
Tai buvo prieš dešimts me
tų. Mes nuvykome į Novoro- 
syjską, šiauriniame Kaukaze. 
Novorosyjskas stovi Juodosios 
jūros pakraštyj, į rytus nuo 
Krymo pussalio.

Išlipę iš traukinio, pajutom 
nepaprastą vėją ir šaltį. Savo 
įspūdžių knygoj rašiau:

“Pažiūrėję į kalnų viršūnes, 
pamatėm, kad jos apsidengu
sios juodom tirštom debesų 
paklodėm. Miesto piliečiai gai
niojami kūliais: visi bėga, sku-

Herojai Wake Saloj, 
Sevastopolyj, Leningrade.

Sti Tokiais Vyrais Kraštas
Nežus. •

Rašo R. Mizara
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kalnierius; kiti apsisukalioję 
salikais...”

Novorosyjsko uoste vienas 
italų prekybinis laivas buvo’ 
audros apverstas. Jūros ban
gos žiauriai dūko.

Mums tuomet aiškino, kad 
tokis oras—laikinas dalykas. 
Kai audros praeina—vėl šilta, 
gražu ir malonu !. . .

įsi-

jė- 
tik

Tasai įvykis man prisimena 
šiandien todėl, kad tik ką 
skaičiau pranešimus apie tai, Į 
kaip Raudonoji Armija ir lai
vynas sodino Kryman savo 
ginkluotas jėgas fašistams 
verteliams mušti.

Pagal aprašymą, tosios 
gos buvo išsodintos kaip
panašiose audrose, kokios man 
teko ten matyti ir išgyventi ir 
dargi naktį, kada hitlerininkai 
mažiausiai to tikėjosi.

Galima įsivaizduoti, kokį 
herojizmą^ raudonarmiečiai ir 
sovietiniai jūrininkai padarė, 
per audras, naktį išsėsdami 
Kryman ir pradėdami mušti 
tuos žmonijos neprietelius (fa
šistus), kurie manė Krymą 
valdysią visados!

apie Wake 
vandenyne 
amerikiniu

šis karas iškels tūkstančius 
herojų, tūkstančius pasiauko
jusių kovai prieš barbariškąjį 
fašizmą didvyrių.

Tik pagalvokime 
Salą, Ramiajame 
Saujelė,’ palyginti,
marininkų nuskandino septy
nias japonų karo laivus ir nu
kirto eilę japoniškų orlaivių !

Ir tie vyrai ten veikė be 
“didelių asabų”, be dideliu 
generolų. Jie veikė savo ini
ciatyva, persisunkę patrijotiz- 
mu ir užsiartavoję drąsa. Jį 
kovojo, kaip liūtai. Ir šia len 
visa mūsų šalis didžiuojasi 
jais. Visa laisvę ir demokra
tiją mylinti žmonija lenkia 
galvą prieš juos!

Arba paimkim Sevastopolį, 
Krymo pussalyje. Per du mė
nesiu toji tvirtuma buvo ap
supta priešų. Per du mėnesiu 
ji buvo žiauriai puolama iš 
oro ir sausžemio. Bet sevasto- 
poliečiai kovotojai išėjo per
galėtojais. Jie šiandien laisvi. 
Jie kovojo, kol pribuvo dau
giau jiems talkininkų — 
šiaurės Kaukazo, šiandien 
visi išvien ruošia pražūtį 
vergeliams hitlerininkams!

Amerikiečiai Atlaiko Pozicijas Filipinuose
Washington. — Generolo MacArthuro komanduoja

mi amerikiečiai ir filipiniečiai atlaiko visas savo po
zicijos Bataan provincijoje, į šiaurių vakarus nuo Ma- 
nilos, Luzon saloje, Filipinuose. Japonų artilerija 
smarkiai bombarduoja amerikiečių linijas. Matyt, ruo
šiasi visomis jėgomis šturmuot amerikiečių pozicijas. 
Amerikiečių kanuolės atsako veiklia ugnim iš savo pu
sės.

Japonai Vis Stumia Anglus Atgal Malajuose
Singapore. — Japonai artinasi prie Kuala Lumpur, 

gumos, cinos ir geležinkelio centro, Malajų pusiausa- 
lyje, už poros šimtų mylių nuo anglų tvirtumos Sin
gapore. Anglai pasitraukė atgal nuo Slim upės fronto 
ir atkakliai ginasi iš naujų pozicijų, užmušdami neįti
kėtinai didelį skaičių japonų. Japonai turi ten penkis 
kartus daugiau kariuomenės už anglus. Anglam trūks
ta tanku ir orlaiviu. V fc-

Tokio.—Japonai sako, kad jau penktadienį jie užėmę 
svarbųjį anglų miestą Kuala Lumpur Malajų pusiau- 
salyje. — Niekas kitas nepatvirtina šio japonų prane
šimo.

Sumušė Nacius prie Simferopolio
Berne, Šveic., saus. 11. — New Yorko Times kores

pondentas Brigham telefonavo sekamas žinias gautas 
iš Sovietų-vokiečių karo fronto:

Sovietai pradėjo galingą ofensyvą prieš vokiečius ir 
suomius šiauriniame Murmansko fronte. Berlynas pri
pažįsta, kad naciaai turėjo “kai kur” pasitraukt atgl.

Klime Raudonoji Armija triuškinančiai sumušė di
deles fašistą jėgas į šiaurius nuo Simferopolio. Gręsia 
vokiečiam apsupimas vidurinėje dalyje Krimo pąsiau- 
salio. r ;

Pietiniame fronte,. Sovietų kariuomenė keliose vieto
se persigrūmė per Doneco upę. ^Centraliniarhę fronte 
raudonarmiečiai atkariavo dar eilę strateginių pozi
cijų.

Oficialiai Amerikos Pranešimai

iš 
jie 
įsi-

Washington, saus. 9. — Karo departmentas šiandien 
išleido tokį pranešimą:

Filipinų Sritis: Karo veiksmai taip sumenkėjo, jog 
tiktai atskiri maži susikirtimai įvyko įvairiose fronto 
dalyse. Japonai vis gabena savo kariuomenę į fronto 
ruožtus; matomai, ruošiasi iš naujo pradėt smarkias 
atakas.

PRIEŠAI NUSKANDINO AMERIKOS LAIVĄ
Karo Departmento Pranešimas:

Tolimieji Rytai: Priešų orlaivis užpuolė (Amerikos) 
garlaivį “Ruth Alexander” vandenyse Holandų Ryti
nės Indijos. Šis garlaivis liko apleistas ir paskelbtas vi
sai prarastu. Vienas jo įgulos narys buvo užmuštas ir 
keturi sužeisti. Visi kiti įgulos nariai dabar randasi 
viename draugiškame uoste.

“Ruth Alexander” buvo President Linijos laivas, 8,- 
000 tonų.

Sovietai Atėmė iš Vokiečių 
Mosalską, Serpęiską ir kt.; 

Pagrobė Daug Karo Pabūklą
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 9. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

šiandien sakė:
Sovietų kariuomenė, vesdama mūšius vakariniame 

fronte prieš vokiečius įsiveržėlius, nuo sausio 1 iki 6 
d., 1942 m., pagrobė sekamus pabūklus ir įrengimus:

97 kanuolės, 11 tankų, 3 šarvuotus automobilius, 32 
minų mėtytuvus, 106 kulkosvaidžius, 50 automatiškus 
ir 326 paprastus šautuvus, 86 trokus, 86 motorinius 
dviračius, 296 paprastus dviračius, 79 vežimus su reik
menimis, 23 bevielinio telegrafo Stotis, 6,450 kanuoli- 
nių šovinių ir 41-ną dėžę tokių šovinių, daugiau kaip 
300 minų ir 674 dėžes minų ir 309,000 šautuvinių kulkų.

Tuo pačiu laiku sovietine kariuomenė sunaikino 14 
vokiečių tankų, 30 kanuolių, 5 orlaivius, 60 kulkasvai- 
džių, 417 trokų, 6 gazolino trokus, 510 vežimų su ka
riniais reikmenimis ir du geležinkelio traukinius.

Nuo sausio 1 iki 6 d. buvo užmušta daugiau kaip 
8,000 vokiečių, kareivių ir oficierių.

Tuo pačiu laiku sovietinė kariuomenė pietiniai-vaka- 
riniame fronte paliuosavo nuo vokiečių daugiau kaip 
130 apgyventų vietų.

Sovietų kariuomenė, atimdama iš priešų Meškovsk 
miestą, pagal pirmutinius skaičiavimus, pagrobė 16 
kanuolių, 1,000 kanuolinių šovinių, 13 trokų, 20 moįy- 
rinių dviračių, daug kulkasvaidžių, šautuvų ir kitų 
karinių reikmenų. Buvo sunaikinta du batalionai vo
kiečių pėstininkų.

Sausio 9 d. sovietinė kariuomenė įvairiose fronto da
lyse nugalėjo vokiečių pasipriešinimus, smogė jiems 
didelius kirčius, žygiavo pirmyn ir užėmė eilę apgy
ventą vietą, tarp kurią yra miesteliai Mošalsk, Vetči- 
no ir Serpeisk.

Vokiečiai kenčia sunkius nuostolius.
Sausio 9 d. buvo sunaikinta 19 vokiečių orlaivių. So

vietai prarado 5 lėktuvus.
Barents Jūroje tapo nuskandintas priešą laivas, ga

benęs kareivius ir karinius reikmenis.

PREZIDENTO PADĖKA ALDU) SEKRETORIUI
: THE WHITE HOUSE

WASHINGTON 
January 5, 1942

Dear Mr. Sholomskas:
The President has asked me to thank you for your 

pledge of support and offer of service.
Sincerely,

Wayne Coy, 
Special Assistant 
to the President.

Mr. D. M. šolomskas,
Secretary, Lithuanian Workers’ 
Literary Society of America, 
46 Ten Eyck Street,
Brooklyn, N. Y.

SOVIETAI ATMETE NA 
CIUS BEVEIK IKI 
VIAZMOS UNIJOS

Berne, Šveic. — čionaiti- riuomenė dasivarė iki 130 
nis New Yorko Times ko
respondentas Brigham, te- 
lefonuoja žinias, gautas iš 
Sovietų-vokiečių karo fron
to ir sako, kad Sovietai, at
imdami iš naciu Mosalską 
ir Serpeiską, jau pasiekė 
punktus arčiau, kaip už 10 
mylių nuo labai svarbių ge
ležinkelio ir vieškelių lini
jų tarp Viazmos ir Brians- 
ko. Mosalsk stovi už 40 
mylių į vakarus nuo miesto 
Kalugos.

Tuom žygiu sovietinė 4b,- i traliniame Maskvos fronte.

mylių į vakarus nuo Mask
vos, tai jau visą trečdalį ke
lio iki Latvijos sienos.

London. — United Press, 
amerikiečių žinių agentūra, 
praneša, kad vokiečiai jau 
bėgą linkui Viazmos miesto, 
kuris yra už 140 mylių į 
pietų vakarus nuo Maskvos.

Per dvi dienas Sovietai 
atkariavo nuo vokiečių 52 
kaimus ir miestelius cen-

Jau Lietuvos Pasieniuo
se Sovietų Lakūnai Ata

kuoja Vokiečius
Columbia B r oadeasting 

radijo stotis New Yorke 
šeštadienį perdavė tokias 
žinias iš Kuibiševo, Sovietų 
Sąjungos:

Sovietų orlaiviai jau ata
kuoja vokiečius Lietuvos ir 
Latvijos pasieniuose.

Paskutinėmis d i e nomis 
daug vokiečių kareivių pa
siduoda Sovietam į nelaisvę.

Anglai Spėja, gal Suo
miai Taikysis su 

Sovietais
London. — Anglijos poli

tikai spėja, kad gal Suomi
ja turės pasitraukt iš na
cių karo ir taikytis su So
vietais. Sako, bent pusė 
Suomijos gyventojų badau
ja, ir žmonės vis plačiau 
bruzda, reikalaudami tai
kos.

Kongresmanai Priėmė 
Dienos Šviesos Iš

naudojimo Bilių

Leningradas taipgi pasiliks 
žmonijos istorijoje užrašytas 
ženklyvomis raidėmis. Per ke
letą mėnesių jis buvo beveik 
apsuptas iš visų pusių. Jis bu
vo apgultas. Daug kartų Hit
lerio generolai sakė: Kodėl 
L e n i n g r a das nepasiduoda, 
kam jis kovoja? Argi ne be
reikalingas žmonių žudymas? 
Juk Leningradas visvien bus 
mūsų paimtas.

Bet Leningrado gyventojai 
manė kitaip. Jie kovojo. Jie 
darė viską, kad priešas nega
lėtų įeiti miestan. Ir jiems jis 
pavyko sulaikyti išlaukyje 
miesto. Pavojų leningradiečiai 
išgyveno labai daug.

Bet šiandien apgulimas jau 
nuimtas, šiandien leningradie
čiai jau ruošiasi smogti prie
šui smūgį ir jį sunaikinti!

Tai vis herojai! Turinti to
kius vyrus, kaip Wake saloje 
mes turėjome, kaip SSSR turi 
Sevastopolyje ir Leningrade, 
šalis niekad nepražus ir ne
bus pavergta!

Šešios Lenkų Divizijos Sovietuose Kariaus prieš 
Vokiečius; Lenky Premjeras Sikorskis Sako, So

vietai Tikisi Sumušt Nacius ir Pavasarį
London. — Lenkų armija 

Sovietų Sąjungoj bus padi
dinta. nuo dviejų divizijų iki 
šešių, pagal sutartį tarp ge
nerolo Sikorskio, tremtinės 
lenkų valdžios ministerio 
pirmininko, ir- Juozo Stali
no, kaip pareiškė Sikorskis, 
sugrįžęs iš Maskvos į Lon
doną. Jis pabrėžė, kad Ame
rika ir Anglija turėtų ap- 
ginkluot lenkų armiją So
vietuose.

Sovietai sutiko leist dviem 
tūkstančiam lenkų lakūnų 
ir dvidešimt penkiem tūks
tančiam jų kareivių persi
kelt į Anglijos tarnybą.

Generolas Sikorskis įsiti
kinęs, kad Sovietų Sąjunga; 
širdingai stoja už nepri
klausomos Lenkijos atstei- 
gimą.

Lenkų premjeras gen. Si-

korskis numato, kad Sovie
tai šią žiemą atmes vokie
čius atgal iki linijos, einan
čios palei Dniepro upę iki 
Smolensko ir iki Lugos 
upės; tai būtų didžiulis su
mušimas vokiečiams.

Gen. Sikorskis sako, kad 
Sovietai žino, jog naciai 
bandys daryt didžią kontr- 
ofensyvą pavasarį prieš So
vietus. Sovietų vyriausybė 
nemažina vokiečių jėgos, 
bet tikisi ir pavasarį juos 
sumušti.

Sikorskis užreiškėf" kad 
Hitleris padarė didžią klai
dą, kada jis užpuolė Rusiją. 
Tada naciai turėjo 22 šar
vuotas divizijas. Rusijoje 
jie jau prarado 12 iš tų di
vizijų,. nekalbant apie kitus 
milžiniškus vokiečių nuosto
lius.'

LAIŠKO VERTIMAS-r
Prezidentas prašė manęs padėkoti jum už jūsų priža

dą paramos ir pasisiūlymą patarnauti.
Nuoširdžiai,

Wayne Coy, 
Specialis Prežįdento 
Padėjėjas.

SOVIETAI TURI VIRŠE
NYBĘ ORE

Kuibišev.
karininkai teigia, kad So . _ . _
vietai dabar turi aiškią pir- davė žinias iš Vokietijos, 
menybę ojfe prieš vokiečius, kad tifas, arba dėmėtoji 
Tai iš dalies ir todėl, kad šiltinė pasklido ne tik Bal-

Sovietiniai

užšąlą mechanizmas nacių 
orlaivių, kurie neturi įren
gimų, reikalingų atsilaikyt 
prieš šalčius.

Sovietiniai žinovai, ta
čiau, pripažįsta,' kad atėjus 
šiltesniem oram, pagerės 
vokiečių padėtis ore.

Maskva. — Graikijos ka
ralius (trėmiine) Jurgis ir 
Laisvųjų Prancūzų vadas 
generolas de> Gaulle sveiki
no Staliną naujais metais./

y*——'

T1F0 MARAS SKLEIDŽIASI 
VOKIETIJOJE

New Yorke girdėtas pra
nešimas Anglų radijo per-

tijos kraštuose, Ukrainoj, 
Baltgudijoj ir Lenkijoj, bet 
tifas plinta Prūsuose, Ber
lyne, Stettine ir net vakari
nėje Vokietijoje. Taip an
tai, nacių vyriausybė oficia
liai raportavo.

Submarinas Nuskandino 
Angly Šarvuotlaivį

London. — Fašistų sub
marinas torpedavo ir nu
skandino Anglijos šarvuot
laivį “Galatea,” kuris turė
jo 5,220 tonų įtalpos ir bu
vo ginkluotas kanuolėmis su 
*ešių ir keturių colių gerk
lėmis.

Tame šarvuotlaivyje pa
prastai būdavo 450 jūreivių 
ir oficierių. Anglų vyriau
sybė neskelbia jo nuskandi- 
nimo smulkmenų.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 67 balsais 
prieš 20 priėmė sumanymą 
jšnaudot dienos šviesą viso- 
•se Jungtinėse Valstijose 
viena valanda ilgiau kas- 
jdien per ištisus metus, kol 
j tik karas tęsis ir taip tau- 
įpyt elektrą ir kurą. Tuo 
tikslu kongresmanai nuta
rė pavaryt laikrodžius .vie
na valanda pirmyn 20-tojoj 
dienoj 2-rą valandą iš r^tb 
po to, kai prezidentas savo 
parašu užgirs tokį tarimą, 

i Jungtinių Valstijų sena- 
Itas praeitą antradienį nu
barė duot prezidentui -teisę 
įsakyt dviem valandom pa
varyt laikrodžius pirmyn ar 
tiek pat atsukt atgal, žiū
rint, kaip įvairiose srityse 
galima būtų daugiau išnau- 
dot dienos šviesą.

Manoma, jog senatas ir 
kongreso atstovų rūmas su
sitars viena valanda pava
ryt laikrodžius pirmyn, ir 
tada prezidentas pasirašys.

Japonu Blofas apie 
Amerikos Lėktuvlaivį

Maskva. — Atsteigta. tie
sioginiai geležinkelių susi
siekimai tarp Maskvos ir 
atimto iš vokiečių Rostovo.

Washington. — Pasak ja
ponų radijo pranešimų, tai 
jie būtų jau tris kartus nu
skandinę Amerikos lėktuv- 
laivį “Langley,” orlaivių iš- 
vežiotoją.

Amerikos laivyno depart- 
mentas užginčija tuos japo
nų pranešimus. Sako, kad 
japonai, skleisdami tokius 
išmislus, nori išgauti iš A- 
merikos parodymą, kur ran
dasi tas lėktuvlaivis “Lang
ley.”

. . • _ . 1 • 1 • Sovietų Submarinas Nu-
jas dejavo, kad Sovietai . „ am • i •
centraliniame fronte įlaužė SkaUulIlO 5 PIRČIŲ LaiVUS 
vokiečių “kraujo sieną” ke
liuose punktuose.

London, saus. 11. — An- 
... glų radijas sakė, kad Sovie- 

liai raportavo, jog šiomis tų kariuomenė sulaužė na- 
dienOmis Frankfurte prie cįų linijas keliose vietose 
Oder upes susirgo ta maro centr< fronte ir jau pasiekė 
liga dar 40 žmonių. “Smolensko skvernus.”

Kuibišev. — Kai kur vo
kiečiai ištisomis kuopomis 
pasiduoda Sovietam.

Kuibišev. — Sovietų or
laiviai sudaužė 85 nacių 
traukinius su kariuomene.

Kuibišev. — Sovietų sub- 
marinas užklupo ir nuskan
dino, ties šiaurine Norvegi
ja, tris vokiečių laivus, ve
žusius' kariuomenę, ginklus 
ir amuniciją. Vienas tų lai
vų buvo 10,000 tonų įtalpos.

London. — Anglų lakūnai 
pasėjo Franci jo j milionus 
amerikoniškų lapelių su at
sišaukimais francūzų kalba 
į žmones prieš nacius.

?
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Gabriel Peri ir Lucien Sampaix
Nužudyti

Skaitytojas, be abejo, ne kartą yra pir
miau girdėjęs vardus Gabrieliaus Perio 
(Gabriel Peri) ir Lucijaus Sampaikso 
(Lucien Sampaix), du didelius francū
zų tautos patrijotus ir veikėjus. Jie bu
vo veiklūs francūzų tautoje, ypačiai veik
lus buvo Gabrielius Peri. Jis savais lai
kais buvo redaktorius francūzų komunis
tinio dienraščio “Humanite,” narys 
Francijos parlamento, parlamentinės už
sienio reikalams komisijos vice-pirmi- 
nipkas. Tai žymus žmogus, kuriam re
tai kuris francūzų veikėjas ‘prisilygino.

Lucijus Sampaix buvo laikraštininkas, 
didelis antifašistas, iškėlėjas aikštėn 
francūzų fašistų veiklos dar prieš karą.

Šiandien abu šitiedu vyrai negyvi. Jie 
yra sušaudyti. Sušaudyti kaipo įkaitai. 
Sušaudyti hitleriškų niekšų — Francijos 
okupantų, — kuriems padėjo patys fran
cūzai fašistai.

Gabrielius Peri buvo suareštuotas Pa
ryžiuje pereitų metų gegužės 21 d. Suim
tas draugų namuose. Jis buvo laikomas 
kalėjime per ilgą laiką be jokio nusi
žengimo. Bet štai pereitą gruodžio mė
nesį hitlerininkai suima Peri, suima 
Sampaix, su jais suima tdaj?r 98 kitus pa- 
rinktinius kalinius. Visi suvesti į Mont 
Valerien tvirtumą, Paryžiaus priemies- 
tyj ir sušaudyti. Sušaudyti už tai, kad 
koks nors nežinomas asmuo nušovė vo
kietį — okupantų karininką!

Tuojau po jų sušaudymo, slaptasis 
francūzų radijo transliavo francūzams 
kalbą, kurioje kalbėtojas sakė:

“Mūsų nukankintoj Francijoj krimina- 
lyste seka kriminalystę. Tuo pačiu sykiu, 
kai visa Franci j a badauja, dėka Darlano 
ir Petaino išdavystėms, kai pastarieji iš
davikai nori atiduoti šiaurės Afriką 
Hitleriui, tai šimtas francūzų tapo nužu
dyta Paryžiuje. Tūli iš sušaudytųjų pa
skelbti žydais ir tarp jų buvo žymus ad
vokatas, Petras Masse. Kiti paskelbti 
komunistais — tarp pastarųjų buvo Lu
cijus Sampaix ir Gabrielius Peri...

“Perdaug jau padaryta baisių krimi- 
nalysčių. Užtenka! Mes sakome Petai- 
nams, Debrinonsams, Darlanams ir La- 
valams, — visiems . Vichy valdžios vy
rams: jūs iš mūs neištrūksi te!”

Gabrielius Peri buvo žinomas ne tik 
visoje Francijoje, bet ir visoje Europo
je. Žinomas jis buvo ir Amerikoje. Jis 
paeina iš turtingos korsikų šeimos. Tai 
nepaprastų gabumų vyras. Jei jis nebū
tų ėjęs su Francijos liaudimi, Peri ga
lėjo būti ministeriu, ambasadoriumi, bet 
kokiu kitu “dideliu žmogumi,” įsisuku
siu į aukštas buržuazines sferas. Bet jis 
tą numetė į šalį. Gabrielius Peri ėjo su 
liaudimi. Jis pasirinko sunku kelįą, 
kovotojo už darbo žmonių reikalus ke
lią. Ir todėl jis numirė. Jis paguldė gal
vą už francūzų tautos laisvę ir visos 
žmonijos laisvu. Ir todėl francūzų tau
toje Gabrielius1 Peri, ir Lucijus Sampaix, 
ir Petras Masse niekad nemirs!

ventojai. Ko nepadengsime tuojau, tą tu
rėsime padengti vėliau. Todėl turime 
būti realistai ir dalykus imti tokiais, ko
kius mes gauname.

Mes turime laimėti šį karą. Mes, su 
mūsų talkininkais, turime sumušti fa
šizmą, turime sumušti Japonijos, Vokie
tijos ir Italijos barbariškus agresorius, 
imperijalistus. Šis tai yra svarbiausias 
mūsų uždavinys. Todėl nei joki sunku
mai, nei joki trūkumai, susidarę, santy
kyje su karo vedimu, neprivalo mūs gąs
dinti ir bauginti. Visi, kaip vienas, pri
valome būti pasirengę mokėti didesnius 
taksus, privalome atsisakyti nuo dauge
lio to, kuo naudojomės “gerais laikais;” 
taikos metu. Privalome nuolat ir nuolat 
rūpintis, kad fašizmui sumušti reikalingi 
ginklai būtų pagaminti, kad mūsų ka
riuomenė būtų aprengta ir išlavinta, kad 
ji galėtų tuos ginklus naudoti prieš prie
šą. Privalome žiūrėti, kad mūsų didie
siems talkininkams — Anglijai, Sovietų 
Sąjungai ir Chinijai — privalo būti su
teikta užtenkamai ginklų. Nes puikiai 
suprantame, kad nepaisant, kur yra 
priešas mušamas, — Afrikoje, Azijoje 
ar Rytų Europoje — visur jis yra ir 
bus mūsų priešas! Užmušimas nacio ar 
fašisto barbaro Afrikoje ar Europoje 
yra lygiai svarbus Amerikai, kaip kad 
užmušimas užpuoliko japono Filipinų sa
lose, Hawaii’uose ar bile kur kitur.

Todėl Amerikos liaudis, Amerikos 
žmonės, mes tikimės, prezidento biudže
tą priims entuziastiškai ir visi entuzias
tiškai dirbs Amerikos ir visos žmonijos 
priešui — fašizmui — sunaikinti!

Kanadiečiai Apie Prancūzų 
Salas Amerikoje

“Liaudies Balsas” (iš sausio 9 d.) rašo:
“Kada laisvieji francūzai okupavo ne

toli Kanados dvi Franci jos salas, St. 
Pierre ir Miquelon, tai Jungtinių Vals
tijų vyriausybės žmonės labai griežtai 
subarė francūzus, kam jie tai padarė. Iš 
visų pareiškimų matėsi, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė susirūpinusi, kaip 
sugrąžinti Petain valdomai Francijai tas 
dvi išlaisvintas salas. Toks išstojimas 
buvo labai negražus Amerikos autorite
tų iššišokimas, jeigu ne kas kitas.

“Petain vyriausybė glaudžiai veikia iš- 
vieno ir su Vokietija ir su Japonija. Ja
ponams užleido Indo - Kiniją, kurią ja
ponai panaudojo atakoms ant Amerikos 
ir Britanijos bazių Tolimuose Rytuose. 
Petain vyriausybė yra bjauri reakcinė 
vyriausybė. Tokiu būdu išlaisvinimas 
bent kurios dalies iš po to režimo yra 
laisvės ir demokratijos laimėjimas. Gi 
Amerikos autoritetai pasmerkė, tokius iš
laisvinimo žygius.

“Pasmerkimas tų dviejų salų išlais
vinimo labai blogai paveikė į laisvųjų 
francūzų šalfninkus pačioj Francijoj. Tai 
buvo didelis smūgis generolo de Gaulle 
judėjimui, kuris eina išvieno su Britani
ja ir Amerika. Jeigu Amerika užsispir
tų tas salas grąžinti Vichy vyriausybės 
žinion, tai veikiausiai sudaužytų tą ju
dėjimą visai.

“Britanija irgi' ginklo pagalba atėmė 
iš Vichy Franci jos Siriją. Tiesa, buvo 
aiškinama, kad tenai buvo bepradedą įsi
galėti naciai. Bet kodėl gi negalėtų įsi
galėti naciai tose salose? Jie galėjo iš
naudoti tas salas savo naudai. Jie galėjo 
įsisteigti radio ir kitas susisiekimo prie
mones. Laisvieji francūzai sako, kad tų 
salų radio, duodavo oro pranešimus, ku
rie tarnaudavo naciams.

“Amerika, matomai, su savo išstojimu 
norėjo užgerinti Petain. Bet gyvenimas 
parodė, kad užgerinti negalima. Amerika 
bandė užgerinti japonus. Bet ką ji laimė
jo? Kada japonai prisipirko Amerikoj 
visko, ko tik reikia, tai tuomet smogė iš 
pasalų be jokio pasigailėjimo.”
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Būkime Sargyboje
Šalies Reikalų

sučiupti Vokietijos instruk
cijas savo pasiuntiniui Me
ksikoj ir tas visus jų pla
nus atidengė.

Kada Pirmas Pasaulinis 
Karas baigėsi, tai su ta pat 
diena Vokietijos imperialis
tai, o labiausiai vėliau fa
šistai, pradėjo rengtis prie 
naujo karo* ir jie plačiai iš
vystė šnipų veiklą. '

Vokietijos fašistai prie sa
vo generalio štabo organiza
vo šnipų štabą, kuris turė-

Milžiniški Iškaščiai, Milžiniški
Uždaviniai

•Mes čia nesiimsime nagrinėti tų astro
nomiškų skaičių, kuriuos prezidentas 
Rooseveltas patiekė USA kongresui apie 
pajamas ir išlaidas, kurios teks pilie
čiams sumokėti tam, kad karą galėtume 
laimėti. Užteks pasakyti, kad sekamais 
metais karo išlaidos bus tokios didelės, 
kokių mūsų kraštas niekad nėra turėjęs. 
Jeigu taip, tai ir pajamos turės būti la
bai didelės, nes visus iškaščius turės pa
dengti Amerikos žmonės, Amerikos gy-
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Į Pasaulinį Karą Vokie
tijos imperializmas įžengė 
gerai prisirengęs šnipavimo 
srity j. Plačiai jos šnipai 
buvo išplėtę savo tinklus 
visur. Kada pirmoji vokie
čių didelė kanuolė paleido 
šūvį į belgų tvirtumą Liege, 
rugpjūčio pradžioje, 1914 
metais, tai tuo kartu Liege 
srity j jau veikė 8,000 vo
kiečių šnipų. •' '

Vokiečiai prieš karą rin
ko įvairiausia^ žinias iš vi
so pasaulio, i- Vadovystėj 
jūrinių ir sausžemio atašių. 
Jie rinko žinias apie prie
plaukas, didmiesčius, kal
nus, nuo kurių didmiesčiai 
galima bombarduot; gelžke- 
lių tiltus, griovius, kanalus, 
kiekvieną patogumą ir kliū
tį, o ypatingai apie tvirtu
mas, jūrų bazes, arsenalus, 
laivų budavojimo ir taisymo 
fabrikus... Sekė užsienio 
spaudą apie naujas, kanuo- 
les ir tą lygiho su savo pla
nais, išgautais iš fabrikų, 
kur tas kanuoleš gamino...

Šnipų veikla arba slapto
ji kova, slaptasis požeminis 
karas, niekados imperialis
tų tarpe nesibaigia. Šnipa- 
vimas nesustoja nei vienai 
minutei. Jau karo pradžioj 
plačiai veikė Vokietijos šni
pai ne vien Anglijoj, Fran
cijoj, Rusijoj, bet net ne- 
utrališkoj Amerikoj, kur 
Washingtone * plačiai vokie
čių šnipų veiklą išvystė Von 
Papen. O 1915 metais Von 
Papeno šnipai jau sprogdi
no Amerikoj amuniciją, 
traukinius, laivus prieplau
kose ir organizavo Meksiką 
į karą prieš Jungtines Vals
tijas. Tais laikais Von Pa
peno šnipai suruošdavo 
gaisrus ant Amerikos laivų 
ir juos taip suruošdavo, 
kad dažnai laivas išplaukęs 
į jūras už kelių dienų užsi-Iš
degdavo, kur jam nebuvo 
jokios pagalbos.

Nepaisant, kad 1915 me-įviso pasaulio darbininkų 
tais Vokietija ir Japonija ekonomines ir politines tėi- 
buvo karo padėtyj, bet Vo-:ses, teises siektis tokio mok-

i jo sekamus tikslus:
(1) Plačiausiai išvystyti 

šnipų tinklą, kuris veiktų 
taikos laiku.

(2) Kaimynų šalyse pa
ruošti kitą šnipų tinklą, ku
ris tuojau pradėtų veikti, 
kaip tik karas prasidės.

(3) Paruošti šnipų ir. di
versantų būrius, kurie kaip 
tik karas prasidės, imtųsi 
naikinti fabrikus, tiltus, ge
ležinkelius, laivus, prieplau
kas.

Tokius tikslus pasistatę 
buvo Vokietijos kaizeriniai 
ir vėliau fašistų šnipai. Tą 
pat siekė jų šnipai kiekvie
noj šalyj, kuri tik buvo jų 
numatyta, kaipo busimasis

Dėl Ko Sovietų Jau 
nimas Kovoja?

Sovietų jaunimas yra ta 
jaunoji generacija, leniniz- 
me-stalinizme išauklėta; ko
voja prieš kruvinąjį fašiz
mą, prieš fašizmo sukurtą 
kruvinąjį karą, apgindama 
savo socialistinę tėvynę. 
Tas jaunimas, ta jaunoji ge
neracija kovoja dėl išvada
vimo pavergtųjų kraštų iš 
po kruvinojo fašizmo lete
nos.

Ta jaunoji liaudis yra va
dovaujama' vadų aršiose ko
vose prieš pasaulinės civili
zacijos ir visos žmonijos 
priešus, kurie puolė Sovie
tų Sąjungą jau kelis kartus, 
pradedant civiliu karu. 
Jaunieji žmonės gina savo 
žemę, dirbtuves ir savo lais
vę siekti mokslo, taip pat ir 
kultūros centrus ir kitas so
cializmo sukurtas įstaigas.

Raudonoji Armija susi
deda iš milijonų geriau
sio sovietinio jaunimo, su
rinkto iš kaimų ir miestų, 
surikiuoto į vieną galingą 
vienetą, apgynimui ir išlais
vinimui pasaulio — įsteigi
mui pasaulio be karų ir fa
šizmo — demokratinio pa
saulio. Tie jaunuoliai kovo
ja su didžiausiu pasiryžimu 
ir didvyriškumu už savo ir

jonų mergaičių ir berniukų 
lanko mokyklas ir universi
tetus, tai 700 tūkstančių 
daugiau mokinių, negu vi
soj Europoj paėmus kartu.

Jie taip pat kovoja už vi
joms motinoms prieinamus 
^gimdymo namus. 1940 me
tais tuose namuose priaugo 
4 milijonai sovietinių pilie
čių. Tais pat metais tokiuo
se namuose buvo auklėjama 
apie 400 tūkstančių vaiku
čių. Sovietiniai jaunuoliai 
gina tokias įstaigas, kurios 
auklėja naudingus tėvynei 
piliečius, o tokiais naudin
gais savo socialistinei tėvy
nei piliečiais tapo tūkstan
čiai sovietinio jaunimo. Jie 
tapo geriausiais technikais, 
mašinistais, lakūnais ir 
traktorininkais. Tie lakūnai 
ir mokslininkai pagarsėjo 
pasaulyje, kuomet jie nuga
lėjo ir ištyrė Šiaurinį Aši
galį, kurį niekas pirmiau 
nebuvo nugalėję. Sovietinė 
valdžia tokiems tyrimams 
ir mokslui nesigaili išlaidų. 
Ji kas metai paskiria tam 
dideles sumas — nuo 6 iki 
10 milijonų rublių.

Tarp tų milijonų jaunųjų 
kovotojų raudasi ir tokių 
didvyrių, kaip Klaudija Sa- 
rajova, kuri būdama tik 20 
metų, jau yra vieno teksti
lės fabriko vice direktorė, 

kieti jos ir Japonijos šnipų slo, koks jiems geriausia pa-Ji yra pasiryžus viską pa
aukoti SSSR. Kita yra — 
Galina Antibajeva 19 metų, 
ji dirba fabrike “Bolševik.”

šaikos veikė išvien prieš (tinka. 
Jungtines Valstijas ir Mek- Visose Sovietų Sąjungos 
siką ruošė kąrąh. Anglijos mokslo įstaigose mokosi „ 
kontr - šnipavimui' pavyko jaunimas sekamai: 40 mili- Ji taipgi yra gera lėktuvo
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John H. Tolan, kuris yra pir
mininku vieno komiteto, besi
rūpinančio apsigynimo dar
bais.

Cairo. — Anglai vis dar 
naikina apsuptus nacius 
Halfaya tarp kalne j e prie 
Egipto-Libijos rubežiaus.

priešas, o priešais jie skai
tė visus kaimynus ir toli
mas valstybes, nes fašistai 
statė tikslu pavergti visą 
pasaulį.

bavo tikslų pravedunui 
jie būrėju, greta generanO 
biiipų bvauu, uar Kien. vlviiUS 
vai^tyues paoienyj taip va- 
unianitis x asiciuu bi/MMuS. 
aie jų stauai taip pat or- 
ganiz.avo šnipų tmmą toj 
vaistu oej, Runos pasienyj 
jie uuvo. l asiemu stauai 
taip pat buvo pasiuannę 
uaruą į tris aalis: ęi) šnipų 
tinKias, kuris veikia taikos 
metu, (z; šnipų tųTKlas, ku
ris veiks karui prasiuejus ir

šnipų rezervai, kurie, 
papildys karo šnipų eiles.

dokia agresonsKa pasau
lyj valstybe nebuvo taip pa
ruošus platų šnipų tinklą, 
kaip Vokietijos iasistai. Tą 
aiškiausiai parodė jų ka
ras Norvegijoj, Belgijoj, 
Hollandijoj, Francijoj ir ki
tur, kur jiems mūšius išlai- 
mėjo Penktoji Kolona. Tik
rasis Vokietijos barbarų fa
šistų šnipų veikimas bus ati
dengtas tik po karo. Hitle
rio šnipų gaujos rado dide
lį kaizerinės Vokietijos šni
pų patyrimą, kurį fašistai 
dar kelis kartus išplėtė. Ne
buvo pasaulyj tokios veid
mainystės, žulikystės, ku
rios vokiečių politikai ir 
šnipai nesiimtų.

Bet mūsų šalies vyriausy
bė jau keli metai numatė 
Vokietijos nacių ir jų tal
kininkų šnipų veiklą. Mūsų 
šalies veikimas taip buvo 
pastatyta, kad /dar karui ne
prasidėjus, jau sučiupta vi
sa eilė Hitlerio ir jo talki
ninkų šnipų.

Karo sąlygose kiekvienas 
pilietis bus savo vietoj ir 
padės valdžios įstaigoms pa
stoti kelią bent kokiai nacių 
ir jų talkininkų šnipų ir 
piktadarių veiklai.

I). M- š.

vairuotoja, radijografistė, 
parašiutistė ir gerai valdo 
kulkasvaidį. Vakarais ji 
studijuoja karišką žinybą. 
Arba Tatjana Petrova, So
vieto deputatė, ji yra va
dovė vienos karinės eska
drilės. Karui prasidėjus, ji 
vadovauja sanitarinei eska
drilei. Už savo drąsą ir pa
sižymėjimą prieš priešo lai
vyną, ji buvo apdovanota 
ordenu.

Mes, viso pasaulio darbi
ninkai, esame bendros ko
vos broliai. Mes kovojame 
dėl geresnės ateities, geres
nio gyvenimo, už sukriuši- 
nimą pasaulinio fašizmo ir 
išlaisvinimą pavergtų tau
tų, sykiu ir mūsų gimtinės 
Lietuvos. Už tą kovoja ir 
sovietinis jaunimas.

Sausis.
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Sparnas japonų bombininko, kuris buvo nušautas Pearl Harbor prieplaukos sri
ty] laike japonu užpuolimo ant mūsų bazės.
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Kaip “Gera” ir “Gražu” Buvo Lietuvoje 
Prie Smetonos
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“Viengungiai Atskirų Užtvarų

trečias puslapis •

—Veiksmai fašistų avia
cijos Ispanijoj ir Chinijoj 
dalinai atidengė , skraistę 
ant fašistų šnipiškos veik-

Šnipai Yra Bombar
davimą Pagelbininkai

ro paruošti didelį kiekį oro 
jėgų komandierių, kurie bu
vo gerai susipažinę su nai
kinimo objektais.

los, — rašo P. Korabliev,— 
su pagalba kurios jie atlie
ka savo karo jėgų žygius.

Viena iš svarbiausių už
duočių fašistai laiko patir
ti ir gerai sužinoti objek
tus būsimų jų oro atakų. 
Tatai jie atlieka dviem bū
dais.

Pirmas būdas — patyri
mas objektų pagalba jų šni
pų veiklos, kurie iš kalno 
yra perkelti į priešo šalį. 
Tie šnipai per ilgą laiką gy
vena rajone, kur yra mini
mi objektai, pažymėti oro 
atakoms, ir'sistęmačiai juos 
tyrinėja. *

Charakteringas sekamas 
davinys. Vokietijos orinio 
laivo komandos tarpe, kuris 
buvo nušautas 1915 metais
netoli Liepojos, buvo suras
ta vokiečiai, kurie per dau
gelį metų dirbo Liepojoj, 
kaipo barzdaskučiai. Bet 
dar didesnis buvo nustebi
mas, kada zeppelino koman- 
dierium pasirodė esąs “rusų 
pilietis,” žinomas fabriko ir 
žemių savininkas, kuris pir
ma gyveno Liepojoj. Jis bu
vo vokiečiu leitenantas ir 
Rusijoj gyveno šnipu būda
mas. ,

Antras, dažnai naudoja
mas būdas, tai permetimas 
savo žvalgų į svetimas ša
lis tam tikram laikui. Daž
nai tai būna specialistai - 
lakūnai, kuriuos fašistai 
siuntė į kitas šalis, kaipo 
“turistus,” “piešėjus” arba 
kitokius specialistus, kurių 
profesija reikalauja nuola
tinio kilnojimosi.

Privesime sekamą atsiti
kimą. Po pabaigos Pirmo 
Pasaulinio Karo anglas
Cąrson pasikalbėjime su 
vienu vokiečiu, kuris daly
vavo oro užpuolimuose ant 
Londono, sužinojo, kad vo- 
kietys pirm karo tiksliai 
per tris mėnesius tyrinėjo 
Londoną. Anglas nustebo, 
kada vokietys nupiešė ne 
vien gatvių vaizdus, bet net
visus Londono viešbučius ir 
net kitus namus, kūne bu
vo išilgai Temsos upę. Vo
kietys žinojo net tokias 
smulkmenas, kurios nebuvo 
žinomos anglui, Londono 
gyventojui. Kada jis užbai
gė Londono tyrinėjimą, tai 
jam grįžus į Vokietiją jfe 
turėjo išduoti egzaminą, o 
po to buvo paskirtas į ko- 
mandierius zeppelino Lon
dono bombardavimui.

Tokiais būdais vokiška 
šnipijada sugebėjo pirm ka-.

Signalų ženklams, Vokie
tijos šnipai, dienos metu 
naudojo įvairių spalvų au
dinius, vėliavas, raketas, 
dūmus ir kitokius ženklus. 
Francijos pasienyj, vietoj 
signalo, vokiečiai šnipai 
naudojo švedų Raudonojo 
Kryžiaus vėliavą. Vokiečių 
šnipai tyčia tas vėliavas pa
darė dideles) kad vokiečių 
lakūnai geriau jas matytų. 
Vokiečiai puolė sužeistų li
gonines ir tomis vėliavomis 
paženklintus b o/nbardavi- 
mui objektus. > Pagalba iš
kėlimo vėliavų, būdų suka- 
binimo džiovinti drabužius, 
vokiečiai šnipai davė ženk
lus savo lakūnams.

Raketos ir dūmai taip pat 
tarnavo šnipų signalams. 
Nakties laiku signalizacijai 
buvo naudojama šviesa ir 
ugnis, šviesos bombos ir 
gaisrai. “Apšvietimo siste
ma” nuolatos rodė vokiečių 
lėktuvams ir zeppelinams 
bombavimo tikslus.

Pradžioj Pirmo Pasauli
nio Karo vokiečiai. plačiai 
naudojo radio signalus, bet 
karo eisenoj tie signalai žy
miai buvo talkininkų para
lyžiuoti. Ispanijoj fašistų 
aviacija plačiai naudojosi 
šnipų informacijomis, sig
nalais ir diversijomis. Ka- 
talonijoj buvo atidengta 
trockistų šnipų centras, ku
rio pareiga buvo signalizuo
ti Italijos - Vokietijos la
kūnams ir nurodyti bom
bardavimo tikslus. Greta to, 
šnipai pranešdavo fašistams 
apie liaudiečių aviacijos jė
gas.

w Japonijos imperialistams 
Chinijoj atkakliai šnipauja 
trockistų gaujos. Taip, Shen
si provincijoj, vasario 4 d., 
1938 metais, perpykę vietos 
gyventojai sučiupo trockis- 
to Chan Mu-tao šaiką, kada 
jie darė signalus japonų la
kūnams ant Lyanfin mies
to.

Aviacijos šnipų veikla ne- 
apsirubežiuoja vien ištyri
mu objektų ir nutaikymu 
bombanešių smūgių prieš 
juos. Jie suteikia žinias ir 
apie bombardavimo pasek
mes. Vokietijos komanda 
pirma sužinojo apie vokie
čių bombardavimo Pary
žiaus pasekmes, negu vokie
čių bombininkai grįžo į sa
vo bazę. Šnipai stengiasi su
kelti paniką laike bombavi
mo.

Štai kodėl atsitikime oro 
atakų visada reikia užsilai-

įkyti šaltai, nepasiduoti silp
nuolių arba sąžiniškų pani
kos skleidėjų ūpui.

Kada Japonijos barbarai 
iš pasalų užpuolė mūsų or- 
laivyną, karius ir laivyną 
Hawaii’u salose, tai aišku, 
kad jiems gelbėjo japonų 
šnipai ir mūsų krašto ne
prieteliai. Kada laivyno se
kretorius Knox grįžo daly
ką ištyręs, tai jis atžymėjo, 
kad penktoji kolona ten at
liko bjaurius žygius.

Šnipai yra pavojingi, bet 
jų veikla visai būna para
lyžiuota, kada prieš juos 
veikia vyriausybė ir liaudis. 
Hitlerio armijų didžiausi 
nepasisekimai Sovietų Są
jungoj yra todėl, kad šalies 
visi gyventojai laikosi kie
tai ir penktajai kolonai vie
tos neliko. Hitleris ten bu
vo pergalėtojas ir šalių pa
vergėjas, kur veikė jo penk
toji kolona. V. S.

LLD Reikalai
LLD Reikalai 12-tam 

Apskrity]
Kaip jau ne sykį buvo spau

doje Apskričio valdybos rašo
ma ir prašoma, kad kuopos 
šiame apskrity] imtųsi už ge
resnės veiklos, bet tąs vis nie
ko negelbsti, tai prisieina ir 
šios organizacijos Centro pir
mininkui per spaudą prisimin
ti, ir Centro raštininkas turi 
rašinėt laiškus apskričio val
dybai. ■ ,

Kodėl čia toki dalykai? Ko
dėl taip yra?

Draugės ir draugai! Imkitės 
UŽ darbo: susitvarkykite kuo
pose, užsimokėkite duokles ir 
gaukite naujų narių.

Pirmiausia reikia paminėt 
135, T/O ir 203 kuopas. Kodėl, 
draugak ir draugės, taip yra 
daroma? Argi negalima jau 
pasitaisyti? čia nedarau išim
ties ir kitoms kuopoms, nes ir 
jų mokestys į Centrą yra ma
žesnės iš kuopų už 1940 me
tus. Todėl, nelaukiant nieko, 
visur imkitės už darbo. Argi 
jūs manot, kad apskričio val
dybos nariai pribuvę jums vįs- 
ką atliks?

Mes, apskričio valdyba, dar 
sykį jus visus kviečiame imtis 
už darbo!

Apskričio Valdyba.

Wake Up, Americans!
Wake up, Arneri- 

cans!
Make America's 

answer roar out 
"MB1* JF over the world.

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

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

& fa. -Aį-,

“Ir gera, ir miela buvo Lie
tuvoje. . . ”

(Iš A. i Smetonos kalbos Bro- 
oklyne, gruodžio 14, 1941 m.)

Pastaruoju laiku Antanas 
Smetona, besivadinąs save tei- 
sotu Lietuvos prezidentu, ba< 
lado.ysi po lietuviais apgy
ventas kolonijas Amerikoje, 
jieškodamas mūs išeivijoje sau 
užuojautos ir kaulindamas fi
nansinės paratnos.

Apie A. Smetoną ir jo bu
vusį režimą Lietuvoje, muš iš
eivija turi pakankamai žinių. 
Kiekvieną mūs, prisiminus jo 
viešpatavimo laikus Lietuvoje, 
nukrečia šiurpas; kiekvienas 
mūs žinome, kad jis (Smeto
na) nėra buvęs ir nėra teisė
tuoju Lietuvos prezidentu. Jis 
banditišku būdu įsigavo į 
“prezidentystę” ir uzurpato-

drabužių, kurių paskirties jau 
negalima išaiškinti, miega 
gatvinės moterys.

“Kalneliu kopdamas į šį 
fortą tiesiog negali aprėpti tų 
Vaizdų, kuriuos pateikia pir
mieji žingsniai. Siauru ir pur
vinu labirintu patenki tarsi į 
nežinomos pasaulyje kažko
kios tautelės miestą. Elektrine 
lempa apšvietęs erdvią aikštę, 
jos pakraščiais matai visą eilę 
‘grįčių,’ sukalti) iš lentgalių. 
Vienos su šiokiomis tokiomis 
durimis, kitos visai be durų. 
Tai primena knygose aprašytą 
laukinių tautelių kalnuose gy
venimą.

“Pirmasis iš kairės ‘namas,’ 
į kurį patenki pro palos užuo
laidą, yra Liudviko Skeinio 
šeimos. Tai pati gausiausia 
šeima. Du tėvai ir aštuoni vai-

riškai užsikorė Lietuvos liaud
žiai ant sprando.

Besibaladodamąs (smeton- 
naciai sako—“vizituodamas”) 
lietuviais apgyventas koloni
jas, jis dedasi esąs dideliu 
Lietuvos patrijotu, jos žmonių 
prieteliu h\ geradėju. Savo 
tose vizitacijose, jik, žinoma, 
neprisimena nė žodeliu apie 
padarytąjį “kiltą” žygį 1926 
metų gale, kai jis su savo 
draugu Voldemaru ir caristi- 
nio raugo persigėrusiais kari
ninkais (Plechavičius ir kt.), 
banditišku būdu užpuolė ir 
nuvertė teisėtąją Lietuvos Re
spublikos valdžią ir pats pa
ėmė “prezidentystę”; jisai nė 
žodeliu neprisimena apie tąjį 
terorą, kokį jo režimas varto
jo prieš Lietuvos žmones, — 
šaudymus komunistų, socialis
tų (eilinių), Suvalkijos vals-'' 
tiečių ir t. t. Savo “vizitacijo
se”, nors ir ne tiesioginiai, jis 
prašo jo režimo Lietuvos liau
džiai padarytas žaizdas pa
miršti “šiuo traginguoju mo
mentu.” Vieton atvirai prisi
pažinti prie kaltės, tas did
žiausias lietuvių tautos išga-; 
ma, važinėdamas po lietuvių 
kolonijas, mizeriokišku bal$u 
deklamuoja: “Ir gera, ir mie
la buvo Lietuvoje...”

Aišku, kad Antanui Smeto
nai ir jo visai klikai, jam vieš
pataujant, buvo ir gera, ir 
miela Lietuvoje. Kitaip, žino
ma, buvo su Lietuvos liaudimi, 
tautos dauguomene. . .

žemiau talpiname menkutį 
vaizdelį, kaip “gera” ir “gra
žu” buvo mūs Lietuvoje, Sme
tonai ten viešpataujant. Tas 
menkas vaizdelis, tas frag
mentas iš smetoninių ‘laikų 
Lietuvoje, pats už save kalba. 
Tą raštą-vaizdelį imame iš pa
ties Smetonos valdžios oficio
zo “AIDAS” Nr. 41, 19'39 m.

Prašom:
“DANTĖS ‘DIEVIŠKOSIOS 

KOMEDIJOS’ FRAG
MENTAS KAUNE”

“Forte gyvena 8 ir 6 vaikų 
šeimos. — Seniausias gyvento
jas drėgnuose betono labirin
tuose gyvena 18-tus metus. —-

Žmonės be dokumentų”
“Dantė ‘Dieviškosios Kome

dijos” pragarui nesuteikė šiur
pesnių ir siaubingesnių vaiz
dų, kokius gali pamatyti kiek
vienas Kauno gyventojas. Te
reikia' nuvykti į Šančius ir už
eiti į kalnų atšlaitėje stūksan
tį fortą, kuris gerai matomas 
iš Juozapavičiaus prospekto. 
Prieškariniais metais šiuose 
betono labirintuose buvo nu
matyti įrengti mėsos šaldytu
vai. Prieš keletą metų čia no
rėta įrengti slėptuvė. Tačiau 
dėl drėgmės ir iš kalnų besi
veržiančių šaltinių visi pradė
tieji darbai nebuvo baigti. 
Dabar čia gyvena žmonės.

“Tai savotiškai ir nepatiki
mai skamba. Kaip gali žmo
nės gyventi tame betone, ku
rio labirintais srovena kalnų 
upeliai?—daug kas gali ste
bėtis. O čia gyvena ne tik 
suaugusieji, čia tūno šeimos, 
auginančios po aštuonis vai
kus; tuose urvuose užuovėjos 
ateina ieškoti paliegėliai, la
birintuose po skutais kažkokią

kai, visi maži. Vyriausioji du
kra yra tryliktų metų, o jau
niausias sūnus — pusantro 
mėnesio. Vyriausioji nesveika. 
Kažkada taku ji vaikščiojo 
netoli vienos šaudyklos ir jai 
į galvą įsmigo kulkos rekoše- 
tas. Iš atitinkamoj įstaigos ga
vo tėvai 200 Lt., bet kažkodėl 
kulka esanti neišimta iš galvos 
ir paskutiniu metu pradėjo 
paraližuoti mergaitės visą kai
rįjį šoną.

“Skeinio trys vaikai lanko 
mokyklą, o kiti dar per maži. 
Forte jis gyvena pusė metų, 
nes niekur su tokia šeima ne
gaunąs buto. Kilimo Skeinys 
yra iš Mažeikių apskr., Židikų 
vals., Račelų kaim. Kaune gy
vena arti dvidešimties metų.

“Jis iš forto gyventojų lai
komas turtingiausiu, nes turi 
arklį ir vežimą. Arklys taip 
pat forte laikomas. Su arkliu 
vieną kitą dieną gaunąs šį tą 
vežti ir šiek tiek uždirbąs, šei
ma išmaitinanti.

“—Visi vaikai, išskyrus vy
riausiąją, sveiki, — pasakoja 
motina. Tuo tarpu nuo pur
vu pažliugusios žemės ji pa
kelia apie keturių metų basą 
vaiką ir sako: — Gydytojas 
sakė, kad jis nesveikas. O žiū
rėkite, kokie lašiniai, -— ir pa
tempia išpurtusią vaiko nuga
rėlę. —■ Ale valgo visi tai 
daug! Va, šiandien pusryčiam 
parnešiau 3 kg. duonos, tai 
mažai kas liko.
, “10 asmenų šeima į dieną 
ima po litrą pieno.

“—Atiduotumėte vaikus į 
prieglaudą, gal jiems būtų ge
riau, — kalbu.

“—Į prieglaudą, tai jau 
kaip gyva' neduosiu! Tėvams 
sunku skirtis su savo vaikais, 
—atsakė motina.

“Forte Buvo Vestuves
“Taip pat gausi šeima yra 

Vazgevičiūtės - Zalubienės - 
Mikšienės. Jos vyriausias po- 
vainikis vaikas yra 19 metų, 
dirba prie viešųjų darbų. Pir
mojo vyro, Zalubos, kuris jau 
miręs, yra trys vaikai. Su an
truoju vyru, Mikšiu, augina du 
vaikus. Pirmojo vyro, Zalubos, 
vyriausioji 17 metų duktė Vil
helmina per Kalėdas susituo-, 
kė su pastovaus darbo netu
rinčiu vyriškiu. Jaunavedžiai 
taip pat gyvena toje pačioje 
forto užtvaroje.

“Pirmojo Mikšienės vyro 
vienas berniukas, kuris nepil
namečių policijos neseniai bu
vo sulaikytas elgetaujant, la
bai nori patekti į prieglaudą. 
Tai judrus ir gyvas vaikas.

“—Kuo tu nori būti, ber
niuk ?—klausiu.

“Jis greit atsako: — Moky
toju. Aš nenoriu čia būti, no-' 
riu į prieglaudą, čia taip šla
pia ir dvokia.

“Bet motina iki šiol nesutin
ka jo atiduoti, tad berniukas 
kiaurais batais braido po pur
vą. Jau galėtų mokyklą lan
kyti, bet ir jos belanko.

“Kitos forto užtvarų šeimos 
po mažiau turi vaikų. Yra ir 
visai neturinčių. Kelios poros, 
be santuokos susimetusios, at
ėjo į fortą gyventi.

Neturi
“Viengungiai vyrai gyvena 

kitame forto sparne. Norint 
pas juos patekti, pirmiausia 
reikia perbristi fortu tekantį 
upelį, paskiau pereiti penkis 
‘kambarius.’ Jie gyvena šeš
tame. Tai gerą klojimą pri
menąs cemento keturkampis, 
šeštame kambaryje jie gyvena 
tik žiemą. Vasarą persikelia 
į antrąjį kambarį. Kai būna 
šalčiau, susikuria ugnis, kurios 
atstoja ir šviesą. Jiems lovas 
atstoja šaltas cemento grindi
nys. Gerai, jei kuris po šonais 
turi saują šiaudų.

“Erdvioje tamsioje betono 
patalpoje nuolatinių gyvento
jų yra apie septyni. Pats se
niausias, vadinamas ‘genero
lu,’ — L.'šicas, per 80 metų 
senis, šiame forte jis gyvena 
jau aštuoniolikti metai. Mūri
ninkas. Kitas įdomus gyven
tojas—tai buvęs geležinkelių 
dirbtuvių dažytojas Jonas 
Saulevičius. Prieš trejetą me
tų jis dar tarnavo ir į metus 
uždirbo 300 Et. Už girtavimą 
vėliau jį atleido. Nuo to laiko 
gyvena forte, žmona pametė 
ir dabar pasidariusi gatvine. 
Vaikai prieglaudoje.

“—Iš jo tai jau nieko nebus, 
—kalba kitas forto gyvento
jas, žiūrėdamas į denatūrato 
prisigėrusį Saulevičių. — Nė
ra žmogaus. Geriau pririšti 
ant virvės ir atiduoti lapėms.

“—O kaip tamsta čia pate
kai? — klausiu VI. Šulcą, Sau- 
levičiaus kaltintoją.

“—Atėjau ir apsigyvenau, 
—šaltai jis atsako. — čia gy
venu jau antri metai.

“Šulcas yra stogų dengėjas. 
Motina su seserimi gyvenanti 
Žaliakalnyje. Paklaustas, ko
dėl negyvena pas motiną, at
sako : ,

“—Et, kai žmogus kartą su- 
blūdiji, tai paskiau nesinori 
pas savus grįžti.

“Jo kojoje jau aštunti me
tai atvira egzema, 

i
“Šie žmonės — nuostabu — 

neatrodo ypatingai nusiminę. 
Jie net turi savotišką sąmojų. 
O gal tai yra skaudi ironija, 
žinant, kad iš esamos būklės 
jiems jau sunku patiems išei
ti, Vienas, kitas, retkarčiais 
gavę darbo, užsidirba. Kai ku
rie minta elgetaudami, čia jie 
gyvena nesiregistravę (vien
gungiai) ir beveik visi be do
kumentų.
.'“Paklausti, ar nešalta, at
kako : — Ne. žiemą keliamės 
gyventi į ‘šeštą’ kambarį, šil
čiau. O pavasarį, kai antšalą 
leidžia, visur čia pradeda la
šėti vanduo,. Tada, kol išdžiūs
ta, išsikeliame ‘ant dačių’. . .

‘ “Kokia bebūtų šių žmonių 
praeitis ir dabartis, jais reik
tų susirūpinti. Ypač tais ma
žaisiais.
1 : “Stasys Mingaila.”

Kaip matote, tas siaubin
gas vaizdas iš biednuomenės 
gyvenimo; buvo visai Kauno 
panosėje, Šančiuose, kuriuos 
pats “prezidentas” Smetona 
galėjo matyti būdamas Kau
ne iš .Juozapavičiaus prospek
to. Na, jeigu veik pačioje sos
tinėje “žmogmylis” Smetona 
“nematė”

džio skurdo, tai ką jau besa
kyti apie provincijos biednio- 
kų gyvenimą! — Ten galėjo 
“nematyti” dar siaubingesnių 
Vaizdų.

Bonas Stasys Mingaila, kaip 
matėte, primena, kad “reiktų 
susirūpinti” tais nelaimingai
siais; bet tas priminimu ir pa
siliko.

Proncė.

Hudson, Mass.
Graži Parama

Gruodžio 21 d. įvyko H. L. 
Piliečių Kliubo metinis susi
rinkimas. Narių dalyvavo 
skaitlingai, nes visi domėjosi 
išgirsti Kliubo viršininkų ra
portus.

Iš raportų pasirodė, kad 
Kliubui, iš bizniško atžvilgio, 
buvo pasekmingi šie metai.

Taipgi neužmiršta ir visuos 
meniškai labdaringi reikalai; 
nėra buvę tokio susirinkimo, 
kad Kliubas nebūtų paauka
vęs keletą dolerių dėl įvairių 
visuomeniškų reikalų.

Kliubas kas metai, užbai
gus susirinkimą, duoda dykai- 
skanius pietus ir išsigerti dėl 
savo narių šeimynų, taipgi ir 
pašaliniams, kurie lanko Kliu- 
ba.

šiemet laike tokių vaišių, 
Kliubo biznio vedėjas Jaske- 
vičius padarė trumpą atsišau
kimą dėl paramos (medikalės 
pagalbos) Sovietų Sąjungos 
kareivių, kurių tarpe irgi ran
dasi daug lietuvių kareivių, 
bendrai narsiai kovojančių 
prieš Hitlerio užpuolikus ant 
Sovietų Sąjungos, o sykiu 
Lietuvos bei kitų tautų, kurių 
laisvę ir namus sunaikino.

Ant vietos tapo sukelta dėl, 
medikalės pagalbo.s $100.

šie asmenys aukojo: Geo. 
Šidlauskas $30, V. Aleksan-* 
dravičius $10; po $5: A. šau- 
linskas, J. Aleksandravičius ir 
O. Zanovienė; Jaskevičius $2; 
po $1.25c.: A. Sikorskis, P. 
Vaitekūnas, M. Perednis; po 

! $1? F. Bukatik, A. Jenulis, T. 
Orlauskas, C. K. Urbonas, J. 
Paplauskas, K. Grigas, K. BlL 
tenas, V. Aleksender, Ig. Dap- 
tula, F. Staniūnas, J. G. Sa
dauskas, Daleine, M. Furgo
nas, W. Dumlok, A. Dubockx 
M. Lakštutis, J. Rožėnas, W. 
Juškevičius, A. Kauza, S. Ša
tas, M. Vinickas, V. Vindziu- 
lis, J. Sadauskas, F. Vaidvil, 

' F. Vervęčka, W. Makarevich,
J. Sabariskis,. L. Višniauskas,
K. Yokšas, F. Kaulakis ir Ig. 
Morkūnas; N. Grigutė 75c.; 
po 50c.: W. Bilida, Ig. La
zauskas, K. Perednienė, F.- 
Sikorskienė, K. Baranauskas, 
St. Jankauskas, R. Zulon ir- 
A. Zulon.

Visiems aukojusiems, varde 
Kliubo, tariu ačiū.

Aukos pasiųstos į Bostoną, 
Liet. Komitetui.

J. Jaskevičius.

Lietuvos žmonių di-

Stockholm, šved. — Iš 
oficialių Suomijos praneši
mų, matosi, kad Sovietų 
kariuomenė veikia ir ledu 
Suomijos Įlankos prieš suo
mius.

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA 

VILNIES 
KALENDORIUS 

1942 METAMS

Prirengė L. JONIKAS 

Duodame nuolaidų platintojams

KAINA 25 CENTAI

Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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(Tąsa)
Rowan atidengė, kad Vokietijos, Ita

lijos ir Japonijos šnipai tūkstančiais 
viršija kiekį, kokis buvo prileidžiamas. 
Jų tarpe yra žmogžudžių, kenkėjų, di
plomatų, biznierių, valdininkų, karinin
kų, prostitučių. Jo daviniais, Japonija, 
Vokietija ir Italija vien 1936 metais 
šnipų veiklai išleido per $80,000,000. 
Atydą Amerikos į šnipų veiklą atkreipė 
Sovietų spauda, teismai prieš išdavikus 
trockistus ir buchariniečius, taipgi fa
šistų agento Fritz Kuhn areštas ir teis
mas.

Tas teismas iškėlė, kad Vokietijos 
šnipų departmentas atydžiai renka ži
nias apie visus užsienyj gyvenančius vo
kiečius. Tam tikslui Vokietijoj veikia 
net 26 biurai, kurie turi informacijas 
apie 4,000,000 vokiečių, gyvenančių Ame
rikoj. Rowan iškelia, kad Gestapo va
dovai slaptai į Ameriką Vokietijos ir 
Italijos laivais atveža savo profesiona
lius šnipus, išveža juos atgal, išvagia 
tuos, kurie naciams pasidaro pavojingi 
arba juos užmuša.

Taip, vasario 2^) d., 1938 metais, Chi- 
cagos gatvėj dviem kulkomis buvo nu
šautas Maks Zammeta, kurio žudytojai 
nesugauta ir siūlai veda prie Gestapo.

Vokietijos, Italijos ir Japonijos šni
pai artimai bendradarbiavo Amerikoj. 
Japonijos šnipai labiausiai rūpinosi pa
tirti žinių apie karo laivyną ir Ramiojo 
Vandenyno prieplaukas, o Vokietijos 
ir Italijos apie armiją, karo įmones ir 
gautomis žiniomis visi jie dalinosi. 
Amerikos prieplaukose dažnai matėsi 
Japonijos “turistų.” Kada policija sulai- • 
kė penkis japonus “turistus” Hoboken 
prieplaukoj, kur budavoja Amerikai ka
ro laivus, tai pas juos rado net devynis 
karo laivų ♦ paveikslus. Padarius kratą 
ant japonų garlaivio “Tacuta Maru,” 
San Francisco prieplaukoj, buvo atras
ta smulkmeniški daviniai apie Puget 
Sound karo laivyno bazę.

Bet dažnus valkiojimasis Japonijos 
“turistų” po prieplaukas nužiūrėtas. 
Todėl .japonų šnipai stengiasi 'susirasti 
prieplaukose arba arti jų kokius nors 
darbus, kaip tai smuklėse, valgyklose, 
barzdaskutyklose ir kitur. Teismai prieš 
karininką Thompson tą aiškiausiai pa
rodė. Leitenantas Farswoord tapo Ja
ponijos šnipu Washingtone, kada su juo- 
mi susisiekė japonai Itamija ir Jamaki. 
Farswoord vogė iš Jungtinių Valstijų 
karo laivyno ir iš karo laivyno mokyk
los Anapoliuje slaptraščio knygas, pla
nus ir kitus davinius. Jis išdavė Japoni
jai paslaptis apie spėką Amerikos karo 
laivų kanuolių. Japonijos šnipai Itamija 
ir Jamaki buvo nariais Japonijos atsto
vybės.

Thomp^oną šnipavimui gavo Japoni
jos karinis atašė Mijazaki prie jos at
stovybės. Pagal Japonijos šnipų reika
lavimą Thompson apsirengė į Amerikos 
vyresniojo kapitono drabužius ir pribu
vo ant karo laivo “Brooks” neva jo ap
žiūrėjimui. Jis stengėsi išgauti iš laivo 
kapitono karo laivų susisiekimo slapt- 
raščius, laivo planus ir kitas slaptybes. 
Bet karo laivo komandierius suprato 
kame dalykas ir šnipą areštavo.

Amerikos vandenyse knibždėjo Japo
nijos “žvejų” laivai. Ypatingai labai 
daug tų “žvejų” buvo Panamos Kanalo 
srityj. Tikrumoj, ant tiį laivų nėra jokių 
žvejų, bet tai Japonijos karo laivyno ofi- 
cieriai ir kapitonai, kurie užėmė šnipavi- 
mų. Tie japonų laivai stengėsi susipažin
ti su vietove ir karo sąlygose greitai gali 
būti paversti į minų statėjus. Kada Ame
rikos karo laivas sulaikė japonų “žvejų” 
laivą “Taui Maru” ir oficieriai suėjo ant 
to laivo, tai ten nerado nei vieno žuvi
ninko, nei gi žvejų prietaisų. Gi laivo 
knygos parodė, kad tas japonų laivas toj 
srityj jau išbuvo 107 dienas.

Kas liečia Italijos šnipavimą Jungtinė
se Valstijose, tai Rowan nurodo, kad 
pradedant Italijos ambasadorium ir bai
giant konsulų patarnautojais visi jie bu
vo šnipai. Yra davinių, kad Italijos kon
sulai vertė Italijos išeivius šnipinėti.

Empalme srityj Meksikoj. Iš kur jis at
sirado — nežinia. Jis pasirandavojo na
mą greta su katalikų bažnyčia ir atidarė 
nedidelį restoraną. Kaip tik Hohokų su
sitvarkė, tai atvyko jo žmona ir sūnus. 
Empalme yra Meksikos gelžkelių punk
tas ant Ramiojo Vandenyno. Keli desėt- 
kai japonų čia dirbo taisymo fabrike. Ir 
kaip tik Hohoku Įtaise valgyklą, tai ja
ponai tapo jo nuolatiniai svečiai. Vaka
rais ir sekmadieniais jie rinkosi į resto
raną. Apie 5 vai. vakare jie ateidavo, o 
“valgydavo” iki 12 valandai nakties. Tuo 
laiku Hohoku 20-ties me(ų sūnus visą 
laiką sėdėjo lauko pusėj. Widuj ėjo susi
rinkimai, Hohoku teikė instrukcijas ir 
surinkdavo žinias iš japonų “darbinin
kų.” Jaunas meksikietis su savo mylima 
mergina dažnai ten vaikštinėjo ir karts 
nuo karto pro langą pažiūrėdavo į po
sėdžiaujančius. Kartą, kada jis pažvelgė 
pro langą, tai vienas iš japonų sakė kal
bą, kaip kokis mokyklos profesorius.

Gelžkelis, ant kurio dirbo japonai yra 
labai strateginis karinis kelias. Pasta
rais metais japonų “darbininkai” susipa
žino su visais Meksikos keliais, jie pla
čiai apie juos patyrė.

Sekmadieniais pas Hohoku atvykdavo 
po vieną ir grupėmis iš visų Sonora vals
tijos miestelių. Tarpe “svečių” iš Cana- 
nea buvo vokietys Plam — gelžkelio sar
gas, narys fašistų organizacijos, dakta
ras Iwamoto iš Hermosillo kur yra gink
lų sandėlis, iš Oregono valstijos atstovai, 
kur fašistai turėjo stiprias organizacijas.

Lapkrity j, 1938 metais, Hohoku, kuris 
turėjo mažos verslos restoraną, pasipir- 
ko naują Fordo sunkvežimį. Paaiškėjo, 
kad kada japonų “žvejų” laivas atplau
kiu į Guayamos prieplauką, tai Hohoku 
sunkvežimis nuvyksta į prieplauką ir 
paskui kaž kur dingsta. Kada kaimynai 
klausdavo, kodėl jis taip dažnai važinėja 
sunkvežimiu, tai Hohoku sakydavo, kad 
supirkinėja restoranui vaisius. Vėliau 
paaiškėjo, kad japonų laivai atveždavo 
į prieplauką šautuvus, amuniciją, kulkas- 
vaidžius, o Hohoku sunkvežimis juos iš
vežiojo fašistų organizacijoms. Kelyj jis 
išbūna be pertraukos po dvi ir tris die
nas ir niekados neparsiveža restoranui 
jokių vaisių.

Kada generolas Jokipovši tapo Sonora 
gubernatorium ir aktyviau fašistai pra
dėjo veikti Los Angeles mieste, tai jie 
dar atviriau pradėjo veikti' ir Sonora 
Meksikos valstijoj.

Iš naciškos Vokietijos išvykdamas 
žmogus negali daugiau pasiimti, kaip 10 
markių, išskiriant tik tuos, kurie vyksta 
su fašistų tikslais. Į Sonorą atvyko apie 
150 vokiečių, visi jie buvo “turistai” ir 
gausiai aprūpinti finansais.

Gegužės mėnesį, 1938 metais, vokietys 
A. Plam atvyko į Hermosillo miestą pil
nais kišeniais pinigų ir atidarė knygų 
krautuvę miesto centre. Hermosillo turi 
apie 25,000 gyventojų, kultūroj atsilikęs, 
mažai žmonių skaito. Vienok Plam gau
na didelius siuntinius iš visų Meksikos 
dalių, kuriuos sukrauna knygyne. Kas 
pirko knygą ar magaziną pas Plam, tai 
gavo dovanų brošiūrų’ir knygų atspaus
dintų Vokietijoj, kurios buvo niekas ki
tas, kaip fašistų propaganda.

Nacių propagandoje rašė, kad būk 
žydai valdo Meksiką ir Jungtines Valsty- 
jas, Sonorą ir tt. Kadangi Hermosillo 
mieste nėra žydų ir meksikiečiai nematė 
jų, tai toji fašistų propaganda neturėjo 
pasisekimo.

Rugpjūčio 9 d., 1938, Plam išvažiavo į 
Guayamas pasitarti su Vokietijos kon
sulu Wilhelmu Haselmanu. Grįžęs jis 
pakeitė biznį, pradėjo laikrodžius taisyti. 
Kadangi jis patsai amato nesupranta, tai 
pasisamdė meksikietį laikrodininką. Bet 
matyti ir tas “biznis” nedavė teigiamų 
rezultatų, tai rugsėjo mėnesį, 1938 me
tais, jis uždarė krautuvę ir išvažiavo į 
Conanea, kur atvirai dirbo fašistų agen
to darbą.

(Bus daugiau)

Kąd prasilenkti su trūkumu gurno, darbininkas Mil
ler pakinktų šapoje, New Yorke, taiso sena bričką 
parodymui, kaip amerikiečiams prisieitų važinėti, jei--* 
gu kada susidėvėtų šioje šalyje turimos gumines šynos.

Lowell, Mass. Lawrence, Mass.
Trump meno s

Pereito gruodžio 31 Liet. 
Am. Piliečių Kliubas turėjo 
vakarėlį pasitikimui Naujų 
Metų. Skaniai pavakarieniau
ta ir pasiklausyta gražios pro
gramos. Pirmininkavo d. A. 
Struvinskas.

Dainomis mūs palinksmino 
V. Gicevičiūtė, gražiai sudai
nuodama keletą skambių dai
nelių; jos sesutė, A. Gicevi
čiūtė, paskambino pijanu. Po
rą dainelių skambiai sudaina
vo J. čižunauskas.

Pora draugų pasakė tinka
mas prakalbėles. Drg. Karso- 
nas ragino šio vakarėlio daly
vius remti šios šalies valdžią 
visokiais būdais jos kovoje 
prieš pabaisą—fašizmą.

Pagirtina, kad kliubas su
ruošia taip gražius vakarėlius!

Sausio 5, buvo prisaikdytas 
antram terminui mūsų miesto 
majoras p. O’Shea. Jis yra de
mokratiškas ir geras žmogus.

Mūsų Naujienos
Mūsų miesto ugniagesių de

partmentas susirūpino pageri
nimu priemonių kovai su gais
rais. Iki šiol turėta senoviški 
įrankiai. Dabar miesto valdžia 
nutarė supirkti naujoviškus 
aparatus ir daug didesnes 
šmirkštynes, galinčias leisti 
stiprią sriovę vandens ir pa
siekti gaisro vietą už kelių 
šimtų pėdų.

Forwell Bleachery darbinin
kas Rocco Di Zazzo, 24 m., 
pavojingai apdegė ir likosi 
nuvežtas ligoninėn. Jis dirbo 
prie audeklų džiovinimo; jį 
sužeidė trūkęs garo vamzdis. 
Sužeistojo gyvybė pavojuje.

Thomas Lane, demokratas, 
laimėjo 7-to distr. kongresma- 
no vietą; jis gavo 26,094 bal
sus, kai jo oponentas republi- 
konas Pratt surinko 18,478 
balsus. Komunistų Partijos 
kandidatas gavo 272 balsus.

Amerikinis žurnalas “Ken” pateikė vi
są eilę straipsnių iškeliant viešumon, 
kaip Amerikoj veikė fašistų šnipai. Mes 
paduosime eilę faktų iš tų davinių.

Kada susidarė Berlyno-Romos-Tokio 
ašis, tai nei iš šen nei iš ten mažas japo
nas pasivadinęs Joze, Hohoku atsirado

dėl Sovietų Sąjungos. Rusų, 
ukrainų,' lenkų ir kitų, tauty
bių žmonės pripildė Rusų I. 
W.O. skyriaus abi svetaines,— 
viršutinę ir apatinę. Vietos ne 
buvb apsisukimui. Visi reiškė 
savo didžiausią pagiežą bar
barui Hitleriui. Sudėjo daug 
pinigų medikamentams. Dau
gelis klojo dešimtines ir pen
kines.

Clover Hill ligonbutyje 
1941 m. gimė 555 kūdikiai— 
285 mergaitės ir 270 berniu
kų. 1940 m. toj įstaigoj gimė 
537 kūdikiai, o 1939—356. 
Pasirodo, kad gimimai pusėti
nai daugėja.

Methuen valdžia paskyrė 
civiliam apsigynimui $20,000. 
Greitai bus pradėta tvarkyti 
apsigynimo-apsisaugojimo rei
kalai. Pinigai paimti iš atski
rų šio miestelio fondų ir įteik
ti Public Safety Komitetui rei
kalingam vartojimui. To komi
teto pirmininku yra Charles 
Batchelds. Reikalui esant, rei
kia kreiptis prie jo.

American Woolen Co. išdir- 
bystėse bus sumažinti civiliniai 
darbai 40 ‘nuošimčių. Vil
nos bus paimtos valdžios už
sakytiems darbams—drabužių 
gaminimui kareiviams. Ant 
valdiškų darbų, sakoma, pra
dės dirbti 48 vai. į savaitę.

Tūlas 60 metų senis nuėjęs 
armijos rekrutavimo raštinėn 
ir prašė, kad ir jis būt priim
tu armijon. Kai jam buvo pa
stebėta, kad jis jau per se
nas, tai jis pareiškė: “Aš dar 
galiu nušauti japoną ir italą; 
gal negalėčiau nušauti nacių, 
nes jie labai greiti. Matote, 
kaip jie galvatrūkčiais bėga 
nuo besivejančių juos rusų,— 
aš jų nepasivyčiau!”

Dalinai šitokis reiškinėlis iš
rodo juokingu, bet jis paro
do, taip sakant, tikrąjį ame- 
rican spirit.

Keturių metų berniukas 
Frederick Garham mirė nuo 
apdegimo. Suaugesnieji kur 
tai išeidami paliko vaikutį 
vieną, ir grįžę už kiek laiko 
rado namą liepsnose.

Tas turėtų būt pasarga vi
siems, kad nepaliktų vienų 
kūdikių namuose.

Vietos pašto viršininkas pa
skelbė, kad baigiantis 1941 
metams pašte bebuvo tik 7 
apsigynimo bonai. Viso buvę 
išparduota už $300,000.

Pasirodo, kad žmonės gau
siai remia savo šalies valdžia 
kovoj prieš fašizmą.

L. K. Biuras.

Kuibišev. — Sovietų val
dininkai ne kartą išreiškė 
viltį, kad talkininkai sumuš 
Japoniją.

Sausio 6 d. miesto klinikoj 
buvo įčiepyti nuo difterijos 
600 vaikučių. Taip padaryta 
todėl, kad būk pasirodę dau
giau tąja liga susirgimų.

Garbinga Motina
Mrs. F. Eastwood, gyvenan

ti 530 Roger St., sausio 3 pri
buvo rekrutų stotin su dviem 
savo sūnais, turinčiais po 20 
metų (jie dvynukai), ir įrašė 
juos J. V. armijon, sakydama: 
“Mano brangūs sūneliai turi 
tam slibinui-fašizmui nusukti 
sprandą!”

šio miesto valdžia pranešė 
vietos spaudoje, kad per 1941 
metus gaisrai padarė nuostolių 
už $310,000. Ugniagesiai buvo 
iššaukti 1,730 sykių; 60 sykių 
buvo iššaukti bereikalingai.

Griaustinis.

Thomas Lane vienintelis de
mokratas kongresmanas, ku
ris eina tą pareigą nuo 1876 
metų. Jis dažnai užtaria dar
bininkus. Jis yra padėjęs au- 
dinyčių darbininkų unijai ves
ti kovą prieš fabrikantus, ne
imdamas už patarnavimą jo
kio užmokesčio.

Su sausio 5 d. pas mus pra
sidėjo pratimai naminio apsi
gynimo nuo galimų priešo ata
kų. Vyrai ir moterys, kurie 
(ios) užsiregistravę, turės 
pratimus ir tinkamai prisiruo
šti. Tam tikri miesto pareigū
nai bei instruktoriai prašo vi
sų reikiamos kooperacijos.

Sausio 3 vietos organizaci
jos bendromis jėgomis turėjo 
parengimą medikalei paramai

GARDNER, MASS. IR APYLINKE

Heywood Darbininkai, Balsuokite Už CIO!
CIO peticija, įteikta Nacionalei Darbo Santikių Ta

rybai Bostone buvo užgirta įvykusioj konferencijoj, ir 
sausio (Jan.) 14-ta yra nustatyta diena, kurią Hey
wood-Wakefield darbininkai balsuos nusprendimui, 
kurips UNIJOS jie nori būti atstovaujami kolektyvėse 
derybose.

CIO užrekordavo Darbo Taryboje 741 aplikaciją 
norinčių tapti nariais, kas yra aiški didžiuma, ir tiki
masi, kad keli šimtai kitų, kupė dar tuojau ir nenori 
parystės visvien balsuos už UNJJ^.

CIO kontraktas, dėl kurio bps tariamasi po rinki- 
fniį sausio 14-tą, reikalauja generalio 10 nuošimčiu pa
kėlimo mokesties visiems darbininkams, vakacijų su 
ąlga, Kalėdoms bopųsų, ilgiau išdirbusiems senų dar
bininkų tejsių, ir UNIJINES šapos.

Darbininkai yra raginami padaryti rinkimus 100 
nuošimčių laimėjimu už CIO ir stoti su kitais Heywood 
darbininkais Los Angelėse ir Wakefield į tą pačią pr-r 
ganizaciją—United Furniture Wprkers of America, 
kuri yra tikra darbininkų UNIJA RAKANDŲ INDUS
TRIJOJ.

United Furniture Workers of America, CIO
316 Central St., Gardner, Mass.
Telefonas: Gardner 1111

Religijiniy daiktų de
partmentas atdaras 

vakarais
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EASY CREDIT ...No Extra Cost

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN. N. Y.

WATERBURY, CONN.
; PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA "

CASINO GARDEN
;! WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH

i Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conu.
g & *2* *2* !

Restauracija ir Visokie Gėrimai i;
; Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir

' . Sekmadienių Vakarais
Or* Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams

' Specialiai prisiruošę pyimti svečius

BRIDGEPORT, CONN. ‘I

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-8779.
P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.V. ' .. ■■■■■■■•■ ■■ ■■
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Wilkes-Barre, Pa.

Apskr. Valdyba.

Lawrence, Mass.

Clement Vokietaitis

&

Dr. J. J. Kaškiaučius
"TO

Tokio. — Japonai pasako
ja, būk jie nuskandinę Ame
rikos laivą, lėktuvų išvežioto- 
ją “Langley.”—Nėra visai jo
kio patvirtinimo tom pasakom.

NOGIN
Brooklyn. N. Y.

Turės Prikąst Liežuvį
Daugeliui vietos lietuvių 

čionai yra žinomas italas gra-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

LIETUVIS ADVOKATAS

66 CQURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

Apie programos gerumą 
daug nereikia nė kalbėt, nes 
tai bus viena iš geriausių.

Todėl visose LLD kuopose

Tokio. — Japonai prisi
pažino, kad jie “pasitraukė 
iš Changshos” nuo chinų, 
bet, girdi, “po to, kai japo
nai pasiekė savo tikslą?’

Maskva. — Buvęs Ameri
kos ambasadorius Sovietam 
L. A. Steinhardt dabar tapo 
paskirtas a m basadoriurų 
Turkijai.

Pranešimai Iš Kitur
PARSIDUODA Bar & Grill su 

pilnais gėrimų laisniais. Labai gera 
biznio vieta: 343 Broadway Brook
lyn, N. Y. Plačiau apie šį biznį pa
tirsite ant vietos. Prašome kreiptis 
tuojau. (9—11)

kovai prieš mūsų

WORCESTER, MASS.
Šiuomi pranešu, kad Worcesterio 

Lietuvių Suvienytų Draugijų ir visų 
šėrininkų metinis susirinkimas atsi
bus savame name, 29 Endicott St., 
Worcester, Mass., ketvirtadienio va
kare, sausio 15-tą, 1942 metais, kaip 
pusė po septynių.

Prašau jūsų dalyvauti kaipo šėri- 
ninkas.

Worcesterio Lietuvių Suvienytų
Draugijų Sekretorius

Simonas Janulis.
(9—10)

nnadienis, Sausio 12, 1942

V

Amerikos kariai manevruose Pietų Carolinoj. Jie ruošiasi

Sveiki, draugužiai, jūs malonieji! 
Kaip tai maloni toji dienelė, 
Kada bakūžėn jūsų suėję, 
Tarėm, kaip kovas išeit laimėję!...
Aukštasis draugas—pilnas smagumo, 
Maloni draugė—pilna linksmumo.
O kiek tai džiaugsmo mes apturėjom, 
Kada bakūžėn jūsų suėjom!
Kaip prasidėjo mūsų urzgimas, 
Tartum bitelių sodne dūzgimas;
Kiek tų kalbelių, kiek tų žodelių, 
Kiek tai liūdesio kas link vargelių?
Mes, susirinkę draugų bakūžėj 
Gėrėm ir valgėm, na ir paūžėm.

Mus, liaudies vargus mes apkalbėjom, 
Kad juos pagerint — kovot žadėjom.
Mes apkalbėjom tėvelių žemę, 
Kurią fašistai smaugia užėmę.
Daug apkalbėjom gerų dalykų: 
Kas link pagonų ir katalikų.
Radijas kalbas mūsų nutraukia, 
Duodamas žinias iš karo lauko;
Ten, kur kariauja pasaulis naujas, 
Kur verda mūšiai, liejasi kraujas.
Ašaros teka, tartum Dubysa, 
O naciai plėšia pasaulį visą.
Bet draugai mūsų narsiai kovoja, 
Gina tėvynę, priešą vanoja!

R. A—čius.

MWWIWMIW* ■

Penktas nuslepia■................... ■".UAISVe

borius, kurį lietuviai vadina
Dominyku. Jo įstaiga randasi ’gaspadorius (Mayor) p. Mee- 
ant Elem St.» Šiomis dienomis ^an Pareiškė, kad visi tie, ku
tas Dominykas yra valdžios:110 Paiąu°da ar perka darbus, 
paimtas ir laikomas po $10,-l^us V1S* Pravyti iš darbų. Jei- 
000 kaucijos. Mat, jis‘perdaug ,^us Paimti. 1 
laidydavo savo liežuvį, girda
mas Mussolinį ir Hitlerį. Jo 
teismas įvyks Bostone, vasa
rio mėnesį.

Vienas pilietis nuėjęs pas 
tūlą žmogų (būtų geraK-4c^Ū 
tokių žmonių būtų pažymėti 
vardai-pavardės, tai skaityto
jams būtų daug įdomiau. — 
“L.” Red.) ir pasiūlė jam pa
sipirkti Jungt. Valst. Apsigy
nimo Bonų. Tas subjektas at
sakė : “Įsikišk . . . tuos savo 
bonus.” Už tokį paniekinantį 
išsireiškimą tas.smarkuolis, su
prantama, buvo areštuotas ir 
padėtas iki teismo po $1,000 
kaucijos. Vėliau gi, jis buvo 
vėl suimtas ir kaucija jam li
kosi padidinta iki $10,000. 
Spėjarpa, kad jis būsiąs penk- 
takolumnistas.

Naujai išrinktas mūs miesto

už pakarpos 
darbų pardavėjai, tai, supran
tama, nebus ir pirkėjų. Gerai, 
kad p. Meehan ima juos na
ga n.

aįauo, tanu ui-i 
delį ačiū drg. A. Bimbai už 
labai gerą prakalbą. Visiems 
prakalbų dalyviams ačiū už 
atsilankymą ir visiems auko
tojams už tokią gražią auką.

Aukotojų vardai, kurie au
kojo lėšų padengimui ir “Lai- 

'svės” suvažiavimui: K. Vaiči
kauskienė $1.27; po $ 1.25c. 
John Kaminsky, Paul Miko- 
lojunas ir M. Kulbienė; poMiesto rekordai rodo, kad 

pereitą metą (1941) gimimų S1. v" Gaidis, j?"ša‘daūškls”, 
buvo 1,700. Gi užpereitą me-! į Liužinas, K. Kulbis, Joseph 
tą (1940) buvę 1,665. Pasiro-1strolis, P. Balčiūnas ir J. Un-
do, kad Lawrence gyventojais 
daugėja.

L. K. Biuras.
.......   t

Binghamton, N. Y.

jos Moterų Skyriaus, tariu di-.Liuzinienė, P. Mainionis, John 
delį ačiū drg. A. Bimbai už Strolis, A. Navalinskas, i. 

Vezis, L. * Tvarijonas, St. 
Jasilionis, F. Maldaikis, L. 
Mainionienė, A. Mainionis, 
M. ^Mikolojunienė ir O. 
Girnienė; po 30 centų: J. 
Kireilis, A. Tvarijonienė ir J. 
Navalinskienė; po 25c.: J. Mi- 
kolojunienė, H. žukienė, J. 
Degutis, A. Zmitra, G. Blįn- 
kevičiys, P. Bakšienė, H. Pa- 
giegalienė, E. Okulevičienė ir 
J. Kasky.

Viso $28.45.
Prakalbų išlaidos $10.00; 

“Laisvei” lieka $18.45.
drejunas; Peter Mikolojunas 
75c.; po 50c.: P. Grinius, A. 
Bagdonas, S. Berger, K. Sta
niulis, A. Pagiegala, M. Be- 
kerienė, V. Kaminskienė, V. 
Zmįtraitė, B. Zmitraitė, M. $

Liepia Sunešti
Valdžios įsakymu, vietos 

licija įsakė visiems čionai 
venantiems neprieteliškų šalių 
piliečiams bei pavaldiniams, 
kad jie suneštų policijon pas 
juos besirandančius (pas ku
liuos randasi) trumpųjų ban
gų radijus, šautuvus ir foto
grafijų aparatus. Daugelis jau 
taip ir padarė,—sunešė, bet, 
manoma, kad dar ne visi. Po
licija stropiai jieško neklau
sančių minėto įsakymo.

la- 
iš-

po-
gy-

Wilkes Barre ir Apylinkes 
Lietuvių Žiniai

LLD 12-to Apskričio rengia
ma vakarienė su puikia kon
certine programa jau artinasi. 
Ji įvyks vasario į.5 dieną. Tai 
bus gana didelis pažmonys 
šios apylinkės lietuvių.

Programos atlikime daly
vaus daug atsižymėję daini
ninkai ir dainininkės. Bus šie 
menininkai: V. Valukas su sa
vo jaunuoliais iš Wilkes Barre, 
S. Kuzmickas, V. Kuzmickie- 
nė ir A. Bujauskienė iš She
nandoah, Pa., taipgi Wilkes 
Barre Lyros Choras dalyvaus 
su savo naujomis ir skambio
mis dainomis.

HILLSIDE, N. J.
Liet. Literatūros Draugijos 

kuopa rengia puikią vakarienę, įvyks 
sausio (Jan.) 25 d., bus 400 Bloy 
St., prasidės 5:30 vai. vakare. Va
karienė bus duodama 6-tą vąl. va
kare. Bus geri valgiai ir įvairūs gė- 

$1.50; su taksais

200

esančius draugus ir drauges 
kviečiame pasidarbuot tikietų 
platinime; žiūrėkit, kad nepa
siliktų namie jūsų artimi drau
gai ir draugės, nes kitos to
kios progos reikės ilgai laukt, 
kad išgirst tokią programą. 
Raginame visas ir visus dar
buotis, kad turėtume geras pa
sekmes !

Cukriniai Butlegeriai
Tūli šmugelninkai pradėjo 

gąsdinti žmones, ypač šeimi
ninkes, kad greitu laiku, esą, 
pritruksią cukraus. Tūli leng
vatikiai tuoj aus pradėjo eiti į 
krautuves ir pirkti kiek dau
giau galint cukraus. Perkasi 
net po 100 sv., ir užkeltomis 
kainomis. Kai kurie krautuvi
ninkai apsižiūrėjo ir nebeduo
da tokius daugius tų saldžių 
kruopelių. Gerai ir daro.

Valdžios organai aiškina ir 
užtikrina, kad cukraus yra pa
kankamai ir jo n e pritruks.

Tie, kurie bus perdaug nu
sipirkę cukraus “atsargai,” 
jeigu bus valdžios pagauti, 
bus baudžiami kaip sabo(až- 
ninkai-kenkėjai. Vietinė val
džia čionai^jau yra paskyrusi 
tam tikrus pareigūnus, kurie 
tyrinės tokias cukraus “atsar
gas.” Būkite atsargūs su cuk
raus “atsarga,” kad nepapul- 
tumėt bėdon

Pasekmingos Prakalbos
Sausio 3-čią dieną įvyko 

prakalbos, kurias rengė L.L.D. 
20 kp. įr jos Moterų Skyrius. 
Kalbetojum buvo drg. 
Bimba iš Brooklyno.

Drg. A. Bimba pasakė 
bai gerą prakalbą, plačiai
dėstydamas dabartinę pasauli
nę padėtį ir padrąsino susirin
kusius klausovus, kad nereikia 
nusiminti, jeigu ir pasitaiko 
vienas - kitas pralaimėjimas, 
bet, galų gale, demokratinis 
pasaulis bus laimėtoju šio bai
saus karo.

Po prakalbų buvo keletas 
klausimų, į kuriuos drg. Bim
ba atsakinėjo.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui ir kiek pinigų 
liks nuo lėšų, tai pasveikinti 
“Laisvės” suvažiavimą. Mūsų 
publika labai gražiai atsilie
pė į tai, ir gausiai aukojo. 
Aukų surinkta $28.45. Prakal
bų išlaidos buvo $10.00, tai 
dėl “Laisvės” liko $18.45; tai 
labai graži auka.

Nors šios prakalbos buvo 
rengiamos ant greitųjų, bet 
pasiklausyti jųjų susirinko ga
na skaitlinga publika, ir visi 
interesingai klausėsi kalbėtojo 
kalbos.

Varde L. L. D. 20 kp. ir

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

į LAIDOTUVIŲ DIREKTQRIUS 
Y Išbalsamuoja ir laidoja ant 
į visokių kapinių 
J VELTUI ŠERMENINĖ 
J. (KOPLYČIA)
į Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
, ir kitkam.

231 BEDFORD AVE.
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

§ 
i

1

i
i

F. W. Shalins 
(Shaljnskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

I Sumner - Hart Liquor Store
SS 432a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Padėkavončs Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

fabd

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

krajavus 
su ame- 

Rei-

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslu? fąjnilijų, ves
tuvių, bitukių grupių ir pąvienių. 

padarau

Varpo 
Keptuvo 

yra 
unijinė

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

g VIENINTELE LIETUVIŲ 
| RAKANDŲ KRAUTUVE

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

CHARLES J. ROMAN
(RĄMANAUSĮĮAS)

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ^t retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS
1102 Clarkson Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

HERMAN MUNOWITZ
134 Sutter Aye.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Seętion rO't 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
836 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEON C. GRITZ
836 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
850 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS YOSHPE
850 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 | 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Montoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR MAJMAN
416 Monroe St., Brooklyn, N. Y.
NOTIČE is hereby given thpt License No. 
GB 11898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Rockaway Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kįngs, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DISCO
231 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Ąlcoholic Beverage Control Law at 
450 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County o? Kings, to be consumed off tho 
premises. “

HERMAN B. TEICHMAN
450 Evergreen Ave., Brooklyn. N- Y.
NQTIOE is hpręby pivęn thąt License No. 
GB 11883 l)as beet) issued to the undersigned 
to sei! beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 "Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to he consumed off the 
premises.

KRIEG & EHRLICH
1159 Winthrop St., Ęrooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 786 has been . issued to the undersigped 
to sell beer, at retail under Sectiop 107 
of the Alcoholic Beverage Control • Law at 
187 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

! JOSEPH GOLDSTEIN
187 Sutler Ave., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that Licence No. 
EB 2704 has been issued to tho uhdersigned 
to sell beer, 
of the
145 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

* JOSEPH CĄCCJOLĄ
145 Central Ave., * ' BrooVyy. $4. Y,

(9-10)

II beer, at retail under Section 107 
e Alcoholitį Beverage Control Law at Į

naujų

(9—10)

Kviečiame iš visos apylinkės daly- 
ąuti vakarienėje ir linksmai laiką 
paleisti.
(engėjai

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 2 kp. 

susirinkimas įvyks antradienį sausio 
(Jan.) 13 d. prasidės 8 vai. vakare, 
376 Broadway. šiame susirinkime 
turėsime aptarti daug svarbių daly
kų. Būtent dienraščią "Laisvės” 
bendrovės dalininkų suvažiavimo 
reikalas ir daug kitų. Tad visi na
riai dalyvaukite susirinkime. Kurie 
dar neužsimokėjote duoklių prašo-

Taipgi pra- 
aplikantų į

Valdyba.

Iš senų 
n a ujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvąidopi spalvom

JONAS STOKĘS
512 Mąriou StM Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valąndoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patąrpavįmą. 
Pątogįai jr gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

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

THE mtir

) UNION LABEL

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duopa, Caleh ir ralsjn duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Pui- 
klausias pąsiripkinias skaniausių kčksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
take, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, 
Stollen Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jolly Rolls.

Siunčląmę duoną per*paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kalnas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, Ji. Y,



Sausio 13-tą p. J.

nieko L.” Reporteris.

tais žmonėmis,

skaityto- Paėjus naujų reikalų punktą,

Nubalsavo Už CIO

ir pasimatė
reikėtų sudaryt i tuanikos Aikšte daugelis, 

O jeigu pinigų I nepasitenkinę; be to, j

dar neužda-

kaip koki Pi-

vos praeities
%

JOSEPH ZEIDAT, Savdarbuotis

N-s.

Morris iš Rensse-būti

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKAROma-
tarnybai

BAZARAS BUS

pa-

Nu-

viršininkai ' toms 
skiriami iš civili- 
paruoštų sąrašų.

artimų liko vyras 
ir sūnūs Stanley ir 
Graboriaus parei- 
J u ozas Garšva.

kas 
būtų 
virš 

savi-

jau uždary- 
sėdynės Tiš-

atstovus.
Tiškus tarsi 
ir ėmė skerė-

linksmino publiką dainuškėlė
mis ir gitaros skambinimu.

Daryta rinkliava paminklo

Brooklyne per metus teismo 
keliu atgauta žmonėms $170,* 
777.7.3 turto, buvusio apgau
lėmis nukniaukto per įvairius 
sukčius.

Visame New York o mieste 
1941 m. įvyko 36,408 auto 
nelaimės. Jose 766' žmonės už
mušta ir 44,466 sužeista.

Nemokami koncertai įvyks 
Skulptūrų Kurte, Brooklyno 
Muziejuje, 3 vai. po piet sau
sio lOrtą, ir 1:30 ir 4 po pietį 
sausio 11-tą.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai Ir 

kepta paršlena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

pa
per
vy-

Ateityje 
vietoms bus 
nei

f

l

Dienraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

narės pradėjo 
r e s o ir kitų

įvyko
Madison Square 

tarp

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško ' 
Stiliaus.

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

■. . ■ ---T---------------------------------------------------------------------------------—

I Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

New Wko^^^Zintos
laisvi

I1

iUiiiAU i ją ifAatn-i - •-..t.. mn,n.n;,,mry-ęir

E PRAKALBŲ DARIAUS-GIRĖNO 
PAMINKLO REIKALAIS

Pirmadienis, sausio 12, 1942 
- r į y -** . f* » < “ • * i*.’ 7 X

Visi brooklyniečiai prašomi 
pasilikti tą vakarą liuosu pra
kalbome Piliečių Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
tVadžia 7:30 v. v. Kalbės J. 
Siurba ir P. M. šolomskas la
bai svarbiais bėgamais klausi- į 
mais, labai apeinančiais kiek
vieną lietuvį, kiekvieną šios 
šalies pilietį ar gyventoją.

Prašome “Laisvės” i 
jus pagelbėti sukvietime lietu
vių į šias prakalbas.

LLD 1 Kuopa.

Antanina Solvinskienė, gy
venusi 459-A Prospect Street, 
Brooklyne, mirė sausio 9 d. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidota 13-tą sausio, žv. 
Jono kapinėse.

Velionės
Kazimieras 
Edwardas. 
gas atlieka

Auto Savininkų 
Klausimai

Klausimas. — Jeigu mano 
auto nėra apdraustas ir pa
kliūtų nelaimėn, kada jį vai
ruoja mano žmona, kaip mus 
paliestų naujasis įstatymas?

Atsakymas. — Jeigu 
nors būtų sužeistas ar 
nuosavybės sugadinta 
$25 vertybės jūs, kaipo
ninkas, būsite pareikalautas 

• uždėti tiek vertybės, kiek pa
daryta nuostolio ir pareika
laus duoti įrodymą finansinės 
atsakomybės ateityje.

K.—Jeigu, kaip pirmesnia- 
me klausime, mano žmona tu- 
yėtų auto nelaimę vairuojant 
mano mašiną ir mašina nebus 
apdrausta, kas atsitiktų, jeigu 
nei mano žmona, nei aš ne
galėtume uždėti reikalauja
mos vertybės ar įrodyti finan
sinės atsakomybės ateičiai?

A.—Tokiame atsitikime su
spenduojama jūs žmonos lei
dimas vairuoti ir registracija 
jūs mašinos. Jeigu jūs turite 
daugiau mašinų užregistruotų, 
jų visų registracijos turės 
suspenduotomis.

K. — O kaip būtų su 
no leidimu vairuoti?

A. — žiame atsitikime, ka
da ne pats savininkas vairavo, 
jo leidimas vairuoti nesuspen
duojama, bet jis negalės atsi
naujinti leidimo, kol neįrodys 
finansinės atsakomybės.

Visi Barbenai Turės 
Gauti Leidimus

Leidimų komisionieriaus 
Paul Moss raštinė skelbia, kad 
Leidimų Departmentas yra 
nusistatęs padėti po leidimais 
(sulaisniuoti) visus praktikuo
jančius barbenus, kurių did
žiajame New Yorke prirokuo- 

• jama esant 35,000.
Aplikacijos įsakyta . įteikti 

f ne vėliau sausio 20-tos.
Brooklyno ir Queens gyven

tojai barberiai gaus leidimus 
Brooklyno ofise, Room 700, 
Municipal Building, Jorale
mon ir Court Sts. Aplikantai 
turės priduoti 3 pasines foto
grafijas.

PAJIEŠK0J1MA1
• Našlė moteriškė, be šeimynos no
ri susirasti dorą viduramžią drau
gę sykiu gyventi. Turi modemiškus 
kambarius, tinkamai išfornišiuotus, 

laišku 
427

garu apšildomi. Prašome 
kreiptis šiuom antrašu: E. A., 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(7-9)
Pataisymas klaidos: Aukščiau 

duotame pajleškojime buvo 
klaidą pasakyta kad reikalingas 
ras. Bet turėjo būt moteris.

Lietuviški Pronaciai Dūksta 
Prieš Civiliniu Gynimą

Už nekalčiausius pranešimus 
civilinių gynimo reikalais SLA 
38-tos kuopos susirinkime per- 

• eitą ketvirtadienį Adolfo 
'draugai Tiškus su Glavecku 
pradėjo kolioti pranešėjus.

Susirinkimo dienotvarkyje

J. Ormanas pasiūlė, kad kuo
pa pradėtų dalyvauti Wil- 
liamsburgo Civilinių Apsigyni
mo Tarybos veikloje. Jis pra
nešė, kad buvo sušaukta įvai
rių tautų ir visokių pažiūrų 
organizacijų konferencija, ku
ri išrinko esamąją tarybą. Ta
rybos vadovybėje, sakė prane
šėjas, yra atsakom ingi žmo
nės, valstijos senatorius Ber
nard Austin yra pirmininku. 
Minėjo ir tūlus kitus plačiai 
žinomus visuomenininkus. Plė
timui to darbo susiedijoj, sa
kė Ormanas, yra šaukiamas 
kitas organizacijų atstovų pa
sitarimas sausio 15-tos vakarą, 
Eastern District YMCA patal
pose, 179 Marcy Ave., kur yra 
prašoma atsiųsti

Tai išgirdęs 
įdiegtas, pašoko 
čiotis:

—Tie žmonės, 
lypai iš kanapių, išlenda,— 
riktelėjo jis,—kam čia mums 
lietuviams į tokius dalykus no
sį kišti? Ką mes padarysim? 
Čia ne mūsų dalykas,—uždus
damas ir maišydamasis, bandė 
įtikinėti Tiškus: Apie tuos da
lykus laikraščiai rašo; visi ma
tome, ir užtenka, pridūrė jis. 
Bet čia pakilo eilė rankų, pa
sigirdo balsai:

—Prašau balso.
—Prašau balso.
Atsistojo tūlas narys (gaila, 

kad pavardės nenugirdau), sa
ko :

—Vyrai, kur mes taip nuei
sime? Dėlko ne lietuvių daly
kas? Mes šioj šalyje gyvena
me. Mūsų šalis yra užpulta, 
kare. O tie visi dalykai yra 
daromi dėl mūs pačių gero, 
kad mus apsaugoti. Reikėtų 
nueiti . . .

Pūdymus. Mokinimas 
nekainuos, ir 1.1. . , .

Kai kurios 
klausinėti a c 
smulkmenų. €

—Daryk su
ką darąs,—užgriaudė Glavec
kas. Kaip čia seniai jie sakė 
nenorį kraujo, nenorį karo . . .

Neapsimoka atkartoti visą 
tą trockisto atgiedotą nacišką 
melodiją, kurią Glaveckas pa
leido pranešėjos adresu, iš ko 
susidarė įspūdis, kad tarsi gy
ventojų pramokinimas saugo
tis ir gelbėtis nelaimės atsitiki
me būtų troškimu kraujo ir 
norėjimu visą svietą į jį su
brukti.

-—Prašau balso.
—Prašau balso,—vėl pasi

girdo keli balsai 
iškilusios rankos.

—-Susirinkimas 
tas,—riktelėjo iš 
k u S.

—Susirinkimas
rytas,—pataisė savo brolį dva
sioje Glaveckas, duodamas su
prasti, kad, nežiūrint jo talkos 
plūdime nepritariančių na
ciams, jis vistiek neleis ma
žesniam “broliui” įkelti kojos 
į jo galios teritoriją, tačiau su
sipratęs, Jtad ta i buvo jam 
naudingas patarimas, skubiai 
pridėjo,—bet Až uždarau.

Ir uždarė. Pasieniu tuo tar
pu tebelūkuriavo eilė narių, 
kad užsimokėti duokles. Lai
kas buvo ankstybas, tik apie 
9 v. v. Tai kodėl pirm. Gla
veckas taip skubino uždaryti 
susirinkimą po pasivelinimo 
sau išrėkti, išpravardžiuoti 
apie Civilinių Apsigynimą pra
nešusius narius; Aišku, jis pa
bijojo, kad daugiau sužinoję 
tiesos apie Civilinių Apsigyni
mą nariai uoliau jį rems, ir tas 
prisidėtų prie sustiprinimo ko
vos prieš fašizmą. O Glavec
kas juk laukia, kad Adolfėlis 
pergalėtų.

Einant Mokėti Elektros 
Bilas Jūs Galite-

—Sutinku su įnešė j u ir su 
paskiausia kalbėjusiu nariu, 
reikia konferencijon pasiųsti 
atstovą,—pareiškė atsistojęs 
Vidikas: Pasiųsti atstovą būtų 
gražus dalykas. O kas liečia 
matymą laikraščiuose, ar tas 
narys norėtų pasakyt, jog ką 
matome spaudoje, tai tokių 
klausimų nevalia kelti orga
nizacijų susirinkimuose? Ar 
jam atrodo, kad paminėjimas 
laikraštyje turi atimt mum ini
ciatyvą ir veikimo teisę ?

Permetęs akimis saviškius ir 
nedaug tematęs, supratęs, kad'jai, jog savo ofisuose laikys 
prieš tai kovoti bus sunku, pir- Į parodai kampelį ir paprašiu- 
mininkas Glaveckas biskį 
miksėjo ir užklausė:

—Kas prieš? Niekas, 
tarta pasiųsti atstovą.

Pagaliau per kovą eiliniai 
nariai šgavo kuopai teisę būti 
dalyve Civilių Apsigynime.

Užbaigus kuopos reikalus, 
—priėmus org. Aymano įrašo
mus naujus narius, išdavus liū
dymus, aprūpinus ligonius ir 
mirusius,—einant, prie susirin
kimo uždarymo, prašo balso S. 
Sasna.

—Apie ką nori kalbėti?— 
kvotė ją Glaveckas.

—Pranešimą turiu, — nuo
lankiai atlieka išpažintį už
klaustoji.

—Sakyk.
—Noriu narėms moterims 

pranešti. . .—nedrąsiai pradė
jo ji, tarsi nujausdama^ kad 
jos pranešimas bus dideliu 
prasikaltimu Glavecko akyse, 
—... noriu pasakyti, kad sau
sio 15-tą prasideda Pirmos 
Pagalbos klasė moterims East- 
ern District High School pa
talpose, kur valdžios atsiųstas 
instruktorius pamokins saugo
tis atakose iš oro ir teikti pir
mąją pagalbą atsitikime nelai
mių. Lankiusioms klasę išduos

Paprašyti, kad jums paro
dytų, kaip geriausia įrengti ir 
vartoti įrengimus uždangstyti 
langams laike atakų iš oro 
ar išbandomųjų pritemdymų 
miesto, kuriuose jūs taipgi tu
rite kuogeriausia išpildyti pa
tvarkymus, kaip kad ir tikra
jame reikale.

Consolidated Edison firma 
pažadėjo majorui LaGuardi-

siems patarnautojai mielu no
ru parodys, kaip uždangstomi 
langai praktiškiausiu būdu.

Organizacijos, iš anksto su
sitarus, gali gauti demonstra- 
torius į savo susirinkimus.

Joe Louis Laimėjo 
Kumštynes

Sausio 9-tos vakarą 
kumštynės 
Gardene tarp sunkiasvorio 
Čampiono Joe Louis ir Buddy 
Baer. Louis ir vėl išėjo laimė
toju. šios jau buvo 20-tos 
kumštynės, kuriose Louis gynė 
savo čampionatą. . |

Louis, kaip žinia, pasitrau
kė iš profesionališkų kumšty
nių įstodamas liuosnoriu J. V. 
armijon. šios kumštynės reng
ta Laivyno šalpos Draugijos 
naudai, sakoma, abiem kumš
tininkam dalyvaujant be jokio 
atlyginimo.

Visi Laisvės Radio Progra
mos rėmėjai, prisidėjusieji ir 
norintieji prisidėti prie jos iš
laikymo ir padarymo tokia, 
kokia jūs norėtumėte matyti, 
dalyvaukite rėmėjų susirinki
me šio antradienio vakarą, 
sausio 13-tą, “Laisvės” salėj, 
419 Lorimer St. Pradžia 8 v.v.

Moterys mezgėjos ir kliu- 
bietės susirinks “L.” salėn ly
giai 7 vai. trumpam pasitari
mui savais reikalais.

Parker Kalon šapos darbi- 
ninkai> Brooklyne, 3 balsais 
prieš 1 nubalsavo prisidėti 
prie United Electrical, Radio 
and Machine Workers, CIO, 
Nacionalės Darbo Santikiams 
Tarybos pravestuose balsavi
muose. Už CIO balsavo 361, 
prieš 124.

žapa išdirba skląsčius, šriu- 
bus, muterkas; yra didžiausia 
tos rūšies reikmenų gamintuvė 
visoje šalyje.

Paskyrė Automobilių 
Reikalų Vedėjus

New Yorko Valstijos Tak- 
savimo ir Finans-ų komisionie- 
rius Mark Graves paskyrė de
šimtį asmenų pravedimui au
tomobiliais važiuotos reikalų, 
kurie iškils su vykdymu naujo 
įstatymo.

Finansiniam auto vairuoto
jų bei savininkų atsakomingu- 
mui nustatyti 'paskirta Joseph 
J. Schmitt iš Batavia ir I. 
Henry Kutz iš New Rochelle, 
su $3,600 algos metam.

Nelaimės nųotikio nuostolių 
vyriausiais nustatytojais pas
kirta Arthur B. Kimble iš 
Middletown ir William B. 
Eaton iš Hudson, su $2,500 al
gos metams, ir kiti 6 su $2,- 
100 metams. Šeši yra: Stephen 
Flamik iš Nanuet, Vincent 
Arcese iš Brooklyno, John C. 
Collins iš Schenectady, Ed
ward J. Brown iš Granville, 
Frank Papillon iš Manhasset 
ir James C. 
laert

Pavyzdingumas Jai 
Apsimokėjo

June Millard, 13 m. mer
gaitė, radus $500 nunešė po- 
licijon ir suėjus 6, mėnesiams 
jau tikėjosi atsiimti, kaipo ne
atsišauktus, bet paskutinėmis 
dienomis atsišaukė pametėja. 
Tačiau pametėja, tūla iš Eu
ropos pabėgėlė kunigaikšte 
Guilleminot, būdama ne bied- 
nioke, pusę tos sumos grąži
no pavyzdingai mergaitei ra
dybomis.

Pereito penktadienio vakare 
didžiulėje Grand Paradise sa
lėje, Brooklyne, įvyko tarp- 
srovinės prakalbos DariuLGi- 
rėnui paminklo įsteigimo rei
kalais. žmonių suėjo kažin ko
dėl mažokai—maž-ką viršijo 
šimtą.

Dariaus-Girėno P a m inklo 
Fondo Koiniteto pirmininkas 
p. J. šlakys, atidarydamas su
sirinkimą, paaiškino, kiek ir 
ką yra tas komitetas nuveikęs 
tuo taip svarbiu. Brooklyno lie
tuviams reikalu. Jis atžymėjo, 
kad tuo reikalu yra suintere- 
suotoš visos vietos lietuvių 
esančios srovės ir gražiai ko
operuojančios su komitetu. Ta
čiau, sakė p. J. ž., plačioji 
Brooklyno lietuvių visuomenė 
dar nėra ganėtinai išjudinta 
kilnaus sumanymo paramai, ir 
pats komiteto darbas už tai ei
nąs lėtai. Pinigų fondan jau 
esą Sukelta $1,700, kas, žino
ma, yra per maža, kad pradėt 
paminklo statymą, jis paaiški
no, kad tam darbui, viduti
niai imant, : ” 
apie $10,000. O jeigu pinigų 1 nepasitenkinę ; 
sukėlimas eis taip lėtu tempu 
kaip iki šiol, tai paminklo pa
statymas galįs nusitęsti gan il
gam laikui. Todėl p. J. žaltys 
ragino visus prie didesnio su
sirūpinimo tuo reikalu.

Kalbėtojais buvo šie asme
nys: adv. Briedis, J. Stilsonas, 
Juozas Laučka, kun. Jonas 
Balkūnas, J. Di Giovanna 
(miesto tarybos narys), J. 
Tysliava, kun. Pijus Ragažins- 
kas (neseniai pribuvęs iš Bra
zilijos) ir Kazys Paulauskas. 
Išskyrus adv. Briedį, kuris pa-

fondan; surinkta $80.06.
Užbaiginėj savo kalboj 

žaltys aiškino, kad Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondo Komi
tetas gerbia visas sroves, ku
rios tik prisideda savo darbu 
ir finansine parama. Sakė, 
kad sroviniai nusistatymai 
“biskutį kenkia,” bet jis ma
no, kad pats darbas dėl to ne- 
susitrukdys. Komitetas esąs 
mišrus—tarpsrovinis, bet vei
kia gražioj sutartingumo dva
sioje. J. žaltys priminė ir tai, 
kad nebuvimas šiame mitinge 
prakalbininko “nuo vienos sro
vės” (Suprask: nuo laisviečių. 
—Rep.), nereiškia, kad toji 
srovė nepritartų Dariaus-Girė
no įamžinimo darbui, arba, 
kad Fondo Komitetas tą sro
vę ignoruotų. “Toji srovė,” sa
kė p. žaltys, “nuoširdžiai pri
sideda darbu ir visokia para
ma, ir komitetas ją gerbia.”

Aiškino p. J. žaltys ir tai, 
kad Dariaus-Girėno įamžini
mo paminklo vieta dar tikrai 
nėra nustatytą, žinomąja Li

esą, 
jeigu 

miesto valdžia užsimanytų 
(esama tokių girdų) Union 
gatvę' praplatinti, tai minėta 
aikštukė Dariaus-Girėno pa
minklui būtų netinkama. To
kiame atsitikime, miesto val
džia duotų kitą vietą—tinka-

mesnę.
Aiškino p. Š., kad jau yra 

išbraižyti ir priduoti kofriitetUi 
pavyzdžiai, kokis tūrėtų būt 
Dariaus-Girėno įamžinimo pa* 
minklas. Jis sakė, kad vienas 
tok is pavyždis-braižinys yra 
priduotas jauno lietuvio skūlp- 
toriaūs-architekto Juozo Stel
moko, gyvenančio Brooklyne. 
Kitų dailininkų pavardžių ne
suminėjo.

Valdžios Darbininkai 
Smerkia Dies Riliu

Daniel Allan, šios valstijos 
valdiškų įstaigų darbininkų 
unijos finansų sekretorius, ra
gino New Yorko valstiją atsto
vaujančius Washingtonc sena
torius Wagner, Mead ir Van 
Nuys priešintis pono Dieš pa
taisoms prie 11. R. 6269 Bi- 
liaus. Tas bilius, taikomas 
prieš komunistus, praktikoje 
gali būti pritaikytas bile kam, 
sako unijos veikėjas.

Allan pareiškė, jog ta pa
taisa lošia naudai “Ašieš 
agentų, nuo kurių tas įstatys 
mas taikomas neva apsaugo
ti.”

/

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

? ★ LIETUVIŠKA ★

sakojo-skaite kai ką iš Lietu-' f 
. ,___ istorijos,—kitų ?
visų kalbų turinys buvo vieno- f 
das.—Raginta intensyviau f 
darbuotis. J

Protarpiais, panelė Juodytė j | Gran(] St(Brooklyn |

“LAISVES”
BAZARAS

Artinasi “Laisves” Baza- 
ras. Laukiame dovanų.
Tikimės šiemet daugiau 

ir stambesnių dovanų, ne
gu kitais metais.
šiemet Labiau Reika

linga Dienraščiui
Parama

Viskam brangs tant, 
dienraščiui darosi sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagelba.

Vasario-February

Central Palace Salėje
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

‘LAISVES’ METINIS
D jCa *Bi A Ai A $3)

Vasario 1 February
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street, Brooklyn, N; Y.

"Laisvės’’ Bankieto bilietai jau gatavi; prašome iš 
anksto įsigyti bilietus.. Kaina $1.50.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviar
Geriausias Alūs BrooklyneŠtai 

adresas.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN. N Y

MATEŲSAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI" įrengta susiėjimams įstaiga

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

se vorų alus ii’ ėlius.
J Kada būsite Brook- 
p* lyne, užeikite susi- 
& pažinti.

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

£

426 South 5th St.
Blokas nuo Howes si. elevelterlo stoties

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




