną ir vėl 
stengiasi net ir bažnyčioj kur
styti lietuvius prieš Sovietų 
žmones, agituodamas platinti 
prof. Pakšto parašytą anglų 
kalboj knygutę “The Lithua-

baltijos šalių žmones.” Reiškia, 
“terorizavo,” pakol Hitleris 
“išlaisvino” tas šalis. Na, o juk 
klebonas nėra taip žioplas, 
kad nesuprastų to, jog platini
mas tokios knygpalaikės yra 
skleidimas Hitlerio propagan
dos. Beje, Bakšio kolega, uk
rainiečių šventikas, jau susi
laukė nesmagumų už pasitar- 
navimus Hitleriui.

Kovo mėnesio 7 d. Gedemi- 
no Draugija /engia nepapras
tai šaunią vakarienę. Visas 
pelnas nuo tos vakarienės ski
riamas Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Draugija užkviečia 
atsilankyti visus padorius lie
tuvius, be skirtumo politinių 
bei religinių įsitikinimų, išsky
rus mizerną būrelį Hitlerio 
barabanščikų.

Taipgi nekviečia ir tūlo pro- 
fesijonalo pačios, turinčios il
gą liežuvį. Ta bobelka pliauš
kia žmonėms, kad neverta esą 
eiti į Gedemino Draugijos pa
rengimą, nes ta draugija re
mia visokiais būdais “tuos 
bjaurybes ruskius”; o juk jai 
geistina, kad “civilizuotieji” 
vokiečiai juos visus išmuštų, 
Tai jos tokie ir tam panašūs 
plepalai. Jos vyrą, kaipo gerą 
profesijonalą, paremia visi 
mūsų miesto lietuviai, be skir
tumo pakraipų; būtų gaila, jei 
jo moteris su savo nesuvaldo
mu liežuviu pakenktų jo pro
fesijai.

Įsivaizdinkite: Dvidešimt še
šios tautos pasiryžo išgelbėti 
pasaulį nuo fašistinio smako, 
o Rochesterio lietuvių, mizerna 
šaikutė, burnojimu prieš Su
vienytų Tautų stambiausią tal
kininkę,—Sovietų Sąjungą,— 
bando pakišti koją tam pasi
ryžimui, kad išgelbėti hitlerinį 
fašizmą.

Šalin tuos niekšus iš lietuvių 
tarpo!

Hitlerio Priešas.

Worcester, Mass.
Smūgis Smetonininkam ir 

Pačiam Smetonai
Kovo 1 dieną, 3 valandą po 

pietų, didžiausiame Municipal 
Memorial Auditoriume, kur 
sutelpa apie 4,000 žmonių, 
Smetonos masiniam mitinge 
publika užėmė vos tik 750 sė-

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte 

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs. 
s——:------------- --—:—r------ -------------------------- m—9Duodama gražiausios hetuviskos dainos, muzika, 

vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre
syvių lietuvių veikimą. 

E------------- ------------------------------------------------- ----------- EI
Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti.

Visais Reikalais Kreipkitės:

Antanas Vasaris, Manager
59 Dyer Street Montello, Mass,

arba t
Lithuanian Progressives Council, Inc.

414 West Broadway, South Boston, Mass.

16 vietos draugijų suorgani
zavo civilinio apsigynimo ko
mitetą, kad organizuotai par
davinėti Apsigynimo Bonus, ir

vieningais, kad sumušti fašiz
mą, kuris yra pasimojęs visą 
pasaulį pavergti.

Komisijos Narys.

BOSTONO APYLINKES

KONCERTAS
Rengia Pažangiųjų Lietuviu Taryba

PALAIKYMUI RADIO PROGRAMOS
Kuri yra transliuojama iš 

Stoties WHDH So. Boston, Mass. 
9-tą valandą kiekvieną sekmadienio rytą

Koncertas įvyks Sekmadienį

Kovo S March
IŠTISA PROGRAMA:

So. Bostono Rusų Grupė,
Dzūkas-Zanavykas-

Žemaitis,
Harmonijos Grupė 
Vadovaujama J. Žukauskaitės 
Robert Niaura, B. Ramoš
kaitė ir A. Vasiliauskas.

Bus ir kitų artistų, kurie daly
vauja mūsų radio programoje.

Alekas Vasiliauskas, 
Amberland programos vedėjas.

Biruta Ramoškaitė, 
Sopranas, operų dainininkė, 

iš New Yorko.

MUNICIPAL AUDITORIUM
BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

Pradžia 3 vai. po pietų

ĮŽANGA 75c. ir 99c.
Taksai iškaityta.

*

♦
Kaip matote, bus labai graži programa. Būtinai išgirskite 
ir pamatykite ją. RENGĖJAI.

1 —---------------- ----------------------------- - ---------------- ■ —<

PHILADELPHIA, PA.
Prašome jsitėmyti ir būti

VAKARIENE
TEATRAS ir ŠOKIAI

Dienraščio “Laisves” Naudai
Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos 

»

Sekmadienį, Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokinga komedija

“Atvažiavo su Kraičiu”
Parašė Senas Vincas

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

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

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

Tarpe Poplar ir Girard Ave.



Septintas PuslapisPęnktadienis, Kovo 6, 1942

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, kovo 4. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Sovietinė kariuomenė vienoje dalyje Leningrado 

fronto vis spaudžia vokiečius ir sunaikino apie 50 cen
trų jų pasipriešinimo, du tankus ir 12 trokų; užmušė 
650 priešų kareivių ir oficierių.
KURIE APSUPTI NAME NEPASIDAVĖ, TAI ŽUVO

Būrelis raudonarmiečių pėstininkų, komanduojamas 
leitenanto Roj’aus, apsupo namą su 60 vokiečių oficie
rių ir kareivių jame. Drg. Roj iš pradžių pašaukė vo
kiečius pasiduoti; paskui paleido kelias rankines gra
natas į langus. 20 vokiečių skubiai išbėgo iš namo ir 
pasidavė. 40 vokiečių tapo užmušta name.

JAUNI PARTIZANAI SMOLENSKO SRITYJE
Maža grupė jaunų partizanų kovotojų Smolensko sri

tyje per penkias dienas pati viena sunaikino du priešų 
amunicijos ir ginklų sandėlius ir 3,000 pėdų telefonų 
vielų ir kartotinai atakavo vokiečių abazą vežusį reik
menis, sunaikindama devynis jų trekus ir užmušdama 
23 vokiečių kareivius.

Vakarinis Pranešimas
Sovietų kariuomenė kovo 4 d. tęsė atkaklias kauty

nes prieš vokiečius ir atkariavo tam tikrą skaičių ap
gyventų vietų keliose fronto dalyse.

Kovo 3 d. trys vokiečių orlaiviai buvo nušauti že
myn per mūšį ore, vienas ugnim iš priešlėktuvinių ka- 
nuolių, o 15 priešų orlaivių liko sunaikinta pačiose jų 
stovyklose tą pačią dieną. Sovietai prarado šešis or
laivius.

pasilinksminimo vakarą, kuris įvyks 
šeštadienį, kovo 7 d., Liet. Taut. 
Namo Salėje, prasidės 7:30 vai. va
kare. Stephans Orkestrą gros šo
kiams; 30c. (53-54)

DETROIT, MICH.
Svarbus pranešimas visiems na

riams, 188 kp. Nedėlioj, kovo 
(March) 8 d., 10 vai. išryto, įvyksta 
kuopos susirinkimas pas draugus 
Latoza, 1035 Caniff St. Visi drau
gai ir draugės malonėkite būti su
sirinkime. LLD 188 kp. Sekr. A. 
Dapšis. (53-54)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

kovo (March) 8 d., 2 vai. po pietų, 
Progresyvių Kliubo svetainėje, 325 
E. Market St., Wilkes Barre, Pa. 
Visi nariai yra kviečiami skaitlin
gai dalyvauti. — Sekr. O. Zdanienė.

(54-55)

kraštuose, apart sovietinio 
ruožto. Ir net paskutiniu 
laiku, anglai traukdamiesi 
iš Malajaus . pusiausalio, 
“nepaspėjo” sunaikinti ga
na didelės ten žibalo atsar
gos, ir jis teko japonams. O 
Hitleris iš savo pavergtų 
kraštų prisigrobė tiek žiba
lo, kad naciam jo užteko 
daugiau kaip ištisiem me
tam karo. p

Gyvulių Išmintis
M.

užimtos

tačiau, 
kad fa-

Vis Daugiau Žymių 
Amerikiečių Prašo Iš

laisvint Browderj
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Savo laiške prezidentui jie 
sako, kad Browderis jau ir 
taip perdaug nubaustas už 
tokį mažą dalyką — jis už
simokėjo $2,000 piniginės 
baudos ir (šiuos žodžius be
rašant) yra išbuvęs jau 347 
dienas kalėjime.

Tie žmonės nurodo pre
zidentui, kad neteisingos 
bausmės “puldo žmonių 
dvasią ir paralyžiuoja ben
dras amerikiečių pastan
gas,” reikalingas 
priešus.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Kovo-March 8 dieną, 5 vai. vaka

re, 29 Endicott St. įvyks Aido Cho
ro bankietas. Programą pildys V. 
Tumonis; Delores Staliulionis, pia
nistė; Noella Pelaąuin, soprano; V. 
Mickevičiūte, smuiką solo; J. Sa
baliauskas, tenor (akompanuos J. 
Karsokienė). Kviečiame visus atsi
lankyti. — Komisija. (54-55)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155-tos kuopos 

susirinkimas įvyks kovo 9 d., 7:30 
v. v., Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St. Prašome visas nares daly
vauti, nes yra daug ^yarbių reikalų 
aptarti. — A. W. (54-56)

sumušti

HARTFORD, CONN.
Gerk vakarienė su gera muzika, 

rengia ALDLD 68 kp., subatoj, ko
vo (March) 7 d. Pradžia 7:30 vąl. 
vakare, Laisvės Choro Svetainėj, 
155 Hungerford St., Hartford, Conn, 
įžanga $1.00, — Kviečia Rengėjai.

(53-54) .

PUERTORIKIEčIAI
ŠYTOJAI RAGINA
LAISVINT BROWDERI

RA 
Iš-

SCRANTON, PA.
Susirinkimas Literatūros Draugi-' 

jos 39 kp. atsibus kovo (March) 8 
d., 2-rą vai. po pietų, pas draugus

New York. _  Trylika Žy- Gluoksnius, 1256 Diamond Avė. Vi-
miausių tautinių Puerto Ri
co rašytojų laikraštininkų, 
tame skaičiuje ir garsusis 
Luis Llorens Torres, pa
siuntė prezidentui Roosevel- 

. tui prašymą, kuriame sako:
“Mes Puerto Rico rašyto

jai, — vardu demokratijos 
ir teisybės, kurią Tamsta 
esi aukštai gyręs ir kuriai 
ginti mes kariaujame prieš 
naci-fašizmą, — prašome, 
kad gerbiamasis Tamsta iš
laisvintum Browderj.”

si draugai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų dėl apsvarsty- 

1 mo, o ir mokestys į centrą būtinai 
reikia užsimokėti, nes centrui labai 
reikalingi pinikai. — Sekr. P. Šle
kaitis. (53-55)

Žibalas - Rimtasis 
Karui Klausimas

(Tąsa nuo 3-čio puslapio) 
jos, Belgijos ir 
Francijos dalies.

Nežiūrint visko, 
yra skaičiuojama,
šistų kraštai šiuo laiku turi 
ne daugiau, kaip 70 iki 75 
milionų statinių žibalo iš vi
so, tai yra, tik apie vieną 
dvidešimt penktą dalį to, 
kiek talkininkai gali gaut 
iš amerikinių šalių per vie
nus metus. Sprendžiama, 
jog dabartiniu laiku Japoni
ja turi ne daugiau, kaip 25 
milionus statinių žibalo, o 
Italija tik apie 11-12 milio
nų statinių. — Pirm pasi
traukdami iš Malajų pusiau
salio, anglai taipgi suardė 
ten žibalo pramonę, ir japo
nam dar ilgokai tektų pasi
darbuoti pirma, negu jie ga
lėtų gauti iš ten žibalo.

Jungtinių Tautų oro lai
vynai, suprantama, neduos 
japonam progos ramiai ats- 
teigt žibalo šaltinius ir fab
rikus Rytinėje Holandų In
dijoje ar Malajų pusiausa- 
lyje: ir fašistų Ašies kraš
tai galės būt prispirti prie 
sienos per žibalo stoką 
jiems.

Sovietų spauda šiomis die
nomis rašė, jog praeitame 
kare “kuro trūkumas suva
rė vokiečius į ožio, ragą,” 
taip galėsią būti ir dabarti
niame kare.

Naikint fašistų 
sandėlius
jiem žibalo šaltinius — ta
tai viena iš opiausių vietų

(Tąsa nuo 3-čio puslapio) 
gą kokiose didelėse kūno 
daubose; bet tikrumoj tas 
vanduo laikomas daugelyje 
mažų celių-narvelių pusiau- 
skylėtame pamušale jų pil
vo. 

I

Kupranugario odoje nėra 
prakaitavimo liaukų, tai 
tuomi jis sutaupo daug van
dens, kuris kitaip išgaruo
tu.

Be to, kupranugaris turi 
tokias šnerves, kaip siaurus 
plyšius, kuriuos jis gali už-

daiyti. Apačioje šnervės su
eina su raveliu esamu vir
šutinėje lūpoje, o tas įeina 
į burną; tuo būdu drėgmė 
iš kūno per nosį gali būt vėl 
sugrąžinta kūnui.

DRIEŽAI
Uodegose vadinamo bu- 

kauodegio australijos drie
žo, amerikinio Gila driežo ir 
vadinamo karolinio Meksi
kos driežo susidaro gana 
daug riebalų, kaipo atsarga 
energijos tokiem laikam, 
kada galėtų pristigti mais
to.

Kupranugaris nešiojasi 
tokią maisto atsargą savo 
kuproje. Jeigu kupra stovi 
stačiai ir pilna, tatai paro
do, kad jis yra geroje būk
lėje ir gali ilgokai pagyven
ti, trūkstant maisto, be rim
to sau pavojaus. O kada 
kupranugario kupra gležna, 
tatai parodo, kad jis nėra 
pasiruošęs ilgiau gyventi be 
maisto arba su permažai 
maisto, nors diena iš dienos 
jis ir gali gyvuoti, gauda
mas paprastą kiekį maisto.

N. M.

SKELBKITES LAISVĖJE
A

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

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

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

valgyti

praneša 
galima

.85 
$1.25 
$3.00 
$14.00

Kvorta stiklinėj, 3 svarai
5 svarai puoduke .............
Galionas, 12 svarų .........
5 Galionai, 60 svarų . .

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

Užsisakydami aiškiai paduokite savo adresą ir pažymėkite kiek 
norite medaus: kvortą, 5 svarų puoduką ar galioną.

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

KEARNY-HARRISON, N. J.
168 kp. rengia žaislų parę, kuri

žibalo
ir prieinamus

įvyks kovo (March) 7 d., (šeštadic-■ tt-li • __  Tannniinq - Mim
nį), 7:30 vai. vakare, Labor Lyceum 10 — Japonijos 1V1US-
svetainėj, 15-17 Ann St., Harrison, Solinio Ašyje. TaS naikini- 
N. J. Dovanos bus duodamos prie mas deja, pervėlai pradė- 
ir gėrimų. Susirinkę galėsim sma-| tas. Jllk naciam buVO fakti- 
giai laiką praleisti. — UžkvieČia 
Komisija. . (53-55)

13 Užmušta per Sprogi
mą Šovinių Fabrike

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks 6 dieną kovo 
(March) 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St., Bing
hamton. Visos narės kviečiamos da
lyvauti tame susirinkime, nes turė
sime daug svarbių darbų atlikti. — 
M. K. (52-54)

nai sveiki atiduoti didžiu
liai žibalo sandėliai europi
nėje iHolandijoje, Belgijoje, 
Čech oslo vaki j o j e, Franci j o j e 
ir kituose jų užimtuose

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

t

lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadw'ay iir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

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

BRIDGEPORT,. CONN
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu', jog^'aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuve, 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

^ooooooocxxx^:

NOTARY
PUBLIC

®■-H W U

Burlington, Iowa. — Per 
eksploziją kanuolinių šovi
nių fabrike kovo 4 d. tapo 
užmušta bent 13 žmonių ir 
sužeista 30 ar daugiau.

Atvyksta tyrinėjimų ko
misija iš Washingtono, kuri 
stengsis surast sprogimo 
priežastį.

Tame pačiame fabrike 
pernai gruodžio mėnesį taip 
pat buvo 13 žmonių užmuš
ta ir 30 sužeista.

SO. BOSTON, MASS.
Ekstra Susirinkimas! LLD 2 kp. 

susirinkimas įvyks 6 kovo (March), 
8 vai. vakare, 376 W. Broadway. 
Kviečiam visus narius dalyvauti su
sirinkime, nes turim svarbių reika
lų apkalbėti dėl Šolomsko prakalbų 
maršruto. Taip pat ir 7 apskričio 
parengimas, kuris įvyks So./ Bosto
ne. Yra ir daug kitų nepabaigtų rei
kalų. Būti susirinkime kviečia 
dyba. (53-54)

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

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

Vai-'

la-

iš

Clement Vokietaiti?
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

LAVINAMA DAR MILIŪNAS 
RAITELIŲ SOVIETUOSE
Berne, Šveic. — Sovietų 

Sąjungoj neužilgo bus išla
vinta dar milionas raitelių 
karui prieš vokiečius. Dau
giausia jų lavinama Uralu 
srityje, kaip pranešė spau
dai vienas šveicaras, nese
niai buvęs Uraluose.

Jis sako, kad naujokus 
raitelius mokina sunkiai su
žeisti, bet pagydyti sovieti
niai oficieriai ’ir unterofi- 
cieriai, kurie dėl sužeidimų 
jau netinka veiksmam fron
te.

PITTSBURGH, PA.
Šį šeštadienį, 7 d. kovo įvyks 

bai svarbios prakalbos. Kalbės 
Andrulis, “Vilnies” redaktorius
Chicagos. Prakalbos bus 1320 Med
ley St., Pittsburgh, Pa. Tokis svar
bus kalbėtojas labai retai pas mus 
atvažiuoja. O momentas irgi labai 
svarbus, tai būkime tikri, jog išgir
sime daug naujo iŠ karo, kuris 
mums visiems labai rūpi. Šias pra
kalbas rengia LLD ir LDS vietines 
kuopos. (53-54)

MONTELLO, MASS.
Liet. Tautiško Namo knygynas ir 

Moterų Apšvietos Kliubas rengia

Mun

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

Končiaus bitininkystės medaus taipgi galite gauti Brooklyne: 
“LAISVĖJE,” 427 Lorimer Street; pas Vikriką, 123 Grand St., pas 
šiinanską-Petkauską, 380 Grand St., ir pas W. Shabūną, 306 Union 
Avenue.

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

* LIETUVIŠKA ★ Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
. Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Lr 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

CXXXXXXXXXXX-

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N V

XXXXXXXXOO^

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GĖRAP PATYRĘ BARBERIAI

I

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIRfcKTORIUS 
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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti. •

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

'•e !p

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
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Now Yorto^^^Žinios
Unijų Priešas Pateko 
Po Armijos Teismu

Peter J. Innes, Jr., buvęs 
prieš Pači f ik o pajūrio darbi
ninkų vadą Harry Bridges liu
dininku paskiausioj jo depor
tacijos byloje, J. V. armijos 
viršininkų areštuotas. Jis bū
siąs teisiamas armijos teismo 
už netvarkų elgimosi, girtavi
mą ir nemoralumą.

Prieš keletą metų Innes bu
vo išmestas iš Nacionalės Jū
rininku Unijos, CIO.

Pereitais metais, valdžios 
lėšomis, Innes buvo iš rytinių 
valstijų pasiųstas j San Fran
cisco būdyti prieš Bridges. Bet 
jis ten tiek prisiplepėjo, jog 
teisėjas Sears, nors reikalavo 
dęportuoti Bridges kaipo ko
munistą, tačiau Innes liūdymą 
atmetė kaipo “netikėtiną.” 
Vienok, turint “gerų užtarė
jų”, pasirodo, tam aiškiam 
melagiui nebuvo sunkumo pa

“Tanya” - Nepaprastai 
Graži Filmą

tekti armijos slaptosios poli
cijos (G-2) saržentu, įstaigoj, 
kuriai pavesta tyrinėt didžiau
sio patikėtinumo reikalingus 
dalykus.

Spauda sako, kad jis buvęs 
gavęs tą vietą sulyg rekomen
dacijos “tūlų unijos viršinin
kų.”

Stewarto atradimas atsako
te i n go j pajūrio tarnyboj, da
bar vėl iškėlimas aikštėn In- 
nes’o pozicijos dar kartą pa
rodo, kaip pelningai apsimo
kėjo naciams paleista Ameri
koje demokratijai sunaikint; 
taikoma propaganda. Po. prie-j 
danga kovos prieš komunizmą 
visokį pašlemėkai ir fašistiniai > 
agentai-parazitai įsigraužė į' 
pačias svarbiausias įstaigas ir 
padeda naciams sabotažuoti 
apsigynimą, žudyti mūsų ša
lies piliečių gyvastis.

Pereitą trečiadienį, Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke, teko matyti filmą 
“Tanya,” iš Sovietų Sąjungos 
i n d ustrial izac i j os 1 ai k otarpio 
ir stacljanovicčių judėjimo, 
pirmu .kartu rodomą Ameri
koj.

Yorkville j Suimta 33 
Nacių S i m pa t i kai

Federates valdžios agentai 
vienu kartu padarė kratas 
Yorkvillės trijuose šimtuose 
namų pereitą trečiadienį ir iš
vežė į Ellis Salą 30 vokiečių 
ir 3 italus. Sulaikyta, kaip sa
ko pranešimai, tik tie, pas ku
riuos rasta kontrabandos-gink- 
lų ir kitų dalykų, parodančių 
jų pavojingumą.

O kontrabandos rasta aps
čiai. Surinkta čiela kolekcija 
—bent po 30—trumpųjų ban

gų radio priimtuvų ir kamerų, 
kuriuos buvo įsakyta atiduoti 
valdžiai jau seniai, vienas ga
lingas radio perdavėjas (siun
čiamoji stotis), šeši buteliai 
nuodų, virš 20 kelių rūšių šau
tuvų ir kelios dėžės šovinių, 
nagaika, durtuvas, judžių pro
žektorius, filmų padidintojas, 
filmos, taipgi visokių naciam- 
fašistam simpatijas rodančių 
paveikslų, tarpe kurių vienas 
Mussolinio autografuotas.

LUBOV ORLOVA, 
žvaigžde Sovietu judyje “Ta
nya,” rodomam Stanley Teat
re.

Filmą taip žavi, jog neiš
kenčiau nenuskriaudus būrius 
laukiančių vietos atsisėsti, sto
vinčių prieškambaryje—prasė
dėjau per antrą’rodymą.

Atsidarius uždangai, prieš 
mūs akis pasimato kukli tar
naitės lovelė, kurioj dar tebe
sapnuoja jos savininkė su ka
čiuke. Bet atėjus 5 vai. ryto, 
Maskvos radio balsas ją pri
kelia ir taip prasideda tarnai
tės diena—namų ruoša, valgių 
gamyba, ponios kūdikio prie
žiūra ir kiti darbai-darbeliai, 
na, prie to ir imtynės su poniš
kais, visuomet pasmilusiais

Pasilinksminkite Su 
Nauda Demokratijai
šį sekmadienį, kovo 8-tą, į- 

vyks Tarptautines Moterų Die
nos minėjimo pramoga, kurio
je bus proga gražiai ir sma
giai pasilinksminti ir tuo pa
čiu paremti didvyriškus kovo
tojus už demokratiją..

Pramogos visas uždarbis eis 
vilnų fondui, kad mezgėjos ir 
toliau galėtų, šiltais svederiais 
rėdyti kariaujančius prieš na
cius.

Prašome įsitėmyti, jog pra
džia (arbata su užkandžiais) 
lygiai 4 vai. po pietų. Paskiau 
žaismės, šokiai ir programa, 
kurioje vėl .bus suprizų. Bilie
tas (įskaitant arbatą) 35c. Ra
site ir nearbatiškų vaišių. 
Pramoga bus Laisvės salėj. 
Rengia ir kviečia—

Moterų A. Kliubas ir
Mezgėjų Komisija.

Šaknaitė Serga
žymioji Amerikos lietuvių 

muzikė B. L. Šalinaitė-Sukac
kienė šiomis dienomis sunko
kai susirgo. Jinai jau per tū
lą laiką skundėsi stipriu “šal
čiu,” reikėjo pasilsiu, bet tu
rint gausą pareigų-pareigėlių 
nelieka kada tai išpildyti. Na 
ir “šaltis” pavirto į 104 laips
nių karštį.

Šalinaitė randasi namie.

* 4 •

P. I/Orillard Kompanija, įstrigta 1760 m. — 
tabakų sutaisytojai nuo George Washington'©

dabai: ji karaliene— 
Žiemos Karnivalo . . . 
ir jo širdis. Kas tai 
Naujo lapo pridėta 
ir prie Old Golds, 
kad priduot naują 
karališką skonį!

Kas tai MAUJ0
tapo pridėta!

* Tai Latakia!
(La-ta-ky’a) labai 
kvapus 
Viduržemio
kas. Pridėta 
“prieskonis” 

juose Old Golds, 
kia sutveria 
malonų cigareto

Rytinio 
taba
ka i p 
Nau- 
Lata- 

naują, 
skoni!

puikių 
laikų.

y
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Išleistuvės BROOKLYN) LIETUVIAI GYDYTOJAI

Kovo 14-tą Su Aido 
Choru

Aido Choras yra meniška 
organizacija. Jo siekiamas me
nas yra daina. Daina, tai yra 
paprasčiausia muzikos forma. 
Dauguma Aido Choro dainuo
jamų dainų yra liaudies dai
nos. Tai širdį jaudinančios 
dainos, žmonių jausmų išraiš
kos, perduotos gentkartės 
gentkartei ir tik vėlesniu lai
ku jų kaip kurios kompozito
rių užrašytos ir joms duotos 
gaidos. Dainuojant ar klau-
santis tokiu dainų žmogus jau
ti tuos pačius jausmus, kaip ir 
tie, kurie jas sukūrė.—Jauti 
liaudies vargus, džiaugsmus, 
raudas, linksmumus, nes per 
dainą išsireiškia ž m o g aus

yra jausmai.

Dėkui Visiems Už 
Atsilankymą!

Nors jau buvo Laisvėje ra
šyta apie Amer. Lietuvių Pi
liečių Kliubo įvykusias vaišes 
praeitą šeštadienio vakarą, 
kuriose žmonės valgė gerai 
pagamintus valgius, gurkšno
jo įvairius gėrimus, sveikinda
mi naują gaapadorių Juozą 
Zakarauską ir jo žmoną, už 
taip sumaniai parinktą mais
tą.

Tasai sumanumas ir žmonių 
skaitlingas atsilankymas, pri- 
jaučiant naujam gaspadoriui, 
atnešė kliubui ir finansinės pa
ramos, o toji parama būtinai 
reikalinga organizacijos iždui, 
iš kurio vėl yra duodama įvai
riems kultūriniams darbarps 
lietuvių išeivijoj. Kad taip
daroma, tai niekam nėra jokia 
naujiena.

Tokiu būdu, Amer. Lietuvių 
Piliečių Kliubas taria visiems 
svečiams ir saviškiams širdin
gą dėkui! Kliubas.

Dar Bazarui Dovaną
Pranas Varaška, Brooklyn, 

N. Y., aukojo $5.
D. Deksnys, S t a Tn f ord, 

Conn., $5.
Andrius Grimaila, Stamford, 

Conn., $5.
Po vieną dolerį aukojo: V. 

Čepulis, Brooklyn, N. Y.; J. 
Ragauskas, Shalton, Conn.; 
Mureikienė, Milford, Conn, ir 
K. Kaukis, Brockton, Mass.

“L.” Administracija.

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosemė labai geroje 

biznio vietoje, apgyventa įvairiom 
tautom, skersai gatvę nuo "Laisvės” 
ofiso. Per daugelį metų ’ išdirbtas 
biznis. Kaina labai prieinama. 
Kreipkitės, 428 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (53-55)

PUIKI PROGA
Parsiduoda avalinės krautuvė Shoe 

Store Brooklyne tirštai lietuvių ap
gyventoje vietoje. Didelis sandėlis 
"stock.” Kampinis namas, pačiame 
biznio centre, didelė patalpa ir 
"ražus langai, puikus biznis, gražus 
pelnas. Svarbi pardavimo priežastis, 
kurią sužinosite vėliau. Prašome 
kreiptis į "Laisvės” raštinę, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (53-58)

Kada jūs girdit Aido Chorą 
dainuojant, tai daugumoj gir
dit pholyphoniškus akordus. 
(Pholyphoniškas reiškia daug- 
tonį garsą, kaip tai: soprano, 
alto, tenoro ir baso dainuo
jant kartu.) Tie garsai, susi
lieję į vieną ir sudaro girdai 
malonų chordą.

Kovo 14 dieną, šeštadienį, 
7:30 vai. vakarė atsilankę į 
Liet. Amer. Piliečių Kliubo 
svetainę jūs ne tik turėsite 
progos susipažinti arčiau su 
šiuo lietuviškos dainos mylėto
jų būreliu—Aido Choru, bet 
jums teks susipažinti ir su ki
tu rųenu. Tai virtuvės menu. 
Tos virėjos, kurios gamina šią 
Aido Choro vakarienę, yra ir
gi savo rūšies menininkės. Jos 
irgi moka paveikt į žmogaus 
jausmus,—tai skonio jausmus. 
Aš užtikrinu, kad ši vakarienė 
bus tikrai meniška. Taigi be 
jokių ceremonijų būkite kovo 
14-tą Piliečių Kliube.

Aido Koresp.

RANDAVOJIMAI
Pąsirandavoja 5 kambarių apart- 

mentas, kampinis; visi šviesūs kam
bariai, tik 2 trepais, gražiai įruoš
ta. Randa $28.00. Kreipkitės į džia- 
nitorių, 804 Knickerbocker Ave.,

tarnaitę savaip paglamonėti 
vyriškiais. Tarnaitė Tania irgi 
ne pėsčia—kada ji “paglamo
nėja,” džiaugiesi sveikaš ku
dašių išnešęs.

Tania nardo prie d a r b o, 
kaip žiežirba, manytum, kad 

,jai nieko smagesnio nėra už 
jos dabartinį darbą. Tačiau 
nutrūkus nuo darbo keliom 
minutėm ji liūdi, jai vaizduo
jasi graži, kilni Maskva, vilio
ja šviesus gyvenimas, bet ji— 
beraštė. Argi tai jai, tarnai
tei, to siekti ? ! Ne, nepasiek
si, sako ji.’

O visgi, kaip tamsos nustelb
ta gėle, visa savo gyvybe ji 
siekiasi į saulę—saulę apšvie- 
tos. Partijos organizatorė ją 
paskatina mokintis. Simpatin
gas, atvykęs į fabriką, jaunas 
inžinierius jai pagelbsti. Meilė 
iš pirmo pasimatymo. Imant 
sulyg mūsiško, taip ir lauki, 
kad paišina tarnaitė apsvaigs 
laime, pasikabins inžinieriui 
ant kaklo ir laikys savo siekį 
užbaigtu. Bet tavo klaidinga 
apie ją mintį mergina greit 
pataiso. Meilė, tai meilė: visos 
merginos apie ja svajoja, apie 
ją dainuoja, ja kankintoja va-' 

■ dina, bet meilė turi būt ly-, 
{gaus su lygiu. O tas jau ne 
taip lengva—pabandyk beraš
tė pasivyti inžinierių.

Tania, ponios išmesta iš 
darbo už pasakymą apie ją 
teisybės, pagaliau pasiekia fa
briką. Ji dirba ir mokinasi. 
Mokinasi daug ir šuoliais žen
gia aukštyn nuo vieno pasise
kimo darbe prie kito, šalyje 
paskelbta stachanoviečių ju
dėjimas, Tania visa siela su 
juomi. Bet senoviška fabriko 
direkcija, gal tiksliai norėda
ma sabotažuoti ar negalėda
ma suprasti, senoviško neran
gumo kiauto nusinerti ir patys 
gyviau pakrutėti, prieina prie 
to, kad net teisia Tanią už tai, 
kam ji išdrįso pereiti prie' 16 
staklių, ko pirmiau niekad ne
buvo toj audinyčioj. Bet čia 
jai pagalbon ateina kovoti už 
ją partijos organizatorė. Vie-,;, 
nok jos kova likosi nereikalin
ga, nes apie Tanios sėkmingą

Eldcrt St., Brooklyn. Arba kreipki- {darbą jau žino ir Maskvoj— 
X SuViBrookiy“' ?eu’atei"a Molotovo telegrama,
EV 4-8003. (52-54) I sveikinanti jauną darbo didvy-

rę.
Nuo čia jau sunku ir suram- 

bė j tįsiems direktoriams besu- 
valdyti Tanią. Ji eina nuo lai
mėjimo prie laimėjimo pakėli
me produkcijos, o darbininkų 
šalis — šalis socializmo, visame 
jai padeda augti—seka atžy- 
mėjimai spaudoj, medalis, in
žinierės mokslas, narystė aukš
čiausiame Sąjungos Soviete. Ir, 
pagaliau, meilė, seniai laukta, 
ilgėta meilė, pagrįsta savigar
ba ir viens kito pagarba, tik
ra lygybe, įgyta pasišventusiu 
darbu savo tėvynei.

Scenerijose, temoje ir pačia
me vaidinime yra daug jaudi
nančios dramos, hipnotizuo
jančios grožės. Yra dikčiai ir 
juokų, taipgi gražių dainų.

Tanios Morozovos rolėj vai
dina Luba Orlova, pirmiau ma
tyta filmoje “Volga-Volga”; 
inžinieriaus Lcbedevo—.Samoi
lovas; partijos organizatorės 
—Tiapkina. Direkcija—Alek
sandrovo, muzika Dunayevs- 
kio.

Priedams toj pat programoj 
eina keli trumpi vaizdai: Bu- 
riatų-Mongolų šokių-dainų fes- 
tivalas; Slavų, tautų konferen
cija, įvykus pereitą rugpjūtį, 
Maskvoj; ir revoliucijos su
kakties minėjimas Maskvoj 
lapkričio 7, 1941 m.

Vasario 22 buvo surengta 
išleistuvių, “party” Juozui Lau
kaičiui (Loco). “Party” įvyko 
pas Mr. & Mrs. V. Prankaitis. 
Daug draugų buvo atėję atsi
sveikint ir linkėt jam laimės, 
sugrįžt sveikam.

Laukaitis pašauktas J. V. 
armijom

Tai ir mes, Prankaičiai, ir
gi to paties jam linkini — kad 
sugrįžtų sveikas.

V. Prankaitis.

Susitikus V. Degutį
‘Susitikus Vincą Degutį ir 

užklausus, kaip jo šeima,—at
sakė, kad viskas gerai, ir žmo
na, Ona, su naujagimiu sūnum 
jaučiasi neblogai, bet kol kas 
randasi Williamsburg Mater
nity Hospital (ligoninėj). Ta 
ligoninė r a n d asi: 753-765 
Bush wick Avenue, kambario 
num. 23. Aplankyti galima 
dieną nuo 1 — 2 vai. ir vaka
rais nuo 7—8 vai.

Sveikiname Oną Degutienę.
Dvi Elenos.

Tėvų ir Mokytojų Sąjunga 
pradėjo vajų išgelbėti Hamil
ton High School nuo pervedi
mo Metalo Amatų Mokyklai.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte
1 - 8 vakaro 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868
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I IT’S JUST DTE 
FINDING MONEY! ’

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551
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Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

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

t»- 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.

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

karšti valgiai jus pasitiks.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

a(kesas •

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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




