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Mr. 
pa-

Mūsų laivyno sekretorius, 
Frank Knox, pereitą pirma
dienį sakė kalbą miestų majo
rų suvažiavime. Jis pareiškė, 
kad Amerikos žmonės neturi 
tikėtis, kad greitoje ateityje 
Jungtinės Valstijos parodys 
savo tikrą laivyno galybę 
miajame Vandenyne.

Mūsų laivynas, sakė 
Knox, eina jam nuskirtas 
reigas abiejuose okeanuose — 
Atlantiko ir Pacifiko. Atlanti- 
ke mūsų laivai gaudo nacių 
“barškančias gyvates,” o Pa- 
cifike — japonų.

Hitleris norėtų, kad mes 
ištrauktume iš Atlantiko oke
ano visą savo laivyno galybę 
ir permestame ją į Pacifiką. 
Bet jis to nesulauks! Ameri
ka, kaip ir visos Sujungtosios 
Tautos, žino, kad Hitleris yra 
vyriausis priešas ir turi būti 
pirmiausiai sunaikintas. Pas
kui bus lengva apsidirbti su 
antraeiliais banditais.

Tokią mintį pravedė mūsų 
laivyno sekretorius. Ir to Am
erikos žmonėms turi užtekti. 
Šiuo metu mes negalime rei
kalauti detalių aiškinimų apie 
mūsų karo bei laivyno jėgas, 
apie jų veiklą.

Esamę įstikinę, kad tiek 
mūsą kariai, tiek mūsą jūrei
viai, tiek mūsą oro sakalai sa
vo pareigas atlieka ir atliks,

Tik mes atlikime savo pa
reigas !

Juozas Tysliava skundžiasi: 
“...Tuo tarpu mes, Ameri

kos lietuviai (atsieit, smeton- 
naciai.—R. M.) tik galime at
kartoti Adomo Mickevičiaus 
žodžius:

“Visur tamsu, visur tuščia,—
Kas

čia?”
Pas 

čia ?!
Ogi

gi bus čia, kas gi

ka tamsu ? Pas ka *> v

Vienybčs” skiepe!

bus

tuš-

i

Kodėl gi pas jus, Juozai, 
tamsu? Kodėl tuščia? Kodėl 
pas jus toks nusiminimas ir 
klaikumas?

Todėl, kad jūs pasirinkote 
klaidingą kelią. Todėl, kad 
jūs atsistojote į fašistinį šun
takį, užuot eiti tiesiu, plačiu 
vieškeliu. Todėl, kad jūs 
džiaugėtės tuomet, kai Hitle
rio govėdos užpuolė Lietuvą, 
viską naikindamos ir terieda
mos. Todėl, kad jūs manėte 
galėsią progreso eigą sulaiky
ti, žemę atgal pasukti!

Dabar gyvenkite tuštumoj 
ir tamsumoj ir tylėkite!
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Amerikiečių Artilerija 
Sudaužė 44 Japonų Kauno 

les (tai 11-ką Baterijų)
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, saus. 13. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas šiandien išleido sekama pranešimą:

Filipinų Sritis — Per nuolatini dvidešimt keturių va
landų artilerijos muši, amerikiečiii ir filipiniečių ka- 
nuolių baterijos įrodė, kad jos tikrai turi pirmenybę 
prieš japonų baterijas. Mūsų artilerijos ugnis išdaužė, 
supleškino ir išvaikė eiles priešų tankų ir kitų šarvuo
tų jėgų, taipgi jų pėstininkų subūrimus, ir padare ja
ponam sunkių nuostolių.

Ypač sėkminga buvo ugnis mūsų artilerijos prieš ja
ponų kanuolių baterijas. Tapo nutildyta 11 priešų ka- 
nuolių baterijų.

Japonų artilerija dabar pasitraukė pusėtinai toli už
pakalin tų pozicijų, kuriose ji pirmiau buvo. Amerikie
čių ir filipiniečių kariuomenės nuostoliai buvo palygi
namai menki.

Tš oro veikė tik priešų bombininkai smigikai, remda
mi savo artilerijos ugnį. Japonų orlaiviai nebombarda
vo amerikiečių pastovių apsitvirtinimų.

Japonai Prisipažįsta
Gavę Smūgį nuo Ameri- 

kiečią Luzon Saloje

Prezid. Rooseveltas Pa
skyrė Vyriausią Karo 

Gamybos Galvą
Tokio, saus. 14. — Japo

nai netiesioginiai pripažįs
ta, kad Amerikos generolo 
iMacArthuro armija smogė 
jiem kirtį Luzon saloje, į 
šiaurius-vakarus nuo Mani
jos, nors japonai ir tvirtina, 

i |kad amerikiečiai ten neatsi
laikysią.

Japonų spauda rašo, kad 
amerikiečiai Filipinuose jau 
gavę kiek pastiprinimų.

SSSR Informacijų Biuleti- 
nas, leidžiamas ; 
Washingtone, rašo apie vieną 
tarybinį partizanų būrį, kuris! 
veikė užfrontėje per keturis' 
mėnesius, o paskui sugrįžo į 
Leningrado apylinkę.

šis partizanų būrys pradėjo 
veikti Lietuvoje. Reikia, todėl, 
manyti, kad jį daugumoje su
daro lietuviai. Iš Lietuvos jis 
leidosi į Baltarusiją, paskui į 
Estiją, o paskui veikė Lenin
grado srityje, šitie kovotojai 
nužygiavo 1,100 amerikoniš
kų mylių.

Amerika Teiks Ginklą 
Uruguay’ui

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas paskyrė Donal
dą M. Nelsoną, vyriausiu 
galva viso karo reikmenų 
gaminimo. Taigi Nelsonas 
turi viršenybę ir ant pir
miau sudaryto Gamybos 
Tvarkymo Ofiso, kurio di
rektoriai yra Wm. S. Knud
sen ir Sidney Hillman.

Pirmučiausias N elsono 
uždavinys tai kuo daugiau
siai ir kaip galint greičiau 
parūpint orlaivių, tankų ir 
kanuolių. Nels®as spręs ir 
apie karo pabūklų teikimą 
Anglijai.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasirašė sutartį 
duot karo reikmenų iš 
Lease-Lend (paskolų) fon- 

ido ir Uruguay, Pietų Ame
rikos respublikai.

Ši sutartis ir įsteigimas 
ambasados bendros apsigynimo tary- 

;bos su Meksika yra dar vie- 
jnas ženklas, kaip įvairūs 
' amerikiniai kraštai veikia 
išvien su Jungtinėmis Vals
tijomis, o jos su jais, — sa
kė C. Hull, šios šalies 
tybės sekretorius.

vals-

Ho
ne

mėnesius 
nuveikė

šešis vo-

Per tuos keturis 
šis partizanų būrys 
tokius žygius:

Nelaisvėn paėmė:
kiečių pulkininkus; 32 žemes
nius karininkus, 1,020 karei
vių ir 21 šnipą.

Sunaikino: 5 vokiečių orlai
vius, 2 tankus, 19 tankečių, 
150 sunkvežimių, keletą ka
nuolių, ir tt.

Ištaškė: 7 amunicijos ir ga
zolino sandėlius, 2 maisto ir 
pašaro sandėlius, 44 geležin
kelių ir vieškelių tiltus.

Be to, nuleido nuo geležin
kelio relių 14 priešo traukinių, 
sunaikinant 200 geležinkelio

Naciai Išteriojo 
85,000 Lenkij

New York. — Lenkų žinių 
Agentūros direktorius baronas 
Stefan de Ropp kaltina, kad 
naciai iki šiol nužudė 85,000 
lenkų ir išvarė pusantro mi- 
liono jų į Vokietiją. Kai ku
riuos lenkus hitleriečiai korė 
net po du ant vienos virvės.

Batavia. — Rytinės 
landų Indijos orlaiviai 
tik savose salose bombar
davo japonus, bet atakavo 
juos ir pietiniuose Filipi
nuose.

Anglai Vis Stumia At
gal Fašistus Libijoj

Cairo, Egiptas, saus. 14. — 
Anglai ir toliau žygiuoja pir
myn prieš vokiečius ir italus 
linkui EI Agheilos, Libijoj. 
Anglų artilerija, karo laivai ir 
orlaiviai bombarduoja fašistus 
dar užsilikusius Halfaya tarp- 
kalnėje.

Jugoslavai Atkariavo 
Didelį Plotą nuo Nacių

London, saus. 14.—Jugosla
vijos partizanai atkariavo nuo 
vokiečių jau 19 tūkstančių 
ketvirtainių mylių ir įkūrė sa
vo valdžią tame plote. Visoj 
Jugoslavijoj yra 96 tūkstan
čiai ketvirtainių mylių.

JAPONŲ BLOFAS

Tokio, saus.
komanda 
marinas 
Amerikos 
ton.”

(Washington© vyriausybė 
pareiškė, jog tai tik japonų 
išmislas.)

14.—Japonų 
giriasi, būk jų sub- 
pataikęs torpeda į 
lėktuvlaivį “Lexing-

vagonų, gabenusių artileriją,
tanketes ir kareivius!

Niekas negali pasakyti, kad kia S.ovietų traukiniai tarp 
tai smulkūs žygiai!

. Maskva. — Jau pilnai vei-

Tichvino ir Leningrado.

KITI URIECIAI ŽUDO, 
PLĖŠIA, BADU MARINA 
LIETUVIUS; PARTIZA
NAI KERŠIJA NACIAM

Per Inter - Continent žinių Agentūrą 
Jonas Marcinkevičius 

Kablegrama “Laisvei”
Maskva, saus. 13. — Saujelė niekingų žmonių, ku

riem rūpi išgelbėti tik savo namus,, dvarus ir ūkius, — 
žmonių, užmiršusių garbingus padavimus lįetuvių is
torijos, — mėgino apgaut Lietuvos liaudį, o kai kurie 
net ir patys save. Jie bandė įtikint lietuvius, kad Hit
leris leis jiem lošti Lietuvos “nepriklausomybe.”

Kelios dienos atgal aš suėjau du savo draugus, kurie 
neseniai pabėgo iš rudmarškinių banditų nagų. Tai bu
vo latvių rašytojas Karlis ir lietuvių — Simaška. Ką 
jie pranešė, iš to galima šiek tiek suprasti, kokią “ne
priklausomybę” Hitleris teikia Lietuvos žmonėms.

Visi vyrai tarp 18 ir 45 metų amžiaus yra išgabenti 
į Vokietiją.

Tik tokio amžiaus ponai ir Hitlerio agentai dar lie
kasi Lietuvoje.

Už klausymąsi Maskvos ir kitų radijų buvo 400 žmo
nių areštuota ir 35 sušaudyta.

Naciai uždarė Lietuvos universitetus ir Šiaulių ir 
Vilniaus teatrus.

Fašistai gengsteriai atima iš žmonių maistą ir šiltes
nius drabužius.

Paskutiniu laiku tie įsiveržėliai darbavosi, atiminė
dami čiužes (skis) iš gyventojų. Jie sušaudė 27-nis jau
nuolius, kurie neatidavė savo čiužių.

žmonės badauja ne tik miestuose, bet ir sodžiuose.
Darbininkams leidžiama pirkt tik po 200 gramų duo

nos (du penktadalius svaro) per dieną, o jų užlaiko- 
miem šeimos nariams tiktai 100 gramų. Vietoj mėsos 
jie tegauna tik tokius kaulus, kuriuos net šunes nese
niai atsisakydavo graužti.

šeimos visų fašistam priešingų žmonių sumestos į 
kalėjimus, taip pąt sukišti į kalėjimus žmonės, kuriuos 
fašistai nužiūrėjo kaip nedraugiškus jiems. Hitleriečiai 
elgiasi su lietuviais, kaip su kokiais galvijais.

Drutiniškų kaime trys girti Hitlerio kareiviai nus
tvėrė seną žmogų Biliūną ir įsakė, kad jis gaudytų 
jiem žuvį. Biliūnas nuėjo su jais prie Dubysos upės, 
kuri pro ten arti plaukia. Kareiviai susėdo ant kranto 
ir rinko žuvį, kurią tas senas žmogus mėtė jiem pa
mėlynavusiomis nuo šalčio rankomis.

Bet štai Biliūnas, negalėdamas daugiau atlaikyt šal
čio, pašoka ant kranto. Tuomet vienas iš tų kareivių 
nustūmė ji atgal, panardino vandenin ir tol laikė po 
vandeniu, kol senelis prigėrė. “Jis dabar duos maisto 
žuvims,” tyčiojosi tie plėšikai razbaininkai.

Bet ir jie patys negavo progos' pasidžiaugt žuvim. 
Nes tą pačią naktį partizanai — keršytojai už savo 
žmones — užmušė visus tris fašistų kareivius. Paskui 
fašistai apsupo tą kaimą, pavertė jį pelenais, ir sušau
dė daugumą gyventojų, kurie mėgino pabėgt nuo lieps
nų.

Viename kaime arti Rakišnų (?) žmonės atsisakė 
atiduot paskutinius grūdus vokiečiam įsiveržėliam. Ant 
rytojaus už tai buvo areštuoti vjsikaimo gyventojai, ir 
po to niekas daugiau apie juos nieko^negirdėjo.

Lieuviai atkeršijo fašistams ir
Už .kelių dienų buvo rasti ant kelio t^’ys lavonai vokie
čių puskarininkių (unteroficierių) ir prie krūtinės vie
no iš jų buvo prisegtas toks raštelis: “Mirtis už Mirtį.”

Laikraštininkas Burinas, poetai Kazys Boruta, 
Montvila ir kiti, kurie nepaspėjo pasišalint iš Lietuvos, 
dabar badauja Kauno kalėjime.

Nekaltos mūsų šeimos žūsta kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose.

Bet neužilgo ateis galas orgijoms tų įsiveržėlių gau
jų. Arti Maskvos ir Leningrado fašistai jau murdosi 
patys savo kraujuose. Jie bus sunaikinti.

Raudonoji Armija, visos laikinai pavergtos tautos, 
ištisas laisvę mylįs ir teisingas pasaulis susivienys, kad 
išdaužius ir išvijus tų plėšikų saikas.

Už kiekvieną jų žmogžudystę ir žmogiškos vertybės 
sutrempimą bus šimteriopai jiems atsiteista.

Lietuvos žmonės nebus paskutiniai toje kovoje. Jie 
kovos tol, kol tas jų priešas nuo senovės laikų bus iš
trenktas iš Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų.

Jie nesudės savo ginklų tol, kol bus atgauta laisvė, 
kurią jie dar taip neseniai patyrė.

(Red. Pastaba: Ši kablegrama taip pat anglų kalba 
atėjo “Laisvei,” nes šia kalba dabar patogiau kable- 
gramas iš užjūrių siuntinėti. Persiunčiant galėjo įvykt 
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Pranešama, kad Sovietai 
Atkariavo Miestus Oriolą, 
Starą ją Rusą, Kirovą ir Kt«

Možaisko, 
Gorochovo 
i vakarus 
prie kelio

linkui pietų, vydami lau
kan stiprią mechanizuotą 
nacių armiją.

(Anglų radijas pranešė, 
kad rusai atėmė S tarą ją 
Russą iš vokiečių.)

Šioje srityje vokiečiai 
prarado tūkstančius savo 
kareivių, užmuštų ir nelais
vėn paimtų. Vienoj vietoj 
buvo sunaikinta visa nacių 
tankų divizija. Sovietai ve
da ofensyvą linkui Cholmo, 
kur vokiečiai traukiasi at-

Berne, Šveic., saus. 14. — 
N. Yorko Times čionaitinis 
korespondentas Brigham 
šiandien telefonavo savo 
laikraščiui šitokias žinias, 
gautas iš Sovietų - vokiečių 
karo fronto:

Sovietų kariuomenė per 
paskutines 48 valandas ve
dė milžinišką ataką prieš 
vokiečius linkui 
ir atėmė iš jų 
miestą, 8 mylios 
nuo Možaisko,
einančio iš Maskvos į Smo
lenską.

Sovietai taip pat atkaria
vo Kirov miestą, į šiaurius 
nuo Liudinovo, pirmiau at
griebto nuo vokiečių.

Raudonoji Armija iš Ki- 
rovo gręsia perkirst vokie
čiam Briansko - Viazmos 
kelią dar vienoje vietoje.

Iš vokiečių pranešimo; 
matyt, kad rusų kariuome
nė pasivarė pirmyn Valda- 
jų Kalnų srityje.

Lenkų pranešimas teigė, 
jog Sovietai iš arti bombar
duoja vokiečius mieste Sta
rą j a Russa, į pietus nuo Il
men ežero, ir raudonarmie
čiai grumiasi pirmyn ryti
nėmis to ežero pakrantėmis kų pulkus.

Rusai visu įnirtimu štur
muoja vokiečius Oriole.

(Anglų radijas sakė: “Ne
oficialiai yra suprantama,’* 
kad Sovietai jau užėmė 
Oriolą.)

Sovietų radijas bent pen
kiomis skirtingomis kalbo
mis per naktį pakartojo, jog 
raudonarmiečiai sutriuški
no vokiečių pozicijas i rytus 
nuo Oriolo, pasiekė Lėtiną, 
į vakarus nuo Oriolo, ir pa 
žiaurių kautynių to mieste
lio gatvėse išvijo nacius iš 
jo.

Sovietinė kariuomenė ga
na toli pažygiavo prieš vo
kiečius Kursko srityje, kur 
sunaikino du vokiečių tan-

Hitleris Areštavęs Gen 
Von. Bocką ir 20 Kitų 

Komandieriu

Vokiečiai Nustebinti

armiečiu Atakomis TI
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negirdėjo.
)šią piktadarystę.

Stockholm, šved. — Kar
tojasi gandai, kad Hitleris 
pavarė gen. feldmaršalą 
Fedorą von Bocką, buvusį 
vokiečių komandieriu Mas
kvos fronte. Dabar von 
Bock esąs laikomas po areš
tu namie Dahleme, Berlyno 
priemiestyje.

Sakoma, jog paskutinė
mis dienomis pasitraukė iš 
komandos dar du nacių ge
nerolai ir po to liko areš
tuoti.

Be to, neseniai Hitleris 
pavaręs iš komandos feld
maršalą Siegmundą W. Lis- 
tą, Balkanų užkariautoją, ir 
apie 20 kitų generolų ir 
areštavęs juos.

Nauji Sovietu Laimeji- ĮZ 
mai prieš Vokiečius

London. — Raudonarmie
čiai ant čiužių (skis) jr su 
rogėmis vežama ir motori
zuota artilerija, tankais ir 
šarvuotais automobiliais 
prasigrūmė pirmyn pro 
Oriolą ir žygiuoja linkui 
Briansko, stovinčio už 75 
mylių toliau.

(Vokiečių radijas pripaži
no, jog rusų kariuomenė 
plačiai pralaužė nacių lini
jas ir jog trūksta vokiečiam 
kareiviu, v

(Berlyno radijas, be kit
ko, sakė, kad rusai baltai 
apsirengę, važiuodami ro
gėmis, kurias traukia šunes 
iš šaltosios šiaurės, netikė
tai, žaibo greitumu užpuldi
nėja vokiečius, ištuština į

viena kita paklaida varduose minimų Lietuvos vietų.) kelio.

London, saus. 14.—Praneša
ma, kad Sovietai laimėjo nau
jas pergales prieš vokiečius 
450 mylių fronte tarp Lenin
grado ir Viazmos-Briansko ge
ležinkelio.

Stumdami nacius atgal pie
tiniame fronte, raudonarmie
čiai pasiekė punktą tik už 12 
mylių nuo Charkovo didmies-' 
čio, pramonės centro Doneco 
srityje.

Centraliniame fronte rau
donarmiečiai veikia jau ar
čiau kaip už 35 mylių nuo 
Briansko-Smolensko geležin-

negu vokiečiai paspėja at
sakyt į rusų ugnį.)

Sovietų kariuomenė, ma
tyt, nuo Volchovo, 75 mylios 
j pietų rytus nuo Leningra
do, žygiuoja pirmyn linkui 
Novgorodo, kuris stovi tuoj 
į rytus nuo Ilmen ežero.

Apstabdo Japoną Žy 

 

giąjrimą Malajuose

Sing
Anglai 
traukė 
siausalyje, 
gindamiesi jau^apstabdo ja
ponus.

re,. saus. 14. — 
šiek tiek pasi- 

atgal Malajaus pu- 
et atkakliai
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sluoksniuose ir katalikų dvasiškų oje. 
Daugelis lotynų respublikų vyriausybių 
sau gražiai toleruoja falangistus, tary
tum nieko baisaus jie neveiktų. Sakoma, 
kad didesnė puse Ispanijos šiose respu
blikose atstovų — ambasadorių, konsu
lų ir jų štabų — yra falangistai ir ten 
pasiųsti fašistinei propagandai skleisti.

Iš to, kas pasakyta, galima sau supras
ti, kokios sunkios ir didelės pareigos 
tenka tiems lotynų respublikų žmonėms, 
kurie yra griežti fašistinės Ašies prie
šai, kurie stoja už tai, kad jų tėvynės 
stotų talkon Jungtinėms Valstijoms ir jų 
talkininkėms sunaikinti Hitlerį ir jo na
ciškas jėgas.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Falangistai ir Jų Pragaištinga 
Veikla

Tas , kas Vokietijoje yra naciai, o Ita
lijoje fašistai, tas Ispanijoje — falangis
tai. Vardais šitos partijos skiriasi, bet 
savo politika, savo darbais jos yra kai 
trys lašai vandens. Jų tikslai yra tie 
patys ir tie patys darbo metodai. Kaip 
naciai, kaip fašistai, taip ir falangistai 
nesiriboja tik “namine” veikla. Jie sklei
džia savo propagandą — tą pačią propa
gandą — ir kituose kraštuose, kur tik 
gali pasiekti.

Kuriems teko pastudijuoti amerikinių 
lotynų respublikų (įskaitant Braziliją) 
gyvenimas, tie supranta, kaip artimai 
per ilgus metus tų respublikų žmonės bu
vo susirišę su “tėvų žeme” Ispanija. Iš 
ten jie sėmėsi daug ko — kultūriniai ir 
politiniai. Asmuo, skaitąs Lotynų Ame
rikos ispanų kalboje spaudą, tuojau pa
matys, kad joje visuomet buvo daugiau
siai vietos paaukota apie Ispaniją.

Aišku, jei Ispanijoje būtų laimėjusi 
respublika, tai ir visa Lotynų Amerikos 
kryptis būtų didžiai pasisukusi linkui 
respublikos, linkui pažangos. Bet kai ten 
laimėjo fašizmasfalangistai — kai 
budelis Franko patapo to krašto valdovu, 
tai šiandien daug žmonių lotynų respu
blikose, ypačiai iš turtingesnių sluoks
nių, tapo užnuodinti falangistų propa
gandos nuodais. Falangistai veikia vi
sur, nors vienur jie stipresni, kitur silp
nesni.

Šiuo pasauliui kritiškuoju metu fa
langistai veda didelę nacių ir fašistų 
propagandą tiek Centralinėje Ameriko
je, tiek Pietinėje. Jie veikia gudriai, 
slėpdami savuosius siekimus. Jų propa
gandos būdai atrodo nekalti, žiūrint iš

Joe Louis Armijoje
Kaip ir pridera geram savo krašto 

patrijotui, pasaulinis sunkiasvorio bokso 
čampionas, Joe Louis, įstojo į Jungtinių 
Valstijų kariuomenę. Jis supranta, kad 
mūsų šalis yra tokioje padėtyje, kokioje 
ji nėra buvusi nuo Revoliucinio Karo 
pradžios. Todėl šis boksininkas, padėjęs 
į šalį viską, eina armijon kovoti prieš 
Amerikos ir visos žmonijos priešą — fa
šizmą.

Joe Louis yra negrų rasės, negrų tau
tos sūnus. Jis duoda pavyzdį kitiems 
14-kai milijonų savo tautiečių. Nepai
sant, kad negrai, kaipo rasė, iki šiol 
Amerikoje buvo paneigti, ir daugelyje 
atsitikimų dar ir dabar yra paneigti, jie 
yra dideli mūsų krašto patrijotai. Ir šis 
faktas turėtų daugeliui t. v. baltųjų šo
vinistų atidaryti akis ir parodyti, jog 
nepaisant spalvų, tautų ir kalbų, kurios 
sudaro Amerikos virš 130 milijonų gy
ventojų, kai iškyla reikalas, mes visi 
stojame bendran darban ginti savo kraš
tą.

Nėra nei kalbos, kad pasaulio boksi
ninkų čampiono dalyvavimas Amerikos 
ginkluotose jėgose sustiprins jas dar la
biau moraliai, užgrūdins kiekvieną karį 
didesniu pasiryžimu sunaikinti priešą, 
drįsusį iškelti ginklą prieš laisvą Wash- 
ingtono-Jeffersono-Licolno respubliką!

paviršiaus. Štai, pavyzdžiui, ką jie 
skelbia: (1) Nenutraukite ryšių su Eu
ropa, ypačiai su savo “tėvų žeme” Ispa
nija; (2) Saugokitės “jankių (J.V.) im- 
perijalizmo;” (3) palaikykite savo neu
tralumą ir nepriklausomybę.

Kaip matome, šitie obalsiai ispaniškai 
kalbančiuose žmonėse atrodo priimtini 
kiekvienam. Bet juose slepiasi “vilkas 
avies kailyje.” Palaikyti artimus ryšius 
su “tėvų žeme,” su dabartine Ispanija, 
reiškia palaikyti ryšius su fašistais-fa- 
langistais. Saugotis jankių imperijaliz- 
mo — reiškia, neapkęsti Amerikos, Jung
tinių Valstijų, bet gyventi gražiuoju su 
josios priešais, Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos imperijalistais, su kuriais jan
kiai kariauja. Palaikyti neutralumą ir 
nepriklausomybę, reiškia nepadėti Jung
tinėms Valstijoms jų sunkioje valando
je, kai jas užpuolė tarptautiniai agre
soriai - plėšikai.

Kokios geresnės pro-naciškos propa
gandos Hitleris ir galėtų benorėti?!

Pranešimai skelbia, kad šitie falangis
tai, šitie demokratijos priešai randa ne
mažai pasekėjų ypačiai turtingesniuose

Airija ir Karas
Užtenka tik dirstelėti į žemlapį, kad 

pamatyti, kokioj svarbioj geografinėje 
padėtyje stovi Žalioji Sala (Airija). Tik 
turint ten stiprias laivyno ir orlaivyno 
bazes, Amerika ir.Anglija galėtų daug 

•ryškiau mušti priešą — hitlerizmą. To
dėl prezidentas Rooseveltas ir premjeras 
Churchillas, sakoma, reikalauja iš Airi
jos vyriausybės tokių bazių, iš kur ame
rikiniai ir britiški laivai ir orlaiviai galė
tų pasekmingiau šaudyti vokiečių “barš
kančiąsias gyvates.” Bet Airijos vyriau
sybė nesutinka duoti. Sakoma, prezi
dentas Rooseveltas bus priverstas dary
ti viešą pareiškimą tuo reikalu.

Airijos vyriausybė sakosi, kad ji esan
ti šiame kare griežtai neutralų Bet toks 
neutralumas šiuo metu tarnauja tik Hit
leriui. Sakysime, Dubline sėdi Vokieti
jos atstovas.^ Jis kelis kartus per dieną 
gali siųsti Berlynan, jei ne ką daugiau, 
tai žinias apie orą ir jau tas didžiai 
pasitarnaus Vokietijai kariauti prieš 
Ameriką ir Angliją. Todėl Airija turėtų 
tąjį savo neūtralumą mesti šalin ir stoti 
energiškai talkon Amerikai. Jeigu ji 
iki šiol nepasitikėjo Anglijai, tai šiuo 
metu Amerikai jau gali pilnai pasitikėti, 
gerai žinodama, kad Amerika nenori jos 
užkariauti. Airijos valdovai turi žinoti 
ir tą, kad, jeigu Hitleris karą laimėtų, 
tai ir jos nepriklausomybė nueitų vė
jais. Airijos žmonės turėtų žinoti ir tą, 
kad Hitleris bile kada gali daryti įsi
veržimą į Airiją, kad iš jos galėtų pulti 
Anglijos salas, visai nepaisydamas Du
blino vyriausybės neutralumo.

Kitais žodžiais, Airijos likimas yra ' 
tampriai susijęs su visų demokratinių 
kraštų likimu ir dėl to tasai kraštas da
bar, tuojau turėtų savo neutralumą mes
ti į šalį ir stoti, kad ir netiesioginėn ko
von prieš žmonijos priešą hitlerizmą!

Hitleriečiai Sakosi “Šiek 
liek Pasitraukę Atgal”
Berlin. — Vokiečių ko

manda pranešė, kad jie pa
sitraukė kiek atgal Valda- 
jų kalnų srityje, tarp Le
ningrado ir Maskvos, bet, 
sako, padarę didelių nuos
tolių raudonarmiečiams.

Naciai teigia, kad jie at- 
mušę Sovietų atakas į rytus 
nuo Oriolo, bet prisipažįsta, 
jog “viename punkte rusai 
ten pasivarė kiek pirmyn.”

Šimtai Fašistu Orlaivių 
Sunaikinta Libijoj

Cairo. — Nuo anglų ofen- 
syvos pradžios prieš vokie
čius ir italus iki šiol Libijoj, 
anglų lakūnai nušovė dau
giau kaip 200 fašistų orlai
vių ir dar šimtus priešų or
laivių sunaikino ant žemės.

NACIAI NUSKANDINO 
ANGLŲ KARO LAIVĄ
Berlyno radijas, be pa

tvirtinimo, skelbia, kad vo

kiečių submarinas nuskan
dinęs anglų karo laivą 
“Barham,” 31,100 tonų ties 
Solumu, šiaur. Afrikos pa
kraštyje.

Japonai iš Oro Įnirtusiai 
Atakuoja Amerikiečius

Washington, saus. 13. — 
Japonų orlaiviai įnirtusiai 
atakuoja amerikiečių pozi
cijas Corregidor saloje ir 
Batan pusiausalyje, į šiau- 
rius-vakarus nuo Manilos.

Veidmainių Maišeliai
/ »

Perskaičiau “Lietuvių So
cialistų Sąjungos Komiteto” 
pareiškimą dėl karo. Nors 
tos jų “sąjungos” nariai su
skaitomi ant rankų pirštų, 
tačiau visgi verta panagri
nėti to jos pareiškimo bent 
kai kurios vietos. Todėl čio
nai paduosim keletą ištrau
kų, kad skaitytojai matytų, 
kaip jie “nušviečia” savo 
poziciją.

Skaitome:
“Pasaulinio karo pavojus, 

deja, virto tikrenybe. Sovie
tų Rusija, kuri skelbiasi 
‘neutrali’ ir dargi esanti 
‘neužinteresuota’ tuo karu, 
jau pusę metų ginasi nuo 
vokiškojo fašizmo agresi
jos.” (Visi pabraukimai ma
no. — P. B.)

Su pat pirmuoju paragra
fu, kaip matote, tas “LSS 
Vykdomasis K-tas” pučia 
miglą į akis savo nelaimin
giems sekėjams. Sakyti, kad 
Sovietų Sąjunga skelbiasi, 
neutrali ir neužinteresuota 
tuo karu, ir tame pačiam 
paragrafe pasakoti, kad ji 
“jau pusę metų ginasi nuo 
vokiškojo fašizmo agresi
jos,” — gali tik kokis pro
tiškas bankrutas, pats neži
nąs, ką jis plepa.

Skaitykime kitą to “do
kumento” paragrafą:

“Dėl Dancigo kilęs Euro
pos karas, palaipsniui virto 
antru pasauliniu karu. Nuo 
Dancigo iki Hawaii’u eina 
vienas karo frontas.”

Išeina, kad Dancigas bu
vo antro pasaulinio karo 
priežastimi. ..“LSS Vykdo
mojo K-to” protavimu, jei
gu Dancigas būtų gražumu 
naciams atiduotas, tai karo 
pavojus būtų buvęs praša
lintas, ir to karo fronto 
“nuo Dancigo iki Hawaii’u” 
nebūtų. Oi, tai galvos, gal
vos! Bet juk tokią “išmin
tį” ir Hitleris daug sykių 
skelbė, sakydamas: “Ati
duokite man,, kas mano — 
bus taika!” 'Apie tikrąsias 
šio karo priežastis, tas 
“vykdomasis' k-tas” nė ne
užsimena ...

Visą laiką skelbę savo 
spaudoje hitlerininko Pra
no Ancevičiaus visokias “in
formacijas,” palankias dėl 
Hitlerio grosse spiel, dabar

Žvėris, kurio kojos dega nuo karščių, o galva—-nuo šalčių

tie “socialistai” pilotiškai 
nusiplauna rankas ir štai 
kaip “nuoširdžiai” kalba:

“Lietuvių Socialistų Są
jungos Vykdomasis Komi
tetas, gruodžio 19 d., apta
ręs Japonijos ir kitų fašis
tinių valstybių klastingai 
pradėtą karą prieš Jungti
nes Amerikos Valstijas ir 
išeidamas iš to, kad Jungti
nės Valstijos veda teisų, 
apsigynimo karą prieš im
perialistines fašizmo valsty
bes — Vokietiją, Japoniją 
ir Italiją — už savo išorės 
laisvę ir vidaus laisvų insti
tucijų saugumą, o taip pat 
ir už visų, didelių ir mažų 
tautų laisvę pačioms spręs
ti savo likimą ir
\. Nutarė: Reikšti savo 

absoliutį lojališkumą Jung
tinėm Amerikos Valstijom 
ir prižada remti visas Jung
tinių Valstijų ir jų vyriau
sybės karo pastangas ik ga
lutinės pergalės. (Pabrau
kimai mano. — P. B.)

“Tokį - nutarimą mums, 
kaip laisvos Amerikos pilie
čiams ir gyventojams dik
tuoja mūsų meilė ir prisiri
šimas prie šios šalies...” 
Ir t.t., ir t.t.

Tąjį savo “absoliutį loja
liškumą” socialistai pareiš
kė už keliolikos dienų po to, 
kaip Jungtinės Amerikos 
Valstijos buvo jau užpultos 
Japonijos ir kitų fašistinių 
plėšikų. Pirmiau jie savo 
“lojališkumą” reiškė tylėji- 
jimu...

Pažiūrėkime dabar, ar 
sutinka “mūsų” socialistų 
žodžiai su jų darbais.

Kai Sovietų Sąjungą už
puolė nacių, Vokietija, tai 
Anglija ir Amerika metėsi 
visais galimais būdais gel
bėti jai; apsiginti nuo užpuo
likų. Pradžioje liepos mė
nesio, 1941 m., šios šalies 
prezidentas R o o s e v eitas, 
varde Jungtinių Valstijų 
valdžios ir žmonių, pasiuntė 
Aukščiausio Sovieto pirmi
ninkui Michailui Kalininui 
štai kokį malonų laišką, ku
riame tarp kitko rašė:

“... Amerikos žmonės 
piktinasi ir bjaurisi gink
luotų užpuolimų.

“Jie yra stipriais istori
niais ryšiais susirišę su Ru

sijos žmonėmis. Taigi savai
me suprantamas dalykas, 
kad jie su prijautimu ir 
aukšta pagarba tėmija nar
sią apsigynimo kovą, kurią 
Rusijos žmonės veda dabar
tiniu laiku.

/

“Vardu Jungtinių Valsti
jų valdžios ir žmonių, taip 
pat ir savo vardu, aš dėko
ju jums už draugiškus svei
kinimus. Aš siunčiu geriau
sius linkėjimus jums ir ge
rovei ir pasisekimui Rusi
jos žmonių.”

Tai toki linkėjimai šios 
šalies prezidento ir visos 
valdžios Sovietų Sąjungai ir 
jos žmonėms; tai tokia po
zicija Jungt. Valstijų val
džios link Sovietų Sąjungos.

O kokia pozicija buvo (ir 
yra) lietuviškų socialistų, 
kurie dabar žada (tik ža
da!) “remti Jungtinių Vals
tijų ir jų vyriausybės karo 
pastangas iki galutinės per
galės?” Kokie jų “linkėji
mai” Sovietų Sąjungai, tai 
stipriausiai ir narsiausiai 
mūs šalies talkininkei, ku
ri yra vyriausiu faktorium 
sumušimui užpuolikiškojo 
fašizmo ?

“Keleivyje” tūlas Sąjun- 
gietis, straipsnyje “Nušvies- 
kim savo poziciją,” štai ką 
poringoja:

“Gi socialistinėj mūsų 
spaudoj kaip tyčia bolševiz
mas šiandien yra aršiausia 
smerkiamas — gal daugiau 
smerkiamas negu naciz
mas.”

Bolševizmu tas “draugas” 
Sąjungietis, s u p rantama, 
vadina Sovietų Sąjungą, ku
rią, kaip jis prisipažįsta, 
šiandien socialistai aršiau
sia plūsta. Reiškia, jie plūs
ta ir smerkia šios šalies tal
kininkę, esančią žūtbūtinėj 
kovoj prieš viso pasaulio 
priešą — fašizmą! Kuomet 
šios šalies prezidentas ir 
vyriausybė remia savo tal
kininkę, t.y., Sovietų Sąjun
gą visais galimais būdais, 
siunčia sveikinimus ir linkė
jimus už jos didvyrišką ko
vą prieš bendrą visų priešą, 
tai “mūsų” socialistai, kaip 
patys prisipažįsta, aršiausia 
ją niekina ir smerkia. Reiš
kia, ką šios šalies vyriausy
bė remia ir gerbia, tai so
cialistai niekina ir smerkia. 
Ir tuom pačiu sykiu dar 
šaukia, kad jie tiek ir tiek

PIRKITE 
APSIGYNIMO 

BONUS

When men are fighting and 
dying, you must do your part. 
Be sure you enlist your DOL
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own life—with every single dol
lar and dime you can.

America must have a steady 
flow of money pouring in every 
day to help beat back our ene
mies.

Put Dimes into Defense 
Stamps. And put Dollars into 
Bonds. Buy now. Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can.

Don’t take this lying down.

lojalūs Jungt. Valstijų val
džiai jos karo pastangose 
prieš fašizmo agresiją! žo
džiuose jie už šios šalies 
valdžią, už jos poziciją, o 
darbuose — prieš ją!

Mūsų šalies vyriausybė 
pripažino fašistinę Suomiją 
Vokietijos talkininke ir, 
kaip tokios, suėmė čionai 
esančius laivus ir naudoja 
juos karo reikalams. Gi 
“mūs” socialistai, kurie ba- 
žijasi savo “absoliutingu lo
jalumu” šiai šaliai, apie 
fašistinę Suomiją štai kaip 
verkšlena:

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

Tokią užuojautą fašisti
nei Suomijai p a re i š kė 
“draugas” Michelsonas per 
savo “Keleivį.” Jis tuomi 
dar sykį bandė pasmerkti 
Sovietų Sąjungą, bet užkliu
vo ir už Dėdės Šamo, kuris 
suėmė “nuošaliai gulinčios” 
Suomijos prekybos laivus ir 
naudoja juos karui prieš vi
są fašistinę “ašį.” Sulyg 
“draugo” Michelsono, “iš
minties,” tai ir Dėdė Samas 
užpuolė ir naikina “niekam 
po kojų nesimaišančią” Suo
miją. Gerai, kad p. Michel
sonas parodo savo lojalu
mą... P. B.

Akron, Ohio
Draudžia Rendų Kėlimus ir 

Mėtymus iš Namų
Civilių Apsigynimo Taryba 

čionai paskelbė, kad nuo šiol 
bus draudžiama kelti rendos 
už nuomuojamus namus, o 
taipgi nebus leistina mėtyti gy
ventojus iš namų, kaip iki šiol 
kad būdavo. Toji taryba krei- 
piasi j namų savininkus, ra
gindama juos kooperuoti su 
jų namų nuomuotojais: ne
lupti aukštų kainų rendomis 
ir be rimtos priežasties ne
mėtyti nuomuotojų iš savo 
namų. Civilių Apsigynimo Ta
ryba stropiai prižiūrėsianti, 
kad nuomuojamų namų ren
dos nebūt keliamos.

Nuomuotojas.

UŽMUŠTAS VOKIEČIŲ 
GENEROLAS

London. — Vokiečių ra
dijas pranešė, jog liko už
muštas jų generolas Rich
ard Hermann sovietiniame 
fronte.

London. — Atimtame iš 
anglų Hong Konge japonai 
suvarė į koncentracijos sto
vyklas 18,000 anglų karei
vių ir civilių žmonių.



Ketvirtadien., Sausio iš, į $42

Naciai skaudžiai pajunta gylj šių Rusijos 1-16 orlaivių, kurie taip sėkmingai pa
naudojami ant Ašies armijų, dabar traukiančiuosių atgal visame rytiniame fron
te. Naciai ji vadina “stora samanine bite.”

LAISVĖ Trečias puslapis

Vokiečių Šnipai Ca- 
ristinėj Rusijoj

(Apie 1914—1918 m. Karą) spraga. Kiekvienas dides-
Vokietija šnipų atžvilgiu 

daug buvo prisirengus Ru
sijoj pereito karo pradžioj.

nis rusų pasijudinimas bu
vo priešui žinomas.

Tiesa, rusų vadovybė ži-
Vienok jos šnipai apsigavo, nojo, kad dar prieš karą
kas dėl Rusijos pajėgų ir Vokietija ir Austrija turėjo 
mobilizacijos greičio. Jie Rusijoj tūkstančius savo 
Rusijos jėgas nedakainavo. šnipų. Jie slėpėsi po pirk- 
Rusija greitai sumobilizavo lių, artistų, technikų skrais- 
galingą armiją ir užpuolė te, kaip kuriį net rusų pi- 
Rytų Prūsiją. Kaizeris nu- lietybę priėmė* Jie kaip vo- 
sigando ir buvo, priverstas rai apsupo savo tinklu vi- 
permesti armiją iš Franci- sas įstaigas. Jie turėjo Ru
jos prieš Rusiją, kad išgel-'sijos miestų ir tvirtumų 
bėjus Berlyną. Tuo kartu planus. Jie daugiau žino- 
jis prakišo Franci j o j, ant jo apie Rusiją, negu rusų 
Marnės mūšius. Bet už tai armijos vadai, nes šnipai

Tūlas rusas Makarov iš
kėlė faktą, kad Mesojedov 
yra šnipas. Rašė tą viešai 
spaudoj. Dūmoj buvo iškel
tas skandalas ir reikalauja
ma caro ištirti tą dalyką. 
Tuo kartu pas Mėsojedovą 
rinkosi toki žmonės, kaip 
tai pardavikas generolas 
Greifon, vokietė Aurich, ba
ronas Unger - Schtenberg, 
kurį vėliau už šnipavimą 
nuteisė kalėjiman; vokietys 
Valentin, kuris neva buvo 
vaistininkas, o tikrumoje 
Vokietijos šnipas ir kiti. 
Nors tą rusu prie’ingi šni
pai aiškiai susekė, bet gene
rolas Suchomlinov drauga
vo su Mėsojedovu ir jį už
tarė.

vokiečiams pradėjo sektis buvo patyrę ir gabūs pasta- 
prieš rusus. Rusai ne tik'tyti. Bet karo metu dar ne
buvo sumušti ir išvyti iš užtenka tų žinių, kurias šni- 
Rytų Prūsijos, bet atidavė pai gavo taikos metu. Jiems 
Lietuvą, Latviją ir Lenkiją reikalinga planai armijos
vokiečiams.

Kame buvo priežastis, ar 
Rusija neturėjo užtektinai 
armijos, ar ji nebuvo pasi
rengus karui, ar stokavo jai 
ginklų ir amunicijos?

Rusijai armijos nestoka- 
vo. Rusai nuo seniai žinomi, 
kaipo narsūs karžygiai. Bet 
nelaimė buvo tame, kad Ru
sija karan stojo nepasiruo
šus, kad ji neturėjo stip
rios karo industrijos, už
tektinai ginklų, amunicijos, 
kad užfrontėj knibždėjo vo
kiečių šnipai ir tą, kas bu
vo, tai siuntė netvarkiai. 
Dažnai ginklai ir amunicija 
patekdavo ne ten, kur jų 
reikėjo, o daugelis buvo su
gadinti. šautuvų pasireiškė 
stoka. Patronus pirmiau 
perdideliame skaičiuje ver
tė kareiviams, tie, nepaneš- 
dami, metė juos, pilni pake
liai buvo patronų dėžių, o 
paskui jų pritrūko. Kanuo- 
lių svaidinių stokavo, dau
gelis pagamintų netiko į 
vamzdžius.

Užfrontėj buvo išleidžia
ma šimtai milionų rublių
supirkimui reikmenų — 
maisto, drabužių, apsiavų, 
kruopų; galvijų, bet fronte 
kareiviai mito tik sausa 
duona. Daug galvijų pa- 
dvėsdavo bevežant į frontą, 
nes juos kas tai užnuodijo, 
užkrėtė ligų bacilėmis. O 
dažnai atsitikdavo taip, kad 
drabužiai ir maistas, ski
riamas armijai, atsidūrė ne 
fronte, bet kur nors Rusi
jos gilumoj, būk tai dėl klai
dos geležinkelių tvarkyto
jų. Jau iš to buvo aišku, 
kad kas nors rusų armijos 
užfrontėj veikia prieš ją, 
kad ją apsilpninus.

Gi karo lauke vokiečiai 
taip taikė savo smūgius, 
kad tartum jie viską gerai 
žinojo, kiek ir kur yra ru
sų armijos, kaip ji ginkluo
ta, kur artilerija, pėstinin- 
kija, raitarija, kur kokia

veikimo. Ir tą vokiečiai ži
nojo, nes jiems tarnavo ge
ne r o las Rennenkampfas, 
komandierius Pirmos Armi
jos, kuri įžengė į Rytų 
.Prūsiją, pulkininkas Meso- 
jjedovas ir, kas svarbiausia, 
patsai Rusijos karo ministe
ris, generolas Suchomlino- 
vas.

Kaip gi Vokietija galėjo 
gauti tokius aukštus virši
ninkus savo šnipų tarpan? 
Nejaugi niekas Rusijoj apie 
tai nežinojo?

šnipas Mesojedovas
Mėsojedovas j Rusijos ar

miją įstojo 1885 metais. Po 
! astuonių metų tarnybos jis 
'buvo paskirtas žandarų vir
šininku ir pasiųstas į Vir
baliu, Lietuvon, paskutinė 
Rusijos geležinkelio stotis 
linkui Vokietijos sienos. 
Mesojedovas smaugė lietu
vius, kaip šuo. Tuo kartu 
susirišo su Vokietijos šni
pais. Jau 1906 metais Ru
sijos valdžiai buvo praneš
ta, kad Mesojedovas šnipas. 
Tada jį atšaukė iš Virba
lio ir pasiuntė giliau Rusi-
j on, į Samarą. Mesojedo
vas rezignavo ir keturis me
tus kas žino, kaip gyveno. 
1909 metais jis užėmė vie
nos garvežių kompanijos 
pirmininko vietą, kuri buvo 
organizuota vokiečių, ku
rios vienu viršininku buvo 
Otto Grottus, austrų baro
nas, kurį vėliau rusai' suga
vo šnipavime ir nuteisė į 
kalėjimą. Austrijoj Meso- 
jedov susipažino su rusų ge
nerolu Suchomlinovu. Meso- 
jedovo žmona, žinodama, 
kad generolo Suchomlinovo 
žmona labai myli puoštis, 
pardavė jai už 100 rublių 
kailiuką, kurio kaina buvo 
1,200 rublių. Tarpe Such
omlinovo ir Mesojedovo iš
augo didelis draugiškumas. 
Karo ministeris sugrįžo Pe
terburgan ir į savo minis
teriją priėmė Mėsojedovą.

draugavo ir su Austrijos 
šnipu Alširieriu. Generolas 
Greofon, taipgi Suchomlino
vo draugas, buvo sugautas 
šnipavime.
Suchomlinovas Buvo šnipas

Generolas Suchomlinov, 
būdamas svečiuose Austri
joje susipažino su tūlo But- 
kevičio jauna ir gražia žmo
na. Pažintis tuojaus perėjo 
į jų artimą draugavimą ir 
meilę. Suchomlinov pasiūlė 
Butkevičio žmonai persi
skirti su savo vyru ir apsi
vesti su juomi. Ji sutiko, 
bet turėjo daug sunkumo 
išgavimui perskyrų, kurie 
tais laikais Rusijoj buvo ne
lengvas darbas. Tuo kartu 
generolas Suchomlinov bu
vo pakeltas nuo generalgu
bernatoriaus į viršininką 
Rusijos generalio armijos 
štabo. Austrijos šnipas Al- 
šilieris atvažiavo į Peter
burgą ir išreikalavo But
kevičiaus žmonai perskyras. 
Generolas Suchomlinov ap
sivedė su buvusia Butkevi
čiene ir Alšilieris buvo jiem

brangusis' Vladimirai A- 
leksandrovič!

“Aš suradau reikalo pa
skirti spėcialę komisiją, ku
ri ištirs jūsų veiklą, kaipo 
karo ministerio. Lai gene
rolas N. P. Petrov, kuris 
paskirtas pirmininku komi
sijos, ir liaudies atstovai 
(nariai valstybės Dūmos), 
įeinanti į komisijos sąstatą, 
įrodys ir atsakys Jūsų ko
votojams Valstybės Dūmoj, 
kad jūs ištikimai tarnavo
te carui ir tėvynei! Lai da
bar isitikins tie, kurie skai- 
to jus kaltininku nuo Die
vo pasiųstais mums karo 
nepasisekimais. Mūsų ilgas 
bendras darbas įtikino ma
ne jūsų atsidavime man ir 
mūsų tėvynei.

“Nuoširdžiai g e r b iantis 
jus

“Nikolai.”
Taip caras rašė generolui

Suchomlinovui apie pasky
rimą komisijos ištyrimui jo 
veiklos. Generolas Suchom
linov buvo atstatytas nuo 
karo ministerio vietos ir jis

išvažiavo į savo dvarą. Ten 
jis jau ruošėsi pabėgti iš 
Rusijos. Kada jo dvaro pa- 
lociuje padarė kratą, tai 
atrado' valstiečio drabužius, 
vyžas, dirbtiną barzdą, į 
kuriuos jis norėjo persi
rengti ir pabėgti užsienin.

Taigi, caro viltys neišsi
pildė. Paskirta komisija 
kuo daugiau tyrinėjo Such
omlinovo veiklą, tuo dau
giau įsitikino, kad jis yra 
Vokietijos šnipas.

Kada pradžioje karo už
klausė jo, kaipo karo mi
nisterio: ar Rusija pasiren
gus karui?

—Seniai Rusija gatava, 
pas mus yra užtektinai gin
klų, amunicijos, karo mun- 
dierų, visko, kas tik reika
linga pasekmingo karo ve
dimui,—buvo jo atsakymas.

Tikrumoj to visko nebu
vo. Jis būdamas karo mi
nisterio vietoj viską sabo- 
tažavo. Apart tų ginklų ir 
tos amunicijos, kuri buvo 
tiesiog armijos dalyse, karo 
arsenalai veik tušti buvo.

Paskui komisija atiden
gė, kad jis draugavo su 
priešo šnipais ir teikė jiems 
karines informacijas. Ko
misija surado, kad Suchom
linovo ir jo šaikos buvo 
tiksliai suorganizuota po
gromai prieš vokiečius ir 
žydus, kurie gyveno Rusi
joj, kad ant jų nukreipus 
žmonių atydą, kad nekaltai 
žmones kankinti ir žudyti, 
kad sugriauti jų valdomas 
įmones ir tuo dar daugiau 
apsilpninti Rusiją. Jų šai
kos naikino namus, maši
nas, fabrikus. Toki pogro
mai buvo surengti Maskvoj, 
Peterburge ir eilėj kitų 
miestų.

Generolas Sue homlinov 
nuo virvės išsisuko. Jį pa
sodino j Švento Petro ir Po
vilo tvirtumą. Vėliau carie- 
nė ir jos meilužis minykas 
Rasputinas paliuosavo iš 
tvirtovės ir paskelbė jam 
“namų areštą.” Po revoliu
cijos Suchomlinov pabėgo 
užsienin. Ten jis mirė 1926 
metais. V. S.

Prasidėjo karas. Mesoje
dov tuojaus prašosi priimti 
jį į šeštą armiją, kuri veikė 
fronte. Bet tos armijos va
dai jau žinojo, kas yra Me
sojedov ir jo prašymą, at
metė. Tada jis .prašosi pri
imti į rusų dešimtą armiją, 
kuri veikė prieš Rytų Prū
siją. Suchomlinovas, karo 
ministeris pataria armijos 
vadams priimti. Mesojedo
vas priimtas. Ir kaip tik 
pirmiausiai ir skaudžiausiai 
nukenčia rusai Rytų Prū
suose. Mesojedov ilgai dir
bo šnipo darbą, sukinėda
masis tarpe rusų aukštų ar
mijos vadų rinko žinias ir 
išvogtus planus siuntė vo
kiečiams.

Pagaliau iš Vokietijos pa
bėgo rusų oficierius Kula- 
kovskis, kuris Rytų Prūsi
joj pateko nelaisvėn. Jis 
parnešė neginčijamus fak
tus, kad Mesojedov yra vo
kiečių šnipas. Tada arešta
vo Mesojedovą ir jo žmoną. 
Jo kambaryj atrado šriftą 
ir kitus susirašinėjimus su 
vokiečių šnipais ir Austri
jos šnipu Aleksandru Alši- 
lieriu. Pas Mesojedovą at
rasta kaizerio paveikslas su 
paties kaizerio parašu, ku
rį jam kaizeris perdavė dar 
tada, kada Mesojedovas 
tarnavo Virbaly j ir lankėsi 
Prūsijoj, kada kaizeris at
važiuodavo į savo dvarą, 
kuris buvo tik 15 verstų nuo 
Rusijos sienos. 1905 metais 
tame dvare kaizeris išgėrė 
stiklą vyno už Mesojedovo 
sveikatą, kada jis tėn sve
čiavosi. Teismas nuteisė 
Mesojedovą ir jo pačią pa
karti. Mesojedovas teisme 
nesigynė, bet prie kaltės 
prisipažino. — “Prisipažįstu 
save kaltu” — sakė jis. Tei
sintis nebuvo galimybių, 
nes prieš jį buvo neginčija
mi faktai.

Po to, kaip Mesojedov bu
vo pakartas, Petrograde 
pradėjo vis aiškiau kelti 
viršun jo ir karo ministe
rs generolo Suchomlinovo 
darbelius. Suchomlinov su 
Mesojedovu susipažino 1909 
metais, kada pirmasis Kije
ve buvo generolu guberna
torium. S u c h o m 1 i novas

už vežėją.
Alšilieris pasidarė arti

miausias draugas generolo 
Suchomlinovo. Jis kasdien 
su juomi praleisdavo daug 
laiko, iš pasikalbėjimų, ne
va gerui Rusijos, išgaudavo 
daug žinių apie Rusijos ar
miją ir apsigynimą. Tuo 
kartu jis pataikavo genero
lo pačiai, kuri turėjo dide
lę silpnybę puoštis. Jis jai 
padovanojo kailius 100,000 
rubliu vertės.

Petrograde Alšilieris ati
darė krautuvę, kuri tarna
vo austrų ir vokiečių šnipų 
priedanga. Krautuvėj buvo 
vedėju ponas Goškevičius, 
brolis generolo Suchomlino
vo palaidos žmonos. Tuo pat 
kartu Goškevičius tarnavo 
ir rusų prekybos ministeri
joj, kur jis į' mėnesį gau
davo 64 rublius algos, bet jo 
apsiėjimas, išlaidos, rodė, 
kad jis gauna nemažiau 
100,000 algos į metus. 1914 
metais, prieš pat karo pra
džią, senis Alšilieris išvažia
vo Austrijon, o Peterburge 
savo vietoj paliko sūnų Os
karą. Tuo kartu iškilo gir

sis žemėlapis parodo karščiausios kovo s frontus Ramiojo Vandenyno kare.

surado, kad ji yra gimusi Phi- Į Penang salą, arti šiaurva- 
ladelphijoj, ir po tėvais vadi-1’ * ’ ’ vv’ 'r ’ *
nosi Amelia Mildred Everets.

dai, kad Goškevičius yra 
austrų šnipas, kad jis per 
savo seserį (Suchomlinovo 
pačią) išgauna iš karo mi
nisterio slaptybes. Susektas 
šnipas kapitonas Ivanov, 
kuris tuo kartu su Goške- 
vičium palaikė artimiajusį 
draugavimą. Sugautas ir 
kapitonas Michailov, kuris 
šnipavo baronui LTngernui- 
Schternbergui. Ir vėl iški
lo valstybės Dūmoj skanda
las. Caras buvo priverstas 
paskirti spėcialę komisiją. 
Bet ta komisija negalėjo 
sėkmingai dirbi, nes karo 
ministeris generolas Such
omlinov ir caras visaip 
trukdė jos darbą. Tik karo 
metu buvo areštuoti Oskar 
Alšilieris ir Kenner, kaipo 
šnipai, kurie nuteisti ir pa
karti. Generolas Suchomli
nov, karo ministeris, laike 
jų arešto ir . teismo visaip 
juos gynė.

Tada kilo prieš jį patį ap
kaltinimai. Dūma įteikė ap
kaltinimą prieš generolą 
Suchomlinovą carai Nikalo- 
jui.

—Negali būti, negali būti, 
kad generolas Suchomlinov, 
mano ištikimas karo minis
teris būtų išdavikas! — 
piktai atkirto caras. — Jis 
yra mano ištikimas tarnas 
ir tarnas mūsų tėvynės!

Bet karo metu caras tu
rėjo dažnai nusileisti Dū
mai Jis paskyrė generolo 
Suchomlinovo ištyrimui ko
misiją ir patsai Suchomli
novui parašė štai kokį laiš
ką:

Newark, N. J.
“Labdarė” Po $50,000 

Kaucijos
Čionai yra suimta ir laiko

ma po $50,000 kaucijos iki 
teismo tūla Mrs. Amelia Carr, 
66 metų, kuri buvo žinoma 
kaip labdarė bei bažnytinių 
labdarybės fondų globotoja. 
Federalės valdžios agentų su
rinkti duomenys rodo, kad ši 
“labdarė”, kuri buvo skaitoma 
verta didelio pasitikėjimo as
menybe, yra išviliojusi bei su-

Turėjusi ji virš pustuzinį ir ki
tokių vardų-pavardžių. Sulyg 
valdžios surastų rekordų, Mrs. 
Carr turi ilgą kriminalinį re
kordą: sėdėjo savo laiku 
Quentin, New Jersey, Penn- 
sylvanijos ir Washingtono ka
lėjimuose. Manoma, kad ji bė
gyje visos savo karjeros, galė
jusi susukti-pasisavinti 
$1,000,000.

karinio pakraščio Malajų 
pusiausalio, anglai nepaspė?
jo sunaikint įvairių reikme
nų, ir japonai užgrobė 15 
anglų orlaivių ir 50 didelių
valčių, prikrautų gumos 
(robo) ir cinos.

BEGINKLIŲ ŽUDIKAI

apie
Rep. j

Japonų Grobiai ir Skerdy-
sukusi labai daug žmonių pi
nigų. Pasak federalės valdžios,*#; 
agentų surinktų žinių, p. Ardfek 
ha Carr turi ilgą nusižengimų, 
rekordą, kuris siekiąs net 
1901 metus.

Minėta “labdarė” buvo su
areštuota pereitų Kalėdų die
noje, kai Mrs. Mabel Burnett, 
77 m. senė, apskundė “labda
rę” valdžiai, susukus jos 
$4,700.

Tos “labdarės” vyras, J. 
Clarence Carr, yra' nejudina
mojo turto (realty broker) 
versle, ir yra Roseville metho- 
distų bažnyčios komiteto pir
mininku. Jis sako “labai nu
stebo,” dėl jo žmonai iškel
tos bylos,—“Couldn’t believe 
the things now being brought 
out.” Jis sakosi visiškai nieko 
nežinojęs apie jo žmonos kar
jerą pirm jam ją apsivesiant 
ir net po apsivedimo, jai vei
kiant jo parapijoje.

Jos pastorius, Rev. Edson R. 
Leach, taipgi sakosi esąs “la
bai nustebintu,” nes bėgyje 5 
metų jai būnant jo parapijoje 
ir veikiant labdarybei, jis ne
pastebėjęs nieko blogo.

Federalės valdžios agentai

nes Penang Saloje
,rx ' ------------

A'Batavia, Holandų Indija.

Pirma negu japonai išli
po iš laivų į Penangą, jų or
laiviai, žemai lakstydami, 
visu pašėlimu šaudė iš kul- 
kasvaidžių beginkles minias 
gatvėse, ir trumpu laiku tos

i gatvės buvo užverstos šim
tais lavonų.

v-5atavia» Holandų Indija. Singapore. — Anglai čia 
— Kada japonai su didžio^ nušovė 11 japonų orlai- 
mis jėgomis staiga užklupo vių.
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Duodame nuolaidų platintojams
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(Tąsa)
Tai šie rūmai buvo tas centras, per ku

rį ėjo įvairiausi Jungtinių Valstijų ap
sigynimo išvogti planai į priešų rankas.

Tai šie kambariai buvo liudininkai to, 
kad nacių šnipai pavertė ir ligonines į 
savo lizdus. Tai faktas, kad Vokietijos 
prekybos ir keliauninkų laivai,. kurie 
naudojasi tarptautinėmis “pagarbos” tei
sėmis, atplaukia į Jungt. Valstijų prie
plaukas virto centrais susisiekimui viso
kiems piktadariams, šnipams prieš šią 
šalį, jų įgulos nuo virėjo iki kapitono 
buvo nacių šnipai, jie atvežė instrukci
jas savo agentams ir išvežė išvogtus do
kumentus.

Tai yra faktas, kad kiekvienas rimtas 
pasikalbėjimas tarpe šios šalies prezi
dento ir valdininkų buvo žinomas Vokie
tijos šnipų centrui Berlyne. Tai buvo 
faktas, kad daktaras Griebi atpasakojo 
Jungt. Valstijų federalės valdžios žmo
gui smulkmenas apie statomus naujus 
karo laivus — naikintojus. Ir kada jis 
patikrinimui pasiteiravo apie juos karo 
laivyne, tai gavo žinias, kaip tik patvir
tinančias tą, ką daktaras kalbėjo.

Nacių šnipų teisme paaiškėjo, kad jie 
žino smulkmenas apie Jungt. Valstijų 
naujausius bomberius, jų kiekį, stotis, 
gazolino centrus ir kitas svarbias žinias. 
Tai faktas, kad daktaro kambariai turė
jo ryšius su nacių šnipais Newport 
News, Seattle, Montreal, Boston, Phila
delphia, Bristol ir daugeliu kitų centrų.

Prie to, šie daktaro rūmai buvo nuo
latos susirišę su viena ypata, kuri gy
veno Škotijoj (Anglijoj) ir buvo vienas 
iš daugelio nacių centrų persiuntimui 
instrukcijų ir dokumentų.

Gėlėmis Apaugęs Namas
Vokietija šnipavimo tikslams išleido 

labai daug pinigų. Hitleris vienoj savo 
kalboj pareiškė, kad jis “užsienyj turi 
100,000 ištikimų vokiečių,” o tai reiškia 
šnipų. Ir vien Jungtinėse Valstijose vei
kė šimtai nacių šnipų prieš mūsų šalies 
reikalus. Kaip New Yorke nacių teisme 
paaiškėjo, tai mūsų šalis turėjo reikalą 
su didžiausiu šnipų suokalbiu, kaip bent 
kada savo istorijoj. Jie išvogė armijos, 
laivyno ir orlaivyno “kodas” (slaptraš- 
čius). Mūsų šalies federalės valdžios 
žmogus, majoras J. N. Dalton, pirmas iš
kėlė, kad Vokietijos nacių šnipai labai 
plačiai veikia Jungtinėse Valstijose. Ir 
tai tuo laiku, kada tarp šių šalių nebuvo 
karo, kada Washingtone sėdėjo Vokieti
jos atstovas Hans Diečkhoff, įvairūs jo 
pagelbininkai, kaip tai, armijos, laivyno 
ir orlaivyno atašės, technikiniai specia
listai, kurie visi buvo susirišę su šnipų 
lizdais. Majoras Dalton ir pulkininkas 
C. M. Bausbe atydžiai išstudijavo žinias 
ir faktus apie Hitlerio šnipų veiklą ir 
padarė sekamą pareiškimą mūsų šalies 
valdžiai:

(1) Nacių šnipai turėjo planus po prie
varta išgauti iš pulkininko Henry W. T. 
Eglino, komandieriaus Totten tvirtumos, 
mobilizacijos ir Yorko apgynimo planus. 
Tvirtuma Totten yra centras 62-ro ar
tilerijos kraštų apsaugos distrikto.

(2) Nacių šnipai daug išvogė įvairiau
sių planų, žemlapių, kodų ir turi tiks
lą išgauti kiekvieno karo įrankio ir apsi
gynimo sistemos smulkmenas.

(3) Vokietijoj pasigamina kopijas val
diškų dokumentų, koki yra Baltajame 
Name, suklastuoja prezidento parašą, 
sudaro dokumentus tikslu siųsti nacių 
šnipus į kitas šalis.

vilioti Egliną į viešbutį, tai jie sumanė 
panaudoti kitą planą: — duoti jam kari
nį įsakymą. Jau net buvo sudarę įsaky
mą varde generolo Craig, buvusio tuo 
laiku vyriausio Jungt. Valstijų armijos 
komandieriaus, kuris skambėjo:

“Skubus ir slaptas armijos komandie- 
rių mitingas šaukiamas McAlpin vieš- 
butyj, penktadienį, sausio 28, 1938 me
tais. Jūs turite dalyvauti. Šiuomi jums 
įsakome: (1) būtinai dalyvauti; (2) pri
būkite civiliuose drabužiuose; (3) laikas 
—12:20 valandą po pietų, sausio 28; (4) 
laukiamajame kambaryje jus pasitiks 
ponas Thomas W. Conway, kuris ir at
ves į susirinkimo kambarį; (5) jūs turi
te atsinešti su savimi visus mobilizacijos 
ir kraštų apsaugos planus, taipgi žemla- 
pius, karo veiksmams braižinius, karinių 
įsakymų blankas ir t.t.; (6) dar kartą 
pakarto j amę, kad niekas neturi žinoti 
apie jūsų išvykimą į šį labai svarbų ir 
slaptą susirinkimą ir (7) Jūs turite pa
tvirtinti telefonu apie gavimą šio įsaky
mo.

Pasirašo Malin Craig, 
Majoras-Generolas, 
Viršininkas J.V. Armijos.”

Šis įsakymas buvo parašytas ant spe- 
cialės karinės blankos ir sufabrikuotas 
generolo Craig parašas. Jis buvo planuo
jamas pristatyti į Totten tvirtumą. Tą 
turėjo atlikti vienas nacių šnipas, apsi
rengęs Jungt. Valstijų kapitono drabu
žiais ir palikti raštinėj su įsakymu grei
tai priduoti pulkininkui Eglinui.

Autorius dokumento buvo tas ponas 
Thomas W. Conway, kuris ir turėjo at
vesti pulkininką į spąstų kambarį. Kam
baryj nacių šnipai turėjo jį suimti, su
rišti, atimti dokumentus, pabėgti, ir jei
gu bus reikalas, tai .net užmušti. Nacių 
šnipai turėjo kambaryje palikti kelias 
kopijas “The Daily Worker,” pamfletų, 
kad valdžios smūgius nukreipti prieš ko
munistus.

Šis nacių šnipų planas, taip gudriai 
buvo sudarytas, kad vėliau majoras Dal
ton ir patsai pulkininkas Eglin pripaži
no, kad, jeigu naciai jį būtų vykinę; tai 
jis būtų pavydės. Pulkininkas Eglin ne
turėjo jokios nuožiūros apie nacių šnipų 
veiklą. Jis būtų pibjteusiai išpildęs mili- 
tarinį įsakymą. Ir kas svarbiausia, kad 
tikrumoj pulkininko Eglino žinioje ir 
buvo tie visi planai, kurių naciai sieke. 
Matyti, kad nacių šnipai gerai buvo in
formuoti apie tai, kur dokumentai ran
dasi.

Antras nacių žygis buvo, tai išgauti 
žinias apie Antrąjį Jungt. Valstijų Ar
mijos Korpusą ir jo jėgas. Kaip jie tai 
sužinojo? Nacių šnipai pašaukė telefo
nu į fortą Hamilton, duodami sekamą 
komandą ligoninės viršininkams:

Rochester, N. Y.
Sėkmingos Prakalbos. Graži 
Parama Amer. Raud. Kryžiui. 
Vakaras Sov. Sąjungos Para
mai. Susižeidė K. Andręšiunie- 
nč. Nusižudė J. Jučas.* “Mūsų”

Kvizlingučiai. “Keleivis” 
Neatkeliauna.

Sausio 4 d. LLD 50 kuopa 
turėjo surengusi svarbias pra
kalbas. Kalbėtojas drg. A. 
Bimba, kalbėjo dviem atve
jais; pirma kalbėjo apie da
bartinius pasaulio kruvinus 
įvykius ir kokia iš tų įvykių 
numatoma ateitis, o paskui,— 
apie lietuvių lietuviškų Kvis- 
lingų ir kvislingiukų veiklą.

Tai buvo svarbus pasimoki- 
nimas, kurį kiekvienas privalo 
žinoti.

Pasiklausyti ir pasimokinti 
atsilankė gražus būrys žmo
nių, tai yra tokių žmonių, ku
rie ne viską žino, bet nori šį-tą 
patirti apie pasaulinius įvy
kius, o ypač apie dabartinę 
Lietuvą. O tie žmonės, kurie 
neatsilankė, tegul bus jiems 
atleistina, nes jie “viską ži
no.” Mat jie šėmiai- žinojimą, 
vieni iš tų, neva laikraščių, ku
riem Hitlerio bernas Ancevi- 
čius bendradarbiauja, kiti—iš 
“Aukso altoriaus” bei “šalti
nio,”, o dar kiti—iš paprasto 
pinaklio . . .

Pertraukoj draugė L. Beke-

tuvis Jokūbas Jučas, 66 metų 
amžiaus. Priežastis — staigus 
pamišimas. Velionis Jučas bu
vo mokytas žmogus. Caro lai
kais Rusijoj mokytojavo; vė
liaus caro valdžios finansų mi
nisterija pasiuntė jį į San 
Francisco, Kaliforniją kaip 
valdininką prie Rusijos banko. 
Caro valdžiai žlugus, dingo ir 
jo tarnyba; tuomet tūlą laiką 
ten gyveno dirbdamas fizinį 
darbą. Persikėlęs į Rochester! 
per keliolika metų dirbo .kaipo
gatvekario vairuotojas. Nors 
dėl persikeitimo valdžios Rusi
joj velionis Jučas neteko rie
biai apmokamos tarnybos, ta
čiau jis netapo Sovietų Są
jungos priešu; jis visuomet 
simpatiškai išsireikšdavo apie 
Sovietų Sąjungą, apie rusų 
liaudį, o ypač apie Raudonąją 
Armiją. Velionis Jokūbas my
lėjo mokslą, todėl ir savo šei
mai padėjo siekti mokslo. Jo 
žmona, Teodora, lankė ir už
baigė garsiąją Eastman’o mu
zikos mokyklą; sūnus Tadas 
taipgi užbaigė tą pačią mo
kyklą, o vyresnysis sūnus, Ce
zaris, irgi lankė kolegiją. Da
bar tarnauja J. V. laivyne.

Pas mus yra keletas kvislin- 
ginių. Kuomet birželio pabai
goj, nekuriose lietuviškų laik
raščių redakcijose lietuviški 
Kvislingai įvairiais balsais už
bliovė, kad naciai “išlaisvino 
Lietuvą,” tai mūsų kvislingiu-

vieną seserį Pittsburgh^ apy
linkėj, bet jokio susirašinėji
mo su ja neturėjo. Turi savo 
brolį ir seserį Lietuvoj, bet 
dėl karo stovio, šiuo laiku 
susirašinėt negalėjo.

Mes, Jonas ir Margaret Al- 
vinai, reiškiame širdingą už
uojautą d. M. Raulinaitienei 
ir jos posūniui likus liūdnoj 
gyvenimo valandoj.

Margaret Alvinienė.

Vieša Padėka
Mes, Magdelena Raulinai- 

tienė ir Jonas Raulinaitis, sū
nus, širdingai ačiuojame vi
siems žmonėms, kurie atsilan
kė į velionies Juozo Raulinai- 
čio laidotuves, ir kurie skait
lingai į krematoriją palydėjo 
su savo automobiliais ir drau
gišku patarnavimu. Ačiū 
grabnešiams už pasitarnavi- 
mą, draugei Sofijai Mažeikie
nei už pasakytas kalbas na
muose ir krematorijoj. Taip
gi ačiū pavieniams ir organi
zacijoms už labai puikias gė
les dėl velionio ir simpatijas.

Taipgi ačiū S. Mažeikienei 
ir J. N. Simans’ui už pasitar- 
navimą dėl manęs, — per juos
liko surinkta dikčiai pinigų 
del manęs, kuriuos aš aptei
kiau. širdingai tariu ačiū vi
siems, kurie tik kuo pasitar
navo dėl mūs.

Labai ačiū draugams Alvi- 
nams, kurie atvyko iš Detroi

to į mano vyro laidotuves. Aš 
niekados nesitikėjau, kad mes 
turėsime taip daug draugų ir 
tiek simpatijos nuo žmogių.

širdingai aČiuodami,
Magdė Raulinaitienė 
ir sūnus
Jonas Raulinaitis.

Boston, Mass.
Bostono CIO Smerkia Dies’o 

Bilių Prieš Kom. Partiją

Bostono CIO Taryba perei
tos savaitės posėdyje svarstė 
Martino Dies’o įstatymo pro
jektą - bilių, kuris ragina, kad 
Amerikinė Komunistų Partija 
būtų įregistruota kaip “sve
timšalė agentūra.” Bostono 
CIO unijų taryba minėtam su
sirinkime pasmerkė tąjį p. 
Dies’o įstatymo projektą kaip 
pavojingą darbininkų judėji
mui. Bostono CIO taryba pa
sisakė, kad civilinės žmonių 
laisvės nebūt imamos milita- 
rinėn kontrolėm Tuo reikalu 
CIO priėmė rezoliuciją ir pa
siuntė ją šios šalies Sekreto
riui Stimsonui, nurodant, kad 
šalies atstovų bute priimtas 
įstatymo projektas prieš Ame
rikos Komunistų Partiją yra 
priešdarbininkišku ir priešde- 
mokratiniu dalyku.

“L.” Rep.

(4) Naciai palaiko ryšius su šnipais 
Amerikoj per Škotijoj persiuntimo cen
trą, keliauninkų ir prekybos savo laivus 
ir t.t.

Kaip nacių šnipai buvo pasirengę veik
ti prieš pulkininką Egliną? Tam tikslui 
jie nusiraudavo jo kambarį McAlpin vieš
buty j, ant Broadway ir 34th gatvių, New 
Yorke. Jie sudarė planą gauti į tą kam
barį pulk. Egliną. Tam tikslui planavo 

. panaudoti gražią moterį, bet patyrę apie 
pulkininko asmeninį gyvenimą, “gražuo
lės” planą atmetė.

Pulkininkas Eglin apie 5 pėdų, 11 co
lių aukščio, 170 svarų, apie 50 metų am
žiaus, biskį pilkomis akimis, kariškis, 
status. Nacių šnipai turėjo apie jį visas 
smulkmenas. Kada jie patyrė, kad var
giai jiem pavyks pagalba “gražuolės” pa

—Čia kalba majoras Milton, — sakė 
nacių šnipas. — Aš turiu laikyti prelek- 
ciją Brooklyno daktarų susirinkime. Man 
būtinai reikalingos žinios apie užkrečia
mas ligas Antrajame Armijos Korpuse, 
tai yra, kiek buvo sergančių ir kokį su
daro nuošimtį? Taipgi, paduokite vardus 
oficierių, kurie sirgo ir kokį sudaro nuo
šimtį jie korpuse? Aš esu ant 86th St. ir 
Fourth Ave., Brooklyne. Aš apsivilkęs ci
viliais drabužiais. Raportą prisiųskite 
greitai taksyje.

—Taip! — kariškai atsakė armijos li
goninės sekretorius. — Mes tuoj aus pri
statysime tas žinias.

—Gerai, aš lauksiu 20 minučių, — ka
riškai tarė šnipas.

Gali pasirodyti, tai kas, kad sužinos 
apie ligonius, bet žinant, kiek buvo li-fl 
gonių ir kokį nuošimtį jie sudaro An
trajame Korpuse, jau lengva išskaitliuoti 
visų karių kiekį.

Už 20 minučių taksis jau buvo nuro
dytoj vietoj. Iš jo iššoko kareivis, lai
kydamas rankoje voką su raportu.

—Iš Forto Hamilton? — tarė priėjęs 
šnipas.

—Taip, pone, — atsakė kareivis, pri
dėdamas ranką prie kaktos, — štai ra
portas !

Šnipas užmokėjo taksiui, apsisuko ir 
nuėjo savo keliais. Tuo kartu armijos 
majoras Milton buvo armijos bute, 29 
Whitehall St., New Yorke, ir nieko ne
žinojo, kad kitoje upės pusėje jo vardu 
šnipai išgavo paslaptis.

(Bus daugiau)

šiene pranešė, jog Amerikos 
Raudonasis Kryžius pageidau
ja, kad ir lietuviai prisidėtų 
prie apsigynimo darbuotės. 
Ant vietos tapo suorganizuo
tas būrys iš 52 ypatų teikimui 
pirmosios pagalbos sužeistiems 
laike orinių atakų. Raudonasis 
Kryžius atsiųs instruktorį, ku
ris mūsų grupei duos keletą 
lekcijų reikalingo žinojimo. 
Pamokos vietą davė Gedemino 
Draugija savo svetainėj, vel
tui.

Buvo rinkta aukos. Prieš rin
kimą draugas černauskas pa
aiškino, kad padengus prakal
bų išlaidas, likusieji pinigai 
bus perduoti Amerikos Raudo
najam Kryžiui; Aukų surinkta 
$42.22. Aukavo sekanti: Po 
$1.50: J. ir S. Vaivodai, F. ir
J. Kontėniai, P. ir O. Balza- 
riai, J. ir H. Stančikai, J. ir L. 
Totoriai, J. ir B. Morkevičiai, 
A. ir L. BekešĮai; J. ir A. Ivo- 
naičiai $1.30; P. ir E. čereš- 
kai $1.25; po $1: B. ir R. čer- 
nauskai, K. ir K. Žukauskai, 
L. ir A. Pultinai, M. Giedrai
tis, J. Daukas, F. Kurkulis, 
Ch. ir A. Galinaičiai, J. ir A. 
Vilkaičiai, P. ir O. Malinaus
kai, J.* ir D. Vaitai, J. Shopes, 
P. Bugailiškis, P. ir P. Baro
nai, j. ir H. Mikitai, J. ir P. 
Barzdaičiai, R. Barauskas, Ch. 
Šimaitis, A. ir A. Duobai ir J. 
ir V. Bulliai; po 50c.: A. Bar- 
tašius, V. Greibienė, A. Mil- 
čius, K. Adams, J. švedas, 
E. Duobienė, J. Bonekaitienė, 
P. žirgulis, J. Labeika, W. Le
kavičius, C. Motėjunas, M. Se
verinas ir Alasevich; po 25c.: 
Ch. Pauža, M. Totoris, P. Ma
nelis, W. Skauronas, E. Usevi- 
čienė ir P. Kaminskienė.

Gedemino Draugija davė 
svetainę veltui. Tai graži au
ka Raudonajam Kryžiui nuo 
Gedemino Draugijos!

Visiems aukavusiems, varde 
LLD 50 kp., didelis ačiū!

Išlaidų buvo šeši doleriai; 
perduota Raudonajam Kryžiui 
$36.00.

Sausio 17 d. penkios pažan
gios organizacijos bendrai ren
gia didelę ir skanią vakarienę, 
kurios visas pelnas skiriamas 
dėl medikalės pagalbos Sovie
tų Sąjungai. Taipgi tame va
kare bus išleista ant išlalmėji
mo tonas anglių, kurį tam 
tikslui paaukavo mūsų drau
giškas biznierius Sherelis.

Lietuvių mezgėjų dėl rau
donarmiečių kliubas gražiai 
darbuojasi. Kliubietei draugei
K. Andrešįūnienei atsitiko 
skaudi Tielaimė. Paslydusi ant 
teduoto šaligatvio, krisdama 
susilaužė kairios rankos riešą. 
Visuomenė siunčia jai drau
gišką užuojautą.

. Gruodžio 27 d. nusižudė Įte

kai iš džiaugsmo pašoko, tar
tum norėdami iššokti aukščiau 
savo sėdynių; bet, kuomet 
Raudonoji Armija susprogdino 
nacių “nesumušamos” galybės 
burbulą, tai mūsų kvislingie- 
čiai pritūpė ir susirūpino; o 
kuomet dabar 25 šalys atėjo 
į talką Sovietų Sąjungai, kad 
greičiau nušluoti hitlerizmą 
nuo žemės kamuolio, tai mūsų 
kvislingiukam taip sutrenkė 
nervus, kad nekurie jų gavo 
visų galų suirimą. Kuomet na
ciai nuteriojo Lietuvą, tai pra- 
baščius Bakšys, džiaugsmo 
kvaituliu apsvaigęs, tėškė čie- 
lą kibirą purvų ant Sovietų Są
jungos ir sykiu bandė pašiepti 
prezidentą Rooseveltą už tai, 
kad /prezidentas pasmerkė 
Hitlerį. Dabar jau ir tas Hitle
rio garbintojas, jagamastis, 
užsidarė savo išgverusią armo
niką. Gal ir jį tykoja patar
kuoti kvislingiečių liga.

Per ilgą laiką į Gedemino 
svetainę atkeliaudavo nepra
šytas svečias kožną savaitę, ir 
kožną sykį atnešdavo didelį 
kibirą šviežios, smalos. Dabar 
jau kelinta savaitė kaip tas 
įkirus svečias nebeatlampoja. 
Nežinia, kas pasidarė? Gal 
Hitlerio geštapininkas Ancevi- 
čius nebepriverda užtektinai 
smalos? o gal ir jį apsėdo 
kvislinginė cholera? Tas nepa
geidaujamas svečias tai buvo 
lietuviškų špygų meistro Mi- 
chelsono produktas,—atsipra
šant, laikraštis “Keleivis.”

J. Bullis.

Cleveland, Ohio
Juozą Raulinaitį Palaidojus

Juozas Raulinaitis atsisky
rė iš gyvųjų tarpo gruodžio 18 
d. ir liko sudegintas (pąlai- 
dotas) gruodžio 22 d. Cleve- 
lando krematorijoj.

Palydėjo labai skaitlingas 
skaičius automobilių ir daug 
žmonių, — jo artimų simpa- 
tikų te organizacijų narių.

Pašarvotas buvo pas grabo- 
rių Vilkelį, kuris davė visą 
patarnavimą labai pagirtinai..

Prie karsto namuose ir kre
matorijoj pasakė po trumpą 
prakalbėlę d. Sofija Mažei
kienė, išreikšdama paguodą 
velionio šeimai. Taipgi sumi
nėjo, kad velionis Juozas buvo 
geras veikėjas LLD 22 kp., ir 
jam buvo suteikta puikus, gy
vų gėlių vainikas nuo minėtos 
kuopos.

Velionis Juozas Raulinaitis 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo su
laukęs 56 m. amžiaus. Gimęs 
jis buvo Lietuvoj, Suvalkų rė- 
dybos, Marijampolio apskr., 
Veiverių valsčiaus ir kaimo. 
Giminių (apart savo šeimos) 
artimų jis čion neturėjo. Turi
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Religijinių daiktų de- 
< partmentas atdaras 

vakarais
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.
& į

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
Penkių Kavalkii Orkestrą Šokiams

M

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3770.
P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.
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Specialiai prisiruošę priimti svečius
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 14. — .Sovietų Žinių Biuras anksti 

šiandien išleido tokį pranešimą:
Sovietų kariuomenė saus. 13 d. vis toliau grūmėsi 

pirmyn ir užėmė kelias apgyventas vietas, tame skai
čiuje miestus Kirov ą ir Gorochovo.

Sausio 12 d. buvo sunaikinti keturi vokiečių orlaiviai. 
Sovietai prarado vieną lėktuvą.

Saus. 12 d. sovietinės oro jėgos sunaikino 3 vokiečių 
tankus, daugiau kaip 300 trokų vežusių pėstininkus ir 
karo medžiagas, 245 vežimus su amunicija, 17 kanuolių 
su jų įgulomis ir 9 priešlėktuvinių kanuolių lizdus.

Sovietų lakūnai taipgi padegė 66 vokiečių geležinke
lio trokus, susprogdino du amunicijos sandėlius; iš
blaškė ir dalinai nušlavė apie vieną diviziją priešų ka
riuomenės.

Sovietų lakūnai padarė sėkmingą užpuolimą ant vie
nos priešų užimtos stoties ir susprogdino kelis geležin
kelio traukinius. Pati stotis liko taip sudaužyta, kad ji 
dabar negali veikti.

Washington. — Amerikos 
orlaiviai išvien su holandų 
orlaiviais bombardavo ja
ponus Tarakan saloje ir 
nuskandino du karinius ja
ponų laivukus.

Pranešimai Iš Kitur
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 10! kp. susirinkimas įvyks 
sausio (Jan.) 18 d., bus 2:30 vai. 
po pietų, 735 Fairmount Ave. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptari
mui. Kurie dar esate skolingi už 
pereitus metus, malonėkite tuojau 
užsimokėti. Jau laikas mokėti duok
les ir už 1942 metus. Taipgi bus 
rinkimas valdybos šiem metam, tad 
būkite susirinkime. 
F. B.

Chicagos Žinios

Prot.
(12-13)

Rašt.

Maskva, saus. 13. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sakė:

Viena sovietinių tankų grupė vakariniame fronte ap
supo didelę apgyventą vietą ir sunaikino batalioną 
priešų pėstininkų.

Kitoje to fronto dalyje raudonarmiečiai apsupo ir 
visiškai sunaikino dvi priešo pėstininkų kuopas.

Komanduojami leitenanto K, lakūnai vakariniame 
fronte per tris paskutines dienas nušovė žemyn 7 prie
šų lėktuvus. !

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susiv. 33 kuopa, rengia 

vakarėlį šešt., 17 d. sausio (Jan.), 
LDP Kliube, 408 Court St. Bus gert 
ir valgyti ir smagi muzika.

Kviečiame narius ir 
praleisite linksmai laiką 
te kuopą. Prasidės 6:30 
Kviečia Rengėjai.

Šeši Žmones Mirė nuo Šalčio
Chicagos apylinkėj nuo šal

čio mirė šeši žmonės. Kaip 
kuriose vietose sausio 8 d. 
šaltis buvo 12 žemiau nolio. 
Winnetkos apylinkėj negavo 
gaso, nes sugedo gasaunė. 
žmonėm, kurie namus apšil- 
dydavo gasu, teko eiti pas kai
mynus.

Alberta A. Foreman, 40 
metų, rado negyvų prie 1105 
W. Madison St. Daktaras ap
žiūrėjęs sako, kad dėl šalčio 
širdis sustojo veikus ir žmo
gus numirė.

Netoli Lombard, 111., apie 
30 mylių nuo Chicagos, rado 
John Doran kūnų sušalusį. 
Mano, kad jo rankos turėjo

Penktas poslapis

laimėtų

užtikrini- 
jčgų su-

atšalti ir jis nukrito nuo tavo- 
rinio traukinio. Užmiesčiuose 
net mokyklas sulaikė dėl šal
to oro.

Tačiau po pietų ketvirtadie
nį jau šaltis sumažėjo.

tik kad arti pusantro tūkstan
čio darbininkų neteko darbo, 
bet kurie dar pasiliko dirbti, 
tai negauna pilnų laikų išdirb
ti, kai kitose dirbtuvėse, kur 
turi karinių užsakymų, dirba 
viršlaikius ir net po 7 dienas 
į savaitę.

Kalvis.

Pirkite Apsigynimo Bonus

BUY

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 BARBERJAI

BO

Didžiuliai Nacių Nuosto- Sušaudytas Dar Vienas
Prancūzas Paryžiuje

Vichy, Franci j a. — Na
ciai Paryžiuje sušaudė 
francūzą L. Gourlotą už ko
kio tai ginklo turėjimą ir

liai per 50 Dienų
Kuibišev. — Skaičiuoja

ma, kad per paskutines 50 
dienų sovietine kariuome- / 
nė užmušė daugiau kaip I nuteisė penkis komunistus 
200 tūkstančių vokiečių. Voian vUnnc a n s

.Tuo pačiu laiku naciai 
prarado 2,900 tankų, 1,138 
karinių orlaivių,.. 4,578 ka- 
nuoles, 151-ną šarvuotą au
tomobilį, 2,327 apkasų pa
trankas, 6,080 kulkasvai- 
džių, 3,543 automobilius, 
32,863 kanuoles ir 11,296 
motorinius ir kitokius dvi
račius.

kalėti vienus iki 6 metų už 
skleidimą propagandos la
pelių. •

Vichy Franci j a Skaudžiai 
Baudžia Komunistus

“Nepriklausomos” Fran
ci jos dalies teismas pasiun
tė kalėj iman du komunistus 
dešimčiai iki penkiolikos 
metų už propagandą tarp 
jaunuolių.

simpatikus, 
ir paremsi- 
val. vak.— 
(12-13)

Johnny Se- 
nepaprasti 

šokius, tai

Liet. Am.

HARTFORD, CONN.
Dideli šokiai Raudonajam Kryžiui 

įvyks sausio (Jan.) 17 d., vakare. 
Bus Lietuvių Am. Pil. Kliubo salėje, 
227 Lawrence St. Gros 
lok’s orkestrą. Taipgi 
šokikai šoks klesiškus 
bus Ališa ir Kęsai.

Šį parengimą ruošia
Pil. Kliubas ir kviečia visus apylin
kės lietuvius dalyvauti parengime 
ir tuomi pagelbėti savo šaliai apsi
ginti nuo užpuolikų. Kiekvienas cen
tas nuo šio parengimo eis Raudona
jam Kryžiui. Įžanga 40c. — Kviečia 
Rengėjai. (12-13)

GREAT NEECK, N. Y.
Sekmadienį, sausio (Jan.) 18 d. 

įvyks svarbios prakalbos su dainų 
programa. Nuo lietuvių kalbės D. 
M. šolomskas, nuo rusų B. Bory- 
sov ir bus anglų kalboje kalbėtojas 
nuo Civilian Defense tarybos.

Tarp kalbų Pirmyn Choras, vad. 
Geo. Kazakevičiaus sudainuos kele
tą gražių dainelių. Prakalbos bus 
Kasmočių salėje, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. Pradžia 6-tą vai. 
vakare. — Komisija. (12-13)

HARTFORD, CONN.

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Moterų Mezgėjų Kliubo 

specialis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, sausio (Jan.) 15 d., 8 vai. 
vakare, 851 Hollins St. Bus delega
tė iš Russian War Relief komiteto, 
kuri darys svarbų pranešimą. Vyrai 

skaitlingaiSvarbios prakalbos įvyks sekma- ir tpoterys malonėkite 
dienį, sausio (Jan.) 18 d., Laisvės, atsilankyti. 
Choro salėje, 155 Hungerford 
pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės 
čiai žinoma visuomenininke K. 
trikienė iš Brooklyn, N. Y.

Po prakalbų bus draugiškas pasi
linksminimas. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti prakalbose ir pasilinksmi
nime. — Rengėjos. (12-13)

St., 
pla- 
Pe-

NEW HAVEN, CONN.
Pamatykite Sovietų judžius-fil- 

mas. Sausio (Jan.) 17 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėje, 242 Front 
St., New Haven, Conn. Bus rodomi 
šie paveikslai: “For Honor, Free
dom & Country”—“Už Garbę, Lai
svę ir Tėvynę.” Antras “The Red 
Army.” Taipgi trumpai bus parody
ta filmos rusų liaudies šokiai ir 
Kauno paroda laike rinkimų Sovietų 
valdžios Lietuvoje. įžanga 40c, 
įskaitant taksus. Paveikslus rodys 
George Klimas iš Brooklyno.

(12-13)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia koncertą 

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

PHILADELPHIA, PA.
L. M. Birutės Kliubo metinis 

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 reikalų aptari
mui. — J. Saprcn. (11-12)

susi-

Automobilių padangų rube- 
žiavinio tarybos menadžeris 
M. F. Mulchahy pareiškė, kad 
daktarai turi pirmenybę pirk
tis automobilių padangų, nes 
jie atsakomingi už žmonių 
sveikata.

Universal State Bank Išmoka 
Nuošimčius

Bank of Beverly Hills' 
savo 5,000 depozito- 

8 centus nuo dolerio.

State 
išmoka 
rių po 
Jau ,bus dabar išmokėta 663
nuošimčiai užšaldytų pinigų.

Universal State Bankas iš
moka 5,000 depozitorių po 6 
centus nuo dolerio. Su šiuo iš
mokėjimu jau bus gražinta 
depozitoriams jų užšaldytų pi
nigų 48 nuošimčiai.

Šisai Universal State Banko 
išmokėjimas yra paskutinis.

Harvester Co. Paleido 1,475 
Darbininkus

International Harvester Co. 
paleido nuo darbo 1,475 dar
bininkus. 1,000 darbininkų 
paleido iš McCormick dirbtu
vės; 175 darbininkus paleido 
iš traktorių skyriaus; ir 300 
darbininkų atstatė nuo darbo 
iš Pullman tos 
dirbtuvės.

Bosai pareiškė, 
gauna medžiagų 
šimčius kiekio,

kompanijos

kad jie te
tik 83 nuo- 
lyginant su 

pirmesne gamyba. Girdi, kaip
tik gaus apsigynimo užsaky
mų, tai darbininkus paims at
gal į darbą.

Bet darbininkai nekartą nu
rodinėjo, kad kompanija ne
paiso imti apsigynimo, tai ka
ro užsakymų. Ir vien dėl to 
yra darbo sumažėjimas. Ne

Negrai Vieningai Stoja Hitle- 
rizmo Sutriuškinimui

Pereitų sekmadienį Forum 
Hall įvyko negrų masinis mi
tingas, kuriame kalbėjo Davis, 
Jr., “Daily Worker” redakto
rius, iš New Yorko. Jis pasa
kė liepsningų kalba apie ko
vas prieš nacizmų ir fašizmų 
ir apie pergalę prieš Japoni
jos banditus.

Kalbėtojas nurodė, kad to
lesnis negrų išlaisvinimas ir 
geresnio gyvenimo 
mas eina per ašies 
naikinimų.

Jeigu hitlerizmas 
karų, tai tuomet visur panai
kintų laisvę, įvestų baisių 
priespauda. Iš to eitų neapsa
komas negrų prispaudimas ir 
paniekinimas.

Mitinga surengė pietinės 
miesto dalies K. P. Per 500 
žmonių dalyvavo prakalbose. 
Visi pasižadėjo remti valdžių, 
visaip kooperuoti karo laimė
jime ir civilio apsigynimo dar
buose. Petras.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

į F. W. Shalins
J (Shalinskas)

I FUNERAL HOME

i Suteikiam garbingas laidotuves

1 $150
t Koplyčias suteikiam nemoka- 
f mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

GAL VOKIEČIAI BRIAUSIS
I ANGLIJĄ

London, saus. 13. — Ang
lų lakūnai sako matę sutel
kimus vokiečių kariuome
nės šiaurinėje Franci j oje 
ir vakarinėje Vokietijoje. 
Spėjama, kad naciai gal ka
da bandys persikelt laivais 
ir užpult Angliją.

Pranešimas Bridgeport© ir 
Apylinkės Draugams

1. Penktadienį, sausio 16 d., 7:30 
vakare atsibus Lietuvių Literatūros 
Draugijos 63 kp. susirinkimas.

2. Ta pati LLD 63 kp. rengia pa- 
sibovijimo vakarą šeštadienį, sausio 
17 d., 7:30 vai. vak.

3. Bus rodomi judami paveikslai 
“For Honor, Freedom & Country” 
antra filmą “The Red Army”. Taip
gi bus rodoma iš Sovietų-vokiečių 
karo Lietuvoj. Sekmadienį, sausio 18 
d., 7:30 vai. vak. Visi minėti rengi
mai bus Liet. Jaunų Vyrų Draugijos 
Svet., 
Conn, 
gėjai.

407 Lafayette St., Bridgeport, 
Prašome atsilankyti. — Ren- 

(12-13)

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

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 Sovietų Ga
lybe greit bus gatava. Jau priima
me mokesčius už 1942 metus, užsi
mokėkite, nes centrui labai reikia 
pinigų. Šiame mitinge bus renkama 
kuopos valdyba.—Sekr. P. Šlekaitis.

(11-12)

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausių pasirinkimų rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.
»LjĮ Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Jų įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

BOSTON, MASS. SOVIETŲ FILMĄ
NAUJOJI MOKYTOJA

Parodo kaip nauja mokytoja mokinasi naujos išminties. 
Bus rodoma tik vieną dieną.

Sekmadienį sausio (Jan.) 18 dieną
APOLLO THEATRE 1050 Washington St., Boston

Bus rodomas nuo 1 iki 10:30 vai. 
Įžanga: nuo 12:30 iki 1—25c.; nuo 1 iki 5—35c.; nuo 5-tos iki uždarymo 40c.

Vaikams 15c. Prie pažymėtų kainų prisidės taksai.
Apart aukščiau pažymėto paveikslo bus rodoma 

“NAUJOJI LATVIJA” IR “SOVIETŲ ŠIAURĖ”
Būtinai pamatykite čia suminėtus paveikslus.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Clement Vokietaitis
27-

1113 Ml. Vernon St

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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7176

Philadelphia, Pa.
Telefonas I’oplar 4110

• 'I D

BUS ATSITEISTA 
NACIAMS

London. — Atstovai 
nių Jungtinių Tautų pareiš
kė, kad bus naciam skau
džiai atkeršyta už jų žvė
riškumus prieš gyventojus 
užimtuose kraštuose.

Maskva. — Sovietai vėl 
pasivarė pirmyn keliose vie
tose Krime. - .

LIETUVIS ADVOKATAS 
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y. .
Tel. TRlangle 5-8622

z "4 
4

'W,

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Ųhauiicey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimų. 
Patogiai ir* gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 

. šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

409 ir 417 Grand Street, 
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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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

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

ir parems

arpo 
Keptuvo 

yra 
unijinė

iUNIHLMU

Rūgšti ruginė, 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.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnu*.

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

/ZV£P beu baking COBR

THt BAKU?
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Išgirskite Svarbias Prakalbas Šalies Gynimo 
Reikalais! Įvyks Sausio 15-tą, Pik Kliube

Mezgėjos Kviečia
Jums jau žinoma, jog hit- 

lerizmas yra Amerikos No 1 
priešas, dėlto ir kovotojų prieš 
fašizmą rėmimas yra laikoma

7 Ameriką Sudomino “Misija Maskvon”—Kuomi Ji Svarbi?13 
Ar Raudonosios Armijos Laimėjimai Padeda Amerikai? 

Kaip Mes Galim Padėti Mūs Kraštui Atsiekti Pergalę?
Vieša Padėka

ir lietuvės mezgėjos ir 
taip pasišventusiai dir- 

O kad galėtų toliau ir 
tikslui 
balius

reigų 
voja 
dėlto 
ba.
daugiau dirbti, tam 
yra rengiamas šaunus 
šį šeštadienį, sausio 17-tą, 419 
Lorimer St., Brooklyne. įžan
ga tik 25c.

Kviečiame atsilankyti ir pri
būti anksti, pas mus pavaka
rieniauti. Nuo 6 vai. vakaro 
šeimininkės turės karštos “ha- 
mės”, bulvių dešrų, blynų, na
mie keptų pyragų ir kitų ska
nėsių vakarienę, kurios galės 
kiekvienas užsisakyt tiek, kiek 
pageidaus.

Visas vakaro pelnas skiria
mas vilnoms pirkti.

Komisija.

Tais ir kitais tolygiai svarbiais klausimais pateiks įdomių 
davinių J. Siurba ir D. M. Šolomskas LLD 1-mos kuopos ren
giamose prakalbose šio ketvirtadienio vakarą, sausio 15-tą, 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo Salėje, 280 Union Avė., Brook
lyne.

Ateikite tas prakalbas išgirsti. Praneškite apie jas savo kai
mynams ir draugams, kurie neskaito “Laisvės”.

Kalbėtojai nurodys, dėlko Sovietų Sąjungos žmonės ir Rau
donoji Armija kerta nacių armijoms smūgis po smūgio. Tai 
ypatingai bus įdomu išgirsti iš tų kalbėtojų, kurie tuos daly
kus pramatė ir mums aiškino dar tuomet, kuomet nacių gau
jos veržėsi pirmyn į Sovietų Sąjungos žemę, kuomet Hitleris 
ir jo agentai sakė, kad Sovietai sumušti. Jie, kaip žinia, kal
bės ir apie Amerikos karo padėtį ir apie tai, kaip mes galime 
padėti mūsų kraštui laimėti šį karą. Dalyvaukite ir susipažin
kite su svarbiausiais mūsų šalies reikalais.

Miesto Taryboje
Miesto Taryboje pereitą an-, Jis argumentavo, kad reikią 

kainų kėlimo

Unijistai Priešingi 
Kėlimui Fėro

rezoliucija, 
miesto majo- 

šerifas, 
komisio- 

mi esto

Tarp praradusių darbus dėl 
apskričių reformos randasi 
apie 25 karo veteranai. Už su
grąžinimą jų darbuosna Mie
sto Taryba pasisakė 21 balsu 
prieš 3.

Prieš balsavo Isaacs, Klein

tradienį priimta 
kuria raginama 
ras, Sąmatų Taryba, 
registeris ir pataisų 
nierius sugrąžinti į
darbus karo veteranus, prara

dusius.darbus •panaikinant ap- 
Paskelbus planą pakelti j skričių šerifų ir registrarų raš- 

miesto važiuotos linijų fėrą ■ tines.
nuo dabartinio 5 centų iki 7Į4 
centų perkant bilietus ir iki 10 
centų vienam atskiram važia
vimui, CIO ir AFL unijos pa
reiškė protestus.

Unijos nurodė, jog “Pen
kiolikos Komitetas,” susidedąs 
iš stambių biznierių, bankie-
rių ir didžiųjų nuosavybių sa- į h* Powell. Jie sakė, jogjų ne- 
vininkų, su Paul Windels, bū-:; kad veteranai būtų bu-

bvę atleisti dėl diskriminacijos, 
kaip kai kurie dėdamies ve
teranų užtarėjais bandė per
statyti veteranų atleidimą. Ve
teranai buvo atleisti kartu su 
kitais, panaikinant tuos ofisus.

Louis Goldberg, veikianty
sis mažumos vadas, nors bal
suodamas už didžiumos įteik
tą rezoliuciją, padarė tokią 
pastabą:

“Mes neturime teisės many
ti, kad šerifas ir registraras 
darytų ką nors neteisėto. Majo
ro nereikia kritikuoti. Patsai 
majoras yra veteranas ir jisai 
juos apsaugos.”

Už rezoliuciją taipgi balsa
vo sekami mažumiečiai: Me
yer Goldberg, Christensen, 
Ninfo, Cacchione.

Neleidimui kelti pieno 
nų rezoliucija perduota 
syklių komisijai, taipgi
perduota rezoliucija reikalau
janti įsteigti komitetą iš septy
nių narių buvusio Smitho ko
miteto vieton.

'Isaacs reikalavo, kad ant jo 
rezoliucijos kontroliuoti pieno 
kainas būtų, veikiama tuojau, 
kadangi klausimas neatidėlio
tinas, bet užteko vieno pasi
priešinimo iš demokratų pu
sės, kad ją- padėti komisijon. 
Demokratai, kaip žinia, tebe- 
kontroliuoja tarybą.

Tarybininkė Klein 
gauti greitą veikmę 
su Meyer Goldbergu
rezoliucijos kontroliuoti pre
kių kainas, bet Brooklyno de
mokrato DiGiovanna pasiprie
šinimu ir ta padėta komitete.

vusiu korporacijų patarėju 
priešakyje, būtų laimėtojais iš 
pakėlimo fėro, kadangi tada 
miestas galėtų žymiai numa
žinti taksus stambiesiems ne- 
judomo turto savininkams.^

Protestus pareiškė William 
Spahn, Valstijos, Apskričių, ir 
Miestų Darbininkų Unijos, 
CIO, organizacijos direkto
rius; Conrad Kaye, AFL bu- 
Čerių unijos distrikto tarybos 
prezidentas; Bernard Branda, 
Kafeterijų darbininkų Lokalo 
302, AFL, organizatorius; 
John J. Stanley, Ofisų ir Pro
fesionalų Darb. Unijos, CIO, 
fin. sekretorius-iždininkas; Jo
sephine Timms.

Savo pareiškimuose jie sa
ko, kad darbininkai yra pasi
ryžę remti J. V. pastangas vi
sais būdais, bet ne “iškloti ki- 
šenius nejudomo turto intere
sams numašinimu jų taksų tuo 
laiku, kada kiti žmonės moka 
daugiau.”

kai- 
tai- 
jai

pavesta visuome-
komisijai rezoliu-

laisniavimo ir
mokesčių už

su

DiGiovanna
Darbininkų :

pastudijuot 
klausimą.

įteikta ir 
nes gerovės
cija garadžių 
suvienodinimo 
“parking” klausimu.

Sudarė Komisijas
Taryba šiame posėdyje

siorganizavo į komisijas įvai
rioms specialėms sritims—pa
sidalino darbu. Sudaryta seka
mos komisijos: •

Atstovybės Nustatymui: iš 
9, Schick pirmininku; Bildin- 
gų : iš 8, Quinn pirm.; Miesto 
Reikalų: iš 8, 
pirm.; Civilinių
iš 7, McCarthy pirm.; Kodifi- 
kacijos: iš 7, Phillips pirm.; 
Apsigynimo: iš 7, Hart pirm.; 
Finansų: iš 8, Kinsley pirm.; 
Abelnos Gerovės: iš 10, Car
roll pirm.; Butų: iš 7, DiFalco 
pirm.; Darbo ir Industrijos: 
iš 7, Donovan pirm.; Turga
viečių: iš 7, Vogei pirm.; Par
kų ir žaismaviečių : iš 8, Con
rad pirm.; Privilegijų ir Rin
kimų: iš 7, Casey pirm.; Val
stijos Įstatymų: iš 9, Cohen 
pirm.; Taisyklių : iš 7, Nugent 
pirm.

Komunistas tarybininkas Ca- 
cchione įeina į tris komisijas: 
Bildingų, Parkų ir žaismavie
čių ir Kodifikacijos.

Tarybos vice-pirmininkas ir 
didžiumos vadas Sharkey ir 
mažumos vadas Mrs. Eearle 
turi teisę dalyvauti visose 
misijose.

ko-

Ateinantį penktadienį, sau
sio 16 d., visi Aido Choro na
riai prašomi susirinkti, nes tą 
vakarą, po praktikų, turėsime 
Choro metinį susirinkimą, kur 
bus renkama ir nauja valdy
ba ateinantiems metams.

Minėtas susirinkimas turėjo 
įvykti praeitą penktadienį, 
bet neįvyko dėl to, l^ad 
tikose lankėsi labai 
choristų.

Pereitą penktadienį 
Choras paaugo viena 
nare; buvo perstatyta 
Vyšniauskaitė.

Beje, Aido Choras išreiškia 
užuojautą Zablackų šeimynai, 
kadangi Jurgis Zablackas, šei
mos galva, jau antra savaitė 
serga vidurių liga. Ypatingos 
užuojautos Choras reiškia cho-

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

p rak
iu až ai

Mes norim tarti širdingai 
ačiū visiems velionio K. Bu
kausko draugams už jų už
uojautą ir širdingumą mums 
tose liūdnose valandose.

Taipgi ačiū Pirmyn Chorui,, 
Liet. Darbininkų Susivieniji
mui, Lietuvių Literatūros Dr- 
jai, Liet. Amerikos Pil. Kliu- 
bui, Komunistų Partijai, velio-■ , _ _ ,
nio seseriai Antosei, ir Vizdū-j r^s^ms draugėms Zaql.ackic- 

nei ir A. Pakalniškienei; ir lin
ki Jurgiui Zablackui Q/imin- 
gai greitai pasveikti. H ‘

Choro Kdresp.

nu šeimynai 
vainikus.

už gražius gėlių

Levandauskui už 
ir labai ačiū 

rę-

Ačiū drg. 
patarnavimą 
draugui Mizarai, “Laisvės 
d aktoriui už tokią gražią atsi
sveikinimo prakalbą—ir vi
siems draugams, kurie pri
siuntė telegramas ir užuojau
tos laiškelius ir kurie palydėjo 
Kostantą Lukauską Fresh 
Pond Krematorijon, 11-tą die
ną sausio.

Žmona Ona Lukauskienė ir 
duktė Olga Lukauskas.

Aido 
nauja 

Helena

MOTERIMS
PIRMOSIOS PAGALBOS 

KLASĖ, turėjus prasidėti sau
sio 15-tą, dėl instruktoriaus 
negalėjimo pribūti atidėta to
liau. Apie pradžią bus praneš- 
ta visoms savo antrasuš pėda
vusioms registrantėms , ir per 
spaudą. Komisija.

Kratos Vienuolikoje Penktakohnisty 
Ofisų New Yorke ir Apylinkėje

“Laisvėj” jau buvo minėta, 
jog buvo padaryta kratos se
niai nužiūrėtose penktakolo- 
nistų gūžtose ir daviniams pa
tvirtinus nuožiūrą tūlos iš jų 
buvo uždarytos.

Kratos padaryta vienu kar
tu 11-koj New Yorko raštinių 
ir kai kuriose artimose,apylin
kėse. Kratos daryta ir po visą 
šalį. Tarpe kitų radinių, vie
noj iš apžiūrėtų vietų suras
ta, kad įstaiga užsiiminėjo 
mokinimu daryti bombas.

Kratose sujųita tonai viso
kių rekordų, sakoma, vartotų 
organizavimui ir rėmimui vi
sokiausių veiksnių už Ašies 
valstybių pergalę. Federaliai 
agentai atydžiai perklausinėję 
ofisuose rastus asmenis.

Yorkvillėj, kaip skelbia 
spauda, padaryta krata kelio
se Kyffhaeuser Lygos buveinė
se. Taipgi krėsta kai kurios 
italų patalpos. Kyffhaeuser 
veikęs Yorkvillėj po priedan
ga šelpimo šio kontinento kem
pėse uždarytų vokiečių. Tėmi- 
jusieji tos įstaigos veiklą, tikri
na, kad vieton ,vartot sukeltus baudomis $7,426. 
pinigus pašalpai karo kalinių,1 
bent dalis tų pinigų buvę pa
vartoti finansuoti pabėgi
mams. Sakoma, kad tais pini
gais padėta pabėgti ir baronui 
Werra, vokiečių lakūnui, ku
ris iš Kanados pabėgo į Jung
tines Valstijas, o iš čia į Perų, 
palikdamas $15,000 kaucijos.

Ukrainuos Radę Pronaciy
Jersey City federaliai agen

tai lankėsi Ukrainų Tautinin-

lai k

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

čių lietuviu. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į 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 pasiskelbimu per Laisvės Radio Programą 
ar dėl programos pildymo, prašome kreiptis šiuom 
adresu:

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

'.T ’

SKF.I RKITFS

f * LIETUVIŠKA

kų Sąjungos leidžiamo 
raščio “Svoboda”, išleistuvėje ’ | 
83 Grand St. Įteikta pašauki- įf 
mai į Federalio ' Tyrinėjimų | 
Biuro raštinę vyriausiam re- | 
daktoriui Luke Myshuha ir § 
visam štabui. Myshuha lankę-, g 
sis Vokietijoj 1938 m. Tyrinę- | 
jusios to laikraščio Vciklą*val- & 
d žios agentūros išsireiškusios, 
kad “Svoboda” yra nacių fi
nansuojamu ir kontroliuojamu 
įrankiu.

Sąryšyje su “Svoboda” bū
sią apklausta ir keletą Ame
rikos universitetų profesorių. 
Sakoma, mažiausia keturi ėsą 
skleidę prielankias žinias apie 
Ukrainų Tautininkų Sąjungos 
vadus.

West Side Piliečių Taryba, 
New Yorke, išsiuntė virš 5,000 
dovanų kariams J. V. armijoj 
ir laivyne.

Pirmadienį viena diena New 
Yorke-Bronxe 1,826 asmenys, 
prasikaltę auto pastatymo tai
syklėms, sumokėjo “parking”

Rheingold Extra Dry Alus ,
! Didelis pasirinkimas visokių * 
[ . VYNŲ ir DEGTINĖS j

Importuotų ir Vietinių ’<
* iKasdien Turime i

KARŠTŲ UŽKANDŽIU j

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

3.T TNION AVENUE

JOSEPH ZEIDAT, Sav Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158i; 411 Grand St., Brooklyn I | 

, - ---—

\ LORIMER RESTAURACIJA
7 ANTANAS BARZDA, Savininkas

“T.niov^o” Nnnie brookcyn1 417 LORIMER crr

; į! Geriausios Rūšie?

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviSko na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta parfilena.

GaspadoriSkal nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

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 brangstantf 
dienraščiui darosi sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagelba.

•
BAZARAS BUS

Vasario-February 
20/21,22 ir 23

Central Palace Salėje
18 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.

PRIMINIMAS

bandė 
ant jos 
įteiktos

Williamsburgo organizacijų 
išrinkti atstovai į Civilinių Ap
sigynimą prašomi įsitėrųyti, 
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.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais {taisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

IgJREEY STAR BAR & GRILL |
| LIETUVIŠKAS KABARETAS |

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
Sj TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Štai 
adresas.

Ateikite pasimatyti su Giviar
Geriausias Alus Brooklyne

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, garu apšildomas, atskiras 
įėjimas. Prašome kreiptis į Prienų 
Barber Shop, 174 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. Arti prie Grand St., 
arti gerų restauracijų. (12-14)

vienamIšsirandavoja tinkamas 
vyrui fornišiuotas kambarys, garu 
apšildomas, Williamsburgh sekcijoje. 
Arti gerų restauracijų ir patogi 
traukiniais komunikacija. Kreipki
tės: P. B., 364 So. 1st St., Apt. 29, 
Brooklyn, N. Y. (12-14)

Raudonojo Kryžiaus 
Kampanija

Sausio 13-tą oficialiai atida
ryta kampanija Brooklyne su
kelti Raudonajam Kryžiui 
$700,000. Iškilmės įvyko prie 
Borough Hall, dalyvaujant 
Brooklyno prezidentui Cash- 
more, būriui karių ir unifor
muotų Raudonojo Kryžiaus 
slaugių vadovaujant paradui.

Brooklyne, sakė R. K. vir
šininkai, laike pirmo pasauli
nio karo R. Kryžiui sukelta 
virš keturi milionai dolerių.

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

Pasirandavoja patalpa 
tinkama, laikrodininkui 
čiui, 174 Roebling St., 
N. Y.

krautuvai, 
arba šiau- 

Brooklyn, 
(12-14)

Peter Kastonowitz ir Joseph 
Dryja už vagystę nuteisti į 
Sing Sing.

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

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

įį Vietos ir importuo- 
įj tos degtinės ir vy- 

nai, geriausių bra- 
£ vorų alus ir ėlius. 
g Kada būsite Brook- 

lyne, užeikite susi
ję 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 niro Herves St. elevelterlo stoties

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




