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Yra lietuvišku laikraščiu re
daktorių, kuriuose viešpatauja 
visiškas politinis nususimas, 
nesusivokimas, klaikuma ir 
tuštuma.

Jie negali originaliai paga
minti net ir kvailybės. Jie sko
linasi net ir koliojimąsi, net ir 
keiksmus.

Neduok pasiskaityti tiems 
žmonėms “Naujienų”—jie pa
siliks tikrais politiniais sirato- 
mis. Iš labiausiai politiniai su- 
sikaneveikusio Grigaičio jie 
semiasi “išmintį” ir pliovones. 
Juo neišmintingesnį tas galvo
čius parašo nonsensą, tuo la
biau apsilaižydami tie redak
toriai jį kartoja savo laikraš
čiuos !. . .
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Vokiečių Divizijos 
Atsisako Grįžt j 

Karo Frontą

London, saus. 13. —Lais
vųjų Holandų radijas pra
nešė, kad trys vokiečių di
vizijos šiaurinėje Francijoje 
atsisakė grįžt į karo fron
tą prieš Sovietus. Jos buvo 
partrauktos iš sovietinio 
fronto pasilsėti.

Už atsisakymą grįžt fron- 
tan naciai sušaudė 62 ka
reivius iš tų divizijų.

Įvairiose kitose vietose 
vokiečių kareiviai taipgi at
sisakė eit vėl į mūšių fron
tą. jeigu jiems nebus duota 
šilti drabužiai.

Mes tą Grigaičio plepalai Vengrija atmetė nacių 
skaitėme perdaug žioplu, kad reikalavimą siųst daugiau 
į^Jį atsakyti. Bet žiūrime, kad vengrų kariuomenės į so- 
ir Juozas Tysliava pakartojo | vietinį frontą.
savo mokytojo “išminties pa-: 
birą!

SOVIETAI PRAKIRTO 
SAU KEUIĄ I SVARBU 

PETSAMO PRIEPLAUKĄ

Naciai Bando Apsi
gint nuo Utėlių 
Ir Tifo-Maro

Andai A. Bimba “Laisvė
je” parašė, kad teisėta Lietu
vos vyriausybe reikia skaityti 
tą, kurią sudaro Paleckis ir 
Gedvilas.

Na, ir kas čia, rodos, tokio!
Bet štai Grigaitis išstoja 

per savo laikraštį, reikalauda
mas, kad, jeigu “Laisvė” tokį 
dalyką įdėjo, tai ji yra “sve
timos valstybės agentas” ir 
kaipo tokis privalo užsiregis
truoti Washingtone’

Mes tą Grigaičio

Jeigu “Laisvė” dėl to turė
tų būti “svetimos valstybės 
agentas,” tai tokiais turėtų 
būti visi angliški didieji Ame
rikos laikraščiai.
'Juk kiekvieną dieną 

tie laikraščiai spausdina iš ka
ro lauko žemlapius ir kiekvie
nas jų Lietuvą priskaito Sovie
tų Sąjungai!

Didelis Niujorko dienraštis 
“World-Telegram” kas metai 
išleidžia kalendorių—“World’s 
Almanac”, šiame kalendoriu
je aiškiai pažymėta, kad Lie
tuva yra Sovietų Sąjungos da
lis,—tarybinė respublika.

Tie patys redaktoriai tik vi
sai nesenai ragino savo skai
tytojus rinkti aukas ir siųsti 
Berlynan. Tik visai nesenai 
jie spausdino Hitlerio agento 
Ancevičiaus propagandą savo 
laikraščiuose. Tik visai nese
nai jie persispausdino špaltų 
špaltas iš hitlerininkų leidžia
mų laikraščių “Ostlande”!

Anglai Užėmė Šokimą; 
Veja Fašistus Tolyn 

Atgal Libijoje
Cairo, Egiptas, saus. 13. 

— Anglai užėmė Solumą, 
prie sienos tarp Egipto ir 
pbijos; x nelaisvėn paėmė 
šimtus vokiečių ir italų ka
reivių ir oficierių.

Anglai tikisi greitu laiku

Kuibišev, Sovietai. — So- tam iš Anglijęs ir Ameri- 
vietinė kariuomenė tolimoje kos. Petsamo paėmimas į 
šiaurėje atėmė iš vokiečių'Sovietų rankas taipgi už- 
Mousfa Tunturi kalnyną, kirstų vokiečiam šiaurinį 
Rybačij pusiausalyje, neto
li Suomijos uosto Petsamo. 
Tuomi raudonarmiečiai pra
kirto sau kelią į neužšalan- 
čią Petsamo prieplauką. So
vietinės kanuolės iš skar
džių Mousta Tunturi kalnų 
pasiekia Petsamo.

Petsamo uostas -galėtų srityje, į pietų vakarus nuo 
tarnaut kaip vartai įgabeni- Maskvos, ir užėmė 30 kai
mui karo reikmenų Sovie- mu bei miesteliu. V —' v

jūrų kelią į Suomiją.
12 MYLIŲ PIRMYN 
CENTR. FRONTE

Sovietų pranešimas saus. 
12 d. teigė, kad Raudonoji 
Armija pasigrūmė 12 my
lių pirmyn Malojaroslaveco

SOVIETU KARIUOMENE DARO NAUJUS 
DIDŽIUS ŽYGIUS PRIEŠ NACIUS

London, saus. 13. —Ang
lų radijas pranešė, jog So
vietų kariuomenė grūda vo
kiečius atgal tarp Viazmos 
ir Briansko. Keliose vietose 
naciai, apsupti, kaip į “kiše- 
nius suvaryti.”

Sovietų kariuomenė per 
dieną nubloškė vokiečius 9 
mylias atgal linkui Smolens-

viename stambiame mieste 
į pietus nuo Maskvos, kaip 
paduoda “Raudonoji žvaigž
dė,” bet nemini miesto var
do.

(Briansk ir Oriol yra du 
dideli miestai j pietus nuo

atimt iš fašistų ir Halfaya ko, tai dabar raudonarmie- 
tarpkalnę, netoli Solumo, šiam telieka tik 71 mylia 
kuria anglai iau seniai laiko pasiekt Smolenską.

1. v ' 'į

kurią anglai jau seniai laiko 
apsupę
Apsuptiems trūksta 
ir geriamo vandens, 
orlaiviai ir kanuolės 
pleškina juos.

Vakar anglai ties 
ya paėmė šimtą fašistų į 
nelaisvę.

Daugelis italų patys per
bėgo į anglų pusę ir pasida
vė.

Anglų 'kariuomenė Libi
joj vejasi vokiečius ir ita
lus ir iš oro naikina juos

visomis pusėmis, 
maisto 
Anglų 
nuolat

Apsupo Du Naciy Pulkus 
Stambiame Mieste

Halfa- Kuibišev. — Sovietų ka
riuomenė apsupo du vokie
čių pulkus ir tankų grupę

Kai kurie žmonės mano, 
kad mes šiuo metu perdaug 
rašome apie karą. Jie klysta.

Kas šiandien gali būti kiek- besitraukiančius atgal lin- 
vienam žmogui i 
kaip sumušimas fašizmo-na- 
cizrno ?

Patsai svarbiausias šian
dien dalykas turi būti: visos 
mūsų mintys, visos mūsų jė
gos, visi mūsų resursai priva
lo būti pajungti vienam did
žiajam tikslui: Hitleriui ir jo 
naciškoms jėgoms — japoniš
kiems, itališkiems banditams— 
sunaikinti!

svarbesnio, kui Agheilos.

Alkanųjų Riaušės
Daugelyj Miestų

Vokietijoje

Vienas senovės Romos pa
triotas, Kato, kur tik jis eida-

rinkimą—vis užbaigdavo savo 
kalbą: Kartagas turi būti su
naikintas!

Kartagas—senovės miestas 
ir valstybėlė Afrikoje, kuris 
pagaliau ir buvo romėnų nu
galėtas, sunaikintas!

Taip šiandien turime dary
ti mes. Hitlerizmas turi būti 
sunaikintas!

Amerikiečiai šiuo metu var
toja labai tinkamą posakį:
Remember Pearl Harbor! 
siminkim Perlų Uostą!

Tai reiškia vienas ir 
pats!

London, saus. 13. — So
vietų žinių agentūra Tass 
pranešė, jog Leipzige ir ei
lėje kitų miestų Vokietijoje 
žmonės kėlė riaušes - de
monstracijas, protestuoda
mi, kad nacių valdžia vėl 
sumažino kiekį leidžiamo 
pirkt maisto.

PARTIZANŲ TEISMAI IŠDA
VIKAM UŽFRONTĖJE

tas

Sausio 21 d. sukaks 
metų, kai mire Leninas.

Sausio 22 d. sukaks 
septyni mėnesiai, kai 1 
užpuolė Sovietų Sąjung

Man atrodo, kad su

18-ka

lygiai 
Hitleris

Kuibišev. — Partizanų 
kovotojų būriai, veikdami 
toli užnugarėje vokiečių 
fronto, įsteigė savo keliau
jančius teismus. Jie gaudo, 
teisia ir šaudo vietinius iš
davikus, kurie veikia išvien 
su vokiečiais.

Persimesdami iš vienos 
vietos į kitą, šie partizanai 
teisėjai naikina viską, kas 
tik yra vokiška-naciška.

su tomis

sukaktuvėmis Raudonosios Ar
mijos komanda turės paskelb
ti pasauliui įdomių žinių!

Berne, šveic. — Praneša
ma, kad Hitleris sumobili
zavo šimtus gydytojų ir 
slaugių, tam tyčia išlavintų 
kovot prieš marą-tifą, ki
taip vadinamą, dėmėtąją 
karštinę, ir siunčia juos į 
frontą gint nacių armijas 
nuo utėlių ir tifo. — Utėlės 
yra aršiausios tifo išnešio- 
tojos ir apkrėtė jos juomi.

Pranešimas nesako, ar 
naciai ką daro, kad apgintų 
nuo tifo civilius gyventojus 
Lietuvoje, Latvijoje, Esto- 
nijoje, Baltgudijoje, Lenki
joje ir Ukrainoje.

Naciai nuogąstauja, kad 
baigiantis 
baisesnis 
armijoms 
fronte.

žiemai bus dar 
tifo pavojus jų 
soviet iniame

Lenkija, Graikija ir Kt 
Užimtos Šalys Keršys 

“Quislingams”
London, saus. 13. —Esan

čios trėmime valdžios aš- 
Maskvos, linkui kurių So- tuonių užimtų kraštų — 
vietai vedė smarkias atakas Lenkijos, Norvegijos, Grai- 
-paskutinėmis dienomis, kijos, Holandijos, Belgijos, 
Londono radijas antradienį Jugoslavijos, Luksemburgo 
iš ryto skelbė, kad tai Orio- ir Laisvųjų Prancūzų — 
le raudonarmiečiai apsupo nusprendė po karo atkeršyt 
du pulkus vokiečių.) į išdavikams Quislingams, 

[kurie bendradarbiauja su 
London. — Anglai prane- naciais.

neša, kad Sovietų karo lai
vai Juodojoj Jūroj pleškina 
vokiečius bėgančius atgal

(Tąsa 5-me pusi.)

Nacių Nuostoliai Ore Daug 
Didesni, Sako Sovietai

HITLERIS PABĖGO IŠ SMOLENSKO;
RAUDONOJI ARMIJA APSUPO ORIOLĄ

London, saus. 13. — Pra
nešimai iš Vokietijos sako, 
jog Hitleris apleido Smo
lenską, 230 mylių į vakarų 
pietus nuo Maskvos, ir iš
vyko kur tai į pietinį fron-

Hitleris prieš pat Kalėdas 
buvo įsisteigęs Smolenske 
kaipo vyriausias nacių ar
mijos komandierius.

Žinios iš Kuibiševo sako, 
jog Sovietai neatlaidžiai 
stumia vokiečius atgal lin
kui Smolensko, ir per tris 
paskutines čĮienas atkariavo 
157 apgyventas vietas nuo 
nacių. Vokiečiai apleidžia ir 
kai kurias stipriai aptvir- 
tintas pozicijas.

Pranešimai iš Stockholm, 
Švedijos, teigia, jog rusai 
visomis pusėmis apsupo 
stambų miestą Oriolą, 200 
mylių į pietus nuo Maskvos, 
ir paėmė į siųstus du vokie- 
čių pulkus (6,000 kariuome
nės) ir 250 tankų.

Berlynas kalba apie nuož
miausias rusų vedamas atakas 
prieš nacius Oriole.

United Press žinioj iš Kui
biševo 
trumpu 
nacių
pramonės centrą Doneco srity-

je, 210 mylių į pietus nuo Orio
lo.

Sovietų laivai iškėlė daugiau 
savo kariuomenės į Krimo pu- 
siausalį prieš vokiečius.

Iš Stockholmo pranešama, 
jog sovietinė kariuomenė gru
miasi vis pirmyn linkui Nov
gorodo, 90 mylių i pietus nuo 
Leningrado.

Maskva. — Nuo sausio 3 
iki 9 d. Sovietai sunaikino 
169 vokiečių orlaivius, o sa
vo prarado 39. Sovietai pa
juokia nacių pranešimus, 
būk jie tuo laiku sunaikinę 
112 rusų orlaivių, o savo 
praradę tiktai 16.

Žuvo Didelis Laivas 
Netoli Kanados

spėja, kad Sovietai 
laiku atkariaus nuo 

didmiestį , Charkovą,

Hitleris Pavarė Tu
zinus Aukštųjų Sa

vo Generolų

Stockholm, Šved.,
13. — Pranešimai iš Berly
no pripažįsta, jog Hitleris 
pakeitė kai kuriuos koman
dierius sovietiniame fronte, 
bet nesako, kokius.

saus.

London, saus. 13. — čia 
gauta žinių, jog naciai pa
šalino iš komandos desėtkus 
savo generolų, tarp kurių 
esąs ir Nikolaus von Fal- 
kenhorst, koma ndierius 
šiaurinio Suomijos fronto 
prieš Sovietus.

Anglų spauda skelbia, 
kad paskutiniu laiku 25 vo
kiečių generolai buvo pava
ryti iš komandos arba pa
tys pasitraukė, nesutikda
mi su Hitleriu kas liečia ka
ro vedimą prieš Sovietus.

AMERIKIEČIAI IŠTAŠKĖ 
JAPONŲ TANKUS; .
NUVIJO PRIEŠUS

Amerikos Artilerija Atmušė Japonus Atgal
Washington, saus. 13. — baterijų japonų kanuolių.

Amerikiečių artilerija į 
šiaurių vakarus nuo Mani- 
los, Luzon saloje, sudaužė Jungtinių Valstijų karo de- 
daugelį japonų tankų, šar-1 partmentas praneša, jog 
vuotų automobilių, kelioliką amerikiečių ir filipiniečių 
baterijų kanuolių ir priver- artilerija sumušė ir atgal 

" ’ ” " ’ 1 ' atmetė japonų artileriją į
šiaurių vakarus nuo Mani
jos, Luzon saloje.

tė japonų pėstininkus pasi
traukt atgal.

Toje artilerijos dvikovo
je, perkūnavusioje per 24 
valandas, amerikinės ka
nuolės pasirodė geresnės už 
japoniškas.

Washington, saus. 13

NEPATVIRTINTAS JA
PONŲ PRANEŠIMAS

Tokio, saus. 13. — Japo-
Washington, saus. 13. — nai skelbia, kad jie jau už- 

Amerikiečių artilerija, su- valdę Batan pusiausalį, Lu- ’ 
mušdama japonų artileri- zon saioje, Filipinuose, 
jos ataką, Luzon saloje, į: 
šiaurių vakarus nuo Mani- Niekas nepatvirtina šio 
los, be kitko, sudaužė ir 11 japonų pranešimo.

PREZIDENTAS PASKYRĖ TAIKOS
KOMISIJĄ KARINEI PRAMONEI

apart unijos pripažinimo 
klausimo tokiose darbavie
tėse, kur dar nėra unijos.

Radijas saus. 13 d. prane
šė, jog nuskendo (ar buvo 
nuskandintas) vienas dide
lis talkininkų laivas, už 160 
mylių nuo Kanados. Su lai
vu žuvo 85 žmonės, o išgel
bėta 94.

Canada. — Tai priešų 
submarinas torpedavo ‘ ir 
nuskandino didelį garlaivį, 
už 160 mylių nuo Nova 
Scotia, kaip sako naujau
sias Associated Press pra
nešimas.

Meksika ir Jungtinės 
Valstijos sudarė bendro ap
sigynimo komisiją.

Tifas Suomijoje
London. — Anglų radijas 

paskelbė, jog išsiveržė tifas 
(dėmėtoji karštinė) tarp 
vokiečių kariuomenės šiau-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paskyrė vi- 
sašališką karinių darbų ko
misiją su Wm. H. Davisu, 
kaipo pirmininku. Ši komi
sija taikys ginčus tarp dar
bininkų ir samdytojų, kad 
jokie streikai ar lokautai 
nestabdytų reikalingų ka
rui darbų. Komisija suda
ryta iš 12 atstovų: keturi 
nuo valdžios-publikos, po 
du nuo CIO ir Darbo Fede
racijos ir keturi nuo pra- 
monininkų-samdytojų.

Valdžios-publikos atsto
vais komisijoje paskirta: 
kaipo pirmininkas Davis, 
kaipo vice-pirmininkas G. 
W. Taylor ir kaipo nariai 
prof. Frank P. Graham, 
North Carolines Universi
teto prezidentas, ir prof. 
Wayne L. Morse iš Oregono 
Universiteto.

Darbininkų atstovai ko
misijoje yra šie: nuo CIO— 
Thomas Kennedy, sekreto
rius iždininkas Jungtinės 
Mainierių Unijos, ir R. J. 
Thomas, pirmininkas Jung
tinės Automobilių Darbi
ninkų Unijos; o nuo Darbo 
Federacijos — Matthew 
Woll, Federacijos vice-pir
mininkas, ir George Meany, 
Federacijos 
dininkas.

Pramonės 
sijoje yra 
Hawkes, pirmininkas Jung
tinių Valstijų Prekybos Rū
mo, taipgi pirmininkas Con 
goleum-Nairn korporacijos 
Roger L. Lapham, L 
ninkas American-Hawaiian mos Singapore, 
garlaivių kompanijos; E. J.
McMillan, ; ’ 
Standard Knitting 
gyklų), Ine., ir Walter G. 
Teagle, pirmininkas N. J. 
valstijos Standard Oil kom
panijos.

Teigiama, jog ši komisija 
turės teisę galutinai iš- 
išspręst visus ginčus tik

Stabdo Reikmenų Pri
statymą Rumuną Ar

mijai Ukrainoj
New York, saus. 13. — 

United Press, amerikinė ži
nių agentūra, perduoda ra
dijo pranešimą iš Bucha- 
resto, Rumunijos sostinės, 
jog, esą, dėl blogo oro “lai
kinai” sustabdoma kasdie
nis gabenimas maisto, dra
bužių ir įrengimų rumunam 
kareiviam s o v ie tiniame 
fronte.

Vokiečių Transocean ži
nių agentūra paskelbė, kad 
rumunų komanda įsakė su* 
stabdyt kasdienį pristatymą 
rumunų armijai reikmenų 
j rytus nuo Dniepro upės 
Ukrainoje.

sekretorius iž-

atstovai komi-
šie: A. W.

Anglai vėl Priversti Pa
sitraukt Malajuose

Singapore, saus. 13. — 
Anglai, atakuojami japonų 
kelis kartus didesnėmis jė
gomis Malajų pusiausalyje, 
pasitraukė toliau į pietų va
karus iki Serembam, apie 

pirmi-il60 mylių nuo savo tvirtu-

tinerain(mkez- Japonai Užėmė Balandų 
Salą Tarakaną

OFICIALIAI AMERIKOS 
rinėje Suomijoje (Finlian- IR SOVIETŲ PRANEšI- 
dijoje). MAI 5-me PUSLAPYJE

Batavia. — Holandų vy
riausybė pripažino, kad ja
ponai užėmė mažiukę* Tara- 
kan salą, Rytinėje Holandų 
Indijoje, prie stambios Bor
neo salos. Rolandai užgrio
vė žibalo šaltinius ir sunai
kino jo perdirbimo fabrikus 
Tarakan saloje.
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Kitose lotynų respublikose, kaip Argen
tinoje, Čilėje, yra stiprus nacių judėji
mas ir fašistų judėjimas, skleidžiąs savo 
bjaurią propagandą, — nacišką propa
gandą?)

Aišku, Jungtinės Valstijos trokš pra
vesti šitoje konferencijoje tokią liniją, 
kuri pastatytų visas lotynų respublikas 
griežtose anti-naciškose, anti-fašistinėse 
pozicijose. Jeigu kurios ir atsisakytų pa
skelbti karą Japonijai, Vokietijai ir Itali
jai, tai kad bent solidarizuotųsi šiek tiek 
su mumis, su Jungtinėmis Valstijomis.

Nereikia nei aiškinti, kad pro-naciški 
elementai iš lotynų respublikų dės dide
lių pastangų, kad konferencija neprieitų 
prie solidarumo, prie bendro tikslo. Bus 
naudota visokiausios tam priemonės. Bet 
yra vilties, kad konferencija baigsis so
lidarioje dvasioje, vieningai pasisakyda
ma už sunaikinimą bendro amerikinių 
respublikų ir visos žmonijos priešo — 
fašistinės Ašies, — vokiškų, itališkų ir 
japoniškų banditiškų agresorių!

dienų ir atsinešdino daug 
brangių dovanų nuo gimi
niečių. Plačiau pasikalbėjus 
su juom, pasirodė, kad jo 
giminiečiai pagalba dovanų 
norėjo gauti sutikimą šnipi
nėti nacių valstybei.

Tavorinis laivynas yra di
delė pagalba karo laivynui. 
Trockistai, užsienio šnipai, 
priešakyje su Bronšteinu, 
Leningrado prieplaukoj, vie
ną pavasarį sugadino ilgam 
laikui net 16 Sovietų tavo- 
rinių laivų.

Bet Sovietų vyriausybė 
ir piliečiai sugebėjo apsi
ginti nuo tos nacių ir jų tal
kininkų šnipų šarančos. Dė
ka tam, dabar Raudonoji 
Armija gali sėkmingai gin
ti savo kraštą ir galės per
eiti į sunaikinimą hitleriz- 
mo. š.

* —

Rio De Janeiro Konferencija
Šiuos žodžius rašant, į Brazilijos sos

tinę, Rio de Janeiro miestą, renkasi ame
rikinių respublikų atstovai — daugiau
siai užsienio reikalų ministerial su savo 
padėjėjais, — į konferenciją. Konferen
cija prasidės sausio 15 d. Joje dalyvaus 
ir mūsų krašto atstovybė su valstybės 
sekretoriaus padėjėju, Sumner Welles, 
galvinyj. Ši amerikinių respublikų atsto
vų konferencija faktinai yra sušaukta 
mūsų krašto vyriausybės iniciatyva.

Kas gi šitoje konferencijoje tokio di
delio bus tariama, jei ji skaitoma svar
bia konferencija? Be abejo, joje vyriau
sias klausimas bus: apsigynimo klausi
mas arba užpuoliko sumušimo klausimas 
ir užtikrinimas visoms respublikoms 
saugumo ir laisvės.

Konferencija šaukiama tuomet, kai šis 
kontinentas tapo užpultas. Jį užpuolė 
japoniškas barbaras. Jį užpuolė Hitle
ris ir Mussolinis ir Japonijos imperija- 
listas. Užpuolikas pasiryžo kirsti di
džiausią smūgį pačiai galingiausiai šito 
kontinento respublikai — Jungtinėms 
Valstijoms. Ir jis jį kirto, pasalingai 
puldamas Perlų Uostą.

Taigi, jeigu kada nors apsigynimo 
klausimas amerikinėse respublikose bu
vo diskusuojamas tik kaipo ateities klau
simas, tik teorijoje, tai šiandien jis pa
tapo mirties ar gyvenimo klausimu. Nes 
Amerika jau tapo užpulta. Kita, jeigu 
kada nors buvo žmonių, kurie sakė, kad 
šito kontinento niekas negalės užpulti, 
nes jis stovi toli nuo Europos ir Azijos, 
jis yra atskirtas plačiųjų vandenų, tai 
šiandien jau ir toji teorija į šipulius su
byrėjo. Nes pasirodo, kad keletas tūks
tančių mylių vandens ploto gerai gink
luotam priešui yra tik mažmožis. Tą pa
rodė japoniškų barbarų žygis. Išeinant 
iš to, jeigu buvo “teoretikų,” kurie skel
bė, kad, sakysime, Hitleris niekad nega
lėtų užpulti Pietų Amerikos (užkariavęs 

, Afriką), tai šiandien ir tokiems jau tu
rėtų būti aišku, kad jie klydo, kadangi iš 
Dakaro Braziliją nesunkiau užpulti, kaip 
iš Japonijos salų Amerikos teritorijos 
‘Ramiojo Vandenyno plotuose.

Kitais žodžiais, šiandien amerikinėms 
respublikoms apsigynimo klausiusias pa
tapo dienos klausimu, šiandien visų ame
rikinių respublikų žmonėms stovi vienas 
ir tas pats uždavinys: sunaikinti žmo
nijos priešą; sunaikinti banditišką agre
sorių; sunaikinti Hitlerį ir jo talkinin
kus!

Deja, ne visose amerikinėse respubli
kose yra “viskas tvarkoj.” Tai yra, ne 
visose amerikinėse respublikose yra da
roma viskas ta kryptimi, kad priešas bū
tų sunaikintas. Jeigu žmonės, jeigu dar
bo liaudis, tatai supranta ir nori pasi
reikšti už Hitlerio ir jo naciškų jėgų 
sunaikinimą, tai valdantieji sluoksniai 
daugelyje tų šalių bando ne tik sėdėti 
ant dviejų kėdžių, bet net bando pasisa
kyti už fašistinę Ašį labiau, t negu už 
amerikinių respublikų laisvę ir saugumą. 
Štai, pavyzdžiui, neseniai Buenos Aires 
miesto žmonės (Argentinoje) norėjo su
ruošti milžinišką masinį mitingą, pareiš- 
kiantį savo solidarybę su Jungtinėms 
Valstijomis, bet to krašto vyriausybė ne
leido susirinkti, skelbdama, būk Argen
tina esanti griežtai neutrali!...

Daugelyje lotynų respublikų veikia is
paniški fašistai, besivadiną falangistais. 
Jie skleidžia nuodingą propagandą prieš 
Jungtines Valstijas. Jiems, sakoma, gra
žiai talkininkauja katalikų dvasiški j a.

Vis Tai Nepaprasta!
Vienas laikraštis andai pažymėjo, kad 

šiemet Niujorko miesto taryboje yra pla
čiausiai atstovaujami visokių sluoksnių 
ir pažvalgų didmiesčio, gyventojai. Ir su 
tuo tenka sutikti. Reikia atsiminti, kad 
dar niekuomet šito didmiesčio istorijo
je miesto taryboje nėra buvęs komunis
tas.

Mes turime galvoje gabų ir energingą 
vyrą, Petrą V. Cacchione. Tai italų kil
mės žmogus — Italų, beje, Niujorke gy
vena daugiau, kaip Romoje. Cacchione 
—darbininkas. Cacchione tarnavęs Dė
dės Šamo kariuomenėje pereito karo me
tu. Cacchione savo inteligentiškumu ir 
darbu įgavo Brooklyno gyventojuose 
tiek įtakos, kad jie jį išrinko atstovauti 
juos miesto taryboje.

Komunistas tarybos narys trokšta pa
laikyti artimus ryšius su* tais, kurie jį 
išrinko. Jis atidarė raštinę ir kviečia 
darbininkus užeiti, kai jie turi laiko, su 
juo pasikalbėti. Jis ragina juos duoti 
jam patarimus ir nurodymų, kas jų gy
venime yra taisytino ir ką jis turįs kelti 
miesto taryboje. Jis per radiją kalba į 
savo rinkėjus ir visus piliečius apie mies
to tarybos veiklą. Išduoda jiems, taip 
sakant, raportą.

Kaip visos mūsų šalies, taip ir komu
nisto Cacchione’s vyriausiu šiuo metu 
uždaviniu, aišku, yra karo laimėjimas, 
sumušimas banditiško japono, sunaikini
mas Hitlerio ir jo naciškų jėgų. Natūra
lu ! Kas gi svarbesnio šiandien galėtų bū
ti bile padoriam Amerikos piliečiui?!

Mokslininko Balsas
Pereito sekmadienio “Sunday Worke- 

ryj” telpa neilga, bet svarbi kablegrama, 
prisiųsta žymaus Anglijos mokslininko, 
J. B. S. Haldane. Jis rašo pareiškimą 
Amerikos mokslininkams, kad mokslas 
stovi pavojuje. Mokslui grūmoja sunaiki
nimas, jei hitlerizmas užviešpatautų.

Mokslininkas Haldane nurodo, jog fa
šizmas mokslo nepakenčia. Vokietijoje, 
kur viešpatauja žiauriausia fašizmo dik
tatūra, mokslo įstaigos yra slopinamos, 
mokslininkai kankinami, kalinami. Jei 
hitlerizmui pavyktų pasaulį užkariauti, 
—taip būtų visur, teigia mokslininkas.

Tad mokslininkas Haldane ragina 
Amerikos mokslininkus imtis energiš- 
kiau už darbo. Daryti viską, kad ame
rikinės karo pastangos sustiprėtų ir hit
lerizmas būtų. sunaikintas. Tuomet pa
saulyje vėl užviešpataus laisvė mokslui.

Prie tokio pareiškimo nei žodžio dau
giau negalima pridėti!

Dar Vis Per mažai
Iš korespondencijų pasirodo, kad šian 

ir ten mūsų draugijos bei organizacijų 
kuopos jau svarstė busimąjį “Laisvės” 
bendrovės šėrininkų suvažiavimą, įvyk
siantį š. m. vasarib 1 d. Bet tokių drau
gijų dar buvo mažai.

Mes prašome, mes raginame, kad vi
sos mūsų draugijos, kliubai, organizaci
jų kuopos tuo klausimu gyviau susirū
pintų. Mes taipgi prašome visus pa
vienius mūsų draugus ir prietelius siųsti 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavimui savo 
pasiūlymus ir sveikinimus, pridedant 
dienraščiui aukų.

' ' .1'1

Laiko tebeliko mažai. O dalykas la
bai svarbus!
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Kai tas. kuris guli, bus nudrėbtas, tai ir “bole” bus lengva sugniaužti . . .

Sovietai Mokėjo Gin 
tis Nuo Šnipų

Kuo daugiau sekėsi So
vietų Sąjungai budavoti so
cialistinę beklasinę santvar
ką, tuo labiau ją puolė ka
pitalistinis pasaulis, tuo 
žiauriau atakavo šnipų ban
gos. *

—Tikras revoliucinis at
sargumas turi prasidėti su 
pažinimu priešo veidmainiš
kų metodų, —rašė V. Mina- 
jev, — naudojamu kapita
listinių kraštų prieš socia
listinę darbo žmonių valsty
bę. Ant kiek Sovietų kontr
žvalgyba sėkmingai veda 
kovą prieš kapitalistinių ša
lių šnipus, ant tiek užsienio 
šnipijada meta prieš Sovie
tų Sąjungą sugabiausias sa
vo jėgas, ji plačiai išnaudo
ja didelį savo patyrimą, šni- 
pavime ir diversijose. Ir ne
stebėtina, kad užsienio, ypa
tingai fašistinių valstybių, 
šnipijada stengėsi sužinoti 
Raudonosios Armijos, Or- 
laivyno ir Raudonojo Laivy
no jėgas.

Vidaus Komisariatas 1934 
metais, Leningrade, atiden
gė stambų šnipų lizdą, ku
ris rinko žinias apie Rau-^ 
doną j į Laivyną, Oriai vyną, 
karo industriją Leningra
de ir Murmansko pakraštyj. 
Vadovu 'tos šnipų gaujos 
buvo vokietys Fuks, . arti
miausias jo padėjėjas — 
austrietis Kotgarser. Abu 
juos į Sovietų Sąjungą pri
siuntė Gestapo po priedan
ga specialistų veiklos. Šni
pų organizacija buvo į savo 
eiles įtraukus ir tam tikrą 
skaičių Sovietų piliečių.

Tūlas Borcikovski, stam
bus užsienio šnipas, gavo 
pareigą nuo Fukso, sužymė
ti ženkleliais Leningrado 
plane, kur stovi tam tikros 
armijos dalys, karinės in
dustrijos fabrikai, orlaivių 
laukai, sandėliai žibalo ir 
kitos svarbios vietos. Tokį 
pat uždavinį Fuksas davė ir 
šnipui Kodlecui. Jo buvo 
uždaviniu suženklinti ant 
Leningrado plano elektros 
gamybos stotis, vandens 
pompų stotis, gazo centrus 
ir kitas vietas. Visa tai 
buvo ruošiama, kąd priešas 
žinotų oro atakoms punk
tus. Kotgarser apsigyvenęs

Murmanske, įtraukęs kelis 
Sovietų piliečius į šnipų 
gaują, rinko žinias apie 
Šiaurinį Karo Laivyną, pre
kybos ir tavorinius laivus. 
Jų tarpe susirašinėjimas ėjo 
slaptraščiu. Į Vokietiją ži
nių perdavimui turėjo spe
ciali kodą, labai painų slapt-

Užsienio šnipai, permeta
mi į Sovietų Sąjungą daž
nai užsimaskuodavo pačio
mis nekalčiausiomis profe
sijomis? Taip B. buvo šni
pu tam tikros valstybės 
konsulo Leningrade. Jo už
daviniu buvo įsigauti į So
vietų Baltijos Laivyną.

B. įsigavo į laivyną, kai
po muzikalių instrumentų 
taisytojas. Jis, kaipo pianų 
ir kitokių instrumentų tai
sytojas, gaudavo progą ap
silankyti ant įvairių karo 
laivų, pajūrio fortuose, ir 
surinkdavo priešui naudin
gų žinių apie Sovietų karo 
laivyną. Jam pavyko gauti 
į šnipų šaiką kelis tėvynės 
pardavikus iš laivyno tar
nautojų. Sovietų apsigyni
mo organai sučiupo tą Sai
ką.

Fašistai, kad pakenkti So
vietams statyti didelius ir 
galingus karo laivus, siun
tė savo šnipus į laivų bū
davo jimo industriją. Jiems 
pavyko padaryti nemažai 
Sovietams žalos. Jie ruošė 
sabotažą, vietomis susprog
dino fabrikų dalis, kelis 
kartus perdirbdavo planus, 
trukdė laivų statybos dar-' 
bą, o ant galo vogdavo ka
ro laivų planus.

Kada Sovietų karo laivai 
apsilankydavo užsienio prie
plaukose, tai fašistų šnipai 
juos apnikdavo. Todėl, ne 
vien karinio laivyno jūrei
viai ir komandieriai, bet ir 
prekybos laivų yra labai 
atsargūs.

Užsienio prieplaukoj ant 
kiekvieno žingsnio galima 
laukti veidmainiško priešo 
išstojimo. Didžiumoj dide
lių prieplaukų yra tautinės 
krautuvės jūreiviams. Taip 
Londone yra krautuvė So
vietų jūreiviams. -Visi pa
tarnautojai puikiai kalba 
rusiškai. Ten yra rusas

PROFESORIAUS ŠAIPO
KO INFORMACIJŲ BIU

RO ATSAKYMAI

Klausimas
“Profesor šaipoke:

“Paaiškink man sekamą 
neaiškumą: Koks tipas yra 
tas L. Jonikas, kuris ‘Vilny’ 
sako širdingai trokštąs, kad 
iš Oslando (atseit, Lietu
vos) išvežtųjų žmonių tarpe 
rastųsi ir jo artimieji gimi
nės? Ar nebus jis, Šaipoke, 
kokio mongolo ar kalmuko 
išperėtas, kad jo širdis taip 
traukia į tas stepes ir tun
dras ?

“Tuo klausimu kreipiausi 
į Maikio Tėvą, bet jis dabar 
yra išvykęs talkon drau
gui von Mannerheimui, kad 
apginti nelaimingus finus 
nuo raudonųjų bolševikų.— 
Duok atsakymą!

“Lanku susilenkdamas 
prieš tave,

“Šalum Aleikum, 
“Bruklynas.”

Atsakymas papunkčiui: 1. 
L. Jonikas yra tokis tipas, 
kaip ir visi žmonės: eina 
dviem kojom pirmyn, turi' 
akis matymui, ausis klausy
mui ir, priedui, — ko tu ne
turi! — jis turi protą.

2. Klausi, ar Jonikas nė
ra kokio mongolo ar kalmu
ko išperėtas. Stebiuos, kad 
tu, žilų plaukų susilaukęs, o 
dar nežinai, kad kalmukai 
bei mongolai išperėti nieko 
negali! Pažiūrėk į save: su- 
lyg savo dydžio, berods, ga
lėtum už kumelį didesnį na- 
sledniką paperėt, o nė nykš
tuko nevaliojai! — Tam, 
mat, reikia moteriškaičių.

3. Mr. Jonikas yra lietu- 
G77tuokTiav7mas'vis- savo lietuviška pavarde

vadinasi ir pasirašo. Bet, 
kodėl tu, bezmėne, būdamas 
Jonu Buivydavičium, o va
dinies Šalum Aleikumu, tuo- 
mi teršdamas šviesios at
minties žydų tautos klasi
ką - rašytoją šolomą Alei- 
chem’ą?

Prof, šaipokas.

baltagvardietis pramintas 
“Lozorius,” kuris tarnauja 
vienai užsienio žvalgybai. 
Tokios krautuvės pardavė
jai ir ypatingai jaunos par
davėjos stengiasi įsigilinti į 
pasikalbėjimą su Sovietų 
jūreiviais, kad iš jų sužino
jus įvairiu dalykų apie So
vietų karoHąivyną ir pre
kybos laivus. \

Didelio veiklumo užsienio 
prieplaukose parodė rusai 
baltagvardiečiai. Pagal rei
kalavimą nacių valstybės 
jie sutvėrė šnipų organiza
ciją po vardu: “Sąjunga 
Naujos Gentkartės.” Toji 
organizacija turi savo šnU 
pus Europos ir Azijos prie
plaukose.

Tie šnipai dažnai save 
pridengia vardais: “Draugų 
Sovietų Sąjungos.” Kaip 
šnipai veikia prieš Sovietų 
karo laivyną, užteks prives
ti šį įvykį:

Sovietų Sąjunga pirko 
užsienyje laivą. Jo parveži
mui buvo pasiųsta Sovietų 
jūreivių įgula. Kada įgula 
pribuvo į užsienio prieplau
ką, tai buvo pranešta, kad 
jai laivas bus perduotas tik 
už 10 dienų. Didžiuma So
vietų jūreivių tą laiką pa
naudojo bendram miesto 
apžiūrėjimui. Tik keletas 
iš jūreivių nusprendė pra
leisti tas dienas pavieniais, 
kaip jiems geriau. Jų tarpe 
buvo ir mechanikas.

Jis vakare nuėjo į smuk
lę. Stipriai įsigėręs susipa
žino su motere, kalbančiai 
rusiškai. L _____  ....
persikėlė į jos butą. Naktį 
netikėtai pareina jos “vy
ras” ir prasidėjo pavydo 
skandalas. “Vyras” už pa
darytą jam “skriaudą” rei
kalauja iš Sovietų jūreivio 
parvešti jį slaptai į Sovietų 
Sąjungą. Mechanikas suti
ko. Atvežtas į Sovietų Są
jungą “vyras” neužilgo bu
vo sučiuptas vidaus polici
jos. Teisme jis parodė, kaip 
pateko į darbo žmonių vals
tybę. Jis buvo nacių šnipas. 
Kitas atsitikimas buvo su 
jūreiviu G. Kai kurie iš So
vietų jūreivių turi užsieny
je giminių, išvykusių dar 
caro laikais. Jūreivio gimi
nės gyveno Amerikoj. Ka
da Sovietų laivas atplaukė į 
Amerikos prieplauką, tai 
jūreivis pasiprašė kapitono 
aplankyti savo gimines. Jis 
ant laivo grįžo tik po trijų

v
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Maskva^ Sovietai praeitą 
penktadienį sunaikino 42 
nacių orlaivius; savo prara
do šešis.
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Vasario mėnesi įvyks “Laisvės” baza- 
ras. Ji kasmet puošdavo, jam didelės nau
dos atnešdavo moterų dirbiniai. Prašome 
draugių jam padirbėti ir šiemet ir apie 
darbus pranešti savo skyriui.

LAISVĖ Trečias poslapis

Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie* 
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė* 
jaus metai ir išėjo iš spaudoš Moterų Bab 
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su
rengiate moterų vakarus-mitingus.

V________________________________________________________________________________

Čion matote Brooklyno mezgėjas, kurios jau yra pridavusios savo dirbinių už $431.25 
vertės. Jos mezga svederius, pirštines, kojines ir šalikus ir viską aukoja Sovietų Raudono
sios Armijos karžygiams, kurie muša žmonijos didžiausią nelaimę—hitlerizmą. Sukėlimui 
pinigų dėl nupirkimo daugiau vilnų, mezgėjos ruošia pasilinksminimo vakarą 17 dieną šio 
mėnesio, tai bus šeštadienio vakare, “Laisvė s” svetainėje. Imkite sau už pareigą būti ta
me parengime, nes jūs atsilankymas prisidės prie palengvinimo raudonarmiečiams mušti 
hitlerizmą. Bus arbatos ir užkandžių. Kviečia Komisija.

KAIP BROOKLYNO MEZGĖJOS VEIKIA?
Seniau mes nei nemanėme, i 

kad mūs darbščiosios moterys! 
surastų tiek laiko ir energijos 
pašvęsti mezgimui. Priežodis 
sako: kada yra reikalas, — 
atsiranda ir galimybės. Taip 
yra ir su mūs mezgėjomis.

Kaip kam atrodo, kad mez ; 
girnas kariautojams nėra svar- : 
bu. Patartina tokiems drąsuo-; 
liams dabartiniuose šalčiuose i 
pabūti ore kiek lengviau ap- ■ 
sirengus, o greitai įsitikins, ‘ 
kaip šiltas svederis arba geros 
kojinės yra svarbu užsimauti.

Kiti vėl daro išvadą, kad,, 
girdi: Visų vis viena neap- i 
rengsim savo mezginiais.” 
Taip, mes gerai suprantame, 
kad visų, keliolikos milijonų , 
Sovietų armijos karių, neap-1 
vil'ksim savo dirbiniais, bet vis-! 
viena kelis šimtus jų apvilk-J 
sime.

Iš New Yorko uosto sausio f 
mėn. 6 d. vėl likosi išsiųsta j 
2,247 mezginių kavalkai. Ta- ’ 
me skaitliuje ir mūs lietuvių 
moterų dirbiniai. Tai mezgi
niai, kuriuos į Centralinį ofisą 
mezgėjos sunešė tarp gruod
žio 11 ir sausio 6 d Gražus 
moterų pasidarbavimas. Kad 
skaitytojos geriau suprastų, 
kaip plačiai mezgimas įsisiū
bavęs, paminėtina, kad tik 
viena diena, pradžioje šių me
tų, iš Centralinio ofiso vilnų 
parduota už $418.

Kurios moterys skundžiasi 
negalavimu arba nuobodumu, 
lai ima pavyzdį iš maspethie- 
tės K. Petlitzkienės, kuri jau 
yra numezgus 18 porų kojinių, 
porą pirštinių ir dar pasiėmė 
vilnų dėl G porų kojinių.

Sausio 9 vėl nugabenta į 
Centrą geras pundas mūs 
draugių mezginių. Į tą pundą 
įėjo maspethietės Kalvaitienės 
3 svederiai. Jinai jau numez
gus 7 svederius ir pasiėmė vil
nų dar dėl 3. Laukaitienė vėl 
pridavė 3 svederius. K. Pet- 
litzkienė 6 poras kojinių; Gil- 
manienė prisiuntė 5 poras ko
jinių; Rėklienė vėl 3 poras ko
jinių; jinai jau yra numezgusi 
7 poras kojinių. H. Gustaitie- 
nė porą kojinių. Po vieną sve- 
derį pridavė: V. Adeikienė, 
M. Misevičienė, Alda Orman, 
Mary Sineus, Helen Incas, H. 
Jeskevičiūtė.

Vilnoms aukų gavom seka
mai: Iš Patersono, per Aluko- 
nienę—$10.80. Po $2.00: K. 
Mockus, S. Sasna, A. Kala- 
kauskienė, A. Bieliauskienė.

Po $1.07: Pašukinis (vaisti
ninkas), J. Juška (batų krau
tuvininkas), ir P. šimėnienė.
Šapolienė iŠ Tacoma, Wash.,terų Balsą.” Kada tik pareisi Yorke.

75c. Viso šiuo kart $20.76.
Vilnų per tą laikotarpį pirk

ta už $30.79. Tai ir vėl sko
loje.

Kurios draugės bei draugai 
dar nieku nesat prisidėję gel
bėjimui Sovietų Armijai su
triuškinime hitlerizmo, pamis- 
lykit, kiek daug darbo valan
dų yra sudėjusios tos draugės, 
kurios jau yra numezgusios 
tiek daug kojinių ir svederių. 
Mūs darbščiosios moterėlės 
yra pasiryžusios mėgsti, bet

Draugė Katarina Linonienė
Per šias kelias savaites pa

žangieji lietuviai, Brooklyne ir 
apylinkėj, neteko nemažo 
skaičiaus savo draugų. Mirtis 
išplėšė juos iš mūsų tarpo. 
Viena iš tų mirusiųjų tai buvo 
draugė Katarina Linonienė.

Draugė Linonienė buvo če- 
ehoslovakų tautybės, bet var
tojo lietuvių kalbą gerai ir vi
są laiką veikime dalyvavo lie
tuvių tarpe taip, kad didžiuma 
draugų net nei nežinojo, kad 
d. Linonienė ne lietuve. Drau
gai Linoniai gyveno Maspethe 
ilgus metus ir aš juos paži
nau dar būdama visai jauna 
mergaitė.

Draugai Linoniai—tai Mas- 
petho pionieriai lietuvių dar
bininkiškam judėjime. Drau
gas Andrius Linonis, kuris at
siskyrė su mumis jau kelinti 
metai, sykiu su jo žmona, Ka
tarina, buvo nariais Literatū
ros Draugijos, ir kitų darbinin
kiškų organizacijų. Jų namuo
se buvo visas darbininkiškų 
organizacijų suėjimas. Pas 
juos laikėme visus susirinki
mus, lavinimosi vakarėlius, ko
misijų suėjimus, ir 1.1.

Draugė Katarina Linonienė 
priklausė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime nuo pat susi- 
tvėrimo kuopos Maspethe ir 
veik per visą laiką užėmė val
dyboje vietą, tai finansų raš
tininkės, tai organizatorės, tai 
iždininkės. Nors ji buvo se
niausia metais mūsų kuopoje, 
bet niekuomet1 neatsisakė nuo 
jokio darbo dėlei senatvės. 
Gyvai ėmė dalyvumą* visame 
kuopos veikime, apsiimdama į 
visokias komisijas, dalyvauda
ma kaipo delegatė įvairiose 
konferencijose, ir 1.1.

Man teko gyventi pas drg. 
Linonius tūlą laiką ir niekuo
met nepamiršiu, kaip atydžiai 
draugė Linonienė sekė mūsų 
spaudą—“Laisvę” ir tuo laiku 
einantį moterų žurnalą “Me

joms reikia vilnų. Kas galite, 
paaukokit sulig išgalės.

Mums gelbsti draugės ir iš 
toliaus. štai draugės Carl Gra- 
zan iš Cranford, N. J. laiškas:

Šiame laiške rasite money 
orderį vertes $5. Tai pinigai 
dėl vilnų. Aš neturiu laiko 
mėgsti, bet noriu kaip nors 
prisidėti prie jūs taip naudin
go darbo.”

Ačiū draugei už pinigus, ku
riuos sunaudosime dėl vilnų.

Viena iš Mezgėjų.

namo. vis rasi drg. Linonienę 
sėdint su vienu iš tų laikraš
čių rankose. Parašydavo ji ir 
korespondencijėlių iš Maspe- 
tho moterų veikimo į “Moterų 
Balsą.”

Per paskutinius kelius me
tus drg. Linonienė nedalyvavo 
mūsų judėjime, nes jau buvo 
ligos prispausta. Ji sirgo apie 
penkius-šešius metus, o pasku
tinius du metus visai jau susir
go ir išbuvo Welfare Island li- 
gonbutyj, kur ir užbaigė savo 
gyvenimą. Paliko didžiam nu
liūdime savo vaikus, Rudolfą 
ir Elzbietą Bakūnienę. Buvo 
palaidota šalia savo taip la
bai mylimo draugo, Andriaus, 
sausio 8 d., 1942, Alyvų Kalno 
kapinėse, Maspethe.

Ilsėkis ramiai, drauge Lino- 
niene! Mes tęsime su didesniu 
pasiryžimu tavo dirbtąjį dar
bą, atsimindami, kad tu veik
liai jį dirbai, nenuleidai rankų, 
nors amžiumi nejauna buvai, 
—iki sunkioji liga tau atėmė 
visas jėgas, o nelaboji mirtis— 
gyvybę!

Eva T. Mizarienė.

Didvyrio Kelly 
Našlė Veikia

Mrs. Colin Kelly, Jr., pirmo
jo Amerikos karo didvyrio 
našlė, neatsisėdo kur nors nuo 
žmonių pasislėpus ašaroti. Ji 
žino, kad ašaromis neprikelsi 
mirusio. Ji taip pat žino, kad 
jos vyras kovotojas pirmoj vie
toj laikė savo šalies pergalę 

'ant užpuolikių Ašies valstybių. 
Ir jauna našlė išėjo vyro pė
domis — darbuotis Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Sausio 11-tą Mrs. Kelly bu
vo atvykus New Yorkan daly
vauti garbės viešnia iškilmin
gose R. K. ceremonijose prie 
didžiojo New Yorko Knygy
no, 42nd St. ir 5th Ave., New

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus Susi

rinkimo

Sausio 2-rą dieną, pas drg. 
O. Mikolojunionę, įvyko Mote
rų Skyriaus susirinkimas, .šia
me susirinkime narių dalyvavo 
vidutiniai ir visos gana rimtai 
svarstė visus reikalus, kuriuo
se Moterų Skyriaus narės dar
buojasi.

Moterų Skyriaus komitetas 
išdavė platų raportą iš visos 
1941 motų veiklos. Raportas 
buvo gražus ir. turtingai atžy
mėtas svarbiais bei prakilniais 
visuomeniniame judėjimo nu
veiktais darbais. Įvairių komi
sijų raportai taipgi išklausyti 
ir priimti. Koncerto rengimo 
komisija pranešė, kad koncer
tas įvyks vasario 7-tą ir jis 
yra rengiamas bendrai su 
Liaudies Choru. Pusė pelno 
nuo minėto koncerto yra ski
riama Raudonosios Armijos 
medikalei pagalbai ir kita pu
sė Liaudies Choro palaikymui.

Skaityta trys svarbūs laiš
kai. Vienas nuo “Laisvės” ad
ministrator. drg. P. Buknio, 
kuriame ačiuoja Moterų Sky
riui už darbavimąsi “Laisvės” 
vajuje. Ir prašė ateityje pasi
darbuoti dėl “Laisvės.” Tai 
Moterų Skyrius priimdamas 
drg. Buknio padėkos žodį 
vienbalsiai nutarė paaukoti iš 
Moterų Skyriaus iždo $5 dėl 
“Laisvės” bazaro. Tai jums at
sakymas į jūsų draugišką laiš
ką, drg. Bukny. Antras laiškas 
buvo nuo LMS sekretoriaus 
drg. V. Bovino, kuris ačiuoja 
Moterų Skyriui, kad jis įstojo 
į LMS užsimokėdamas $3, kai
po metinę mokestį už 1942 
metus ir dar parinko aukų. Ir 
viso pasiuntė LMS $8 su cen
tais. Trečias laiškas buvo iš 
Russian War Relief įstaigos, 
kuriame plačiai išaiškina, kaip 
ir kokiu būdu galima pagelbė
ti Sovietų Sąjungos Raudona
jai Armijai. Visi laiškai priim
ti.

Svarbesni tarimai šiame su
sirinkime buvo šie. Kelios Mo
terų Skyriaus narės entuzijas- 
tiškai pasižadėjo mėgsti sve
derius dėl Raudonosios Armi
jos, tai iš Moterų Skyriaus iž
do nutarta paaukoti $10 ir nu
pirkti vilnų dėl pradžios mez
gimo. Geras sumanymas ir 
prakilnus darbas bus pradėtas 
dirbti.

Tautiško Namo Bendrovės 
Dalininkų susirinkime kilo su
manymas, kad sušaukti visuo
tiną vietos lietuvių susirinki
mą. Mintis priimta. Ir likosi iš
rinkta plati komisija pamatyti 
visas vietos lietuvių organiza
cijas ir pakviesti jas prie to 
svarbaus darbo. Tai ir mūsų 
Moterų Skyrius aplaikė tokį 
pakvietimą, nutarė prisidėti. 
Ir išrinko atstoves, kurios da
lyvaus draugijų ^atstovų susi
rinkime, kuris įvyks sausio 16 
dieną, Lietuvių Svetainėje. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Dalis mūs Moterų Skyriaus 
narių jau išpildė blankas dėl 
civilio apsigynimo. Kitos drau
gės irgi žadėjo tą patį pada
ryti. Taipgi nutarė suorgani
zuoti klasę, kurioje bus dėsto
ma Home Nursing problema. 
Kad gavus iš Raudonojo Kry
žiaus mokytoją, tai reikia tu
rėti 30 ypatų, kurios norėtų 
mokintis. Tad mes, Moterų 
Skyrius, kviečiame ir tas mo
teris, kurios nėra Moterų Sky
riaus narėmis, bile tik norėtų 
mokintis ir reikalui atėjus ga
lėtumėm pagelbėti prie apgy
nimo šalies nuo baisiųjų už
puolikų.

Vienbalsiai nutarta laikyti 
Moterų Skyriaus susirinkimus 
Lietuvių Svetainėje. Tad se
kantis Moterų Skyriaus susi
rinkimas įvyks vasario' 6-tą. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
sos narės esate kviečiamos da-

MŪSŲ DRAUGĖS ŠIAURVAKARIUOSE
SEATTLE, WASH. Įgė

Per pasidarbavimą ir pa- mūsų 
stangas Jievos Baltrušaitienės 
čia susitvėrė Moterų Siuvimo 
Kliubas 20-ta sausio, 1939 m. 
Draugė Baltrušaitienė buvo
išrinkta jo pirmininke ir lig 
šiai dienai veikia ir rūpinasi 
kliubo išlaikymu ir mūsų tau
tos raštų reikalais.

Draugė Baltrušaitienė buvo 
pirmutinė tarpe Seattle lietu
vių užsirašyti Moterų Balsą 
kaip tik išėjo pirmas numeris 
iš spaudos.
kelioms savo draugėms, šian
dieną draugė turi visuš nume
rius Moterų Balso apdarytus 
knygos formoj’. Ji darbavosi ir 
jubilėjiniam M. Balsui. Drau-

Vėliau užrašė ir Haičiu

SEATTLE, WASH., MOTERŲ SIUVIMO KLIUBO NARĖS

Iš kairės į dešinę sėdi: M. Burt, E. Baltrušaitienė, A. Stelma, L. Gajauskienė ir J. Sitka. 
Antroj eilėj stovi iš kairės j dešinę: L. Christ, A. Skujienė, M. Kirk, A. Gauronskienė, K. 
Urick, J. Martinkaitienė ir M. De Yung. )

Rytai Sutinka Vakarus
Šiame puslapyje matome 

paveikslus lietuvių moterų or
ganizacijų iš skirtingų šalies 
kraštų, tačiau dėka dienraš
čiam “Laisvei” ir “Vilniai” ga
linčių susisiekti, vienos kitoms 
perduoti, -vienos su kitomis pa
sidalinti visuomenei naudin
gais sumanymais ir idėjomis. 
Moterys dėlto tų didžiųjų sa
vo talkininkų — dienraščių — 
neužmiršta, greta didžiausių 
vajų randa būdus paremti.

Brook 1 y nietėms me z g ė j o ms, 
kurias nuo Seattle, Washing
ton valstijoj, skiria 3,107 my
lios, kaip matome, nėra kliū
ties pasimatyti su ten veikian
čiomis draugėmis iš Moterų 
Siuvimo Kliubo, kaip lygiai 
draugėms vakarietėms iš San 
Francisco 1,180 mylių kalnų, 
ošiančių girių ir laukų nekliu
do žinoti, kas veikiama brook- 
lyniečių ir atsiųsti joms pa
sveikinimą.

Vakarai Sveikina Rytus
Iš San Francisco ir Oakland, 

Kalifornijos, nuo lietuvių mez
gėjų brooklynietėms mezgė
joms atsiųsta Naujų Metų 
proga sekamas pasveikinimas:

Nuo Pacifiko pakraščio mes 
lietuvės mezgėjos siunčiame 
jums kitos kolonijos mezgė
joms širdingus Naujų Metų 
linkėjimus. Lai mūsų ‘menkas 
darbas padrąsins karius, kūrie 
kaujasi už mūsų apsaugą ir 
1942 metai lai atneša pražūtį 

'fašizmui ir mums taiką ir ge
resnį gyvenimą.

Pasirašo:
Bronė Zalogiūtė 
Viola Sutkienė 
Marė Baranauskienė

lyvauti.

kolojunienė pavaišino drauges 
vynu, skaniu lemphadu ir a py
ragaičiais. širdingiausiai ačiū 
jai. \

Korespondentė O. G. 

Po susirinkimo drg. O. Mi-

visada veikia dėl gerovės 
laikraščių “Vilnies” ir 

“Laisvės.” Keli motai atgal, 
kada buvo lošiama veikalai ir 
turėjome chorą, draugė buvo 
juose pirmutinė veikėja.

Apie Kliubo Veikimą
*lš pat pradžios prisidėjom 

prie “Vilnies” ir “Laisvės” ba
zaro aukomis ir savo rankdar
biais.

Užpraeitomis Kalė d omis
įtaisėm “shrine” biednų naš- 

vaikų namams, suside-
dančią iš drapanukių, panče- 
kučių ir abrūsiukų, taipgi lėlių 
ir zuikučių.

čion reik atminti draugę 
Oną Stelmą, kliubo iždininkę,

Elizabeth Šlegerienė
Konstancija Jankauskienė
Kotrina Šlegerienė
Marė Radė
Uršulė Burda
Madeline Paukštienė
Eugenia Karosaitė
M. Prakšaitienė
K. Karosienė

Norint užsakyti šią formą, pa
žymėkite laiške formos nume
rį ir dydį (size), įdėkite 15 
centų pinigais ir užadresuoki- 
te: Federated Press Pattern 
Service, 106 Seventh Ave., 
New York, N. Y. Dydžio gali
ma gauti nuo 4 iki 12-kos me
tų. Bliuskelė turi formą il
goms ir trumpoms rankovėms.

kuri gana daug pasidarbavo 
siuvime lėlių ir zuikučių, taip
gi ir su kahdromis “Vilnies” ir 
“Laisvės” bazarams.

Ona Skuja taipgi verta spe
cialaus paminėjimo draugė, 
gabi mezgėja, yra dirbus virš- 
minėtiems bazarams ir gausi 
a ūkavime įvairiems mūs tautos 
reikalams.

Dėka čia paminėtoms ir ki
toms draugėms, mūsų kliubas 
gali aktyviai paremti Ameri
kos lietuvių bendrus kultūri
nius darbus ir išlaikyti šios to
limos lietuvių kolonijos vardą 
greta didžiųjų ir pažangiau
siųjų visoje šalyje.

L. Gajauskienė.

Hartford. Conn.
Lietuvių Moterų Kliubas 

rengia prakalbąs tikslu supa
žindinti lietuves moteris su 
svarbi ausiais Šiandieniniais 
darbininkų reikalais. Apie 
juos bus svarbu išgirsti ir vy
rams, ne vien tik moterims, 
tad visi kviečiami atsilankyti. 
Kalbės gerai žinoma veikėja, 
K. Petrikienė iš Brooklyn, 
N. Y.

Prakalbos įvyks sekmadie
nį, sausio 18 d., 2 vai. po pie
tų, Laisvės Choro Svetainėje, 
155 Hungerford St. Įžanga ne
mokama. S.

rp • plaip Gražiau
Nežiūrint, jog visi žino, kad 

merginos - moterys viso kiais 
dirbtinais gražilais dabinasi, 
tačiau visi daugiau įvertina tą 
grožę, kurios uždėjimo “cere
monijų” nemato.

Mes manytume esant neman
dagu, jei mūsų palydovas vy
ras pradėtų viešoj vietoj apie 
savo veidą švaistytis su skus
tuvu. Lygiai taip daugelis žiū
ri į mus, kada mes imame res- 
taurane ar tolygioj vietoj vai
pytis ir teptis lūpas ar krėsti 
pudrą ne vietoj. Gražinkimės 
tik moterų kambaryje.

Visos moterys myli rėdytis 
ir tas pagirtina, bet ne visos 
pagalvoja, jog galima ir persi- 
rėdyti—pereiti iki to laipsnio, 
kada ne parėdai tampa priedu 
prie moteriškės, bet ji pati 
palieka priedu prie savo parė- 
do.

New Yorko majoras LaGuar
dia ragino daugiau šeiminin
kių stoti į sargybinius nuo ata
kų iš oro. Jų pareigos būtų 
daugiausia dienos metu, kada 
vyrai būna darbe.

)
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Ketvirtas puslapis

Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 8

vim ...—atsiduso ji pagaliau. 
—Bet žiūrėk, penkiolika sieks
nių—kaip susitarta. Įsidėk tai 
gerai į galvą! Paskui dar gin
sies . . .

—Be reikalo tu, Rūkien... 
Ir grabe atminsiu.

Atskyrė saują šiaudų, sulen
kė per gryžtą, užsivertė kūlį 
ant pečių, ir nuėjo neatsisvei
kinęs.

turime savo 
budavojimo 
Kiekvienoj 

mūsų agen- 
naują karo

(Tąsa)
Antras, nutukęs vyriškis, buvo 

atvykęs iš Jungtinių Valstijų. Visi trys 
išgėrė šampano stiklelius ir tuščius pa
statė ant stalo. Kapitono akys prisi
merkė, veidas surimtėjo ir jis pradėjo:

—Ar jūs, panele Katrina, žinote tą, 
kad ir jūsų garsusis daktaras nežino, 
kaip mes giliai įleidę šaknis Jungtinėse 
Valstijose! Nei vienam nei į galvą tas 
neateina, nei vienas nesapnuoja. Mūsų 
galia vadovystėje Adolfo Hitlerio yra 
neįveikiama. Tik paklausyk! Kiekvieno
je strateginėje vietoje mes turime savo 
ištikimus žmones. Kiekviename ginklų 
ir amunicijos fabrike mes 
šnipų. Kiekviename laivų 
fabrike yra mūsų žmogus, 
vadovaujamo j įstaigoj yra 
tas. Jie negali suplanuoti
laivą, orlaivį, kanuolę ar kitą karo įran
kį, kurio mes neturėtume planus, apie 
kurį mes nežinotume!

Kapitonas užsidegė cigarą, pavartė jį 
burnoje, tartum kramtydamas dešrukę, 
sužibėjo jo akys ir jis tęsė kalbą:

—Bet to mums negana, — garsiau ta
rė Pheiffer. — Jūs, panele, supraskite tą 
ir kaipo ištikima vokietė pasirinkite sau 
darbą, kurio būtų tikslas padėti jūsų 
Fuehrer’iui ir tėvynei... Taip, jūsų dar
bas bus lengvas. Jūs atidarysite sostinėj 
užeigą, ten atvesite valdininkus, jūrei
vius, kareivius, oficierius ir kitus koman- 
dierius, duosite jiems maisto, gerti ir su- 
pažindysite juos su mano žmonėmis. Tai 
ir visas jūsų darbas. Visas išlaidas ir 
jums algą mokės Vokietijos valdžia. Ar 
gi tai ne puiku?

—Taip, ponas daktare, — jis tarė at
sisukęs į akiniuotą daktarą, išsiskutusį, 
žvalių akių ir nutekinto pasmakrio žmo
gų, kuris taip pat, kaip ir Katrina buvo 
atvažiavęs iš New Yorko. — Taip, dak
tare, jūs jau ilgai tarnaujate mūsų tė
vynei. Taip, gerai jūs atliekate darbą 
tame žydų mieste. Mes daug gavome 
nuo jūs reikalingų žinių, bet, kad priešą 
nugalėjus, tai mes jį turime geriau ži
noti, negu jis patsai save. Daug žino
me apie Jungtines Valstijas, bet to dar 
negana! — ir kapitonas sudavė piižtais 
į stalą. — Mes turime gauti daugiau ži
nių. Mes turime gauti planus naujai bū
davo jamų Amerikos karo orlaivių veži
kų “Enterprise” ir “Yorktown.” Mes 
turime gauti mobilizacijos planus rytinė
je Jungtinių Valstijų dalyje. Mes turime 
gauti planus Ramiojo Vandenyno visų 
tvirtumų ir apsigynimų, nes juos turime 
parduoti Japonijos valdžiai. Mums rei
kalingi Jungt. Valstijų planai ant’Mek
sikos sienos ir Kanados. Mums reikalin
ga greitai gauti planai visų Amerikos 
bombnešių lėktuvų, o pirmoje vietoje 
New Yorko mieto tvirtumų! Mes turime 
gauti planus kiekvieno forto, kiekvienos 
apdrūtytos pozicijos, kiekvieno naujo 
ginklo. Ar jūs tą suprantate, daktarą?

—Taip, — atsakė daktaras Griebi \r 
atsistojęs naciškai atkišo ranką. •'*

Kapitonas-leitenantas Erich Pheiffer 
nesigyrė. Ką jis sakė apie nacių šnipus, 
tai buvo tiesa. Daug vėliau tas buvo pil
niausiai patvirtinta New Yorke nacių 
šnipų teisme. Jis stovėjo priešakyje Ma
rine Nachrichen — Vokietijos nacių ka
ro laivyno šnipų biuro. Jo buvo darbas 
vadovauti nacių šnipų veiklai Jungtinė
se Valstijose ir Kanadoj. Jo agentai vei
kė ir Pietų Amerikoj. Jis padėjo kitiems 
šnipų departmentams siųsti savo agen
tus į Franciją, Sovietų Sąjungą, Čecho
slovakiją ir kitas šalis su Jungtinių 
Valstijų pasportais. Jis supirkdinėjo 
nuo amerikiečių turistų jų pasportus ar
ba jo agentai juos vogė ir paskui su tais 
pasportais, amerikiečių vardu, siuntė sa
vo šnipus į kitas šalis.

Daktaras Ignotas Griebi gyveno New 
Yorke, didžiausiame Jungt. Valstijų 
mieste, prieplaukoj, kur yra karo laivy
no stotis, karo laivų budavojimo fabri
kai, didžiulės tvirtumos, daugybė orlai
vių laukų ir kitų svarbių apsigypimo 
punktų. Jis gyveno vokiečiais apgyven
toje miesto dalyje, kuri vadinasi York
ville. Jis buvęs Jungt. Valstijų karo lai
vyno karininkas, nudavė didelis patrio
tas, priklausė naciškai organizacijai, bu
vo paskilbęs, kaipo geras operacijų gydy
tojas. Daktaro Ignoto Griebi vardą ži
nojo ne vien New Yorko ir apylinkės vo
kiečiai, bet visi, kur tik buvo nacių orga
nizacijos, kur tik veikė “prieteliai naujos 
.Vokietijos.” Jis paskilbo ne tiek medici-

nos praktikoj, kiek oratorikoj už naują 
nacių Vokietiją. Kiekviename masiniame 
mitinge, piknike, kempėje, daktaras mar
gavo nacių uniformoj atkišęs ranką, o 
aplinkui jį jo leitenantai.

Daktaras buvo labai užimtas. Jis dir
bo dieną ir naktį, bet ne medicinos sri
tyje, ne žmonių sveikatos naudai, bet 
Jungtinių Valstijų išdavystei, išžudymui 
milionų šios šalies piliečių, susilpninimui 
krašto apsigynimo. Jis buvo priešakyje 
nacių šnipų ir jų agentų. Jie rinko ži
nias ir žineles ir visa tai siuntė į Vokie
tiją.

I

Jo raštinėj, už užrakintų durų susi
rinkdavo tartis ne daktarai, bet nacių 
agentai. Čia būdavo uniformuoti nacių 
vadai, smogininkai, propagandos vadai. 
Jie čia skaitė instrukcijas, gautas iš 
Berlyno, nuo propagandos ministe- 
rio Paul Joseph Goebbels. Iš čia plau
kė į šalies miestus nacių agentams įsa
kymai. Iš čia buvo vadovaujama tai 
propagandai, kurią įvairiais vardais Vo
kietijoje atspausdintą dešimtimis tonų 
atvežė kiekvienas Vokietijos pribuvęs 
laivas. Tai buvo propaganda prieš žy
dus, komunistus ir demokratus, čia bu
vo nacių šnipų centras — širdis. Iš čia 
plaukė, kaip kokios pūlenos, nacių bjau
ri propaganda. Iš čia buvo pasiųsta šim
tai šnipų į Lietuvą, Sovietų Sąjungą, 
Belgiją, Franci ją, Čechoslovakiją, Aus
triją, Kanadą ir kitas šalis. Iš čia jie, 
kaip ir Heinz Spankoebel, buvo slaptai 
išgabenti ant Vokietijos laivų ir išvežti 
į Vokietiją. Iš čia buvo persekiojami bu
vę šnipai, kurie pasirodė naciams neišti
kimi. Čia buvo sudaryti planai ir pabėg- 
dytas Hitlerio agentas Wilhelm Lan- 
kowskis, kuris vogė Amerikos karo or
laivių planus ir daug kitų dokumentų.

Bet nemanykite, kad čionai buvo vien 
šnipų mitingai, algų išmokėjimas, doku
mentų perdavimas, neištikimų gaudy
mas, naujų agentų į Hitlerio šnipus “į- 
šventinimas.” Hitlerio šnipai žmonės, jie 
turi ir visus žmoniškus patraukimus. 
Čia pat daktaro kambariuose prasidėjo 
tarpe Ignoto ir Katrės karšta meilėj Jis 
apgavinėjo savo seną pačią. Su Katre 
gyveno, net Vokietijon vakacijoms iš
važiavo, savo “lupeną” paliko namus da
boti. Bet apie tai mes pakalbėsime vė
liau. Šiuo kartu Katrė užlaikė gražų 
“sveikatos” kambarį Riverside Drive, 
gražiausioj New Yorko gatvėj, kur kai
po pas gražią slaugę apie tuzinas Jungt. 
Valstijų politikierių užeidavo pataisyti 
sveikatą. Ji vien algos iš Vokietijos gau
davo $400 į mėnesį.

Daktaro kambariuose ne kartą ir ne 2 
buvo padaryta spąstai tiems, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties bandė atsisa
kyti nuo šnipavimo, pamesti jį, grįžti į 
paprastų piliečių gyvenimą. Čia Vokie
tijos Gestapo (slaptos policijos) nariai, 
atvykę didžiuliais laivais, suimdavo to
kius, uždarytame automobiliuje nuvež
davo į prieplauką, įstumdavo į laivą, už
rakindavo ir parvežę į Vokietiją su jais 
pasielgdavo kaip su bjauriausiais prie
šais. Ant kiek tas nacių šnipų darbas 
gerai buvo pastatytas ir plačiai vykdo
mas gyveniman, gal bus ir tas. faktas, 
kad jie, norėdami pavogti mobilizacijos 
planus, buvo suplanavę pašaukti pulki
ninką Henry W. Egliną, komandierių 
New Yorko Totten tvirtumos, į McAlpin 
viešbutį, užmanyti jį, pavogti nuo jo do
kumentus arba ir jį. Šį planą Gestapo 
nariai neįvykino, pabijojo, kad tas gali 
pergreitai sukelti didelį skandalą.

Daktaro rūmuose Gestapo nariai su
planavo, kad reikia išgauti kelis šimtus 
Jungt. Valstijų užsięnio pasportų blankų, 
ant jų įrašyti savo šnipų vardus ir (kai
po amerikiečius siųsti juos į kitas šalis. 
Jiems pavyko desėtkus šnipų, /pag'alba 
tokių pasportų, pasiųsti į Soviętų Sąjun-

Įą ir kitas 
m rich pas

portų blankų išgavimui vartojo net vals
tybės sekretoriaus pagelbininko pono 
Edwardo Westono vardą.

Tai šie rūmai buvo kaltininkais tos iš
davystės, kad daugelio naujų karo laivų, 
orlaivių ir kanuolių planus Berlyne na
cių šnipų vadai studijavo.

Tai šie rūmai buvo vieni iš kaltininkų, 
kad Vokietijoj nacių šnipai galėjo pasi
daryti daugiau Jungt. Valstijų valdžios 
blankų kopijų, sufalsifikuoti antspaudas, 
padirbti valdininkų netikrus parašus po 
tais dokumentais.

(Bus daugiau)

gą ir Cecnoslova 
šalis. Jų agentas

’irvpmr'l I? wyfflw yy ,

J^rį, ..»-.„i. i.F:■' '•>

Londone, Hyde Parke, kalbėtojas sako prakalbas, šaukiant žmones kovai prieš 
hitlerizmą.

Žiemos Rytą
Juozas Baltušis.

(Iš Apysakos “Vidūmedėje”) 
v (Pabaiga) 
Rokienė baigė su bulvėmis.

Puolė vėl prie raguolių. Tepy- 
lu tryinė skauradą. Kratė po- 
skystę tešlą. Taikė ant kait
resnių 
kraštais, 
buo vis 
kaupu, 
priekyštę ir uždengė jį, kad 
neatauštų, o ir katinas labai 
jau stalgiom akim žvalgėsi 
nuo kaptūrėlio.

Girdėjai, ką pasakiau?
—Taigi girdėjau, — atsakė 

Sakutis.
—Tai ko dar riogsai ?
—Kūlio laukiu.
Senoji spragtelėjo, tačiau 

jos veide nušvito šypsena. Su
simąsčiusi pasilenkė prie pelų 
ušėtko. Barstė miltais, maišė. 
Neatkeldama galvos paklau
sė :

—Palieknėj dvidešimt siek
snių griovio iškasi?

—Dvidešimt sieksnių ? ! — 
sujudėjo Sakutis. — Bet juk 
už sieksnį moka po penkioli
ka centų, o kūlys tik litą te- 
kaštuoja!

—Tai duok litą !
—Taigi, kad nėra. . .
—Tai ir kūlio nėra! Atėjai 

čia, gaišini visas rytas, ir dar 
deriesi... Nenori — neimk! 
Ryt ateisi — dvidešimt penkis 
sutiksi.

—Moč, a moč, — vėl buvo 
beprabyląs sūnus, tačiau tą 
pat akimirką pajuto suodiną 
kačergą po pat nosimi, ir nu-, 
tilo. ,

—-Dešimtį kasčiau, — tarė 
Sakutis.

—Nekask nė vieno. Nepra
šau.

šnirpšdama maišė pelus to
liau. Atgalia ranka tėškė viš
toms į lovelį kapotų bulvių 
tyrės. Atsitiesė. Sustenėjo.

—Vargas jum, plikšiams, ir 
vargas man, kad širdį turiu 
gerą. Išvyt nesiryžtu. Penkio- 
liką ar kasi?

Sakutis valandėlę svarstė.
—O ką darysi...—nusilei

do pagaliau.
—Senai šitaip reikėjo,—at

gijo Rūkiene. — O tai ateis, 
stenės, stenės, galo su jumis 
nėra...

Įmurdė 
prakirpą. 
rainuočiu 
raktai.

Pastovėk čia, nesijudink,— 
tarė slapta apsižvalgydama. 
Bet palauk,—susizgribo stai
ga,—nepasilik troboj. . . eik 
pirma manęs!

Perėjo plačią, tamsią, pelė
siais ir perrūgusiais kopūstais 
dvokiančią priemenę. Išėjo į 
sniegu užverstą kiemą. Spei
gas iš karto užėmė kvapą. Ro
kienė atydžiai žvilgterėjo į 
Sakučio rankas.

—Eik dabar paskui mane.
Atkastu takučiu, pro dul

kančius pusnymj kūbrius, pa
siekė svirną. ^Pasilypėjusi ant 
prieklėčio, atsisuko.

—^Pastovėk čia. Nesijudink. 
AŠ tUOj . v

Atitaikįusi raktą, ilgai džir- 
gžino užrūdijusį raktą, neva-

Rūkiene baig 
lolė vėl prie i

ž ari jų. Išdaužytais
juodas, molinis du- 
pilnėjo, apsidengė 
Rūkiene nusijuosė

ranką į gilią sijono 
Po storu pakuliniu 

kurčiai sužvango

liodama atrakinti. Atšalo ran
kas. Daužė jas į šonus, šildė 
kvapu. Vėl ėmėsi rakto. Vėl 
nevaliojo.

—Gal padėti? — pasisiūlė 
Sakutis.

—Pasakyta—nesijudink !
Pagaliau užraktas pasidavė. 

Pravėrė duris, šmurkštelėjo į 
vidų ir vėl jas privėrė, palik
dama mažą tarpelį šviesai. Sa
kutis stebėdamasis žiūrėjo į 
aibes kumpių bei lašinių pal
čių, sukabintų svirne taip tan
kiai, jog ir praeiti buvo sunku.

—Kad taip nors vieną—pa
manė.

Girdėjo, kaip senoji kriošė
dama kerėsi ant užlų, keikė 
kates ir žiurkes, baigiančias 
užkarti jai elgetos terbą ant 
kaklo, rūgojo ant vienturio sū
naus, nesirūpinančio niekuo, 
išskyrus savo plikšę mergą, 
besikėsinančią jai į marčias. 
Pagaliau aimanos pritilo, Pasi
girdo smulkūs žingsniai, vėl 
prasivėrė durys ir ant prieklė
čio išsirito išsimiltavusi, per
pykusi, tvirtai laikydama ran
koj visai jau surūdijusių laši
nių bryzelį, Rūkiene^ Užraki
no. Atsisuko.

—Palūkėk dar čia. Nesušal
si.. .

Nuklepėjo trobon ir tuoj vėl 
grįžo. Mojo galva Bakučiui.

—Eini ar ne?
Pati aukštai užplėšė sijoną. 

Brido pro senus, sniegu užneš
tus tvartus, pro mažiukę pirtį 
prie kūdros. Sakutis ėjo iš 
paskos, nenoromis žiūrėdamas 
į nuogas jos kulnis, nuolat ap
limpančias šviežiu sniegu, ku
ris tirpo ir sunkėsi į klumpes. 
Pasigirdo čiurkšėjimas. Saku
tis pasibiaurėjęs nusuko akis.

—Sau ir tai gaili . . .—mąs
tė.

Ėjo pro milžiniškas šieno 
stirtas, pro gausiai šienu ir do
bilais pritutintas daržines, pro 
malkų ir kapotų žabarų krū
vas, pro didžiulį, pripustytą 
sodą. Iš kiekvieno pašalio 
dvelkė perteklius. Buvo maty
ti, jog čia ne tik nespėja tų 
gėrybių naudoti, bet ir gelbėti 
nuo puvimo ir nykimo. O ir 
kaip spėti, jei šeimyna nuo 
pat Visų šventųjų—negi py
dysi ją per žiemą!—išvežioja- 
ma, o sekantiem metam sam
doma tik apie Verbą arba ir į 
vagą statyti. Palikę vieni du 
džiaugėsi galį bent liuobą ap
šokti, pakišti akmenį po per
mirkusių malkų ar laiku ap- 
mėžti šviežiu mėšlu peršąlan
tį bulvių kapčių.

Sustojo prie kluono. Būrys 
pasibaidžiusių žvirblių purste- 
lėjo iš prieklojimio. Čirkšda
mi nėrė į senos vinkšnos vir
šūnę.

—A, nelabieji, .jau prie sa
manok ų, prisisvotino! Kiek 
kartų sakiau tam jaučiui įtai
syti kaliausę. Jis, mat, paklau
sys, velnias rainuotasis! Į pa
šalį gali nesidairyti,—kreipėsi 
į Sakutį.—Tuoj, mat, aš ir 
imsiu naujus kūlius dalinti!

Nubrido į antrąją kluono 
pusę. Ilgas pašalys buvo kietai 
privarytas kūlių. Vieno var

NACIAI ŠAUDYS RUMU
NUS Už GINKLUS

London. — Vokiečiai Ru
munijoj įsakė, kad žmonės 
suneštų ir atiduotų visus 
šaunamus ginklus naciam. 
Grūmoja sušaudyt tuos, pas 
kuriuos ras ginklų po saus. 
20 d.

Washington. — Sovietų 
ambasadorius Litvinov vėl 
tarėsi su Amerikos valsty
bės ministeriu.

pos, kito—drūtgaliai. Samano
tas stogas blogai dengė juos. 
Tad ir papilkėjo, pajuodo vi
si, persigėrė tuo keistu, visam 
šitam kieme jaučiamu, kvapu. 
Nutraukusi vieną nuo viršaus, 
atydžiai apžiūrėjo ar ne per 
naujas. Tapnojo ir glostė ran
kom, vis dar nesiryždama per
siskirti. Sakučiai pasirodė, jog 
po kiekvieno jos prisilietimo 
kūlys darosi purvinesnis.

—Na, imk ir dievas su ta- šius” sovietiniame fronte.

Berlin. — Paryžiuje už
muštas francūzas policinin
kas, kuris sergėjo nacių au
to. garažą.

Bėrlin. — Nacių komanda 
sako, kad jie dabar veda 
‘karčius apsigynimo mū-

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais

EASY CREDIT ...No Extra Cost

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn.
& 4* 4*

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
OF3 Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams <z^l

Specialiai prisiruošę priimti svečius

_____ BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas. *

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-8770.
P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.
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Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 
ir konjakais; Amerikos išdirbinio ir importuotais.

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

PRISTATOME Į NAMUS.

•^4 Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. LI 030

Trečiadienis, Sausio 14, 1942 LAlSVfi

Oficialiai Amerikos Pranešimai Chicagos Žinios

P.

H.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Rochester, N. Y

Tacoma, Wash
I

♦

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA

VILNIES
KALENDORIUS

1942 METAMS

KAINA 25 CENTAI

s

t
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NOTARY
PUBLIC

Sovietų Ga
jau priima- 
metus, užsi- 
labai reikia

Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

’ &

Telephone
STagg 2-5043

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Susirinkimas.

Ateinanti ketvirtadieni, 15 d. 
Šio, 8 vai. vakare, Liaudies

Iš Buvusio LLD 132 Kp. 
Susirinkimo

Sausio 4 d. buvo kp. metinis 
susirinkimas draugų A. Ado-

sau, 
name 

jvyka Jabai svarbus susirinkimas vi* 
sų mūsų organizacijų bendrai. La* 
blausiai reikia atstovauti kiekvieną 
kuopą iš Rhija. Labai svarbįų 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)

Programą duos

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas

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

(10.11)

PHILADELPHIA, PA.
L. M. Birutės Kliubo metinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, sau
sio (Jan.) 15 d., bus 8-tą vai. vaka
re, 735 Fairmount Ave. Bus išduotas 
raportas iš atsibuvusio vakarėlio ir 
bus daugiau svarbių reikolų aptari
mui. vtr J. Sapren. (11*12)

SCRANTON, PA,
Liet. Draugijos 39 kp. susirinki* 

mas įvyks sausio (Jan.) 18 d., 2-rą 
vai. po pietų pas drg, Kačinskienę, 
1741 Van Storch Ave. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti susirinkime ir 
atsiveskite naujų aplinkantų į 
draugiją. Kurie dar nesate užsimo
kėję už pereitus metus, tuojau už
simokėkite. Nes knyga 
lybė greit bus gatava, 
me mokesčius už 1942 
mokėkite, nes centrui
pinigų. Šiame mitinge bus renkama 
kuopos valdyba.—Sekr. P. Šlekaitis.

(11-12)

FOTOGRAFAS
Traukiu pavęiksĮuą famįlijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLeiuuore 5-6191

•s

t

Pranešimai Iš Kitur
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kuopos susirinkimas 
jvyks 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)

) ŪMI OR LABEL

Rūgšti rugine, saldi ruginė, 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, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, 
Stollen Doughnuts, Pies, pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

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.

Washington, saus. 12. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas šiandien išleido sekamus pranešimus:

Filipinų Sritis — Eina smarkūs artilerijos mūšiai vi
su frontu. Daugiau japonų kariuomenės .atvyksta į 
fronto liniją ir veiksmai didėja. Priešai iš oro vėl pra
deda atakuot amerikiečių apsigynimo įrengimus ir ap- 
sitvirtinimus.

Generolas MacArthur praneša, kad japonų kariuo
menė Maniloje stengiasi neleist civiliams gyyventoj ams 
vartot radijo priimtuvų. Japonai, matomai, nori už
kirst radijo žinias ir kalbas iš Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos, nors tuo būdu yra užkertama ir japonų ra
dijo propaganda iš Tokio.

SUDEGĖ KAREIVINIS AMERIKOS LAIVAS
Alaska — Karo departmentas šiandien gavo žinią, 

kad Alaskos vandenyse sudegė Jungtinių Valstijų 
transporto laivas “Clevedon.” Gaisras visiškai sunai
kino laivą ir jo krovinius. Visi jame buvę žmonės iš
gelbėti. “Clevedon” sykiu buvo ir keleivinis ir prekinis 
laivas, 7,314 tonų. Dabar tyrinėjama gaisro priežastis.

Hawaii — Komanduojantis Hawaiiu Departmento 
generolas pranešė, kad iš 397 sužeistų Amerikos karei
vių per užpuolimą iš japonų pusės 55-ki pilnai išgijo 
ir sugrįžę atlieka savo pareigas. Būklė daugumos kitų 
visai gera ir tikimasi, kad jie neužilgo pasveiks.

Maskva, saus. 12. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
sakė:

Sovietinė kariuomenė naktį saus. 11 į 12 d. keliose 
fronto dalyse darė tolesnius veiklius žingsnius prieš 
priešus.

Vakariniame fronte Sovietų kariuomenė užėmė dąr 
vieną apgyventą vietą ir sunaikino batalioną priešų 
pėstininkų. Kitoje fronto dalyje viena grupė sovietinės 
kariuomenės sunaikino 6 priešų tankus ir užmušė 240 
jų oficierių ir'kareivių.

Viena dalis Sovietų kariuomenės pietiniai - vakari
niame fronte per dviejų dienų kautynes sunaikino 2,- 
700 vokiečių oficierių ir kareivių ir sudaužė penkias 
baterijas priešlėktuvinių kanuolių ir tris baterijas ap- 
kasinių patrankų.

Maskva, saus. 13. — Sovietų Žinių Biuras vidunaktį 
sakė:

Mūsų kariuomenė sausio 12 d. vedė atkaklius mūšius 
prieš priešus visuose frontuose. Tam tikrose fronto da
lyse sovietinė kariuomenė vis žygiavo pirmyn ir po 
žiaurių kautynių užėmė kelias apgyventas vietas.

Saus. 11 d. buvo numušta žemyn 12 priešų orlaivių. 
Sovietai prarado 3 orlaivius. Sausio 12 d. 3 priešų or
laiviai buvo nušauti žemyn arti Maskvos.

SOVIETU KARIUOMENE DARO NAUJUS 
DIDŽIUS ŽYGIUS PRIEŠ NACIUS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
pajūriais į šiaurių vakarus 
nuo Sevastopolio.

Kuibišev. — Raudonar
miečiai Krime pagrobė 
daug garvežių ir vagonų 
nuo vokiečių ir taiso gele
žinkelius, kuriais gabens 
savo kariuomenę.

Sudaužyta Hitlerio Linija 
Tarp Briansko ir Viazmos
Maskva, saus. 13. — So

vietų kariuomenė ištaškė 
vieną vokiečių pulką ir pra
mušė nacių fronto liniją

Penktas puslapis

■Hv

tarp Viazmos ir Briansko. 
Tas pulkas buvo paskubo
mis atsiųstas iš Franci jos.

Raudonarmiečių Pasiseki
mai Suomijos ir Krimo 

Frontuose
Berne, Šveic., saus. 13. — 

Čia girdėtas Suomijos radi
jas pripažino, kad jie pasi
traukė iš Onegos ežero vie
nos salos.

Sovietai pagerino savo 
pozicijas Bachisdroj, Krimo 
pusiausalyje.

Maskvos “Pravda” rašo, 
jog rusų kariuomenė ir to
liau varosi pirmyn Doneco 
srityje, pietiniame fronte, 
nepaisant, jog ten’ daugely
je vietų yra po keturias pė- 

Įdas sniego.

Chicagiečiai Sveikina 
Dienraštį “Laisvę”

Ketvirtadienio vakare pri
buvęs į Chicagą sutikau visą 
eilę draugų “Vilnies” raštinėj. 
Aš jiems priminiau, kad vasa
rio pradžioje dienraščio “Lais
vės” bendrovė laikys savo šė- 
rininkų metinį suvažiavimą. 
Jie tuojau pradėjo kloti dole
rines pasveikinimui to suva
žiavimo. Neatsiliko nei vienas. 
Sveikino sekami:

A. Arlauskienė .... $1.00
L. Pruseika . .
J. Mažeika . . .
A. Avižienis . .
Mildred Chesna

Juška ........
Juškienė . . . 
Urbonas ... 
Jagminas . . 
Andrulis

Tikiu, jog čionai būdamas 
iki sausio 17 d. sutiksiu dar 
daugiau panašių gerų draugų, 
kurie nepašykštės pasveikinti 
“Laisvės” suvažiavimą su do
leriu kitu. O mes brooklynie
čiai, kaip ir visuomet, nepa
miršime “Vilnies”, kuomet ji 
turės savo suvažiavimą.

A. Bimba.

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

teto. O darbą reikia skubinti. 
Viena, mezgimas reikia pri
duoti greit kur priklauso; .an
tra, mes rengiamės prie mez
gėjų bankieto, kuris įvyks va
sario 7-tą.

San Francisco ir Oaklan- 
do mezgėjos atsiuntė pasvei
kinimą chicagietėm mezgė
jom. Jos savo pasveikinime 
sako, kad naujų metų proga 
jos siunčia sveikinimus chica
gietėm ir pažymi, kad ten su
kėlė dėl karo pagelbos $55 
pinigais apart mezginių.

Pereitam susirinkime mez
gėjos dar pasiėmė dikčiai siū
lų. Jos dabar rūpinasi, kad 
kuodaugiau padaryt darbo.

Po pasidalinimo siūlų ir po 
pasitarimo turėjo vaišes; už
kandžių ir kavos.

Mezgėjų susirinkime daljr- 
vavo ir svečias iš Brooklyno, 
Antanas Bimba. Jis papasako
jo chicagietėm apie tai, kaip 
mezgimo darbas eina Brook- 
lyne. Dalyvė.

Švedas ir užrašų rast. J. Ivo- 
naitis. Buvęs pirmininku per 
61/2 metų, ir nuoširdžiai dar
bavęsis draugijai,—F. Mane
lis, užleisdamas naujam pirm. 
Vietą, pranešė aplamą draugi
jos finansinį stovį, kuris yra 
sekamas: už 1941 m, sutau
pyta—$2,100; atmokėta $775 
paskolos ant namo; kartu su
sidaro $2,875. Sutaupytų pini
gų bankuose $7,100; svetainės 
šių dienų vertė yra apie $15,- 
000.

LDS 53 Kuopa Pirks Apsigy
nimo Boną už $100 

Rengia Naujų Narių Supa
žindinimo Vakarienę

Sausio 7 d. Lietuvių Audi
torijos salėj įvyko LDS 53 
kuopos metinis susirinkimas. 
Narių dalyvavo pusėtinai 
daug. Valdyba išdavė rapor
tus iš visų metų veikimo. Da
bar kuopa turi 325 suaugusius 
narius ir geroką skaičių vai-1 
kų. Iš mūsų kuopos vienas 
jaunuolis yra armijoj, tai Ku
bilius. Nutarta jo duokles į 
centrą užmokėti.

Kuopos metinis žaislų vaka
ras davė pelno viršaus $60. 
Liko įnešta ir nutarta nusi
pirkti už $100 apsigynimo bo- 
ną. Kuopa užsimokėjo metinę ! 
duoklę į Lietuvių Meno Są
jungą.

Biznio komisija raportavo, 
kad vasario mėnesį įvyks nau
jų narių susipažinimo bankie- 
tas.

Susirinkimas išrinko tris na
rius darbuotis su apskričio ko
mitetu LDS seimo prirengi- 
mui, kuris įvyks šią vasarą 
Chicagoj. Koresp.

Iš Mezgėjų Susirinkimo
Pereitą ketvirtadieni įvyko 

susirinkimas Chicagos lietuvių 
moterų mezgėjų dėl karo pa- 
gelbos. Atsilankė per 20 mez
gėjų. Jau nekurios turi pusė
tinai daug numezgę. Negerai, 
kad nei viena nebuvo iš komi-

Helsinki. — Suomių ko
manda sako, kad jie atmušą 
Sovietų atakas ir, girdi, ‘na
šlavę” 450 rusų šiaurįniai- 
rytinėje pakrantėje Onegos 
ežero.

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jie atmušę skaitlingas 
atakas iš Sovietų pusės ir, 
girdi, daug nuostolių pada
rę Sovietam.

Iš Gedemino D-jos Metinio 
Susirinkimo

Sausio 2 d. š. m. įvyko Ge
demino Draugijos metinis susi
rinkimas, kuriame po perskai
tymo praeito susirinkimo už
rašų ir išklausymo raportų 
apie ligonius, pakeista dalis 
naujos valdybos—pirm. G.

Taigi, draugija finansiniai 
yra gerame stovyje.

Narių pilnai užsimokėjusių 
222; mirė vienas.

Reikia priminti, kad ir P. 
Andrašiunas yra dirbęs per il
gus metus direktorium ir me
tus užrašų raštininku.

Nutarta nupirkti Apsigyni
mo Bonų už $1,000 ir paau
kauta Amerikos Raudonajam 
Kryžiui $25.

Nutarta rengti vakarienė 
trumpoj ateityje, nuo kurios 
pelnas bus skiriamas Am. 
Raudonam Kryžiui; toje va
karienėje bus pardavinėti Ap
sigynimo Bonai. Tas darbas 
pavestas draugijos valdybai. 
Diena bus pranešta, kaip tik 
bus nutarta.

Draugijos Koresp., B. C.

mavičių namuose. Nors na
riais nebuvo skaitlingas mitin
gas, bet, žodžiu tariant, buvo 
nutarta naudingų dalykų. — 
Nutarta surengti prakalbas 
drg. A. Bimbai; tik dienos ne
buvo galima paskirti, kadan
gi nežinoma, kada mus drg. 
A. Bimba aplankys. To netgi 
ir pats drg. Bimba dar neskel
bė. Bet mes laukiam jo pra
nešimo.

Nutarta surasti vieną vieti
nį amerikoną gerą kalbėtoją. 
Ypatingai, kad būtų unijų 
veikėjas ir organizatorius.

Taipgi nutarta, kad aukų patenkinti, 
rinkimas Sovietų Medikalei 
pagalbai nebūtų nutraukta; - 
jos reikia dažnai rinkti. Ant q 
vietos surinkta $5.50. Aukavo

po $1: R. N. Skuja, A. Ado
mavičius, M. S. ir A. Skirius; 
po 50c.: Ė. Kavaliauskienė, 
K. Benuišis ir Joe Kovai.

Toliau, buvo renkama 1942 
metams kuopos valdyba. Liko
si išrinkta visa senoji—orga
nizatorium A. Adomavičius, 
sekretorium F. Kavaliauskie
nė, iždininku Joe Kovai.

“Vilnies Kalendorius” atėjo 
ir gerai platinasi, nes • jame 
yra labai svarbių raštų. Patar
tina kiekvienam įsigyti tą nau
dingą metraštį, kurio 
yra tik 25c.; tikiu, visi

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

įiLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
• Išbalsamuoja ir laidoja ant
i visokių kapinių
’ VELTUI ŠERMENINĖ
• (KOPLYČIA)
i Parsamdo automobilius ir ka-
• rietas veselijom, krikštynom
i ir kitkam.
■ 231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

kaina 
būsite

!|i

Prirengė L. JONIKAS

Duodame nuolaidų platintojams

F. W. Shalins
(Šhajinskas)

FUNERAL HOME

| Sumner -Hart Liquor Store
& 132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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.

Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

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

i 
i 
i

z.

j vyks

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia koncertą 

ir šokius, įvyks šeštadienį, . sausio 
(Jan.) 24 d. šv. Jurgio salėje, 180 
New York Avė.
Sietyno choras, Rusų Choras, Šo
kikų Grupė, Balalaikų Orkestrą ir 
9 metų vaikutis gros armoniką. 
Pradžia 7 vai. vakare, įžanga 55c, 
įskaitant taksus. (11-12)

1113 Mt. Vernon St

Batavia. — Rolandai ir an
glai nuskandino japonų preki
nį laivą ir sužeidė du subma- 
rinus Rytinėje Rolandų Indi
joje.

Maskva. — Sovietai Sibire 
lavina didelius daugius karei 
vių veikti ant čiųžių virš snie 
gų prieš vokiečius.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ g
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

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

ir parems

Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Parėm Yra Skaniausi

THt BAtERS*
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Kaip Mes Galime Pagelbėti Maspeth, L. I
Mūs Kraštui Laimėti šį Karę
to visi sąžiningi piliečiai 
kiekvienas ištikimas šalies gy
ventojas. Juo labiau tas apei
na apšviestiems, susipratu
sioms, organizuotiems žmo
nėms. Jie neša atsakomybę lie 
vien tik už teisingą atsakymą 
sau. Jie privalo surasti būdus, 
kad visi aplink juos rastų tei
singą atsakymą, kad įsitrauk
tų į gelbėjimą savo kraštui.

Apie karo padėtį, kaip Am
erika pasiryžus kovot ir apie 
tai, kaip mes galime pagelbė
ti mūsų kraštui laimėti šį ka
rą, kalbės D. M. šolomskas, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro sekretorius, vienas iš 
“Laisvės” redaktorių. Ateikite 
išgirsti jo prakalbą.

Įvyks 15-tą
Prakalbos įvyks jau šį ket

virtadienį, sausio 15-tą, 7:30 
vai. vak., Lietuvių Am. Pilie
čių Kliubo svetainėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Įžan-

Sausio 8-tą laikėm susirin
kimą abi kuopos kartu—Liet. 
Darb. Susivienijimo ir Liet. 
Literatūros Draugijos. Drau
gai atsilankę į susirinkimą 
vienbalsiai nutarėm darbuotis 
geriau, 
narių į

LLD 
yra J.

Kunigai Irgi Lanko 
Soviety Judj

prašo- 
už siu c

Tai klausimas, kurį sau sta- ga nemokama. Rengia LLD 1 
ir kuopa.

Šiose prakalbose taipgi kal
bės J. Siurba, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Centro 
sekretorius apie tai, kas rašo
ma naujausioj, po visą Ame
riką pagarsėjusioj knygoj 
“Misija Maskvon”.

Prašome Talkos 
“Laisvės” skaitytojai 

m i energingai padirbėti 
prakalbų sėkmingumą,
name momentą, kuriuomi vi
siems reikia pridėti petys prie 
rato, nes tik tokiu būdu fa
šistinis priešas karo fronte ir 
jo penktoji kolona užfrontyje 
bus galima sunaikinti ir šalis, 
su joj esamomis laisvėmis iš
saugoti. Mes prašome ir tiki
mės iš jūsų draugai skaityto
jai ir organizacijų nariai ener
gingesnio darbo, daugiau pa
siryžimo ir gaspadoriškos tal
kos šiuo labiau įtempto darbo 
laikotarpiu. Komisija.

Rusijai Karo Pagalba Plaukia 
Iš Arti Ir Iš Toli

000. Neaiškinta, kam jį var
tos. Tūli spėja, kad sunaiki
nus didelius plotus cukrinių 
runkelių derliaus sachariną 
vartosią papildyti cukraus trū
kumams.

Daugiausia Instrumentų
Daugiausia, tačiau, esą siun

čiama operacijoms ir prie žai- 
iz,uų vartojamų instrumentų, 

pundus j^jsos karo lauko kilnojamos 
ligoninės su visais įrengimais 

Šiuo tarpu ruošiama penk-j ir reikmenimis, X-spindulių 
tas ir šeštas medicinų ir medi-, filmos, tannic rūkštis gydymui 
kališkų reikmenų siuntinys. ' nuo apdegimo, temperatūrai 
Pirmieji suintiniai Sovietijoj ramdyti vaistai, skausmų ra

jau gauti, kaip skelbė Sovietų mintojai, įčirškimams adatos, 
žaizdų susegiotojai ir dirksnių 
išėmėjai įrankiai, ir eilės kitų 
tolygių reikmenų.

Dovanomis-gaunami mėgsti 
drabužiai dabar užima svar
bią vietą ir kiekiai daugėja 
kas dieną, kaip skelbia orga
nizacijos raštinė.

Rusijai Karo Pagalbos veik
la taip prasiplėtė ir atsiunčia
mų dovanų daugiai taip padi
dėjo, jog neseniai turėjo pa
samdyti naują priedinę patal
pą, visą didžiulio bildingo 
aukštą 15 W. 44th St., New I 
Yorke, kuris bus naudojamas 
laikinam sandėliui, kol dova
nos surūšiuojama ir sukrauna-1 
ma į atatinkamus -----
siuntimui.

radio.
Slavai Gausiai Remia

Pereitą savaitę Rusijai Ka
ro Pagalba, Ine., gavo nuo sla
vų iš Uruguay $157.50. Ta jau 
buvo šešta auka nuo slavų or
ganizacijų iš Pietų Amerikos.

Taipgi gauta $850 nuo Ju-| 
goslavų Apsigynimo ir šalpos 
Komiteto iš St. Louis. Mo.

Siųs Daugiau Reikmenų
Pasitarime tarp Rusijai Ka

ro Pagalbos, Ine., Sovietų val
džios, Am. 
žiaus, Lend - Lease viršininkų 
ir OPM buvę sutikta siųsti So
vietų Sąjungai platesnį rinki
nį daiktų.

Tarpe kitko, esą užsakyta 
200,000 svarų sacharino ir 50,- 
000 svarų būsią išsiųsta ant 
greitųjų, užmokant už jį $70,-

Raudonojo Kry-

“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 sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagelba.

BAZARAS BUS

Vasario-February

Central Palace Salėje
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

PATAISA
Sausio 9-tos laidoj, kores

pondencijoj iš LDS 1 kuopos 
susirinkimo praleista keli var
dai aukojusių parvežimui Is
panijos kovotojų iš Francijos 
į Meksiką. Aukojo (apart pir
miau skelbtų) po 50c.: Buk- 
nys, Bunkus, Stupurienė. Po 
25c.: Warisonas, Balčiūnas, 
žigaitienė, Kovas.

Reikalauja Numažinti 
Pieno Kainas

Stanley M. Isaacs, buvęs 
Manhattan prezidentas, o da
bar Miesto Tarybos narys, ir 
Salvatore Ninfo, darbietis, įtei
kė Miesto Tarybai rezoliuciją, 
kuria siekia uždrausti kelti 
pieno kainas. Nurodoma, kad 
pieno kainos dabar yra aukš
čiausios iš buvusių bėgiu 20 
metų.

Skelbkitės savo bizni dien 
raštyj “Laisvėje.”

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

PRANEŠIMAI
C. BROOKLYN

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

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

bandyt gauti naujų 
abi kuopas.
138 kp. pirmininku 
Kalvaitis, Mizarienė

sekr., Cibulskis fin. seki’., Kal- 
vaitienė kasierka, korespon
dentu V. Kartonas.
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Susirinkimui pranešta, 
mirė Katarina Linonienė. 
vo labai gera draugė, 
sunki liga ją nuo mūs atsky
rė, per keletą metų negalėjo 
su mumis darbuotis. Mes visi 
draugai ir draugės jos apgai- 
lestaujam. Tegul jai būna len
gva žemelė.

Linonienės pagarbai buvo 
nupirkta kvietkas varde mūs 
kuopų. Lėšas suaukojo nariai 
sekamai: Po $1: Cibulskiai, 
Kartonas, Kalakauskienė. Po 
50c.: Cedronai, Yanulavičie- 
nė, Laukaitis, Kalvaitis, E. 
Mizarienė, Kauliniai, Dumb
liai, Julia Laukaitis. Po 25c.: 
Rėklienė, Peleskienė. Viso $7.

Kas liko nuo kvietko, pa
skirta dėl vilnos mezgėjoms.

Visi vėlesnieji Sovietų jud- 
žiai turėjo didelio pasisekimo, 
o “Mergina Iš Leningrado” 
sumuša visus pereitus rekor
dus. Du kartus pirmiau norė
jau pamatyti tą pagarsėjusį 
judį, bet radau iš abiejų šonų 
nuo teatro durų žmonių ilgas 
eiles laukiant. Eilėj ilgai sto
vėti nenorėjau, tad ir prisiėjo 
grįžti namo. Trečiu kartu nu
ėjau 10 vai. ryto. Man per
kantis bilietą priėjo prie lan
gelio jaunas, raudonaveidis 
krikščionių kunigas ir pasipir- 
kęs bilietą taipgi įžengė į ju- 
džių svetainę. Atrodė į lietu
vį ar lenką. Rankose laikėsi 
nemažą pluoštą laikraščių ir 
žurnalą, tarpe jų matėsi ir 
maldaknygė.

Tas parodo, kad šiandien 
pasaulyje siaučiantis karas 
kelia visuose žmonyse klausi
mą, katruo keliu keliauti ? Ke
liai liko du — fašizmo ir de
mokratijos, trečio pasirinkimo 
nėra. O 
sisakyti, 
—ar už 
vergiją, 
laisvę ir
gyvenimo ateičiai.

Didelė didžiuma pasaulio 
darbininkų pasisakė už apgy
nimą demokratijos.

Tas pats klausimas stojasi 
ir prieš kunigų akis. Ir jie 
anksčiau ar vėliau turės pasi
sakyti, kur jie stovi.

Judžių svetainė greitai pri
sipildė žmonėmis. Matant tą 
Sovietų 
kančias 
žiūrovų 
iš akių.
vienur kitur girdėjosi sunkūs 
atdūsiai. Įspūdinga matyti, 
kaip, priešams užpuolus So
vietų Sąjungą, merginos bū
riais traukė į kareivinės namą 
ir greitai mainėsi civilines dre- 
siukes ir čeverykučius ant mi- 
litariškų
prirengė savo dukrelėms pa
keleivingus krepšelius ir deda
mos ant pečių karštai jas bu
čiavo. Motinos žino, kad savo 
dukreles išleidžia ne į pasi
linksminimą, bet* į karą, kurį 
sukūrė kraujo’ ištroškęs nesu
valdomas fašizmas.

Judis rodomas Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., 
N. Y. Kaimietis.

Metinis Bankietas 
Jau Čia Pat

“Laisvės” metinis bankietas, 
ktiris įvyksta Vakare po dieh-! 
raščio šėrininkų suvažiavimo 
ir visada turi daug tolimų sve
čių, gražią meno programą ir 
vaišingą pažmonį, 
netoli. 
Grand 
Grand 
kaina

Bilieto

prašo-
tikrai

bet taip 
kaimy- 

bilietus. 
patiems

jau visai 
Jis įvyks vasario 1-mą, 
Paradise salėse, 318 
St., Brook lyne.

$1.50.
“Laisvės” skaitytojai 

mi jau dabar pradėti 
gaspadoriškai rūpintis bankie- 
to sėkmingumu. Įsigykite bilie
tus ne vien tik sau, 
pat paraginkite savo 
nus-draugus įsigyti 
Iš to bus smagumas
ir tinkamai sutiksime svečius 
“Laisvės” dalininkus išj toli
mų kolonijų. . V v

Svečiai prašomi iš savo', pu
sės padėt bankietui iš anksto 
pranešimu apie būsimą atsi
lankymą. Brooklyniečiaį nori 
sužinoti apie jus, draugai, to
limieji svečiai.

WAWAWAWAWWAI AWWAWWI

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

- WBYN - 1430 Klcs.
Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

čių lietuviu. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; j pie
tus net Baltimore girdi; j vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radio Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiunm

laikas reikalauja pa- 
už kurią pusę kovosi 
hitlerizmą ir amžiną 
ar už demokratiją, 

budavojimą naujo

Kuopos 
kviečia draugus ir 
aplankyti mūs seną 
Joną Šapoką, kuris 
Veteranų Ligoninėj,
N. Y. Lankyt galima kas die
ną nuo 3-5.

korespondentas 
drauges 
draugą 
randasi 

Bath,

Aplankiau draugą Zablac- 
ką pereitą pėtnyčią ir radau 
blogame padėjime. Taip pat 
nedėlios rytą aplankiau, tai 
buvo biskį Jinksmesnis. ( Visi 
draugai ir draugės 
laimingo pasveikimo 
drauge Zablackai.

Koresp., V. Kartonas.

Pranas Vokietaitis, žinomas 
Brooklyno biznierius, per 
daug metų laikęs auksoriaus 
krautuvę ant Grand St., mirė 
pereitą šeštadienį, sausio 10- 

•Sausio 11-tą kūnas išvež- 
į Conn, valstiją, kur gyve- 
velionio artimieji.., Išsiunti- 
reikalais rūpinosi brookly-

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

ARU «WWI

velinam 
jums,

Majoro LaGuardijos tėvas 
buvo militariško beno vadu J. 
V. armijoj laike karo dėl Ku
bos, 1898 m. Pats majoras bu
vo militarišku lakūnu 
pirmo, pasaulinio karo.

PRIMINIMAS

laike

Williamsburgo organizacijų 
išrinkti atstovai į Civilinių Ap
sigynimą prašomi įsitėmyti, 
jog susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, sausio 15-tą, lygiai 
8:30 vai. vak., Eastern Dis
trict Y. M. C. A. patalpose, 
179 Marcy Ave., Brooklyne.

Visoms o r g a n i z a ei joms 
svarbu turėti atstovus Civili
nių Apsigynime.

Louis Davė Gražią 
Paramą Draugijai

tą.
tas
na
mo
nietis graborius Alex Radzevir 
čius.

SKI I.RKITF5 -LAISVĖJE

★ LIETUVIŠKA ? T ... X7 A 1\TIA A iLe VANDA I
FIINFRAI PARinPS »

Sąjungos pasiryžimą, 
ir kovas ne vienam 
išspaudė gilias ašaras 
Salėje buvo tyla, tik

Permatomoji popiera—celo- 
phane — nebebus vartojama 
vyniojimui pakelių, kadangi 
jos darymui vartojama karui 
reikalingos medžiagos, kaip 
chlorine, phenol, glycerina.

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldf. 2*7904 

530 SUMMER 'AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

JOSEPH ZEIDAT, Sav. \
411 Grand St., Brooklyn <

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST “T.aUvės” Name BROOKLYN i

SUGRĮŽO
J. Gasiūnas ir D. M. šoloms- 

kas pereitą antradienį sugrįžo 
iš Chicagos, kur jie buvo nu
vykę organizaciniais pažan
giojo judėjimo reikalais. Tu
rėjo sėkmingų susirinkimų ir 
pasakė eilę prakalbų lietuvių 
kolonijose: Pittsburghe, Chi- 
cagoj ir jos priemiesčiuose 
Roselande ir Cicero.

Jau buvo minėta, jog Joe 
Louis visą paskiausių kumšty
nių pelną skiria Laivyno šal
pos Draugijai, kuri gelbsti ’ 
marininkų šeimoms.

Surokavus viską, pasirodė, 
jog pereito penktadienio kum
štynių tarp Joe Louis ir Buddy 
Baer įplaukų buvo $189,870, 
iš kurių $89,092.01 perduoda
ma minėtai draugijai, ši esan-' 
ti didžiausia suma iš bet ka
da duotų iš sporto aukų ko
kiai nors labdarybei.

Joe Louis atidavė labdary
bei visą savo dalį, promoteris 
Mike Jacobs skyręs savo visą 
pelną, o Baer davęs 21/2 nuo
šimčių savo pelno iš šių kum
štynių.

Atlikęs šių kumštynių rei
kalus, Joe Louis nuėjo tuo
jau įstoti armijon ir tapo pri
imtas. Louis’ui išvažiuojant 
Governors Salon spontaniškai 
iškilo demonstracija, susibūrė 
šimtai palydovų ir stebėtojų. 
Jį palydėjo jo manadžeris Ju
lian Black ir Mike Jacobs,

promoteris, taipgi sekė apie 
50 fotografų, paveikslininkų, 
filmininkų.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
i 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 8-7179

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
- K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

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.

“Laisves” Bankieto bilietai jau gatavi; prašome iš 
anksto įsigyti bilietus. Kaina $1.50.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai D 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

i

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.
3

fGREEN STAR BAR & GRILL Ą
| LIETUVIŠKAS KABARETAS |

ft ★ ★ ★ ★ ★ ★ * * ★ * * * ft ft ft ft ♦ L*
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviai-
Geriausias Alus Brooklyne6 tai 

a<b-esa8.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N Y
Tel Kv 4-4M98

| MATEUSAS SIMONAVICIVS S
® GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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