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V!RAUDONOJI ARMIJA JSIVERZE I MOŽAISKO CENTRA; PER DVI 
DIENAS SOVIETAI ATKARIAVO 142 MIESTELIUS IR KAIMUSe

KRISLAI
Bus Stebinančiu Žinių!
Arkivyskupo Skvirecko

Žygis. . .
Meluoja Senu Įpratimu.
Sovietų Sąjungos Rolė Po

Karo.
Rašo R. Mizara

Kurie būsime gyvi, tai po 
šio karo girdėsime tokiu ži
nių, kurios labai stebins 
kiekvieną, bet kurios dabar 
yra cenzūros užgniaužtos. La
bai įdomios žinios bus apie 
hitlerinės mašinos irimą, jos 
nykimą.

Jau keli Hitlerio žymiau
sieji generolai pasišalino iš 
karo vadovybės “dėl nesveika
tos.” O štai maršalas von 
Reichenau, vienas žymiausių
jų Hitlerio generolų, “mirė 
nuo apopleksijos.”

Sovietiškų šaltinių žinios 
skelbia, kad maršalą Reiche
nau nugalabino Hitlerio ges
tapininkai. Tai galimas daik
tas. Bet vargiai mes gausime 
apie tai patvirtinančių žinių 
iš Vokietijos pirmiau negu pa
sibaigs karas.

Kai karas pasibaigs, išaiš
kės visos tos Hitlerio generolų 
ligos, kuriomis jie apsirgo, kai 
Raudonoji Armija pradėjo na
cius atgal grūsti.

Kai Hitlerio govėdos bus 
išmuštos iš Lietuvos ir mūsų tė
vų žemė taps laisva, mes gau
sime šiurpulingų žinių ir apie 
mūsų brolių ir seserų baisų 
gyvenimą Lietuvoje, kai ją 
Hitleris laikė okupavęs.

Štai iš Berno žinios skelbia, 
kad von Rentelnas yra nubau
dęs net visą eilę Lietuvos ku
nigų dėl to, kad jie atsisakę 
klausyti kai kurių jo įsakymų.

Arkivyskupas Skvireckas 
išleido pareiškimą, puolantį 
tokius kunigus, užtariantį von 
Rentelna ir kitus lietuviu tau
tos neprietelius.

Turime atsiminti, kad kai 
tik naciai okupavo Lietuvą, 
tai tas pats arkivyskupas Skvi
reckas tuojau buvo išleidęs 
jiems labai palankų pareiški
mą, aplinkraštį!

Sausio 13 d. suomių armijos 
komanda paskelbė, kad “Sa- 
vala fronto sektoriuje mūsų 
kariuomenė, po ilgoko mūšio, 
užėmė priešo poziciją ir pa
ėmė nelaisvėn 2,640 Sovietų 
belaisvių.”

Bet Sovietų Informaciją 
Biuras sako, kad Savala fron
to sektoriuje nebuvo jokių 
mūšių ir jokių belaisvių suo
miai nepaėmė.

Pasirodo, kad Suomijos fa
šistai nuolat ir nuolat meluo
ja panašiai, kaip jie melavo 
pirmajame kare su Sovietų 
Sąjunga. Spaudoje ir per ra
dijo jie laimi ir laimi. Bet 
tikrovėje—jų padėtis darosi 
vis kritiškesnė. Sovietai sako, 
kad neužilgo bus sunaikinta 
trečdalis suomių armijos.

Net ir pačių suomių laik
raštis, “Suomen* Lehtimes”, 
parašė straipsnį, kritikuojantį 
Helsinkio valdžią, kam ji taip 
be jokios sarmatos maitina 
melais Suomijos žmones!

Podraug ateina iš Stockhol- 
mo žinių, kad Suomijoj padė
tis darosi vis kritiškesnė: Mai
sto stoka jaučiama visur. Gy
ventojams gręsia badas. Kiek 
suomiai turėjo maisto, vokie
čiai ir tą pasiėmė.

Visai nesenai mūsų vyriau
sybė ragino Suomijos valdo
vus liautis kariavus. Bet jie 
gero patarimo nepaklausė. Jie 
yra pasirįžę, matyti, visiškai 
sunaikinti suomių tautą.

Bet iš fašistų ko nors ge
resnio ir negalima tikėtis!

“Rytoju Rusijos svarba Eu
ropoje bus tokia didelė, kokia 
ji yra šiandien — ir ji vargiai 
begali būti aukštesnė, kaip

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Lietuvos Arkivyskupas Įsako
Kunigam Klausyt Nacių

AMERIKIEČIAI ATMUŠĖ 
JAPONŲ ATAKAS IR 

ATGRIEBĖ POZICIJAS
Oficialiai Amerikos Pranešimai

'f Washington, saus. 18. — Jungtinių Valstijų karo 
departmentas išleido tokį pranešimą:

Filipinų Sritis — Sumažėjo japonų spaudimas ant 
amerikiečių ir filipiniečių pozicijų Bataan pusiausalyje. 
Žymia dalim aptilo kautynės, kurios buvo labai veik
lios per dvi paskutines dienas. Liko atmuštos kartoti
nos atakos iš priešų pusės. Mums pavyko laimėt keli 
aštrūs susikirtimai, per kuriuos amerikiečiai ir filipi
niečiai atsteigė savo pozicijas. Keturi japonų orlaiviai 
buvo nušauti žemyn per paskutines 24 valandas.
FILIPINŲ KAREIVIŲ NARSA IR APSUKRUMAS

Generolas MacArthur savo pranešime karo depart
mental šiltai gyrė savo komanduojamus kareivius už 
jų narsą ir pasiryžimą. Per šešias savaites sunkių kau
tynių Filipinų kareiviai pasidarė veteranais. Jie išsi
lavino sunkioje tikrųjų mūšių mokykloje, ir jų patyri
mai kautynėse suteikė jiems pastovumą ir išvystė jų 
iniciatyvą ir apsukrumą. Jie kovoja taip, kad japonai 
turi užmokėt brangią’ kainą už kiekvieną savo daromą 
ataką.
JAPONAI PANAIKINO ŽMONIŲ SAVIVĄLDYBĘ

Generolas MacArthur praneša, kad japondi perėmė 
į savo rankas visą valdymą jų užimtose vietose Filipi
nuose. Filipinų Respublikos valdiškos įstaigos tapo už
darytos ir filipiniečiams teisėjams uždrausta vesti by
las. Japonai įvedė savo kietą karinę valdžią vietoj bu
vusios savivaldybės, kurią Filipinų žmonės pirmiau tu
rėjo.

Raud. Armija Prasimu
šė į Oriolo ir Charkovo 

Priemiesčius
London. — Amerikiečių New York. — Praneša- 

žinių agentūra Associated ma, kad CIO Jungtinės mai- 
Press praneša, kad raudon- nierių Unijos pirmininkas, 
armiečiai pralaužė vokiečiij buvęs CIO prezidentas, su- 
linijas priemiesčiuose Orio- sitarė su Amerikos Darbo 
lo ir įsiveržė į juos. Federacijos vadais kas lie-

Pranešimai iš Stockhol- 
mo sako, jog sovietinė ka
riuomenė šturmuoja nacius 
Charkovo p r i emiesčiuose, 
Doneco srityje, Ukrainoje.

Anglai Sako, kad Japonai 
\ Perdeda Savo Laimėjimus

Tokio, saus. 19. — Japo
nai skelbia, kad jie pasiekę 
punktą už 25 mylių nuo an
glų tvirtumos Singapore, 
Malajuose, ir apsupą 25,000 
anglų.

(Anglai nepripažįsta to
kio didelio japonų žygio.)

London. — Raudonoji Ar
mija atkariavo nuo vokiečių 
dalį svarbaus miesto Oriolo, 
šiandien...”

Taip rašo vienas konserva- 
tyviškiausių Anglijos savait
raštis “Spectator”.

Tai yra tiesa, kurios niekas 
negali užginčyti. Buvo žmo
nių, kurie per ilgą laiką to ne
norėjo suprasti ir matyti. Jie 
bandė užsimerkti prieš realy
bę.

Jei jie būtų buvę apdairesni 
prieš tris metus, tai šiandien 
veikiausiai pasaulis būtų ra
mus ir Hitlerio jau būtų neli
kę nei dūko.

D. Federacijos Vadai ir 
Lewis Susitarę Dėl 
Vienybės su CIO

čia apvienijimą CIO su 
Darbo Federacija. Be kit
ko, jie patiekę šitokias ap- 
sivienijimo sąlygas:

Turi pasitraukt Darbo 
Federacijos pirmi ninkas 
Wm. Green, bet jam ir to
liau bus mokama ta pati 
$20,000 alga per metus iki 
gyvos galvos. Federacijos 
pirmininku turi būti Geor
ge Meany, dabartinis jos se
kretorius - iždininkas. Phi
lip Murray, pirmininkas 
CIO, taipgi turi pasitraukt 
iš vietos ir būt sekretorium- 
iždininku bendrosios, apvie- 
nytos Federacijos-CIO uni
jų organizacijos.

Tokie vienybės pasiūly
mai buvo padaryti, neatsi- 
klausiant CIO pirmininko 
iPhilipo Murray; tai dar ne
žinia, kaip jis atsilieps į 
juos.

Yokohama. — Japonų lai
vas atgabeno čia 1,235 ame
rikiečius, suimtus Wake sa
loj. 782 iš jų yra civiliai, 
daugiausia darbininkai.

Singapore. — Japonų or
laiviai smarkiai bombarda
vo anglų tvirtumą Singapo
re ir padarė didelių gaisrų.

Stockholm, Šved. — Tele
fonu iš čia saus. 17 d. buvo 
pranešta New Yprko Ti- 
mes’ui šitokia žinia apie ti- 
fą Lietuvoje ir apie dva
siškių santikins su vokie
čiais:

Pasirodo, kad Lietuvos 
kunigai neklausė nacių įsa
kymo uždaryt ■ bažnyčias, 
idant sulaikyt plitimą dėmė
tojo tifo.

Lietuvos arki vyskupas 
(Skvireckas), todėl, išleido kunigus, 
atsišaukimą, kur ragina ku-l kiečių patvarkymus.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 18. — Sovietų Žinių Biuro pranešimai 

šiandien sakė:
Generolo Rokossovskio komanduojamai kariuome

nei bespaudžiant vokiečius, jie besitraukdami atgal 
vakariniame fronte paliko lauke 143 trokus ir 17 iš
degintus tankus.

Kitoje to fronto dalyje raudonarmiečiai, koman
duojami Govdrovo, pagrobė 5 vokiečių tankus, 39 tro- 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Sako, Naciai Nužudė Anglai Suėmė 79 Fašis- 
Generolą Reichenau tą Generolus Libijoj
MASKVA. — Sovietų ra

dijas perdavė pranešimus iš 
Stockholmo, kad nacių feld
maršalas gen. von. Reiche
nau ne pats mirė, bet agen
tai slaptosios Hitlerio poli
cijos nužudė jį.

*Generolo von Richenau 
komanduojama šeštoji na
cių armija buvo ne kartą 
skaudžiai sumušta Ukrai
nos fronte.

Anglų radijas pranešė, 
kad, girdi, “susirgęs” ir 
feldmaršalas gen. Wm. Kei
tei, galva aukštosios vokie
čių komandos.

Turkams Pritrūksta 
Duonos

Ankara, Turkija. — Įves
ta kortelės dėlei duonos pir
kimo. Sunkaus darbo žmo
nėm leidžiama pirkti iki 
pusantro svaro duonos per 
dieną, o profesionalams, 
raštinių tarnautojams ir ki
tiems “baltakalnieriams” — 
tik trys ketvirtadaliai sva
ro.

Hitleris Pavarė dar Vieną 
Savo Generolą

Anglų ' radijas pranešė, 
kad Hitleris pavarė iš ko
mandos ir generolą Hein
richą Wm. von Stuelpnage-
lį, vieną iš vokiečių koman- šiems tūkstančiams atskvri- 
dierhj pietiniame fronte me laikomų raupuočių Fili- 
prieš Sovietus. pinuose.

Brazilija rengiasi sutraukyti Singapore. — Anglai čia 
ryšius su fašistų Ašim. |nušovė kelis japonų orlaivius.

Įnigus klausyt nacių paliepi
mo. Arkivyskupas sako, 
kad vokiečių “sveikatinė vy- 

' riausybė, atsižvelgdama į 
gyventojų naudą, liepė už- 

Į daryt visas bažnyčias, ka
dangi gręsia pavojus dėmė- 

| tojo tifo.”
Arkivyskupas toliau pri

pažįsta, jog kunigai nevyk
dė to nacių įsakymo ir pri
siėjo už tai nubaust kelis 
dvasiškius; todėl arkivys
kupas iš naujo atsišaukia į 

kad vykdytų vo-

Cairo, E'giptas. — Anglai 
Halfaya tarpkalnėje, prie 
sienos tarp Egipto ir Libi
jos, suėmė italų generolus 
F. de Georgis ir Fr. But- 
tafuocco, vieną vokiečių 
majorą ir 5,500 italų ir vo
kiečių kareivių. Apvalyda
mi tarpkalnę nuo fašistų, 
anglai pagrobė ir daugius 
kanuolių ir kitų pabūklų.

Anglai Libijoj iki šiol su
ėmė viso jau 79 italų gene
rolus.

Nuskandino Trečią Lai
vą Arti Amerikos

Norfolk, Va., saus. 19. — 
Priešų submarinas vakar 
torpedavo ir nuskandino 
žibalinį Amerikos laivą “Al
lan Jackson,” už 80 mylių 
nuo North Carolinas vals
tijos pakrančių. Tai jau 
trečias fašistų nuskandintas 
prekinis laivas arti Ameri
kos per penkias dienas. Su 
juos žuvo 23 jūrininkai, o 
13 išgelbėta. — “Alan Jack- 
son” buvo 6,635 tonų įtalpos 
laivas.

London, saus. 19. — Mas
kvos radijas sako, kad Vo
kietija neleidžia jokių, net 
saviškių, korespondentų į 
sovietinį frontą.

Washington.—Užėjus ja
ponams, gręsia badas še-

SOVIETAI RUOŠIASI 
GREITU LAIKU ATVA- 

DUOT BALTGUDIJA
Maskva, saus. 19. — So

vietų kariuomenė prasimu
šė jau į patį centrą Možais
ko miesto, stipriausios na
cių pozicijos, prie didžiojo 
vieškelio, einančio iš Mask
vos į Smolenską. Verda 
žiauriausi mūšiai mieste, 
namas nuo namo, gatvė nuo 
gatvės. Miestas pleška gais
rais.

Možaiske esama iki 100,- 
000 nacių, kuriuos Sovietai 
stengiasi apsupti u ^nugarė
je, apeidami juos iš šiaurių 
ir pietų šonų. Nežinia, kiek 
vokiečių galėsią pabėgt iš to 
miesto.

Raudonoji Armija ir kito
je vietoje pralaužė nacių li
niją centraliniame Maskvos 
fronte. Vietos vardas dar 
neskelbiamas.
RAUDONARMIEČIAI Ųž 

60 MYLIŲ NUO SMO
LENSKO

Sovietų kariuomenė gru
miasi vis artyn Smolensko 
ir pasiekė punktą jau tik už 
60 mylių nuo to miesto. — 
Smolenskas stovi už 230 
mylių į vakarų pietus nuo 
Maskvos. 11 dienų atgal 
Hitleris su savo štabu sku
biai išsikraustė iš Smolens
ko.

Raudonarmiečiai per dvi

Kaip Naciai Apiplėšia 
Lietuvą ir Kitus 
Baltijos Kraštus

Stockholm, Šved. —Inter-
Continent žinių agentūra giaj areštavo U. Saw’ą, mi

nister} pirmininką Burmos, 
anglų kolonijos pietiniai-ry- 
tinėje Azijoje. Jis suimtas

London, saus. 19. — An-

saus. 17 d. davė tokį prane
šima:

“Vokiečių valdžia Balti
jos kraštuose (Lietuvoje, v j 1 .
Latvijoj ir Estonijoj) visuluz ^ai» dare sąmokslus 
greitumu veža, išplėštą iš su japonais pervest Burmą 
gyventojų nuosavybę Į Vo-!į Japonijos globą.
kietiją. Pi iki auti atimtų įj gaw paiai^ susisieki- 
reikmenų traukimai kas-i . ,,v.v -v . .v DaU;- imus su japonu valdžia nuo dien išvažiuoja is Baltijos! t .mįestl^< ipat to laiko, kai prasidėjo

“Vokiečių laikraštis ‘Ost-'Japonijos karas su Anglija, 
deutscher Beobachter’ pra-| Anglų vyriausybė teigia, 
neša, jog vokiečių vyriau
sybė įsakė visiems Baltijos 
kraštų ūkininkams tuojaus 
kraut grūdus į vagonus per
vežimui į Vokietiją.”

Nepatvirtina, kad Na
ciai Atgriebę 

Theodosiją
Berlin, saus. 19. — Na-’ 

ciai skelbia, kad jie atka
riavę nuo Sovietų Theodosi
ją, prieplaukos miestą pie- jos orlaiviai prieš japonus, 
tiniai rytinėje Krimo daly- Burma taipgi tarnauja kai- 
je. Sakosi suėmę ten ir 4,- po kelias, kuriuom perga- 
600 raudonarmiečių. benama Chinijai karo reik-

(Sovietai nepatvirtina šio menys iš Amerikos ir An- 
nacių pranešimo.) ,glijos.

paskutines dienas atkariavo 
nuo naciu 142 miestelius ir 
kaimus.

Maskvos radijas teigia, 
i jog Sovietai dabar ruošiasi 
•;milžiniškai ofensyvai, kad 
[išlaisvintų visą Baltgudiją 
j nuo vokiečių; tatai reikštų 
Iišvijimą nacių atgal į Esto- 
niją, Latviją, Lietuvą ir į 
vakarinę Lenkiją. Smolens
kas yra tik už 30 mylių nuo 
Baltgudijos rubežiaus.
BALTGUDŽIŲ IŠLAISVI
NIMO VALANDA, SAKO, 

ARTINASI
Aukščiausio Baltgudijos 

Sovieto pirmininkė Netane- 
vič atsišaukė per radiją į 
savo tautiečius, sakydama, 
jog “artinasi valanda Balt
gudijos paliuosavimo nuo 
vokiečių,” ir ragino baltgu- 
džius pasmarkint partizanų^- 
kovą prieš nacius ir kenkti 
jiems visais galimais bū
dais.

Sovietiniai kareiviai ant 
čiūžių ir raudonieji raiteliai 
naikina bėgančius atgal vo
kiečius centraliniame fron
te. Pirm bėgant iš vienos 
apgyventos vietos, turinčios 
116 namų, vokiečiai padegė 
ją, ir 102 namai liko visiš
kai sudeginti.

Anglai Suėmė Burmos 
Premjerą Kaip Japo

ną Bendradarbį

kad U Saw prisipažino va- 
rinėjęs suokalbius su japo
nais prieš Angliją.

Burma yra keturiolikos 
milionų gyventojų kraštas 
ir rubežiuojaši sausumoje 
su Chinija, Thailandu ir 
francūzų kolonija Indo-Chi- 
na. Japonai jau šeiminin
kauja Thailande ir Indo- 
Chinoje. Burmos rubežius 
iš vakarų-pietų yra Indijos 

i Vandenynas.
Iš Burmos veikia Angli-
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"‘Didžiausias Stebuklas Visoj 
Karų Istorijoj..

Už vienos dienos sukaks septyni mė
nesiai, kai Hitleris užpuolė Sovietų Są
jungą. Taigi jau gerokas laikas. Ir dėl
to daugelis žmonių ir laikraščių šiandien 
pradeda visą tą karo eigą, tuos didžiau
sius žmonijos istorijoje mūšius peržvelg
ti ir atatinkamai įvertinti. Padorus žmo
gus, kuris manė, kad Sovietų Sąjunga 
subyrės į šmotelius, kai ant jos Hitleris 
užpuls, ypačiai šiandien viešai ir griežtai 
prisipažįsta daręs klaidą.

——Courtesy American l’eople’s Mobilization

Štai mes skaitome , dvasiškio Peter 
Bryce straipsnį, parašytą didžiuliame 
Kanados dienraštyje “Toronto Daily 
Star.” Straipsnį lietuviam patiekė “Liau
dies Balsas.” Straipsnio autorius labai 
tinkamai įvertina visą karo eigą, pažy
mėdamas, kad “įvyko didžiausias stebuk
las visoj karų istorijoj,” kai raudonar
miečiai pradėjo mušti vokiečius atgal.

Čia mes paduosime kai kurias straips
nio ištraukas. Autorius rašo:

“Kas būtų atsitikę su mumis, jeigu 
Rusija pereitais metais būtų kovojus 
Vokietijos pusėj, o ne prieš Hitlerį ir jo 
talkininkus? Atsakymas į tą klausimą 
parodo, kaip didelė mūsų skola Rusijai. 
Betgi galima dar užeiti tam tikruos ra
teliuos visai šaltą įvertinimą tos neįkai
nuojamos pagalbos, suteiktos sąjunginin
kams tų narsių žmonių, kurie per šešis 
mėnesius kovojo prieš didžiausią armi
ją, kokia kada nors buvo pastatyta prieš 
kurią nors tautą.

“Birželio mėnesį, 1941 metais, kuomet 
Hitleris iš pasalų užpuolė Rusiją, tik ke
li tėmytojai tikėjo, kad ji išsilaikys prieš 
Vokietijos armiją virš kelių savaičių. Ge
riausia viltis buvo reiškiama tų, kurie 
sakė, kad vokiečiai Rusijoj gali būti iš
laikyti iki rugsėjo. Tačiau įvyko didžiau
sias stebuklas visoj karų istorijoj, nes 
rusai dabar jau puola, o vokiečiai trau
kiasi. Hitleris gavo tokius smūgius, ko
kių neturėjo iki šio laiko.

“Visur žmonės nedakainavo rusų iš
galėjimo ir vienybės. Jie buvo laikomi 
žemo išsilavinimo, neturinti sugabumo, 
reikalingo pagaminimui gerų kanuolių, 
tankų ir orlaivių. Jie tiesiog nustebino 
pasaulį savo kokybe ir savo mechanizmo 
dydžiu, aukštos rūšies generalyste ir ne
nugalima savo armijų dvasia. Skaičiumi 
ir įrankiais jų armijos buvo apsireiškimu 
pasauliui. Vedime karo jie numetė į 
šalį nudėvėtas taktikas, o išvystė naujus 
ir daug geresnius kovos metodus. Jie ko
vojo labai puikiai, priversdami vokiečius 
užmokėti baisiai brangiai *už kiekvieną 
pėdą žemės ir už kiekvieną kaimą.”

Toliau:
“Visur už vokiečių linijų pilna rusų 

partizanų. Dydis ir plotas kovos rusų 
fronte priduoda dar didesnę reikšmę 
partizanų kovai. Ištisi tūkstančiai rusų 
dalyvauja šioj kovoj, su mielu noru pa

dėdami savo kraštui. Jie žino, kad ne
bus parodyta jiems jokio pasigailėjimo, 
jeigu priešas sugaus. Jie pergyvena di
delius sunkumus ir nuolatinį pavojų. Bet 
jie įneša didelį sumišimą į vokiečių ar
mijos vienutes ir pridaro daug nuostolių.

“Vokiečių nuostoliai buvo dideli ir da
bar nei kiek nemažėja, kaip vyrais, taip 
ir ginklais. Vienas, kuris privalo tai ži
noti, kelios dienos atgal pareiškė, kad 
vokiečiai neteko Rusijoj ne mažiau trijų 
milijonų užmuštais ir sužeistais. Nuos
toliai ginklais nesuskaitomi. Dar dau
giau, vokiečių kariuomenė prastoj padė
tyj. Ji nepripratusi prie šalto Rusijos 
turi užuovėjas ir priemones dėl poilsio 
žiemos oro ir neprirengta prie to. Rusai 
užpakalyje savo linijų, o vokiečių, jeigu 
jie kokias nors turi, visai neužtektinos. 
Nuolatinės kovos turėjo išeikvoti fizi
niai net ir užsigrūdinusius kareivius. 
Nebus perdėta, jeigu pasakysiu, kad 
prie dabartinių sąlgų, kuriose vokiečiai 
kovoja, ofenzyvinė jų jėga smuks, o ru
sų augs, padedant naujai paleistoms gin
klų įmonėms, kurios buvo atgabentos iš 
vakarų gelbstint jas nuo įsiveržėlių. Di
dieji vakariniai arsenalai sėkmingai bu
vo perkelti ir jie jau pradėjo veikti toli 
užpakalyje, kur negali kliudyti vokiečių 
bomberiai.

“Rusų pasiaukavimai, baisesni, negu 
kad galima žodžiais apsakyti, bus nusve
riančių faktorium šiame kare. Pereitam 
kare, pirm negu jie pavargę išstojo, ru
sai neteko daugiau vyrų, negu Francija, 
Belgija, Britanija kartu su (įėjus. Dabar
tiniame kare jie neteko, išskyrus Kiniją, 
toli daugiau, negu visi kiti kraštai, ku
rie kariauja prieš Vokietiją ir labai 
skaudžiai nukentėjo žiauriose nacių ran
kose.

“Sveikinkim Rusiją, parodykime jai ne 
tik žodžiais, bet ir praktišku rėmimu Ru
sijos Šelpimo Fondo savo jausmą skolos 
tiems didiems žmonėms, kuriems reika
linga ir turi būti duodama visa moralė 
ir materiale parama, kokią dėkingosios 
demokratijos gali suteikti narsiai sąjun
gininkei.”

Šitaip rašo padorus kanadietis dva
siškis, kuriam rūpi jo krašto ir viso pa
saulio žmonių laisvė. Tik palyginkim, 
kokis kontrastas tarp dvasiškio Bryce ir 
mūsų katalikiškų kunigų, kurie dar vis 
prie pirmos progos bjaurio ja, dergia So
vietų Sąjungą, josios žmones; kurių lei
džiama spauda nerado niekad padores
nio žodžio pasakyti tiems kovotojams, 
kurie drąsiai gina viso pasaulio žmoni
jos laisvę.

Ar ne laikas ir mūsų dvasiškiams ir 
kitiems pagalvoti ir persiorijentuoti?

, . i i .—........
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Amerikos Gynimas ir Jam 
Kenkėjai

“Amerikonizmas reiškia teisę visiems 
amerikiečiams turėti savo politines pa
žiūras. Amerikonizmas reiškia visų ame
rikiečių vienybę — demokratų, republi- 
konų, komunistų ir kitokių, — vienybę 
laimėti šį karą ir sunaikinti Hitlerį. Su
laikyti visokį raganų gaudymą! Sustip
rinti tautinę vienybę!”

Šitaip rašo angliškasis “Sunday Wor
ker” pereito sekmadienio laidoje.

Ilgokame savo editoriale šis laikraštis 
kelia aikštėn kongresmano Dieso pastan
gas pakenkti tautinės vienybės sudary
mui ir mūsų krašto gynimui. “Sunday 
Workerio redakcija nurodo, kad pasta
rieji pono Dieso žygiai aiškiausiai paro
dė, ko jis siekiasi. Jo puolimas ant Mr. 
Leono Hendersono, jo apkrikštinimas ko
munistais tokių individualų, kaip Mal
colm Cowley ir Joseph Lash, jo pasimoji- 
mas pastatyti Jungt. Valstijų komunis
tus svetimos valstybės agentais tegali 
turėti tik vieną tikslą, tik vieną siekimą: 
pakenkti tautinei vienybei, pakenkti 
krašto apsigynimo interesams.

Iš tikrųjų, sunku ir įsivaizduoti, kas 
būtų, jei šiandien kongresas priimtų ir 
prezidentas pasirašytų po p. Dieso su
manymu, kad komunistai yra “svetimos 
valstybės” agentai ir jie turį susiregis- 
truoti kaipo toki. Žinant tą faktą, ką p. 
Diesas ir jo kolegos skaito komunistais 
(bile žmogų, kuris kada nors yra pakri
tikavęs tą ar kitą blogybę mūsų santvar
koje, kuris yra pasirodęs pažangiu žmo
gumi), galima sau suprasti, kas tuomet 
būtų, kaip tas pakenktų mūsų karo rei
kalams.

Todėl “Sunday Workerio” 'redakcija 
ragina Amerikos žmones siųsti telegra
mas ir.laiškus kongresmanams ir sena
toriams, reikalaujant atmesti p. Dieso 
žalingą mūsų kraštui pasimojimą.

Teisingumo Department Ateiviu-Priesų 
Patvarkymų Sutrauka

Teisingumo Departmentas 
šiandien davė užtikrinimą 
tūkstančiams ateivių—vokie
čių, italų ir japonų kilmės, ku
rie dabar gyvena Su v. Valsti
jose, kad jų teises nebus su
varžytos, jeigu jie ramiai už
silaikys ir jeigu bus ištikimi 
šiai šaliai.

Kuomet nuo paskelbime ka
ro ašiai, per 3,000 ateivių-prie- 
šų jau laikinai sulaikyti, Gen. 
Prokuroras paaiškina, jog tai 
buvo reikalingas žygis tautos 
apgynimui ir, kad tie asmenys 
jau anksčiau užsipelnijo nepa: 
sitikėjimo. Toliau, jis tęsia, vi
si ateiviai-priešai ar užsitrau
kė valdžios nuožiūrą ar ne, 
dabar privalo prisilaikyti ne
kuriu specialių patvarkymų 
laike karo.

“Būtinai reikalinga, karo 
laiku, imtis reikalingų žygių 
tautos apgynimui,” Generali
nis Prokuroras pareiškė. “Tas 
reiškia suėmimą visų įtartų ir 
nužiūrimų priešų mūsų šalyj, 
kaip ir apsisaugojimą nuo ne
žinomų priešų.

“Nereikia manyti, kad Suv. 
Valstijų valdžia šiurkščiai ar 
kerštingai elgsis su priešingų 
valstybių piliečiais, kurie čia 
gyvena. Kuomet su visais ne
ištikimumo atsitikimais bus 
tinkamai apsiveikta, pastan
gos bus dedamos apsaugoti vi
sas laisves, kuriomis ateiviai 
pirmiau džiaugėsi, ir juos ap
saugoti nuo diskriminacijos ir 
persekiojimų.

“Tol, kol jų pasielgimas už
sitarnaus šitų paprastų demo
kratijos teisių, visi ateiviai Su
vienytose Valstijose, nepaisant 
tautybės galės jomis džiaug
tis.”

Generalinis Prokuroras Bid
dle paaiškina, kad pagal pa
tvarkymų prezidentinės pro
klamacijos paskelbiant karo 
stovį su Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos valdžiom, Teisingu
mo Departmentas yra atsako
mas įvykdyti įstatymus, kurie 
liečia ateivius-priešus.

“Nuo paskelbimo karo, apie 
3,000 ateivių-priešų padėti po 
areštu. Tos skaitlinės repre
zentuoja mažiau pusę vieno 
nuošimčio iš 1,100,000 Vokie
tijos, Italijos ir Japonijos pi
liečių, kurie čia gyveno tuom 
laiku. Visuose atsitikimuose, 
Teisingumo Departmentas ti
kėjo, kad suareštuoti asmenys 
stengsis padėti Suv. Valstijų 
priešams, žvalgybos skyrius 
per mėnesius ir net per metus 
slaptai tyrinėjo tuos suimtus.

Kiekvienas suareštuotas as
muo' turės progos apeliuoti 
areštą prieš “Alien Hearing 
Board”, šie bordai arba komi
sijos įsteigtos kiekvienam teis- 
miškame distrikte. šitos komi
sijos sudarytos iš trijų civili
nių piliečių, kurie gyvena ta
me pačiam rajone, kaip ir tas, 
kuris yra teisiamas, ir kiekvie
nas atsitikimas bus atskirai 
teisiamas.

Į išklausymą ateivis-priešas 
gali atsivesti narį savo šeimos 
arba draugą, negali atsivesti 
advokato. Paaiškinta, jog iš
klausymo komisijos nėra teis
mai; Suv. Valstijų konstitucija 
neturi joki^ patvarkymo kas
link ateivio-priešo apeliavimo 
nuo arešto karo laike, ir šitas 
įsteigimas išklausymo komisi
jos yra tik patęsimas demo
kratinių principų . Paprastai, 
sulaikyti asmenys galės patys 
argumentuoti, kodėl jie priva
lo būti paliuosuoti ir galės 
pristatyti afideivitus ir liudi
ninkus kaslink charakteriaus. 
Kur bus reikalinga, Imigraci
jos ir Natūralizacijos Tarny
ba parūpins vertėjus.

Komisijos teiks savo reko
mendacijas Generaliniam Pro
kurorui, kuris paduos galutiną 
nusprendimą kaslink apsivei- 
kimo kiekvieno ateivio-priešo 
atsitikimo. Komisijos gali7 re
komenduoti visišką paliuosavi- 
mą, arba paliuosavimą po už
statu, arba sulaikymą per visą 
karo laiką. Visi po užstatu 
paliuosuoti. asmenys turės re

guliariai vykti į Imigracijos 
ir Natūralizacijos Tarnybą ir 
jie turės prisilaikyti prie kitų 
pažymėtų taisyklių. Ateiviai 
sulaikymui bus perduoti armi
jai.

Suareštuoti ateiviai-priešai 
bus pavesti Imigracijos ir Na
tūralizacijos Tarnybos globon 
ligi išsprendimo jų dalyko. 
Galima sužinoti iš arčiausio 
Suv. Valstijų advokato, iš vie
tinio Federal Bureau of Inves
tigation ofiso, iš arčiausio Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
Tarnybos ofiso, kur ateiviai 
randasi. Suimti asmenys gali 
siųsti ir gauti laiškų, matytis 
su giminėms arba draugais, 
atlikti savo svarbius reikalus 
ir vartoti telefoną.

“Ateiviai-priešai bus sulai
kyti tik kur toks sulaikymas 
yra reikalingas šios šalies tai
kai ir saugumui,” sako Gen. 
Prokuroras. “Tik kuomet vi
dujinis saugumas šalies rei
kalaus, ateiviai - priešai bus 
sulaikyti ligi karo galo.”

Visi ateiviai-prieš, t. y., pi
liečiai Vdkietijos, Italijos ir 
Japonijos dabar Suv. Valstijo
se turi prisilaikyti šitų pa
tvarkymų, kad išvengus areš
tą. čia paduodame sutrauką 
tų patvarkymų.

1. Jiems uždrausta įeiti į 
arba būti Panamos Kanalo 
rajone.

2. Jiems uždrausta įeiti ar
ba išvykti iš bet kurios dalies 
kontinentinių Suvien. Valstijų, 
jų valdomų žemių ir teritori
jų,- gali taip daryti tik pagal 
tam tikrų nustatytų taisyklių.

Imigracijos ir Natūralizaci
jos Tarnybos vietinis ofisas 
praneš tolesnių informacijų 
apie šitas taisykles. |

3. Ateiviams-priešams už
drausta turėti sekančius daik
tus—ant savęs, namuose ar 
biznio vietoje; ginklų; karo 
pabūklų arba jų dalių; amu
nicijos; bombų; eksplidduo- 
jančios medžiagos; trumpų 
bangų (shortwave) radio pri
imtuvus (oficialiai pažymėta 
—“bet kurį aparatą, per kurį 
galima gauti signalų, žinių ir 
pranešimų, kurie siunčiami 
per 1,750 kilocyklių arba dau
giau, ar 540 kilocyklių ar ma
žiau), arba radio siųstuvus 
(oficialiai pažymėta—“apara
tas, kuriuo galima siųsti arba 
perduoti radio signalus, žinias 
arba pranešimus) ; kodų ir 
šifrų; fotografinių kamerų; 
popierų, dokumentų ar knygų, 
kuriuose galėtų būti nemato
mas raštas; fotografijų brai
žinius, paveikslus, paišymus, 
žemlapius arba braižinius, ku
riuose galėtų būti atvaizduota 
militariniai ar laivyno įrengi
mai, arba ginklų, amunicijos, 
karo pabūklų, įrankio arba 
daiktų, kurie vartojami, arba 
bus vartojami Suv. Valstijų 
sausžemio ar laivyno jėgų, etc.

, V?

Valdžia teiks pajėgos farmoms ir fabrikams, kada čia matomas Grand Coulee 
Dam, didžiausis pasaulyje vandeniu elektros gaminimo ir žemių drėkinimo 
projektas, bus užbaigtas. Vaizde matoiae vieną iš pajėgos gaminimo stočių 
prie šio galingo tvenkinio ant Columb ia upės. Prie statybos darbų dar tebe
dirba 7,000 darbininkų, bet neužilgo ji s galės aprūpinti pajėga šalies šiaur
vakariuose esančias karo industrijas.

r

Pagal šito patvarkymo, visi 
ateiviai-priešai iki sausio 5 d., 
turėjo įteikti vietiniams polici
niams autoritetams visus gin
klus, trumpų bangų radio pri
imtuvus ir išsiųstuvus, ir foto
grafines kameras.

4. Ateiviams-priešams už
drausta keliauti lėktuvais, tik 
su Generalio Prokuroro leidi
mu gali taip daryti.

5. Ateiviams-priešams už
drausta kilnotis arba keliauti 
iš vienos vietos į kitą be Ge
neralio Prokuroro leidimo. 
Gauti tokį leidimą, jie turi pa
duoti Suv. Valstijų Advokatui 
pranešimą, nors savaitę prieš 
kelionę. Jie turi pristatyti se
kančias informacijas — vardą, 
tautą, ateivio užsiregistravimo 
numerį, kelionės tikslą, kokiu 
keliu važiuos, kur važiuoja, 
kaip (automobilium, gelžkeliu, 
busu, ar kaip) ketina važiuot. 
Jeigu ateivis ketina aplankyti 
daugiau kaip vieną vietą, tas 
informacijas privalo pristatyti 
dėl kiekvienos vietos.

Oficialiai laikoma, jog šitas 
patvarkymas nedraudžia atei- 
vį-priešą nuo keliavimo iš vie
nos vietos į kitą savo mieste 
arba apylinkėje; atlikdamas 
savo paprastą darbą, besisve
čiuojant, einant į ir iš mokyk
los, į arba iš pasilinksminimo 
vietos, teatro, bažnyčios.

6. Jiems uždrausta būti ra
jonuose fortų, armijos stovyk
lų, tvirtovių, aerodromų, elek
tros stočių, dokų, fabrikų ir 
kitose Generalinio Prokuroro 
pažymėtose vietose. Ir jiems 
uždrausta vartoti vieškelius, 
gelžkelius, požemius, ir ki
tas vietas, neatidarytas ir ne
prieinamas publikai.

7. Negali būti nariais, nei 
dalyvauti, grupėse, organizaci
jose arba judėjimuose, Gene
ralinio Prokuroro pažymėtuo
se.

Neprisilaikymas visų šitų 
suvaržymų, kaip ir kitų, kurie 
laiks nuo laiko bus išduoti, 
ves prie arešto.

Ateiviai-priešai iš Vokietijos 
ir Italijos nesulaikyti nuo Su
vienytų Valstijų pilietystės, 
nepaisant karo. Jie bile kada

AKOPAS AKOPIAN AS

Leninas Nemirtingas
Kas sako: Leninas jau miręs?
Juk saulė dega amžinai,
Ir žėri Marsas išdidžiai,
Kvėpuoja vandens, bangomis užvirę, 
Ir Himalajų stiebiasi kalnai.
Darbai jo tartum saulė spinduliuoja 
Ir verda tartum bangos vandenyno, 
šviesus ir aukštas žodis jojo,
Lyg Himalajai, lyg dangaus žvaigždynai-
Kas žino, gal ateis diena lemtinga,
Kai saulė nuriedės nuo aukštumos,

, Kai jūra susidrums vilninga
Ir kai blaškydamos agonijoj vaitos,
Kai Marsas danguje išblės
Ir Himalajų uolos sudrebės. ..
Bet kol širdis plazdės žmogaus krūtinėj,— 
Tol vardas Lenino, toks mielas ir šviesus, 
Skambės pro metų tolį begalinį
Ir amžių amžius gyvas bus.

Vertė A. Churginas.
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gali paduoti prašymus pir
moms ir antroms popieroms, 
jeigu tik rezidencijos reikala
vimai išpildyti. Įstatymas pa
rūpina, jog visi prašymai, ku
rie iki gruodžio 8 d., 1941 m. 
nebuvo išpildyti, bus sulaikyti 
ant 90 dienų, duoti Teisingu
mo Departmentui progos iš
nagrinėti aplikantų atskirus 
atsitikimus. Vokietijos ir Ita
lijos ateiviai, kurie aplikacijų 
nepadavė iki gruodžio 8 d., 
gali įgyti pilietystę tik su Suv. 
Valstijų prezidento leidimu, 
bet jie nesulaikyti nuo pada
vimo pirmų aplikacijos blan
ku. <■

Ateiviai-priešai įstatymu ne
sulaikyti nuo darbų, jie tik ne
samdomi prie slaptų ir apru- 
bežiuotų valdžios kontraktų, 
bet ir tuose darbuose jie gali 
dirbti, jeigu gauna leidimą iš 
armijos arba laivyno. Suvien. 
Valstijų prezidentas, kaip ir 
Generalinis Prokuroras, ragi
no darbdavius nediskriminuoti 
prieš ateivius arba asmenius 
su “svetimai-skambančiomis” 
pavardėmis.

“Noriu paaiškinti visiems 
ateiviams, neutraliams ir prie
šams,” Generalinis Prokuroras 
sakė. “Jog šiuom nepaprastu 
laiku valdžia su visais atei
viais teisingai ir bešališkai elg
sis. Teisingumo Departmen
tui pavesta įvykdinimas įsta
tymų, kurie liečia ateivius. 
Prašymai buvo pasiųsti guber
natoriams ir majorams, kad 
jie įsakytų savo vietiniams pa
reigūnams nesikišti į federa- 
lius planus ir veikimus.

Iš visų demokratinių princi
pų, asmeninė laisvė yra bran
giausia, ir mes šiandien sto
jame į karą juos apginti. Mes 
negalime apleisti šiuos princi
pus, kuomet kovojame juos ap
saugoti. Suprantama, jog val
džia netoleruos jokio prieš
valstybinio veikimo. Bet tegul 
ateivis neabejoja apie jo sau
gumą ir laisvę Suv. Valstijo
se tol, kol jis remia visus šios 
šalies įstatymus ir kol užsilai
ko save pagal visų specialių 
patvarkymų, kurie jį liečia.

Department of Justice.
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A Week of War
(Prepared by the Office of Govern
ment Reports, dist ributed by the 

Common Council for American
Unity.)

The President:—
The President, in a message to 

Congress, said he had directed Fe
deral agencies to arrange a new 
schedule of war production calling 
for 60,000 planes in 1942, including 
45,000 combat craft, and 125,000 in 
1943, including 100,000 combat units; 
45,000 tanks in 1942 and 75,000 in 
1943; 20,000 anti-aircraft guns in 
1942 and 35,000 in 1943; 8.000,000 
deadweight tons of merchant ships 
in 1942 and 10,000,000 in 1943.

The President told Congress he 
would order the U. S. armed forces 
to a world-wide front to find the 
enemy and "hit him and hit him 
again whenever and wherever we 
can reach him.” He said U. S. 
forces would take up positions if 
necessary in the British Isles, the; 
Far East and on all oceans and 
bases within and without the New 
World necessary to protect the 
Western Hemisphere.
Employment:—

Labor Secretary Perkins reported! 
15,000,000 workers will be engaged! 
in war production by the end of 
1942—three times as many as were 
so employed in the fourth quarter 
of 1941. There will be only a rela
tively small increase in total em
ployment, however, Miss Perkins 
said, because many persons now 
working in civilian-goods industry
will be shifted to war work. WPA; 
announced 3,800.000 persons were j 
unemployed in December, 100,0001 
less than the previous month.
Conservation of Materials:—

OPM announced industrial conser-• 
vation programs will be set up in 
more than 30 industrial centers to; 
wreck old machinery and equipment 1 
to salvage needed materials; .to mi
nimize waste and spoilage, to handle 
scrap and speed its return to users.

i
OPM also recommended elimination 

of special deliveries of milk and 
substitution of every-otfier-day de
livery for daily delivery to conserve 
tires. The agency recommended ma
nufacturers simplify the type of 
bottles and other containers and 
eliminate those not necessary; or
dered all tin and lead scrap under 
rationing control, restricted use of 
ethyl alcohol in toilet soaps, mouth 
washes, rubbing alcohol, candy 
glazes: cut use of certain materials 
in manufacture of vending machines 
dispensing cigarettes, food, candy 
and other items; cut the amount of 
wool for civilian use to 80 percent 
of last year; and restricted the use 
of copper in certain radio parts.

PPM granted permission to auto 
manufacturers to make 204,848 
cars in January in order to use up 
parts already made before the 
plants are converted to war produc
tion. Congress passed a law permit
ting the President to order daylight 
saving time to save electric power.
Prices:—

The President sent a message to 
Congress asking for provision for a 
single price administrator for all 
prices in the price control legisla
tion now under consideration. The 
OPM issued a pamphlet, "How to 
Stop Inflation,” explaining in non
technical language the cause of in
flation, measures taken in other 
countries and what can be done 
here to keep prices down. The 
Bureau of Labor Statistics reported 
wholesale prices are now at the 
highest level since 1939-17.-6 per
cent above this time last year.

In Short
by George Danish 

Washington Correspondent.

Declaring the war was placing 
new, unexpected and as yet un
measurable demands on this country 
for food, Secretary of Agriculture 
Wickard c a u t i o ned Americans 
against being excessively concerned 
about prices and too complacent 
about supplies ...

Price Administration officials are 
working on a plan to fix maximum 
charges for used tires after • estab-, 
lishing a ceiling on charges for re
treading to halt "exploitation” of 
the public. Price Administrator 
Leon Henderson announced the re
tread price schedule in a statement 
saying profiteering in the used and 
retread tires business had become 
so flagrant it "cannot and will not 
be allowed to continue” ...

BUY SAVING STAMPS AND 
BONDS NOW... "This is no time 
for an attitude of ‘let George do it,’ 
or 'let the Army, the Navy or some 
one else do it.’ We, the civilians, 
must do the task of building a civi
lian front to free the Nation’s fight
ing machines to fight the enemy.” 
So said Dean James M. Landis, new 
national executive of the Office of 
Civilian Defense ...

Mayor La Guardia predicted that 
‘‘this war will not end in a draw” 
to a group of Canadian mayors. "It 
will end in no other way but the 
complete destruction of the Axis 
powers, no matter how long it 
takes,” Mayor La Guardia said. “We 
will have a period ahead of us 
which will be troublesome, difficult 
and perhaps dark at times, but we. 
have absolutely no doubt as to the 
ultimate outcome.”

Buy Defense Stamps Todays

What Is America? What is the 
U. S. A.?

Some people think it’s a piece of 
map shaped like a wisdom tooth 
and colored like a handful of lol- 
l.vpops.

Some people think America Is a 
dollar sign with a halp over it.

Some people think the U. S. A. 
is an ostrich with a red white and 
blue tail feather.

Some people think America is a 
smokestack and a gas filling sta
tion; an adding machine and the 
Brooklyn Dodgers.

Some people think the U. S. A. is 
a skyscraper with the moon hang
ing over it like a for-rent sign.

Some people think America is a 
feather bed where freedom can 
snooze till the cows come home. / 
.. .Some people think the U. S. A. is 
the goldarnest collection of railroad 
ties, window panes, manhole covers, 
wheatfields, electric signs, apple 
pies and steel mills ever assembled 
within the boundaries of one nation. 
Nobody can deny that we are all 
these things.

And you can throw in a jazz band 
and the Wizard of Oz and the 
Hanging Gardens of Babylon—and 
the inventory isn’t even begun.

You can keep piling up figures 
enough to stump Einstein and paint
ing enough pictures to fill the Grand 
Canyon—and you won’t have begun 
to add us up or show our thousand 
faces.

But we’re here to tell you that 
inventory reaching from Hell to 
breakfast is nothing.

We’re here to tell you that all

Brooklyn liths Praised for Work Ac-
complished in Civilian Defense

BROOKLYN, N. Y. — The meet
ing of the Williamsburgh Civilian 
Defense Council here last Thursday 
gave full credit to Lithuanian-Ame- 
ricans who were doing so much for 
the national effort.

Bernard Austin, the district's 
State Assemblyman, said: "We arei 
exceptionally proud of the way in! 
which Williamsburgh’s Lithuanian 
Americans, or American Lithua
nians, but Americans always!,

FOR VICTORY

Movie Review:-
‘ BALL OF FIRE”

Bz\LL OF FIRE, a Samuel Gold- 
wyn picture at Radio City Music 
Hall, starring Gary Cooper and 
Barbara Stanwyck. Screenplay by 
Charles Brackett and Billy Wilder. 
Directed by Howard Hawks.

Heaven will protect, not 
only the poor working girl, 

but all professors and strip teasers 
as well. Everybody, as you well 
know, is really a lovable goon at 
heart and it does something to the 
liver to see dry-as-dust professors 
manly trying to cope with the intri
cate maneuverings of the Conga.

Filled with the contrast between 
men of dignity and the riff raff of 
the hoi polloi the film provides de
lightful comedy. Gary Cooper, as 
the shy and somewhat sensitive pro
fessor, plays an ingratiatingly hu
morous role. Barbara Stanwyck, the 
"ball of fire” as you probably gues
sed by now, adds to the chuckles.

Gary Cooper, as a professor of 
English has smooth sailing in the 
making of an encyclopedia until 
he comes to the letter "S.” Here 
he finds that his information on 
"slang” is woefully limited and he 
bravely goes out in the world to 
learn more. Sugarpuss O’Shea, 
good-hearted night club entertainer, 
is . the self-appointed instructor —- 
teaching not only the facts of slang, 
but the facts of life as well.

Smooth sailing all the way 
through make the film highly en-

What Is 
America?

By Ben Hecht and 
Charles MacArthur

the smokestacks and railroad trains, 
all the gold in all the counting 
houses and all the Boulder Dams, 
electric lights, high bridges, grain 
mills and jazz bands—all of these 
are nothing.

They are the window trimming.
They are the nickel’s worth out 

front.
The real show is inside them and 

behind them.
We’re here to tell you America is 

an idea; and the U. S. A. a dream.
On the first day it dawned on the 

world it dawned as an idea.. And 
with all its industry and gold, all 
its power and mountains of mate
rials—it has remained since it came 
leaping out of its cradle, a dream.

Since the hour it was born and to 
the hour it dies—if it ever dies—it 
has been and will remain an idea, 
the simplest and most difficult idea 
hatched by the human mind—the 
idea of freedom.

America is an idea that people 
can live in without having the wits 
scared out of them, without a gag 
in their mouths or a straitjacket on 
their spirits.

taking part in the important work 
of civilian defense. Their accomp
lishments stand as examples for all 
of us.”

The Assemblyman was referring 
to the reports given, by Lithuanian 
delegates from LDS branches, 
women’s clubs, educational and fra
ternal groups, outlining the plans 
for blood donations, discussion even
ings, knitting groups, First Aid 

are classes and other things.

joyable. Allah praise the director, 
for there are no 
the film—it’s one 
sant comedy and 
body’s evening.

flat moments in 
stream of plea

well worth any-
—L.

Present Comedy 
In New Haven

NEW HAVEN, Conn. — The 
hilarious LMS comedy "Atvažiavo 
Su Kraičiu” is being presented Sun
day, January 25, at the Lithuanian 
Hall, 243 Front Street in New 
Haven. Written by Senas Vincas, 
this unusual comedy has proved to 
be a hit wherever it was present
ed among Lithuanians.

Admission to the performance, 
beginning at 3 p. m., is 4Qc. Dancing 
will follow immediately after the 
Play- V_______ _

Dispensing
A qualified pharmacist was called 

up for the army. He spent his first 
fortnight mixing batch after batch 
of concrete. It seems the army does 
its best to fit everybody into his 
correct niche. ' The concrete the 
pharmacist was miqing was being 
used to make pillboxes.

Doctor (after bringing victim, to): 
"How did you happen to take that 
stuff? Didn't you read the label on 
the bottle? It said "Poison.”

"Sure, but I didn’t believe it.”
Doctor: "Why not?”
“Because right under the label 

was another which said T<ye,.”

The U. S. A. is the dream that a 
human being Is better than an ant 
and the soul of man Is a bigger 
flag than the biggest Swastika ever 
tacked up on a Nazi platform.

This idea and ibis dream were 
born in the blood shed at Lexing
ton. And ever since that blood ran 
Americans have died in defense of 
the idea of freedom.
.. .No foreign nation has ever held 
our land—yet we have fought.

No nation has (tome goosestep
ping to our shores—as of tonight— 
and yet we have fought.

We have fought because our 
frontiers have been those of the 
spirit.

Our history is the history of men 
and women who have fought for the 
dream of freedom, of men and wo
men who have believed that wliere- 
ever freedom is threatened, there 
they stand in danger, of men and 
women who have believed that 
wherever freedom perishes there a 
part of themselves lies dead.

This, say our enemies, is demo
cratic twaddle.
. .This, say our enemies, is the cry 
of a warmonger.
. ..They lie. History proves they lie. 
History proves that our battlefield 
has never been the line of conquest 
but always, since the barefoot sol
diers of Stony Point and Valley 
Forge—the frontiers of freedom.

Our history reveals that Amer
icans have fought—and fought 
damned well—only for the defeat 
of things that tormented the soul 
of man—tyranny, slavery and in

tolerance.

CAMERA ANGLES
by EDWARD VARUS

ONE WAY PHOTOGRAPHY is 
helping defense is through the 

collecting of war relief funds for 
the allies. A photo arts committee 
was formed, according to the Scien
tific American, to put into applica
tion President Roosevelt’s appeal for 
all-out aid to countries battling 
Hitler.

This committee is sponsored by 
the heads of a number of different 
corporations in the photographic 
industry. The Executive Secretary, 
Albert Greenfield, announces that
to make the campaign most effec
tive, the committee has divided the 
photographic industry as follows 
with representatives of each group 
on the sponsoring committee: pho
tographic manufacturers, distribu
tors, dealers, editors, publications, 
camera clubs, societies, press pho
tographers, photo finishers, photo
graphic schools, commercial photo
graphers and photographic models. 
In case anyone wishes to comment 
or make some sort of suggestion to 
the committee, the correspondence 
address happens to be Mr. Albert 
Greenfield, 331 Madison Ave., New 
York City. This address is the na
tional headquarters of the commit
tee.

The army, itself, is exploiting the 
use of photography to the utmost in 
preparations for defense. There is 
a special company of troops that 
has as its main purpose the taking 
of photographs or movies for the 
army. When you see the short films 
in movies advertising the army, in 
all likelihood you see a product of 
this photographic company. A typi
cal film is the one advertising the 
air cadets. The movie consists of a 
few scenes of tbe air school, of 
students in their activities in the 
school while a commentator announ
ces the qualifications needed.

Whenever important tests and 
maneuvers are made army photo
graphers are there taking pictures, 
of equipment, men, etc. This is to 
determine how well the equipment 
stands up under the rigors of ac
tual maneuvers. Pictures are also 
taken for historical, and publicity 
purposes.

Many soldiers see free movies in 
the army. The pictures are not ex
actly the kind you are thinking of. 
They are given for the specific pur
pose of showing the men how toj 
handle certain kinds of equipment! 
and how to conduct themselves un- ( 
der certain situations. These motion 
pictures save a great deal of teach
ing time and have proven to be 
more effective in military training 
than any other method.

The British Air Force has used 
photography to detect Nazi camou
flage. By comparing old and new 
photographs of Berlin, photograph
ers were able to detect the masking 
of an important Bridge. The next 
day the British Bombers effectively 
put this bridge out of commission.

I The U. S. Air Force takes pic
tures during reconnaisance flights 
to study military operations espe
cially where the maps are inade
quate and where ground crews are

| unable to get about.
j Many of the pictures we see in 
the magazines and in the magazine 
section and rotogravur sections 
of the newspapers are supplied by 
army photographers 'under army su
pervision.

Photography is an important sup
plementary arm of the army.

The English Section of the 
Lithuanian Daily Laisve is pub
lished for the benefit of its read
ers every Tuesday and Friday. 
Deadlines for articles and Cor
respondence are Wednesdays for 
Friday’s issue and Friday for 
Tuesday’s issue.

LAISVE ENGLISH SECTION 
42.7 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

FASCISTS FIND THERE IS NO BED OF 
SOFT ROSES IN OCCUPIED LITHUANIA

Sparts Vital to 
The War Effort, 
Says President

WASHINGTON. —■ President 
Roosevelt today wrote to (he high 
commissioner of baseball, Judge Ke.

Lithuanian People Continue an Active Unceasing Struggle 
and Guerilla Warfare Against the Nazi Occupationists

MOSCOW. — In the towns and villages of the Soviet Baltic 
Republics, Lithuania, Latvia and Esthonia, the German occupatio
nists have failed to create even a semblance of normal life. They 
themselves admit that the population continues an active and
passive struggle against the Germans.ncsaw Mountain Landis, that he 

felt it was best for the country to 
keep professional baseball going 
during the war.

The President’s reply to an in
quiry by Landis expressed solely his 
personal opinion, the President re
cognizing that the final decision 
rests with the individual club 
owners.

Secretary Stephen T. Early said 
the President wrote to Landis that 
because there were fewer unemploy
ed and because the working people 
of the nation were toiling longer 
and harder than ever before, they 
should have an opportunity for re
creation to take their minds off 
their war labors.

The President said, however, that 
individual players of active military 
or naval age should go into the 
services, when called.

Landis, in his inquiry written 
from Chicago Jan. 14, pointed out 
to the President that the time was 
approaching when under ordinary 
conditions the nation’s baseball 
teams would head for their spring 
training camps. He asked what the 
President had in mind regarding 
continuation of professional baseball 
in time of war.

Early said the President’s letter 
pointed out that a baseball game 
lasted only 2 or 2l£ hours and that 
tickets did not cost much. The Pre
sident also expressed the opinion 
that night games could be extended 
because this would allow day work
ers' to see an occasional game.

Another way ' of looking at the 
question of baseball in time of war, 
the President said, is that if 300 
teams use 5 to 6 thousand players 
these players will be a definite re
creational asset to 20,000,000 people. 
Such usage of these players is tho
roughly worthwhile, Mr. Roosevelt 
said, expressing his belief that' Lan
dis could handle the problem with 
complete justice.

Bacevich Lectures 
On Architecture

BROOKLYN, N. Y. On January 
22nd Professor Bacevičius will give 
a lecture on Architecture from An
cient Times to the Present. His talk 
will deal with the architectural 
achievements of various civilizations 
such as the Egyptian, Greek and 
Roman, and will trace the develop
ment of architecture to the present 
day.

The lecture is being held under 
the auspices.of the Cultural Comm, 
of the Lithuanian Fine Arts League 
(LMS) and will take place Thurs
day evening in Laisve Hall.

For Year-Round;
Parties - (

SIMPLICITY OF LINE and de- 
& sign keynote this white crepe 
dinner dress worn by pretty Mo
daline Lee, who is better known as 
“Amos ’ri Andy’s” secretary Miss > 
Blue in the popular Columbia net
work series. Notice the flattering 
round neck, smooth midriff with 
jewel encrustation and long full 
sleeves caught at the wrist. (Pa
tricia Perkins, California).

The constantly r e p e a tedra 
threats which accompany orders 
to take up work in employment by 
the Occupation authorities, quite 
clearly show that only under com
pulsion can the working people bo 
made to do this work.

On November 6th the Deutsche 
Zeitung in Osten, appearing in Riga 
again called attention to the fact 
that “All are obliged to work.” In 
Lithuania, in Kaunas, the city com
missar warned that all those who 
were not working were to immed
iately request work in the labor

Governor Thanks 
LDSers for Support 
Of Civilian Defense

BOSTON, Mass. — The offer of 
LDS members in Massachusetts to 
fully participate in any national or 
local civilian defense program was 
cordially received by Loverctt Sal- 
tonstall, the Governor.

In a letter to Mr. Anthony Va
saris, Secretary of the Bay State 
LDS youth council, the Governor 
saicį:
Mr. Anthony Vasaris 
The Massachusetts LDS 
Youth Council.
Dear Mr. Vasaris:

Thank you for sending me your 
patriotic offer of assistance and your i 
organization’s pledge of support. 
Will you please convey my apprecia
tion to your members? It is such 
spirit that will pull us through 
the grave struggle ahead.

There are many things to be accom
plished involving all the ability and 
effort we can muster. Through 
various channels, many groups are 
already enlisted for specific jobs and 
if such is not yet the case with 
yours, you may be assured that the 
call will soon come. I am transmit
ting your efforts to Mr. J. W. Fare- 
ley, executive director of the Com
mittee on Public Safety, which is 
our general headquarters for de
fense activities.

Sincerely Yours,
LOVERETT SALTONSTALL, 

Governor of the 
Commonwealth.

Buy Defense Stamps Today1!

’ROUND TOWN
With Louis Weintraub

Manhattan Melodrama!
Two of the best fighting tunes 

that have come out of Tin Pan 
Alley since that fateful day in De
cember, “You’re A Sap, Mr. Jap” 
and “We Did It Before (And We 
Can Do It Again)”__ Metronome,
the trade mag., has again acclaimed 
Benny Goodman, as the “King of 
Swing”... It is estimated that 37,- 
000 musicians will see service in 
our war against the axis.

We mourn the loss of two well- 
known and beloved gentlemen of 
the entertainment field. Will George 
Van Schmus, Managing Director of 
the famed Radio City Music Hall, 
and songwriter publisher Fred 
Fisher. Some of the well-known 
tunes that Mr. Fisher composed in
cluded “Ma, He’s Making Eyes At 
Me,” “Daddy,” “I’m on My Way to 
Mandalay,” ‘There’s a Broken Heart 
for Every Light on Broadway” and 
hundreds of others. Mr. Schmus, 
Managing Director of one of the 
best show places in the world, 
Radio City, was responsible for the 
best pictures making their first ap
pearance at his theatre ... Their 
memories will be everlasting light 
to guide those to come who will 
follow their careers and footsteps.

Alphonse Deikus of Maspeth, L. I. 
has left for Fort Dix, N. J. where 
he’ll take up arms with another 
1,700,000 Americans. Good Luck!

Buy Defense Stamps Today'!

Judy Garland hurried away from 
Manhattan and its five above zero 
temperature with husband Dave 
Rose, Miami-bound ... You can now 
be an aviation cadet in the U. S. 
Army without a high school diplo
ma. You need intelligence to pass 
a rigid test. See your recruiting 
officer in the borough you live 
(Note to Commandant, Second 
Corps Area: Can this plug qualify 
me for a commission in the press 
section of the U. S. Army Re
serve ?) ...

The Annual Press Photographers 
Ball will take place at the Hotel 
Astor, Feb. 6th. Remember the 

department, otherwise the most 
stringent measures would be ap
plied against them.

The German occupationists are 
encountering similar obstacles in 
agriculture, where according to the 
Deutche Zeitung im Osten, the 
Nazis issued an order permitting for
mer landlords or their relatives to 
“take over the management of the 
estates and the possession of land 
which formerly belonged to them.” 
The landlords were promised "the 
armed protection of German troops.”

The situations in transport can 
best be seen from the data on des
truction caused during military hos
tilities. Again to quote the news
paper Deutsche Zeitung im Osten; 
Out of a former 111 locomotives 
but 33 are left. Of 33,478 freight 
cars 159 remain and of 352 passen
ger cars only 36 remain. The news
paper deplores the existing state of 
affairs on the broad gauge lines in 
Esthonia. The losses arc just as 
great on the narrow gauge lines: 
one third of the freight and 1/6 of 
the passenger cars are left.

The situation is no better in auto 
transport. Esthonia is left with only 
300 to 500 trucks as compared 
with 2,476 at the beginning of the 
war. Formerly auto transport was 
used to a wide scale in delivering 
supplies to different cities, whereas 
today there is not only a shortage 
of cars but also of fuel.

Builders Holding First 
Forum of Year 

On the War
________ JU

BROOKLYN, N. Y. — “How Do 
We Stand on the War and Why” 
will be the big topic for discussion 
at the first Questions-and-Answers 
forum to be held by the Builders 
this year.

The discussion, to be held Wed
nesday, January 21, at 427 Lorimer 
Street will copter mainly around- 
the LDS Statement of Principles 
which was adopted by youth lead
ers at a conference last month. The 
National Youth Committee of the 
LDS has been invited to send a rep
resentative down to the meeting 
and to join the debates that are 
bound to ensul.

The meeting is scheduled to start 
at 8:30. Only members of the Build
ers and their friends are invited.

date. All the stars of the stage, 
screen and radio attend.. If you 
missed “The Man Who Came to 
Dinner” see it at the Brooklyn Pa
ramount Theatre today .. Marion 
Davies has become a Capt, in the 
medical administration corps of the 
California State Guard in recogni
tion of her patriotism of giving the 
hospital building of the foundation 
bearing her name to the State 
Guard... Bowling has become a na
tional passtime — especially for 
women ... Thirty-four employees in 

1 the editorial department of the 
N. Y. Dally Mirror have been 
fired. ..

Colored Division of Uncle Sam’s 
Army are guarding important na
tional defense factories ... George 
M. Cohan was offered a position 
with our government. Will take the 
job as soon as he is well enough... 
Greetings to our new addition to 
the Laisve English Section: George 
Danish, eminent Washington, D. C. 
news photographer and correspond
ent! ...

John Orman, announcer of the 
“Laisve” Radio Program over WB- 
YN on Thursdays informs us that 
the Radio Club is being enlarged 
and the committee in charge is on 
the lookout for new ideas ...

Joe Louis, heavyweight champion, 
by enlisting in the Army has given 
the best possible demonstration of 
the loyalty and patriotism of Ame
rica’s colored people... Office build
ings in downtown Manhattan should 
test their air raid alarms more 
frequently... The Andrew Sisters 
have left for Hollywood to appear 
in Universal’s “Wake and Dream”... 
Horace Heidt is soothing. West 
Coasters with a record breaking 
stand at the Casa Manana ... Gin
ger Rogers is seriously ga-ga over 
George Montgomery... Mark Warn
er’s concert master, Julius Schlach- 
ter, was engaged to Joan Edwards 
of the Hit Parade show ... Save 
your used razor blades for Natio
nal Defense ... How is beloved 
Ruth Simas these days? Still play
ing piano and singing ? .,.
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 13

(Tąsa)
Buvo davinių, kad Japonijos imperia

listai j Filipinų salas pasiuntė 20,000 
neva žemdirbių japonų, kurių tarpe 
buvo 800 atsitarnavę Japonijos laivyne 
kapitonai. Ir kada Japonijos barbarai 
užpuolė mūsų šalį, tai Filipinų salose, 
kaip žinome, veikė Penktoji Kolona, ku
riai mūsų didvyriški kovotojai pastojo 
kelią masiniai areštuodami japonų kil
mės žmones.

Japonijos šnipai kreipė didelės atydos 
į mūsų Ramiojo Vandenyno pakraščius. 
Buvo davinių, kad ten nuolatos slankioja 
pakraščiais neva japonų “žvejų” laivai, 
o tikrumoje — šnipų. Mūsų valdžia bu
vo priversta imtis prieš juos žygių. Bu
vo davinių, kad tūli Japonijos šnipai tu
ri apie 300 laivelių, neva “žvejų,” bet 
pritaikintų paversti į karinius užpuoli
mo laivelius. Musų karo laivyno koman- 
dieriai San Pedro ir kitose prieplaukose 
uždraudė tiems “žvejams” slankioti arti 
karo bazių, nes buvo numatyta, kad jie 
gali padaryti torpedinį užpuolimą iš pa
salų, kaip Japonija padarė 1904 metais 
užpuolimą ant Rusijos laivyno'Port Ar- 
thure.

Panamos Kanalas turi labai didelės 
mūsų laivynui reikšmės. Kelis kartus 
buvo rašyta viešai spaudoj, kad Japoni
jos šnipai stengiasi apsigyventi kuo ar
čiau prie kanalo, po priedanga barzda
skučių, kriaučių ir krautuvininkų. Ja
ponijos spauda viešai išsiplepėjo, kad 
Japonijai šnipavimas į metus Panamos 
Kanalo srityje atsieina apie $12,000,000. 
Japonijos laivų kapitonai nuolatos re
guliariai turėjo mokėti “barzdaskučiam” 
ir “kriaučiam” algas. Tas Japonijos, Vo
kietijos ir Italijos šnipų veikimas kana
lo srityje privertė mūsų šalį panešti iš
laidų, kad pastatyti savo veikimą prieš 
tas piktžoles.

Ramiojo Vandenyno pakraštyj buvo 
tokis atsitikimas. Mirė staigiai vienos 
karčiamos savininkas. Kaip parastai to
kiais atsitikimais, pašaukiama policija. 
Kada atvyko policija, staigiai suskambė
jo telefonas. Policijos kapitono atydą at
kreipė tas, kad telefonas buvo įtaisytas 
lovoj — į mat rasą. Policijos kapitonas 
paėmė telefoną ir tarė:

—Heilo! Karčiamos savininkas stai
giai mirė.

—Mirė?! Na, jeigu taip, tai lai jis gu
li, konsulas pasirūpins jo palaidojimu...

—Kokis konsulas? Čia kalba policijos 
kapitonas.

Žinoma, Japonijos konsulas Tošini 
Mijadzaki neatsakė, kokis “konsulas.” 
Bet jis jau išsiplepėjo. Amerikos valdžia, 
pagal telefono ryšį, surado, kas kalbėjo 
ir suėmė Japonijos konsulą, nuteisė ka
lėjimam Tas priešo agentas, išklausęs 
sprendimą, pareiškė:

—Mes, japonai diplomatai, didžiuoja
mės šnipavimo darbu... Mes neapken
čiame Jungtinių Valstijų... Mūsų prie
šas, tai Amerika.

“Pianų Taisytojas”
Gražuolė Senta de Wanger, penkių pė

dų ir 10 col. mergina, garbiniuotais plau
kais, sausa, skaistaus veido, mėlynų akių, 
tamsių plaukų.

Ji jau gal būti kankintųsi Vokietijoj 
kur nors nacių koncentracijos logeryj, 
arba būtų jau nužudyta, jeigu Amerikos 
slaptos policijos pastangomis nebūtų su
naikintas tam tikras nacių šnipų lizdas. 
Amerikos nacių šnipai gavo įsakymą iš 
Vokietijos, nuo pabėgusio iš Amerikos 
jų šnipo Wilhelmo Lonkowskio, kuris 
skambėjo:

— Jūs žinote, kaip pasielgti su išdavi
kais. Mane bus išdavus Senta de Wanger. 
Veikite!

Senta 30 metų amžiaus, ji yra banki
ninko duktė, gimus pietų Vokietijoj. De
šimts metų atgal ji atvažiavo j Ameriką, 
vardą pakeitė ir apsigyveno New Yorko 
didmiestyj. Pradžioj dirbo už privatinę 
raštininkę pas vieną Wall gatvės ban
kininką. Vėliau atsidarė išpuošimo biznį 
7 Park Ave., sako, kad biznio, pradžiai 
gavo pinigų nuo turtingo tėvo, kurį ap
lankė Vokietijoj 1931 metais. 1935 metais 
tapo šios šalies pilietė ir atidarė kitą biz
nį, būtent, degtinių, vynų ir kitų gėrimų 
krautuvę, 330 Clinton St., New Yorko 

priemiesty j, kuris vadinasi Hempstead, 
kuris randasi visai netoli Mitchell orlai
vių lauko, kuriame nuolatos muštravoja- 
si Amerikos kariniai orlaiviai.

Į Sentos gėrimų užeigą pradėjo lanky
tis gražiai apsirengus ir turtinga mote
ris. Kaip vėliau patirta, tai buvo ponia 
Lonkowskiene, garsaus nacių šnipo žmo
na. Greitai Senta susipažino ir su pačiu 
Lonkowskiu, vienu iš buvusių nacių pa
vojingiausių šnipų Amerikoj. Lonkows- 
kiai daug pirkdavo degtinių ir vynų, bu
vo dideli kostumeriai. Greitai tarpe jų 
prasidėjo artima pažintis ir Lonkowskiai 
užkvietė Senta į svečius.

Neužilgo Lonkowskiai nusirandavojo 
pas Senta 2 kambarius, jos gyvennamyj, 
kuris taip pat buvo arti orlaivių lauko. 
Lonkowskiai mokėjo aukštą rendą, ap
mokėdavo telefoną ir eilę kitų dalykų. 
Lonkowskis pasiskelbė, kad jis yra pi- 
janų taisytojas ir rašąs korespondencijas 
į vokiečių laikraščius iš ko ir gyvena. 
Bet, matyti, kad jo įplaukos buvo dide
lės, nes jis dažnai ruošdavo įvairius ba
lius, pares, kuriuose lankėsi oriai vyno 
oficierių, leitenantų, lakūnų ir mecha
nikų. Pas jį tankiai atvažiuodavo dak
taras Ignotas Griebi ir su pundeliais at
eidavo tūlas aukštas vyras, kurio vardas, 
buvo Otto Herman Voss, kaip vėliau, pa
aiškėjo, inžinierius iš Seversky orlaivių 
fabriko, kuriame statė Jungtinių Vals
tijų karo lėktuvus. Voss visada ateida
vo su dideliu pundeliu, kurį palikdavo 
pas Lonkowskį.

Senta jau pradėjo nužiūrėti Lonkows- 
kius, kad jie negali tiek daug pinigų už
dirbti savo biznyj, kiek jie išleidžia ant 
balių, degtinių ir vynų. Ji pastebėjo, kad 
Lonkowskis viename iš jo kambarių įtai
sė tamsų paveikslų išdirbinio kambarį,* 
kur jis daug laiko praleisdavo po to, kaip 
pas jį atsilankydavo Otto Voss arba ki
tas vyras vardu Werner Gudenberg.

Senta artimai draugavo su ponia Lon
kowskiene. Pastaroji vieną kartą pareiš
kė:

—Mano vyras yra labai protingas žmo
gus. Jis gauna daug pinigų iš Vokietijos. 
Jis visai nėra pijami taisytojas. Jis mo
kytas ir protingas, jam brangiai užmo
ka, nes jis daug žino apie orlaivius ir ki
tus dalykus.

Dvi dienos po to Lonkowskis smarkiai 
supykęs užsipuolė ant panelės Senta:

—Kodėl tu nuolatos klausinėj! mano 
žmoną apie mūsų gyvenimą? Juk tai ne
gražu, nepadoru! Ką, ar aš tau neužmo
ku rendą? Ko tau dar daugiau reikia? 
Pagaliau, ką ji tau pasakojo?... — Bet 
jis tuojaus perkeitė toną ir pareiškė, kad 
ir Senta galėtų daugiau uždirbti, jeigu 
tik norėtų, nes ji pusėtinai daug žino ir 
savo kalbą užbaigė:

—Bet, jeigu tu perdaug paleisi liežu
vį, tai atmink, kad Vokietijoj., gyvena 
tavo tėvas ir kiti giminės. Už tavo lie
žuvio palaidumą atsakys jie koncentra
cijoj arba kalėjime! Tu žinai, kaip da
bar yra Vokietijoj.

Senta pasidavė Lonkowskio reikalavi
mams. Ji ne tik tylėjo, bet virto net jo 
pasiuntine. Ji kelis kartus nunešė Lon
kowskio pundelius ant vokiečių laivo 
“Europa” ir juos įtekė Karlui Schluete- 
riui. Ji nunešdavo laiškus ir daktarui 
Griebl’ui. Ji sužinojo; kad Gudenberg 
nėra vietinis gyventojas, jis atvykdavo 
iš Buffalo miesto, kur dirbo dideliame 
karo orlaivių fabrike. Senta krito dak
tarui į akis ir tas viename susitikime su 
Lonkowskiu sakė:

—Senta, tai gan interesinga ir įdomi 
moteris. Hm, verta būtų su ja arčiau 
susipažinti.

Lonkowskis tą papasakojo Sentai. Ji 
žinojo, kad daktaras turi seną žmoną, 
buvusią austrų slaugę, bet nieko nežino
jo apie jo mylimąją Katriną. Prie to, jai 
.nebuvo paslaptis, kaip ir kitiems šio ra
telio vokiečiams, kad “daktaras yra di
delis mergininkas.” Sako, kad Senta at
metė daktaro “meilę.”

Rugpjūčio mėnesį, 1935 metais, Lon
kowskis išvyko į Buffalo pasimatyti su 
Gudenbergu, kuris dirbo Curtiss Air
craft Corp, fabrike. Kelios dienos po to 
Sentos vardu atėjo didelis siuntinys nuo 
Lonkowskio ir laiškas su įsakymu nuneš
ti siuntinį į prieplauką No. 86, ant Hud
son upės, kur yra Vokietijos laivų prie
plauka ir perduoti jūreiviui Karlui 
Schlueteriui ant laivo “Europa,” kuris 
sekančią dieną turėjo išplaukti.

Senta nuvyko ant “Europos,” bet ji 
negalėjo niekur surasti Karlą, tat pa
liko laive siuntinį su įsakymu perduoti 
jį adresatui.

(Bus daugiau)

“DVASIOS” Pittsburgh, Pa.
(Feljetonas)

Gūdai ant cūdų šiame 
sviete dedasi. Labai, labai 
seniai, Kristaus gadynėje, 
stebuklai pasireikšdavo, ta- 
čiaus ir dabar jų netrūksta. 
Skirtumas tik tame, kad a- 
nais laikais dar nebuvo piš- 
talietų, nei gazietų, nei re
daktorių, tad žmonės gim
davo, mirdavo ir iš numi
rusių prisikeldavo iš Dievo 
valios, o dabar mašinų ga
dynėj atliekama be Dievo 
tarpininkavimo. Na, kad li
pas lietuvius, pavyzdžiui, 
dar taip neseniai, anno do
mini, 1941 metais, vienas 
mūsų prietelius ir redakto
rius, Grigaitis, gavo iš Ber
lyno nuo “graboriaus” An- 
cevičiaus depešą su nekro
logais ir apznaiminimu, kad 
bolševikai sušaudė bėgan
čius kuone visus Lietuvos 
rašytojus, o likusieji iš jų,- 
vieni pasidarė “kuku,” o ki
ti Vilniuje “kailį maino.”

Toji depeša pasklydo ant 
pirmųjų puslapių didelėmis 
litaromis visose gazietose, 
kurios išreiškia visos lietu
viškos ponstvos opiniją ir 
geismus. Tad mes, visi po
nai ir ponios, vadovaujant 
Grigaičiui, atlaikėme šer
menis, atgiedojome gadzin- 
kas, užkasėme “sušaudy
tus,” pastatėme kryžių ant 
kapo ir paskui per kelius 
mėnesius savų gazietų špal- 
tose šokome d ž i a ugsmo 
klumpako j į, k 1 y k audami: 
“Ot, tai muzika! Krintan
čios bombos ant Kauno, 
šaudymas, tai geriausia mu
zika lietuviškom ausim, tris 
syk valio!” Bet, bet... 
mums bevarvinant krokodi- 
liaus ašaras ant rašytojų 
kapo, įvyksta “cūdai,” vie
ną gražų rytą paimame 
“Laisvę,” žiūrime, prieš 
mus stovi eilė milžinu: Pa
leckis, Gedvilą, Neris, Kor
sakas, Cvirka ir kiti, jie 
sveikina ne mus, o lietuvių 
liaudį, kovojančią prieš hit- 
lerizmą.

Dvasios?!
Čiupinėjame... Ne, tai 

tie patys ir gyvi!
Visa mūsų kraudė, “gra

boriaus” Ancevičiaus pagel- 
bininkai, subėgę krūvon 
nervingai sušunkam: tai ką 
mes palaidojome? Greitai 
griebiamės už špatų ir bė
game uždusę į hitlerinį “ka
pinyną” persitikrinti. Atka
same — atidarome vieną 
“grabą,” žiūrime: tuščias, 
tik kamputy kortelė su už
rašu: “Čia ilsisi a>a. sąžinė 
Grigaičio.” Atidarome an
trą — “čia ilsisi a.a. razu- 
mėlis Michelsono;” trečią— 
“čia — visų pro-hacių ben
dra sarmata.”

Aišku, toks radinys darė 
labai prastą įspūdį, įbedame 
akis į savo “generolą” Gri
gaitį, kuris tuojaus išviro- 
žinOj kad čia niekas nė dau
giau, nė mažiau, tik “Lais
vės” triksas. Pasitenkinę 
tokiu mokslišku išaiškinimu 
savo vado, visa mūsų susai- 
dė, Smetonos vaduotojų, iš
siskirstėme kas Sau ir kaip 
nieko nebuvę tęsiame skait- 
liavimą “sušaudytų ir iš
tremtų lietuvių į Sibirą už
kaltuose vagonuose.”

Šis incidentas kažkaip ne
išėjo “pagal planą;” mūsų 
makaulėse, po palaidojimo 
tų elementų — sąžinės, ra
žu mėlio ir sarmatos, jau
čiasi kokis tai nykumas, 
tuštuma... Jieškome išei
ties stebukluose, bet ne
vyksta. Kartais ne vienas 
iš mūsų smetonįjados, mi
nutėlei pamąstome: ar tik 
ne perdaug truktelėta iš 
hitlerinio uzbono naciško 
raugo ir todėl pasireiškia

netvarka galvoje... Bet tik 
minutėlei; tačiau mūsų 
griežtas nusistatymas prieš 
Sovietus vėl verčia prie tos 
pusės, kuri kariauja prieš 
Sovietus. Hitleris pasilieka 
mūsų išganymu ir stebukla
dariu. Buvo juoda ant bal
to: “neliko nei vienos pil
nos divizijos raudonos ar
mijos, kelias atdaras; liko 
tik Stalinas su keliais ‘ka- 
capais,’ tai ir viskas. Išgel
bėjo Rusiją, kas? Nagi, žie
ma ir ‘erdvė.’ Stalinas ‘ban
ditas, kraugeris.’ ” Tai pa
tvirtina mūsų “prezidentas” 
su šiaudine barzdele ir 
“smetoninė pasiuntinybė” ir 
Michelsonas “Keleivyje.” O 
tas reiškia tiesą.

Galite spręsti jūs patys. 
Kam gi Stalinas vežtų lie
tuvius užkaltuose vagonuo
se. į Sibirą? Jūs nežinote? 
Aš pasakysiu. Per 23 me
tus Stalinas nieko daugiau 
nedarė, kaip tik “šaudė” 
žmones Rusijoj, taip mums 
informavo “Naujienos.” Gi 
mes žinome, kad be reikalo 
nešaudo, arba neveža į Sibi
rą. Dabar viskas paaiškėjo, 
gauta kablegrama iš Berly
no viską atidengė. Ten pa
žymėta, kad Stalinas pusry
čiams valgo “lietuvį,” pie
tums — “latvį,” o vakarie
nei — “estoną,” bet kuomet 
visus ant syk negali suval
gyti, o Rusijoj* neturi ais- 
baksių, tai perviršį veža už
kaltuose vagonuose į ledau- 
nę — Sibirą, kad nesugestų 
ilgesniam laikui. Tai ve tik
roji tiesa, ir tą tiesą mes 
dramatizuojame biskį kitoje 
formoje visoj anti-sovieti
nė j spaudoj.

Tai matote, seniau “ste
buklai” įvykdavo šventoj 
žemėj, Jeruzolime, o dabar 
Berlyne ir ant Halsted 
Stryto, Chicago j.

barbintas.

Great Neck, L. I.
“The Great Beginning” Ir Pa

rama Raudonajam Kryžiui 
Sausio 4 d., š. m., vietinės 

lietuvių progresyvės organiza
cijos bendrai su broliška rusų 
organizacija rodė judį “The 
Great Beginning” (“Didžioji 
Pradžia”).

Kadangi šitas sovietinis ju- 
dis yra garsus savo puikumu, 
tai ir pamatyti jo susirinko 
daug žmonių ir, kaip atrodo, 
visi juomi buvo užganėdinti. 
Visas pelnas nuo šio parengi
mo paskirtas Amer. Raudona
jam Kryžiui. Taipgi buvo ren
kamos ir aukos tam. pačiam 
tikslui. Aukų surinkta $30.71. 
Sykiu sudėjus,—pelnas nuo 
judžio ir auka,— Raudonajam 
Kryžiui tenka $56.03. Aukavo 
sekančios ypatos:

Po $1: N. Hamsky, Kolo- 
dinskas, Manko, Seekar, Vež- 
džiūnas, Horlina, F. Griske- 
vich, Mrs. Hamsky, A. Feder- 
ka, E. Gruzniskienė; po 50c.: 
Mrs. P. Bukantienė ir P. Be
eis.

Mes manome, kad yra var
dų, kurie yra aukavę po $1 ar 
50c., bet per aukų rinkėjus 
buvo praleisti ir neužrašyti. 
Už tai tamstos mums atleiskit, 
arba priduokit savo pavardę 
komiteto nariams (F. Klasto n 
ar P. Bečiui) ir bus patalpinti 
j dienraštį “Laisvę”. Kurie au
kavo mažiau 50c., nutarta į 
laikraštį neskelbti.

Bendras komitetas dėkoja 
visiems už atsilankymą ir pa
ramą dėl Amer. Raudonojo 
Kryžiaus. P. Beeis,

Vakaro Pirmininkas.

Visokios Žinios
Sausio 4 d. įvyko LDS 160 

k p. susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė K. Kairys, kuopos pir
mininkas. Iššaukus sena ir 
naują komitetą, pasirodė, kad 
iždo prižiūrėtojai ir ligonių 
lankytojai susirinkiman neat
silankė.

Išklausyti pareitų metų kuo
pos raportai, viršininkų ir 
knygų peržiūrėtojų. Pasirodė, 
kad veikta energingai praei
tuose metuose.

Naujai išrinktas komitetas 
užėmė vietas ir varė mitingą 
pirmyn.

Iš svarbiausiu klausimu bu
vo tai, kad būtų apmokama 
kuopos viršininkam už jų dar
bą, ir kad nariai atsiteistų į 
kuopą uždėtus mokesčius 
(katrie dar neužsimokėjo).

• Nariu susirinkiman atšilau-- v I

kė nedaug, tai ir susirinkimas 1 
greitai užsibaigė.

Nominacijos į Centro Komi-' 
totą atidėta vasario mėnesio j 
susirinkimui.

Lenino Minėjimo Prakalbos
Sausio 25 d. bus prakalbos 

Carnegie svetainėj, Federal | 
St. Kalbės dd.* Toohey ir II. | 
I?orbes. Rengia K. P. D įstrik- ; 
tas.

Įėjimas 25c.

Mirimai
Juozas Naudike, “Laisvės” 

skaitytojas, mirė (kada? — 
Red.) General Hospital. Palai
dotas miesto kaštais, nes buvo 
bedarbis. Savo tautybe jis bu
vo latvis, bet su lietuviais vi
sur dalyvaudavo.

Mirė Vincas Masiulis, 50 
m., jis buvo biznierius—turė
jo kriaučių dirbtuvę. Per ilgą 
laiką sirginėjo. Palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse. Liko ve
lionio moteris, 3 dukterys ir 
sūnus.

Mirė Albertas Dargis, senas 
kareivis. Jis nors ir nesveika- 
vo, buvo išvežtas į kareivių li
goninę, bet atvažiavo palydė
ti savo švogerį Masiulį. Aplan
kius jam savo brolį Joną, be
važiuojant automobiliu, numi
rė.

Palaidotas McKees Rocks R. 
Katalikų kapinėse.

D. P. Lekovič.

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais |
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN.
11 • ________________________________________________ 1 I

PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA ;

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH ]

Savininkai ji

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn. ;
. !;

Restauracija ir Visokie Gėrimai
: Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
; OZ3 Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams :
? Specialiai prisiruošę priimti svečius ;1 i

Singapore. — Japonai 
Malajų pusiausalyje persi- 
grūmė per Muar upę ir pa
siekė punktą už 90 mylių 
nuo anglų tvirtumos Singa
pore. •

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3770.
P. S. SEKITE MCSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

•— ■ . . ...... ,
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Ką dabar sakys p. Hooveris, kuriam rūpėjo ne savo kraštą ginti, bet fašistinę Finliandiją?

Liūdni Karo Vaisiai 
Matomi Vokietijoj
*

Stockholm. — Paskutinė
mis dienomis pervažiavo iš 
Berlyno į Švediją laikrašti
ninkas George Axelsson’as 
ir telefonavo N. Y. Times’ui 
štai ką apie būklę Vokieti
joj : •

Berlyne ir abelnai Vo
kietijoj dabar vyrauja pa
niūri tyla, ūpo nupuolimas 
ir stoka drabužių ir kitų 
reikmenų. Gatvėse pasiro
do gana didelis skaičius su
žeistų — bekojų, berankių, 
apakintų ir kitaip sužalotų 
vokiečių, pargabentų iš so
vietinio fronto. Daugelis 
moterų nešioja gedulo (žė- 
lavos) ženklus.

Kai kuriose Berlyno da
lyse jau daugiau svetim
taučių, negu vokiečių; ypač 
daug lenkų ir francūzų ka
rinių belaisvių. Jie ir kiti 

belaisviai yra priversti dirb
ti paprastus darbus.

Viešbučiuose ir valgyklo
se francūzai ir italai dirba 
kaipo patarnautojai. Daž-

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

kus, 12 traktorių, per 300 šautuvų ir 236,000 kulkų. Vo
kiečiai paliko lavonus 1,000 savo oficierių ir kareivių.

Viena dalis Sovietų kariuomenes šiaurvakariniame 
fronte išmušė priešus iš kelių apgyventų vietų ir pa
darė jiems didelių nuostolių. Vokiečiai paliko apie 900 
užmuštų saviškių oficierių ir kareivių.

Kautynėse dėl vienos apgyventos vietos, raudonar
miečiai tankistai, komanduojami leitenanto Moronovo, 
sunaikino 4 vokiečių tankus, 6 prieštankines kanuoles, 
2 šarvuotus automobilius ir užmušė virš 30 vokiečių.

Sovietų kariuomenė sausio 18 d., nugalėdama vokie
čių pasipriešinimus, vis žygiavo pirmyn ir užėmė tam 
tikrą skaičių apgyventų vietų, tarp kurių yra ir Po- 
lotnianyj Zavod.

Sausio 17 d. buvo sunaikinta 15 vokiečių orlaivių. 
Sovietai neteko dviejų lėktuvų.

Sovietiniai orlaiviai šeštadienį sunaikino 6 vokiečių 
t rokus, apie 390 automobilių su kariuomene ir karo 
reikmenimis, 13 šarvuotų automobilių, 255 vežimus su 
amunicija ir 7 kanuoles su jų įgulomis.

Viena grupė sovietinių lakūnų Kalinino fronte už
puolė vokiečių orlaivių stovyklas ir bombomis ir kul- 
kasvaidžiais sunaikino 16 lėktuvų.

PARTIZANŲ ŽYGIAI KRIMEI
Keli partizanų kovotojų būriai, veikiantieji Krime, 

užmušė daugiau kaip 1,800 vokiečių oficierių ir karei
vių, suėmė 31-ną ir pagrobė 7 kulkasvaidžius. Partiza
nai taipgi prisodino minų keliuose ir tuo būdu susprog
dino daugiau kaip 100 trokų-automobilių, kuriais buvo 
vežama priešų kariuomenė ir amunicija.

MEKSIKA, VENEZUELA IR COLOMBIJA SIŪLO 
VISOM AMERIKINĖM RESPUBLIKOM SU- 

TRAUKYT RYŠIUS SU FAŠISTU AŠIM
Rlio de Janeiro, Brazilija. - 

Meksikos, Venezuelos ir Go- 
lombijos užsienių ministe-. 
riai įnešė rezoliuciją bend
rai konferencijai užsieninių 
ministerių dvidešimt vienos 
amerikinės respublikos, kad 
jos visos išvien sutraukytų 
visus ryšius su Japonija, 
Vokietija ir Italija.

Jungtinių Valstijų atsto
vas šioje konferencijoje yra 
valstybės vice-sekretorius 
(arba vice-ministeris) Sum
ner Welles.

20 amerikinių respublikų, 
kaip įžiūrima, balsuosian
čios už tą rezoliuciją. Kol 
kas dar neaišku, ką darys 
Argentina; bet manoma, 
kad ir ji, galų gale, sutiks 
sutraukyt ryšius su fašistų 
Ašim.

Veikiantysis Argentinos 
prezidentas, užsienių reika
lų ministeris Ramon S. Cas
tillo konferencijoj kalbėjo, 
kad pačioms Jungtinėms 
Valstijoms, girdi, “būtų 
menka pagalba, jeigu Loty
nų Amerikos šalys užimtų 
perdaug kraštutinę pozici
ją” prieš Vokietiją, Japoni
ją ir Italiją; bet jis pridūrė, 
kad tarp Argentinos ir kitų 
amerikinių respublikų nėra

tokių klausimų, kurių nega
lima būtų išspręsti.

Meksikos, Venezuelos ir 
Colombijos įnešta rezoliuci
ja, tarp kitko, sako, kad už
puolimas ant Jungtinių 
Valstijų yra užpuolimo 
veiksmas prieš visus ameri
kinius kraštus ir pareiš
kia, jog, kartą sutrau
kius ryšius su fašistiniais 
užpuolikais, jokia ameriki
nė respublika pati viena 
nepanaujins tų ryšių, o tik 
visos sykiu.

IR MANO ŽODIS
(Prisimenant Praeitąjį “Lais

vės” Vajų)
Skaičiau “Laisvėj” įspūdžius 

iš pereito “Laisvės” vajaus, 
kuriuos parašė vajininkai iš 
savo apylinkių. Taigi aš ir pa- 
brėšiu keletą žodžių, kaipo 
laimėtoja trečios dovanos ga
vime naujų ir atnaujinime se
nų “Laisves” skaitytojų.

Aš dalyvauju vajuje jau ke
letas metų, ir man, kaip mote
riai, buvo sunkiau prieiti prie 
žmonių, negu vyram, nes jie 
daugiau gali sueiti su visokių 
pažiūrų žmonėmis, negu mote
rys. Bet visgi, laikiausi kartu 
su vyrais,—tik du iš jų galė
jo mane perviršyti . . .

Aš manau, kad New Jersey 
lietuvių kolonijos, palyginus 
su kitomis, yra mažos, o va
jininkai buvom keturi; ir visi 
laimėjom dovanas, išskiriant 
vieną, kuris nors ir nedasiekė 
dovanos, bet pasirodė gana 
gerai!

Tačiaus, aš negaliu įsivaiz
duoti, ką veikė tų didelių ko
lonijų draugai(gės), kad ne
galėjo laimėti pirmą dovaną? 
Aš manau, kad tai yra didelis 
apsileidimas arba neįvertini
mas darbininkiškos spaudos, 
gal tai nesupratimas, kad tik 
per mūsų spaudą mes gaunam 
supratimą, kaip reikia užsilai- 
kyt, ir kaip geriau galima pa
gerinti visos žmonijos būvis.

Ateinantis vajus, manau, | 
priduos daugiau energijos vi
siems vajininkams ir duos ge
resnes pasekmes.

Prie progos, ačiuoju visiem, 
kurie man kaip nors pagelbė
jo. Ačiū draugei Skeistaitienei, 
draugui F. Kvederui ir d. A. 
Kazakevičiui, nes jie pridavė 
man naujų skaitytojų: aš ma
nau, kad drg. Kazakevičius 
yra gabus žmogus, ir ateityje 
iš jo gal būti geras vajinin- 
kas.

Pereitas vajus buvo sėkmin
gas: nebuvo bėdos atnaujinti 
“Laisvę” ar gauti jai naujų 
skaitytojų. Tik reikia dirbti ir 
turėti daugiau pagelbininkų.

K. Žukauckienė,
566 So. Clinton St., 
E. Orange, N. J.

į F. W. Shalins
t
I (Shalinskas)

h——------------------------------- a

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-79G4 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

(į--------------------------------------------- b

į FUNERAL HOME ;
i 84-02 JAMAICA AVE. .
4 Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. I
f “ P

Jj Suteikiam garbingas laidotuves 1
| $150 ’

» Koplyčias suteikiam nemoka- ( ; 
r mai visose dalyse miesto. ;
< Tel. Virginia 7-4499 
t i

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

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA

VILNIES 
KALENDORIUS

1942 METAMS

Prirengė L. JONIKAS

Duodame nuolaidų platintojams

KAINA 25 CENTAI

Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

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

MATTHEW P. B ALLAS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbinio ir importuotais.
• •

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

nai jie nesupranta arba nu
duoda, kad nesuprantą, ko
kių valgių reikalaujama. 
Vokiečiai valgytojai pyksta, 
bet tyli, dantis sukandę.

Krautuvių langai papuoš
ti ir juose išstatyta įvai
rios prekės, bet dažniausiai 
su prikabintais parašais, 
kad tie dirbiniai yra pavyz
diniai ir patys neparduoda
mi. Krautuvių languose ma
tosi daug gražių dalykų iš 
Franci jos ir kitų nukariau
tų kraštų.

Pranešimai Iš Kitur
NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kuopa stato scenoje vei
kalą “Atvažiavo su Kraičiu”. Dvie
jų veiksmų komedija; parašė Senas 
Vincas. Bus perstatyta sekmadienį 
Sausio-Jan. 25 d., Lietuvių salėje, 
243 Front St. Lošimas prasidės 3 
vai. po pietų. Po vaidinimo bus šo
kiai Jžanga 40c, įskaitant taksus. 
Komedija yra labai juokinga, todėl 
kviečiame vietos ir iš apylinkės lie
tuvius ir lietuvaites būti šiame pa
rengime. Nes turėsite malonaus pa
sitenkinimo. — Komisija. (17-19)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio (Jan.) 25 
d., 2-rą valandą po pietų, 143 
Pierce St. Visi nariai dalyvaukite ir 
užsimokėkite duokles. Jau laikas 
mokėti už 1942 metus. — Tureikis.

(16-18)

Washington. — Amerikos 
laivyno sekretorius Knox 
sako, gal prisieis ir moteris 
imt į veiklią karinę tarny
bą.

Chungking. — Chinai vėl 
atakuoja japonus už 70 my
lių nuo Changshos; sako, 
nukovę dar 3,000 japonų.

Garsįnkitės savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”!

(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.

PRISTATOME l NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

M LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

M visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas vcsclijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

, BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

• •••••••« o e • o «*• o •• e ••••••••••••••• •

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.
bū-

o

Brooklyn, N. Y, 
Parėm Yra Skaniausi

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

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

ir parems

Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

JUNIOR LABEL
X

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 kainas.

Varpąs Bakery, 36-40 Štagg Street, Brooklyn, N. Y.

BELL RAKING COB?-

THE BAKERS’
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NewYorko^Wžfe7liii(«
įdomi Paskaita Apie 

Architektūrą Jau 
Netoli

Ketvirtadienio vakare, sau
sio 22 d., 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje įvyks an
tra pianisto - kompozitoriaus 
Vytauto Bacevičiaus paskaita 
apie grožį, temoje: “Parodo
moji Paskaita visų Architek
tūros stilių klausimu.” ši pa
skaita bus populiari, visiems 
suprantama. Bacevičius prie 
aiškinimų duos ir vaizdus, pa
veikslus įvairių architektūros 
stilių.

Į paskaitą įeina sekami sti
lių klausimai:

1) Egiptiečių
2) Graikų (dorėnų, jonėnų, 

korintiecių)
3) Toskaną
4) Romėnų
5) Senovės krikščionių
6) Bizantijos
7) Romaniškas
8) Gotiškas
9) Renesanso
10) Baroco
11) Rococo
12) Liudviko XVI stilius
13) Empire
14) šių dienų stiliai.
Tad, nepraleiskite šios pro

gos, visi dalyvaukite. Įžanga 
tik 25c.

LMS K. Komisija.

Laisvės Radijo Rėmėjų 
Susirinkimas

Sausio 25-tą, 10 vai. ryto, 
šaukiamas Laisvės Radio Pro
gramos rėmėjų susirinkimas 
“Laisvės” salėje. Kviečiami 
jau įstoję ir norį įstoti į Lais
vės Radio Programos rėmėjų 
eiles. Bus svarstoma irt spren
džiama eilė su radio progra
ma surištų klausimų.

Sukniasiuviai Išpirks 
$7,500,000 Bondsų
Sukniasiuvių Unijos šapų

čermanų susirinkime dalyvau
janti virš 2,000 unijos viršmin- 
kų-veikėjų nubalsavo vesti 
kampaniją už liuosnorį pirki
mą apsigynimo bondsų. Nusi
statyta išparduoti už $7,500,- 
000.

Samuel Mindei, Lokalo 2-ro 
vedėjas ir tarptautinės unijos 
vice - prezidentas, pareiškė, 
kad Lok alas 2-ras jau yra pir
kęs už $70,000 Apsigynimo 
Bondsų ir kad visa unija jau 
išpirko bondsų už $500,000. ,

Suareštuotas 16 metų ber
niukas ir 2 virš 20 metų vy
rukai kaltinimu daugelyje va
gysčių.

LAISVES
BAZARAS

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

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

linga Dienraščiui 
Parama

; Viskam brangstant, 
[ dienraščiui darosi sun- 

![ kiau finansiniai. Labiau, 
!; negu bent kada, turime 
h rūpintis finansine pagelba.
11 •
; BAZARAS BUS

Vasario-February
20, 21, 22 ir 23

Central Palace Salėje
18 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.
__________ _______________________________________________ ______________________________

Ą ■ — — — — ■— — —

Pradėjo Plačią Kampaniją 
Už Browderio Laisvę

Pereitą sekmadienį Now 
Yorko viešbutyje Picadilly 
įvyko Piliečių Komiteto narių 
ir atstovų konferencija, kurio
je išdirbta nauji planai dra
matiškai kampanijai už Brow
derio išlaisvinimą. Pasitarime 
dalyvavo atstovai iš visų svar
biausių valstijų rytuose ir vi
dų rva kariuose.

Konferencija pasisakė išvy
styti labai gyvą ir masinę 
kampaniją su masiniais milži
niškais mitingais skersai -iš
ilgai šalį, taipgi su desėtkais 
tūkstančiu atskiru asmenišku 
telegramų šalies prezidentui su 
prašymu išlaisvinti Browderį.

Daug telegramų, tikimasi, 
,iau pasieks Baltąjį Namą 
prieš sausio 30 d., kada įvyks
ta apvaikščiojimas prezidento 
gimtadienio. Prašymų vajus 
tęsis ir toliau ir vasario 12-tą 
ir 22-rą, kada apvaikščiojama 
sukaktys Lincolno ir Washing- 
tono, tikimasi į šalies kapite
lių suplauksiant desėtkus tūk
stančių kitų telegramų.

Louis Weinstock, Browde-

riui laisvinti komiteto sekreto
rius raportavo konferencijai, 
jog apie du milionai ameri
kiečių jau yra pasisakę už 
Browderio išlaisvinimą masi
nėmis peticijomis ir rezoliuci
jomis, taipgi telegramomis per 
darbo unijas ir kitas organi
zacijas. Labai daug yra pa
siųsta prašymų nuo atskirų as
menų.

Tie skaičiai prašančių 
Browderiui laisvės daugės, sa
kė Weinstock, iki Browderis 
bus išlaisvintas.

Po visą šalį bus steigiami 
veiklūs darbo unijų komitetai. 
Priedam prie darbo unijų ko
mitetų, taip pat bus steigiami 
dvasiškių, advokatų ir kitų 
profesionalų komitetai, kurie 
galės suteikti daug paramos 
darbo unijų komitetams.

Konferencija buvo entuzias
tiška ir viltinga, jos dalyviams 
esant įsitikinus, kad pagaliau 
tas didysis antifašistas bus iš
laisvintas ir vėl galės veikliai 
dalyvauti kovoje prieš Ameri
kos priešus fašistus.

Mūsų Ligoniai MIRĖ
Lilija Kavaliauskaitė, raštinės 

darbininkė, Rusijai Karo Pa
galbos Lietuvių Komiteto iždi
ninkė, dar vis serga. Jos koja 
sudėta į cementą ir dar imsią 
gerokai laiko, kol sugys pa
laužti kaulai ir vėl galės vaik
ščioti.

Jurgis Zablackas irgi tebe
serga, bet jau mažiau kanki
namas skausmų. Jaučiasi kiek 
geriau ir turi vilties pasveikti 
be operacijos. Inkstuose jam 
susidarę taip vadinamų akme
nų ir jų tarpinimas, bandymas 
išplauti be operacijos baisiai 
phikankinęs. 

> • • •
Susirgo D. M. šolomskas. Jį 

trukdo seniau sužeista koja, 
o šiomis dienomis prisidėjo 
sunki sloga, užėmė gerklę,
tad nei pažado pasakyt pra
kalbą greatneckiečiams nega
lėjo išpildyti. Dr. Valukas įsa
kė būti namie.

Darbo Partija Prašė 
Išlaisvinti Browderj
Amerikos Darbo Partijos 

Progresyvis Komitetas 11-me 
assemblio distrikte, Kings Ap
skrityje, atsišaukė į preziden
tą su prašymu išlaisvinti Earl 
Browderj, priešfašistų vadą.

“Pergalė reikalauja, kad 
visi antifašistai būtų savo vie
tose nežiūrint jų įsitikinimų,” 
pareiškia darbiečiai savo pra
šyme, sakydami, jog prašymas 
siunčiamas prezidentui varde 
5,100 Darbo Partijos balsuoto
jų tame distrikte.

Apdegė Mokykla

Petras Klimas, 76 m. amž., 
930 Decatur St., Brooklyn, 
mirė sausio 16 d., šv. Katari
nos ligoninėj. Kūnas pašarvo
tas Bieliausko koplyčioj. Buvo 
palaidotas sausio 19 d., Šv. 
Trejybės kapinėse.

Paliko nuliūdime tris duk
teris — Alice Smith, Marijo
ną Mahoney ir Evą Mahoney.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Jonas Zabinskas, 7T m. am
žiaus, 79 Maujer St., mirė 
sausio 14 d. Kūnas buvo pa
šarvotas Bieliausko koplyčio
je. Palaidotas sausio 17 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusius—moterį 
Marijoną, 4 dukteris, Mrs.
Murray, Mrs. Dekenipp, Mrs. 
Skeltis, Mrs. Gulloon ir 2 sū
nus, Frank ir Walter Zabins
kas.

Velionis priklausė prie šv. 
Jurgio Draugystės.

Laidotuvių apeigas prižiūrė
jo graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

Anna Savage, 59 metų avi
žiaus, gyvenusi 202 Etna St., 
Brooklyn, N. Y., mirė Crown 
Heights Ligoninėj, nedėlioję, 
sausio 18-tą. Bus palaidota 
sausio 21, 10 vai. ryte, Holy 
Trinity kapinėse. Pašarvota 
namie.

Laidotuves prižiūri grabo
rius J. Garšva.

Anksti sekmadienio rytą už
sidegė Liaudies Mokyklos 
18-tos bildingas, 109 Maujer 
St. Sušaukta daug gaisrage- 
sių, bet bildingas gerokai ap
gadintas. Mokykla, 4 aukštų 
bildingas, buvo statyta 1838 
metais ir buvo laikoma gais
ro slastais. Laimei, gaisras pa
taikė, kada mokykla buvo tuš
čia.

PAJIEŠKOJIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie 

džianitoriaus darbo. Gera alga ir 
lengvos darbo sąlygos. Kreipkitės: 
2765 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. 
_____________(14-16)_____________

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie gene- 

ralio namų darbo ir patarnavimui 
lengvais valgiais. Baltinių skalbt ne
reikia. Guolis, valgis ir gera mo
kestis. Reikalinga gerų referensų. 
Telefonas Pr. 2-0725. Antrašas: 362 
Crown St., Brooklyn, N. Y. (16-18)

Juozas šapolas, 45 metų, 
amžiaus, gyvenęs 131 Huron 
St., Greenpoint, L. L, mirė 18 
d. sausio, ryte, Greenpoint Li
goninėj, po sunkios operacijos. 
Pašarvotas J. LeVandos šer
meninėj, 337 Union Ave., Bro
oklyn, N. Y. Bus laidotas sau
sio 21 d., ryto 9 vai., Trejybės 
kapinėse.

Liūdėsyj lieka sesutė Pran
ciška Maželienė, jos dukrelė 
ir švogeris Maželis. Taipgi gi
minaitis Juozas šapolas, gerai 
daugeliui žinomas biznierius..

Velionis priklausė prie šv. 
Vincento Draugystės, Mas- 
peth, L. L

Laidotuves prižiūri Juozas 
LeVanda.

SUSIRINKIMAI
Richmond Hill ir E. New York

Trečiadieni, 21 d. sausio, 8 vai. 
vakare, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Na
riai, kurie tik galite, malonėkite da
lyvauti, nes šis susirinkimas bus 
metinis, reikės rinkti kuopos val
dybą. Yra ir kitokių reikalų. — V. 
Paukštys. (16-17)

Marcantonio Kalbės 
Rusijai Pagalbos 

Mitinge
Ispaniškai kalbančių ameri

kiečių organizacijos bendrai 
rengia didžiulį masinį mitingą 
Rusijai Karo Pagalbos para
mai šio ketvirtadienio vakarą, 
sausio 22-rą, Park Palace, 5 
W. noth St., New Yorke. Va
karo vyriausiu kalbėtoju bus 
darinėtis New Yorko kongres- 
manas Vito Marcantonio.

Paskilbę ispanai ir iš Pie
tų Amerikos respublikų artis
tai duos įspūdingą meno pro
gramą.

Unijos Veiks Bendrai 
Civilinių Gynime

Majoras La Guardia paskel
bė per miestavą radio stotį 
WNYC pereitą sekmadienį, 
kad pasitarime tarp CIO ir 
AFL unijų vadų, įvykusiame 
pereitą šeštadienį, prieita prie 
“puikaus susitarimo darbui” 
miesto pasiruošime civilinių 
apsigynimui ir abelnai karo 
rėmimo programai.

Majoras pareiškė viltį, jog 
bus gauta bendra kooperacija 
visų darbininkų.

Raportuodamas iš to, kas 
jau atlikta ir kas tikimasi 
greitu laiku padaryt civilinių 
apsigynimui, majoras pažymė
jo, jog tikimasi, kad šią savai
tę kongresas nutars paskyras 
reikalingiem apsigynimui įran
kiams įsigyti. Taipgi raporta
vo apie pasiūlymą paskirti at
lyginimą wardenams ir liuos- 
noriams gaisragesiams už su
žeidimus, koki įvyktų einant 
civilinių apsigynimo pareigas.

Apie savo pareigas irgi ne
užmiršo priminti. Mat, yra 
žmonių, kurie, atrodo, kitų 
rūpesčių ir darbų neturi apart 
to, kad sekioti, ką veikia ma
joras. Jis sakė pirmadienį bū
siąs mieste ir turėsiąs daugelio 
darbų dieną. Antradienį bū
siąs Montrealyje valdžios rei
kalais, trečiadienį—Albany, o 
paskiau Miesto Salėje.

Siūlo Įsteigti “Parking” 
Kontrolę

Teisėjas Aurelio rekomen
davo įsteigti, miestavą auto 
pastatymui reguliuoti įstaigą, 
panašią New Yorko Porto Au
toritetui, kuri nustatytų taisy
kles ir rūpintųsi įsteigirhu au- 
tomibilių pastatymui vietų su- 
lyg miesto gyventojų reikalų 
ir gerovės. Jis sako, jog to
kia įstaiga pati savo finan
suotų. • ■'

Įvedimas griežtų auto pa
statymui taisyklių, ir pakėli
mas baudos nuo $2 iki $4 pir
mu kartu peržengusiems tai
sykles, sakė teisėjas, palengvi
no trafiko problemą. Nors 
baudos buvo pakeltos, tačiau 
pirmomis dviem savaitėmis 
buvę sumokėta dviem tūkstan
čiais dolerių mažiau, negu 
pernai tomis pat dviem savai
tėmis.

gynimo darbus be praradimo 
senu darbininku teisiu savo 
amatuose. Jie taip pat ragino 
įsteigti unijistams specialius 
apsigynimo darbams paruoši
mo kursus.

Tarimai padaryti taip vadi
namojo Big Six Lokalo mitin
ge, įvykusiame pereitą sekma
dienį, Stuyvesant High Moky
klos patalpose. Lok al as atsto
vauja 9,000 spaustuvininkų.

Mitingas taipgi pasisakė 
įsteigti visose unijose komite
tą akstinimui pirkimo Apsigy
nimo Bondsų ir veikimo su ci
vilinių apsigynimo ir kitose 
srityse, kas- pagelbėtų laimėti 
Amerikos pergalę ant fašiz
mo.

t

Komedija “Mano Sesuo Ei-, 
leen” jau turėjo 450 perstaty
mų Biltmore Teatre, New 
Yorke.

Plėšikai Įsibriovė 
Per Apgaulę

Du plėšikai Įsigavo Į preky
bininkų Cohenų apartmentą,, 
1212 Grant Ave., Bronx, sa
kydami, kad jie turi telegra
mą. Mrs. Cohen patikėjo, pa
manius esant nuo sūnaus, ka
dangi jos vyresnysis sūnus 
randasi armijoj. Jai pravėrus 
duris, plėšikai ją nustūmė ir 
įsiveržė stubon. Surišę jai ir 
jos 14 metų sūnui rankas ir. 
kelius, užlipdę burną limpa
muoju kaspinu, išgriozdė vis
ką ir išsinešė rastus palaidais. 
$15. Saugiosios šėpos atidary
ti nepavykę. Jau buvo išmu
šę užraktą, kaip paskambino 
telefonas. Jie telefoną išplėšė 
iš sienos, pabėgo nebaigę šė
pos atidaryti.

Plėšikams išsinešdinus, sū
nus išsirito iš lovos ir atliuo- 
savo motiną. Abiem reikėjo 
medikališkos pagalbos nuo iš
gąsčio.

Spaustuvininkai Nori Dirbti 
Apsigynime

Spaustuvių amatų darbinin
kai kreipėsi į unijos viršinin
kus pakeisti taisykles, kad tų 
unijų nariai bedarbiai ir dir
bantieji galėtų pereiti į apsl-

Lietuvių Kūrė Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

sutelkiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

------------------------ M------------------------------------------------------------------------------------------------ t-------------------------------

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas Įvyks sekmadienį . i

Vasario 1 February
Tuojau įsigykite bilietus, /įžanga \
nes jau labai trumpas I $1.50 j 

■! laikas \ Asmeniui / ;

“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c.

Įskaitant federalčs valdžios taksus

Rinks Stenografių 
“Karalienę”

Now Yorke paskelbta kon- 
testas išrinkti šios apylinkės 
stenografių “karalienę”, ku
rios oficialčs apkarūnavimo iš
kilmės įvyks Ofisų ir profesio
nalių Darbininkų Unijos Lo
kalo 16-to, CIO, metiniame 
Stenografių Baliuje vasario 
14-ta, Manhattan Center, 
N. Y.

Moteris Pasamdė Vyrų 
Darbams

Teatrų Unijos leisiančios sa
vo nariams pildyti programas 
be mokesties kovo 10-tą ren
giamame Laivyno šalpos 
DDraugijos paramai vakare.

Pan American Airways pa
samdė 40 jaunų moterų iki 
šiolei buvusiems vyrų dar
bams orlaiviu priežiūros de- 
partmente. Jos perinai iavos 
skridimo instrumentų rodyk- 
lius, dirbs tūlų mašinos dalių 
valymo ir vidaus atnaujinimo 
darbus. Esą planuojama sam
dyti merginas ir keleivių re
zervacijoms tvarkyti dopart- 
menįe.

SULAIKYTA ANT PENKTOS SAVAITĖS

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA 

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietų karės slauges dirbančiai*

Taipgi: Trumpesnės Sovietų Filmos:
“Soviet Women” ir “To the Jews of the World”

« Ir: SOVIETŲ KARES ŽINIOS
Nuolatiniai nuo !• va), ryte — 25c. iki 1 vai. p. p. šiokioms dienomsSTANLEY THEATRE Sc‘""h s'- *•Y'

Vėlus rodymas subatom

★ LIETUVIŠKA

F
Rheingoid Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER
337 UNION AVENUE į

Brooklyn, N. Y. v

į< i

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvė." Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

į

i

’ i
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO Į

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį į 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių, j

<F

<t>

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

<♦>

<f>

<♦> <♦)

<♦>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! d)

<♦>

<♦>
adresas•

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su G iriais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y
Tel. E V. 4-8698

MATEUSAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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