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AMERIKIEČIAI ATMUŠĖ JAPONUS; PADARE JIEM DAUG NUOSTOLIŲ

lyne įvyko keistas dalykas:
Nacių propagandos ministeri-
jos vadai vidurnaktį pažadino 
užsienio spaudos koresponden
tus iš miego ir sukvietė juos 
pas save. Korespondentai ti
kėjosi išgirsti ką tai nepap
rasto, nes jie nepaprastu būdu 
ir laiku buvo sukviesti. Ne 
vienas jų gal manė, kad Hit
lerio kariuomenė Rytuose pra
dėjo naują ofensyvą ar ką pa
našaus.

Na, ir ką gi tiems kores
pondentams Goebbelsas paša* 
kė?

Jis pasakė, kad jie praneštų 
savo laikraščiams, jog Vokie
tijoje “nėra revoliucinio san- 
judžio”! Esą, gandai, pasklei
sti Anglijoje ir Amerikoje 
apie artėjimą Vokietijoje su
sirėmimo tarp armijos genero- j 
lų ir nacių partijos neturi pa-' 
grindo !. . .

Kada naciai priversti grieb
tis šitokių priemonių, tai iš 
tikrųjų, atrodo, kad ne viskas! 
Vokietijoje yra gerai. Tai įro-' 
dymas, jog ten žmonių nepa- , 
sitenkinimas didėja, jog ten
gali įvykti staigmenų.

Mes tačiau negalime tike-1 
tis, kad greitu laiku Vokieti-! 
jos žmonės sukils ir Hitlerį i 
ir jo visą šaiką nuvers. An
dai Stalinas sakė, kad tik tuo
met Vokietijoje galima laukti; 
plataus žmonių sukilimo, kai
militariška Hitlerio mašina 
bus sunaikinta, sutaškyta. 
Kiek vėliau tą pačią nuomonę 
pareiškė ir Churchillas. Aiš
ku, nei vienas jų neužginčino, 
kad Vokietijoje negali būti re
voliucinio sanjudžio pirmiau 
to. Bet abu didieji statesme- 
nai teigia, kad pirmiausiai rei
kia sunaikinti Hitlerio milita- 
rišką mašiną, o tik tuomet iš
vidinis vokiečių sujudimas pa
sireikš plačia papėde.

Hitleris pradėjo organizuo
ti armiją “pavasariniam ofen- 
syyui.” Pranešimai skelbia,

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

AMERIKOS ORLAIVIAI 
SUŽEIDĖ DIDELI JAPO

NŲ KARO LAIVA
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, saus. 11. — Jungtinių Valstijų karo de
pą rtmentas šiandien paskelbė tokias žinias:

Filipinų Sritis: Japonai su baisiai didelėmis jėgomis 
užpuolė dešini šoną amerikiečių generolo MacArthuro 
linijos į šiaurių vakarus nuo Manilos. Amerikiečiai ir 
filipiniečiai kareiviai, gindami iš anksto priruoštas po
zicijas, atmušė japonų ataką ir padarė jiem sunkių 
nuostolių. Mūsų nuostoliai palygint yra maži.

Priešų orlaiviai, po kelių dienų nieko neveikimo, vėl 
bombardavo amerikiečių apsitvirtinimus Manilos Įlan
koje ir apsigynimo pozicijas artimoj apylinkėj. Japonų 
bombininkai menkai nuostolių tepadarė.

PADEGĖ JAPONŲ KARO DIDLAIVĮ
Būrys didžiųjų Amerikos armijos bombanešių vėl 

atakavo japonų karo laivų sutelkimą ties Davao, saloje 
Mindanao. Nors oras buvo toks, kad sunku buvo įžiū-
rėt, tačiau amerikiečių oro bombos pataikė tiesiai į 
didelį japonų karo laivą Malalag Įlankoje, Davao Užla
joje, ir padegė tą laivą. Amerikiečių lakūnai taipgi pa
taikė bomba į japonų priešorlaivinių kanuolių bateriją 
pakrantėje. Visi amerikiečių orlaiviai be jokio sužeidi
mo sugrįžo į savo stovyklą.

(Tąsa 5 puslapy j)

Užmušta 400,000 Naciy 
Maskvos Fronte

I

Maskva. — Vien tik Mas
kvos fronte nuo lapkričio 
16 d. iki šiol liko užmušta 
daugiau kaip 400,000 vokie
čių, neskaitant kelis kartus 
daugiau sužeistų ir nelais
vėn paimtų.

kad jis organizuoja ir Pabal- 
čio kraštų jaunus vyrus į savo 
banditišką armiją.

Taigi jis ims ir Lietuvos 
žmones, Lietuvos jaunus vy
rus. Iki šiol jis daug Lietuvos 
žmonių išgabeno į Vokietiją 
karo darbams. Kitus ims tie
siog į kariuomenę ir statys 
juos muštis Rytų Fronte, o 
gal vakarų fronte, kai tas bus 
atidarytas. Vers tasai budelis 
lietuvius lieti kraują už naciz
mą. ‘Daugelį Lietuvos žmonių 
išnaikins maras.

Ant mūsų tėvų žemės krin
ta smūgis po smūgio. Ame
rikoje ir kituose , kraštuose 
gyvenantiems lietuviams, tuo 
būdu, telieka viena išeitis: da
ryti viską, kad juo greičiau 
Hitleris ir jo naciškos jėgos 
būtų sunaikintos ir Lietuva iš
laisvinta. .Tai mūsų pareiga. 
Tai mūsų uždavinys!

Lenkų ambasada SSSR lei
džia savaitraštį “Polska” 
(Lenkija). Tasai laikraštis ra
šo, kad iš visų Hitlerio pa
vergtų kraštų Lenkija ir Ser
bija yra labiausiai persekioja
mos^ labiausiai spaudžiamos. 
Ir savaitraštis žymi, jog tai 
yra dėl to, kad Lenkijoje ir 
Serbijoje neatsirado Kvislingų 
—savo tautos išdavikų.

Hitleris siunta ant lenkų ir 
dėl to, kad jie visame pasau
lyje labai prieš jį nusistatę. 
Šiandien visur rasi lenkų, ko
vojančių prieš Hitlerį. Jie ko
voja Anglijos ' kariuomenėje, 
Amerikos, Kanados. Jie, pa
galiau, suorganizavo, didelę 
armiją Sovietų žemėje.

Naujausios Žinios SOVIETAI ATKARIAVO

Tuo tarpu šiame fronte 
Sovietai pagrobė bei sunai
kino per 2,800 vokiečių tan-
kų, daugiau kaip 4,500 ka
nuolių ir virš 30,000 šarvuo
tų ir kitokių automobilių.

■ ■ ■ ■ ..... ■■■-. ■ ■ ■■ L .... --

Hitleris Neteko dar 
1,500,000 Kareivių

London. — Anglų radi
jas perleido žinią iš Kuibi- 
ševo, jog Sovietai per du 
paskutinius mėnesius už
mušė,\ sunkiai sužeidė bei 
nelaisvėn paėmė pusantro 
miliono vokiečių.

ANGLAI SUĖMĖ 26,000 
FAŠISTŲ LIBIJOJE

Cairo, Egiptas. — Anglai 
Libijoje iki šiol paėmė ne
laisvėn 7,000 vokiečių, tarp 
kurių yrą 200 oficierių, ir 
19,000 itdlų, tame skaičiuje 
860 jų oficierių.
_______________________ i_____________

Reikia sutikti su “Polskos” 
teigimu. Lenkijoje Hitleris ne
rado nei vieno žymesnio Kvis- 
lingo, kurį jis galėtų pastatyti 
priešakyje — panašiai, kaip 
č e c h o s lovakijoj, Francijoj, 
Norvegijoj.

Lietuvoje, mūsų, tautos ne
laimei, Hitleris surado Kvislin- 
gų. Ir tuos niekšus tūla Ame
rikos lietuviškoji spauda gar
bina ir užtardinėja. ’•

Bet lietuvių tauta mokės su 
nenaudėliais apsidirbti!

Nustatė Kainas Antra- 
rankiam “Tajeriam”
Washington. — Valdiškas 

kainu administratorius Leo
nas Henderson paskelbė 
nustatytas kainas antraran- 
kėm ir pataisytom automo
bilių ir trokų padangom —; 
“tajeriam” ir uždraudė imt 
brangiau, negu nusakyta, 
už tokius “tajerius.”

Kaina pigiausiem auto-
mobilių tajerio pataisymam 
yra skirta $1.50, o trokų 
nuo $4.20 iki 16.80. Keleivi
nių automobilių tajeriui su 
nauju, tinkamai rumbuotu 
apvedimu (retreaded) yra 
nustatyta nuo $6.05 iki $11.- 
85, 6 taip pataisytam troko 
tajeriui — nuo $6.50 iki 
$41.75, 1 žiūrint, kokio dy
džio yra tajeris.

Kainų administratorius 
Henderson sako, jau atsira
do daug lupikų — profitie- 
rių, kurie kur kas brangiau 
ima už antrankius ir patai
sytus tajerius, negu tinka
mą kainą.

Pietinis Krimo Trikampis 
Atimtas iš Vokiečių

London. — Pranešimas iš 
Vichy Franci jos sako, kad 
Sovietai atkariavo nuo vo
kiečių miestą Balaklavą. į 
pietus nuo S e vastopolio, 
Krime. Per nuožmius 24-rių 
valandų mūšius raudonar
miečiai atėmė iš nacių visą 
pietinį trikampį Krimo pu- 
siaūsalio. Dabar verda mū
šiai palei vieškelį iš Eupa- 
torijos į Simferopolį, Krimo 
sostamiestį.

Sovietų laivai iškėlė dau
giau savo kariuomenės į 
pietus nuo Ėupa to rijos.

Cairo. — Vokiečiai ir italai, 
atakuojami anglų, traukiasi 
Libijoj toliau į vakarus.

Anglai Apleido Kualą 
Lumpur, Malajuose
London, saus. 12.—Associa

ted Press praneša, kad ang
lų kariuomenė pasitraukė iš 
Kuala LumpuI’, Malajų pu- 
siausalio sostinės. K. Lumpur 
yra gumos, cinds ir geležinke
lių centras. Pirm pasitraukda
mi, anglai sunaikino visus 
reikmenis, kokius tik galėjo.

Dabar anglai ginasi už 30 
mylių i pietų vakarus nuo Ku
ala Lumpur, apie 150 mylių 
į šiaurių vakarus nuo galin
gos anglų tvirtumos, Singapo
re.

Tokio. — Japonai skelbia, 
kad jie užėmę jau daugiau, 
kaip du trečdalius Malajų pu- 
siausalio.

Japonai Įsiskverbė į Ry
tinę Rolandų Indiją

Batavia. *— Japonai iš or
laivių nuleido ir iš, savo lai
vų iškėlė kariuomenę į Ta- 
rakan ir Celebes salas, Ry
tinėje Holandų Indijoje. 
(Japonai, be, ^patvirtinimo, 
skelbia, kad jie jau užėmę 
Tarakaną.)

Holandų orlaiviai bombo
mis sužeidė japonų šarvuot
laivį ir du laivus su karei
viais.

Washington. — Prezid. Ro- 
oseveltas tarėsi su Sovietų am
basadorium Litvinovu apie 
bendrus karo reikalus prieš 
Hitlerį ir Japoniją.

Chungking. — Chinai už
mušė dar 8,000 japonų Chang- 
shos srityje; tai viso nukovė 
jau 45,000 japonų tenai.

Newark, N. J.—Vėl suimta 
žulikė Mrs. J. Clarence Carr, 
kuri nuduodama esanti dievo
ta labdarė, išsuko iš lengva
tikių žmonių iki miliono dole
rių.

Pramušta Antroji Naciu 
Apsigynimo Linija

________ e

Kuibišev, Sovietai, saus. 
12. — Užimdami Liūdi- 
novo ir Tichonovo Pusty
mą, Sovietai pramušė ant
rąją nacių apsigynimo lini
ją.

Malojaroslaveco srityje, į 
šiaurius nuo Kalugos, Rau
donoji Armija nuvijo nacius 
dar 12 mylių atgal.

Tichvino srityje, Lenin
grado fronte, Sovietai nužy
giavo jau 60 mylių pirmyn 
ir, be kitko, užgrobė vokie
čių štabo buveinę su asme
niškais daiktais generolo 
Schmidto.

Šiauriniame fronte linkui 
Petsamo uosto Sovietai at
kariavo nuo vokiečių ir suo
mių Mousta Tunturi kalny
ną.

Raudonoji Armija dabar 
pasiekė punktus jau tik už 
80 mylių nuo Smolensko 
miesto.

(Vakar kai kurios N. Y. 
radįjo stotys .pasiskubino su 
pranešiau, kiąd Sęvietai pa
siekę Smolensko priemies
čius.)

Washington. — Dūksta 
smarkiausi artilerijos mū
šiai tarp amerikiečių ir ja
ponų į šiaurių vakarus nuo 
Manilos, Luzon saloje.

Vichy, Francija. — Pe- 
taino valdžia prašalino 42 
generolus kaipo Laisvųjų 
Francūzų pritarėjus.

Batavia. — Amerikiečiai 
lakūnai bombardavo japonų 
laivus ir nukirto 4 joponų 
orlaivius, gindami Holandų 
Rytinę Indiją.

Berlin. — Naciai sako, kad 
.jie nuskandinę vieną anglų 
naikintuvą ir sužeidę kitą.

RAUDONARMIEČIAI SUDAU
ŽĖ NACIŲ LINIJAS CEN

TRALINIAME FRONTE
Berne, Šveic., saus. 12. — jiem baisių nostolių.

Čionaitinis New Yorko Sovietų radijas tvirtino, 
Times korespondentas D. T. j kad Oriolo fronte gręsia na- 
Brigham . telefonavo savo'ciam atkirtimas nuo jų rei-
laikraščiui tokias žii 
gautas apie karą tarp vo
kiečių ir Sovietų:

inias,1 kmenų centro Roslavlio.

Sovietai vėl smogė skau
džius kirčius vokiečiams; 
atėmė iš nacių Liudinovo, 
svarbią geležinkelio stotį 
tarp Briansko ir Rževo. — 
Liudinovo yra ir plieno pra
monės centras, apie 40 my
lių į šiaurius' nuo Briansko.

Raudonarmiečiai taip pat 
atkariavo nuo vokiečių Ti
chonovo Pustyn, geležinke
lio stotį į šiaurius nuo Ka
lugos. Tai dabar tik į vaka
rus nuo Smolensko naciai 
teturės tiesioginę geležinke
lio liniją.

Raudonarmiečiai, išmuš
dami vokiečius iš Liudinovo 
ir Tich. Pustyn, padarė

žygiai prieš Suomius.
Suomijos radijas pripaži

no, kad Sovietų kariuomenė 
vienoj vietoj permetė suo
mius atgal per 1939 metų 
rubežių ir neatlaikomai stu
mia juos toliau atgal linkui 
Rybačij pusiausalio.

Pranešimai iš Švedijos 
teigia, kad Raudonoji Ar
mija atėmė iš suomių pla
čius ruožtus Karelijos tarp- 
vandenyje ir Onegos ežero 
srityje.

Maskva, saus. 12. — So
vietų kariuomene keliose 
vietose sudaužė nacių apsi
gynimo linijas tarp Viaz- 
mos ir Briansko.

LIUDINOVO, TICHONOVO 
PUSTYN IR BALAKLAVA
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 11. — Sovietų žinių Biuras šiandien 

išleido sekamą pranešimą:
Sovietinė kariuomenė saus. 11 d. eilėje fronto dalių 

vėl pasigrūmė pirmyn, apeid nia vokiečius iš šonų ir 
naikindama jų pasipriešinimų centrus.

Priešai prarado daug kareivių ir karinių reikmenų. 
Sovietų kariuomenė užėmė tam tikrą skaičių apgyven
tų vietų, tarp kurių yra miestas Liudinovo ir svarbi 
geležinkelio stotis Tichonovo Pustyn.

(Tąsa ant penkto pusi.)

Turkam Patinka Sovie
tų Bendradarbiavimas 

Su Anglija

Vichy Francija Užgina 
Džiaugtis Sovietų 

Laimėjimais
Ankara, Turkija. — Su- Vichy, Franc. — Valdžia

grįžęs' iš Sovietų, Anglijos Franci jos “nepriklausomos” 
ambasadorius Turkijai, Sir dalies suspendavo 24-rioms 
Hughe Knatchbull - Huges- valandoms dienraščius “Fi-
sen raportavo turkų užsie- garo” ir “Montagne” už tai,
nių reikalų ministeriui Šuk- kad jie su pasigėrėjimu rą-
rui Saracoglui apie Angli-.šė apie Sovietų laimėjimus 
jos atstovų pasikalbėjimus prieš vokiečius.
ir susitarimą su Sovietui. Kaip nacių užimtoj, taip 
valdžios nariais Maskvoj, ir “nepriklausomoj” Vichy 
Turkai esą patenkinti Ang- Francijoj tapo labai paš
lijos ir Sovietų bendradar- markinta propaganda prieš 
biavimu prieš fašistų kraš- bolševizmą. Naciai ir jų bi
tus.
Naciai Paskalais Gąsdina 

Turkiją
Nacių radijas gąsdino 

turkus, kad jeigu Anglija, 
Sovietai ir Amerika laimė
tų, tai, girdi, pasidalintų 
Persiją — Iraną, ir Sovietų 
Sąjungai “būtų atiduota 
viskas, kas tik yra į rytus 
nuo Rhein upės,” plaukian
čios palei rubežių tarp 
Franci jos ir Vokietijos.

Knatchbull-Hugessen už
tikrino, kad talkininkai ne
turi jokių pasimojimų prieš 
Turkiją ir kad jie neplanuo
ja “atiduot Sovietam viską į

čiuliai stengiasi nugąsdint 
žmones, kad, girdi, jei So
vietai laimėtų karą, tai į- 
vestų savo valdžią visoj va
karinėj Europoj.

Registracija - Draftas 
New Yorko Valstijoj
Albany, N. Y. — Pagal 

įstatymą dėlei verstinos 
tarnybos armijoje, vyrai 
nuo 20 iki 44 metų amžiaus 
turės susiregistruot New 
Yorko valstijoje vasario 14, 
15 ir 16 dienomis, kaip pa
tvarkė gubernatorius Leh-

rytus nuo Rheino.” Jis gy
rė Raudonąją Armiją ir 
drąsą ir pasiryžimą Sovietų 
vadų ir gyventojų.

’NAUJAS”“VALYMAS”

man.

Bulgarai Plačiai Bruzda 
Prieš Vokiečius

NACIŲ GENEROLŲ
London. — Anglų spauda 

perduoda tilpusius Švedijos 
laikraščiuose pranešimus iš 
Berlyno, kad Hitleris ren
giasi pavaryt iš atsakomin- 
gų vietų gen. feldmaršalą 
F. von Bocką, nacių koman- 
dierių centraliniame fronte 
prieš Sovietus, gen. Gude- 
rianą, tankų komandierių 
tame fronte; gen. feldmar
šalą von Rūndstedtą, ko
mandierių pietiniame fron
te;’ gen. feldmaršalą von 
Leebą. Leningrado fronte ir 
eilę kitų.

Vienas nacių valdininkas 
per radiją sakė, kad neužil
go bus paskelbti pakeitimai 
kai kurių komandierių.

Rangoon. — Amerikiečių ir 
anglų lakūnai sunaikino 26 
japonų orlaivius Thailande 
((Siame).

Ankara. Turkija. — At
vykę iš Bulgarijos ameri
kiečiai sako, jog tame kraš
te auga ir veiklėja bruzdė
jimas komunistų, pravosla
vų kunigu, pramonės darbi
ninkų, valstiečių ir kareivių 
prieš vokiečius," šeiminin
kaujančius Bulgarijoj. BuK 
garų dauguomenė pritaria 
Rusijai ir džiaugiasi jos lai
mėjimais prieš nacius.

PAVYZDINGAS JOE LOUIS

New York. — Negras pa
saulinis kumštininkų čampio- 
nas Joe Louis nori, kad jį pri
pažintų tinkamu'į Amerikos 
armiją. Jis paaukojo visus 
$75,000 gautus už kumštynes 
su Buddy Baer sušelpti našles 
ir našlaičius žuvusių Amerikos 
jūreivių ir kareivių.

Maskva. — Tikimasi neuž
ilgo atimti iš nacių Kurską ir 
Charkovą.
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Sevastopolis ir Leningradas
Pranešimas iš Kuibiševo, kad Vokieti

jos kariuomenės apgulimas Sevastopolio 
ir Leningrado tapo pralaužtas, be abejo, 
džiugina visas Sujungtąsias Tautas, ku
rios sausio 1 d. Washingtone padėjo sa
vo parašus po dokumentu, pažadančiu 
kovoti tol, kol hitlerizmas bus sunaikin
tas visame pasaulyje. Nes tų apgulimų 
pralaužimas yra laimėjimas ne tik So
vietų Sąjungos, bet ir Amerikos, ir Di
džiosios Britanijos, ir Chinijos, ir visų ki
tų laisvę mylinčių kraštų.

Leningradą nuo Sevastopolio skiria 
apie 1,100 mylių tarpas. Pirmasis — ke
turių milijonų gyventojų miestas, su di
dele pramone, saugojąs Baltijos jūrą, 
ginąs gyvybinius Sovietų Sąjungos inte
resus. Antrasis — stipri laivyno bazė, 
tvirtuma, stovįs pietiniame pakraštyj 
Krimo pussalio, saugojąs Juodąją jūrą, 
Kaukazą. ,

Abu miesįAbu miestai nepaprastai svarbūs. Abu 
strateginiai' Abu turį milžiniškos reikš
mės visame SSSR tautų gyvenime.

Leningradas ir Sevastopolis buvo prie
šo apgulti. Pirmasis buvo apgulos sto
vyje per apie keturis mėnesius; antra
sis — per du mėnesius. Nesigailėjo prie
šas nei žmonių nei ginklų savo tikslui 
pasiekti: abu miestus pasiimti arba su
naikinti.

Daug kartų Hitlerio agentai skelbė pa
sauliui, kad Leningradas yra “kaip ir pa
imtas”, kad Sevastopolis “tuojau bus pa
imtas,” kad Raudonosios Armijos jėgos 
palaužtos, kad SSSR apsigynimas su
triuškintas, ir tt., ir tt.

Bet abiejų miestų gynėjai — kariai, 
jūreiviai, oriaivininkai ir civiliniai gy
ventojai, — priešo plepalų nepaisė. Jie 
gynėsi. Gyvendami didžius pavojus, kęs
dami nedateklius ir šiurkštumus, jie ne
nustojo vilties, kad apgulimas bus pra
laužtas, priešas bus nuo jų miestų nuvy
tas ir jis bus sutriuškintas.

Ir štai, tas realizuojasi! Sevastopolio 
gynėjai jau perėjo iš apsigynimo į už
puolimo pozicijas. Leningrado gynėjai, 
sakoma, taipgi jau pradėjo priešų pulti, 
nes paskutinės apgulimo linijos braška, 
lūžta.

Vadinasi, puldamas šituos du svarbiuo
sius centrus, priešas dar kartą nedakai- 

' navo tarybinių žmonių pajėgumo ir pa- 
sirįžimo. Jis manė, turįs reikalo su bai
liais, su savo krašto pardavikais, su be- 
nugarkauliais žmonėmis. Jis manė, jog 
tarybiniai žmonės pritruks ir kantrybės, 
ir atsparumo, ir karinių medžiagų. Bet 
jis apsiriko. Už tai jam gali tekti bran
giai užmokėti.

Leningrado, Sevastopolio kovotojai, 
savo drąsa ir pasirįžimu įrašė žmonijos 
istorijoje du šviesius skyrius. Jų pasirį- 
žimas ir kovos prilygsta Maskvos gynė
jų žygiams. Prie tų skyrių, beje, žmoni
ja įrašys ir mūsų Wake Salos gynėjus, 
nuskandinusius septynis japonų karo lai
vus, ir Tobruką/ kurio gynėjai drąsiai ir 
didvyriškai išlaikė kovos vėliavą ilgame 
apgulimo stovyje!

Del Lietuvių Kariuomenes 
Organizavimo

Tūli lietuviški laikraščiai kelia lietuvių 
kariuomenės organizavimo klausimą. 
Kaip jie tokią kariuomenę suorganizuos 
(jei organizuos), neaišku, matyt, ir jie 
patys nenuvokia.

Mūsų nuomene, tokios kariuomenės 
organizavimas Jungtinėse Valstijose ne
turi jokios prasmės. Mes nematome tam 
jokio reikalo.

Turime žinoti, kad Amerikoje karybi- 
nio amžiaus lietuvių nepiliečių yra labai 
mažai. O ir tie patys gali lengvai įstoti 
į Jungtinių Valstijų kariuomenę. Na, 
čiagimiai stoja į J V kariuomenę ir jiems 
ten yra daug daugiau progų, negu jei jie 
būtų atskirame lietuviškame pulke. Mūsų 
čiagimiai jaunuoliai Dėdės Šamo kariuo
menėje turi užtenkamai laisvės pasižy
mėti. Jiems anglų kalba daug lengvesnė 
negu būtų lietuviškoji kalba.

O jeigu tie laikraščiai kalba apie lie
tuvius, gyvenančius Lotynų respublikose, 
tai, turime pasakyti, kad ten yra tų lie
tuvių biznis, o ne mūsų. Nei mes jų gali
me čion pargabenti, neigi tų respublikų 
vyriausybės sutiks, kad kas nors kištųsi 
ten lietuvius organizuoti į atskirus pul
kus. Pagaliau,tiek Brazilijoje,'tiek Ar
gentinoje, tiek Uruguajuje, mūsų žinio
mis, daugybė lietuvių yra tų kraštų pi
liečiai ir dėl to jie paeina po tų vyriau
sybė kontrole.

Kanadoje taipgi labai daug lietuvių 
yra patapę to krašto piliečiais ir, kiek 
mes žinome, nemažai jų yra įstoję į Ka
nados kariuomenę. Kiti dar įstos.

Lietuvių kariuomenės pulkai yra So
vietų Sąjungoje. Jie ten veikia išvien su 
Raudonąja Armija. Jie vaidina didelę 
rolę šiuo metu (daug lietuvių yra gra
žiai pasižymėję kovose su Hitlerio go ve
domis ir už tat yra apdovanoti aukštais 
laipsniais). Be abejo, kada Raudonoji 
Armija nustums vokiečių naciškas go ve
das arčiau Lietuvos, tai lietuviškieji ka
riuomenės pulkai Raudonojoje Armijoje 
ims didesnės iniciatyvos Lietuvai išlais
vinti iš naciškų budelių.

Organizuoti lietuvių kariuomenę Ame
rikoje ir siųsti ją į Sovietų Sąjungą šian
dien taipgi nebūtų praktiška dėl dauge
lio priežasčių. Mes žinome vieną: Su
jungtosios Tautos kovoja bendrai prieš 
bendrą priešą, — ar jis bus Azijoje, ar 
Afrikoje, ar Europoje. Todėl ir lietusiai 
kariai, nepaisant kur jie bus, kurios ša
lies kariuomenėje jie kovos, atliks tą pa
tį svarbų Amerikos, Lietuvos ir visos 
žmonijos gynimo darbą; jie muš, naikins 
bendrą žmonijos priešą, žinomą kaipo 
nacizmas arba fašizmas!

“Laisvos Lietuvos Komitetas”
“Vilnis” (iš sausio 8 d.) rašo:
“Kiek galima spręsti iš “Draugo” 

“Naujienų”, Chicagoje įvyko Lietuvos 
piliečių konferencija, kuri išrinko komi
tetą. “Draugas” tą komitetą vadina Lais
vos Lietuvos Komitetu (Free Lithuania 
Committee). “Draugas” neabejoja, kad 
to komiteto darbas “susilauks ne tik 
Amerikos lietuvių visuomenės, bet viso 
pasaulio lietuvių pritarimo ir paramos.”

“Kuo marijonų laikraštis remia tą sa
vo viltį? Tas jų šurum-burumas Chica
goje įvyko slaptai. Net praslinkus ke
lioms dienoms po to mitingo, laikraščiuo
se apie jį nieko nebuvo rašoma.

“Sandara” išanksto ką tai prasiplepėjo 
apie tą susirinkimą. Ji ką tai veptelėjo 
ir apie p. Smetoną, kad jis busiąs to ko
miteto “globėju.” “Naujienos” rašo, kad 
ta “informacija buvo atėjusi tiesiog iš 
planetos Marso”.

“ Jei žinios apie Lietuvos “gelbėtojus” 
ateina nuo lyiarso, tai ir tas komitetas 
tiek jau turi bendro su Lietuva, kiek 
bendro turi mūsų planeta su Marsu.

“Draugas,” kuris daug prisidėjo prie 
to komiteto pagimdymo, sako, jog ponai 
komitetninkai kovosią prieš nacius.

“Paskelbkite jų vardus, tuomet lietuvių 
visuomenė sužinos, kad tai yra ponai, ku
rie dieną ir naktį kovoja prieš Sovietų 
Sąjungą, tai yra, labiausiai kovoja prieš 
tuos, kurie rengia hitlerizmui kapus.

“Amerika, Anglija ir Sovietai neveda 
karą prieš hitlerizmą tuo supratimu, kad 
Lietuvoj sugrąžinus smetonizmą ar ką 
nors panašaus Į smetonizmą.”

Wake Up, Americans)
Wake up, Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
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, 
det Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

ir
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Pranešama, 
kariuomenė 
per penkias 
5,000 nacių,

London. — 
jog Sovietų 
Oriolo srityje 
dienas užmušė 
žygiuodama pirmyn po 8
mylias per dieną. Oriol sto
vi už 200 mylių į pietų va
karus nuo Maskvos.

’’Obuchovo Gynimas”
Esant įkaitusiai carinės 

Rusijos atmosferai, 1901 
metų įvykiai karinėse Obu
chovo įmonėse Peterburge 
nuaidėjo kaip pirmas pava
sario griaustinis, skelbian
tis revoliucinės audros artė
jimą.

Tuos įvykius, kurie į re
voliucinio judėjimo istoriją 
įėjo “Obuchovo gynimo” 
vardu, parengė visa kovos 
eiga rusų ir ypač Peter
burgo proletariato, kuriam 
praėjusio šimtmečio 90-siais 
metais vadovavo Lenino 
organizuota Peter burgo 
‘Kovos sąjunga darbininkų 
klasei išlaisvinti,” — ta pir
moji būsimos bolševikų par
tijos užuomazga.

(Istorinis braižinys) 
rių darbininkai išsilaikė iki 
dienos galo.

Iš užkampių, iš užtvorių, 
iš langų ir nuo stogų lėkė 
į policininkus akmenys, pa
galiai, geležiniai boltai ir 
varžtai, gėlių puodai, kėdės, 
lempos. Moterys ant polici
ninkų liejo karštą vandenį.

Išimtinę drąsą ir didvy
riškumą parodė Kortų fa
briko aštuoniolikos metų 
amžiaus darbininkė Marfa 
Jakovleva, kuri mūšio metu 
savo asmeniniu pavyzdžiu 
ne kartą patraukė darbi
ninkus.

Gandai apie obuchoviečių 
žygį paplito visose miesto 
dalyse ir Peterburgo darbi
ninkų tarpe sukėlė audrin
gą susijaudinimą. Semiani- 
kovo, Aleksandorovo ir ki
tų įmonių darbininkai kelis 
kartus mėgino prasiveržti į 
pagalbą obuchoviečiams, ta
čiau policija ir kazokai kas
kart juos išsklaidė.

Cariniams kariuomenės 
daliniams ne lengvai pavy
ko nugalėti obuchoviečius. 
Policininkų tarpe buvo daug 
sužeistų.

Obuchoviečių sukilimas 
buvo žiauriai nuslopintas. 
Visą naktį buvo žmonės su
iminėjami, mušami, buvo

vo įmonių darbininkų suki
lime įžiūrėjo besiartinančios 
revoliucijos aušrą ir kvietė 
darbo žmonių klasę moky
tis ne tik kovoti, bet ir nu
galėti.

“Gatvės mūšis yra įmano
mas, — rašė Leninas, — 
beviltiška ne kovotojų pa
dėtis, o vyriausybės padė
tis, jei jai teks turėti reika
lo ne tik su vienos įmonės 
darbininkais’ (veik. IV t.,

Sunkus ir nedžiugus bu
vo obuchoviečių darbas, že
minanti ir beteisiška buvo 
jų padėtis. Žiaurus karinis 
politinis režimas įmonėje 
darbininkus buvo sukaustęs 
geležiniais varžtais. -

Tačiau diena iš dienos, 
metai iš metų įmonių ce
chuose kaupėsi kurtus ne
pasitenkinimas. Lenininio 
mokslo grūdai, numesti 90- 
siais metais įmonėje Lenino 
mokinių, krito į gerą dirvą.

1901 m. gegužės 1 (14) 
dieną žymį dalis obuchovie- 
čių neatėjo į darbą. Visą daromos kratos. Policija 
dieną darbininkų miestelio suėmė ir uždarė kalėjime
gatvėse viešpatavo šventiš
kas gyvumas.

Norėdama streikininkus 
“pamokyti,” laivyno minis
terija pranešė, kad visus 
streikavusius atleidžia iš 
darbo? Gegužės 2 (15) dieną 
dalis streikininkų buvo at
leista.

Pasipiktinę darbininkai, 
vadovaujami socialdemokra
tu, gegužės 7 (20) dieną 
paskelbė visos . gamyklos 
politinį streiką, iškeldami 
administracijai eilę politi
nių ir ekonominių reikalavi
mų: aštuonių valandų dar
bo dienos, laisvo gegužės 1 
dienos šventimo, priėmimo 
į darbą visų atleistųjų už 
Gegužės Pirmosios streiką, 
užmokesčio pakėlimo, įstei
gimo nuolatinės darbininkų 
išrinktųjų įgaliotinių insti
tucijos, antvalandžių panai
kinimo, atleidimo iš pareigų 
neapkenčiamojo gamyklos 
viršininko pavaduotojo jau
nesniojo pulkininko Ivano
vo. ‘ '

3,600 obuchoviečių, palau
žę karinės policines sargy
bos pasipriešinimą, išsiver
žė į gatvę ir patraukė su 
savim gretimų įmonių dar
bininkus ir .darbininkes: 
Berdo gamyklos ir Kortų 
fabriko. Plačiame šlisel- 
burgo plente pasirodė dau
gelio tūkstančių trijų įmo
nių streikininkų būrys. Prie 
jų prisijungė* aplinkinių 
kaimų gyventojai.

Carinė vyriausybė, tokios 
grėsmingos liaudies demon
stracijos įbauginta, pasiun
tė prieš demonstrantus sa
vo kariuomenės dalinius. Ir 
Šliselburgo plente, prie val
dinių Obuchovo gamyklos 
sienų, įvyko, šešių valandų 
mūšis, nuaidėjęs per visą 
Rusiją ir už jos sienų.

Neturėdami kitokių gink
lų, kaip tik akmenis ir gele
žines lazdas, darbininkai 
didvyriškai mušėsi su gink
luotais kareiviais ir polici
ninkais ir “jiems pavyko 
du kartus atremti policijos, 
žandarų, raitosios sargybos 
ir ginkluotosios gamyklos 
komandos puolimą” (Leni
no rašt., IV t., 117 pusi.). 
Viename netoli gamyklos 
buvusiame kieme buvo pa
statytos barikados, už ku-

apie du šimtus darbininkų.
Solidarumo obuchoviečiam 

ženklan nuo gegužės 7 die
nos iki 11 dienos streikavo 
eilė Petrapilio įmonių.

V. I. Leninas apie “Obu
chovo gynimą” “Iskroje” 
rašė: “Vyriausybė nugalė
jo — rašė Leninas. — Ta
čiau kiekviena tokia perga
lė neišvengiamiai artins jos 
galutinį pralaimėjimą. Kie
kvienas mūšis su liaudimi 
didins pasipiktinusių ir pa
sirengusiųjų kovai darbi
ninkų skaičių, iškels dau
giau patyrusius, geriau ap
siginklavusiuosius, drąsiau 
veikiančius vadus” (Lenino 
veik. IV t., 117 pusi.).

“Darbininkų sukilimas nu
slopintas, tegyvuoja darbi
ninkų sukilimas!” (ten pat, 
114 pusi.).

Leninas iš karto Obucho-

Sumušti atvirame susirė
mime, obuchoviečiai nepasi
davė ir tęsė streiką.

Antro darbininkų pasi
piktinimo prasiveržimo pa
vojus privertė “nugalėto
jus” padaryti nuolaidų ir 
patenkinti eilę streikininkų 
reikalavimų. Tik po to obu
choviečiai nutraukė streiką.

Du mėnesius truko relia
tyvi tyla. Bet štai į įmones 
grįžo darbininkų reikalavi
mu atleistas įmonių virši
ninko pavaduotojas Ivano
vas. Protesto ženklan obu- 
chpviečiai liepos 7 (20) die
ną vėl sustreikavo.

Naktį į liepos 8 (21) die
ną obuchoviečių darbininkų 
miestelis buvo žiauriai nu
niokotas. Darbininkai buvo 
čiumpami pagal iš anksto 
sudarytą sąrašą. Iš viso bu
vo areštuota ir nuvežta į 
kalėjimą 600 žmonių. Be
veik juos visus be teismo ir 
kvotos išsiuntė į tolimas 
gubernijas, o 37 žmones ati
davė teismui ir nuteisė ka
torgai ir kalėti.

Žinia apie tą nuteisimą 
katorgon aplėkė visą Rusi
ją ir išsprūdo į užsienius. 
Įmonėse ir fabrikuose bu
vo renkamos aukos obucho
viečių šeimoms.

Straipsnyje “ Katorgini n- 
kiškosios taisyklės ir nutei
simas katorgon,” paskelb
tame “Iskroje,” Leninas iš
semiamai įvertino carinės 
vyriausybės teisminį atsi
teisimą su darbininkais ko
votojais.

Obuchovo darbininkų su
kilimo pavyzdžiu Leninas 
mokė visą Rusijos darbinin
kų klasę. Tai buvo iš tikrų
jų pirmas atviras ginkluo
tas Rusijos darbininkų kla
sės susirėmimas su cariniais 
kariuomenės daliniais.

Obuchoviečių k o v ingas 
žygis šūkiais sugriovė opor
tunistų tvirtinimą, kad dar
bininkų gatvės mūšis, atsi
žvelgiant į modernią karinę 
techniką, esąs neįmanomas.

Per 40 metų, praėjusių po 
“Obuchovo gynimo,” buvu
sios Obuchovo gamyklos 
(dabar vadinamos “Bolševi
ko” vardu) darbininkai 
drauge su visa darbininkų 
klase, drauge su visa šalimi 
nuėjo didžiulį istorinį kovų 
ir pergalių kelią. Jie pa
vertė seną Obuchovo gamy
klą pirmaeile socialistine 
įmone — tarybinės techni
kos pasididžiavimo, naujau
sios gamybos lopšiu.

ir Jūrų Karo Laivyno ap
ginklavimo srityje, už su
kūrimą ir įsisavinimą nau
jų ginklų tipų, gamykla 
“Bolševik” 1939 metais bu
vo apdovanota Lenino ordi
nu, o 116 jos geriausiųjų 
žmonių — Tarybų Sąjungos 
ordinais ir medaliais.

Sveikindamas gamyklos 
“Bolševik” darbininkus “O- 
buchovo gynimo” 30 metų 
sukaktuvių proga, didysis 
proletarų rašytojas A. M. 
Gorkis 1931 metais rašė: 
“1901 metų gegužės 7 die
nos didvyrių atminimas 
šiandien mums sako, kad nė 
vienas darbininkų kraujo 
lašas, išlietas už revoliuciją, 
neišnyko be pėdsakų. Tie 
kraujo lašai — kibirkštys, 
kurios sukūrė ugnį, nušvie
čiančią kelią į viso pasaulio 
proletariato laisvę.

Sovietu-Smūgiai Naciam 
Oriolo Srityje

Chungking. — Chinų ka
riuomenė įsiveržė į japonų 
užimtus didmiesčius Kanto
ną ir Nanchangą.

Tekanti saulė (Japonijos vėlia va), kurios spinduliai — kanuolių vamzdžiai (ugnies žiedai).
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A Week 
Of War
f A

Unity:—
Twenty-six nations, including the 

U. S., Britain, Russia and China, 
signed an agreement pledging their 
military and economic resources in 
a finish fight against the Axis and 
banning any separate peace. The 
nations also subscribed to ‘‘a com
mon program of purposes and prin 
ciples” embodied in the Roosevelt- 
Churchill “Atlantic Charter.’’

... —V
The War Front:—

General MacArthur earlier re
ported the enemy had “mercilessly 
bombed” churches, hospitals, con
vents, schools and other civilian in
stallations in Manila after it was 
declared an open city, whereas they 
had only attempted bombing mili
tary installations previously. The 
President sent a message to the 
Philippine Islands pledging that 
their “freedom shall be redeemed 
and their independence established 
and protected..” During the week, 
the Navy reported sinking two ad
ditional enemy ships and said three 
U. S. destroyers were attacked, but | 
only slightly damaged.
Production For War:—

OPM reported $78,212,000,000 has 
been authorized for war purposes. 
The President told a press confer
ence that although present spend
ing is at the rate of 27 percent of 
the estimated 1942 national income 
of $100,000,000,000 production will 
be stepped up so that by next July 
1 the nation will be spending at the 
rate of $50,000,000,000 a year—or 
half the national income.

Shareholders Conf.
February First

Bacevicius at Carnegie 
Hall, Feb. 11.

The “Laisve” Shareholders 
Conference will be held on 
February 1st, 1942, at the 
Grand Paradise Ballroom, 318 
Grand Street in Brooklyn. All 
shareholders and friends of 
this Lithuanian Daily are 
urged to take note of that day 
and attend this important con-

Į Terence where the work of a
President Roosevelt denounced asjyear will |ie summed up and 

“stupid” and “unjust” the increas
ing discharges of loyal, efficient 
workers in American industries 
“simply because they were born 
abroad or because they have foreign 
-sounding names.” He said such un
fair discharges engender “the very 
distrusts and disunity on which qur 
enemies are counting.”

OPM Associate Directoi’ Hillman 
announced almost 2,500,000 persons 
have been enrolled for training for 
war industry work since July 1, 
1940. He asked vocational schools 
to expand their courses to permit 
use of all their facilities on a 
“round-the-clock” basis. Some wax
contractors arc planning to employ 
as many new- men in the next six 
months as they have in the last 
eighteen, he said.
Autos And Tires:—

OPM delegated to the Office of 
Price Administration authority to 
withhold all new tires except for 
essential health, safety and indus
trial services. OPM set up tire-ra
tioning boards in each county of the 
nation and issued regulations provi
ding no tire can be obtained even 
for “essential” users unless a local 
garageman appointed as inspector 
has certified the need, the local 
board has approved the application 
and the number of tires sold in 
each county is within the county 
quota. New tires were defined as 
those used less than 1,000 miles. 
No new restrictions were placed on 
the sale of retreated or recapped 
tires.

Labor Supply And Training:—

important problems tackled.
—The Editors.

CAMERA ANGLES
by EDWARD YARDS

THESE TIMES of blackouts 
land air raid signals everybody 
interested in what can be done 
defend the country. The aspects 
defense that we want to take up 
these columns arc:

1. How we can use our cameras 
to help defense preparations.

2. How photography is helping de
fense.

N
is 
to 
of 
in

use our cameras to

best things we can
what should and

to illustrate any 
that one should 
raid. These pic- 
posted in class 
on the walls of

How can we 
help defense?

One of the 
do is publicize 
what should not be done during an
air raid. Wa can take pictures of 
different scenes 
of the precautions 
take during an air 
turės can then be 
rooms, club rooms,
our homes, on the' walls of our 
friends’ homes, in fact in any place 
where they can be posted. Such 
pictures are considerably more- ef
fective than written pamphlets and 
may do a great deal to defeat the 
intentions of the enemy. During the 
air raid, the enemy not only wishes 
to destroy our munitions works, but 
he also wishes to spread panic, 
riots, and disorganization among us. 
If the people of the city know 
just what to do and what not to 
do during the air raid, there will be 
little reason for any panic, confu
sion and disorganization. Pictures 
that we take can help clear up 
doubts.

When bombs are falling within 
the vicinity, one of the first things 
we must do is shut off the main 
gas supply. A great many people in 
New York City c^o not know where 
the main gas supply can be shut 
off. Pictures would come in very 

fore being ordered to active duty. Į ■^iandy to illustrate this point.
------ —~ . I There are many things we should 

do and many things we should not 
do. For instance, we should get off 
the bus, street car, automobile we 
are riding in and seek the nearest 
shelter, a tall, well, constructed 
biulding having a number of floors. 
In leaving the automobile we should 
not leave it in the middle of the 
streets but should park it along the 
curb. An automobile in the middle 
of the street could block all am
bulances and fire trucks in the area. 
We should not go up to the roof to 
watch what happens but should 
stay on the lower floors, preferaby 
the second. If there is no shelter 
nearby and planes are near, we 
should not run around like 
~ken without a head, for a 
object makes a tempting 
But we should lie down and 
our heads from fragments and 
splinters caused by explosions.

The picture possibilities are enor
mous. Take a picture showing a 
bunch of people on a roof looking 
towards/Ahe sky and caption it, 
“Keep off the roofs during an air 
raid.” Show |fi picture of a man 
running excitedley and caption it, 
“if there is no shelter, then run
ning around will not help; it will 
only invite target practice.” Show 
a picture of a man lying face down 
in the street with his hands holding 
his coat over his head, and show 
this caption, “When bombs are fal
ling nearby, lie perfectly still and 
protect your face from splinters,” 
anyone looking at 
know just what 
circumstances.

Such pictures 
walls of classrooms and clubrooms 
can do a great deal to prevent da
mage and panic during air raids, 
and such pictures can be one of 
our contributions to defense.
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Opportunities For War Service:—
The War Department announced 

it will employ American-born civi
lian pilots between 
ferry aircraft from 
to nations receiving 
The Air Corps will 
number of men 20
in meteorology. Both groups may 
receive Reserve commissions. Third 
and fourth-year medical students 
and firts-year internes may obtain 
Reserve commissions in the Army! 
and Navy, and will be permitted to 
complete their medical training be-1

Between 200 and 300 additional 
commissions in the Naval Reserve 
Civil Engineers Corps are available 
for college graduates with limited 
practical 
Former 
Regular 
re-enlist 
discharged, if they have not been 
out of the Corps more than four 
years.

The Maritime Commission lower
ed admission requirements for mari
time cadets and cut their training 
time in half. The Civil Service Com
mission issued a call for thousands 
of stenographers needed 
for national defense work 
tions paying $1,440 a year 
Application forms may be 
at any first or second-class post 
office.

engineering experience, 
non-commissioned Marine 

and Reserve officers may 
in the rank held when last
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Army:—
*The War Department authorized 

return to active duty by February 
1 of all inactive enlisted Reservists 
—the majority former trainees and 
National Guardsmen recently re
leased from active duty. The De
partment said it will continue vo
luntary enlistment of men from 18 
to 35. The Department adopted a 
uniform system for temporary pro
motion of all officers on basis of 
merit.
Allens:—

Attorney General Biddle ordered 
all Japanese, German and Italian 
aliens to surrender to local police 
authorities by 11 p. m., January 5 
all radio transmitters, short-wave 
radio sets, cameras, and firearms 
of any description. Mr. Biddle 
amended regulations governing 
travel of an alien enemy to permit 
limited movement in certain cases 
where special permission is granted.

the picture would 
to do under the
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NEW YORK, N. Y. — Vytautas 
Bacevičius, fox-most Lithuanian pia
nist and composer, appears again 
at Carnegie Hall on February 11, 
1942.

His recital will consist of works 
by such famous composers as Liszt, 
Chopin, Rachmaninoff, Ravel, Pro- 
kofieff, Shostakovich, Krein and 
Scriabin.

Included in the program will bo 
an excerpt “In Lithuania” from the 
Second Sonata of J. Gruodis. Two 
compositions by Bacevicius “Two 
Grotesques” will also be performed.

Recent Press Comments:
“. . . provided some vigorous piano 

playing and displayed technical Skill 
in music by Shostakovich, Proko- 
fieff, Scriabin and himself.”—N. Y. 
Herald-Tribune, April 21, 1941.

“... an excellent pianist, having a 
magnificent technique and producing 
a tone of very beautiful quality.” — 
Chicago Daily News, March 17, 
1941.

“. .. a highly accomplished pia
nist ... Chopin’s A flat major ‘Polo
naise’ was done with robust exhila
rating octaves; a well known Doh- 
nanyi ‘Capriccio’ was given with ex
ceptional brilliance.” — Cleveland 
Press, March 10, 1941. ,

“Possessed of a formidable techni
cal equipment, Mr. Bacevicius 
proved himself *a highly efficient 
pianist.”—Boston Post, April 21, 
1941.

“...has a first-rate musical gift 
which he has developed to a high 
point of artistry. He gave a well- 
balanced program, which was al
most evenly divided between the 
French and the Russian and Soviet 
composers, with a brilliance of style 
and amazing facile technique.” ■— 
Portland Oregon Journal, May 21. 
1941.

“A brilliant tone, comprehensive 
technic and a lovely, suave legato, 
contrasted with brilliance and gen
uine lyrje quality, are to be found 
in Bacevicius’ performance.” — Los 
Angeles Examiner, May 19, 1941.

The Seventh Symphony 
Of Shostakovich

By N. A.
It has been my good fortune to 

be among the priviledged few who 
were first to hear Shostakovich’s 
Seventh Symphony. The author re
cently completed the orchestration 
of the 4th and final movement and 
played it for us on the piano, as 
we followed the score.

Some weeks before he had play
ed the first three movement to a 
narrow circle of musicians, prefac
ing it with a brief talk on the con
ception of the work and the cir
cumstances in which it was written.

The symphony was inspired by 
the war. The first three movements 
were written in September before 
the composer left besieged Lenin
grad, the city of his residence. He 
wrote the 4th movement in Kuiby
shev.

The Seventh Symphony is a pa
triotic piece of music inspired by 
the composer’s wrath and hatred for 
fascism. It is a work of philosophic
al depth, infused with love fox- man. 
The first movement (Sonata Alleg
ro) is dedicated to the common 
people ‘who forge oux* victories and 
our successes,” as the composei’ 
himself put it. “This movement,” he 
said, "is something in the nature 
of an antithesis to Richard Strauss’ 
'simphonica domestica’ ” and indeed 
while the latter is a picture of the 
life of the Vienna burghers,- Shos
takovich deals with a different sorti 
of human material, and he finds 
musical language which, in his opi
nion, is simple and convincing 
enough to reach the people he is 
addressing.

Into the cloudless halcyon world 
of the first movement bursts the 
thunderbolt of war. The composer i 
has carefully guarded his symphony 
from any pitfalls of naturalism. He 
has poured new and original con
tent into the vessel of conventional 
symphony. He brought the stern
ness and relentlessness of war into 
his music.

In the Scherzo (the second move
ment) and Adagio (third move-

LINK SLA HEAD
WITH PRO-NAZIS

The president of the Lithuanian 
Alliance of- Lithuania (SLA) has 
been linked with pro-Nazi elements 
in this country by “The Hour,” a 
bulletin devoted to exposing fifth 
column agents in the United States.

“The Hour” urged that federal 
authorities conduct, an immediate 
investigation of the so-called Com
mittee for the Promotion of Democ
racy. This Committee, according to 
facts, has actually served as a front 
fox* the Nazis.

Says ‘The Hour”:
“We have investigated the re

cords of other prominent members 
of the organization and we can re
port the following facts about 
them”.

“The Hour” then lists those whose 
activities have made themselves 
suspect.

The head of the SLA is mention
ed in this fashion:

“F. J. Bagocius, president of the 
Ltihuanian Alliance of America an 
an officer in the U. S. Army, 1ms 
for some time been associated with 
the pro-Nazi publication Keleivis. 
He has maintained contacts with 
fascists Ukrainians in this country. 
His address is 2F>3 West Broadway, 
South Boston, Mass.”

One of the newspapers sponsored 
by fascist Ukrainians in this coun
try, “Svoboda” has just boon closed 
by the FBI.

IN SHORT
by GEORGE DANISH

The Army, Navy and OPM offi
cials have drafted the automobile 
industry for military service and 
told them to produce five to 6 
billion dollars worth of war mate
rial within the next 12 months . . . 
This doubles lhe military produc
tion previously shcduled for delivery 
by the auto industry in 1942 . . . You 
may get your car now but definitely 
not later than a week in February...

In Richmond Virginia, a man 
charged with stealing a single tire 
was given 12 months and fined 
$100 . . .

Senator Bankhead (Democrat) of 
Alabama introduced a price-bill 
amendment which would give the 
Secretary of Agriculture “coequal” 
authority with the Price Adminis
tration in setting farm prices, would 
require the Secretary’s “prior ap
proval” not only of agricultural but 
of procccssed farm commodity 
prices. This amendment stands a 
good chance of approval when the 
Senate considers price legislation. ..

The Navy has promoted Lieut. 
William Leverette Kabler to Lieut
enant commander and he was 
awarded the Navy Cross for his he
roic feat during a seven-hour battle 
in Asiatic waters with 15 big Japa- 
ness bombing planes, and had beat
en off the attackers ...

Two new xnembers attended the 
opening session of the Seventy-se
venth Congress. Representative 
Robert F. Rockwell and Senator 
Eugene D. Millikin (Republicans) 
from Colorado ...

The Treasury announced that 
Phillippine Island assets in the 
United States have been frozen 
since being invaded by the Japanese.

Red Skelton gives Hollywood's 
juke box defense stamp drive a 
big boost by making a purchase 
from lovely Helena Brinton, an 

Earl Carroll beauty.

Children Take 
Part in Defense 
Stamps Driive

WASHINGTON, D. C. — Ameri
ca’s 25,000,000 school children will 
be given an unprecedented oppor
tunity to play a vital part in the 
defeat of Axis aggression through 
the Defense Savings Program, un
der plans announced by the Treasu
ry Department. t

The school program of the De
fense Savings Staff will place par
ticular emphasis upon the educatio
nal opportunities which Defense 
Savings afford. Through the opera
tion of Defense Savings Stamp 
Booths by school children, the for
mation of student “information 
squads” to explain the aims of na
tional defense, and through the 
cooperation of Parent-Teachers As
sociations, this Program will en
able parents, teachers and children 

1 to translate materials of the school 
room into tangible activity in be
half of a great cause.

A: detailed outline setting forth 
various ways by which children can 
cooperate is contained in a new bul
letin, “Sharing America,” now being 
distributed to all educational insti
tutions.

The basic theme of the educatio
nal program is to teach children 
why they are being asked to buy 
Defense Savings Stamps through in
corporating Defense Savings philo
sophy into classroom instruction. 
The bulletin, “Sharing America,” is 
intended to help teachers and others 
to introduce the subject in a truly 
educational manner.

"Sharing America,” said D. John 
W. Studebaker, U. S. Commissioner 
of Education, “is certain to find 
favor with school officials and 
teachers who arc eager to do every
thing they can to help America 
win the war. The program as out
lined in this publication, is educa
tionally sound, and offers to every 
child in the United States an op
portunity to participate in an im
portant way in the defense of his 
country.”

Lovely Hedy LaMarr who skyrocketed to fame in ‘’Ecstasy” 
and “Algiers,” the American version of “Pepe Le Moko.” She 
can be currently seen in the MGM social satire, “H. M. Pul
ham, Esq.”

ment) the composer lapses into a 
reminiscent pensive mood. It is a 
new Shostakovich we see here arid 
it seems to us that we are standing 
on the brink of a new discovery, j

In this music, autobiographical 
perhaps, the composer elevates hu
man emojion to the heights of ge
neralization and he expresses him
self i in language which, while pre
eminently original, is at the same 
time the quintessence of the best 
in the world of musical culture.

The symphony is a long one. 
Fifty-*two minutes of music! We 
waited breathlessly for the fourth 
movement, which we know carried 
the promise of victory and when it

came it surpassed our greatest ex
pectations,—a sort of magic portal 
leading to the new world, a won
drous, glorious and at the same 
time a storm world. Yes, you feel 
with the composei' that victory will 
be on the side of progress!

These are merely first- impres
sions. I am certain that hundreds of | 
pages will yet be written about 
this 7th symphony, written by the 
brilliant artist and ardent patriot.

Mrs. Anxious (poking the street 
car conductoi' with hex’ umbrella): 
Is that the First National Bank?

Conductor: No, mum, them’s my 
ribs.

Trečias puskapis

The Case of William 
Schneiderman

The Citizenship of Every Lithuanian is Jeopar
dized in this Case - for the Permanancy 

of Citizenship Is At Stake
The case of William Schneider- ] 

man, now before the U. S. Supreme 1 
Court, vitally affects millions of fo- j 
reign-born Americans and every 1 
Lithuanian. 1

The United States Supreme Court i 
will review the citizenship case in < 
January, 1942. It will decide the : 
following important questions: i

1) Can a naturalized American, 
who obtained his citizenship legally 
and honestly, be subjected years la
tex’ to a court review of that citi
zenship and face the threat of hav
ing that citizenship revoked?

2) Can a naturalized American be 
considered a second-class citizen, 
and placed in a different category 
from native born citizens, whose 
citizenship cannot be revoked?

3) Does Congress or the courts 
have the power to determine 
whether an alien or naturalized 
American who is loyal to this 
country’s principles and Constitu
tion, should be disqualified for ci
tizenship because of political, social 
or religious beliefs?

William Schneiderman was 
brought to the United States from 
Russia by his parents when ho was 
three years old. At the age of eight
een, while a student at the Univer
sity of California at Los Angeles, 
he applied for his ’citizenship papers. 
In 1927, when he was twenty-one 
years old, he was granted American 
citizenship, after complying with all 
laws and regulations and answer
ing all questions truthfully and 
honestly.

Twelve years latex* the U. S. At
torney General brought a civil suit 
to cancel William Schneiderman’s 
citizenship and on June 12, 1940, 
Federal Judge Michael Roche of 
San Francisco ordered William 
Schneiderman’s citizenship revoked. 
This order was held up pending ap
peal.

On October 18, 1941, the U. S. 
Supreme Court agreed to review 
the case. Oral orguments will be 
heard by the high court in January, 
1942. Wendell L. Willkie will be 
Schneiderman’s attorney in the 
Supreme Court proceedings.

William Schneiderman has commi- 
ted no crime and none is charged 
against him. The records prove that 
he is a law-abiding citizen, attached, 
to the principles of the Constitution' 
of the United States. The sole basis 
of the suit to revoke his citizenship 
is his membership in the Communist

Party at the time of his naturaliza
tion-even though he was not asked 
if he was a Communist and the na
turalization laws did not bar mem
bers of the Communist Party from 
citizenship. After acquiring /citizen
ship William Schneiderman I conti
nued his public activities as a Com
munist, frequently running for pub
lic office on the Communist ticket.

There are eight million natura
lized U. S. citizens. If the attempt 
to deprive William Schneiderman of 
his citizenship is successful, the 
rights of this large number of Ame
ricans are placed in great jeopardy, 
since any one of them, at any time, 
may face loss of citizenship because 
of his political views or for any 
one of numerous other reasons not 
justified under the U. S. Constitu
tion.

We are at war against world ty
ranny. Never in the history of our 
country has the need for unity been 
greater! Revocation of citizenship 
on such a basis destroys the rights' 
guaranteed in the Bill of Rights and 
weakens our country’s unity.

Deprivihg William Schneiderman 
of his citizenship, legally-obtained, 
will establish classes of American 
citizens, against which Justice Wil
liam C. Douglas of the U. S. 
Supreme Court warned in a speech 
before the San Francisco Common
wealth Club on June 20, 1941.

Justice Douglas said:
“There must not grow up in this 

country any second or fourth class 
of citizenship. There is only one 
class of citizenship in this country. 
There is no room for any inferior 
grade. Where one has been allowed, 
the result has been the downward 
spiral of disunity. Then hate and 
intolerance have been incorporated. 
Under those conditions, the enemies 
of democracy have risen to power...”

Numerous organizations of for
eign-born Americans, scores of 
unions, AFL and CIO alike, and 
hundreds of eminent Americans 
have publicly stated their support 
of the right of William Schneider
man to retain his citizenship.

Determined
. “I hear your cook has rather an 
i amorous disposition.”

“Yes. If she can’t get up a flir
tation with the milkman, she starts 
mashing the potatoes.”

’POUND TOWN
With Louis Weintraub

MANHATTAN REVIEW!
We admire Gabriel Heatter’s slo

gan “A Guy Who Relaxes, Is Help
ing the Axis,” which he introduced 
on his' radio news broadcast recent
ly . . We scooped the Metrepolitan 
press by two weeks when we pre
dicted that young handsome New- 
bold Morris, President of the City 
Council, would step up if and when 
the Little Flower at City Hall re
signed from one of his two ex- 
ecutuve positions ...

Columbia Broadcasting System is 
distributing transcriptions of its re
cent “Report to the Nation” which 
discussed spreading of false rumors 
and air raid alarms, at the request 
of the U. S. Army... We lauded 
this program also in a recent is
sue . . . Boh (Bazooka) Burns has 
been presented, by friends, with a 
duplicate of the expert rifle-man’s 
medal. The original, presented by 
General Pershing during World War 
I, he lost...

Look for Harry Salter, the or
chestra leader, to middle-aisle it 
with Roberta McPherson ... “Ame
rican Cavalcade” which will co-star 
Spencer Tracy and Katherine Hep
burn is this week’s import story 
announcement from Culver City. 
This narx-ative of American history 
is said to have a very novel story 
approach, our Hollywood newshawk 
Wires. . . And this Round Towner 
urges all to clamber aboard the de
fense bandwagon and buy a defense 
bond or stamp today ... —Tonsils

having been removed, Virginia Ker
win is now convalescing ... Aldona 
Sertvietyte, who has directed some 
of the best Lithuanian plays in these 
here parts, says goodbye to the 
single life and treads the matrimo
nial path with Alfred Savičlunas... 
Lillian Kavaliauskaite has been con
demned to bed for six weeks follow
ing an: accident a short time ago...

BUY A BOND NOW!
Orson Welle’s heartthrob, Dolo

res Del Rio will play the leading 
feminine part in “Journey Into 
Fear” which is Orson’s third film 
production ... Lana Turner is busy 
keeping tabs on the, whereabouts of 
two ork leaders, Artie Shaw and 
Tommy Dorsey. Which one it will 
be has not been disclosed yet...

Irving Berlin has written a new 
song tq honor the President’s Birth
day Ball, January 80th ... Glenn

Miller introduced the song for the 
first time in the Hotel Pennsylvania 
Cafe Rouge... That “siren suit” 
that Prime Minister Churchill mo
deled for newsreel men and pho
tons will soon be sold to the pub
lic... A newspaper is sponsoring 
‘Buy a Bomber” which is receiving 
splendid cooperation ...

Tony Martin is in the Navy... 
Jack Dempsey was turned down by 
the army, too old for actual ser
vice ... Ruth McKenny, author of 
‘My Sister Eileen,” well-known sto
ry of two Greenwich Village girls, 
has joined the Information Staff of 
the Office of Emergency Manage
ment ... Victor Mature is down 
with a slight cold known as the 
“flu” ... Mickey Rooney does a 
Carmen Miranda dance in the ex
cellent “Babes on Broadway” at 
the Radio City Music Hall in its 
second week. If you didn’t know it 
was Mickey, you would think it was 
South American Miranda doing the 
shaking...

All aliens are going to be rere
gistered, this time with their photo
graphs and fingerprints ;..

Jonas Marcinkevičius’ wired ar
ticles from the USSR were tear jer- 
kers which exposed the real inside 
conditions of the NAZI REIGN OF 
TERROR. These stories are only a 
few of those which have reached 
America revealing such sensational 
information ...

BUY A BOND TODAY!
“Fantasia” is returning again to 

the screen 
Theatre... Is it true that Charles 
Chaplin is coaching Lon Costello to 
impersonate him in ‘Pardon My Sa
rong” ? ... Max Haas, manager of 
European Picture Service, has ex
tensive files of pictures ori Germany 
and other important countries 
which should come in handy;to the 
Intelligence Depts, of our govern
ment ...

The Andrew's Sisters own a doll 
factory in New Jersey... Maestro 
Harry James own a publishing 
firm... Beatrice Kay is sending 
50,000 song sheets to sex^ace men 
containing songs of the “Gay Nine
ties”. .. Sonja Henle’s Hollywood 
Ice Review opens at Madison 
Square Garden, Jan. 19th and will 
run 8 days. It v.nli cost S200.U00— 
but it will be worth the price of 
an admission.BUY A BOND TODAY!

at the * Broadway
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1—6 — 42 — 7

Žiemos Rytą
(Tąsa)

Vokietijos nacių konsulas Haselman 
pirma Guayamase turėjo senų geležių su
pirkimo biznį. Kada jis tapo nacių kon
sulu, tai vyriausiu savo tikslu statė pla
tinimą fašistinės literatūros. Tame dar
be jam gelbėjo vokiečiai, gyveną Rio 
Mayo srityj. Tuo pat kartu šautuvai ir 
revolveriai didžiais kiekiais pervežami 
iš Meksikos į Jungtines Valstijas, ką 
patvirtino jo laiškas, tilpęs “Ken” žur
nale nuo rugsėjo 8, 1938 metų. Tie gin
klai pervežami geležinkeliu iš Hermo
sillo linkui Nogales. Ginklai praeina pa
sienio sargybą ir muitinę su “maisto” ir 
kitais užrašais.

Japonija ir Vokietija daug ginklų bu
vo pristačiusios generolui Sedillo, kuris 
planavo sukilimą prieš Meksikos valdžią. 
Kada tas sukilimas nepavyko, tai jo or
ganizatoriai pabėgo į Vokietiją. Kada 
žurnalas “Ken” numaskavo suokalbį, pa
skelbė, kad jie Ures mieste turi ginklų 
arsenalus, tai tada naciai persikėlė į 
Huatabampo, Topolobampo ir Los-Mo- 
chiz punktus.

Guayamas mieste, ant Kale gatvės, ja
ponai turėjo didelį ginklų sandėlį. Gin
klus atveždavo jų “žvejų” laivai. Taip, 
vasario 11, 1938 metais, kada japonų lai
vas iškrovinėjo “žuvis,” tai nutrūko vir
vė ir gatvėj vietoj žuvų pasipylė amu
nicijos dėžės. Kelios iš jų sprogo ir tas 
nustebino vietos gyventojus.

Apie Japonijos šnipų veiklą Ramiojo 
Vandenyno pakraštyj, ypatingai Kali
fornijoj, surinko davinius Amerikos 
slaptosios policijos kapitonas William F. 
Haynes, Los Angeles mieste. Japonijos 
ir Italijos šnipai veikė bendrai. Japoni
jos generalis konsulas pasiruošė įtraukti 
minimą kapitoną į šnipavimą ir Tashio 
Sasaki parašė ant Japonijos generalinio 
konsulo lakštų jam laišką, datuotą rug
sėjo 1 d., 1936 metais:

“Aš turiu garbę painformuoti jus, kad 
mūsų valdžia trokšta žinoti ir turėti da
vinius apie komunistinį judėjimą visa
me pasaulyje. Mums reikalingą medžia
ga kas liečia komunistų ir darbo unijų 
veikimą Ramiojo Vandenyno pakraštyje, 
nes suprantama, kad tam tikras skai
čius Japonijoj ir Amerikoj gimusių mū
sų tautiečių ima dalyvumą. Neturint ki
tų šaltinių gavimui tų informacijų, aš 
kreipiuosi prie tamstų, nes jūs gal būsite 
ant tiek geri ir suteiksite sekamas in
formacijas:

“1. Apie komunistų veikią pakraščio 
distrikte; jo trumpą istorinę peržvalgą, 
esančių organizacijų, jų veiklą ir atei
ties perspektyvas.

“2. Darbo unijų 
trumpa istorija ir 
zacijos, jo būsima 
vos.

“3. Virš minėto 
tautiniu pamatu.

“4. Surašąs japonų, kurie ima dalyvu
mą tame judėjime.

“Biblijografijos, knygos ir brošiūros 
arba kita medžiaga, kuri galėtų nušvies
ti mums minimus klausimus, arba adre
sai organizacijų arba įstaigų, kur mes 
galėtume parašyti dėl smulkmeniškų in
formacijų. Mes su ukvata padengsime 
padarytas tuo klausimu išlaidas.”

Taip Japonijos konsulas po priedanga 
kovos prieš komunizmą užmezgė ryšius 
su policija. Kovo mėnesį, 1937 metais, 
jau Los Angeles policija ir Japonijos 
konsulatas palaikė artimus ryšius ir tei
kė jam informacijas, kaip rašė žurnalas 
“Ken.”

Kada Los Angeles tūli policijos nariai 
teikė Japonijai žinias, tai tuo pat laiku 
tarpe Japonijos, Italijos ir Vokietijos 
šnipų ėjo peniausias bendradarbiavimas 
ir buvo daromi planai nuskandinti Ame
rikos karo laivus San Diego prieplaukoj 
pagalba chemikalų.

Gruodžio 17 d., 1937 metais, Japonijos 
generalis konsulas Ichiro Ohta ir vice
konsulas K. Suzuki parašė laišką seka
mo turinio Los Angeles miesto policijos 
viršininkui James E. Davis’ui:

“Jūs buvote užtektinai geri aprūpinti 
mus kiek laiko atgal vardais (sekė visa 
eilė darbo unijų veikėjų vardų). Bet 
mūsų vice-konsulas Sasaki pasiėmė juos, 
kada jis buvo perkeliamas į Tokio, tat 
mes dabar vėl prašome panašių informa
cijų.”

Buvo aišku, kad Japonijos konsulai, 
gavę vardus darbo unijų, ir kitų piliečių,

turėjo juos, kad galėtų Japonijos šnipai 
užpulti darbo unijų ir komunistų vadus, 
kada Japonija pradės karų prieš Sovietų 
Sąjunga ir po priedanga bendradarbia
vimo prieš komunistus ir darbo unijis- 
tus vesti platų šnipavimo darbą.

Kapitonas Haynes gavo laišką iš Itali
jos konsulato gruodžio 12, 1934 metais. 
Jis turėjo antraštę: “H Regio Vice Con
sole DTtalia” of Los Angeles, 205 South 
Broadway.” Jis buvo antrašuotas slap
tos policijos leitenantui Luke M. Lane, 
kuris dirbo po Haynes vadovybe. Itali
jos fašistų konsulas prisiuntė detekty
vų biurui informacijas apie italų kilmės, 
kaip jis rašė, “komunistus” ir darbo uni
jų veikėjus. Tos informacijos buvo:

“lolanda Saltarini Modotti, gimus lie
pos 7 d., 1901, Klagenfurte. Ji yra se
suo garsių komunisčių Margarita, Tina 
ir Benvenuto Modotti. Ji yra veikli ko
munistų tarpe Los Angeles mieste. Su
žinokite, kur ji yra.”

Po to sekė kitų italų surašai, pilni da- 
vyniai, kada jie gimę, kur gyveno ir rei
kalavo apie juos informacijų.

Los Angeles miesto policija įteikė Ita
lijos konsului žinias. Pirmos buvo su
teiktos gruodžio 27 d., 1934 metais. Ita
lijos konsulas Grimaldi buvo aktyvus 
“OVRA,” Italijos šnipų agentas. Po to 
jį atšaukė į Romą, o jo vieton prisiuntė 
kitą “diplomatą” R. Caracciolo.

Balandžio 29 d., 1937 metais. Caraccio
lo parašė buvusiam Los Angeles policijos 
viršininkui laišką, ant kurio buvo pažy
mėta: “Griežtai Slaptas.” Ten buvo pra
šoma informacijų apie Reina Emanuele, 
Christianti Pietro ir Revero Angelo. 
Kaip vėliau patirta, fašistų konsulas, ga
vęs davinių apie Italijos išeivius, juos 
pasikviesdavo į savo raštinę ir reikalavo 
pildyti Mussolinio' įsakymus, šnipinėti 
Italijos naudai, o jeigu jie tą nedarys, 
tai bus suimti ir į Italiją išdeportuoti.

Taip buvo įtraukta ir San Francisco 
miesto dalis policijos į Italijos, Japoni
jos ir Vokietijos šnipijadą. Užsienio fa
šistiniai agentai ir konsulai sugebėjo 
įtraukti eilę Amerikos armijos ir laivy
no rezervo oficieriu, kaip rašė žurnalas 
“Ken.”

Ir tai jiems buvo ne naujiena. Fran
ci jo j jie turėjo net aukščiausiuose val
džios rateliuose savo šnipų. Francijos vy
riausi generolai buvo Hitlerio ir Musso- 
linio agentai. Todėl Franci ją patiko taip 
greita ir didelė katastrofa.

(Iš Apysakos
Sakutis stovėjo visiškai 

netoli slenksčio — vietoj, skir
toj elgetai, samdytam pieme
niui ir kitiems šio pasaulio 
mažiesiems —< nudelbęs akis į 
pasmižusią, primintą aslą, į 
šutinamų pelų ušėtkus, į viš
tas, bailiai kaišiojančias pro 
balanines papečės groteles 
galvas ir tuksenančias į senai 
jau išlestą lovelį. Čia pat su
kinėjosi nuskuręs, žemu pas
turgaliu paršas, vėl ir vėl mė
ginąs prilįsti prie pasienyje 
bliaunančios avies su ėriukais, 
bet kiekvieną kartą, gavęs nuo 
budrios šeimininkės senosios 
Binkienės, kryžminį kačergos 
smūgį, žviegdamas bėgo atgal 
ir lindo po lovą, išgąsdinda
mas vištas, kurios kudakčiojo 
ir blaškėsi tamsioje pakrosnė- 
je.

Senoji Rūkienė, suodžiais 
užakusių raukšlių veido, gys
lotų kojų, pakumpusi, smulki 
moteriškė, šarpiai plušėjo ry
to ruošą, nuostabiu vikrumu, 
vienos tik kačergos pagalba, 
apsukdama didžiulius kiauli
nių bulvių sagonus, taisydama 
pleškančias malkas, pašauda
ma ir išimdama svylančius ra
guolius, kartu ruošdama ko
pūstus ir pelus karvėms, plau
dama aprūkusius mėsos gaba
lą, o čia staiga atsiraitydama 
rankovę murdė ranką į kiau
lių jovalą, po ko jau šluostėsi 
į nenusakomos spalvos ir įvai
riausių kvapų priekyštę ir vėl 
stvėrėsi raguolių.

—Ar išsijudinsi tu, gyvuly 
neraliuotas ?—rėkė gargiančiu 
balsu, atsukdama ugnies įkai
tintą veidą užkrosnies link.

Ant krosnies, nukoręs galvą 
kone iki lovos, kojomis į pa
lubę—šildė jas karštuose dū
muose, — kabojo didžiulio 
ūgio, užkritusių antakių, sto
ralūpis vyriškis.

—Taigi, taigi... — sumur
mėjo jis.—-Pirmą, mat, dieną, 
girdžiu tave..j.
marčios—pasikark su viskuo !

Senoji stvėrė šakes. Atsisu
ko.

—Kaip dėsiu, štai, į tarpu
ragę! Visos marčios tau pasi
liks. Kokia marčia man išrin
kai, vižle tu! Tą plikšę! Ne
sulauksi, kad prie manęs ji 
čia koją įkeltų! Taip ir žinok!

—O man kas? — vėl su
niurzgė vyriškis abuojai. — 
Ne šį, tai kitą rudenį, o kojas 
pakratysi. . . Susilauks gervė 
lietaus. . .

Rūkienė susigūžė nuo tų žo
džių. Akyse sužvilgo šykščios, 
smulkios ašaros ir riedėjo su- 
ragėjusiom veido raukšlėm. . .

—Sūnus. . . tikras ir vien- 
tūris sūnus šitaip sako. . . Ma
tyt, jau tikrai Antikristas į 
svietą atvažiavo!

—Pati tu — pikčiau Anti-

Šis jaunas vyras mokinasi būti orlaivių dirbė
ju, atlieka praktikų darbą Nacionalės Jauni
mo Administracijos projekte Kalifornijos Poli- 
techniškame Institute, esančiame San Louis
Obispo. /

Nenorėjai

mane—keturi, 
su boba— 
ka šešiem v

as

11 e tavo bėn-

judėjimas pajūryj, jo x 
dabar esamos organi- 
veikla ir perspekty-

judėjimo pagrindai

Daktaro Rūmai
Karštą naktį, birželio 23 dieną, 1937 

metais, gražiajame Astorija Kavinės 
kambaryje, prie vieno kampinio stalo, 
Bremeno mieste, Vokietijoj, sėdėjo ka
riniai apsirengęs buka nosim vyriškis ir 
graži mergina. Jie gėrė šampaną ir ki
tus brangius gėrimds. Mergina, garbi
niuotų plaukų, didelių akių, vidutinės 
nosies, lūpos veik nuolatos šypsosi, pra
sivėrę, pro jas matosi balti dantys ir du 
viršutiniai, gan platūs.

Kavinėj griežė muzika įvairiausius 
skardžius maršus, karinius kavalkus. Prie 
sėdinčių priėjo dar vienas kapitono rū
bais apsirengęs ir atsisėdo. Matyti, kad 
jis jau pirmiau buvo prie šios kompa
nijos. Jų tarpe pasikalbėjimas ėjo apie 
Jungtinių Valstijų Amerikos oriai vyną, 
karo laivyną, industriją ir armiją. Ir štai 
vienas iš vyriškių, geltonais plaukais, 
mėlynomis akimis, perėjo prie dalyko. 
Tai buvo Vokietijos armijos kapitonas- 
leitenantas Erich Pheiffer, vienas iš na
cių vadų, atsakomingas už šnipų veiki
mą Pietų ir šiaurių Amerikoj.

(Bus daugiau)

Juozas Baltušis.
“Vidūmedėje”) 
kristo... — murmtelėjo sū
nus, ir nusisuko.

Senoji vėl puolė artyn, bet 
tuo tarpu sušnypštė užviręs 
puodas ir ji, kaip laikė pa
kėlusi, taip ir įmovė šakes į 
krosnį. Ėmė puodą iš apačios, 
stenėdama kėlė į viršų. Puo
das dardėjo ištrupėjusiu laitu, 
krypuliavo į šonus, taškė, lais
tė viralą.

—Laitą jie man suplūkė, 
judošiai!—pro ašaras ėmė 
šaukti Rūkienė. — Kad juos 
dievulis taip supluktų!

—Aštunti juk metai juo va
žinėji,—atsiliepė sūnus.—Ka
da jau tau olbinu pašaukti 
mūrininkus. Dėl cento vis dre
bi. . .

—IQii mane užkasi, galėsi 
kasdien šauktis!—kirtosi seno
ji.

Puodą pastatė ant priežyd- 
žio. Stvėrusi šaukštą graibė 
putotas nuoviras ir taškė jas į 
židinio pelenus.

—O tu vis dar čia?—grįž
telėjo į Sakutį.—Negausi kū
lio. Pasakyta ir eik! Užvaka
rykštį kur padėjai? Pragėrei, 
a?

Sakutis patylėjo.
—Vaikų pas 

prabilo jis, — 
štai ir šešetas, 
vienas kūlys?

—O aš sau,
kartam kūlius krečiu. Nežino
jai šito?

—Aš gi ne veltui prašau,— 
vėl tarė Sakutis.—Ateis pava
saris. . . linamarką palieknėj 
žadėjai kasdinti. . . Riktels!— 
pribūsiu. Susigrąžinsi su kau
pu . . .

—Matykite, koks duosnus! 
—pikta šypsena slydo Rūkie- 
nės veidų.—Kaupus dalija! 
Iki pavasario gal pats kaupu 
užsidengsi! U-ūs!—spyrė ji 
pasimojusį paršį. -

—Moč, a moČ,—atsišaukė 
sūnus,—ir kaip tu gėdos ne
turi ! Kūlių pas tave pripuvę, 
visko pripuvę, o tu—kaip šuo 
ant šieno!

—O tu kas čia toks? Gas- 
padorius? Ne, žmogeli! Kol 
motina gyva — nėr tau balso! 
Ar neisi šertis ?^ Marš!

Ištraukusi sagoną vertė ne
koštas bulves į lovį. ; Troboj 
pasklido karšti garų debesys. 
Net dūmai palubėje .sujudo, 
ėmė banguoti, brovėsi į aukš
tinį, į atdaras duris. Stvėrusi 
iš kertės kaponę įniko jį lovį. 
Kapojo, vartė, maišė, šniokštė 
garuose, pailsusiai, įniktai 
braukė gausiai rasojančią 
kaktą. Paršas vėl pribėga. Pa
gavo karštą bulvę, žvygauda
mas mėgino suėsti.

—O tu vis dar čia?—*'.vel 
grįžtelėjo į Sakutį.

-r-Taigi, o kur man būti ? 
Pagalvok Rūkien. šaltis toks,

GARDNER, MASS. IR APYLINKE

Heywood Darbininkai, Balsuokite Už CIO!
• • »

CIO peticija, įteikta Nacionalei Darbo Santiki^ Ta
rybai Bostone buvo užgirta įvykusioj konferencijoj, ir 
sausio (Jan.) 14-ta yra, nustatyta diena, kurią 1 Hey
wood-Wakefield darbininkai balsuos nusprendimui, 
kurios UNIJOS jie nori būti atstovaujami kolekfyvėse 
derybose. ; <

CIO užrekordavo Darbo Taryboje 741 aplikaciją 
norinčių tapti nariais, kas yra aiški didžiuma, ir tiki
masi, kad keli šimtai kitų, kurie dar tuojau ir nenori 

arystės visvien balsuos už UNIJĄ. į
i

CIO kontraktas, dėl kurio bus tariamasi po j*inki- 
pių sausio 14-tą, reikalauja generalio 10 nuošimčiiy pa
kėlimo mokesties visiems darbininkams, vakaciji)į su 
alga, Kalėdoms bonusų, ilgiau išdirbusiems senų (dar
bininkų teisių, ir UNIJINĖS šapos. . •

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

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

Telefonas: Gardner 1111

4-.

langai ledu užburbėję, o pa
šonėje šiaudo nėr. . . Kaip gi 
šitaip? Jūsų kiemas—plačiau
sias, visus biedniokus traukia...

—Negausi tu kūlio !
Sakutis tylėjo.

(Daugiau bus)

Vichy, Franci ja. — Per 
audrą Viduržemio Jūroje 
nuskendo keleivinis francū- 
zu laivas “Lamoriciere,” 4,- 
713 tonų. Žuvo daug žmo
nių. c

WATERBURY, CONN.
! PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH

p Savininkai

i* 128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn.

Restauracija ir Visokie Gėrimai
!; Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir

;• Sekmadienių Vakarais
:: Pęnkiu Kavalku Orkestrą Šokiams c^|į

Specialiai prisiruošę priimti svečius

1 _ ■ ■■■■i 1 11—1 - - 11 ....................................... ... ...i .... .......................................

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

Žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-8770.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.V— - .



Antradienis, Sausio 13, 1942 LAISVE Penktas puslapis

Oficialiai Amerikos Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Priešų laivyne Davao Užlajoje ir arti jos buvo šito
kie laivai: vienas didysis karo laivas, šeši šarvuotlai
viai, du naikintuvai, aštuoni transportai ir 10 mažes
nių laivų.

Vėliau mūsų orlaiviai atakavo priešų šarvuotlaivį ir 
du dideliusdransportus Celebes Jūroje (Rolandų Ryti
nėje Indijoj*), bet pasekmės dar nesužinotos.
LAIVYNO DEPARTMENTO PRANEŠIMAS

Centralinis Pacifikas: Vienas mažas priešų laivas 
bombardavo laivyno stovyklą Tatuiloj, Samoan salose, 
sausio 11 d. po vidunakčio. Keturiolika nedidelių šovi
nių nukrito į laivyno stovyklos sritį. Viso sužeidė tik 
tris kariškius ir tai lengvai; nepadarė jokių medžiagi
nių nuostolių pačiai stočiai.

SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio)

Saus. 10 d. buvo sunaikinta 11 vokiečių orlaivių. So
vietai prarado du orlaivius.

Viena dalis sovietinių oro jėgų saus. 10 d. sudaužė 
100 vokiečių trokų su kariuomene ir kariniais reikme
nimis, 75 vežimus su amunicija, vieną bateriją apkasų 
patrankų ir du lizdus priešlėktuvinių kanuolių; padegė 
geležinkelio traukinį ir išvaikė batalioną priešų pėsti
ninkų, kuris tapo dalinai sunaikintas.

Sovietų kariuomenė, atimdama iš vokiečių Mosalską, 
sunaikino du batalionus jų pėstininkų, suėmė tam tikrą 
skaičių oficierių ir kareivių ir pagrobė svarbių karo 
reikmenų, tarp kurių yra 20 kanuolių, 71-nas trokas, 
25 traktoriai ir keli tūkstančiai kanuolinių šovinių.

Vakariniame fronte sovietiniai sargybos raiteliai 
sėkmingai ir giliai atakavo priešus ir prasimušė per 
besitraukiančius atgal vokiečius. Per penkias dienas 
jie išlaisvino nuo vokiečių 19 apgyventų vietų.

9 Bilionai Doleriu Nau
ju Kariniu Taksu

Washington. — Finansi
niai kongreso vadai ir Jung
tinių Valstijų iždo valdinin
kai tariasi, kokiais būdais 
sukelt per metus 9 bilionus 
daugiau taksų kariniams 
Amerikos reikalams.

ŠVEDIJA STIPRIAU 
GINKLUOJASI

Stockholm, šved. — Šve
dų valdžia reikalauja, kad 
seimas paskirtų 340 milionų 
dolerių extra ginklavimuisi 
per penkis metus — didie- 
siem tankam, submarinam 
ir kitiem karo pabūklam.

AUSTRALIJA ŠAUKIASI 
PAGALBOS Iš ANGLIJOS 

IR AMERIKOS
Sydney, Australija. — 

Australijos valdžia reika
lauja, kad Anglija be cere
monijų .turi greitai atsiust 
pagalbos ! prieš japonus; 
prašo paspirties ir iš Ame
rikos.

NACIAI TRAUKIASI ATGAL 
Į “HITLERIO UNIJA”

Vokiečiai Beveik Negauna 
Maisto iš Užimtų Kraštų

Vichy, Fran. — Laikraš- 
čiai užimtos ir neužimtos 
Franci jos dalių rašo, kad 
naciai Sovietų fronte trau
kiasi atgal iki vadinamos 
“Hitlerio Linijos,” bet ne
nurodo, kaip toli ta linija 
bus nuo dabartinio mūšių 
fronto.

Naujoji vokiečių apsigy
nimo linija būsianti be ap
kasų, nes žemė taip įšalus, 
kad, girdi, ir dinamitu ne
galima būtų praskelt gana 
gilius griovius apkasams.

HITLERIEČIAI ŽADA 
OFENSYVA PAVASARĮ 

PRIEŠ SOVIETUS
Berlin. — Nacių radijas 

sako, kad jie pavasarį pra
dėsią didžią ofensyvą prieš 
Sovietus. Pasakoja, kad tai 
pagal prez. Roosevelto ir 
anglų ministerio pirminin
ko Churchillio pakurstymą, 
Sovietai vedą dabartinę 
ofensyvą prieš nacius.

Berlin. — Nacių maisto 
direktorius Freudenberger 
įspėjo vokiečius, kad 
jie šiemet turės prasimai- 
tint maisto produktais pa
gaminamais pačioje Vokie
tijoje. Nes dar menkai te
galima bus jų gaut iš Uk
rainos, Jugoslavijos ir kitų 
užimtų kraštų.

TRŪKSTA NACIAM GA
ZOLINO LIBIJOJE

Cairo, Egiptas. — Ang
lai Libijoje sučiupo rašytą 
vokiečių komandos įsakymą 
kuo labiausiai taupyt gazoli
ną, nes negalima, bus atpil- 
dy t gazolino, kurį ten suvar
toja nacių orlaiviai, tankai 
ir šarvuoti automobiliai.

žieminiu baltu patalu. Būre
liai žmonių traukė į metinį 
balių, tai yra į metinį Liau
dies Balso koncertą.

Dar nebuvo šešių vakaro, 
kai Dom Polski salė buvo jau 
pilna žmonių. Kadangi visi 
Montrealo lietuviai žinojo, 
kad minėtame koncerte dai
nuos viena labai garsi daini
ninkė, dainuojanti Montrealo 
teatruose, kabaretėse ir kitur, 
būtent ukrainų darbininkų 
veikėjo žmona Popovičienė, 
tad visi su didžiusiu nekantru
mu laukė, kada ta graži daini
ninkė pasirodys. Minėtas kon
certas buvo be veikalo, tik iš 
gražių dainų ir muzikos.

Ten už scenos, mažame 
kambaryje rengiasi Jaunimo 
choro merginos į gražias uni
formas.

Neužilgo pasirodė ant sce
nos vienas mūsų energingas 
veikėjas ir gabus oratorius 
draugas J. Lesevičius, praneš
damas, kad Jaunimo choras 
jau pasiruošęs padainuoti su
sirinkusiems keletą gražių 
dainelių. Suūžė didelė audra 
aplodismentų. Greitai uždan
ga atsidarė ir prieš mūsų akis 
stovėjo toks gražus ir puoš
nus Jaunimo choras, tarytum 
lyg kokia svajonė. Merginų 
naujos uniformos darė nepa
prastai gražų vaizdą. O kai 
užtraukė lietuvišką dainelę, 
tai tik klausyk ir norėk.

Chorui pasitraukus, jo vie
tą ant scenos užėmė mūsų žy
mioji muzikantė Juškevičaitė. 
Pasigirdo havajiškos gitaros

griaudingas aidas. Publika nu
tyla, kaip negyva. Vieni šyp
sojosi praeities prisiminimuo
se, kitų veidai nuliūdo ir gi
lūs atsidūsimai pasigirdo iš jų 
krūtinių. Man prabėgo mintis 
užuojautos. Ko tu, šaltakūne 
gitara, taip griaudžiai verki? 
Nejaugi ir tu supranti žmoni
jos vargus? Muzikantė dingo 
už palų. Ir jos vietoj ukrainų 
choras pasirodė, kuris padai
navo tris dainas labai gražiai.

Po jų mūsų energingo ir 
darbščioje režisoriaus draugo 
Juraičio dukrelės padainavo 
duetą. Nors jos gana jaunos 
amžium, bet jaunučiai jų bal-į 
sėliai gana gerai išlavinti, su
dainavo labai gražiai. Ateityje 
bus puikios dainininkės.

Publika vėl išvydo ant sce
nos pasipuošusias Jaunimo 
choro moteris. Jos sudainavo 
porą nepaprastai gražių dai
nelių.

Jaunimo choro mokytojas 
draugas Plavudzkis su savo 
draugu tiesiog užhipnotizavo 
publiką begrieždami ant man- 
dalinų.

Po jų sekė meno pažiba 
draugų Mažilių dukrelė. Ji ne
paprastai įspūdingai padekla
mavo.

Ant scenos vėl atsiranda 
programos vedėjas, pranešda
mas, kad šiuo sykiu pamaty
sime mūsų mylimą ir laukia
mą dainininkę draugę Popovi- 
čienę. Ir vėl pakilo didžiau
sias triukšmas, aplodismentai.
Bet ilgai laukti neteko. Už
dangai pakilus tuoj užėjo ant

Pranešimai Iš Kitur
PARSIDUODA Bar & Grill su 

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

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)

HILLSIDE, N. J.
Liet. Literatūros Draugijos 200 

kuopa rengia puikią vakarienę, įvyks 
sausio (Jan.) 25 d., bus 400 Bloy 
St., prasidės 5:30 vai. vakare. Va
karienė bus duodama 6-tą vai. va
kare. Bus geri valgiai ir įvairūs gė
rimai. įžanga $1.50; su taksais 
$1.65.

Kviečiame iš visos apylinkes daly
vauti vakarienėje ir linksmai laiką 
praleisti.
Rengėjai (9-10)

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 dienraščio “Laisves” 
bendrovės dalininkų . suvažiavimo 
reikalas ir daug kitų. Tad visi na
riai dalyvaukite susirinkime. Kurie 
dar neužsimokėjote duoklių prašo
me greitai užsimokėti. Taipgi pra
šome atsivesti naujų aplikantų į 
kuopą. Valdyba.

(9—10)

L o n d o n. — Associated 
Press, amerikiečių žinių 
agentūra, teigia, kad vokie
čiai ne tik negauna maisto 
iš Jugoslavijos, bet dar ju
goslavai reikalauja maisto 
pagalbos iš nacių. O ramiais 
laikais Jugoslavija pąsiga- 
mindavo daugiau maisto, 
negu jai pačiai reikią.

Jugoslavai tiksliai suma
žino grūdų ir kitų produk
tų gamybą, kad naciai ne
gautų iš jų maisto. Jie tai
gi slepia nuo vokiečių bei 
naikina atliekamus nuo sa
vęs valgio dalykus.

BĖGA ITALAI I ANGLŲ 
PUSĘ

Cairo, Egiptas. — Perbė
ga į anglų pusę daug italų 
kareivių srityje Solumo ir 
Halfaya tarpkalnės, kur 
anglai nuolat bombardavo 
apsuptus fašistus.

Washington. — Amerikos 
orlaiviai iki šiol pavojingai su
žeidė, arba gal nuskandino 
jau keturis stambius japonų 
karinius laivus.

London. — Anglų subma- 
rinai Jonijos Jūroje, turbūt, 
nuskandino didelį fašistų 
laivą su kariuomene. 

--------- -
Shipshaw, Canada. — Per 

gaisrą šiauriniame Quebec’e 
sudegė 15 darbininkų. Nužiū
rima, kad gaisrų užkūrė fa
šistų agentai.

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA

VILNIES 
KALENDORIUS

1942 METAMS

Prirengė L. JONIKAS

Duodame nuolaidų platintojams

KAINA 2^ CENTAI

Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

LAISVES ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Ofensyvą prieš Petsamo Wilkes-Barre, Pa
London, saus. 12. — Rau

donoji Armija pradėjo 
energingą ofensyvą prieš 
suomius linkui Petsamo, 
šiaurinio Suomijos uosto.

Berne, Šveic. — Naciai 
žada greitu laiku oficialiai 
prijungt Holandiją prie Vo
kietijos.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, sausio (Jan.) 14, 
1942, 8 vai. vak., L. D. P. Kliube, 
408 Court St., Elizabeth, N. J.

Draugės ir draugai! Būtinai daly
vaukite visi šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų dėl apta
rimo. — Sekr. V. K. Sheralis.

(10-11)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas.

Ateinantį ketvirtadienį, 15'd. sau
sio, 8 vai. vakare, Liaudies name 
įvyks labai svarbus susirinkimas vi
sų mūsų organizacijų bendrai. La
biausiai reikia atstovauti kiekvieną 
kuopą iš Phila. Labai svarbių rei
kalų susikuopė. Visi veikliausi vei
kėjai ir nariai būkite šiame susi
rinkime. Visas miestas ruošiasi apsi
gynimo reikalais. Mes taipgi negali
me atsilikti. Apart kitko turime la
bai svarbų raportą šiam susirinki
mui. — Veikiančio Kom. ,Sekr.

(10-11)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. sausio, 8 vai. vakare, pas drg.' 
F. M. Indrulį, 415 Electric St. Visi 
nariai turi dalyvauti šiame susirin-. 
kimo, nes bus renkama valdyba 
1942 metam ir yra kitų svarbių rei
kalų aptarimui. — Sekr. J. ’ Norkus.

(10-11)

Iš L.L.D. Kp. Susirinkimo
L.L.D. 43 kuopos susirinki

mas įvyko sausio 4-tą dieną.
Nors šis susirinkimas ir ne

buvo labai skaitlingas nariais, 
bet buvo apkalbėta ir nutarta 
daug gerų dalykų dėl ateities 
veiklos ir šios organizacijos 
gerovės. Buvo išrinkta paren
gimų komisija, kuri, pirmai 
progai pasitaikius, surengs ko
kią pramogą kuopos naudai. 
Taipgi buvo nutarta pasiųsti 
$30 dėl Sovietų Sąjungos me- 
dikalės pagalbos.

Nubuvo pamiršta ir dien
raščio “Laisvės” metinis dali
ninkų suvažiavimas, nors ma
ža auka iš kuopos iždo pas
kirta—$2—ir kitus $2 sumetė 
šie draugai: M. Yančiulienė 
50c.; po 25c.: V. Valukas, J. 
Vilkelis, F. Kuklis, P. Yuozo- 
kas, J. Grušelionis ir J. Vi
sockis.

Nors tai labai maža auka, 
bet visgi gei'iau kaip nieko.

Kuopos Koresp.

Montreal, Canada
Liaudies Balso Koncertas Bu

vo Nepaprastai Gražus

Buvo labai1 šaltas sekma
dienio vakaras. Negailestingas 
šiaurys vėjas draskėsi, nerimo, 
žeme buvo • apsiklojturi* storu

> A-į 
>.
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NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ g
DIREKTORIUS i

ii
a Liūdesio valandoje kreip

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

site patenkinti.

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

scenos Popovičienė, su links 
ma šypsena veide, raudonoj 
bijūną primenančio j unifor 
moj. Perbėgusi akimis publi 
ką, pasveikino ją lėtu nusilen 
kimu, atvėrė savo lūpas ir pa 
sigirdo širdį žavėjanti daina 
Beklausant jos dainos norėjo 
si klausti, kada tu, siela, nu 
rimsi? Lyg mergužėlė neteku 
si mylimo, ji išliejo visą šie 
los kartumą. Publika nenore 
jo niekaip nurimti, kai ji pra 
nyko už scenos. Mano plunks 
na neišstengia to momento at 
vaizduoti. Publika nutilo tik 
tuomet, kai pradėjo griežti 
Sūnų ir Dukterų Draugijos or
kestras.

kad jis puikiai sugriežė.
Paskutinį numerį atliko dvi 

sesutės, draugės O. Kilikevi
čienė ir S. Minotaitė. Jos, kaip 
ir visados, nepaprastai gražiai 
dainavo.

Po to ant scenos atsirado 
mums visiems gerai žinomas 
ir mylimas draugas K. Kilike- 
vičius. Jis paaiškino, kieno 
proga šitas didžiulis ir gra
žus koncertas atsibuvo, ir tik 
spėjus jam baigti savo kalbą, 
pradėjo snigti ant steidžiaus 
dešimkės, penkinės ir kitokios 
sumos. O kokie to rezultatai 
buvo, draugai jau pranešė
jums. Birutė.

Minėtas orkestras gražų js-
pūdį padarė. Reikia pasakyti,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

£abn
Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 

puikiausią pasirinkimą rasite pas 
K. IR N. KULBOKUS

u
yA Telefonas EVcrgrįJen 8-7047.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

l Suteikiam garbingas laidotuves

f $150
i Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
! Tel. Virginia 7-4499

prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 
ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

|Sumner-IlarįLiquor Store 
b 132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

PRISTATOME Į NAMUS.
Lie. No. L1030

g VIENINTELE LIETUVIŲ
I RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

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.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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

Laukiame Jūsų Užsakymo

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Pui
kiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Buttei' Cake, Bunke ir Spice Cake, 
Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y,
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kraštui lai-
D. M. šo-

Svarbiausiu mūsų šių die- 
klausimu—Kaip mes gali- 
pagelbėti mūsų

Taip vadinamas Penkioli- 
| kos Komitetas įteikė miesto

reikšti ir organizacijos neno
rėjo su ja prasilenkti išleid 
žiant savo myliiną, Veiklų na
rį. fceP-

seserys Pakelti miesto važiuotės 
Lietu- 'liniiomis fėra iki 7*4 centų 

perkant dviem važiavimam 
, !tikietus, o už vieną imant po

ska,tl,n- 10 centų.

■ ■ '

NpwWko^^^Zmioi
LLD Konferencija Sveikins 

“Laisves” Suvažiavimą
Į dienraščio “Laisvės” adm. 

iškeltą obalsį pasveikinti 
“Laisvės” suvažiavimą su SL
OGO, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-ro Apskričio kon
ferencija atsakė paskyrimu 
$25 suvažiavimui pasveikinti 
ir išrinko delegatę atstovauti 
apskritį.

Konferencija taip pat pa
skyrė $10 dienraščio “Lais
vės” bazarui ir $5 Radio pro
gramai paremti. Nepamiršta ir 
kiti svarbūs reikalai—vakario-^New Jersey apylinkių kuopos 
čių lietuvių liaudies dienraštis 
“Vilnis”, Medikalė Pagalba, 
Apšvietos Fondas, mūsų šalies 
apsigynimas. Nutarta nusi
pirkti $50 vertės Apsigynimo 

“Vilniai” ir Med. Pag. 
po $10, Apšv. Fondui

pasmerkta lietuviški fašizmo 
apaštalai, kurie vis dar tebe- 
šinkuoja hitlerišką propagan
dą Amerikos lietuviams ir ar
do Amerikos lietuviuose vie
ningumą, kuris šiandieną bū
tinas laimėjimui karo prieš 
mūsų šalies užpuolikus, o taip 

I pat ir prieš Lietuvos pavergė
jus nacius,

LLD 2-rą Apskritį sudaro 
didžiojo New Yorko ir Long 
Islando, o taipgi ir artimųjų

kurių didžiuma buvo atsiuntu- 
sios savo atstovus į šią konfe
renciją. Is raportų matėsi, kad 
tūlų iš tų kuopų veikla labai 
gera, kitų silpnesnė ir būtinai 
stiprintina, kas, be abejo, ir 
bus daroma, kadangi šiais 
sprendžiamų kovų tarp bruta- 
liško fašistinio su demokratiš
ku pasauliu laikais jokia or
ganizacija, joks pažangus 
žmogus snuduriuoti neišgali, 

pasisakyta remti Į Reikalinga yra energingiausia
Valstijų karo pas- 
Ašies agresoriai ir 
jie atstovauja, bus

Bondsą, 
paskirti 
$5.
Rems J. V. Karą Iki Pergalės 

Ant Fašistų

Konferencijoj priimtose re
zoliucijose 
Jungtinių 
tangas iki 
viskas, ką
sutriuškinta ir atsteigta pasau
liui saugumas ir taika. Taipgi

veikla prieš fašizmo agentus 
savo susiedijose, reikalinga 
yra dėti visos jėgos rėmimui 
ginkluotos kovos karo fronte.

Rep.

Laisves Radio Mitingas
Visos Didžiojo New Yorko apylinkės “Laisvės” Radio Prog

ramos rėmėjų svarbus mitingas įvyks antradienį, sausio 
(Jan.) 13 d.

Gauname visokių sugestijų dėl laiko ir dėl programos ve
dimo. Tad susirinkime visi ir aptarkime čia suminėtus reika
lus. Taipgi pasiruoškite naujų gerų sumanymų “Laisvės” Ra
dio Programos palaikymui.

Kviečiame dalyvauti organizacijų valdybas ir visus asme
nis, kurie yra prisidėję prie programos palaikymo ir kurie no
ri prisidėti. °

Šiame mitinge taipgi bus renkamas programos reikalam 
vesti komitetas.

MOTERIMS
Mezgėjos ir moterys kiiu- 

bietės prašomos sueiti “Lais
vės” salėn šio antradienio va
karą, sausio 13-tą, lygiai 7 
vai., prieš Laisvės Radio rė
mėjų susirinkimą, kad pasiim
ti vilnų ir trumpai pasitarti 
dėl vilnų fondui rengiamo va
karėlio sausio 17-tą.

Kliubiečių reguliaris susi
rinkimas šį ketvirtadienį ne
įvyks, kadangi 15-tą praside
da Pirmos Pagalbos klasė Eas
tern District High School pa
talpose, kur ir kliubietės nori 
mokintis.

Klasei dar galima užsire
gistruoti iki 15-tos ir tą die
ną, pirmose pamokose. Tęsis 
per 5 savaites. Gerai lankiu
sioms išduos liūdymą.

Kl. Valdyba.

b

LAISVES
BAZARAS

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

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

linga Dienraščiui 
Parama

Viskam brangstant, 
dienraščiui darosi 
kiau finansiniai,
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagelba.

sun-
Labiau,

BAZARAS BUS

Vasario-February

Central Palace Salėje 
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

f

Iš Kosto Lukausko 
Laidotuvių

Jūs Norite Paremti 
Mezgėjų Darbą

Brooklyniečiai lahar įverti
na raudonarmiečiam svederių 
mezgėjų pasiaukojusį darbą ir 
gausiai prisideda aukomis. Tū
li jau yra aukoję kelintu kar
tu. Juk ne juokais sukelta 
vilnų pirkimui virš $150.

Tie visi gerieji rėmėjai ir 
dar neturėjusieji 
sidėti tam tikslui 
auka, tai galės 
šeštadienį, sausio 
rą, netiesioginiu,
būdu, atsilankydami į moterų 
rengiamą Vilnų Fondui 
mogą “Laisvės” salėje, 
Lorimer St., Brooklyne.

Rengėjos prašo visus
myti, jog tą vakarą galite vi
sai nesigaminti vakarienės na
mie, bet ateiti anksti į balių ir 
čia gausite puikią namie ga
mintų valgių vakarienę. Val
gius moterys suneš iš namų. 
Bus ir gėrimų, nuo ko visas 
pelnas skiriama vilnoms pirk
ti.

progos pri- 
su tiesiogine 
padaryti šį 

17-tos vaka- 
sau smagiu

pra-
419

įsitė

Komisija.

Darbininkų Mokykloj 
Nauji Kursai

Darbininkų Mokykla žie
mos terminui, kaip skelbia tos 
įstaigos pranešimai spaudoje, 
jau turi suregistravus gana 
studentų 87 klasėms, studijuo- 
jančiom 28 skirtingus klausi
mus. Tačiau registracija dar 
pratęsta vienai savaitei. Prie 
reguliarių kursų pridėta 6 
nauji kursai studijavimui pa
saulinio karo klausimų.

Registracija ir klasės, būna 
35 E. 12th St., N. Y.

PRANEŠIMAI
C. BROOKLYN

LDS 46 kp. mėnesinis mitingas 
bus trečiadienį, sausio 14 d., 7:30 
vai. vak., Lietuvių Neprigulmingo 
Kliubo name, 269 Front St.

Visi nariai būkite laiku. — Valdy
ba. (10-11)

Kas Pasakyta Knygoje 
“Misija Maskvon”?

Visoje šalyje dabar kalba-1 Union Avė., Brooklyne. Prad- 
ma ir rašoma apie knygą žia 7:30 vai. vak. Įžanga ne- 
“Misija Maskvon”, kurią pa- mokama. Rengia LLD 1 kuo- 
rašė garsus amerikietis Joseph pa. 
Davies, buvęs Jungtinių Vals
tijų ambasadorius Sovietų Są
jungai. Kas toje* knygoje taip 
įdomaus pasakyta? Kaip ji 
paliečia ir mūsų šalies šiandie
ninius reikalus?

Tos garsiosios knygos ap
žvalgą padarys J. Siurba šio 
ketvirtadienio vakarą įvyk
siančiose prakalbose, sausio 
15-tą, Pil. Kliubo salėj, 280

atsilankyti. 
Visi prašomi pranešti apie 
prakalbas tiems, kurie šio pra
nešimo nebus skaitę.

Rengėjai.

Zoja Fiodorovą žvaigžde filmoje “Mergina Iš Lenin
grado” atvaizduoja Raudonosios Armijos slaugę. Fil
mą jau ketvirta savaite rodoma Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke. Taipgi rodoma Newar- 
kė, New Station Teatre, 305 Market Street.

Kastantas Lukauskaš, 
niau buvęs brooklynietis, 
per pastaruosius apie 15 metų 
Great Necko gyventojas ir 
veikėjas, sausio 11-tą atlydė
tas Fresh Pond Krematorijon, 
Maspethe, kur jo kūnas sugrą
žintas žemei greitosios pakai
tos procesu—pulverizacija ug
nyje, sudeginimu, kaip velio
nis pats to pageidavo gyvu 
būdamas.

Išleisti iš namų Great Nec- 
ke prisirinko daug žmonių ir 
dideliu būriu atlydėjo, čionai 
irgi jau laukė didelis būrys 
brooklyniečių - maspethiečių 
velionio ir jo šeimos draugų ir 
pažįstamų.

Atatinkamą velionio gyveni
mui gražią atsisveikinimo kal
bą pasakė R. Mizara, “Lais
vės” redaktorius. Mirtyje, sa
kė jis, nėra nieko netikėto— 
kas kartą gimė, turės ir mir
ti,—kaip lygiai nieko nepa
prasto tame, kad žmogus gy
veno. Drg. Lukausko gyveni
me svarbu yra tas, kad jis gy
veno pavyzdingu, visuomeniš
ku gyvenimu, kad jis, kiek jo 
geriausios jėgos leido, pašven-

tė savo gyvenimą tam, kad vi
si žmonės galėtų gražiau gy
venti, kiekvieną galimą va
landą pašventė visuomenei.

Velionis Bukauskas paliko 
giliame liūdesy.)’ žmoną Oną 
ir dukrelę Olgą, gyvenančias 
705 Middle Neck Road, Great 
Necke, ir seserį Antosę Crum
ley, Montrealyje, kuri dėl ka
ro sąlygų negalėjo atvykti į 
šermenis. Taipgi prieš karą 
dar gyveno jo brolis Vaclovas majorui LaGuardijai pasiūly* 
Sovietų Sąjungoj ir 
Nastazija ir Elzbieta 
voj.

Velionio šermenis 
gai lankė greatneckiečiai, bu
vo atvykusių ir iš toliau. Prie 
jo karsto sudėjo gėlių vaini
kus Great Necko Piliečių Kliu- 
bas, LLD ir LDS kuopos^ Cho
ras Pirmyn, Komunistų Parti
ja, taipgi atsiųsta gėlių nuo 
Sesers—buvo apstatytas gėlė
mis, nors gyvu būdamas ir sa
kydavęs, kad jis nenorėtų, jog 
dėl jo mirusio organizacijos 
leistų nors dalelytę savo ištek
lių. Tokia jau mūs šalyje pri
imta .tradicija pagarbai iš-

Įteikta Pasiūlymas Kelti 
Subvrų Fėrą

L. Mangini, 66 m., taip bu
vęs įsisupęs drabužiuose ap
saugai nuo šalčio, kad nema
tęs 
ris 
1st

atskriejančio taksiko, ku- ■ 
jį ant vietos užmušė ant

Tapybos ir braižybos kūri
niai iš armijos, laivyno ir ki
tu karo veiklos sričių dabar 
išstatyti parodon Artistų Biu
re, 10 W. 47th St., N. Y.

Auto Savininkų 
Klausimai

Cacdiione Raportavo 
Savo Išrinkėjams

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

SULAIKYTA ANT KETVIRTOS SAVAITES

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA 

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietu katės slauges d.rbančias
Taipgi: Trumpesnės Sovietų Filmos:

“Soviet Women” ir “To the Jews of the World” 
ir: SOVIETŲ KARĖS ŽINIOS

Nuolatiniai nuo 9 vai. ryte — 25c. iki 1 vai. p. p. šiokioms dienoms

STANLEY THEATRE s'v'n,h s"- N' v'
VĖLUS RODYMAS SUBATOM

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

grupių ir 
Iš senų 
n a ujus 
lūs ii? 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui e s ant ir 
padidini tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLeninore 5-6191

•»f
LIETUVIŠKA -A- į

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

i 
i
1 
i

gS: JOSEPH ZEIDAT, Sav0H-

Dr. J. J. Kaškiaačius I 411 Grand St., Brooklynar

E). W

Clement Vokietaitis

ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO 
ir šeštadieniais atdara per naktį

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

Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Kaip žinia, 
susiorgani- 

Tolimesnėse

sižengimai auto pastatymo- 
parkinimo taisyklėms.

Dienraščio “Laisvės”, suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį ,

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

ATDARA NUO
Penktadieniais

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

LORIMER RESTAURACIJA \
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BB

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158 Į

3
337 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

i

Peter V. Cacchione, pirmas 
komunistas miesto tarybinin
kas, atrodo pasiryžęs išpildy
ti savo pažadus iki vienam, 

dėti po finansine atsakomybe j Vienu iš keletos prieš rinki- 
ar tik tas vienas, kuris kai-Į mus duotų pažadų buvo: pa- 
čiausis davime priežasties ne-! laikyti tamprius ryšius su savo 
laimei ? i rinkėjais, raportuoti jiems

Atsakymas. — Įstatyme pa
sakyta, kad auto savininkai ar 
vairuotojai ar akieji bile ko
kiu nors būdu surišti su nelai
me turės parodyti finansinį at- 
sakomingumą ateičiai ir sudė
ti užtikrinimą atlyginimo nuo
stolių, jeigu laike nelaimės 
nebuvo apsi draudę ar po bon- 
dsu.

Klausimas. — Jeigu du 
daugiau automobilių susiduria 
nelaimėj ir nei vienas nebūtų 
apdraustas ar jie visi būtų pa-

K. — Atsitikime nelaimės 
esant mašinai apdraustai ar 
manęs reikalaus padėti savo 
ajxlraudos liūdymą pas komi- 
sionierių.

A. — Užteks išpildyti notą, 
žinomą kaipo forma SR 21 
Motorinės Važiuotės Biure, 
kad parodyti, jog savininkas 
ar operatorius padengU ata
tinkama apdrauda.

K. — Ar bile kurios kom
panijos išduodamos motorinių 
vežimų apdraudos yra priima
mos pagal įstatymą, reikalau-

rinkėjais, raportuoti 
apie Miesto Tarybos darbus ir 
ką jisai pats kalbamais klau
simais daro.

Naujoji Miesto Taryba sa
vo pirmą pasėdį turėjo perei
tą savaitę. Naujasis miesto 
tarybininkas Cacchione apie 
tarybos veiklą savo rinkėjams 
raportavo per radio pereitą 
sekmadienį. Savo kalboje jis 
atžymėjo buvusį stiprų vienin
gumą atidaromojo.) sesijoj.

Pirmoji sesija, 
praleista tarybos 
žavimo darbui. __________
sesijose bus daugiau veikimo 
ir tikimasi, kad iš tų sesijų 
pranešimai bus labai įdomūs 

i visiems, kuriem rūpi miesto 
reikalai. Tarybininkas Cac
chione pažadėjo, jog jis iš 
Miesto Tarybos raportuos kas 
sekmadienio vakaro 11:10, iš 
radio stoties WHOM.

SCREEN STAR RAR & CRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

i 
J

mos pagal įstatymą, reikalai)- Per 11 mėnesių 1941 metų 
jantį įrodyti finansinį atsako-į mieste padaryta 504,638 pra- 
mingumą ateičiai.

A. — šios valstijos gyven
tojas turės parodyti liūdymą, 
jog turi apdraudą tokioj kom
panijoj, kuri yra autorizuota 
vesti biznį New Yorko valsti
joj. Kitos valstijos gyventojas 
gali duoti įrodymą, kad jis tu
ri apdraudą iš kompanijas, le
galiai vedančios apdraudu biz
nį toj valstijoj, kurioj jis gy
vena.

Apdraudu Agentai Gavo 
Unijos Sutartį

John Hancock Life Insu
rance Co. pasirašė pirmą su
tartį su Ofisų ir Profesionalų 
Darb. Unija, CIO. Pakeliama 
algos, nustatyta ipesusiprati- 
mus rišti per uniją, duos 2 sa
vaites atostogų.

Sutartis paliečia firmos dar-., 
binrnkus visoje šalyje. Vien 
New Yorke turi agentų virš 
1,000, Bostone virš 500. 1

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavima
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!,
IURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 

ateikite pasimatyti su Giviai
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

a^esas..

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Vasario 1 February
Laisvės” Bendrovės suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N Y 
Tel Kv <-*698

MATEUSAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

įjjį Vietos ir importuo- 
tos degtinės ir vy- 

w nai, geriausių bra- 
g* vorų alus ir ėlius.

Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes SI. eleveitcrlo stoties

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




