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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

šios dienos “Laisvėje 
tysite Jono Šimkaus straipsnį. į 
Tai balsas į viso pasaulio lie-jNo. 66 
tuvius nuoširdaus Lietuvos pa-j 
trijoto.

Ką dabar sakys tokie išga-j 
mos, kaip “Tėvynės” redakto-j 
rius Bajoras ir “Vienybės” re
daktorius Tysliava, kuriu laik
raščiuose buvo rašyta, kad Į 
Lietuvos žmonės sveikino na-i 

.-.i iciu sprogstančias bombas ant; 
Kauno ir kitu Lietuvos mies-j 
tu ?

AMERIKOS IR AUSTRALIJOS LAKŪNAI SUPLEŠKINO 23 
JAPONIJOS LAIVUS, TARP JŲ IR 12 KARINIŲ LAIVŲ

■a

Mes sakėme, kad tūkstan
čiai Lietuvos jaunų karių da
lyvauja d id vylinguose Raudo
nosios Armijos žygiuose prieš,

p—NEVA TAUTINES VAL- garsiai skamba sovietinių did-1 
vyrių eilėse. I

Nauji būriai lietuvių Mas-; 
kvoje ir kituose miestuose sto-' 
ja į naujas lietuviškas divizi-; 
jas. šitie didvyriai gina laisvę i 
ir garbę savo žmonių, savo 
tautos. Jų vardai auksinėmis 
raidėmis bus įrašyti Lietuvos 
istorijoje.

Kaip Rudasis Žvėris Užpuolė 
Mūsų Tėvynę Lietuvą

RAUDONOJI ARMIJA 
APSUPO VOKIEČIUS 
IR MIESTE GŽATSK

Talkininkai Sunaikino
Eilę Japonų Šarvuočių

I DYBOS LIETUVAI, 
i LATVIJAI, ESTIJAI Į 7

Alytus j Plėnis Paverstas; Užmušė Tūkstančius Žmonių ir 
Gaisrininkus; Sunaikinti Kiti Miestai; Bet Lietuvos Partiza

nai, Lietuvos Liaudis Kovoja prieš Neprietelius Nacius

Berlin. — Nacių radijas 
pranešė, kad Alfredas Ro
senberg, Vokietijos ministe- 
ris užimtiem kraštam ry

žtuose, kovo 18 d. įsakė įkurt
Vienas melagius vardu “J. i tautines valdybas Lietu- 

D.” prohitleriškoje “Naujoj |voj> Latvijoj ir Estijoj.” 
Gadynėje” paplepėjo, kadi get “tautiniai (lietuvių, 
būk Sovietu valdžia globojusnatviu ir estu) komisionie- 
Smetonos kruvinąją vyriausy-1 • • ■ .........................
bę ir saugojus ją nuo bet ko
kių liaudiškų audrų.

Kitas, dar didesnis melagius, 
vardu Pijus Grigaitis, pasiėmė 
šitą pirmo melagiaus melą ir 
kovo 17 dienos “Naujienose” 
išliejo visą savo 
žį prieš Sovietų 

šitaip dabar darbuojasi lie
tuviški Hitlerio švaksuotojai.

pikčiausią tul- 
ąj ungą.

iriai turės veikt kaipo įvai
rių department!! - ministe
rijų viršininkai po vokiečių 
valdžia,” kaip paaiškino 
Berlyno radijas, pridurda
mas, kad naciai, girdi, turį 
tikslą duot kiek galint “vie
tinės 
tam, 

ibiaut

laisvės” tiem elemen- 
kurie nori bendradar- 
su vokiečiais.

Prezidentas Rooseveltas jau 
kelintu atveju persergsti Ame
rikos žmones saugotis tokios 
Hitlerio pastumdėlių propa
gandos. štai savo laiške New 
Yorko Ekonominiam Kliubui 
jis vėl pareiškė:

“. . . vyriausia pergalės stra
tegija turi būti tame, kad Su
vienytos Tautos pasiliktų su
vienytos—suvienytos tiksluose, 
suvienytos simpatijose ir su
vienytos pasiryžime. Aukščiau
sias priešo propagandos atsie- 
kimas būtų tame, jeigu jis pa
sėtų pasidalinimą."

Bombarduoja Vokiečių 
Vieškelį tarp Viazmos 

Ir Smolensko
Stockholm, šved. — Pra

nešama, kad Sovietų artile
rija jau bombarduoja vieš
kelį tarp Viazmos ir Smo
lensko. Raudonarmiečiai už
ėmė kaimą tik už 10 mylių 
nuo Viazmos. Sovietine ka
riuomene telkiasi netoli pie
tinių Viazmos priemiesčių.

Ir tuos, kurie Suvienytas 
Tautas bando padalinti, vieną 
prieš kitą kurstyti, kaip kad 
š i a n d ien daro lietuviški Mį- 
chelsonai, Grigaičiai, Tyslia- 
vos, Stilsonai ir Prunskiai su 
Ancevičiais, Rooseveltas pava
dino “paklusniais Ašies 
pagandos išnešiotojais."

Dar 38 Švietėjai Šaukia 
Išlaisvint Browderj
New York. — 38 profeso

riai iš Harvardo Universite
to, Mass. Technologijos In- 

siltai s^tu^° k*tų garsių uni- 
S1 ajversitetų ir kolegijų Nau- 

ijojoj Anglijoj prisidėjo prie 
Suvienytų" Tautų Piliečių Komiteto Browde-

pro-

Visa Amerikos spauda 
sveikina generolo MacArthur 
iškėlimą j Australiją ir pave
dimą jam 1 
ginkluotų spėkų komandos to
je karo srityje.

MacArthur vardas pagarsė
jo nuo to, kai jisai neatidavė 
japonams Bataan salos Phili- 
pinuose. Dar ir dabar ten jo 
armija didvyriškai tebesilaiko.

Aną dieną gen. MacArthur 
pasiuntė nuoširdų pasveikini
mą Raudonajai Armijai proga 
jos 24 metų sukakties.

Gen. MacArthur puikiai at
stovauja šios šalies ir tautos 
pasiryžimą privesti šį karą 
prie laimingos pergalės.

Labai didelis kreditas pri
klauso Donald M. Nelsonui, 
karinės produkcijos direkto
riui. Labai puikus iš jo propa
gandistas. Savo spyčiais 
radiją jis aukštai kelia 
dies moralą.

Pakėlimui gamybos
pradėjo organizuoti bendrus 
darbininkų ir darbdavių komi
tetus dirbtuvėse. Tai planas, 
kurį seniai buvo pasiūliusios 
darbo unijos.

Pilna kooperacija kiekvie-

per 
liau-

jisai

riui Paliuosuot ir prie šim
tų kitų žymių amerikiečių, 
kurie šaukia Nacionalį Kon
gresą Išlaisvint Earl Brow- 
deriui, Komunistų Partijos 
sekretoriui, kuris ketveriem 
metam įkalintas dėl paspor- 
tinių smulkmenų. Tas kon
gresas įvyks New Yorke, 
kovo 28 ir 29 d.

Japonai Maršuoja 
Linkui Moresby

Canberra, Australija, ko
vo 19. — Japonai, įsiveržę į 
salą Naująją Guineją, žy
giuoja linkui prieplaukos 
miesto Porto Moresby, 350 
mylių nuo Australijos.

Melbourne. — Japonų la
kūnai vėl bombardavo Aus
tralijos uostą Darwina.

noje dirbtuvėje, kiečiausias 
pasiryžimas pakelti karinę ga
mybą — štai Amerikos didžio
ji problema.

Rašo Jonas Šimkus, 
“Tarybų Lietuvos” Redaktorius.

(Šis Jono Šimkaus rašinys mus šiomis dienomis pa
siekė paštu iš Maskvos. Jis buvo rašytas, aišku, tuojau 
po to, kai fašistiniai žvėrys užpuolė Lietuvą ir visą So
vietų Sąjungą, bet dėl pašto nereguliarumų jo atėjimas 
labai susitrukdė. — “L.” Red.)

Draugai ir broliai užjūrio lietuviai! Nepaprastomis 
aplinkybėmis rašau šį laišką jums.

Prisipažįstu, kad taikos metu, kai visi mes buvome 
užimti statydami naują laimingą Lietuvą, mums trūko 
laiko jums parašyti.

Bet jūsų, draugai, straipsnius ir laiškus skaitėme; 
sekėme jūsų darbus ir jūsų kovą su lietuviškaisiais fa
šistais, atbėgusiais iš Lietuvos ir pas jus atsiųstais Hit
lerio agentauti ir varyti juodą ardymo darbą prieš lais
vę mylinčią Amerikos liaudį.

Ir jūs sekėte mūsų statymo darbą, mūsų įtemptas 
pastangas sukurti naują Lietuvą. Per vienus nepilnus 
tarybinio gyvenimo, metus jau buvo labaidaug kas pa
siekta. Svarbiausia: buvo likviduotas nedarbas, kiek
vienas galėjo dirbti ir mokytis, gyvenimas pasidarė la
biau pasiturįs. Jūs, sekdami mūsų spaudą, gaudami 
šimtus laiškų iš Lietuvos, galėjote matyti, kokiu dideliu 
kūrybos darbu buvo užimta mūsų jaunoji tarybinė res
publika.

Tiesa, toli aplink mūsų kraštą slankinėjo karo audros 
debesys ir mes žinojome, kad ta audra kurį nors mo
mentą gali pasukti ir mūsų tėvynės linkui. Bet mes ne
tikėjome, kad ta audra jau taip arti, nes Vokietija bu
vo sudariusi sū Tarybų Sąjunga nepuolimo sutartį.

Rudasis žvėris — Vokietijos nuožmusis fašizmas 
klastingai sulaužė sutartį su mūsų didžiąja šalimi ir sa
vo plėšriais nagais visų pirmiausia užpuolė Tarybų Są- 
jungos pasienio respublikas, jų tarpe ir mūsų brangią
ją Lietuvą.

Birželio 21 dienos vakaras buvo nuostabiai gražus. 
Šeštadienis. Fabrikų kaminai perstojo rūkę ir nustojo 
dundėjusios staklės ir mašinos. Darbo žmones po darbo 
išsiskirstė po savo-namus, po savo butus pelnyto po
ilsio.

Pamenu, nakti iš 21 i 22 birželio trečia valanda nak- 7 u- v v
tie baigiau darbą, šventadieniškas “Tarybų Lietuvos” 
numeris skubėjo į paštą, į traukinio stotį, kad laiku 
patektų plačiosioms skaitytojų masėms.

Kauno gatvės buvo ramut ramutėlės, tik radijo stie
buose dar blizgėjo raudonos šviesos signalai. Rytas jau 
buvo gerokai’ išaušęs. Kaunas miegojo. Taikingai ilsė
josi ir visa darbo Lietuva, nieko neįtardama.

Staiga ketvirtą valandą ryto, birželio 22 dieną, gūdūs 
sprogimai silkelė ant kojų visą Lietuvą. Klastingasis 
žvėris pradėjo savo naikinamąjį darbą. Kaunas, Šiau
liai, Kretinga, Kėdainiai, Alytus, Vilkaviškis, Tauragė, 
S. Kalvarija, Sasnava, Vilnius buvo užpulti fašistinių 
lėktuvų. Kaune-Aleksote iškilo dūmų ir liepsnų kamuo
liai. Dešimtys namų virto griuvėsiais ir ugnies jūrą, 
šimtai žmonių buvo palaidoti po griuvėsiais.

Baisiausio likimo susilaukė Alytus, Į kurį fašistinis 
žvėris giliausiai tą rytą suleido savo iltis.

Per pirmąjį užpuolimą 4 vai. ryto dešimtys Alytaus 
namų tapo žvėries aukomis. Seneliai, moterys ir vai
kai, kas bent kiek apsirengęs, kas visai pusnuogis — 
ėmė bėgti iš savo namų ir blaškytis gatvėse, daržuose 
ir soduose. Apie 200 su viršum moterų, vaikais vedi
nos, susirinko Alytaus turgavietėje. 5 vai. ryto pasiro
dė viršum Alytaus antras fašistinių maitvanagių eša- 
lonas. Jie skrido žemai ir aiškiai mlatė moterų ir vai
kų būrius rinkoje. Bet fašistiniams bestijoms to ir te
reikėjo. Jie numetė bombas į rinką ir šimtai moterų 
bei vaikų žuvo.

Alytaus gaisrininkai, kurie labiausia pasirodė did
vyriški, po pirmojo užpuolimo susirinko į savo gaisrinę 
aptarti, kaip apsaugoti miestą nuo gaisrų. Ir jie tapo 
antro fašistų antpuolio aukomis. Oro banditai nuleido 
kelias bombas į gaisrinę ir visi gaisrininkai žuvo. At
sitiktinai išsigelbėjo tik vienas gaisrininkas, kuris at-

Maskva, kovo 19. — Rau
donoji Armija apsupo dido
ka skaičių vokiečiu kariuo
menės mieste Gžatsk ir apy
linkėj,-40 myliu į šiaurių ry
tus nuo Viazmos. centrali- 
niame fronte. Raudonar
miečiai perkirto geležinkelį, 
kuriuom naciai iš Gžatsko 
susisiekdavo su Viazma.

Vokiečiai Gžatske atsidū
rė tokioje padėtyje, kaip 
Staro je Russo j e, kur sovie
tine kariuomenė laiko apgu
lus ir naikina likučius še
šioliktos nacių armijos.

Jau trūksta naciam mais
to Gžatske. Vokiečių orlai
viai nešė miltus apsuptiems 
saviškiams Gžatske. Sovie
tai nukirto žemyn kelis iš tų 
orlaiviu. €

Teigiama, jog gręsia ap
supimo pavojus vokiečiams 
ir tvirtoviškoje jų pozicijo
je Viazmoje. Miestas Viaz
ma, prie Smolensko vieške
lio, stovi už 40 mylių į pie
tų vakarus nuo Gžatsko. v

(Pranešimas iš Londono 
sako, kad tebesiaučia žiau
rūs mūšiai tarp rusų ir vo
kiečių Charkovo priemies
čiuose, Ukrainoj.) .

Sumažino Gazolino Par
davinėjimą Papras
tiem Automobiliam

Washington. — Karinės 
Gamybos Tarybos įsakymu, 
nuo pereito ketvirtadienio 
lyto tapo 20 procentų su
mažintas kiekis parduoda
mo gazolino paprastiems 
privačiams automobiliams 
rytinėse valstijose, taipgi 
Oregono ir Washingtono 
valstijose.

nustatė kainas
Federalė Kainų Valdyba 

patvarkė, jog gazolino kai
nos tose srityse negali būt 
keliamos aukščiau tų, ku
rios mokamos šį penktadie
nį. Tas patvarkymas galio
ja nuo ateinančio pirmadie
nio.

Gazolino pardavinėjimas 
nėra apribojamas tiktai li- 
gonvežimiams, gydytojams, 
slaugėms, gyvulių gydyto
jams, apsigynimo reika
lams, valdiškoms įstaigoms, 
tam tikriems pažymėtiems 
prekybos ir lauko ūkio au
tomobiliams bei trokams, 
taxi-cabams ir mokyklų au- 
to-busams.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 18. — Laivyno departmentas šian

dien išleido sekamą pranešimą:

Amerikiečių ir australų jėgos iš stovyklų salose' da
rė sutartinus veiksmus paskutinėmis dienomis prieš 
japonų laivus ir įrengimus ant žemės Salamua’oj ir 
Lae’je ir arti jų, Naujojoj Gilinėjo j.

Tais veiksmais, kaip tikima, tapo nuskandinti du di
dieji japonų šarvuotlaiviai; sunkiai sužeistas ir, turbūt, 
nuskandintas vienas lengvasis šarvuotlaivis; sužeistas 
ketvirtas šarvuotlaivis; turbūt, nuskandintas vienas 
naikintuvas; galbūt, nuskandinta du naikintuvai ir su
žeistas vienas stambus naikintuvas.

Penki' priešų transporto ar prekiniai laivai buvo ar
ba nuskandinti arba gaisrais išdeginti ir užvaryti ant 
pakrančių seklumų. Viena didelė bomba pataikė į vie
ną transportą, o kita tokia bomba — į antrą transpor
tą; vienas kareivinis laivas buvo sužalotas ir paliktas 
degantis; trys kiti transporto laivai tapo sužeisti.

Vienas priešų laivas, aptarnaujantis lėktuvus, buvo 
sunkiai sužeistas ir du mažesni laivai, ginkluoti kanuo- 
lėmis, sužaloti; vienas iš jų buvo paliktas degantis ir 
manoma, kad jis nuskendo. Vienas japonų laivas, minų 
graibytojas, buvo paliktas liepsnose ir, turbūt, nusken
do. Trys jūriniai priešų orlaiviai tapo nušauti žemyn ir 
daugelis mažų laivukų sunaikinta. Dikčiai nuostolių 
padaryta priešų įrengimams ant krantų, jų orlaivių 
aikštėms ir priešlėktuvinių kanuolių baterijom.
TALKININKAI TIK VIENĄ LĖKTUVĄ TEPRARADO

Tokius didelius nuostolius padarė priešams suvieny
tos jėgos amerikiečių ir australų, kurie iš savo pusės 
prarado tik vieną lėktuvą.

NEGRĮŽO AMERIKOS SUBMARINAS
Jungtinių Valstijų submarinas “Shark” Tolimuose 

Rytuose pavėlavo sugrįžti daugiau kaip mėnesį ir turi 
būti laikomas žuvusiu. Apie tai pranešta artimiausiem 
giminėm “Sharko” įgulos narių.

Gruodžio mėnesį Jungtinių Valstijų submarinas “Sea 
Lion,” kuris buvo plačiai taisomas Cavite, liko taip su
žeistas, kad turėjo būti sunaikintas, idant priešai ne
galėtų juom pasinaudot, jeigu jiem pavyktų jį pagrobti.

Sužeistas Jungtinių Valstijų naikintuvas “Stewart” 
buvo šio mėnesio pradžioje sunaikintas laivų taisymo 
įmonėje Surabajoj, kad nepakliūtų į priešų rankas. Ne
pavyko pirmiaus darytos pastangos taip pataisyt jį, 
kad vėl tiktu veikimui.

Niekas asmeniškai nenukentėjo ryšyje su “Sea Lion” 
ir “Stewart.”

Sovietai Daugmeniškai Sužalojo ar Nuskandino 
Naikina Naciu Tankus Dar Tris Japonų Laivus
Maskva. — Vokiečiai nuo Melbourne, Australija, ko- 

Leningrado srities visu Vo 19. — Amerikiečių ir ki- 
frontu iki Juodosios Jūros tų Jungtinių Tautų orlaiviai 

tiesiai pataikė bombomis į 
i šarvuot

laivį ir nuskandino jį arba 
sunkiai sužeidė, ties Rabaul, 
saloje New Britain, netoli 
(Australijos. Be to, Jungti
niu Tautu orlaiviai bombo
mis smogė į du kitus japo- 

Maskva. — Fronte į va-Inu laivus.
karus nuo Kalinino Sovie
tai atkariavo nuo vokiečių 
visą eilę kaimų, kurie buvo' 
įrengti kaip tvirtumos.

vartoja daug tankų savo da
romose kontr-atakose prieš 
Sovietus. 1_____________
kartais viename mūšyje su
naikina iki 50 procentų 
priešų tankų. Jie atmušė 
visas naciu kontr-atakas. v

iii “cuanuoc uiiun -t 
Raudonarmiečiai vieną japonų

SMINGA AMERIKIEČIŲ 
JĖGA AUSTRALIJOJ

važiavo į Kauną ir apie t/ai papasakojo.
Alytaus gyventojai, po antrojo puolimo, metėsi bėgti 

iš miesto. Motinos su mažais vaikais skubėjo pasislėp
ti esančiame netoli miške. Bet fašistiniai banditai už
kirto jiems kelią. Nusileisdami beveik prie pat žemės, 
jie šaudė į bėgančius iš kulkosvydžių. Pakelėse liko gil
ėti dešimtys nieko nekaltų moterų ir vaikų.

Fašistai, pastebėję, kad miške gali gyventojų dalis 
(Tąsa 2-me puslapyje)

Australija. — Jungtinės 
Valstijos yra atsiimtosios 
jau galingas savo armijos 
ir orlaivy no jėgas į Austra
liją prieš japonus. O dabar 
vis dar daugiau ir daugiau 
atgabenama ten Amerikos 
kariuomenės ir pabūklų.
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Generolas Douglas MacArthuras 
Australijoj

Pranešimas, kad narsusis ir sumanusis 
generolas MacArthuras iš Filipinų salų 
tapo perkeltas Australijon ir pastatytas 
vyriausiuoju komanduotoju visų Jungti
nių Tautų karo jėgų, be abejo, nudžiu
gins kiekvienų fašizmo priešą. Generolas 
MacArthuras — gražiausiai pasižymėjęs 
Ramiajame Vandenyne vadas. Tai gene
rolas, kuris iki šiol po Sovietų Sąjungos 
karo vadų buvo pirmas. Su mažomis, pa
lyginti, jėgomis jis atlaikė milžiniškas 
japonų karo jėgas Filipinuose. Jis mo
kėjo įruošti ir apsaugoti Bataan pus- 
salį, kuriame grumiasi amerikietiškos ir 
filipiniškos jėgos prieš užpuolikus. Ja
ponijos generolas, vadovavęs savo jėgas 
prieš MacArthuro jėgas, pasidarė galą iš 
gėdos, kad negalėjo jų nugalėti.

Tai džiugu! Tai smagu!
Paskyrimas generolo MacArthuro vy

riausiuoju Jungtinių Tautų karo vadu 
Ramiajame Vandenyne prieš japonus, be 
abejo, gerai nuteiks kiekvieną australie- 
tį, pasirįžusį ginti savo kraštą. Generolas 
MacArthuras bus inspiracija kiekvienam 
kovotojui, kiekvienam žmogui.

Bet vieną turime atsiminti: generolas 
MacArthuras nepadarys stebuklų, jei 
mes, namie būdami, neduosime jam pa
galbos, jei mes neteiksime jėgų ir jų ne
duosime, kur reikia. Mes turime dirbti 
geriau, turime dirbti daugiau karo reik
menų; kiekvienas fabrikas ir dirbtuvė 
turi gaminti karo reikmenis ir jas siųsti 
ne tik Australijon, ne tik kituosna Ra
miojo Vandenyno kampuosna, bet Euro
pon, kur grumiasi Raudonoji Armija, 
mušdama bendrą mūsų priešą, didžiausį 
priešą—Vokietijos nacizmą.

Generolas MacArthuras gražiai sveiki
no Raudonąją Armiją jos gimtadienio 
proga (vas. 23 d.). Jis nepaprastai tą 
armiją įvertino. Jis, kaipo žymus kovo
tojas, supranta ir atjaučia kitus žymius 
kovotojus už laisvę prieš fašizmą. Ir šis 
generolas, be abejo, nori, kad priešui bū
tų smogiama ten, kur jis daugiausiai dėl 
smūgio nukentėtų.

Iš Tikrųjų Neleistina!
Čikagos liaudies dienraštis “Vilnis” ra- y so:
“Tūlos istorinės dienos memoraliam 

mitinge, Bostone, kalbėjo kun. Curran, 
vienas iš akliausių Coughlino pasekėjų. 
Tas kunigas seniau kalbėdavo nuo bend
ros platformos su nacių B undo vadu F. 
Kuhn’u. Jis politiniai giminingas su 
“krikščionišku frontu/’ pro-fašistų orga
nizacija. Jis yra aklas priešas Amerikos 
talkininkų — Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos.

“Kuomet Bostono politikieriai suside
da su Curran’ais, tai jau blogiau negu 
bloga. Tai pasityčiojimas iš Amerikos 
demokratijos.

“Bostono piliečiai iškėlė smarkių pro

Klausimai i
Anglijos buvus’iam ambasadoriui 

Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps 
sugrįžus namo buvo pastatyta 20 
klausimų apie tą socialistini kraštą 
ir jo rolę šiame kare. Jis i juos at
sako trumpai, bet esmingai. Čia 
mes tuos klausimus ir Crippso atsa
kymus paduodame, po vieną kas
dien.—RED.
Klausimas No. 7:

Kaip sekasi Sovietų poli
tikai duoti komanda jau
nesniems oficieriams?
Atsakymas:

Tai yra dalis sovietinio

r Atsakymai 
požiūrio sveiko realizmo. 
Jie susirūpinę karo laimėji
mu ir panaudoja viską, kas 
prisideda prie atsiekimo to 
tikslo. *

Jau gana seniai Sovietų 
valdžia lavina jaunus oficie- 
rius savo militariškose mo
kyklose. Ir reikia pasakyti, 
kad šitie jauni vyrai pasi
rodė vertais savo lavinimo. 
Jiem buvo duota proga pa
naudoti savo žinojimą ir ga

testų. Prie protestų prisidėjo ir airių 
Katalikų Irish-American Defense Asso
ciation, CIO unijos, metodistų bažnyčios 
vyskupas Bromley Oxnam, Bostono Mo
terų Piliečių Komitetas ir visa eile kitų 
įtakingų organizacijų. t

“Manoma, kad už Curran’o pečių stovi 
Bostono kardinolas O’Connell. Bostono 
politikierių tarpe jis labai įtakingas. Jį 
užrūstinti bijosi beveik visa Bostono 
spauda.

“Kuomet vieną dieną Bostono dien
raštis ‘Traveler’ išspausdino protestą 
prieš Curran’o pakvietimą kalbėti, tai 
ant rytojaus tą laikraštį užatakavo re
akcionieriai ir privertė jį nutilti.

“Amerika yra sunkiam kare. Tai žūt- 
būtinas karas už laisvę ir demokratiją. 
Bostonas ir Massachusetts yra ištikimi 
Amerikai. Todėl yra prasižengimas leis
ti demoralizuoti tokiems asmenims, kaip 
Curran.

“Pats kardinolas O’Connell turi žinoti, 
kad Bostonas nėra koks tai jo palivar
kas ir kad žaisti ugnim neleistina.”

Amerikoj vis kyla daugiau balsų, kad 
tūli aukšti katalikų dvasiškiai yra bjau
rūs fašistai, kad jie daro viską demorali
zuoti katalikiškos tikybos žmones ir tuo 
būdu pakenkti mūsų karui, kurį vedame 
prieš bendrą žnjonijos neprietelių fašiz
mą. Jie nurodo, kad Ispanijoj, Italijoj, 
Argentinoje ir kituose kraštuose, kur 
katalikų tikyba yra pripažinta valstybi
ne, fašizmas yra iškėlęs galvą. Tuose 
balsuose, aišku, yra daug tiesos. Tieji 
balsai rodo į visą eilę katalikų kunigų, 
sušilusiai dirbančių Hitlerio naudai. Kun. 
Coughlin, kun. Curran ir jiems panašūs 
—tai vis fašizmo apaštalai.

Reikia priminti, kad ir lietuvių katali
kų kunigų tarpe yra nemažai tokių. Be 
jokios gėdos ir žmoniškumo jie plečia 
hitlerišką propagandą, jie klaidina savo 
^sekėjus, jie tarnauja Hitleriui.

Aišku, tikintieji žmonės negali to pra
leisti ramiai. Jie turi savo balsą kelti, 
prieš tai protestuoti.

Justo Paleckio Balsas
Skaitytojas, be abejo, bus jau skaitęs 

vakar dienos “Laisvėje” Justo Paleckio, 
tarybinės Lietuvos respublikos preziden
to, žodžius apie tuos Lietuvos didvyrius, 
kuriuos Hitleris sušaudė Kaune. Palec
kis teisingai nurodo, jog vokiškas fašis
tas stengiasi visiškai išnaikinti lietuvių 
tautą. Bet jam tas, aišku, nepavyks. Įsi
dėmėtini šitie Lietuvos respublikos pre
zidento žodžiai:

“Drąsi mirtis tų keturiasdešimt dviejų 
sušaudytų didvyrių gyvai įrodo, kad ma
ža lietuvių tauta nesudėjo ginklų aki
vaizdoje nachališkos pavergėjų jėgos ir 
kad jie tęsia kovą už išsilaisvinimą, veik
liai dalyvaudami bendroje kovoje už lais
vę visom pavergtom tautom.

“Didvyringa kova ir mirtis tų ketu
riasdešimt dviejų lietuvių kovotojų į- 
kvėps ne tik jų draugus Lietuvoje į di
džius žygius, bet taip pat įkvėps vyrus 
kariniuose lietuvių daliniuose, kurie Rau
donosios Armijos eilėse dalyvauja didžio
je Tarybinių Tautų kovoje prieš vokiečių 
fašistų barbarizmą.

“Padavimai (tradicijos) revoliucinės 
lietuvių liaudies kovos yra nukalti per 
dešimtmečius — kovoje prieš carizmą, 
prieš vokiečius okupantus laike Pirmojo 
Pasaulinio Karo ir prieš fašizmą namie. 
Ištikimi tiem padavimam, lietuviai par
tizanai ir raudonarmiečiai kovoja prieš 
aršiausią, žmonijos priešą — vokiečių fa
šizmą.”

Prezidentas Paleckis mini apie lietu
vius Sovietų Sąjungoje, kurie dalyvauja 
“kariniuose lietuvių daliniuose” Raudo
nojoj Armijoj. Tas parodo, kad tų lietu
vių dalinių, pulkų ar divizijų yra kele
tas. Mes visuomet sakėme, kad Raudo
nojoj Armijoj yra daug lietuvių. Tą vis 
labiau ir labiau patvirtina ir ateinančios 
iš Sovietų Sąjungos papildomos žinios.

bumus, kurią daugelis iš jų 
ėmė su didele drąsa ir at- 
sižymėjimu.

LENKŲ KALTINIMAI 
PRIEŠ NACIUS

New York. — Lenkų Ži
nių Centras čia kaltina na
cius Lenkijoj, kad jie išžu
dė 200,000 lenkų, deportavo 
į Vokietiją milioną lenkų, o 
likusius stengiasi nupuldyti 
per girtuoklystę, paleistu
vystę ir gemblerystę.

Liepos Dvidešimt Pirmos 
Dienos Metinėms

1940 m., birželio mėnesį Lietuvos liaudis, Raudonosios Armijos padedama, nuvertė 
nekenčiamą nelemtą smetoniškąją vyriausybę, o liepos 21 d. Lietuvos Liaudies Seimas 
paskelbė Lietuvą Tarybine Respublika.

HUDAS GIRA
Gražios buvo tos saulėtos dienos!
Puikios buvo tos šiltosios naktys! 
Džiaugės saule mūs pievų purienos, 
O mūs širdys vos spėjo mum plakti/

Taip džiaugsmingai virpėjo mum' širdys, 
Virte virė mūs gyslose kraujas.
Už jaunystę svaigiau mumis girdė 
Žėrįs saulėm gyvenimas naujas!
Gražios buvo tos dienos birželio, 
Kilnios — liepos darbingos savaitės! 
Pirmą kartą mes krovėm mūs šaliai 
Sutuoktuvėm su Džiugesiu kraitį.
Pirmą kartą mielos tėviškėlės 
Pikto vargo lauk bloškėme jungą.
Pirmą kartą, laisvi atsikėlę, 
Mes vergovę pamatėme žlungant.
Pirmą kartą, laisvai atsikvėpę, 
Didžio darbo laisvai dirbti stojo— 
Tie, kas žygį brandino paliepė j, 
Kas kalėjimuose kalė rytojų.
Kaip radastom darželiai mūs žydi, 
Taip pražydo kaimai mūs ir miestai. 
Kas, mūs džiugią kūrybą išvydęs, 
Manėm, drįstų grubiai ją paliesti?!
Kokis barbaras griauti išdrįstų,
Kas kėsintis piktai panorėtų
Prieš mūs kuriamą laisvės jaunystę, 
Jau nuo amžių dainuotą' poetų ? !
Bet nė metai vieni nepraėjo, 
Ir sukriaukčiojo žvėriškos iltys—■ 
Mirties sėti pikti niekadėjai 
Virš mūs žemės išdrįso pakilti.
Taikos žodį klastingai sulaužę, 
Bombom spjovė į ramią mūs šalį. 
Lauk nusviedę veidmainišką kaukę, 
Kokie niekšai — parodė — būt gali.
Mes sukūrėm Lietuvą naują, 
Mes paskelbėm brolystę tautų.
Jie įsiveržė godūs mūs kraujo, 
Ir mum uždegė širdis kerštu.
Taikos, laisvės ir džiugiojo triūso 
Šventę nuostabią manėm Švęst nūdien 
Niekšai džiugesį paglemžė mūsų, 
Bet mes visa tai menam ir budim.
Bet mes laukiame ramūs ir taurūs 
Mumiem primesto karo baigtuvių. 
Tikim: mum gros triumfo litaurai, 
Žinom: būsim laisvi vėl, kaip buvę.
Ne viena šiandien mūs tėviškėlė!
Su dviem šimtais milijonų drauge ji! 
Ginti laisvės jos tie pasikėlė, 
Kur jau pratę mušt laisvės smaugėją.
Per kilometrų tūkstančius gina
Mūsų bendrą Tarybų Tėvynę 
Narsūs rusai, gudai, Ukrainai, 
Priešui kelią mažiausią užtvinę.
O drąsoj nuo jų neatsilieka, 
O su jais didžiam žygyj išvieno 
Ir gruzinai, totoriai, uzbekai, 
Ir tadžikai, kazachai, armėnai.

KAIP RUDASIS ŽVĖRIS UŽPUOLĖ MUSU 
TĖVYNĘ LIETUVA

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
pasislėpti, numetė į mišką padegamąsias, bombas ir 
miškas netrukus suliepsnojo.

Antrojo užskridimo ant Alytaus metu buvo sugriau
tas ir padegtas visas mietas.

Broliai! Ten, kur buvo gražus Alytaus miestas, dabar 
yra griuvėsiai ir degėsiai, o po jais nekaltų žmonių 
kapai. Lygiai tokio pat likimo susilaukė Tauragė, Ky
bartai, Kretinga, Vilkaviškis, ir kiti Lietuvos miestai 
ir miesteliai.

Vilniuje fašistiniai banditai pirmiausiai apmėtė bom
bomis pietvakarinę miesto dalį, kur gyveno daug lie
tuvių. Viena bomba krito netoli namo, kuriame gyve
no Švietimo Liaudies komisaras A. Venclova, jo pava
duotojas Žiugžda, poetas Kazys Boruta ir kiti lietuvių 
visuomenės veikėjai. Žiugždos žmona žuvo nuo bom
bų skeveldrų.

Šiaulių miestas, kuris per pirmą imperialistinį karą 
vokiečių buvo sugriautas ir sudegintas iki pamatų, bet 
vėliau darbščių lietuvių rankų atstatytas, dabar vėl 
fašistų subombarduotas ir padegtas.

Visa tai atsitiko birželio 22 dieną rytą.
Bet neilgai fašistai engs mūsų žemę, neilgai šėls 

mūsų krašte.
Raudonoji Armija ir Raudonasis jūrų karo laivynas, 

visos tarybų šalies tautos drauge su didžiąja Anglijos 
tauta, Amerikos laisvę mylinčios tautos remiami, nu

Nepalaužiamą veria jie grandį, 
Neatlaikomą smūgį jie ruošia. 
Pagailės greit žmogėdros pabandę 
Paklausyti, kaip girios mūs ošia.

Po jų kirviais groboniškai vėlei 
Ąžuolai mūsų kris ten ir pušys. 
Savo kaustytą batą įkėlė 
Priešas jaunai mūs laisvei uždusint.

Džiugiom liepos dienom atsiminti
Galit šventę užgniaužt ten mūs šviesią. 
Tik ir ten veltui stengsitės mintį 
Tą užgniaužti, į laisvę kur tiesias.

Iš sudegusių grįčių ir pirkių,
Iš mūs miestų griuvėsių nykiųjų, 
Iš kapų, kur tik dilgėm pravirkę, — 
Ji į pjautuvą stiepias ir kūjį.
Mūs našlaičių išgandintas žvilgis, 
Ir siaubingas mūs motinų klyksmas— 
Išvadavimo vieno teilgis, 
Vieno laukia, kada mes parvyksime.
O tankynėj lietuviškų girių, 
Pakelėm tamsią, gūdžiąją naktį, 
Ta mintim partizanų didvyrių 
Dar karščiau širdys pratinas plakti.
Priešui vienas pro ten yra kelias, 
Jiem gimtinėj kelių gi šimtai.
Nebaisu juk žiaurios priešo galios, 
Jeigu pergalę aiškiai matai!
Tad drebėki, grobike, šiandieną, 
Į mūs ramiąją šalį patekęs!
Vargu gyvas paršliausi per sieną, 
Vargu šeimą išvys tavo akys!
Į mūs žemę nuo amžių veržeisi, 
Tu veržeisi nuo amžių į Rytus. 
Bet Rytuos, kaip kad buvo kadaise, 
Tau sprendimas mirties parašytas.
Ugnį mum tu atnešęs ir mirtį, 
Su kaupu tu juos frontuose gauni. 
Neišvengti tau galo nuskirto— 
Mūs šalis gi naujai atsinaujins!
Mum sutrukdėte šventę nū švęsti, 
Šalį mūsų kraujuos paskandinę. 
Bet mes galime visa iškęsti 
Galą jum ruošdami paskutinį.
Galit džiūgaut mūs miestų griuvėsiuos, 
Kur net akmenys vardą jūs keikia.
Bet mes žinom: ateis dienos šviesios, 
Ir mes grįšim, ir grįšime veikiai!
Ir koks būtų tas mėnuo, mūs šaliai 
Kurs grąžins laisvę, teisę, ramumą,— 
Mum žiedais pražydės jis birželio, 
Liepos saulėm žėrės jisai mumiem! 
Maskva.

“Laisvės” Red. Pastaba. Šitos eilės bu
vo rašytos Sovietų-Vokiečių karo pra
džioje, bet jos paštu mus pasiekė tik šio
mis dienomis. Liudas Gira — seniau
sias ir talentingiausias lietuvių tautos 
poetas.

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius

AUKŠTAS KRAUJO SLĖGI
MAS — PARALYŽIUS

Drauge gydytojau, aš ma
tau “Laisvėje” patarimus, ką 
jūs duodate dėl ligų. Aš esu 
“Laisvės” skaitytojas ir pra
šyčiau, kad ir man patartu
mėt. .

Man suėjo 64 metai, sveriu 
150 svarų, pavidutinio ūgio. 
Aš turėjau aukštą kraujo slė
gimą. Daktarai vis man davė 
vaistų. Vasarą išvažiavau į gi
rią po saule pasikaitint. Tada 
jaučiaus gerai. Bet, kai sugrį
žau namo, tai mane suparaly
žiavo ant kairės pusės. Tada 
mane atidavė j miesto ligoni
nę. Tenai išbuvau 7 savaites. 
Man ten davė elektrikinį šil
dymą, gal kad kraują geriau 
varinėtų. Tas man pagelbėjo 
truputį, bet vaikščioti negalė
jau ir negaliu. Su kairia ran
ka nieko negaliu veikti, tiktai 
pirštus pajudinu, bet negaliu 
sugniaužti. Per pirštų narius 
skauda.

Ar' man būtų kokia pagal
ba ? Meldžiu patarti, už ką iš 
anksto tariu dėkui.
Atsakymas

Tai paprasta, drauge, istori
ja su tuo nelabuoju aukštu 
kraujo slėgimu. Aukštas krau
jo slėgimas visuomet labai 
rimtas dalykas, ir, jei leisti 
jam vis aukštyn kilti, esti blo
gi popieriai. Gyslutė kur sma- 
genose trūksta, kraujas užlie
ja smagenų dalį, ir žmogų su
paralyžiuoja. Priguli nuo to, 
kurią, būtent smagenų dalį 
kraujas prislegia. Prislėgtos 
smagenų dalys miršta, nebe
veikia, ir esamos jų kontrolėje 
kūno dalys nebesivaldo.

Visa bėda yra ta, kad pri
slėgtos ir sugadintos smagenų 
celės (narveliai) nebeatsigau- 
na. Aplinkui esamos smageni- 
nės celės dalinai išmoksta ne- 
beesamų savo draugių pareigą 
eiti. Tuosyk paralyžius kiek 
atsigauna, ir žmogus gali kiek 
paeiti ir š| tą krutėti. Bet ir 
tai menka nauda, nes papras
tai kraujo slėgimas nemažėja, 
bet po truputį ir vėl kyla. Ir 
vėl gali kraujas mušti—apop- 
lekcija—stabo liga ištikti.

Kai jau daeina iki tokio 
laipsnio, tai tik kiek paleng
vinti galima. Masažai, brau
kymai, diatermija, susiaurinta 
dieta, vitaminų preparatai ir 
čia savo dalį gero padaro.

Jokių specifiškų vaistų, kad 
atgaivinti suvytusius smagenų 
centrus ir tuo prašalinti para
lyžių, nėra. Jei kraujo nedaug 
teišsiliejo į smagenas, tai pa
ralyžius gali laipsniškai gero
kai atsitaisyti. Kartais daro
ma operacija: prašalinama iš
siliejęs į smagenas kraujas, 
kad jis nebeslėgtų smagenų, 
bet taip esti tik tada, kada pa
viršium kraujas būna nutekė
jęs.

šluos nuo žemės paviršiaus žmonijos išgamas—vokiš
kus fašistus ir jų pakalikus, jų tarpe ir lietuviškuosius 
fašizmo batlaižius. Fašistų armijos išsenka nuo kraujo
plūdžio Rytų fronte. Fašistai ima pjautis tarpusavy. 
Pavergtosios šalys, jų tarpe ir Lietuva, telaukia pa
togaus momento sukilti ir nusikratyti pasiutusių ru
dųjų šunų jungo. Lietuvoje sparčiai plečiasi partizanų 
judėjimas.

Rudojo žvėries letena sunkiai ir žiauriai prislėgė 
mūsų mylimą kraštą. Bet Lietuvos liaudis, amžius 
kovojusi su vokiškais engėjais, dabar visu atkaklumu 
veda partizaninę kovą su fašistiniais grobikais.

Rugsėjo penktą dieną Šimėno vadovaujamas parti
zanų būrys sunaikino Kauno priemiestyje sandėlį pro
duktų, paruoštų gabenti į Vokietiją. Rugsėjo šeštą 
dieną tas pat partizanų būrys užpuolė Nemunu plukdy
tų javų, atimtų iš valstiečių, transportus ir juos pa
skandino.

Šiaulių mieste partizanai sunaikino stotį, teikusią 
energiją fašistinėms autoremonto dirbtuvėms. Netoli 
Jonavos partizanai išdaužė vokiečių sargybą, kuri ga
beno į Vokietiją iš valstiečių pagrobtus galvijus, ir 
visus gyvulius grąžino atgal apiplėštiems valstiečiams.

Dėl sėkmingo ir narsaus mūsų brolių-lietuvių par
tizanų veikimo vokiečiai bijo pasirodyti Lietuvos mies
teliuose, esančiuose toliau nuo didesnių centrų. Mūsų 
partizanai užminuoja kelius ir tiltus ir neduoda pra
eiti plėšriesiems grobikams.

Išsiplėtė tikras liaudies karas. Tame kare pergalė 
bus mūsų. Fašizmas bus sutriuškintas ir nušluotas 
nuo žemės veido!
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Rytų Indijos Produk 
tai ir Jungt. Valstijos
Jungtim Valstijos gauda

vo eilę svarbių medžiagų iš 
Rytinės Holandų Indijos sa
lų, kurias dabar japonai 
baigia užgrobti. Grobdami 
Rytinę Holandų Indiją, ja
ponai turi keleriopą tikslą 
—gauti ten medžiagų karui 
vesti, o paskui aplupti A- 
meriką, Angliją ir kitas ša
lis brangiomis tų medžiagų 
kainomis; trečias japonų 
tikslas tai, panaudojant tas 
salas, įsi viešpataut visoje 
rytiniai - pietinėj Azijoje 
ir pietiniai - vakariniuose 
plotuose Pacifiko Vandeny
no ii' taip kontroliuot ten į- 
vairių kraštų jūrinius ke
lius.

GUMA IR CINĄ
Amerikos kapitalo yra į- 

dėta Rytinėj Indijoj $69,- 
800,000, daugiausiai gumos 
trobo) ir žibalo pramonėse. 
Bet įsiveržę ten japonai da
ro kur kas didesnius nuosto
lius Jungtinėm Valstijom 
tuomi, kad jie užkerta ke
lią gavimui daugelio me
džiagų ir dirbinių, kurie 
reikalingi šiai šaliai, ypač 
apsigynimo pramonei, žy
mėtina, jog 1940 metais A- 
merika įsigabeno už $167,- 
644,000 įvairių reikmenų iš 
Rytinės Holandų Indijos.

dirbtiturtinga rūda cinai 
kariniams tikslams.

CHININĄ
Rytinėje Holandų Indijo

je buvo pagaminama 90 
procentų visos chininos 
(quinine) pasaulyje. Chini
ną yra vaistas nuo malari- 
jos, drugio ir nuo panašių 
ligų, kuriomis uodai apkre- 
čia. Ir Amerika per metus 
įsigabendavo 4 iki 5 milio
nų uncijų chininos iš to 
krašto.

Bet dėl chininos dar ne
bus vargo: jos yra didoka 
atsarga Amerikoje. Lotynu 
Amerikos respublikose, ypač

SIBIRO GAMTINIAI TURTAI

Bolivijoj, taip pat gausiu- ■ jUnga.
gai auga chincho-na augalas, “Geologijos mokslas turi 
iš kurio žievės dirbama chi- įrodymų anie šalies galimy- 

•nina.

už visas kitas, — tai Jung
tines Valstijos ir Sovietų 
Sąjunga. •

“Net jeigu Vokietija už
imtų europinę Sovietų Są
jungos dalį arba net jeigu 
Japonija užgrobtų Vladi
vostoką, tai Uralu kalnai ir 
Vidurinis Sibiras dar turi 
gana mineralinių turtų, kad 
palaikyt stambią karinę ga-

Sovietų Sibiro žemėje yra 
tiek mineralinių turtų, kad 
jie turės didžią svarbą 
Jungtinėms Tautoms laimė
ti karą, kaip tvirtina ameri
kiečių Syracuse Universite
to profesorius George B. 
Cressey, kuris tyrinėjo Si
biro žaliųjų medžiagų šalti
nius.

Apie tai raportuodamas
Amerikos Geologų Draugi- mybą, kol tik tęsis šis An- 
jai, prof. Cressey sako:

“Jei gamyba iškasamų iš 
žemės medžiagų laimės ka- kad savo žemėje ji turi 1,- 
rą, tai Sov. Sąjunga turi to, 654 bilionus 361 milioną fo
kas reikalinga laimėiimui. nu anglies; o 90 procentų 
Per paskutinius dvidešimt to anglies rezervo yra Sibi- 
metu viešoji nuomonė A- 
merikoje nenorėjo pripa
žint tų pramonės galimy
bių, kurias turi Sovietų Są-

trasis Pasaulinis Karas.
“Sovietų Sąjunga teigia,

“Sovietų Sąjungoje dau
giausiai plieno buvo paga
minama Ukrainoje, į šiau
rius nuo Juodosios Jūros, 
bet dabar Uralų-Kuzneco 
jungtinė pramonė jau paga-

Regėjimo Sugrąžini 
mas Akliems

Odesos akių klinikos me
dicinos institute (Tarybų 
(Sąjungoj). Didelis kabinę- 

mina trečdalį visos geležies■tas. Rūpestingai parinkti 
Sovietijoj. Viso r’ TT—......
kalnuose esama 1 bilionas Susirinkę asistentai.

- >->------- 1 Lcio. jauparinkti
Sovietijoj. Viso gi. Uralu!paveikslai kabo ant \ sienų.

390 milionų 607 tūkstančiai
tonų geležies rūdos.”

\ na pi cioiAicvici. .Lune ilgumu.
Ukrainoj ir Kaukaze yra Išgirdę profesoriaus balsą

re.
“Kuzneco srityje, Viduri

niame Sibire, plote esančia
me toliau kaip už 2,000 my
lių ir nuo Vokietijos ir nuo 
Japonijos rubežių, dabar 
yra per metus pagaminama 
daugiau kaip 20 milionų to
nų anglies, o Kuzneco po
žemiuose yra dar daugiau 
kaip 450 bilionų tonų ang
lies.

klodai mangano, reikalingo 
plienui pastiprinti; manga
nas gaminamas ir Uraluose 
ir arti Kuzneco, nors ma
žesniuose kiekiuose.

Sovietų Sąjunga turi ir 
kasyklas bauksito, iš kurio 
dirba aliuminą.

Profesorius Cressey taip
gi davė pranešimą apie sa
vo ištirtus Sovietuose šalti-, 
nius vario, švino, cinko..

ragenos gabalėlį ir įstato į 
operuojamosios akies ange
le.

Operacija trunka vieną 
kitą minutę. Iš eilės daroma 
keturios operacijos. Ligo
niai pasikelia nuo operaci
jos stalo ir, už parankių pa
laikomi, lėtu žingsniu, tar
tum bijodami pamesti gau
tą dovaną, eina į savo kam
barius.

Kol kas pas juos ant akių 
raikščiai. Metaliniai tinkle-

Profesoriaus Filatovo die
na prasideda. Eilė ligonių. 

_ 
nekurie iš jų tiesia nervin
gas, jautrias, rankas. Eilė 
žmonių, netekusių regėjimo 
įvairiose aplinkybėse, žaiz- 
duotų nuo vilkligės, sužalo
tų, nusiplikinimais. Mes ma- liai apsaugo akį nuo sutren- 
tėme žmogišką veidą, su- kimų iš netyčių. Bet praeis 
niokotą liepsnos. Profeso- laikas — budintis gydyto- 
riaus rankose ši kaukė lėtai, jas nuims raikštį ir, oftal- 
mėnuo po mėnesio, įgavo' moskopu (akiu regėjimo ty- 

t žmogaus veido bruožus. O- rimo instrumentu) sugavęs 
’ dos skiautės nuo ligonio elektros spindulį, nukreips

aukso, platinos, nikelio, į krūtinės persodinamos ant. jį Į praskaidrėjusią ligonio 
chromo, asbesto; magnesito,'veido. _Nedarnios suaugęs akį.

— Kur šviesa?
— Čia! Čia! Čia! —

J. C. K. drąsiai operavo, ir tie gaba- džiaugsmingai pasakys žmo-

potašo ir įvairiu pramonėje priminė beformius molio 
vartojamų druskų. gabalėlius. Bet chirurgas

DŽIOVINTAS PIENAS IR JO VARTOJIMAS

bes patenkinti karo reika- 
KITOS MEDŽIAGOS • lavimus.

_ . _ . į “Dvi šalys pasaulvie sto-
Jungtinės Valstijos pirk- vj aukščiau savo minerali- 

niais (požeminiais) turtais Indijos paimu alyvą, kurii 
reikalinga, svarbi, kuomet I 
reikia eina aptraukt kitus 
metalus; dalį šios alyvos 
gaudavo ir iš Filipinų. Da
bar Amerika turės alyvą 
traukt sau iš Afrikos.

Kita Amerikai reikalinga 
medžiaga iš Rytinės Indijos 
buvo žievė mangrove me
džio, vartojama odų išdirbi- 
mui. Amerika naudodavo

Vien tik gumos tais me-j dar tokius Rytinės Holandų 
tais ši šalis pirko iš Ryti-'Indijos ir Malajų produktus, 
nes Indijos už apie 113 mi-|kaip tapioka, arbata-anti- 

monija, raudonmedis, kam
paras, pipirai ir kt. Bet šie 
dalykai turi mažiau svarbos 
dabartinėse sąlygose.

Jungtinės Valstijos 1940 
metais išgabeno į Rytinę 
Holandų Indiją ir pardavė 
savo dirbinių už 53 milionus 
781-ną tūkstantį dolerių. 
Vien tik mašinerijos ir įvai
rių automobilių tais metais 
Rytinė Indija pirko iš Ame
rikos už $16,628,000.

N. M.

lionų dolerių, o cinos už 
apie 13 milionų dolerių. Ki
tą dalį cinos Amerika įsiga
bendavo iš Anglų Malaju. 
Dabar japonai užkirto ir šį 
cinos šaltinį. O eina labai 
reikalinga karo pabūklams, 
nekalbant apie jos platų 
vartojimą įvairiose pramo
nėse, dirbant paprasto nau
dojimo dalykus.

Amerika beveik visą gu
mą, kaip ir beveik visą ci
ną, gaudavo iš Rytinės Ho
landų Indijos ir Malaių.

Tų cinos i 
mas Amerikai sudaro __
rimtesnį klausimą, negu 
sustabdymas gumos gavimo 
iš Rytinės Holandų Indijos, padangas automobiliams — 
Gumos galima dirbtiniai pa-' tajerius. Užsidėjęs porą sa- 
sigamint, nors tatai beveik'Vo medinių talerių ant prie- 
dveja tiek brangiau atsiei- kinių ratų, jis važiavo iki 
na, negu gamtinė guma, ku- 75 mylių per valandą. Sako, 
ri buvo gaunama iš to važiuojant šiek tiek kratė, 
krašto. Galima išnaudot se- bet nelabai, 
nos gumos esamas atsargas, 
naudot kad ir menkesnius 
guminius medžius augan- anį paskutinių ratu, kuriem 
čius Pietinėje Amerikoje; reikia daugiau pajėgos — 
taip pat galima uzveist pla-Įvaryti autOmobili. Jis nesa- 
čius gumos augalų laukus, ko< iš kokio medžio tie j0 
šioje šalyje. u • • • _ .

Daug kebliau su eina, 
nors Jungtinių Valstijų vv- ( 
riausybė stengiasi ir šį 
klausimą išspręsti kuo 
trumpiausiu laiku. Taip an
tai, yra užpirkta visa gali
ma cinos rūda (naugė) iš 
Bolivijos respublikos ka
syklų, Pietų Amerikoj, ir 
Texas valstijoje statoma 
fabrikai tai rūdai perdirbti.

Šios šalies valdžia dabar 
kreipia dėmesį į Nevados 
valstijoj atrastus cinos klo-1 
dus. Iškasamoj rūdoj ten cių feldmaršalas S. W. List 
kai kur esama arti keturių 
procentų cinos. nors daugu
moje vietų tik apie pusę 
procento. Bet sakoma, jog 
esant griežto reikalo, gali
ma būtų panaudot ir ši ne-

šaltinių neteki- Mediniai Auto Tajeriai 
ai sudaro net --------

čius Pietinėje Amerikoje;

New Jersey pilietis Claude 
Habberstad išrado medines

Išradėjas, tačiau, abejoja, 
ar mediniai tajeriai tiktų

tajeriai pagaminti. Tas me
dis yra apdirbtas kokiais tai 
chemikalais, kad nesipūstų 
ir nesi traukų. Dabar norą 
jo medinių taieriu kaštuo
tų apie $10. Jais, girdi, gali
ma būtu nuvažiuot 12 iki 15 
tūkstančių mylių.

Gal iš Suomijos Vokiečiai 
Atakuos Leninyah

Jungtinėse Valstijose per 
dieną atlieka po 61 milioną 
kvortų nugraibyto 
Daugiausia liekanos 
riamos kiaulėm ir 
niam paukščiam.

Paskutiniu laiku moksli
ninkas Amerikos Chemikų 
Draugijos, Carlos Van Leer, 
Jr., Washingtone, atsišaukė Į 
per spaudą daugiau džiovint ■ 
nugraibyto pieno ir jį nau
dot žmonėms./

Pieno džiovinimas, beje, 
nėra naujiena. Bet dabarti
niu laiku sudžiovinama tik
tai po 6 milionai kvortų

pieno 
suše- 

nami-

mili-

yra 
vita- 
vita-

džiovinta po 15 iki 25 
onų kvortų.

Bedžiovinant, tiesa, 
prarandama kai kurie 
minai. Bet lieka dalis
mino G (tikrumoje vieno iš 
B). Ale džiovintame piene 
lieka visos kalkės, proteinas 
ir fosforas. O vitaminų ga
lima pridėti.

Džiovintas pienas turi sa- 
jvo patogumų. Vienas, tai 
|kad jis mažai vietos užima 
ir pigus pergabent iš vietos 
į vietą. Praskiedus vande
niu vieną svarą 
pieno miltelių, 
penkios kvortos tokio tirš- 

kasdien, o galėtų būti su-į tumo pieno, kaip ir papras-

džiovinto 
gaunama

ŠVARA RAUDONOJOJ ARMIJOJ
Sovietų'čiai neina tuojaus oran, nes 

dažnai1 tai būtų nesveika. 
Jie turi vagoną įrengtą, kaip 
kliubo kambarį, kur yra lai
kraščių, čekerių, šachmatų,' 
fonografas ir geras 
nys rekordų 
Čia jie pasilsi 
mina.

Dar kitame

Stockholm, šved. — Na-

su savo karininku štabu 
pervažiavo iš Norvegijos 
per Švediją į Suomiją. Ma
noma, kad jis mėgins išvys- 
tyt stiprią ofensyvą iš Suo
mijos prieš Leningradą.

Miestuose visi 
raudonarmiečiai turi kas sa
vaitę eit į pirtį.

Karo fronte su pirčia bu
vo netaip lengva, kol gele
žinkeliečiai pas idarbavo. 
Jie savo kaštais įrengė pir
ties traukinius raudonar
miečiams fronte.

Toks pirties traukinys tu
ri apie 12 vagonų ir tokį di
delį vandens baką, kad jos 
užtenka visai dienai maudy
tis tūkstančiui iki 1,200 ka
reivių.

Pirmame vagone raudon
armiečiai nusirengia ir už- 
čekiuoja savo drabužius, 
gauna muilo ir po rank
šluostį; tada eina į sekamą 
vagoną, kuriame yra 26 
švirkštynės (shower). Tre
čiame vagone įtaisyta tikrai 
garinė pirtis. Čia yra ir 
vantos (beržų šakelių šluo- 
tukės) kareiviams pertis, 
taipgi šaltos švirkštynės.

Kuomet raudonarmiečiai Turėtų eit pas gydytoją ar- 
maudosi, tuo laiku jų vir- ba valgyt šviežių daržovių, 

vaisių, pieno, kiaušinių ir 
kitų valgių, turtingų gamti
niais vitaminais ir minera
lais.

Ne vienas, pasitikėdamas 
vitaminais, apleidžia protin
gą mitybą ir pakenkia savo 
sveikatai. Yra ;
kur perdidelis daugis kai 
kuriu vitaminų, pa v., bioti-
nv, - —

rinki- 
(plokštelių). 
ir pasilinks-

vagone yra

tas nugraibytas pienas. Ta
tai lėšuoja tik 4 centai už 
kvortą. Kadangi jame nėra 
riebumo (Smetonos), toks 
pienas turi trejetą procentų 
daugiau budavojančių kūną 
medžiagų (kalkių, proteino 
ir fosforo)
pardavinėjamas bonkose.

Laikomas tam tikruose 
maišeliuose bei 
džiovintas pienas 
1000 sykių geriau atsispiria
prieš bakterijas, negu pa
prastas čielas pienas.

Džiovintas pienas savo 
parankamu ypač naudingas 
armijoms karo frontuose.

W. K.

negu pienas

dėžutėse,
100 iki
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lėliai ėmė įgauti žmogiško I gus.

Tai ir yra vienas didžiau
sių tarybinės medicinos lai
mėjimų. Kiek įtempto kūry
binio darbo metų jis parei
kalavo ! Bandymai gydyti 
vaikį ir grąžinti akliems re
gėjimą buvo tęsiami nuo gi
lios senovės. Stambiausi 
mokslininkai ne karta ėmė
si spręsti šį klausimą. Me
dicinos istorija žino atsiti
kimus, kuomet okulistui 
(akių gydytojui) pavykdavo 
įsiūti rageną iš kalnų

j veido formą. Jis to negalė-: 
i tų padaryti, jei tobulai ne
žinotų šio mokslo dėsnių.

Baigęs lankymą, profeso
rius priima ligonius. Profe
sorius gaudo oftalmoskopo 
veidrodėliu elektros spindu
lį ir nukreipia jį į dar ap
trauktą vaikiu ligonio akį.

— Kur šviesa?
— Čia! — užtikrintai at

sako ligonis.
— Čia! Čia! Čia! — sako

Operacija Pašalint
Neipragusią Miną

Vasario mėnesį šiemet vo
kiečių mina dviejų colių sto
rio pervėrė petį Raudono
sios Armijos kareiviui Ni
kolajui Bystrikovui taip, 
kad ji perėjo per kaulą, o 
minos smailgalys išlindo po 
pazaščia. Raudonarmietis 
kentėjo baisų skausmą irbarzdaskutykla-kirpykla su dar jin • kad mina gali Ir vi 1 n i n l \ vii rv i u f <ke tūriais barberiais.

Tokių raudonarmiečiams 
pirčių ant ratų yra jau tiek 
daug, kad jos pasidarė pa
prastu, kasdieniu dalyku.

Pamišimas dil Vitaminą
Per metus dabar Ameri

koje išperkama už 50 iki 60 
milionų dolerių įvairių vita
minų, ar kam jų reikia ar 
ne. Daugybė žmonių perka 
vitaminus iš vaistinių ir 
daktaraujasi jais, kuomet

maudosi, tuo laiku jų vir
šutiniai drabužiai yra 220 
laipsnių karštyje kitame, 
aklinai uždarytame, vagone 
apvalomi nuo bet kokio gy
vo brudo.

Kada kareiviai sugrįžta į 
apsirengimo kambarius, jie 
randa savo apvalytas uni
formas ir švarius baltinius. 
Dėvėti baltiniai gi jau pa
siųsti į skalbyklos vagoną.

Iš pirties raudonarmie- pia į sveikatą.

bile kada sprogt ir užmušt 
vyrus, kurie jį ant nešyklų 
nešė iš mūšio lauko. Jis, to
dėl, bandė nusižudyt, kad 
paliuosuot juos, bet buvo 
persilpnas tam padaryti.

Atnešus sužeistąjį į ligo
ninę, vyriausias gydytojas 
nusprendė, jog nėra tikro 
būdo užtikrint, kad mina 
nesprogtu, o jeigu ii sprogs, 
tai užmuš gydytojus, slau
ges ir ligonius. Nutarta 
kad dr. Pachmanas darytu 
operaciją. Jis nasraukė pa
galbininkus tiktai kaipo sa
vanorius, p a a iškindamas 
jiem operacijos pavojų. Bet 
visi pagalbininkai pasiliko 
čia jau, operacijos kamba
ryje.

Dr. Pachman, rizikuoda
mas savo gyvybę, labai atv- 
džiai, palengvėle išėmė mi-
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no, tiesio? žalingai atsilie- ^nksminga.

artilerijos žinovui, kuris 
tuojau ir padarė miną ne-

J. C. K.

jis sekdamas oftalmoskopo krikštolo j pi.apjauta vaikį, 
judesius. ‘Praeidavo laikas. Dirbtinė 

ragena iškrisdavo.
Paskui buvo atrastas bū

das gyvulio rageną perso
dinti žmogui. Tačiau perkel
toji ragena susidrumsdavo.

Filatovo atradimas nuos
tabus savo paprastumu. Jis 
pradėjo nuo akių operacijų 
technikos.

Užsieninių okulistų in
strumentai buvo tokie, ku
rie reikalavo įmantraus iš- . . 
silavinimo. Bet jis visa tai 
palengvino. Filatovo gręžia
muoju instrumentu gali 
veikti kiekvienas kaimo gy
dytojas.

Mintis dirbo toliau. Moks
lininkas priėjo išvados, kad 
reikia j ieškoti ne ragenos 
pakaitalų, bet pačios rage
nos. Ir jis ją rado. Jis rado, 
kad sveika akies ragena, iš
imta iš lavono akies ir už
konservuota šaltyje, visi
škai tinka perkėlimui. Ir 
net daugiau. Šita “lavoni
nė” ragena net gajesnė, turi 
daugiau aktyvių privalumų, 
negu bet kuri kita. Gyvojo 
žmogaus sergančią rageną 
ji verčia būti aktyvia ir vai
kis aplink įstatytąjį gaba
lėlį daugybėje atsitikimų 
ima skaidrėti.

Nuostabus atradimas — 
jis užbaigė ilgamečius moks
lo jieškojimtis, atskleidė ga
limumus šimtams žmonių 
gražinti regėjimą.

Tokie žmonės Tarybų Są
jungoj didžiai gerbiami ir 
vertinami. Šiais metais prof. 
Filatovas apdovanotas Sta- - 
lino premija 1-mo laipsnio.

Proletarų bulvaras. Vy
riausybei nutartus, čia ne
seniai pastatė gražius, pui
kiai įrengtus Centrinio akių 
ligų instituto rūmus.

Mes keliamės plačias laip
tais. Švara kaip veidrodyje. 
Už langų — mėlyna jūra ir 
pievelės su gėlėmis.

Profesoriaus laukia ope
racijų skyriuje. Asistentai, 
padėjėjai.

Filatovo mokykla. Dakta
ras Kašukas praėjo drauge 
su profesorium sunkų moks
liškų tyrinėjimų kelią. Ir vi
sa, kas pasiekta Filatovo 
mokykloje, jis dabar pritai
ko Odesos karo ligoninėje. 
Raudonosios Armijos kovo
tojai, komandieriai, tėvynės 
gynėjai, naudojasi tarybi
nės medicinos laimėjimais.

Operacijų skyriuje tylus 
susikaupimas, greiti, ap
skaičiuoti judesiai, sudėtin
gas, nepagaunamas ritmas, 
nukreipiantis visas mintis, 
norus tam reikalui, kas de
dasi ant operacinio stalo.

Ligonis apdengtas balta 
paklode. Matoma tiktai akis 
su atverstais vokais. Ne, ne 
akis, o drumstas, vaikio su
gadintas akies obuolvs. Jis 
krūpteli, kai profesorius pa
liečia.

Tvirta, raumeninga pro
fesoriaus ranka drąsiai nu
kreipia tam tikrą grąžtą į 
akies ragenos shiogsnį. 
Lengvi pirštu posūkiai — ir 
ragenoje iškirsta apvali an
gelė. Dabar profesorius pri
sėdo prie kito staliuko. Iš 
stiklinio indo jam paduoda 
akį, prieš kelias dienas iš
imtą iš lavono ir užkonser
vuotą šaltyje. Šios akies ra
gena permatoma, kaip plo
nas stiklas.

Profesorius iškerta tos Azovo Jūros iki Oriolo.

Maskva, kovo 17. — So
vietų kariuomenė, koma n- • 
duojama maršalo Timošen- 
ko, veda generalę ofensyvą 
prieš nacius visu frontu nuo
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LITHS JOIN UP IN THE LITHUANIAN DIVISION OF THE RED ARMY
Only the Hitlerite Tries to Disunite the 
American People in their Conduct of War THE CALL TO THE COLORS!

CALL FOR DOLLARS
“The supreme achievement of enemy pro

paganda would be to create disunity.”— 
President Roosevelt.

Unity is not an empty phraseword signi
fying nothing. Upon that one word depends 
not only the fate of our armies, but the 
fate of generations yet unborn and the fu
ture of our world.

Without unity we are a stack of cards, 
leaning one way and another, ’ ready to 
topple at the slightest breath. Without 
unity we are a house built without nails, 
ready to crumble at a finger’s touch.

The Axis knows this weakness, and like 
the wise and clever enemy it is, it* tries to 
capitalize upon' it as it did in France and 
Norway. It seeks to make us distrust one 
another, to look with suspicion and distrust 
upon our English and Russian allies. It 
tries to foment dissension by whispering 
about “labor strike troubles” when none 
exist. It tries to sabotage aid to the Red 
Army by insinuating “we will have to fight 
Russia next.”

The work of the enemy soldier is dan
gerous—but he can be seen and his me
thods, bullets and guns, can be destroyed. 
But the work of the enemy who hides and 
stabs behind our back is even more dan
gerous. He wears no distinguishing uni
form—although some of them do, as the 
KKK and other fascist groups. He does 
not dare to speak openly in the name of 
Berlin and Tokyo, but they do not de
nounce them.

Fortunately, the unseen enemy can be re
cognized, like the skunk, by the smell of

what he does. The odor is easily recogniz-
able for it stinks to high heaven. It says, 
“let’s do as little as possible as slowly as 
possible.”

This is war. It must be won—by action. 
Whoever discourages action, tries to thwart 
assistance to our heroic Russian allies, at
tempts to stir up distrust among ourselves 
serves Hitler’s cause.

Beware of him—the defeatist, the “do 
nothing.” He sharpens the knife behind our 
backs.

The editors of Laisve . were greatly 
pleased last week upon receiving a sheaf 
of manuscripts containing the most recent 
work of such> Lithuanian poets and writers 
as Salomėja Neris. Šimkaus, Venclovas and 
others. Some of these poems will be pub
lished in Laisve and Vilnis, while others 
will appear in the šviesa quarterly.

Read these poems when they appear.— 
Each page, written since June 22, is a 
bloodstained and tear-wetted document tes
tifying to the heroism with which the Lith
uanian people have met the savage assault 
of fascism.

Many songs will remain after this war is 
over and Lithuania, like the world, is 
free. The words of the songs are not pret
ty—instead of love they sing, “the fascists 
will die like dogs.” But the fascists must 
die before the world can sing again.

That is the thought in the minds of 
those who march to battle against the 
Axis: they must be destroyed before they 
destroy everything we love.

HERE AND THERE
Comparatively speaking, London 

has been pretty quiet since the 
Luftwaffe made, its last round trip 
some time ago. But to one Winston 
Churchill the quiet hasn’t been too 
audible above the continuous bar
rage of criticism that has descended 
on him in an unending stream. Up 
until recently, the Prime Minister 
has managed to roll pretty well 
with the punches and has even 
gotten in a few choicę licks of 
his own. Lately, however, he has 
been maintaining a strange silence 
and stories coming out of London 
tell of an ever increasing, movement 
to have Sir Stafford Cripps late 
envoy to Russia, take over at No. 
10 Downing St. Boiled down, the 
complaints sound something like 
this:

Mr. Churchill, fine statesman and 
orator that he is, nevertheless has 
some pretty black marks on his 
record. His would be ousters say 
that in the whole period since the 
Battle of Britain, England has not 
yet won a really important victory. 
Also the Cabinet is still dotted with 
a few appeasers and others have 
only been lately removed. When 
they really want to get so tough, 
the opposition will go so far as to 
claim that Britain is still going 
about some phases of the war in 
a “business as usual” manner. To 
back this statement comes the 
story of the coal mines where 
operators arc working only on the 
bad seams while saving good ones 
for the post-war days when there 

’ will be no excess profits tax. Curch- 
ill’s treatment of the Indian qustion 
also comes under fire with the ar
gument that he waited too long.

Personally, we wouldn’t mind the 
change one bit. Not only would it 
be a fit reward to a man who has 
done much to preserve the freedom 
of the British Isles in convincing 
England that its friend is Russia. 
It would mean more help to Russia, 
even perhaps the opening of a 
Western Front, it would be the 
beginning of a genuine New Deal 
in England, and it would bring 
about the end of white imperialism 
in the Orient.

• • •
Thinking Out Loud:—

The day: Tuesday, March 17, 
1942. The Time: Afternoon. The 
Place: Where I work. (No, I don’t 
do this for a living). For want of 
something to do I am busy trying 
to figure out what my salary will 
be this week when suddenly I am 
aware of a strange serenity having 
fallen over the place. Looking up, 
my eyes are greated by a bold 
headline in full three inch type 
screaming: Gen. MACARTHUR
TAKES OVER IN AUSTRALIA. 
Assuming that 1 am normal, and 
that my reactions are that of a 
normal American, my first thought 
was an indignant one. So, they had 
finally given in to the constant 
nagging of the Daily News which 
has been hollering for months "yank 
MacArthur.” Then as the shock of 
the surprising announcement began 
to wear off and reason began to 
take hold the sensibility of the 
move was inescapable, despite the 
fact that Mr. Patterson’s Daily 
News will probably be smacking

itself blue in the back for having 
"said so all the time."

MacArthur’s change of address 
menas one thing. Namely, that all 
those Americans who have been 
clamoring for action are going to 
get it and get it soon. For this 
General is not one to wait until 
he has a preponderance of equip
ment before he lets the enemy 
know he is aware of the fight. Re
member what his tiny torpedo boats 
and few airplanes did to the Japs 
in Subic Bay? Well, you can bet 
your bottom dollar that. MacAr
thur will make good use of all the 
material and men that have been 
pouring into Australia, We’re glad 
that his command embraces land 
sea, and air. Now there’ll be no 
"we can wait till 19-13” Admirals 
or Generals to hold up the works. 
The Japs asked for it in 1941 and 
they’ll get it in 1942.

Set Date for the 
Worcester Operetta

WORCESTER, Mass. — When I 
made a promise, I' made it to keep. 
So here it is— the date for the 
operetta "Gypsies Are Travelers” 
has. finally been set for May 3rd, 
the place, 29 Endicott Street. The 
sponsors: the Worcester Aido Cho
rus, led by Mrs. Korsak.

This colorfully romantic operetta 
promises to be a treat to all 
Lithuanians and American-born 
Liths who attend. The parts are 
being played by the popular-talent
ed singers of Worcester. So invite 
your friends and relatives and make 
it a theatre party. Don’t make 
other plans, so that I may see you 
May 3rd —it’s a date!

Music Notes
by JOHN MICHEL

Town Hall—The Night of March 8.
Every other blue moon, or so, an 

event occurs in the concert world 
that makes one sit up and really 
take notice, not necessarily because 
the work is particularly spectacular 
but mainly because it is tightly 
workmanlike and hitting on all 
twelve cylinders with quiet dignity. 
Barnardo Segall, a young Brazilian 
pianist hit the jackpot this time. 
The clear, bell-like note he made 
hitting it was the keynote of his 
technique: clearly, faithful repro
duction, authoritative interpretation.

There was little or no means of 
detecting his genius from the play
ing of the two or three notes of 
music in the Bach-Busoni Choral 
Preludes that opened the Concert, 
but the dawn arrived as Segall pre
sented one of the best playings of 
the mighty Bach-Kelberine Toccata 
in Fugue I have ever heard. This 
was immediately followed by a spi
rited rendition of the Sonata No. 4 
in F. sharp major by Scriabin and 
a beautiful interpretation of Beetho
ven’s Sonata No. 2 in D. Minor. 
Five studies by Chopin, Debussy, 
Liszt-Paganini, Rachmaninoff and 
Stravinsky passed under the electric 
fingers of the artist with pleasing 
success. The concluding program 
number El Albaicin was subtly con
structed. A complete lack of preten
sion and obnoxious "flair” bids well 
for the continued success of Ber
nardo Segall.

The Night of March 9th.
failed to even touch the skirts of 

the preceding evening. Miklos 
Schwalb may know what he is do
ing, but I had the very deuce of 
a time making out the various 
pieces which were played as though 
he were hitting the keys with a 
slapstick at high speed. No doubt 
something else than the technique 
of the artist is at fault, as some of 
the playing was unbelievably trite. 
Mr. Schwalb is one of those pia
nists who substitutes (or seems to) 
rapidilyi for virtuosity. Still, I’d like 
to hear another recording before
1 say anything linai.

Echoes:—
My gosh! Another bass! Ferdi

nand M. The tenors arc going to 
work terribly hard to catch up 
with the bassos now. Why doesn’t 
each one of you "draft” onę new 
tenor?

"Umctin” doesn’t want to wear 
suspenders. Then why, tell me, 
don’t you take them off? (And 
I’ll have you know that I never 
have reason to blush.

What’s the matter boys, all had 
dates last Saturday, or was the 
weather too bad for bowling?

Attention, girls! Ask Nellie how 
the game of "honey” is played. She 
says it’s a new fad. (At the Royal 
anyway).

Rita! Where is that spot? I’m 
still looking for it.

Mary and Albertine played hook
ey from rehearsal. Very bad girls.

Rita Baguskas is attending hair
dressing school and promises to 
make beauties of us.

What’s in your fortune? Ask 
O. D. She certainly enjoys telling 
futures, and hearing them too.

—Echoetta.

Lith Still Prisoner
In Nazi-Spain

Edward Zdanauskas of Alberta, 
Canada, is still a captive in Nazi 
dominated Spain. Zdanauskas, a 
volunteer and member of the Inter
national Brigade who fought on the 
side of the Spanish government 
against Franco-Mussolini-Hitler fas
cism, was captured with other mem
bers of his battalion.

‘ In a recent letter to his mother, 
Edward writes of the misery suf
fered by prisoners, including him
self. "Food is terrible,” says he, 
"and only through monetary dona
tions which I have received from 
Canada Lithuanians has existence 
been possible.”

Zdanauskas has been assigned to 
a fascist labor battalion situated in 
Palencia, Spain. It is believed that 
several other Lithuanians are also 
prisoners somewhere in fascist 
Spain.

Communication with Zdanauskas 
is possible (providing the censors 
approve the communication). His 
address is: Edward Zdanauskasl 
Battalion de Trabojodorcs, No. 75, 
a Companio Estragcros, Palencia, 
EspUlia,

Dig deep. Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns which 
your money will help to buy.

Go to your bank, post office, or savings and
loan association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.

smatterings of
METROPOLITAN NEWS

Į we’ve been getting more corres-
As mentioned in this column last pondence... Everybody likes to know

RED CROSS

week, a Red Cross Class is being 
organized by the girls of the Brook
lyn BuiLDerS and the Moterų Ap- 
švietos Kliubas. There is still time 
to register for this course as we 
have not yet gotten an instructor, 
but will very soon.

• • •
LDS MEMBERSHIP DRIVE

So far, we have all been very 
lax hęre in the Metropolitan area 
in connection with the Membership 
drive. Chicago, our competitor, is 
way ahead of us. But with a bit 
of push and drive, we can catch up 
and come out ahead—if we only 
try! So let’s get going, folks—-if 
we just look around, we’ll find 
many prospects, and good ones too!

• • •
CHOW MEIN DINNER

All should plan to attend the 
Chow Mein Dinner being held by 
the Great Neck Pirmyn Chorus this 
Sunday. The address is 91 Steam
boat Road, the time is 5:00 p. m. 
and the ticket is $1.00... The Great 
Neck people arc swell, and every
one is sure to have a good time. 
By the way, the Orchestra is that 
of Georgie Kay, the Pirmyn Chorus’ 
teacher.

• • •
DEFENSE STAMPS

Selling Defense Stamps is a bit 
out of our line, but urging people 
to buy them is different. Now, 
more than ever, our country needs 
our support, so remember, EVERY
BODY, make pay day "Defense 
Stamp Day”...

• • •
CORRESPON DENCE

Have you noticed how much more 
interesting the last few issues of the 
L.E.S. have been ? That’s because

what you’re doing, so why not write 
an article about it? That’s what 
this paper is for. We haven’t heard 
from Baltimore, New Jersey, and 
Philly for quite some time . ..

• • •
BUILDERS NOVELTY DANCE
We hate to break a promise, but 

we’ll have to just this once as there 
is still no news on the Novelty 
Dance that the BuiLDerS are plan
ning. It is rumored that the com
mittee will meet to make further 
plans this Friday.

AIDO CHORUS DINNER
Last Saturday the Aido Chorus 

celebrated its 30th year... The 
dinner they hejd was as all Lithu
anian affairs should be. Everyone 
was 'there, and everyone had a 
good time.. . The community sing
ing on the program helped the 
“chummy” spirit along. ..

IDLE CHATTER
We like the way Bobbie Vezdu- 

nas addresses her colleagues— “Nu 
jūs draugės, tik žiūrėkt!” Keep it 
up Bob, we’re Proud of it... Vincie 
Ulchikas seems to think great im
provement will come over hifn when 
he’s had three months in the army... 
We were surprised to see Bob Žu
kauskas at Aido’s Banquet. He 
seemed alone, for some reason or 
other, which is unusual. . . Randy 
and Tony of the Navy seem to 
think that New York is one of the 
friendliest places they’ve been... 
Anne Janui is quite a surprise when 
you get to know her—everyone 
seems to think she’s so quiet and 
shy’. .. One couple we did miss at 
the banquet were Alda and John
nie Orman. ..

The Martins and The Coys
Oh the Martins and the iCoys have quit their feuding;
They don’t live in West Virginia any more.
You won’t never find them in cause they’re headed for Berlin 
And they’re fighting a different kind of war.
Oh the Martins and the Coys, they was reckless mountain boys 
And they’d take up family feuding when they’d meet
But now for the duration they have changed their occupation 
And they’re fighting side by side till Hitler’s beat.
Old Pappy Coy shook hands with Pappy Martin,
He said, “We won’t be safe till Hitler’s through, 
So suppose we call a truce until we cook his goose 
’Cause I'hate him even worse than I hate you.”
And then up spoke old Grandpappy Martin
His whiskers waving proudly in the breeze
If I have to capture Tokio, I guess that’s okey-dokeyo— 
I’m just waiting till they send me overseas.
Uncle Charlie Coy was sleeping in the henhouse
But he jumped up when he heard the bugle call;
Now he’s over in the Alps a-hunting Hitler’s scalp 
’Cause he wants that mustache hanging on his wall.

DEFENSE WILL 
NOT WIN THE WAR

"Defense Will Not Win the War,” 
the new book by Lieutenant Colonel 
W. F. Kernan which is being hailed 
as the most potent single' weapon 
for gearing America for offensive 
warfare, has gone through . four 
large printings within five days of 
publication, it has 'been announced.

Lieutenant Colonel Kernan puts 
forward as his central point the 
demand that “we must launch a 
major offensive in Europe.”

HITLER MAIN ENEMY
“We must strike at Adolf Hitler,” 

he writes. “On no account must we 
let the war with Japan deflect us 
from our central purpose or weaken 
our main effort.”

H. V. Kaltenborn, radio commen
tator, has said of the book that 
“Lieutenant Colonel Kernan has 
stated in eloquent tertns the most 
important single truth that America 
needs to learn at this particular 
time.”

The Boston Herald in a main edi
torial has greeted the work with 
the comment that “Defense Will 
Not Win the War, but the book 
conceivably may.”

Even the New York Times has 
said. that “everyone with eyes to

see should get a copy of this book.”
Other enthusiastic comments on 

the book arc these:
“Here at last is a book on our 

war which will both shock and sti
mulate the reader”—Herbert Agar.

“It must have fairly cried for 
publication, for it comes at just the 
right time. It should be required 
reading”—Herbert Bayard Swope.

“Profound truth... brilliantly po
pularized”—Walter Lippmann.

“One of the most effective steps 
the trade unions could take, would 
be to place a copy Kernan’s book 
in the hands of all possible trade 
union officials and militant work
ers.”—William Z. Foster.

Kernan’s book should be read by 
everybody who has a stake in the 
future of America, everyone who 
really wants to see this war won 
by our side. His is a call as im
portant. and fateful as that of' 
Paul Revere.

A number of secondary points he 
makes can be argued. But in com- 
parision with the immense value of 
the book, it is petty bickering. 
The main thing is to read this 
book. i

Thousands of Strazdases Vow 
Vengeance Against Fascists

BY JONAS MARCIN KEV ICHUS
(Wireless Inter Continent News)

CONS OF LITHUANIA, children of Lithuanian workers, peas- 
ants and intellectuals who left Lithuania following the enemy 

onslaught have merged in the new Lithuanian Division of the 
Red Army. Here the Lithuanians have vowed to fight until the 
last of the invaders is driven from the native land.

There’s Jurgis Strazdas come to join the division. Under Sme- 
tona’s rule he had four hectares of land. His family consisted 
•of six sons and one daughter. Soviet power granted him eight 
more hectares.

“I want to serve in the division,” he says calmly.
“How old are you?” asks the commander.
“Only sixty. Please accept me,” pleads Strazdas, “I am an old 

figther and can fight no worse than the young. My whole fami
ly also wants to join up.” Thus saying the old man opens the 
door and calls.

“All Strazdases step up!”
Four sons, a son in law and a daughter walk into the office.
“I want to be a trenchmortar man,” says the oldest son, “It’s 

the most effective weapon against the enemy.”
“I am strong and able to carry the wounded from the battle

field. I want to be a Red Cross nurse,” his daughter joins in.
And so old man Strazdas and his family enrolled in the divi

sion.
The next applicant looks no more than seventeen years old. 

He assures the commander that he already turned twenty. He is 
followed by a man who was wounded nine times fighting for 
republican Spain. Four other applicants—four brothers—all ar
tillerymen. Their mother was killed by the fascists on a high
way. Their wives and children are languishing in concentration 
camps. The fifth brother was hanged in a town burned by the 
fascists.

“We hate the fascists,” one of the brothers says passionately, 
“we promise we shan’t miss the mark.”

“Alright,” says the division commissar, “1 will put you all 
in the same detachment.”

All the applicants breathe vigor and confidence in victory.
They will never forget the atrocities of the German robbers. 

Every fighter mentally turns his eyes to Lithuania. There on 
the map is a green spot by the Baltic Sea. Every Lithuanian 
fighter knows that the Red Army is fighting its way to his 
country and together with it Strazdas and his sons and hund
reds of others will soon put an end to the enemy and return 
home as masters of their liberated land.

Detroit Lith Chorus Girls in Costume Take 
Part in “Americans AH” Program

DETROIT, Mich., well, when things 
cofrie along they come in bunches, 
for the chorus will have quite a day
this Sunday. Taking this in consi
deration the bowling has been cal
led off this week. The parade for 
“Americans All” rally will start at 
1 p. m. at the street car tracks in 
front of the State Fair Coliseum. 
All of the girls in the chorus will 
be in Lithuanian costume. All to
gether some one thousand singers 
will gather there from the various 
foreign groups of this city. They 
will assemble there and parade to 
their positions in the Coliseum. The 
Aido Chorus promised to try their 
best and rounded up at least thirty 
five members for this occasion, but 
they have done better than that 
for at the past two Sunday’s re
hearsals over forty members have 
been getting down to get in shape 
for this big event. This has been 
a very encouraging sign since the 
chorus was getting so that there 
were very few that attended for 
a short time. The defense work and 
long hours has made it very hard 
for the members to get down to 
the hall very often. But it seems 
that all we need is something like 
the present thing to bring out the
gang.

This past Sunday another big 
group assembled to get together in 
their effort for the singing at the 
“Americans All” rally. When the 
whole group gets together, it makes 
it so nice to hear the volume and, 
well, it just gets one. Don't forget 
that this coming Friday at 7:30 p. 
m. rehearsal is being held as usual. 
Sunday morning, since there is no 
bowling, the members have been 
asked to get down to rehearsal at 
10:30 a. m. for that final warmcr
upper. All come prepared to go 
straight to the Fair Grounds for 
the broadcast.

“Išvyta Duktė” Presented by * 
Detroiters

After a suspense that precedes a 
production of any kind, the day is 
here when the choristers and other 
actors will go on to show the pub
lic what they have been rehearsing 
for. This past month a lot of ef
fort has been put into this play. 
In the past few weeks the play 
has been progressing at a good clip 
and all the actors are in high pitch 
raring to go. The past two Sun
days the chorus has put on excerpts 
from the radio program, so most 
people have an idea just what to 
expect from this group. The com- i 
ing Sunday is the day and at 6 
p. m. SHARP the curtain will up. 
Here is the time to say that the 
action will start right on the dot 
for the. play is quite lengthy and

those who want good seats come 
down a little earlier for the doors 
will open at 5 p. m. ' t

The past week-end was a little 
on the quite side except that Ray
mond Lybcn was able to drop 
around from camp and say hello. 
With nothing on the program for 
Saturday evening a group got to
gether with Ray at Die Loilie’s 
and just talked over the days gone 
by, danced a bit and had a few 
beers. The party broke up quite 
early for the girls ensemble had 
to sing on the Radio hour early 
next morning. Just a few notes on 
the lives of the members.

Sorry to hear that Alf R. was on 
the sick list last week. Albcna Nau
sėda just tingling with vitality, 
wondering why, could it be that 
Ray was in town. Alda Liminsky, 
who was that young man next to 
you at Die’s? Violet K. had Fritz 
R. hooked for the evening again, 
(or was it the other way around?) 
Johnny S. changed gals for the eve
ning, getting tired of one all of the 
time, ch? Ray Lybcn getting all of 
the attention from the gals. Seems 
that the uniform gets the weaker 
sex even if there is plenty around 
these days. Three new faces were 
in the soprano section and one 
young fellow in the tenor this past 
Sunday. Sorry but ye correspondent 
lost the list of the names, will cor
rect this missed next week. The 
altos had the pleasure of seeing 
Sophie R. with them again after 
a long absence. What has happened 
to Anne G.? We haven’t seen her 
for quite some time. Stewart R. wa>; 
there too on his day off, there’s the 
boy that likes to sing, even if he 
doesn’t understand what it’s all 
about.

DON'T forget the big play Sun
day, March 22, at the Finnish Hall, 
Fourteenth and McGraw. Missing 
this would be a big mistake on your 
part, so with this, be seeing you 
at the Finn Hall.

—DROPALINE.
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Penktas Puslapis

Indijonų ainys darbininkas, dirbąs apsigynimo pramo
nės fabrike Dunkirk, N. Y., iš senovės indijonų ginklo 
ir moderniško mašinisto įrankio padarė raidę V,—per
galės Ženklą.

Amino Rūkštys Kovoj 
Prieš Vėžį

Louisianos Valstijos Uni
versiteto profesorius How
ard H. Beard įšvirkštė po 
odą arba davė gert su van
deniu amino rūkščių toms 
žiurkėm, kuriom buvo įau
ginti vėžio skauduliai; ir jis 
amino rūkštimis panaikino 
vėžio 
83 iš 
buvo

skaudulius pas 69 iki 
šimto žiurkių, kurios 
tiksliai apkrėstos ta

Walter B. Coffey iš

SLA “Geros Žinios” - Kam?
“Tėvynės” redaktorius sa

vo pastaboms uždėjo ant- 
galvį: “geros žinios” (“T.” 
No. 10).

“Susivienijimo pripažin
tas turtas, arba ‘admitted 
assets/ per pereitus metus 
paaugo iki $1,699,460.99,” 
džiūgauja red. Bajoras ir 
SLA sekr. Vinikas.

O kaip čia seniai jie gy-| 
rėsi, kad SLA turįs virš 
dviejų milijonų dolerių tur
to. Atrodo, kad pusė milijo
no dolerių jau sutirpo, kaip 
pavasaryje sniegas.

SLA viršininkams gal ta
tai yra “geros žinios,” bet 
ne eiliniams SLA nariams, 
kurie sunkiai uždirbtais do
leriais ta pusę milijono su
krovė/

Kitos SLA viršininkams 
“geros žinios” telpa “Tėvy
nės” No. 11. Ten patalpin
ta SLA Pild. Tarybos rezo
liucija — prieš Sovietų Są
jungą, NewYorko irBrook- 
lyno lietuvių fašistuojančių 
redaktorių rezoliucija — 
prieš Sovietų Sąjungą, ki
tas redakcinis straipsnis an
tram puslapyje— prieš So
vietų Sąjungą. Rezoliucijo
se ir straipsniuose išreiškia
ma nepasitenkinimas ir An
glijos vyriausybe. Tai taip 
SLA viršininkai ir organo 
redaktorius “remia” Jungti
nes Tautas, kariaujančias 
prieš Hitlerį ir visą fašiz
mai v

Tokios “žinios,” kurias 
skelbia SLA viršininkai or
gane “Tėvynėje,” kaip “ge
ras žinias,” daro daug ža
los mūsų Susivienijimui, jo 
nariams ir abelnai lietuviu 
vienybei, kuri šiandien rei
kalinga sumušimui Hitle
rio. Tokiu savo elgesiu jie 
išeina prieš prez. Roosevel- 
to programą.

Šiuose SLA Pildomosios 
Tarybos rinkimuose reikia, 
todėl, žiūrėti, kad nearda
vus nei vieno balso už sme- 
tonacius - fašistus.

Labai gaila, kad SLA pre
zidento vietai nėra tinkamo 
kandidato. Visi trys kandi
datai — Bagočius, Laukai
tis ir Klinga — yra pro- 
nacinių palinkimų žmonės. 
B. F. Kubilius, pažangiųjų 
kandidatas, sakoma, per ba- 
gočinių pasidarbavimą, bu
vo suspenduotas.

Vice prezidento vietai vie
nas kandidatas — V. A. 
Kerševičius — yra smetoni- 
ninkas. Todėl nepatartina 
už jį balsuoti.

Į sekretorius geriausia 
balsuoti už S. Masytę, jau

nuolę SLA darbuotoją, pa
žangią advokatę, pasižymė
jusią visuomeniniame veiki
me.

Į iždininkus balsuoti už J. 
žebri, kuris yra Cleveland© 
apylinkėje žinomas visuo
menės veikėjas, stambaus 
biznio vedėjas, pažangus 
žmogus.

Į iždo globėjus balsuoti už 
P. A. Jatulį, vaistininką, pa
žangų žmogų.

Į da k ta r u s-k votė jus — už 
D r. J. T. Baltrušaitienę, 
SLA veteranę, veikėją per 
apie pusšimtį metų.

Apie balsavimų pasekmes 
ir delegatų rinkimus malo
nėkite pranešti žemiau pa
duotu adresu:

Pažangiųjų SLA 
Narių Komitetas, 
472 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Hillside, N. J.
Pagerbta A. Yurevičienė
Kovo 7 d. buvo suruošta 

surpryzo pramogėlė dėl drau
gės Agnes Yurevičienės iš 
Newarko. Drg. II. Kudirkienė 
sumanė pagerbti savo sesutę 
.jos gimtadienio sukakties pro
ga. Pasikvietė keletą iš gimi
nių ir artimųjų — drauges ir 
draugus.

Ir mums skanią vakarienę 
valgant, drg. II. Kudirkienė 
tarė keletą žodžių, kad ši va
karienė yra suruošta pagerbi
mui jos sesutės, Agnės Yure
vičienės gimtadienio sukakties 
proga. Visi iš eilės, kurie da
lyvavom, tarėm po keletą žo
džių, linkėdami drg. A. Yure- 
vičienei laimingai sulaukti 
daug tokių gimtadienių. Turiu 
pasakyti, kad draugai Kudir
kai ir Yurevičiai yra linksmus 
ir draugiški žmonės, “Laisvės” 
skaitytojai ir geri darbininkų 
reikalų rėmėjai.

Kilo sumanymas, kad sudė- 
tumėm po keletą centų mūsų 
radijo palaikymui. Visi daly
viai sutiko paaukoti. D.d. B. 
Makutėnienė ir A. Skairus su
rinko $12. Aukojo šie: J. Za- 
veckas $2; po $1: Agnes Yu
revičienė, A. Skairus, A. Stri- 
peika, J. Zizes, M. Gasparai- 
tienė, B. Makutėnienė, A. 
Yankauskenė, K. Yanušiai, A. 
Yurevičius ir G. ir II. Kudir
kai.

Labai ačiū drg. Kudirkams, 
kad mane pasikvietėt, nes tą 
vakarą aš gavau naują “Lais
vei” skaitytoją. Jau ir po va
jaus 4 naujus skaitytojus ga
vau.

Būtų gražu, kad visi vaji- 
ninkai pasidarbuotų. O dau
giausiai, tai drg. Bakšys, nes 
jis tur gražią lanką, kur gali 
pasišienauti. A. Stripeika.

Gerai Apsisaugokite
Visai Lowellio ir Lawrence 

miestai bus aptemdyti šio sek
madienio vakarą nuo 9:30 iki 
9:50 p. m., bet tame laike 
miestai neima jokios atsako
mybės už visokius įvykius, tad 
patys 
savo 
gerai

būkite blaivūs ir budrūs 
namuose apsisaugokite 
nuo visko.

Philadelphia, Pa.

Detroito Žinios
Detroito Kalendorius

Dr.
San Francisco išbandė ami
no rūkštis ant kelių vyrų, 
kurie taip sirgo vėžiu, kad 
turėjo gulėti ligoninėje. Įš
virkštus tų rūkščių jiem po 
oda, jie trumpu laiku tiek 
pasveiko, kad sugrįžo dirbti 
prie geležinkelio.
KAS YRA TOS AMINO 

RŪKŠTYS?
Amino rūkštys yra sudė

tinės dalys proteinų, kitaip 
vadinamų baltimių, kurie 
yra pamatinės medžiagos, iš 
kurių susidaro kūno audi
niai.

Proteinai arba baltimiai 
susideda iš paprastesnių 
medžiagų, vadinamų amino 
rūkštimis. Yra žinoma 23 
tokios rūkštys, tartum ply
telės, iš kurių susidaro pro
teinas. 10 šių rūkščių yra 
būtinos, nes kūnas pats ne
gali jų pasigamint — jos tu
ri būti gaunamos iš maisto. 
Bet kuomet dešimtis šių bū
tinu 
gali 
tas,

O

rūkščių yra, tai kūnas 
iš jų pasigamint ir ki- 
pagal reikalą.
proteinų gausingai yra 

mėsoje, kiaušiniuose, piene,
sūryje, taipgi čieluose kvie
čiuose, žirniuose, pupose ir 
daugely j kitų natūralių, ne
sudarkytu valgio produktų.

N. M.

Lowell, Mass

prakalbos įvyks
Central Street,

rengia ALDLD

.Atitaisau Įsiskverbusią 
Klaidą

Drg. D. M. šolomskas kal
bės pas mus ateinantį sekma
dienį, kovo 22 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje, 338 Central St. Ta- 
čiaus kovo tryliktos dienos 
“Laisvėj” mano koresponden
cijoj pasakyta: “33 Central 
Street. . .” Tai buvo klaida. 
Bet nežinau, kaip ta nemaloni 
klaida įsiskverbė? Taigi dabar 
atitaisau, ir prašau visų gerai 
įsitėmyti, kad 
po No. 338 
Lowell, Mass.

Prakalbas
44 kuopa. Taigi drg. šoloms
kas iš Brook lyno, kaipo geras 
ir labai žymus kalbėtojas kal
bės svarbiais klausimais šios 
garbingos—kultūrą nešančios 
organizacijos reikaluose ir pa
saulinio karo klausimuose. Da
lyvaukite visi; pasiklausykite 
kad gerai suprasti ir žinoti, 
kaip tikrumoje dalykai einasi 
ir ko galima tikėtis ateityje.

Prakalbos prasidės lygiai 2 
valandą. Tad nevėluokite. Tu
rėsime ir gražų gabalėlį dai
nų programos: dainuos Rūta 
ir Ernest. Mes jų prašome,r 
kad jiedu savo gražiomis dai
nelėmis palinksmintų mūsų su
sirinkusią publiką. Taigi, kad 
girdėti viską: dainas ir pra-. 
kalbas, reikia pribūti į laiką.

Kovo 22 d., paš mus įvyks 
visuotinas miesto užtemdymas 
per 20 minutų laiką; prade
dant nuo 9:30 iki 9:50 vai. 
vakare. Reiškia, Lowellis sken
dės glūdžioj tamsumoje. O ke
li šimtai orlaivių virš miesto 
skraidys ir urgzdami raižys tą 
tamsų nykumą.

Tuo pačiu kartu ir Lawrence 
miestas bus aptemdytas. Tai 
bus bandymas tikriesiems žy
giams, jeigu vėliau būt reika
las. Bet dabar būkite ramūs ir
tėmykite patį dalyko vykdy
mą.

Masinis Lietuvių Susirinkimas

Philadelphijos lietuvių or
ganizacijos išrinko savo atsto
vus, kurie, visi bendrai suėję, 
išdirbo planus, kaip geriausiai 
padėti mūs šalies valdžiai ka
ro pastangose prieš agresorius 
—fašistus. Tokia atstovų kon
ferencija sudaryta iš 13 atski
rų organizacijų.

Sulig tos konferencijos nu
tarimo, yra ruošiami šio mies
to lietuvių du (2) masiniai 
susirinkimai. Vienas tokis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 22 d., Lietuvių Muzikos 
Svetainėje, 3 vai. po pietų.

Kitas — kovo 29 d., Liet. 
Taut. Svetainėj, pietinėj mies
to daly, 3 vai. po pietų.

Tame masiniam susirinki
me ims dalyvumą kaip kalbė
tojai atstovai nuo Amer. Rau
donojo Kryžiaus, nuo Civilinio 
Apsigynimo Komiteto ir kitų 
įstaigų. Bus ir lietuviai kal
bėtojai. Kalbėtojai aiškins 
žmonėms apie būdus, kaip ge
riau karą laimėti ir kaip apsi
saugoti laike priešo užpuolimų 
iš oro, jeigu tokie užpuolimai

Kovo 22 d., 10 vai. ryte, 
Detroito Lietuvių Kliubo susi
rinkimas įvyks savo naujame 
name, 4014 West Vernor 
H’wąy. Visus narius kviečia 
dalyvauti ir svarstyti bėgan
čius reikalus.

Kovo 22 d., vakare, Aido 
Choras statys naują veikalą 
“išvyta Duktė.” Įvyks Finų 
svetainėj, 14th St.

Tikietai iš anksto 
da pigiaus; gaukite 
bar.

Lietuvių Moterų
Kliubo Choro pamokos ir mez
gėjų susirinkimai būna kas 
trečiadienį, kiekvieną savaitę. 
Moteifys kviečia dalyvauti.

Alvinas.

atsikratyti ir Džio atėjus, 
lakius jį nušauja.

Ketvirtas Veiksmas

Diplomatas.

Great Neck, N. Y

parsiduo- 
juos da-

IŠVYTA DUKTĖ”
Trečias Veiksmas

Buvusi Kaupo stuba; dabar 
jos šeimininkas—Ignas Vala- 
kius. Jau penki metai kaip jis 
čia šeimininkauja ir per tą lai
ką viską nūgyveno, išpardavė 
ir pragėrė. Kaupas yra miręs 
trys metai atgal; Kaupienė iš
varyta. Tik sienos ir dirvonai 
iš geros farmos belikę. Zosė 

(susipranta padariusi didelę 
klaidą ir eina prie desperaci
jos. Susivaidija su savo vyru 
Valakium ir išeina (vėliau su
randa ją nusiskandinusią eže
re). Duoklę rinkdamas ateina 
Džio. Valakius planuoja juo

Daktaro Sodainio gyvena
mas kambarys. Daktaras su 
savo žmona, Alena, išvažiuoja 
į svečius, pasilieka viena tar
naitė. Ateina Raulas ir žebrys 
pasipraktikuoti roles tūlam 
veikalui. Tarnaitė Agutė irgi 
turi rolę tame veikale, tačiau 
atsisako praktikuoti, turinti 
daug darbo. Raulas pašaukia 
darbininkę iš darbo biuro. 
Šaukta darbininkė ateina ir 
p'asirodo, kad tai Kaupienė. 
Dėl bjauraus oro, grįžta at
gal Alena su savo vyru dakta
ru, ir randa motiną nudrisku
sią, suvargusią ir alkaną. Ale
na su džiaugsmu sveikina mo
tiną, kuri ją kadaise iš namų 
išvarė.

Visas veikalas margas ir įdo
mus, ir jūs negalėsite akių ati
traukti nuo scenos.

Kaip jail žinote, veikalas 
bus perstatomas kovo 22, 5 :30

vai. vakare, Finų svetainėje, 
14th ir McGraw. Statoma Fi
nų svetainėj todėl, kad ten 
galimą pilniau ir gražiau pri
ruošti sceną dėl šio veikalo.

Šokiams gera muzika. Į V
Choro pamokos* įvyks penk

tadienio vakare 7:30, ir sek
madienio rytą — 10:30 vai,., 
šį sekmadienį. Iš pamokų va
žiuosim į Kolisėjų išpildyti 
programą “Americans Alį.”

A. Urbon.

SLOVAKŲ MINISTERIS 
APIE BLOGĖJANČIAS 

NACIŲ KOZYRES
Slovakijos karo ministė- 

ris, gen. Csatlos neseniai 
pareiškė, kad beveik visi 
Slovakijos kareiviai nusiųs
ti veikt išvien su naciais 
prieš Sovietus, liko užmušti, 
ir kad Sovietų kariuomenė 
jau daug geriau ginkluota 
negu vokiečių.

London, kovo 18. — An
glam sustiprinus savo pozi
cijas, aptilo šturmavimai 
B urmo j e iš japonų pusės.

SCRANTON - WILKES - BARRE
Šį sekmadienį Andrulis sakys prakalbas Scrantone 

ir Wilkes Bailėje. Jis kalbės svarbiais šių dienų įvy
kiais. Taipgi aiškins civilių apsigynimo reikalą, šiom 
dienom atėjo svarbių žinių iš karo lauko, iš vakarų ir 
iš rytų. Labai svarbu su tuom susipažinti. Tad būkime 
Andrulio prakalbose.

Paremkite Mus!
Pirmyn Choro parėngimas- 

vakarienė įvyksta jau už po
ros dienų, kovo 22, Kasmočių 
svetainėje, .5 vai. po pietų.

Šiame parengime bus ne 
vien tik skani vakarienė ir 
šokiai, bet choras duos nema
žą dalį ir puikią programą.

Mūsų mažytei kolonijai la
bai sunku išlaikyti chorą; vien 
tik per didelį pasišventimą ke
lių draugų ir draugių, ir per 
nenuilstantį ir energingą dar- 
bavimąsi mokytojaus Geo. Ka
zakevičiaus gyvuojame dar, su 
talka keletos jaunuolių iš di
desnių kolonijų. Bet finansi
niai, tai šiuos metus pradėjom 
biedniausiai visoj choro gyva
vimo istorijoj.

Todėl, kreipiamės į jus, 
brangūs draugai ir draugės, 
kad ir toliau gyvenančius se
nos pažinties, bet artimus 
darbininkiškų tradicijų: new- 
arkiečius, taip ir į didžiojo 
Brooklyno su jo' apylinkėmis 
kaimynus, — paduokite mums 
savo darbininkišką ranką! Iš- 
galintieji, atsilankykite skait
lingai. Jūs ne vien ką mus pa- 
remsite, bet ir patys įgysite 
maloniai jaukaus pasitenkini
mo mūsų parengime.

Įžanga tik vienas doleris.
Choristas.

kaip ir veidas abelnai.
Toliau pasirodė, jog tas 

vitaminas tarnauja ir kaipo 
palengvintojas asthmos-du- 
sulio.

Dar daugiau. Panaudojus 
šį vitaminą, tapo nėščiomis 
12 iš 22 moterų, kurios visos 
negalėjo užsivaisinti per 
penkerius paskutinius me
tus.

Tuos patyrimus aprašo 
bostoniškis daktaras B. F. 
Sieve “Journal’e of South
ern Medicine.”

Tą vitaminą dirbtiniai ga
minant, yra vartojama to
luene, nebrangi medžiaga. 
Bet kad toluene yra reika
lingas gaminimui karinio 
sprogimo TNT, tai, supran
tama, turės būti 
dirbimas minimo 
iki karo pabaigos.

Naujas Vitaminas ir 
Veido Taškai

Dveji metai atgal buvo 
atrastas vitaminas vadina
mas para amino benzoic 
rūkščia. Trumpu laiku jis 
pagarsėjo kaipo vaistas, ku
ris pražilusiem žmonėm 
grąžina buvusią jauną jų 
plaukų spalvą.

Tarp šimtų žmonių, kurių 
žilumą panaikino šis vitami
nas, buvo ir tokių, kurie tu
rėjo ant veido rudus taškus 
(strazdenas, freckles) bei 
tamsius apgamus. Pastebė-I 
ta, jog pranykus žilumui, 
labai pašviesėjo arba visai 
dingo ir tie taškai; apgamai, 
taip pabalo, kad sunku buvo 
juos atskirt nuo veido abel
nai; o kurie turėjo baltus
pietaus ant veido, 
pasidarė tokios

plėtmai 
spalvos, |

aprėžtas 
vitamino

N. M.

Kovo-March 11
L.P.K. SVETAINĖJE
325 E. Market Street

WILKES BARRE, PA. 

Pradžia 2 vai. po pietų

Kovo-March 22
KNIGHTS OF PYTHIAS 

SVETAINĖJE 
1817 Church Street,

SCRANTON, PA.

Pradžia 7:30 vai. vakare
VINCAS ANDRULIS 

Dienraščio "Vilnies” redaktorius, 
iš Chicagos.

Taipgi bus ir vietinis žynius kalbėtojas

DR. A. B. UPTON
Jis kalbės angliškai. Aiškins šio karo reikšmę ir ką Ameri

kos žmonės turi daryti kad karas būtų greit laimėtas.KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Kovo-March 29
Lietuvių Amer. Piliečiu Kliubo Svetainėj

227 Lawrence Street, Hartford, Conn.

Aleksandras Vasiliauskas

Pradžia 2 vai
po pietų

Įžanga 55c ir 80 centų, 
įskaitant taksus

Biruta Ramoškaitė

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS: Birute 
Ramoškaitė, operų dainininke, A. Vasiliauskas, radio 
dainininkas, iš Bostono, Bronė Rasimavičiutė, žymi 
muzikė, iš Waterbury; trys Hawaiian cavalieric gita
ristai, J. Gaubu, K. Gaubu, ir P. Popple. Laisvės Cho
ras, vadovaujamas B. Rasimavičiutės.

Gerbiamieji! Šiame koncerte visiem malonu bus pasimatyti ir paklausyti auk
štai lavintų balsų mūsų žymiųjų dainininkų, Ramoškaitės ir Vasiliausko. Visų 
mylima muzikė, Rasimavičiutė ruošiasi ką naujo parodyti šiame koncerte pati ir 
priruošia Laisvės Chorą šiam koncertui puikiai prirodyti.

RENGIA LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAUGIJA
■F



šeštas Puslapis LAISVE Penktadienis, Kovo 20, 1942

Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2—10 — 42—31

fTasa)
— Co? Ar lenkiškai nemoki?
— Tik suprantu, pone. Į Metropolį?
— Ne!! — ūmai rėžė Kordušas. —Per 

jaunas, vaikine, sudaužysi dar...
Pūkšdamas išlipo atgal ir šoferio ne

perkalbamas nuėjo prie kito. Taksi bliz
gėjo, šoferis buvo senyvas, bet paslankus. 
Vikriai jis atidarė dureles ir nusilenkęs 
paprašė Kordušą sėsti.

— I)o hoteliu! Į patį geriausią.
— I “Metropolį” ar į “Versalį”? — pa

šnibždom klustelėjo šoferis lenkiškai.
— Ten, kur blakių nebūtų. Do požąd- 

nego!
— Kaune, pone, blakių nėra, — nuo

laidžiai šyptelėjo šoferis. — Vadinas, į 
“Metropolį”?

— Cholera jus žino. Seniai bebuvau... 
Na, paleisk, kad žaibu!

Mašina suburzgė ir, apsukusi ratą, 
nurūko Vytauto prospektu. Žiūrėjo Kor
dušas pro aprasojusius stiklus Į šoferį, 
kuris amžinai trimitavo ir sukinėjo ma
šiną čia į kaire, čia į dešinę. Lenkas, a? 
Matai, kaip gerai važiuoja, — galvojo. 
Kiek jam duot: du? tris? Na, duosiu 5 
litus.

Šoferis nešė lagaminą. Kordušas sekė 
paskui. Ilgai ėjo tamsiu koridorium, pa-i 
skui pasuko į dešinę. Jaunas pablyškę^ 
vyriškis įleido juos į kambarį.

— Kiek tau priklauso?
— 5 litai, malonusis pone, — ramiai 

stovėjo šoferis.
— Še dešimt.
— Dėkui, pone, — nušvito šoferio vei

das. Jis kariškai atidavė jam pagarbą.
— Palauk... Tu gerai pažįsti Kauną? 

Ar žvėrynas yra?
— Nėra, malonusis pone.
— Aš taip ir žinojau. O kabare? Toks 

žinai... čigonų muzika.
— Kabare nėra, malonusis pone. Šičia, 

apačioj, šokėjos...
Šoferis šyptelėjo ir norėjo išeiti.
— Palauk. Kur gi skubi?
— Mašina, malonusis pone.
— Sakai, pavogs? Pas jus čia'visi va

gys.
— Neteisybė, malonusis pone.
— Kaip neteisybė? Laikrašty skaičiau.
— Sudie, malonusis pone!
—Palauk, kur skubi? Dar 5 litus gau

si. Tamsta atnešk arbatos, karštos ar
batos! — mostelėjo viešbučio tarnautojui 
ranka. — Tik daug cukraus ir citrinos. 
Neužmiršk! Sakau, dar duosiu 5 litus, — 
vėl sužiuro Kordušas į šoferį. — O jei 
mašiną pavogs, sumokėsiu, supratai ? Tai 
kas dar Kaune yra?

— Visko, malonusis pone. Kaunas — 
sostinė.

— Glupstvo. Tu gerai lenkiškai kalbi. 
Lenkas, a?

— Ne, malonusis pone.
— Niemiec!!
— Ne. Lietuvis.
— Gali eiti! Gali, gali.
Penkių litų negavęs, pustekinis šofe

ris nubėgo laiptais žemyn ir sėdo į maši
ną.

Atnešė Kordušui arbatos, citrinos. 
DilbČiojo jis į tarną paniūrom.

—Ar pietų galėsiu čia gauti?
— Taip, prašau...
— Palauk. O ką jūs čia verdat?
-a- Viską,, pone. Galit užeiti į apačią, į 

restoraną...
— Žinau, žinau... Ar vėžių turit? .
— Pone, dabar ne sezonas...
— Aš taip ir žinojau. Vėžių pašteto 

nėra? O kalakutas drebučiuose?
— Taip, pone, yra.
— Šviežių slyvų pyragas? Tur būt, 

valgei kada?
—Taip, pone. Aš tamstai atnešiu me

niu ...
— Nereik, nereik. Sakai, visko yra? 

Meluoji! Aš suvalgyčiau ledų tutti-frutt. 
Ar galima?

— Tur būt, ne, pone. Pas mus viskas v • v • šviežia...
— E-he... Na, gali eiti...
Kordušas šyptelėjo, buvo besiruošiąs 

-ir šitą tarną paklausti, ar jis nėra len
kas, bet žvilgterėjęs į stiklinę arbatos, 
mostelėjo ranka ir sėdo gerti.

Buvo prieblanda. Kordušas išėjo iš 
viešbučio aklinai užsisegęs ilgą, sunkų 
juodą apsiaustą. Ėjo pamažėl, žvalgyda
masis ir stabtelėjo ties Pienocentro rū
mais. Autobusai, taksi, automobiliai tik 
lėkė pro Kordušo akis, tik zirzė gatvė
mis, asfalte nespėdami palikti pėdsako.

| Kordušas žvilgčiojo čia į kairę, čia į de
šinę, o jo veidas vis labiau niaukėsi. Tiek 
automobiliu! Ir visi moka vairuoti. Ne. 
Čia tikrai vokiečiu darbas...v

Ties Pienocentru Kordušas susidomė
jo stovinčiom trim moterim. Tai buvo 
jaunos ponios, susisukusios į pilkus kai
lių paltus. Dvi kalbėjo į Kordušą atsigrę- 
žusios profiliu. Jis negalėjo atsigrožėti 
jų veidais. Tokios, kaip Paryžiuje. Ne, 
ne, žymiai gražesnės. Pro dažus, nro 
pudrą, pro nupešiotus antakius veržėsi 
kažkas savita, sveika ir žavu. Psiakrev! 
Žavingesnės už Kantickienę, net už ma
nąją Zuzaną.

Nusprendęs, kad tai bus užsienio diplo
matų žmonos, ar Kauno lenkų ponios, jis 
keletą žingsnių priėjo arčiau, stebėjo ne
va gatvės eismą, bet iš tikrųjų klausės, 
kokia kalba jos kalba. Ne, ne prancūziš
kai?

Viena aukšta ir elegantiška ponia jau 
dėvėjo aukštus pilkus botus. 'Kojinės 
švytravo ryškesnės, negu kūno spalva, 
bet kokios kojos! Jos neramiai judėjo 
botuose, slidinėjo, tartum gyveno atski
rai nuo viso organizmo. Ir pamatė Kor
dušas pro siūlę mažytį įtrūkimą, pama
tė kūno rituliuką. Nusišypsojo ir nesiju
to priėjęs visai arti. Ponios vienu kartu 
visos trys žvilgterėjo į Kordušą.

— Na, tai Mary t, neužmiršk rytoj, — 
tarė ponia lietuviškai, kurios kojinė bu
vo truputį įtrūkusi.

Kitos dvi garsiai nusijuokė ir smul
kiais žingsniais nuėjo skersai gatvę.

Iš apmaudo Kordušas net nusispiovė.
— Aišku, aš taip ir žinojau, — tikino 

pats save, palengvėle eidamas Įgulos ba
žnyčios linkui. — Lenkės dabar dar ne
dėvėtų kailinių paltų, nes nėra taip šal
ta. Ir sutrūkusias kojines tarnaitėms 
atiduotų. Gyvulys aš!

Pamatė aukštą, petingą, nuraudusias 
veidais policininką. Jis ramiai žingsnia
vo pirmyn ir atgal, bet Kordušui pada
rė įspūdį. Toks stambus chlonas, a! Kiek 
jis pajėgtų žmonių kardu užkapoti. Dvi
dešimt. Psiakrev!

Stebėjo jis policininką ilgai, akim 
varstydamas ir pasijuto toks senas, se
nelis. Oi, kvaili tai kvaili. Tokių vyrų 
prisiaugino ir su bolševikais... Krolo 
trzeba! Kokia būtų galinga gvardija!

Pats nesuprasdamas kodėl, jis perėjo 
skersai gatvę ir pamažėl sekė policinin
ką. Mitęs kopūstais, burokais ir juoda 
duona, o toks vyras! Kas iš jo būtų, jei 
valgytų lašišieną, frikadelius, gertų ma
derą?

— Pone policininke, — ūmai užkalbi
no Kordušas ir pakėlė kailinę kepurę.

Policininkas atidavė pagarbą ir bosu 
tarė:

— Klausau.
Veide buvo prasikalusi juoda barzda; 

akys taip pat juodos... Net nusigando 
Kordušas. Tas mužikas mane kaip musę 
užspaustų. Lietuvis, aišku, lietuvis!

—; Kam šitą. .. rusišką grybą laikot?
— parodė pirštu į Soborą.—Susprogdint 
jį!

— Nesuprantu, ką ponas kalbi. Į Įgu
los bažnyčią galima, galima...

— Ne, ne... Aš Benjaminas Kordušas. 
Nepažįstat! O iš kur? Nesuprantat... 
E-e-e... Kur čia bus Žemės ūkio minis- 
terstvo? — jau lietuviškai baigė Kordu
šas.

— Kęstučio gatvėj.
— Keistut... To ksiądže jūsų buvo...
Policininkas žvilgterėjo į Kordušą nuo 

galvos iki kojų. Vo, vo chamas, jau muš,
— nusmelkė mintis.

Nusigręžė ir skubiai nutepleno į šali
gatvį.

Kęstučio gatve eidamas, Kordušas vis 
kaito ir kaito. Širdy ėmė kunkuliuoti 
kažkoks nepasitenkinimas. Laisvės alėjos 
triukšmas darė jį bailesnį, apdairesnį. 
Eilę metų užsispyręs, visko nekęsdamas, 
nevertindamas, uis išbuvo savam dvare
lyje. Be Andriaus, Kotrinos, vieno kito 
savo kaimyno, nieko nematė. Negalėjo į- 
tikinti jo nei Sūranto geros karvės, nei 
Adomonio pinigai, kad naujoji Lietuva 
gyvena pilną, pagal galimybes ir erdvę, 
pūtuojantį gyvenimą. Neįtikino jo nė 
lėktuvai keletą kartų praskridę pro Kor- 
dušynę. Nenorėjo įtikėti, kad Anglijos 
Karalius priima lietuvių diplomatus.

(Bus daugiau)

Paveikslas parodo, kaip indusai mokosi aukšty tech
niškų darby Indijos fabrikuose; jiedu dirba prie or
laivių motory gamybos.

Worcester, Mass.
Kalbėjo D. M. Šolomskas.

Rinkliava. Visu Dėmesiui.
Kovo 15 pas mus kalbėjo 

drg. I). M. šolomskas, LLD 
Centro sekretorius. Jis dabar 
maršrutui) ja mūsų 7-to Apskr. 
ribose.

Į prakalbas atėjo daug žmo
nių. Drg. šolomskas pasakė 
labai gerą prakalbą; jis kal
bėjo dabartinio karo klausi
mu, nušviesdamas, kad mūsų 
tėvų kraštas—Lietuva ir So
vietų Sąjunga daugiausiai nu
kentėjo šiame baisiame kare. 
Baigdamas, drg. šolomskas, 
sakė, kad visas demokratinis 
pasaulis dės visas pastangas 
sunaikinimui to žmonijos pra
keiksmo— fašizmo, kuris žudo 
pavergtų kraštų žmones, kaip 
suaugusius, taip ir vaikus, su
žaloja jų veidus, sulaužo ko
jų ii- rankų kaulus vaikams. 
Juk tai nėra baisesnių plėšrū
nų ir žmogžudžių už fašistus- 
nacius; jie turi būti sunaikinti

ir nušluoti nuo žemės pavir-1 
šiauš. Bet visgi, radosi ir mū
sų apylinkėje žmonių, kurie 
bėgo i Smetonos mitingą, kuo
met jis čia trankėsi, nors žino
jo ir žino, kad jis yra Hitlerio 
pastumdėlis. Ir mokėjo jie po 
$1 įžangos neva Lietuvai su
šelpti. Tai yra baisus prasižen
gimas eiti klausyti ir duoti pi
nigus stiprinimui fašistų žmog
žudžių, o neateiti į prakalbas, 
kur buvo galima sužinoti kiek
vienam, kas sukūrė šį baisų 
karą, ir ką kiekvienas žmogus 
turi dabai’ daryti. Ir čia įžan
ga buvo dykai. Aš pareiškiu 
čia tiems, kurie save vadina 
progresyviais.

Kadangi LLD 7-tame Ap
skrityje dabar yra vajus, tai 
antroj temoj drg. šolomskas. 
kalbėjo apie Literatūros Drau
gijos reikšmę ir kodėl kiekvie
nas padorus lietuvis ir lietuvė 
turi priklausyti prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos, čia pri
sirašė 2 nauji nariai.

Drg. šolomsko prakalba bu
vo turininga ir visiems patiko,

nes jis yra i1e tik mūsų myli
mas literatas, bet ir nuoširdus 
ir puikus kalbėtojas.

Išlaidų padengimui buvo 
renkamos aukos. J. Daugėla 
aukojo $1; po 50c. aukojo: F. 
Kalanta, P. Kuklevičienė, P. 
Butkevičius ir M. Mačionis; po 
25c.: L. Valončauskas, J. 
Senkus, M. Stankienė, J. Pa- 
leckas, O. Dvareckienė, M. 
Mozurkienė, F. J. Repšys, P. 
Banionis, K. Kasulis, A. Mat- 
son, M. Šiupienienė, F. Blist, 
V. Pačiosas, P. Bacevičius, V. 
Jaučius, M. Latauskas, P. Jels- 
kis, A. Pilkauskas, Z. Dvarec
kas, M. Žukas, A. Meškinis ir 
J. M. L. Viso, su smulkiom 
aukom, sudėta $14.46. Visiems 
ačiū už aukas.

Visu Dėmesiui

Gerbiamieji ir gerbiamosios! 
šį sekmadienį, kovo (March) 
22 d., 5 vai. po pietų, įvyksta 
bankiotas su koncertine prog
rama, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St.

Visas nuo bankieto pelnas 
eis medikalei pagelbai Sovie
tų Raudonosios Armijos ir A- 
merikos Raudonajam Kryžiui. 
Siuom parengimu rūpinasi Lie
tuvių Suvienytas Komitetas. 
Programą pildys per šį ban- 
kietą Aido Choro merginų 
grupė, po vadovyste J. Karso- 
kienės. Dainuos Josephine 
Latviūtė ir ukrainiečių trio iš 
Bostono mus linksmins.

Įžanga su taksais tik $1 as
meniui.

Draugės ir Draugai, agita
cijos nereikia, — visi žinom, 
kaip kenčia kovotojai prieš 
bestijišką fašizmą. Milijonai 
paguldė 'jau savo galvas šioj 
baisioj kovoj prieš žmonijos 
niekšus fašĮstus; šimtai tūks
tančių yra sužeistų tik todėl, 
kad mes laisvai galėtume gy
venti. Taigi mes nors besi
linksmindami, prisidėsim fi
nansiniai dėl vaistų sužeistiem

i kovotojam.

Visi ateikit ir savo draugus 
atsivesk it. J. M. L.

WATERBURY, CONN.

Lietuvių Literatūros Draugijos 28 kuopa ir Vilijos 
Choras stato scenoje du veikalus:

“Atvažiavo Su Kraičiu”
“Koks Tėvas, toks ir Vaikas”

Suvaidins artistu grupė iš New Haven

Įvyks Sekmadienį, Kovo 22 March
Vaidinimas prasidės 4 valandą dieną.
Muzika Šokiams nuo 6 vai. vakare.

VENTA SALĖJE
103 GREEN STREET, WATERBURY, CONN.

0

Pamatykit virš minėtus, naujus Lietuvių Meno Sąjun
gos išleistus veikalus, šie veikalai, tai nėra fantazija, tai 
yra tikras lietuvių mainierių gyvenimas. O lietuviai, ku
rie.anksčiau atvažiavo į šią šalį, beveik didžiuma yra dir
bę mainose, ir gerai apsipažinę su mainierių papročiais, 
ir elgesiu, -bus žingeidi! pamatyti mainierių gyvenimą lo
šimo formoj.

ATVAŽIAVO SU KRAIČIU
NAUJAI PARUOŠTA IR PILNA JUOKŲ KOMEDIJA

Parašė SENAS VINCAS
STATO SCENOJE LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 3-čIAS APSKR.

SUVAIDINS LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRO VAIDINTOJA), Iš BROOKLYN, N. Y.

P. GRABAUSKAS

Sekmadienį

Kovo 22 March
: 1942

Pradžia 6:30 vai. vakare i
• • • •

PO VAIDINIMUI BUS ŠOKIAI
j Prie Geros Orkestros iki Vėlumai Nakties

ST. LENGERDAITĖ

LIBERTY SVETAINĖJE
Į Vaidinimą Įžanga 55 Centai Asmeniui Į Šokius 30 Centų Asmeniui.

O. PRANAITIENĖ

a------------------------------------------------------ s

Vaidinime dalyvauja šie asmenys:
Storaičio rolėje ................. J. Lazauskas

Storaitienės ....................... O. Pranaitienė
Katriutės ......................... St. Lengerdaitė
Kurapkytes .................... U. Bagdonienė
Jurgaičio ............................ P. Grabauskas
Ridiko ............................................. P. Venta
Mister Kiš ........................... N. Pakalniškis
Beuodegio ................................. G. Klimas
Dagio ........................................ M. Stakovas
Tūzo ............................... •.......... J. Byronas
Krumplio................................. G. Warisonas

(3—----------- ----- ----------------------------------------------------- B
U. BAGDONIENĖ

Kurie mylite juokus mylite juokingas komedijas, — nepraleiskite šios progos, — pamatykite kome
diją “Atvažiavo su Kraičiu”; pasiliks jūsų atminčiai ant visados. Užkviečia lds 3-čias Apskr.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai SĖKMINGAS ORO ŽYGIS 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Maskva, kovo 18. — Naktį kovo 17 į 18 d. fronte 
nebuvo jokių svarbių permainų.

Leningrado fronte 2,000 priešų kareivių ir oficierių 
buvo sunaikinta per dviejų dienų kautynes.

Sovietų gvardijos dalinys, veikdamas viename sekto
riuje vakarinio fronto, nugalėjo atkaklų pasipriešinimą 
iš vokiečių puses ir užėmė vieną apgyventą vietą.

Buvo sunaikinta daug priešų karinių reikmenų. Už
mušta per 300 vokiečių kareivių ir oficierių.

Vakarinis Sovietų Pranešimas:
Kovo 18 d. nieko svarbaus neįvyko fronte.
Kovo 17 d. buvo sunaikinta 44 vokiečių orlaiviai. So

vietai neteko 16 orlaivių.

Maskva. — Sovietų orlai
viai antradienį sunaikino 44 
vokiečių orlaivius, 6 tankus, 
55 kanuoles ir 20 priešlėk
tuvinių kulkasvaidžių. So
vietai neteko 16 orlaivių.

N. Y. "Vaištijoš”Taksai 
Numušami 25 Proc.
Albany, N. Y. — New

Naciai Išžudė 30,000 
Civilių Charkove

Amer. Lakūnai Antra 
Tiek Geresni už Japonę

Yorko valstijos gubernato
rius Lehman pasirašė sei
melio tarimą, kuriuom lie
ka 25 nuošimčiais numušti 
valstijiniai taksai nuo įplau-

Maskva. — Gauta žinių, Australija. — Amerikos kų šiemet ir kitąmet. Tuo 
kad naciai paskutiniu laiku generolas George H. Brett, būdu sutaupoma žmonėms 
išžudė 16 tūkstančių neką- komandierius visų Jungti-87 milionai dolerių taksinių 
riškių žmonių Charkove. O nių Tautų oro jėgų Austrą- mokesčių iš viso.
pirmiau jie ten sušaudė bei 
pakorė 14 tūkstančių civi
lių gyventojų.

Amerikos Generolas - 
Chinu Komandierius
Burma, kovo 19. — Vy

riausias Chinijos karo va
das Chiang Kai-shek pasky
rė Amerikos generolą Jose- 
phą W. Stillwellį komandie- 
rium Penktos ir peštos chi- 
nų armijų Burmoje, anglų 
kolonijoje, kariaut išvien su 
anglais prieš japonus tenai.

Šiuo tarpu japonai gru
miasi pirmyn Burmoj lin
kui Toungoo.

Anglija Išsiunčia Užjū
rio 80 Procentų Savo 

Karo Pabūklų
Washington. — Anglijos 

ambasadorius A m e r i kai, 
lordas Halifax pareiškė per 
radiją kovo 18 d., kad An
glija išsiunčia 80 procentų 
visų savo pagaminamų karo 
pabūklų į Sovietų Sąjungą, 
į Vidurinius Rytus ir kitur. 
Sako, anglai taip greit tuos 
pabūklus siunčia užjūriu, 
kaip tik turimi laivai gali 
juos pergabenti.

Anglų ambasadorius taip
gi pranešė, kad Anglija iš
siunčia tiek kareivių į Vidu
rinius Rytus, kiek tik pajė
gia sutalpint jų į laivus. 
Taip, girdi, Anglija stengia
si sustiprint rusų ir Viduri
nių Rytų frontus prieš nu
žiūrimus fašistij Ašies štur- 
mavimus tuose frontuose.

Ambasadoriaus Halifaxo 
kalba buvo iš anksto užgir- 
ta Churchillio, Anglijos mi- 
nisterio pirmininko.

Halifax priminė, kaip pa
ranku ir daug arčiau vokie
čiam pergabent savo ka
riuomenę ir pabūklus sau
suma ir trumpu keliu per 
jūrą į Libiją. O kol Angli
jos laivas pro Pietų Afriką 
pasiekia Vidurinius Rytus, 
tai praeina du iki trijų mė
nesių.

Smitho Sumanymai Tar
nauja Ašiai

Washington. — Atžagar
eivis k o n g r esmanas H. 
Smith šaukė kongresą už
draust unijines šapas ir su- 
spenduot 40 valandų darbo 
savaitės įstatymą laike ka
ro.

Philip Murray, CIO uni
jų generalis pirmininkas, 
pareiškė, kad Smithas to
kiais savo sumanymais pa
deda fašistų Ašiai.

Ii jo j e ir Pietiniai - Vakari
niame Pacifiko Vandenyne, 
pareiškė:

“Duok man 100 amerikie
čių lakūnų prieš 200 japo
nų, ir mūsiškiai lakūnai 
kiekvieną kartą suplieks ja
ponus. Aš nežeminu japo
nų. Jie yra geri kariauto
jai.”

'Cairo. — Vichy Francijos 
valdžia suvarė į koncentra
cijos stovyklas visus anglus 
tarp 18 ir 50 metų, gyvenu
sius Morokko pajūryje.

SIEKIA DAVARYT AMERI-

Maskv'a, kovo 18. — So
vietiniame fronte nuo Le
ningrado iki Krimo per die
ną buvo užmušta 3,500 na
cių.

Dauguma Amerikiečių Pasi- 
šalino iš Jiavos

Washington, kovo 19. — 
Didelė dauguma amerikie
čių kareivių, kovojusių prieš 
japonus saloje Javoje, sėk
mingai persikėlė į Austra
liją, kuomet japonai baigė 
užimt tą salą, Rytinėje Ho- 
ląndų Indijoje.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
Kovo (March) 24 d., 8:30 vai. va

kare Pirmyn Choras užkviestas da- 
lyvaut programe dėl “Russian War 
Relief.” Visi choristai susirinkite 
Community Church salėje PRIEŠ 
8:30 vakare, su kostiumais. Salė 
randasi priešais Kensington moky
klą, 3rd St. ir Stoner Aye., Great 
Neck. — Sekr. O. Lukauskas.

(67-69)

NEW BRITAIN, CONN.
Svarbios prakalbos įvyks sekma

dienį, kovo (March) 22, Lietuvių 
svetainėje, Park St. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Kalbės Tiesos redaktorius, 
J. Gasiūnas iš Brooklyn, N. Y. Už- 
prašom iš plačios apylinkės ir vieti
nius skaitlingai atsilankyti. — Ren
gimo Komisija. (65-69)

SO. BOSTON, MASS.
Specialis LLD moterų susirinki

mas yra šaukiamas ateinančioj ne- 
dėlioj, kovo (March) 22 d., 4 vai. 
po pietų, 376 Broadway. Susirinki
mas yra šaukiamas svarbiais šių 
dienų klausimais: Kaip suorganizuo
ti civilių apsigynimą, kad ištikus

nelaimei žinotumėm ką daryti; kad 
I suorganizuoti mezgėjų arba siuvėjų 
grupę, ir daug kitų svarbių dalykų.' 
Todėl j šį susirinkimą yra kviečia
mos visos moterų organizacijos, 
taipgi pavienės moterys ii’ jaunuo
lės. Po susirinkimo bus svarbi pa
skaita, kurią mums duos Dr. J. F. 
Borisas. Kviečiame visus dalyvauti. 
—Komitetas. (65-66)

PITTSBURGH, PA.
Labai svarbu visiems Pittsburgui 

ir apylinkei. Pirmu kartu įvyksta 
tokis parengimas, kuris yra rengia
mas Rusijos draugų, Rusijos Medi- 
kalei Pagelbai. Parengimas įvyks 
Syria Mosque svetainėje, 21 d. ko
vo (March), subatos vakare, 8-tą 
vai. Ta salė yra viena iš didžiausių 
mieste. Bus labai svarbus kalbėto
jai: Rusijos ambasadorio žmona, 
Litvinoff; Lord Morley, ir Edward 
C. Carter pasakys daug apie dabar
tinę padėtį. Tikietai 75c, $1.00 ir 
$1.50 ir karo taksai bus dadedami. 
Širdingai kviečia visus Rengėjai.

(65-67)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbi žinia. Ateinančioj nedčlioj, 

kovo (March) 22 d., 6:30 vai. vaka
re, 376 Broadway, Dr. J. F. Borisas 
duos įdomią paskaitą svarbiais svei
katos klausimais. Dr. J. F. Borisas 
savo įdomioms paskaitoms jau se
niai yra pagarsėjęs kitose tolimes
nėse kolonijose. Tai šiuom sykiu 
Bostono ir apylinkės publika turės 
progą jį išgirsti ir pasinaudoti jo 
patarimais. Po to dar bus skanių 
užkandžių ir muzikos. Rengia LLD 
moterys ir kviečia visus atsilankyti. 
—Įžanga veltui. (65-66)

WATERBURY, CONN.
22 d. kovo (March) bus perstaty

ti du veikalai: "Atvažiavo su Krai
čiu” ir "Koks Tėvas Toks .ir Vai
kas." Sulos artistų grupė iš New 
Haven. Rengia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kp. ir Vilijos Choras. 
Bus Venta svetainėje, 103 Green St. 
Lošimas prasidės 4 vai. dieną, mu
zika 6 vai. vakare. (65-67)

KOS ORLAIVYNĄ IKI 
124,500 LĖKTUVŲ

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas kreipėsi į kon
gresą, kad paskirtų 17 bi- 
lionų dolerių ir pusę kaipo 
papildomas lėšas armijos 
reikalams. Pusė tų pinigų 
būtų išleista didinimui A- 
merikos oro laivyno, kad 
davarius jį iki 124,500 kari
nių orlaivių.

Berne, šveic. — Hitleris 
pašaukė atgal tarnybon ge
nerolą von Brauchitschą ir 
kitus, kurie pasitraukė ar 
buvo pašalinti šią žiemą.

Maskva, kovo 19. — So
vietiniai partizanai užėmė 
6,000 ketvirtainių mylių plo
tą užnugarėje nacių linijų 
Leningrado srityje.

LENINGRADO GYVENIMAS 
JAU BEVEIK NORMALUS

Melbourne, kovo 19.—Ja
ponų orlaiviai numetė 40 
bombų j australų prieplau
kos miestą Portą Moresby; 
mažai nuostolių tepadarė.

Maskva. — Tolimoj šiau
rėj Sovietų laivynas sunai
kino 13 vokiečių orlaivių.

WORCESTER, MASS.
22 d. kovo (March), Suvienytas 

Lietuvių Komitetas rengia bankietą 
su koncertine programa, Sovietų 
Raudonosios Armijos Medikalei Pa- 
pelbai, ir Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Programą pildys Aido 
Choro merginų grupė, Josephine 
Latviūtė, ir Ukrainų trio iš Bosto
no. Visus prašom dalyvauti 5 vai. 
po pietų, 29 Endicott St., Lietuvių 
svetainėje. — Komiteto sekr. J. M. 
Lukas. (65-67)

HARTFORD, CONN.
ALDLD kuopa rengia žaislų parę, 

įvyks šį sekmadienį, kovo (March) 
22 d., Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St., pradžia 3-čią vai. 
po pietų. Bus gera orkestrą šo
kiams, skanus užkandžiai ir gėri
mai. Įžanga 50c. Kviečiame skait
lingai dalyvauti šiame žaislų ir pa
silinksminimo parengime. (66-67)

PHILADELPHIA, PA.
Du dideli mass-mitingai. Rengia 

Philadelphijos Lietuvių Pašelpiniai 
kliubai ir organizacijos ginti Ameri
ką šiame kare., Pirmas mitingas 
įvyks 22 d. kovo (March), Lietuvių 
Muzikalėj salėj, ant Richmond ir 
Allegheny Ave., 2 vai. po pietų.

Antras mitingas įvyks 29 d. kovo 
(March), Lietuvių Tautiškoj saloj, 
928 E. Moyamensing Avė.

Šiuose Mass-Mitinguose kalbės 
lietuviai ir amerikonai kalbėtojai ir 
aiškins apie baisią pasaulinę padė
tį, kaip pagelbėti sužeistiems kovo
tojams už demokratiją, paremiant 
Raudonąjį Kryžių. Kaip apsisaugot 
nuo priešo iš oro mėtomų bombų. 
Bus aiškinama ir kiti labai svarbūs 
ir opūs klausimai; įžangos nebus. — 
Kviečia Rengėjai. (65-67)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. ren

gia prakalbas, kurios atsibus 22 d. 
kovo (March) sekmadienį. Pradžia 
7:30 vai. vakare, Knights of Py
thias svetainėje, 1817 Church Ave. 
Kalbėtojai bus V. Andrulis iš Chi
cago, Ill., ir Dr. A. B. Upton. Kuo
pos valdyba kviečia visus, kurie tik 
galite atsilankyti. Įžanga veltui. — 
Rengėjai. (65-67)

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, kovo-March 
20 d., 8-tą vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėje, 853 Hollins St. Gerbiami 
Choro rėmėjai ir buvusieji choro 
dainininkai ir dainininkės malonė
kite į šį susirinkimą visi būti. Yra 
daug svarbių reikalų aptarti. — 
Org. A. Žemaitis. (64-66)

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Progr. Kliubas rengia 

vakarėlį, šeštadienį, 21 d. kovo 
(March), 408 Court St., pradžia 7 
vai. vak. Vietiniai ir iš ^apylinkės 
draugai ir draugės yra kviečiami da
lyvauti. — Komisija. (66-67)

CHARLES-
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Jeigu šiandieną gyventų Napoleonas, gal jis įsakytų savo Armijai 
vartoti Deksnio Galingą Mostj, kuri yra, išrasta ir sudaryta iš daug 
skirtingų elementų, kuri turi savyje galingą šilumą. Tūkstančiai žmo
nių pasekmingai vartoja virš 20 metų. Išsitrynus su Deksnio Galin
ga Mosčia tuojaus pajusi malonią šilumą ir stebėtiną palengvinimą, 
nuo Nuovargio, Rankų ir Kojų skaudėjimo. Atima dieglius, rankų ir 
kojų nutirpimo.

Deksnio Galingos
. . . 1-oz Dekens
. . . 4-oz Dekens
. . . ,16-oz Dekens

Jeigu tamsta įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai nelauk ilgai, 
kad nebūtų pervėlu, alc tuojaus įsigyk DEKENS OINTMENT.
DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN.

Mosties Kaina:
Ointment.
Ointment.
Ointment.

. $2.00

. $5.00

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokią
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZE1DAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

ĮTe VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. Le Vanda—E. LeVanda

■ Tėvas ir Sūnus Levandauskal
UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

Maskva. — New Yorko 
Times korespondentas, su
grįžęs iš Leningrado, tele
grafavo savo laikraščiui, 
jog gyvenimas Leningrade 
jau beveik normalus. Atsi
darė turgavietės, atsidari
nėja kai kurie buvę uždary
ti fabrikai. Valstiečiai iš 
kaimų ir kolektyvių ūkių, 
net iš anapus fronto linijų, 
gabena maistą Leningrado 
gyventojams, dažnai ištiso
mis eilėmis vežimų. O tiems 
valstiečiams kelią praskina 
ir apgina juos / sovietiniai 
partizanai.

Leningrado žmonės jau 
nebijo tokio pavojaus, kad 
vokiečiai galėtų juos badu 
priverst pasiduoti.

Submarinai Nuskandino 
Dar Du Amerikos Laivu

Washington. — Atlanto 
Vandenyne netoli Amerikos 
krantų, praeitą sekmadienį 
anksti iš ryto fašistų sub
marinai nuskandino du pre
kinius Amerikos laivus. Su 
laivais žuvo 11 jūrininkų; 5 
kiti nežinia kur dingo. Iš
gelbėta 33 jūrininkai.

Užpuolikų submarinai vei
kė po tris kartu išvien.

F. W. Siūdins
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MAKE EVERY 
PAY DAY

BOND DAY
JOIN THE PAY-ROLL 
* SAVINGS PLAN *

Clement Vokietaiti? >
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y. ]

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y*.

! Tel. EVergreon 8-7179

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygele, 

Tilžės spaudimo ................... 60c
Ta pati, gražiais eeluloidos at
spaudais ant viršų ..............  $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 50c 
Ta pati, juodos skūrelės minkš
tais viršais ........   $1.25

Kantičkos, giesmės, 864 pusi. $1.75 
Gydyklos nuo baimės mirties su 

25 paveikslais .....   50c
Mikaldos ,pranašhvimas .........  25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c 
Astronomijos knygelė apie Dangų,

Saulę, Mėnesi, žvaigždes ..... 10c
Pontsko Piloto galas, kuris nu-

sūdijo Jėzų .............................. 10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen-

. to su 25 paveikslais ............  25c
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosia ..... 10c
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Viena. Dalis

I, gražios istorijos ................. 50c
10 gražių pasakaičių Vysk. Va

lančiaus ................................. 15 c
Karvės ir Nauda iš Jų ir kaip pa

daryt gardžius sūrius ......   25c

žolės Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo* sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynerios 60c; Nuo 
užsisenėjusio kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos .................. 25c

M. ŽUKAITIS
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

e

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

BRIDGEPORT, CONN

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS* * *

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

site patenkinti.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. "Laisvai Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
I

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadorlškai 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.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner*’ 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus bč jokio mokesčio.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

^ooooooooooc

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Tęlefonas 4-3779
S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas EVergreen 7-1661

^IfAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWA^AWAWAWAWW

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

II*

Brooklyn, N. Y109 ir 417 Grand Street, 
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus it 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

3

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą



Poni adier.is, Kovo 20, 1942

New Yorko^^feZmios
Gembleriy “Biznis” Irgi 

Turi Mokėti Taksus

Iš V, Andrulio I Selekcijos 
Apie Mokytą Žmogy

Pereito antradienio vakarą, 
Laisvės svetainėj, svečias iš

nies redaktorius, davė prelek- 
cija apie tai, kas yra mokytas 
žmogus. Jis aiškino skirtumus 
tarp metafizinio ir dialekliki- 
nio protavimo, tarp laikinai 
lavintų ir visą amžių besilavi
nančiu, tarp galinčiu tik kar
toti atmintinai išmoktą ir ga
linčiu nuolat laisvai ir giliai 
protauti - persiorientuoti sulyg 
esamos padėties ir laiko. Pro
jekcija buvo iš moksliško at
žvilgio.

padarė, maž-

kartą išmokai, 
visai neatitiktų

sake prelegen-

numoti ir su laiku visai apker
pėją. Jie protauja senovišku 
protu, kuomet mokslas ir gy
venimas nestovi ant vietos, 
keičiasi, tobulėja, daug naujo 
prisideda.

Taigi, sulyg prelegento, dip
lomuotas, prieš keletą desėtkų 
metų mokyklų suolus trynęs 
asmuo, jeigu jis apkerpėjo, 
gali šiandien būti didžiausiu 
nemokša, kuomet kitas, nuolat 
mokinęsis, gal ir nediplomuo- 
tu būdamas, yra tikrai moky
tu.

Tokio žmogaus, kaip viską 
žinantis, sakė prelegentas, nė
ra. žmogaus gyvenimas per- 
trumpas, kad viską pilnai ži
noti, bet prie pastangų gali 
būti pusėtinai nusimanantis 
apie daugelį pamatinių moks
lų. Manymą, būk mok in imąsis 
ir mokytumas skirta tik ko
kiems genijališkiems žmonėms, 
prelegentas griežtai smerkė, 
sakydamas, kad toks many
mas tik atstumia, sulaikinėja 
žmones nuo veržimosi į moks
lą. Mokintis ir būti mokytais, 
sakė jis, didžiuma žmonių ga- 

kadangi didžiuma yra pro- 
normalūs žmonės. Tik 
pasiryžimo. Mokintis

Išmokimas d i a 1 e ktikinio 
protavimo metodos yra raktas 
i mokėjimą nuosaikiai mąstyti 
ir persiorientuoti, tai yra su
prasti dalykus, kokiais jie iš- 
tikrųjų yra, kuomet metafizi
nis protavimas verčia žmogų 
dalykus persistatyti, jiems ti
kėti taip, kaip 
nežiūrint, kad 
tikrovei.

Dialektikos,
tas, galima gerokai pasimokin
ti “Istorijoj,” Literatūros Drau- ii, 
gijos nariams duotoj knygoj • tiškai 
už 1910 metus. i reikia

Kalbant apie skirtumus tarp niekad nėra pervėlu. Mokintis 
mokyto ir nemokyto, jisai pa- galima 
brėžė, jog yra 
pasėdėjusį 
kykloj laiko mokytu, viską 
nančiu. Tūli iš tų ir patys 
ve tokiais laiko, tad visokį 
limesnį savęs lavinimą 
džiauna ant lentynos. Bet 
lavinamas protas pradeda

žmonių, 
keletą

(v, i ne vien tik mokyklos 
kurie suole, bet ir iš gerų laikraš- 

metų mo- čių ir knygų namie ar bile kur 
jūs esate.

Po prekei ei jos buvo eilė 
klausimų, į kuriuos prelegen
tas atsakinėjo. Vakarui pirmi
ninkavo R. Mizara, Laisvės re
daktorius. Rep.

sa 
to 
pa 
ne 
sa

Ona Katkauskaitė
(Kaskas) Ištekėjo

Artūrui Zewertui Gerai
Klojasi Armijoj

Mirė Daukšys, Buvęs Kilis 
Saloje PerkalJjėtoju

. Pereitą pirmadienį, kovo* 16 
mirė Vincas Daukšys, sulaukęs 
virš 70 metų amžiaus, senas 
Brooklyno-Now Yorko gyven
tojas.

Iš Lietuvos paėjo iš Dilgi
nės, Jonavos valsčiaus, Kalva
rijos apskričio. Atvažiavęs 
Amerikon iš karto dirbo mai- 
nieriu, o kiek prasisiekęs, pra
silavinęs kalbos, masinio lie
tuvių Amerikon važiavimo lai
ku buvo gavęs perkalbėtojo- 
vertėjo tarnybą Ellis Saloje, 
per kurią praleidžiami Ameri
kon arba grąžinami atgal imi
grantai. Ilgoką laiką išdirbęs,

Tarpe Lietuviy
Nėra to sekmadienio, 

keli hrooklyniečiai nebūtų 
nors kelyje talkininkauti 
toms kolonijoms. Netikite! 
žiūrėkite! į

štai prieš porą savaičių

George Herrick yra žinomas 
profesionalis gembleris. Jisai 
iš savo “profesijos” daro kin
kas daugiau pelnų, negu geras 
mokslininkas. Ir jis yra įleisti-

nas į taip vadinamą “aukštąją I tas teisman, žinoma, ne už 
draugiją,” nes tam miera —j gemblerystę, bot už nomoko- 
doloris. Jisai sau gražiai gyve-j .jirną taksų, kaip priguli. Sa
na 2.»() Central Park West, I koma, rekordai rodo, kad jis 
New Yorke, kur ii- daugelis inor . • . .. .. ’....... . 19.>5 metais turėjęs įplauktipuošniosios ir doleringos visuo-1 . . . v. Y 11

virs 42 tūkstančius dolerių, o 
jis užregistravęs ir mokėjęs 
taksus tik už $10,104.51.

menės gyvena.

Tačiau šiomis dienomis jį iš
tiko maža

Atvykimas orlaiviu stotin— 
Gowen Field Idaho valstijoj, 
gerai žinomų brooklyniečių 
biznierių Zewertu sūnaus Ar
turo tenai sutikta kaipo labai 
lauktina žinia, štai kaip apie 
ji atsiliepė tenykštis laikraš-

Jo
nas Orman as buvo nuvykęs 
net į Montello savo gero drau
go ir sandarbininko, LDS vice
prezidento Antano Vasario iš- 
leistuvėsna armijon.

Gale pereitos savaites A. 
Bimba buvo nuvykęs į Phila
delphia. O ar seniai jis sugrį
žo iš dviejų mėnesių maršru
to? Ten lankėsi ir grupė mūs 
teatrininkų.

Teatrininkų grupė buvo nu
vykus ir į Conn.

šį sekmadienį grupė teatri
ninkų jau vyksta ne vien tik 
talkininkais žiūrėtojais, bet 
vaidintojais. Jų kelio galas — 
Elizabeth, N. J.

J. Gasiūnas važiuoja į New 
Britain, Conn., sakyti prakal
bas.

Grupė vyksta į Great Necko 
choro Pirmyn bankietą.

So. brooklynietis Jonas At- 
kočius, futbolininkas ir dainos 
mėgėjas, įstojo liuosnoriu į or- 
laivyno korpusą. Jo išleistu
vėms įvyko smagi sueigėlė ko
vo 15-tą, Pil. Kliubo salėj.

“Jeigu Gowen Field atleti
kos viršininkai nuspręstų or- 

iganizuoti bazės ristikų tymą, 
Į jie turi gerą numerį diktoka- 
me puskarininkyje Arthur J. 
Zewert, buvusiame profesijo- 
naliarne ristike.

“Puskarininkas Zewert, ku
rio namai randasi Brooklyne, 
pradėjo ristis kaipo mėgėjas

Petras 
york ietis, 
lis, irgi išvyko armijom

Zajankauškas, new- 
aidiečio Stasio bro-

Ona Katkauskaitė (Kaskas) YMCA programose New Yor
ko apylinkėje ir vėliau patapo 
profesijonaliu ristiku, apvaži- 

Inėjo ištisai pietines ir rytines 
valstijas.

“Pusk. Zewerto, lengvo sun
kiasvorio, manadžieriumi buvo 
Kari Pojello (Požėla), kuris 
dabar manadžeriauja francū- 
zu sunkiasvorio ristikui sen
sacijai Maurice Tillet, geriau 
žinomam ‘Angelu’.”

Arturas Zewertas yra radio 
operatorius. Kaip matyt, jam 
sekasi ir armijoj, nes jau ran
dasi puskarininko laipsnyje. 
Geros kloties ir toliau!

Šiomis dienomis sužinota, 
kad Metropolitan operos dai- ‘ 
nininkė, lietuvaitė Ona Kat- 
kauskaitė (Kaskas), vasario 
14 d. ištekėjo už advokato 
Antano J. Lokot’o, kuris gy
vena Hartford, Conn.

Daug Newycrkiecin 
Išeis Armijon

Littuanica Aikštelė, priešais 
Pil. Kliubą, atrodo šiemet bus 
pilniausia lietuviškai-ameriko- 
niška. Seniau čia sueidavo se
nesni—vieni šiaip pasilsėti, ki
ti pasiginčyti. Bet auštant 
šiam pavasariui aikštelę už
valdė jaunoji karta. Pereitą 
trečiadienį suskaičiįau ten vie
nu kartu net 6 vežimėlius su 
kelių mėnesių iki pusmečio 
amžiaus kūdikiais. Prie jų sė
dėdamos jaunos motinos ir 
dar ne senos močiutės mezga, 
siuvinėja, šnekučiuojasi, skai
to. Ir mažyčiams smagu ore, 
saulėj ir mamytėms nenuobo
du. Ž. R.

gyveno

Daukšys

Dr. J. J. Kaškiaucius

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

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE 
4,rtl Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

nelaimė, patrauk-

Geriausia iš visų "Kas lai Naujo"— 
Apsigynimo Ronai ir Štampas! .. . 
Naujam eiga reto skoniui, kas tai 
naujo pridėta prie Old Golds!

kur

Pa

ry-

su-

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Antanas Robokas, 19 motų 
amžiaus, 
Brook lyne,

&
S

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

lai-
dircktorius Juozas

pastaraisiais laikais 
ant pensijos.

Savo laiku velionis 
yra bandęs versti iš
lietuvių kalbą įvairių raštų bei 
knygų. Daugeliui lietuvių ži
nomasis dienraščio/Laisvės lei
dinys “Raistas,” Sinclair’io, 
taipgi “Baltramiejaus Nak

tis” buvo jo vertimai.
Savo liuoslaikiui praleisti jis 

turėjo daugelį pamėgimų — 
paveikslus piešti ir juos rink
ti, rinkti retai randamus pašto 
ženklelius, na, ir skaityti, 
ženklelių bei paveikslų, sako
ma, jis palikes geroka kolck-

848 Park Place 
mirė trečiadienį 

kovo 18-tą. Pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos šermeninėj, 231 
Bedford Ave. Laidos šeštadie
nį, kovo 21-mą, 10 vai. ryto, 
Šv. Jono kapinėse.

Liko nuliūdime motina Ona, 
tėvas Petras ir dvi seserys.

Alice Josephs, 57 metų, 369 
Ocean Ave., Brooklyn, mirė 
trečiadienį, kovo 18-tą, namie, 
kur ir pašarvota. Laidos šeš
tadienį, kovo 21 d., 10 vai. 
to, šv. Kryžiaus kapinėse.

Liko vyras Mykolas, du 
nūs ir viena duktė.

Laidotuvėms patarnauja 
d otų vi ų 
Garšva.

Angelina Beržanskienė, 43 
m. amžiau s, 28 Stagg St., 
Brooklyne, mirė kovo 17 d., 
Jewish ligoninėj. Kūnas pa
siųstas palaidoti Arlington 
kapinėse, Milwaukee, Wiscon
sin. Bus palaidota kovo 21 d. 
Brooklyne ji išgyveno pustre
čių metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozą ir dukterį Aldoną.

Laidotuvių apeigas prižiurę- j 
jo graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka 
rietas veselijom krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

viry >
: b

Nors pirmas ir trečias na- 
cionalės drafto loterijos iš
traukti numeriai palietė tik po 
du newyorkiecius, tačiau kiti 

atsimokėjo.” Apro- 
kad 

gali 
mil. 
bus 
tūli

iš New Yorko 
būti iššauktais 

vyrų. Aišku, ne 
paimti aktualėn 
bus atleisti del

Valdžia Perka Norman
die Prieplauką

Laivynas sudėjo miestui už
stato $2,610,000 čekį, kaipo 
užtikrinimą, jog yra pasiryžęs

sumokėti žymią sumą už per
ėmimą savo žinion prieplau
kos, kur dabar guli apsivertęs 
ant šono buvęs Francijos lai
vas Normandie.

Turint betarpišką priėjimą
prie tos prieplaukos, menama, 

' " ; pataisyt!greičiau bus prieita 
prieplauką ir pradėti žings-j 
nius laivą atitiesti ar kaip nors 
su juo užbaigti.

kupinai “ 
kuojama, 
neužilgo 
virš pusė 
visi iš jų 
tarnybon,
nesveikatų, šeimos ir 1.1. Bet 
didelė didžiuma išeis tarnauti.

BROOKLYN) LIETUVIAI GYDYTOJAI
PRANEŠIMAI

GREAT NECK, N. Y.
Great Necko Piimyn Choras ruo

šia “Chow Mein” vakariene ir šo
kius kovo (March) 22, Kasmočiaus 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. Vaka
rienė prasidės 5-tą vai. vakare, 
vakarienės bus graži programa, 
nuoliai palinksmins publiką su 
♦Hka’s šokiais. Po programos
••,<>k* h p<’<• Georgo Kazakeviėiaus 
orkestras. Prižadam, kad visi, kurie 
atsilankys, turės linksmą vakarą, 
įžanga tik $1.00. — Kviečia Komi 
tetas. (65-67)

Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.
Prie 
Jau- 
tau- 
bus

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

Kas tai J tapo pnoeta!
i Latakia! (La-ta-ky -&) 
labai kvapus Kytimo 
Viduržemio tabakas. 
Pridėta kaip “priesco- 
nis” Naujuose Uiu j 
Golds, Latakia šutve- 
ria naują, malonų n- 
ąareto skoni.

grupių ir 
Iš senų 
n a u jus 

k lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

< >

< >
< >

<

P. Txirillnwl Kompanija, jsteig'a 1760 
metais—puikių tabakų sutaisytojai 
nui, Georee Washineton’o įnikti.

“Laisvės VILNIES
KALENDORIŲ. Kurie dar neturite to svarbaus 
metraščio, VILNIES KALENDORIAUS, tuojaus 
prisiųskite pašto ženklais 25c. ir mes prisiusime 
jums VILNIES KALENDORIŲ.

Knygų platintojai, kurie dar neužsisakėte VIL
NIES KALENDORIAUS, tuojaus užsisakykite ir 
platinkite jj. Perkantiems ne mažiau, kaip 5 kny
gas, duodame nuolaidą.

Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa
kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad
resuodami sekamai:

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

<t>

> <♦>

<♦>

<♦>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! <♦>

<!>

adresas.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.
FINDING MONEY! ’

PATRICIA

Rehgijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

$ldVA 

ALLOWANCE 
FOR YOUR
OLD WATCHI

2475

CREDIT
TERMS1

credit 
TERMS

DEAN;
15 jewel$

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

MATEVŠAS SIMONAVIWS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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




