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KRISLAI
Ar Singaporas Pavojuje?
Net Jeigu Jis Ir Pultu...
Už Savaitės.
Nežino, Ar Nenori Žinoti?
“Mergina Iš Leningrado.” 

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brobklyne $6.50

Metams
Tiek Amerikos, tiek Angli

jos, tiek visu. Sujungtųjų Tau
tų žmonės, kurie seka karinos 
operacijas Ramiajame Vande
nyne, yra susirūpinę Singapo
re likimu. Be abejo, jie turi 
pagrindo rūpintis. Singaporas 
yra pavojuje. To neginčija 
nei Anglijos, nei Amerikos vy
riausybės.

Iki šiol 
skaitomas 
mųjų Rytų 
Gibraltaro,
skaitė ją neįveikiama tik 
vandens ir oro. Buvo pamiršta 
vienas “mažmožis” — Malajų 
sausžemis.

Kas gi galėjo tikėtis, kad 
japonai sugebės kada nors 
pereiti nuo Tailando (Siamo) 
penkis šimtus mylių sausže- 
miu, per raistus ir pelkes, ir 
prisiartinti prie 
jie tą padarė, 
arti Singapore.

Singaporas buvo 
neįveikiama Toli- 

tvirtuma, antra po
Tačiau žmonės 

iš

AMERIKIEČIAI ATMUŠĖ 250,000 JAPONU ATAKAS
a

Kongreso Komisijos 
Užmušė Dieso Pataisy

mus prieš Komunistus
Washington. — Suėję į 

konferenciją, nariai Jungti
nių Valstijų senato ir atsto
vu rūmo nutarė atmest kon- . . . - - I C

’? Singapore.? O gresmano M. Dieso pataisy- 
Nūnhi jie yra mus prie teisdarytės depart-

■f—\ • i

Bet labai nusiminti dėl to 
nereikia. Karo metu visko pa
sitaiko, laimėti ir pralaimėti. 
Atsiminkime, kad vokiečių na
cių armija buvo visiškai arti 
Maskvos. Tačiau rusai nenusi- . 
minė. Jie dar labiau įsijungė: 
kovon, pasirįžo ir šiandien, 
priešas yra vejamas atgal.

Net jeigu Singaporas ir pa
tektų japonam, visvien japo
niški gengsteriai bus sumuš
ti. Sujungtosios Tautos yra 
galingesnės už nacių Ašį. Su
jungtosios Tautos sunaikins 
Ašį, nepaisant, kiek tam ims 
laiko!

Už savaitės laiko įvyks 
“Laisvės” bendrovės šėrininką 
suvažiavimas.

Siųskite, draugai, 
sveikinimus. Siųskite sumany- ' 
mus. Kiekvienas, kuris tik tu
rite “Laisvės” bendrovės Šerą, 
atvykite pats į šį suvažiavimą.

Tai yra metinis mūsų susi
būrimas ir todėl jis privalo 
būti didelis, gyvas ir pasek
mingas.

mento sumanymo. Dies tuo
se savo pataisymuose siūlė 
priskaityt Amerikos Komu
nistų Partiją prie “svetimų 
šalių agentų” lygiai, kaip ir 
vokiečių nacių organizaci
jas (Bundus). Dies reikala- 
ivo, kad Komunistų Partija 
i užsiregistruotų teisdarystės 
departmente ir priduotų 
vardus ir adresus visų savo 
viršininku ir nariu, v v

Senatas priėmė teisdarys
tės departmento sumanymą 
griežčiau suregistruot sveti
mų kraštų agentus, bet at
metė Dieso pataisymus, ku
rie buvo pirmoj vietoj at
kreipti prieš Amerikos Ko
munistų Partiją.

Kongreso gi atstovų rū- 
jam pa- 'mas priėmė tą sumanymą

su Dieso pataisymais.
Tada kongresmanų ir 

natorių teisių komisijos 
■ėjo į konferenciją, kad 
lygintų skirtumus taip
nato ir atstovų rūmo tari
mų.

Pasitarę, tų komisijų na
riai ir nusprendė atmest

se- 
su- 
iš- 
se-

SOVIETAI TRIUŠKINA 
NACIUS, BĖGANČIUS 

LINKUI VIAZMOS
Maskva, saus. 23. — So

vietų kariuomenė sparčiai 
stumia vokiečius toliau at
gal' į vakarus nuo Možais
ko. Raudonoji Armija veda 
ofensyvas ir K rime prieš 
vokiečius ir šiauriniame 
fronte prieš Suomiją.

Už 40 MYLIŲ NUO 
VIAZMOS

London, saus. 23. — Čia 
gauta pranešimas, kad so
vietinė kariuomenė atmetė 
nacius apie 30 mylių į va
karus nuo Možaisko ir pa
siekė punktą už 40 mylių 
nuo Viazmos, kuri stovi 
prie didžiojo vieškelio, ei
nančio iš Maskvos j Smo
lenską, v

kuodam! vokiečius į šonus, 
sukelia persigandimą ir su-

Jau 600,000 Amerikos 
Kariuomenės Priruoš

ta Atmuš! Japonus
Washington. — Jau 600 

tūkstančių Amerikos * 
riuomenės yra sutelkta Ha-

ka-

Vis Daugiau Japonų 
Atakuoja Generolo 
MacArthuro Linijas

“Možaiskas yra tolimiausis
punktas, kokį vokiečiai eida-į Dieso pataisymus. Jie užgy- 
mi ant Maskvos buvo pasiekę.
Toliau Možaisko jie nebuvo | 
nuėję, bet iki šiol nebuvo nei; 
kiek ir atgal pasitraukę...” 

'"šitaip rašo “Keleivio” re
daktorius, kuris, nors skaito i 
save mokytu, bet nušneka nei 
du, nei vienas.

Neinant su tuo mokytu žmo
gumi į diskusijas, galima pa
sakyti tik šitiek: Možaiskas 
stovi nuo Maskvos 60 mylių 
atstume, o vokiečiai buvo prj- 
siartinę prie Maskvos tik per 
10-14-ką mylių.

Pagaliau, tam tikrais ruož
tais raudonarmiečiai yra nu
žygiavę nuo Možaisko į vaka
rus net 60 mylių.

Michelsonas -labai mėgsta 
rašyti tokius dalykus, kurių į 
jis nežino arba nenori žinoti.

rė teisdarystės departmento 
sumanymą taip, kaip jis' bu
vo įneštas, be pataisymų.

Ta komisiįų susitarimą 
dar balsuos kongreso atsto
vų rūmas šiomis dienomis.

Daugelis darbo unijų ir 
o r g anizacijų 

kad kongresas
amerikiečių
reikalavo,
atmestų Dieso pasiūlymus, 
kaipo atsiduodančius fašiz
mu.

pasitiko šitą 
entuziazmu.

Leningrado

Kanada Balsuos Drafto 
Klausimą

Ottawa, Canada. — W. L. 
MacKenzie King, Kanados 
ministeris pirmininkas, pa
reiškė, kad valdžia leis pi
liečiams per visuotiną bal
savimą nuspręst, ar imt 
verstinai kanadiečius į ka
riuomenę ar ne.

Kanada, Anglijos pusiau - 
kolonija, iki šiol tik liuos- 
norius kareivius siuntė tal
kon Anglijai.

Vokiečiai Skelbia, kad 
Apsiginą nuo Sovietą

ČIUŽININKAI IR MOTO
RINĖS ROGĖS NEATLAI- 
DžIAI NAIKINA NACIUS

Maskva. — Raudonarmie
čiai ant snieginių čiužių ir 
motorais traukiamų rogių 
vejasi ir apsupinėja nacius, 
besitraukiančius toliau į va
karus nuo, Možaisko; sunai
kina daugelį priešų. — Mo
torai ant rogių varo tokius 
kaip orlaivių propelerius, o 
jie, kabindami orą, ir trau
kia . roges per sniegus. — 
Sniegų gilumas ten abelnai 
iki juosmens, bet kai kur iki 
krūtinės. Šaltis — 40 laips
nių žemiau zero, pagal Fah
renheit termometrą.

Greitieji sovietiniai čiu- 
žininkai ir rogininkai, ata-

mišimą tarp besitraukiančių salose^ Alaskoj jr ,vą- 
priešų.
ATĖMĖ Iš NACIŲ MIES
TĄ SMOLENSKO SRITYJ

R a u d onarmiečiai, tarp 
kitko, atkariavo ir miestą 
Uvarovką, Smolensko pro
vincijoj, už 85 mylių į vaka
rus nuo Maskvos ir už pen
kių mylių nuo Borodino.

(Amerikiečių žinių agen
tūra United Press praneša, 
kad Sovietų kariuomenė žy
giuoja į pietus nuo Rževo ir 
gal pasieks Viazmą pirma, 
negu vokiečiai iš Možaisko 
pusės dabėgs iki Viazmos.)

Sovietų ofensyva eina pir
myn ir Leningrado ir Char
kovo srityse. >

Per kelias paskutines die
nas sovietinė kariuomenė 
atėmė iš vokiečių 44 mieste
lius ir kaimus ruožte Orio
lo - Kursko - Charkovo.

Kai kuriose fronto dalyse 
vokiečiai kontr-atakavo So
vietus, bet kontr-atakos ta
po atmuštos ir Raudonoji 
Armija ten vėl grumiasi 
pirmyn.
TŪLOS PROVINCIJA VI

SAI APVALYTA NUO
VOKIEČIŲ

Tūlos provincija jau vi
siškai apvalyta nuo nacių. 
Tula stovi už 100 mylių į 
pietus nuo Maskvos. Atva
duotoje Tūloje jau vėl vei
kia 160 fabrikų ir dirbtu
vių.

kariniame Jungtinių Valsti
jų ruožte, kaip patirta iš 
žinovų Washingtone. Bet 
yra laikoma slaptybėje, ar 
siunčiama Amerikos kariuo
menė į Filipinus ar ne.

Teigiama, kad Jungtinės 
Valstijos orlaiviais viršija 
Japoniją, nors japonų lai
vynas Pacifiko Vandenyne 
stipresnis už Amerikos lai
vyno jėgas jame.'

Įžiūri, kad Japonija 
Rengiasi Užpult SSRS

pavasarį pradės

Washington. — Kariniai- 
politiniai tėmytojai Wash
ingtone supranta, jog kai 
Hitleris 
naujas atakas prieš Sovie
tus, tai ir Japonija užpuls 
sovietinį Sibirą.

Japonai laiko didžiulę sa
vo armiją Manchuke palei 
Sibiro rubežiu.v

Japonai Sakosi Laimį 
Prieš Amerikiečius

Tokio. — Japonai skelbia, 
kad jie, girdi, pasivarę pir
myn prieš amerikiečius va
kariniame pakraštyje Ba
taan pusiausalio, Filipinuo
se. Pasak japonu, tai jie su
naikinę keturis Amerikos 
lėktuvus saus. 22 d.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 22. — Sovietu Žinių Biuras šiandien z v V

išleido tokį pranešimą:
Naktį sausio 21 į 22 d. Sovietų kariuomenė darė 

veiklius žingsnius prieš vokiečių fašistų kariuomenę.
Buvo didelių mūšių pietiniame fronte, kur tapo už

mušta 1,400 vokiečių kareivių ir oficierių.
Možaisko fronte sovietinė kariuomenė pagrobė 11 

vokiečių kanuolių, 53 automobilius ir trokus ir 15 mo
torinių dviračių.

Sausio 22 d. Sovietų kariuomenė ir toliau žygiavo 
pirmyn linkui vakarų. Raudonarmiečiai užėmė dar ke
lias apgyventas vietas, tarp jų ir miestą Uvarovką 
(apskrities centrą Maskvos srityje).

Sausio 21 d. buvo sunaikinta 15 vokiečiu orlaiviu. 
Sovietai prarado 4 lėktuvus.

5 Vokiečių orlaiviai buvo nušauti žemyn arti Mas
kvos sausio 22 d.

Fašistai Užėmė Agedabią Nikelis be Nikelio

WASHINGTON, saus. 23. — Amerikiečių komandie- 
rius Filipinuose generolas MacArthur pranešė, jog 
amerikiečių ir filipiniečių kariuomenė Bataan pusiau
salyje, Luzon saloje, atmušė visas japonų atakas.

Amerikiečiai užmuša didžiulį skaičių japonų, bet ja
ponai, nepaisant savo nuostolių, atkakliai puola ir puo
la amerikines linijas.

Japonų laivai iškelia kaskart daugiau savo kariuo
menės i Luzon salą prieš amerikiečius. Ir jau dabąr 
kokie 250 iki 300 tūkstančių japonų neatlaidžiai ata
kuoja generolo MacArthuro pozicijas.

Pietinėje Filipinų saloje Mindanao japonų oficieriai 
sudarė sau 10 tūkstančių kariuomenės iš ten gyvenan
čių nuo seniau japonų.

(Tie japonai nuduodavo, būk jie esą ištikimi Ameri- 
kos-Filipinų valdžiai, kol Japonija užpuolė Filipinų sa
las.)

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, saus. 22. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas savo pranešime šiandien sakė:
Filipinų Sritis — Japonai iš naujo pradeda atakuot 

visą generolo MacArthuro liniją Bataan pusiausalyje. 
Ypatingai didelės kautynės eina kairiajame linijos šo
ne ir jos viduryje. Japonų laivai dabar iškelia daugiau 
pastiprinimų saviškiam^ į krantus Lingayen įlankos ir 
Subig užlajos. Luzon saloje dabar yra visa Keturio
liktoji japonų armija, komanduojama generolo Hom- 
mos; taipgi yra ir kitų priešų vienetų.

Per pereitas 24 valandas priešų orlaiviai mažai te
veikė virš Luzon salos.

Sekmadienį 17 japonų bombanešių atakavo miestą 
Cebu.

Australija Šaukiasi ! Prezidentas Siūlo San- 
Amerikos Pagalbos taikos Komitetą Darbo

Prieš Japonus Federacijai ir CIO
Washington. — Praneša-Sydney, Australija, saus.

23. — Australijos valdžia Ima, kad prez. Rooseveltas 
atsišaukė greitos pagalbos pasiūlė Darbo Federacijai 
į prez. Rooseveltą ir An- ir CIO (Industrinių Unijų 
glijos ministerį pirmininką Kongresui) sudaryt tarpu- 
'Churchillį, kai japonų lai- savio taikos komitetą, kurin 

kad *ieivai ^kėlė savo kariuomenę įeitų po tris atstovus nuo 
„ australiškas salas: hjew,vienos ir kitos organizaci-

Guineą, Bismarck ir Solo- jos.
mon. — New Guinea yra | T r.- 
tik už 100 mylių nuo Aus-1 1 

Solomon ir Bis-

Pavojinga Angly Padė
tis Malają Pusiausalyje

Tokio, saus. 23. — Japo
nų radijas sakė, 
“greitai sugniuždins” anglų 
apsigynimus Malajų pusiau
salyje. 1

London, saus. 23. — Ja- tralijos.
ponai iš Bato Pahat pasiva- marek salos — už 750 iki 
rė pirmyn prieš anglų ir 
indėnų kariuomenę, Malajų 
pusiausalyje, kaip pripažįs
ta anglų komanda. Anglai 
bijo, kad japonai sulaužys 
anglų pasipriešinimus ten.

Singapore, saus. 23.—An
glai praneša, kad japonai 
pasiekė punktą už 60 mylių 
į šiaurių vakarus nuo ang
lų tvirtumos Singapore.

1,000 mylių nuo jos.

komiteto tikslas 
būtų vengt karinių darbų 
stabdymo dėl kylančių ki
virčų tarp CIO ir Federaci
jos. Be to, komitetas daž
nai tartųsi su prezidentu, 
kaip smarkinti dirbimą ka
ro reikmenų. c-

19 Hitleriniai Naikintojai
Maskva. — Naciai, pirm 

bėgdami, visiškai sunaikino 
du iš gražiausių miestelių 
Rusijoje — Bogorodicką ir 
Epifaną, į pietų rytus nuo 
Tūlos.

Vokiečiai, kol buvo išvy
ti iš Tūlos provincijos, su
naikino ten 366 miestelius ir 

___ ___ _________ kaimus; sudegino 19,164 
respublikom bendrai manius kolektyviuose ūkiuo- 

sekretorių, priimti. —Argentinos pla-jSe ir 299 mokyklas, ir suar- 
j nuojama rezoliucija, kaip dė dvidešimt du garvežių 

matyti iš pranešimų, yra 
—'' dvejojanti ir nieko nepasa

ko.

Dar Tūkstančiai Ragina 
Išlaisvinti Browderj

Washington. — Senatorių 
komisija nutarė, kad nauji 
penktukai — “niekeliai” bū-

Cairo, saus. 23. — Anglų 
komanda pripažino, kad vo
kiečiai ir italai atėmė iš an
glų Agedabią, Libijoj. Fa-'tų dirbami visai be nieklio 
šistai grumiasi prieš anglus'metalo. Nes nikelis reika- 
toliau į rytus. Ypač daug 
vokiečių orlaivių atakuoja 
anglus.

Esu matęs daug tarybinių 
filmų. Mačiau jų Amerikoje, 
mačiau Sovietų Sąjungoje, kai 
ten lankiausi. Bet, prisipažin
siu, tokios užimančios, tokios 
įdomios filmos, kaip “Mergina 
iš Leningrado” nesu matęs. 
• Veik visi Niujorko dienraš

čių filmų kritikai 
filmą nepaprastu 
Bet ir verta ! r

“Mergina iš
vaizduoja daugiau negu Sov. 
Sąjungos naują moterį, pasirį- 
žusią kraštą ginti. Ji vaizduoja 
visos liaudies herojiškumą. Ji, 
pagaliau, parodo kampelį ir 
tos tragingosios dramos, kuri 
šiuo metu verda Rytų Fron
te. Tik pamatęs šią filmą gali 
pilnai įvertinti dabartinius įvy
kius Rytų Fronte, kurie, žino- j 
ma, yrą daug didesni, negu 
buvo Suomijos fronte.

Mano patarimas visiems: 
kai tik jūsų mieste Ši filmą— 
“Girl From Leningrad” —bus tai atėmė iš jų Možaiską, Unijos, buvęs CIO genera-1 
rodoma, būtinai nueikite ją 
pamatyti!

Berlin. — Nacių koman
da sako, kad jie atmušę ke
lias Sovietų atakas Sevasto
polio fronte, Krime.

Vokiečiai skelbia, kad jie 
taipgi atrėmę raudonarmie- 

Učių atakas pietiniame ir 
centraliniame frontuose ir 

i Leningrado srityje.

lingas karo pabūklams. Ta 
komisija patarė gamint 
penktukus pusiau iš vario 
ir pusiau iš sidabro. Su
prantama, jog kongresas 
užgirs tokį sumanymą.

Naujasis nikelis, eidamas 
(Naciu komanda ir saus, kad John L. Lewis, pirmi- iš rankų į rankas, pasidarys 

22 d. užtylėjo, kad Sovie- ninkas Jungtinės Mainierių gelsvos spalvos.
• . _  _ ■ w 1 ' -r -r • • 1 ZN

LEWIS OžIAUJĄS 
Washington. — čia dar- 

ibininkų rateliuose kalbama,!

Ką Nori Pasakyt Ar
gentinos Valdžia?

Rio de Janeiro, saus.
—Jungtinės Valstijos ir
kitų amerikinių respublikų 
priėmė Jungt. Valstijų pa
siūlymą sutraukyt diploma
tijos ryšius su Japonija, 
Vokietija ir Italija.

Argentinos atstovas visų 
amerikinių respublikų kon
ferencijoj, tačiau, pareiškė,

West Allis, Wis. — 7,500 kad Argentina nesutinka su 
auto darbininkų pasiuntė to pasiūlymo žodžiais, ir ji- 
prez. Rodseveltui prašymą nai įteiks savo rezoliucija 
išlaisvint Browderj, Komu- tom 
nistų Partijos i 
vieną iš žymiausių kovotojų 
prieš fašizmą. fabrikus ir dirbtuves ir 50 

geležinkelio stočių.

buvusį stipriausią vokiečių lis pirmininkas, rengiasi da- 
punktą Maskvos fronte.) lbar ištraukt tą uniją iš CIO. I

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

Washington, saus. 21. —
Jungtinių Valstijų kongre
sui įnešta sumanymai, ku
rie reikalauja aprėžt fabri- kų valdžia uždraudė nacių iškėlė savo kariuomenę į 
kantų pelnus iš karinių vai- propagandos žurnalą “Sig- Australijos valdomą salą 
džios užsakymų. nal.” New Britainą.

Ankara, Turkija. — Tur-
Melbourne, Aust ralija, 

saus. 23. — Japonų laivai
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Dalykai Paaiški
Dabar jau paaiški, kas, kaip ir kodėl 

pradėjo kalbėti apie ADF ir CIO suvie-

savo kanibalams tokius žmones žudyti. 
Gal jie juos degina. Gal jie juos šaudo. 
Gal jie juos gyvus suverčia į žemę ir už
kasa. Mes nežinome, kaip ten iš tikrų
jų esama, bet vieną žinome: padėtis yra 
baisi, padėtis yra kritiška.

Be abejo, to viso kaltininkas yra fa
šizmas su kanibalu Hitleriu priešakyje. 
Jis pradėjo šį karą. Jis pastatė milijo
nus žmonių į mirties spąstus.

O betgi yra ir Amerikos lietuviuose 
žmonių, kurie tą kanibalą garbina, kurie 
jam šaukė “Three cheers for Hitler,” ku
rie sakė, būk jis išlaisvinęs Lietuvą, ku
rie prašė jo per laikraščius “išlaisvinti” 
Lietuvą!

Kiekvieno doro, kiekvieno žmoniško 
žmogaus šiandien pareiga daryti viską, 
kad juo greičiau Hitleris būtų sunaikin
tas, o kad su juo būtų sunaikinti ir vi
si jo naciški niekšai, japoniški, itališki ir 
kitokį, kurie suruošė šias skerdynes ir 
priartino milijonams žmonių mirtį!
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Apykantai, norį patapti lakūnais, laukia savo eiles Governors Saloje, Niujorke.

nijimą. Spaudoje tapo atidengta tūlos 
paslaptys, o kitus dalykus, sakoma, pats 
prezidentas Rooseveltas atidengęs CIO 
pirmininkui Philip Murray.

Pasirodo, kad John L. Lewis, išstojęs 
viešai už suvienijimą CIO su ADF, bu
vo susitaręs su karpenterių unijos pir
mininku ir ADF vice-pirmininku Wil
liam L. Hutchinsonu, suvaidinti vieny- 
tojų rolę. Abu jiedu yra izoliacininkai. 
Hutchinson yra griežtas republikonas. 
Lewisas praeityje politikoje svyravo. Jis 
yra rėmęs ir demokratus ir republiko- 
nus. Pavyzdžiui, 1936 metais Lewisas la
bai rėmė prezidentą Rooseveltą, o 1940 
— republikoną Willkie.

Tiek Hutchinsonąs, tiek Lewisas yra 
priešingi prezidentui Rooseveltui, jo po
litikai. Nors asmeniai jie kadaise bu
vo dideli kitas kito priešai — prieš kelis 
metus šitiedu vyrai kumštimis apsidau
žė ADF suvažiavime, — tačiau politinis 
susigiedojimas juodu suvienijo ir viso
kius asmeninius nesusipratimus išlygino.

Šitiedu vyrai dabar, kai CIO ir ADF 
vadovybės remia Roosevelto politiką, no
ri įnešti darbininkų judėjiman “ką tai 
naujo.” Jiedu nori suvienyti CIO ir ADF 
ir suvienytosios organizacijos vadovybė
je pastatyti naujus žmones, kurie galėtų 
pakenkti prezidentui ir visam karo vedi
mo dalykui.

Taip bent rodosi iš tų visų pranešimų, 
kuriuos mes matėme ir skaitėme spau
doje.

Todėl jiedu, neatsiklausę nei CIO, nei 
ADF vadovybių, sumanė būti piršliais 
projektuojamų ženybų.

Neatrodo, kad iš to kas išeitų, — bent 
šiuo metu. Sausio 24 d. CIO veikiantysis 
komitetas, su Murray priešakyje, turės 
savo posėdžius ir ten, be abejo, tuos klau
simus svarstys. Mes pasitikime, kad 
jie visapusiai juos išspręs ir visas daly
kas bus gražiai išrištas.

Išnaikins Milijonus Žmonių
Žinios apie dėmėtosios šiltinės (tifo) 

siautimą Europoje kasdien rodosi baises
nės. Toji epidemija skerdžia ne tik Pa- 
balčio kraštų, ne tik Lenkijos, Bieloru- 
sijos ir Ukrainos dalies, vokiečių kariuo
menės okupuotos, žmones. Jis jau pasie
kė ir Balkanus, — Jugoslaviją. Jis pa
siekė Suomiją, jis pasiekė Vokietiją ir 
Ispaniją. Anglijos žmonės bijosi, kad to
ji baisioji epidemija nepersimestų ir į 
Anglijos salas.

Dėmėtosios šiltinės epidemija klesti 
ten, kur yra baisus skurdas, žmonių ne- 
davalgymas, maisto stoka, poilsio stoka, 
švaros stoka. Ten kaip tik šiuo metu la
biausiai toji liga ir leidžia savo šaknis.

Hitlerio budeliai juokų su apimtais tos 
epidemijos žmonėmis nedaro. Užuot juos 
gydyti, pranešimai sako, Hitleris įsakė

Baltimore, Md
Mezgėjų Veikimas

Mezgėjos gana sparčiai dar
buojasi. Sausio 4 d. įvyko 
"oister roast” pokilis mezgimo 
naudai, kuris davė gražaus 
pelno—$43. Prie to parengimo 
daugiausiai pasidarbavo d. d. 
Deltuvai, jie suteikė veltui ir 
vietą savo name tam parengi
mui.

Gauta ir aukų daugiau. 
Smolianskas aukavo $10; po

Čikagiečiai Jau Rūpinasi LDS 
Seimu

Kaip žinia, šierilet Čikagoje įvyks šeš
tasis Liet. Darbininkų Sus. Seimas. Jis 
įvyks liepos mėn. 20 d. Kadangi Seimas 
įvyks Čikagoje, tai to didmiesčio LDS 
nariams-veikėjams ir tenka rūpintis, kad 
suvažiavę delegatai būtų gražiai priimti 
ir kad pats Seimas būtų pasekmingas. 
Atrodo, čikagiečiai tuo ir rūpinasi.

“Vilnis” praneša, kad sausio 19 d. įvy
ko LDS 2-ro Apskričio veikianč. komitę- 

. to posėdis. Jin buvo sukviesta ir LDS 
kuopų atstovai. Posėdyje dalyvavęs re
porteris praneša:

“Apskričio pirmininkas St. Juška ati
darė susirinkimą ir paaiškino jo tikslą. 
Po to sekė diskusijos apie prisirengimą. 
Pasitarime iškilo įvairių nuomonių. No
rima kuo geriausia delegatus priimti ir 
taip sutvarkyti, kad mūsų kultūrinio vei
kimo visos sritys būtų gražiai atžymėta. 
Numatyta sekamas’ parengimų progra
mas:

“1. Seimą numatyta laikyti didžiojoj 
lietuvių kolonijoj — Bridgeporte.

“2. Seimo angliškas sesijas, kur dau
giausia dalyvauja jaunimo kuopų dele
gatų, turėti miesto centre.

“3. Prieš seimą sekmadienį bus su
rengta Lietuvių Sporto Olimpiada.

“4. Antros seimo sesijų dienos vakare 
įvyks dramos grupių mažų veikalų per
statymai.

“5. Kiti sporto veiksmai, kaip golfas, 
bowling ir plaukimas turės įvyks po pie
tų ir pavakariais.

“6. Penktadienį, seimo užbaigimo die
noj numatyta surengti. gražus koncerti
nis parengimas ir šokiai.

“Šiom visom pramogom ir sporto rung
tynėm išrinkta komisijos. Seimo komite- 
tan įeina St. Juška, J. Skeberdytė ir J. 
Sakalas.”

“Barškančiosios Gyvates“ Mūsų 
Pakraščiuose

Hitleris žino, kad prisiųsdamas į Ame
rikos pakraščius vieną ar kelis savo sub- 
marinus (“barškančiąsias gyvates”) jis 
militariškai jokio smūgio mūsų kraštui 
neužduos. Jis žino, kad tie submarinai 
bus sugauti, bus sunaikinti. Kam tat jis 
čia juos prisiuntė? Jis prisiuntė juos 
tam, kad įvaryti Amerikos žmonėms bai
mės, kad įvaryti juosna panikos, kad įva
ryti juosna tam tikro nepasitikėjimo sa
vo stiprybe.

Bet Hitleris turi klaidą, jei jis mano, 
kad tuo būdu jis Amerikos žmones įva
rys į paniką arba išgąsdins. Amerikos 
žmonės puikiai žino savo priešo tikslus 
ir jų nepaiso. Mums rodosi, kad šis Hit
lerio žygis dar labiau suvienys visus 
Amerikos žmones, sukels juose noro ir 
pasiryžimo greičiau gaminti kanuoles, 
tankus ir orlaivius, kad su jų pagalba 
būtų galima greičiausiu laiku sunaikinti 
Hitlerį ir jo naciškas jėgas.

$2 aukavo: Juraitis, Yasaitis lankyti, linksmai laiką praleis- 
ir Vitkus; po $1: Mitchell, ti ir paremti mūsų darbą—ap- 
Bewery, Dudkevičius ir Mrs. rengt raudonarmiečius, 
Doll. J ......

Kaip pinigų daugiau pribu
vo, tai nupirkta dar vilnų už 
$24 ir išdalinta mezgėjom.

Fr. Deltuvienė jau antrą 
svederį pradėjo mėgsti; po 
vieną svederį numezgė: Fr. 
Deltuvienė, J. Pivariūnienė ir 
Levickienė. Kitos ir jau baigia.

Dabar yra rengiami šokiai, 
sausio 31 d., 8 yal. vakare, 
Liet. Svetainėj.

Kviečiame skaitlingai atsi-

kurie
naikina fašizmą.

S. Bartašienė, Mezgėja.

Singapore. — Anglai at
mušė japonus atgal rytinė
je dalyje Malajų pusiausa- 
lio. Nukirto žemyn bent 5 
japonų orlaivius.

Berlin, saus. 22. — Naciai 
sušaudė dar du francūzus 
už veiksmus prieš vokiečius.

Japonų Barbariškumas
žmogžudystčs, PI č š i m ai, 
žaginimai — Japonų Armi

jos Mėgiami “Sportai” 
Japonai melavo, kuomet 

jie sakė, kad Nankinge su
ruoštos masinės žudynės, 
plėšimai ir moterų ir mer
ginų išniekinimai buvo at
likti kareivių, kaip Japonų 
vyriausybė aiškino, nieko 
apie tai nežinant vyriausiai 
karo komandai. Tie barba
riškumai nėra draudžiami 
kareiviams. .Priešingai, jie 
yra tikslūs ir planingi. Tie 
japoniški barbariškumai at
liekami kiekviename japonų 
užimtame mieste, taip grei
tai, kaip tik japonų kariuo
menė ten spėja įvesti savo 
“tvarką.”

Pirmas žingsnis yra tero
rizuoti okupuotas teritori
jas iš oro. “Atviri (negina
mi) miestai” sistematiškai 
bombarduojami ir civiliai 
žmonės kertami, kaip dal
giu, kulkasvaidžiais. Japo
nų tikslas yra tuomi įbau
gini civilius gyventojus, kad 
jie reikalautų savo valdžios 
taikymosi su japonais.

Nors tuo būdu japonai 
dar niekur nėra atsiekę sa
vo tikslo, bet po senovei sa
vo tokią programą vykdo 
gyveniman. Bombarduotų 
be militariško tikslo miestų 
surašąs užpildytų ištisus 
laikraščių puslapius. Negi
namose apylinkėse žemai 
skrįsdami lakūnai paleidžia 
darban savo kulkasvaidžius 
į kiekvieną judantį daiktą 
— žmones, gyvulius ar ve
žimus. Daugumoje lakūnai 
pasirenka laiką, kuomet 
miestų gatvės pilnos žmo
nių, dažniausiai turgavie
tes, kur rinka būna užpil
dyta žmonėmis ir

Po tokių atakų 
ka kariuomenė, 
surengia masines

1 Tuomi norima 
okupuotai apylinkei japo
niškų jėgų “galingumą.”

Po to kareiviai gauna tri
jų dienų “šventę;” paliuo- 
suojami jie-nuo visų, išski
riant sargybos ir kitų būti
nų eilinių pareigų. Gyven
tojams įsakoma palikti savo 
namų duris nerakintas, ne
va dėl to, kad ten nesi
slapstytų partizanai, 
reiškia, kad kareiviai gali 
įsibriauti į gyventojų na
mus bile laiku be jokių per
sergėjimų ir gyventojams 
nėra laiko paslėpti savo 
bent kokius turtus ar mo
teris ir merginas.

Japonų oficieriai yra ap
rūpinami prostitutėmis vi
suose garnizonuose, bet pa
prasti kareiviai yra ragina
mi jieškot pas gyventojus 
sau lytiško pasitenkinimo, 
taip pat ir maisto. Jie siau
čia miestų gatvėse ir so
džiuose, kaip kokie išalkę 
vilkai, atvirai reikalaudami 
senesniųjų atiduot jiems sa
vo moteris ir merginas, ne-

gyvuliais, 
iš oro se- 
kuri tuoj 

žudynes, 
parodyti

Tas

, aplenkiant ir misijonierių 
■ įstaigų, kur dažniausiai su
sirenka europietės moterys 

; įr merginos, kaip
dėl prieglaudos 

, tokios apsaugos.
Chugkinge teko 

ninius užrašus pas užmuš
tus japonų kareivius ir jie 

1 buvo išversti į anglų kalbą. 
Pagal tuos užrašus, japonų 
kareiviai įsitikinę, kad vi
sos chinietės moterys — ko
ketiškos ir kad jos vien 
trokšta progos pamyluoti 
vyriškumo pilną japonų ka
reivį.

Vienas užsienių daktaras 
sakė, kad jis žinojo 68 chi- 
nietes moteris, kurios buvo 
išžagintomis pirmomis ke
liomis japonų okupacijos 
dienomis. Tarp šių buvo 
moteris virš 60 metu am
žiaus ir mergaitės 10 m. 
Viena mergina buvo gydo
ma, kurią atakavo kareiviai 
30 sykių vienos nakties bė
gyje. ?

Japonai išlaikė įrodymus 
savo blogumo, supuvimo. 
Savo kameromis jie foto
grafavo merginas nuogai iš
rengtas ir priverstas stovė
ti tarp japoniškų kareivių. 
Teko daug tokių paveiks
lų matyti: verkianti mo
teris, j nokiantysis japo
nas. Teko matyti paveiks
lus moterų išgėdintų, nužu
dytų, jų nuogi kūnai gėdin
gai “pagražinti.” Teko ma
tyti tuzinus paveikslų nužu
dytųjų — krūvas lavonų be 
galvų, grioviai u ž v e rsti 
valstiečių lavonais.

Virš minėta trijų dienų 
“šventė” duoda kareiviams 
progą tiksliems plėšimams. 
Kiekvienas okupuotas mies
tas japonų “apvalomas” nuo 
visko — pradedant dailės 
kuriniais iki vištų. Vogtais 
daiktais tada pasidalinama 

I sistematiškai. Komandie- 
riams tenka didesni daiktai, 
kaip baldai, divonai, patie
salai ir kt. Paprastiems ka
reiviams tenka viskas, ką 
jie gali panešti. Jie “veikia” 
•būriais, dažniausiai koman
duojami kapralo ar kito vir
šininko, o kartais įsako sa-

ir vaikai 
ir šiokios

rasti die-

mus daiktus į nustatytą vie
tą. Visos japonų stovyklos 
užverstos tokiais iš valstie
čių išplėštais daiktais oku
puotose apylinkėse.

Plėšimai privatinių namų 
paprastai lydimi žudynėmis 
ir žaginimais. Įsigyvenęs 
paprotys yra — šeimos gal
vą pakabint už rankų taip, 
kad jo kojos ne visai pasie
kia žemę. Tada jo manta 
apiplėšiama ir jo žmona ir 
dukterys išgėdinamos prieš 
jo akis. Ypatingi kankynių 
pagražinimai yra taikomi 
tiems tėvams, kurie pasle
pia savo dukteris.

Po’ masinių žudynių, iš- 
gėdinimų ir plėšimų, įstei
giama militariška valdžia

okupuotame mieste. Bet tai 
dar nereiškia barbarizmo 
galą. Užmušinėjimai vistiek 
nesibaigia. Dauguma jų es
ti visai be reikalo ir žiau
riausioje formoje: priežas-i 
tys to tankiausiai būna at-j 
keršinimai už partizanų! 
veiksmus.

Iš šimtų tokių žudynių vi
sose okupuotose teritorijo
se galima paminėt sekamas: 
Taichow mieste japonas 
sargybinis pašaukė valstie
tį pas save ir kuomet vals
tietis prisiartino, kareivis 
pervėrė jį durtuvu. Kitas 
valstietis nešė miestan par
duoti savo produktus, pake
liui turėjo praeiti kareivius 
kulkasvaidžių pratimuose. 
Jie atsuko kulkasvaidį į jį 
ir ant vietos nudėjo. Tyčias 
valstietis mėgino pagauti 
savo ištrūkusį asilą, sargy
binis jį nušovė dėl to, kad 
valstietis prieš jį nesustojo 

*ir neatsiklaupė.
Toks brutališkumas pasi

reiškia prie kiekvienų oku
puoto miesto vartų, pro ku
riuos valstiečiai atneša į 
miestą savo produktus. 
Valstiečio dvasia ištrenkia
ma šautuvo storgaliu; bū
rys valstiečių surišti, kaip 
kiaulės ir palikti pakelyje 
visai dienai. Japonams mė
giamas “sportas” yra nu
pjaustyti valstiečiui ausis. 
Didelio pasitenkinimo japo
nų sargybiniai gauna, kuo
met turi progos išrengti 
nuogai jaunas merginas ne
va j ieškodami paslėptų re
volverių. Tankiai nuogos 
merginos visai dienai pri
rišamos prie stulpo, o sar
gybiniai, eidami sargybą, 
jomis gėrisi, grožisi.

Chinijoj tankiai suruošia- 
ma masinės žudynės, kad 
padarius į chiniečius' “įspū
dį” už partizanų veiksmus 
ir pačių valstiečių pasiprie
šinimus. Hankowo mieste 
masinių žudynių vieta buvo 
vadinama Bund, prie upelio, 
toj miesto dalyje, kur būda
vo visada didžiausias judė-l 
j imas - susikimšimas. Ten 
dažnai susirinkdavo ir sve
timšalių, — jūreivių ir ki
tų užsieniečių, kuriems te
ko būt liudininkais tokių 
masinių žudynių. Jie nega
lėjo teikt šimtams žudomų 
jokios pagalbos. Kai ku
riems suimtiems žudymui 
buvo leidžiama pabėgt į 
upelį, kur japonų šauliai 
juos nuskindavo plaukian
čius upeliu.

Jei pasitaikydavo, kad j 
būrys partizanų būdavo su
imtas kur nors kalnuose, 
tai jie būdavo varomi per 
kelis miestelius ir kelyje 
kiekviename miestelyje po 
kelis nužudoma akyvaizdo- 
je valstiečių, o dar daugu-j1: 
moję valstiečiai buvo ver-ĮJ^ 
čiami

buvo užrašytas vienas toks • 
partizanų žudymas. Visą 
dieną tie partizanai buvo 
varinėjami iš miesto į mies
tą ir po du ar tris nužudo
ma kiekviename mieste. 
Pirmoji grupė buvo sušau
dyta, antrajai galvos nuka
pota, trečiuosius gyvus su
degino.

Okupuotose vietose suimi- 
nėdavo stiprius vyrus ir 
juos pristatydavo prie dar
bų. Jei kartais tuose dar
buose įvykdavo kokis sabo
tažas, tai visus tokius vers
tinai pristatytus prie darbo 
darbininkus sušaudydavo ir 
jų vietą dapildydavo vėl su
imdami kitus valstiečius. 
Jeigu kuris iš tokių darbi
ninkų pabėga, tai jo brolis, 
tėvas ar sūnus yra nužudo
mi. Japonai tokia tvarka 
didžiuojasi ir ją vadina “sa
vo darbą mylinčių darbi
ninkų sistema.”

| Japonai kaip kada pa
skelbia laikraščiuose, kad 
visi vyrai nuo 12 iki 40 m. 
amžiaus, gyvenanti sodžiuo
se, kur daugiausiai veikia 
'partizanai, bus sušaudomi, 
i jei tie veiksmai nesustos. 
Tai nereikšdavo paprastu 
pagrasinimu esant, bet daž
niausiai visi sodžiai būda
vo sunaikinami ir visi vyrai 
išžudomi.

Chiniečiai, liūdėdami mi
rusiųjų, nešioja baltus ap
avus. Tokie balti apavai 
(gedulo ženklai), matomi 
visur, kur tik japonai buvo 
ar yra okupavę vietas. Carl 
Crow, kuris lankėsi Chini- 
joj dar prieš Japonijos už
puolimą iš pasalų ant Ame
rikos, šiuos barbariškumus 
surašinėjo ir pridavė ame
rikoniškam laikraščiui “Sur
vey Graphic,” iš kur ir šis 
straipsnis paimtas.

J. By-nas.

Mr. Dollar a Year
Washingtone yra valdžios 

įstaiga, šalies gamybai tvar
kyti. Ji vadinasi Gamybos 
Tvarkymo Raštinė (Office 
of Production Manage
ment). Prie šios įstaigos 
yra susitelkę keli šimtai į- 
vairiausių žinovų-specialis- 
tų, visokiose mūs šalies ga
mybos šakose. Vieni jų yra 
pakviesti pačios valdžios, o 
kiti liuosnoriai pasisiūliję 
su patarnavimais. 255 tokių 
ekspertų dirba už $1 į me
tus, o 631 asmuo jokio mo
kesčio iš valdžios neima, — 
darbuojasi veltui.

Tai iš ko gi gyvena tie 
vieną dolerį gauną į metus 
pensijos vyrai? Ir kas gi jie 
per toki, kad tiek daug “pa
sišvenčia” šalies labui? Kas 
slepiasi po tąja jų neva pat
riotine skraiste, už kurios 
keli šimtai visokių gamy
bos ekspertų, sušilę, vienas 
su kitu lenktyniuodami, 
darbuojasi?...

! Jų “patriotinė” uždanga 
nuplėšta. Ir nuplėšė ją 
Jung. Amerikos Valstijų 
senatinė komisija savuoju 
raportu, kurį ji paskelbė 
viešumon. Raportuo tojum
buvo tos komisijos pirmi
ninkas, senatorius Truman. 

Pasirodo, kad tie neva 
liuosnoriai ir be mokesčių 
dirbą valdžios patarėjai ne 
tiek vadavosi šalies intere
sais, kiek jie rūpinosi “nu
tukusių” industrialistų pa- 
sipelnijimais, gaunant iš 
valdžios riebiai apmokamus 
užsakymus. Neminėdami tų 
“pasišventėlių” vardų pa
skirai, vadinsime juos ben
dru pavadinimu — Mr. Dol
lar A Year. Toje valdiško- 

įstaigoje, vadinamoje 
T__ i susirinkti į žudynių O(ffice) of P (reduction)
vietas. Teko matyti japonų .M(anagement), sušilę dar-

I (Tąsa ant 5-to pusi.)
vietas. ieKo matyti japonui 
kareivio dieninį užrašą, kuri



šeSta&ehis, Sausio £4, 1942
■ t ............. .Į » .. . ■ .. .. ■

Worcester, MassPagal Pienę
(Poema)

kad 
davė

Niujorko CIO nariai, priklausą Wholesale & Warehouse Employes lokalui 65, 
nesenai suruošė didelį masinį mitingą Madison Sq. Gardene, kur buvo priimta 
7,000 nauju narių. Paveikslas parodo mitingo vaizdą.
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Hitleris karą pradėjęs 

Ir pienu susižavėjęs; 
Nuo Atlantos okeano, 
Visad laikėsi prie pieno.

Tauton koją tik įkėlęs,
Grobė turtą, kaip pašėlęs: 
Plėšė mažą, kaip ir seną— 
Visus lygiai,, pagal pieną.

O jei plėšiam’s suvaitojo,
Tuoj galva nusviro jojo— 
Vykdė kruvinąjį meną, 
Skerdė žmones pagal pieną.

“Vadas aš nuo dievo leistas, 
Mano žodis nebus keistas— 
Viena tauta, vienas vadas, 
Pagal pieną viskas dedas!”

Bet prie-Maskvos, Leningrado, 
Hitlerio pienai sugedo, 
O betaisant juos prie stalo, 
Padai prie žemės prišalo!

Tik tenai vokiečio-fliuko, 
Po piet galva apsisuko;
Batus maunas, keikia, stena 
Ir nuo stalo griebia pieną.

Basom kojom jis per sniegą, 
Kaip padūkęs atgal bėga, 
Bet vis gieda, giesmę seną: 
“Aš tik traukiuos pagal pieną.”

O čia gynėjai Sovietų, 
Kaip iš šiaurių taip iš Pietų, 
Narsūs sūnūs proletaro, 
Per šerengą prūsą varo!

Gi netoli Stalingrado, 
žaibai virto žvakėm ledo! 
Nors dantims, kaip šuo kaleno, 
Bet vis laikės savo pieno.

Tebesiekiant jam ^Kaukazo, 
Nuo aliejaus ir nuo gezo, 
Nelaimingo Adolfuko, 
Špunka iš rankų išsmuko!

šaltis spaudžia, sniegas rūksta, 
O kur trumpa, .ten ir trūksta, 
Kuomet jau ant galų-galo 
Ir kulkos vambzdžiuos įšalo!

ABCHAZŲ POETAI IR RAŠYTOJAI
Caro sargybinių pavergta abchazų liaudis 

nenurimdavo engiama—ji nuolatos sukildavo 
prieš pavergėjus—prieš caro generolų okupa
cinę kariuomenę. Nepajėgdama suvaldyti ab
chazų, caro valdžia XIX šimtmečio viduryje 
sugalvojo žiaurų planą sukilusiai tautai su- 
likviduoti. Valdžios įsakymu abchazai turėjo 
palikti gimtąją savo žemę, turėjo bėgti iš sa
vo senelių namų. Dešimtys tūkstančių darbš
čių ir beginklių žmonių buvo varu išvaryti į 
Turkiją.

Tai metais, tikrai pačiais tamsiausiais ir 
tragiškiausiais metais abchazų tautos istorijo
je, neturingo valstiečio šeimoje gimė būsimas 
poetas — abchazų literatūros pionierius — 
Dmitrijus Josifovičius Gulija. 1877 m. buvo 
suniokotas ir sudegintas jo tėvo namas ir ket
vertų metų Dmitrijus išgirdo iš savo namų 
išguitųjų valstiečių dejavimus tr keiksmus, 
tremtiniais-machadžirais tapusių valstiečių 
(machadžirais istorija praminė tuos kruvinai 
išguitus abchazų tautos tremtinius). Vargin
gos gyvenimo sąlygos svetimoje šalyje priver
tė Guli jų šeimą netrukus slaptai grįžti vėl į 
Abchaziją.

Reikėjo turėti daug vyriškumo ir milžiniš
kų gyvybinių jėgų, kad galėtų tais laikais kur
ti savo gimtosios tautos poetinį žodį.

Dmitrijus Gulija pagrįstai laikomas padė
jusiu pagrindus abchazų dailiajai literatūrai 
ir iš dalies abchazų raštingumui. Juk iki jo 
abchazų literatūra tegyvavo tik įvairių liau
dies žodinės kūrybos formų kūriniais, niekie
no nesurašytais. Gulija pradėjo pirmos abcha
zų tautos abėcėlės sukūrimu. Paskui jis pir
mas išdrįso išleisti savo liaudies godas ir lū
kesčius eilėraščiais. Savo eilėraščius ir dainas 
jis, negalėdamas spausdinti gimtąja kalba, 
deklamuodavo ir dainuodavo kartu su jauni
mu, su liaudimi,' išmokydamas jų.

Dabar saulėtoje, skaisčiai džiugioje Abcha
zijoje, Didžiosios Spalio Socialistinės Revoliu
cijos išvaduotoje, per trumpą laiką išaugo ir 
suklestėjo nauja įvairių individualybių litera
tūra, plačių temų ir didelio diapozono. Išau
go savi rašytojai, poetai, dramaturgai, kriti
kai, labai daug dirbantieji kultūriniam Abcha-, 
zijos klestėjimui.

Eilė jų naujų kūrinių, įdėtų Maskvoje lei
džiamame žurnale “Družba narodov” (“Tautų 
draugystė”), kuris sistemingai supažindina 
tarybini skaitytoją su geriausiais mūsų dau

Siektu grobiu apsilaižęs, 
Nei tas žydų vadas, Maižis, 
Arijonus Į ten vedęs, 
Skuta atgal, kaip pagedęs!

Gi- dvasia Napoleono, 
Prisikibus jam prie šono: 
“Paskui mane, aini mano, 
žinau kelią ir be pieno.

Jeigu mano rolę loši,
Tai dabar tikrai žinosi,
Kad prie Maskvos kelio galas, 
Elenos saloj—Finalas!

Kaip apleisi šitą svietą, 
Mano kaulai duos tau vietą: 
Sutriunėję kaulai mano, 
Nesupranta jokio pieno.”

Kinkos dreba, akys raibos,
Lig žegnotis, prūsas, graibos, 
Bet dvasia dar vis veblena, 
Jam į ausį savo pieną:

“Juk lygiai kiekvien’s besotis, 
šešios ilgis, o trys—plotis 
žemės pėdas tiktai gavo, 
Kurs kaip tu ir aš kariavo.

Nepaisant kiek užkariauni,
Bet vis tokį plotą gauni, 
O ant vėlės, kaip ir mano, 
Velnias nujos ir be pieno!

O jau pragaran pakliuvęs, 
Nieks neklaus kuom esi buvęs— 
Viena tauta, vienas vadas, 
Į skauradą spirgus dedas!”

.Iš akių, Napoleonas,
Jam išnyko, kaip koks monas;
Kas čia dedas, neišmano, 
švaistos kardu, graibos pieno.

Jam besiginant nuo vėlės, 
Pasimaišė j nod’s šešėlis,
O kaip kardu jis jam kirto, Į
Stukas be galvos nuvirto.

Gi kaip galvą jis paspyrė, 
Baisią klaidą greit patyrė: 
“Doner veter!” Dreba oras.
“Juk tai mano generolas!”

Dėde Vincas.

giatautės literatūros kūriniais, yra nepapras
tai įdomūs ir neabejotinai įrodo vienos pačių 
jauniausiųjų Tarybų Sąjungos tautų literatū
rų kūrybinį augimą. Tame žurnale ir visai 
neseniai išleistame vertimų į rusų kalbą rinki
nyje “Abchazijos poetai” įdėtos apysakos, no
velės, apžvalgos, eilėraščiai, dainos ir liaudies 
žodinės kūrybos kūriniai, žymi vieta čia ten
ka. abchazų literatūros senelio Dmitrijaus Jo- 
sifovičiaus Gulijos kūriniams. Socialistinės 
statybos metais išsiskleidė jo didelis poetinis 
talentas, kuris daro didžiulę įtaką abchazų 
literatūros formavimuisi. Gulija Tašo poemas, 
lyrinius eilėraščius, balades, dainas ir pasakė
čias, daug verčia rusų, ukrainų ir gruzinų li
teratūros klasikų kūrinių į abchazų kalbą — 
jis kultyvuoja įvairius literatūros žanrus. Pa
staruoju laiku jis parašė pirmąjį abchazų ro
maną “Kamačič,” labai ryškiai ir vaizdžiai pa
rodantį abchazės moters evoliuciją klasių ko
vos procese. Savo kūriniuose Dmitrijus Gulija 
apdainuoja laisvąjį darbą, labai vaizdžiai pie
šia milžinišką Abchazijos autonominės respub
likos socialistinę statybą, atvaizduoja žmonių 
su nauja galvosena formavimąsi.

Iš paskutinių jo poetinių kūrinių įspūdin
giausias yra eilėraštis “Tau, Stalinai,” atsilie
piąs į laisvosios laimingos abchazų liaudies 
godas ir išgyvenimus. Jis kupinas meilės jaus
mo socialistinei tėvynei, jis apdainuoja pui
kųjį gyvenimo laiką, kuomet kuriama tautos 
kultūra, iškyla jos talentai. Gulija rašo apie 
“abchazus, kadaise vergovės iškankintus, o da
bar spindinčio gyvenimo apšviestus, pamiršu
sius praeities nuostolių kartumą.”

Abchazų liaudis žino ir myli savo pirmąjį 
ir seniausiąjį rašytoją, ištikimą savo tėvynės 
sūnų—jį išrinko deputatu į savo socialistinį 
parlamentą, jam suteikė liaudies poeto ir dar
bo didvyrio aukštą vardą, apdovanojo jį Dar
bo Raudonosios Vėliavos ordinu. Nors jau ir 
labai senas, tačiau Dmitrijus Gulija tebėra 
kupinas jėgų ir energijos.

Socialistinė santvarka iškėlė visą plejadą 
įvairių talentingų poetų, gavusių neišsemia
mas galimybes laisvai ugdyti savo talentus ir 
kurti. Jų tarpe I. Kogonija, B. šinkuba, L. 
Kvicinija, K. Agumaa, A. Džonua ir S. San- 
gulija. Jie jau išėjo į visasąjunginę areną — 
jų kūryba plačiai atstovaujama ' rinkinyje 
“Abchazijos poetai.”

žymių laimėjimų turi ir abchazų proza.
/
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Labai populiari plačiose liaudies masėse ta
lentingo jaunos abchazų prozos atstovo Jur
gio Gulijos kūryba, — trumpų, bet dinamiškų 
apysakų autoriaus, kurio eilė kūrinių yra iš
leisti ir rusų kalba (vertimai), kaip “Pasako
jimai prie laužo,” novelė “Kerštas,” apysakos 
“Ant ežios,” “Sidabrinis medalis,” “Tėvai” ir 
“Mustafas čolokua.”

Labai įdomi jo apysaka, pasižyminti naujo
vės jausmu, — “Susitikimas,” Įdėta antraja
me žurnalo “Družba narodov” numeryje. Tai 
pasakojimas apie žmones, kurie kovoja su 
šimtmetiniais tautiniais prietarais ir papro
čiais, kurie stiprina naujus socialistinius san
tykius. Abchazų profesorius Nanba ir kolekty
viu inkas valstietis Aranas, iš senų senovės bu
vę nesutaikomi priešai, degte doge kerštu vie
nas kitam, dabar sprendžia abu vieną ir tą pa
čią problemą — abu augina naują rūšį šal
čiams atsparių citrinų, ir laisvo darbo ir kūry
bos džiaugsmas suartina juodu.

Abchazų rašytojai dirba labai efektyviai ir 
sėkmingai, štai jau šešti metai eina puikus 
“Abchazijos rašytojų almanachas.” Leidžiama 
labai daug vertimų Puškino, Lermontovo, Rus- 
tavelio, Ševčenko, IIjos čavčavadzės, Gorkio, 
Ostrovskio, Čechovo ir kitų rašytojų kūrinių 
abchazų kalba. Leidžiami šių laikų rašytojų 
kūrinių rinkiniai, knygos.

Abchazijoje išaugo turtinga ir įvairi lite
ratūra, abchazai susilaukė geriausiųjų tary
binės ir pasaulinės literatūros rašytojų.

Armėnų Poezija
“Su armėnų poezija,” — kaip rašo geras 

Armėnijos žinovas, rusų poetas Valerijus 
Briusovas, — reikia susipažinti kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui, taip pat, kaip su Ela
dos tragedijom, Dantės “Komedija,” Viktoro 
Hiugo poemom ir Šekspyro dramom.

Socialistine visuomenė pravėrė savitarpės 
kultūros turtų kėlimo kelią, broliškų tautų su
sipažinimui su jų poezijos turtais. Jau išleis
ta Azerbaidžano, Kazachstano ir Ukrainos po
ezijos antologijos. Dabar padarytas naujas li
teratūrinis laimėjimas, išleista Armėnijos po
ezijos antologija. Tarybinis skaitytojas galės 
susipažinti su armėnų tautos milžinišku poe
zijos palikimu.

“Armėnų poezijos antologija” yra pilniau-' 
sias armėnų poezijos rinkinys rusų kalba.

šioje gražiosios knygos 720 lapų yra apie 
400 geriausių poezijos kūrinių: poemų, gies
mių, epiškų fragmentų ir t.t., kurie sukurti 
beveik 2,000 metų laikotarpyje.

Nors Armėnija daug kartų buvo apiplėšta 
ir sunaikinta, bet vistik ji išliko gyva, ir iš
saugojo negęstantį gyvenimo džiaugsmą, ku- 
rid\ atsispindi jos kūryboje.

Labai plati antologijoje armėnų tautos li
teratūrinės poezijos dalis: darbo dainos, karo 
dainos, dainos apie meilę ir t.t., kurios kalba 
apie tautos jausmų gilumą bei turtingumą, ir 
aukštą kūrybos techniką.

Savotiškai/domėdamasis skaitytojas susipa
žins su antologijoje patalpintomis karo daino
mis. Jose nepaprastai vaizdžiai atsispindi ar
mėnų darbo liaudies patriotiškumas, laisvės 
ir gimtinės meilė.

Labai puikiai antologijoje pavaizduota vi
duramžių poezija, Čia skaitytojas sužino, kad 
armėnų viduramžių poezija pasaulinėje lite
ratūroje davė ištisą eilę lyrikų, kaip Grigoris 
Narekaci, Nerses Snorali, Trikas Ovanes ir 
Konstantinas Evzikanei, Grigoris Achtama-
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Iš Liet. Sūnų ir Dukterų Drau- , 

gijos Susirinkimo

Prieš kiek laiko įvyko Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos susirinkimas, kuriame na
riams buvo duota viso pereito 
meto apyskaita iš draugijos 
gyvavimo n) jos biznio apyvar
tos.

visų raportų paaiškėjo, 
pereiti motai draugijai 

gražaus pelno; ypač 
kliubas ir parkas, kurie yra po
šios draugijos kontrole, finan
siniai draugijai gerai apsimo
kėjo. Kliubas davė pelno per 
metus $4,569.77. Vien tik per 
pereito gruodžio mėnesį Įplau
kė $715.77. Bilos visos apmo
kėtos, ir apmokėto tavoro ant 
rankų randasi virš $900. Kre
ditas už tai priklauso kliubo 
gaspadoriui J. Urmonui ir biz
nio komisijai—J. žalimukui ir 
J. Bakšiui. Palyginus metus 
prieš tai, finansuose pasidaro 
nemenkas skirtumas. Tą gerai 
atsimena visi draugijos nariai.

Parkas davė pelno per va
sarą $1,841.07. Biznį tvarkė 

1 Ig. šiupėnas ir M. Tamošinas. 
savo forma Sajat — Novos poezijos darbus, į karko prižiūrėtojum-gaspado- 

Irium buvo A. Čeponis. Tvarka 
buvo pavyzdinga ir, mano su
pratimu, visi tąja tvarka buvo 
užganėdinti.

Bėgyje vienų 
buvo 54; mirė 
šalpomis ligoje 
mis išmokėta $3,286.65. Pašal
pą ir pomirtinę tvarkė sekre
torius J. J. Bakšys.

Buvo pranešta-raportuota, 
apie paminėjimą tų dviejų lie
tuvių jaunuolių, kurie žuvo su 
laivu “Reuben James,” dar 
prieš Jungt. Amerikos Valsti
joms Įstojus Į šį karą. Ryšyje 
su tuom, prieita išvados, kad 
dabar mūsų šalis jau kariauja, 
jau yra ir daug daugiau mūs 
jaunuolių užmuštų,—todėl pa-

rei, Napetas Kučakas, Mirtičas Nagačas. Vi
si šie žymieji rašytojai yra broliškosios tau
tos nemirštami dainiai.

XVIII šimtmetyje iškyla poetas Sajat — 
Nova, kuris gerai pažino savo dainų jėgą, ir 
aukštai vertino savo dainiaus — ašugoi pašau
kimą. Antologijoje skaitytojas atras puikius

kurie garbina meilę, laimę, grožį ir darbą. 
Taip pat jo darbus, kurie liečia to laiko so
cialines problemas, ir kurie atausti giliu liū
desiu dėl savo tautos tragiško likimo.

Mes Įgyjame pilną apžvalgą apie XIX am
žiaus Armėnijos žymiųjų poetų grupę: S. 
šachazize, R. Patanjane, G. Dochochaniane, 
M. Pešiktošlane, P. Durjane, A. iCaturjane ir 
kt. Šiose dainose daugiausia atsispindi liūdnas 
tautos likimas ir kvietimas Į kovas dėl Ar
mėnijos* išlaisvinimo.

Bet Armėnijos dainiai — optimistai. Jų 
dainos ataustos tikėjimu geresniais laikais. 
Vienas geriausių XIX amž. Armėnijos poe
tų — Ovanes Joanisianas, 1908 m. rašo: “Tu 
nemirsi. Aš tikiu Tavo gyvenimu, kuris eis, 
kuriam reik eiti.”

Skaitytojas susipažins ir su didžiojo armė
nų dainiaus Ovanėso Tumaniano, turtingais ir 
Įvairiais darbais. Antologijoje yra dainiaus 
19 dalykų. Tai dainos, 1 
pasakos, baladės ir žinoma poema “Anuš,” ku
ri garsina didvyriškumą tėvynės labui, ir ku- . _ , .• v. i • i • \ ~ , .• v. . į visus musu jaunuolius,ri žinoma kiekvienam Armėnijos valstiečiui. I . x T x x 
Čia yra ir jo vienas geriausių darbų “Gruzi-j 
jos dainiams,” kuriame didysis armėnų klasi-f 
kas apdainuoja Kaukazo tautų draugystę iri 
broliškumą.

Antologiją 
tų darbai ir 
ją Tarybinę 
kukuojančiu 
didvyriškumą, bei žymiąsias socialistines 
gales protingosios’ leniniškos staliniškos poli
tikos.

Paskutiniame dvidešimtmety Tarybų 
meni ja išsiauklėjo ištisą eilę naujų talentingų 
poetų: Nairi Zarjani, Gegam Sarjan, So- 
goman Taronici, Ripsime Pogosian, Sarmen, 
Gurgei) Bozian, Ovanes Siras, S. Vaguni, A. 
Graši, V. Grigorianas, T. Gurjanas, Achuni ir 
kt., kurie pilnai reprezentuojami antologijoje. 
Jų kūrybos kelias ir stilius labai Įvairus. Vie
no iš populiariausių Armėnijos poetų Nairi 
Zarjan darbai išsiskiria savo pilietišku pato
su ir aštriu publicistiškumu; jis ir lyrikas, ir 
dainius, ir epikas.

Taip pat Įdomu susipažinti ir su armėnų 
dainium Geganu Sarjanu. Iš jo darbų dvelkia 
švelnus lyrizmas ir gamtos meilė. Ovanes 
rože daugiausia apdainuoja savo gimtąją 
mę. Jis — jauniausias armėnų poetas.

Išlaisvinta broliškoji Armėnija turtinga 
vo tautos dainom ir ašugų giesmėm. Armėnų 
tautoje yra pabudusios galingos kuriančios jė
gos. Ašugai ir pasakotojai kuria Įžymias kul
tūrines vertybes — naujų didvyrių epą, pada
vimus, pasakas — visa tai matome antologijo
je. T. L.

metų ligonių 
4 nariai. Pa
ir pomirtinė- 

baigia Tarybų Armėnijos poe- 
ašugų dainos apie skaisčią, nau- 
Armeniją, su jos linksmu, kun- 
gyvenimu, Stalino penkmečių 

per-
ten

Ar- mi-
M.

ketureiliai, legendos,l’iktas dalykas ant toliau t. y., 
kuomet mes laimėsimo karą, 
tuomet mes sykiu pagerbsime 

, kurie 
j jau žuvo ir dar žus už demo- 
I kratiją ir sunaikinimą fašiz- 
I mo.

Turėjome atstovą nuo LPT, 
arba geriau sakant, nuo mūs * 
radijo metinio suvažiavimo, 
kuris buvo Bostone. Dr. P. 
Butkevičius davė apie tai tu
riningą raportą, pagirdamas 
tos Įstaigos veikimą, ir tuos 
energingus veikėjus, kurie 
veikia.

Suteikta gedulu pagarba 
rūsiai šios draugijos narei 
Skliutienei, kurią mirtis išsky
rė nuo gyvųjų pereito gruo
džio 29 d.

Draugija nupirko mūs šalies 
Apsigynimo Bonų už $750. Tai 
graži parama Dėdei Šamui. 
Savaitė vėliau, Įvyko šios 
draugijos direktorių susirinki
mas, kuriame paskirta $50 
Amerikos Raud. Kryžiui.

Tas pats direktorių susirin
kimas paskyrė kalėdinių do
vanų kliubo gaspadoriui J. Ur
monui $25 ir jo pagelbininkui 
K. Laužikui—$15 už jų teisin
gą ir gerą darbą.

Manau, kad direktoriai ge
rai padarė, paskirdami jiems 
dovanėlę.

Draugas 
nešė, kad 
dalininkų 
m as, Į kurį jis 
delegatu; jis priminė, jog jam 
būtų smagu pasveikinti tąjį 
dienraščio “Laisvės” suvažia
vimą su keletą dolerių nuo 
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugi- 

(T^sa ant 4-to pusi.)

Si- 
že-

sa-

J. J. Bakšys pra- 
artinasi “Laisvės" 
metinis suvažiavi- 

yra išrinktas

Singapore. — Chinija at
siuntė tūkstančius savo ka
riuomenės į talką anglam 
prieš japonus Burmoj.
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 17

(Tąsa)
—Greičiau kelkis! — šaukė von Feld

man.
—Ne! — atšovė Spanknoebel.
—Sakau, kelkis! — reikalavo įraudęs 

Gestapo agentas.
—Ne, ne, nešaudykite mano namuose! 

Nedarykite to, jūs mus pražudysi te, — 
puolėsi prie jo daktaro Griebi žmona. 
' —Marš! — komandavo von Feldman. 
Jis įrėmė revolverį į šoną Spanknoebe- 
liui ir išvarė laukan. Jen jau laukė na
cių Gestapo agento automobilis, įvarė sa
vo auką, nuvežė į No. 86 prieplauką, ir 
užvarė ant “Europa” laivo. Ten Spank- 
noebelis buvo įmestas į laivo kalėjimą ir 
uždarytas. Kas jį laukė Vokietijoj, tai 
yra paslaptis, bet galima spręsti.

Taip nacių Gestapo viešpatavo. 1934 
metais, rudenį, į Jungtines Valstijas at
važiavo kitas Gestapo vadas, būtent Bit- 
tenberg. Jis išleido pareiškimą Ameri
kos naciams, kuriame, tarpe kitko, sakė:

“Vokietijoj ar Amerikoj, Azijoj ar 
Afrikoj, nacių partija visada buvo ir bus 
bosas ant savo narių. Yra kvailys ir 
niekšas, kuris naudoja brutališkumą ten, 
kur be to galima apsieiti, bet kada bru- 
tališkumas naudojamas partijos ir mūsų 
faderlando naudai, tai jis yra šventas. 
Mes tikime į kraują, kada tas kraujas 
reikalingas. Mes savo vaikus auklėjame 
dvasioje, kad jie mylėtų kraują ir aštrų 
peilį. Jeigu kas to nesupranta, tai tas 
nevertas nacių partijos narystės.”

Ir Vokietijos Gestapo šaika įvedė to
kį režimą, kad ant kiekvieno laivo vy
riausias žmogus buvo ne laivo kapitonas, 
kaip paprastai, bet “ortsgruppenfuehrer” 
—politinis vadas. Ant laivo “New Yor- 
ko” buvo vyriausias vadas ne jo kapito
nas Fritz Kruse, bet R. Becker; ant 
“Bremeno,” ne jo kapitonas Adolph Ah
rens, bet Wilhelm Boehnke, kuris yra pa
našus į doeringą ir panašiai rengiasi; 
ant “Europos” buvo Alfred Schumer; 

,ant “Hansa”—Fritz Schade; and “Deuts
chland” — Fritz Kubansky ir t.t. šie 
Gestapo agentai atsakė prieš Gestapo 
centrą ir jie galėjo diktatoriškai viešpa
tauti. Tas patsai buvo su Vokietijos am
basadoriais ir konsulais. Washingtone 
prie Vokietijos ambasadoriaus Hans Die- 
ckhoff, buvo asmeninis Hitlerio priete- 
lis ir Gestapo adjutantas Fritz Weide- 
mann, kuris buvo tikras ambasadorius. 
Prie to, dar važinėjo visa eilė Gestapo 
perdėtinių ir šnipų prižiūrėtojų, jų tar
pe žinomas Karl Weigand, kuris kitą 
vardą naudojo — Theodor Schietz. šie 
Gestapo agentai turėjo specialį susisie
kimą. Jeigu tik kas, tai jie gaudavo iš 
Vokietijos Gestapo pranešimą per ra
dio kas jiems daryti.

Kartą plaukė vokiečių laivas “New 
York” į Havaną, Cubą. Per radio gavo 
pranešimą:

—No. 1-41-S, išlipa Havanoj ir dugnas.
Vienas iš laivo specialistų ir neištiki

mas nacių šnipas išaiškino radio turinį, 
kas reiškė: “Gestapo agentas Kari 
Schlueter turi išlipti Havanoj ir grįžti 
atgal į Vokietiją.”

Ii* jeigu Gestapo suranda, kad tas ar 
kitas jų šnipas yra neištikimas, tai jie 
prašalina jį iš gyvųjų tarpo ir niekas 
apie tai nieko nesužino.

Ir ne tik jie savo šnipus ir agentus 
sekė ir persekiojo. Jie sekė visą eilę ki
tų šalių žmonių. Francijoj buvo nušau
tas Jugoslavijos karalius Aleksandras to
dėl, kad jis priešinosi Vokietijos ir Ita
lijos fašistų politikai. Kartu buvo už
muštas ir Franci jos užsienio ministeris 
Barthou, kuris buvo didelis Vokietijos 
nacių priešas.

Jie nepaliko ramybėj ir kitus žmones, 
kurie jiems pasirodė pavojingi. Buvo 
daug atsitikimų, kad nacių šnipai perei
davo per Šveicarijos sieną, įsiverždavo 
j politinių vokiečių, nacių priešų, pabė
gėlių namus, juos sumušė ir po prievar
ta nusivarė atgal į Vokietiją.

Gal būt dar bus vienas geras pavyz- 
dis, kaip nacių Gestapo pasielgė su vo
kietaite lakūne Antonie Strassmann. Ji 
gimė 1901 metais, Berlyne. Jos tėvas bu
vo profesorius Paul Ferdinand Strass
mann, gydytojas kaizerio ir jo šeimynos, 
profesorius Berlyno universitete. Jie bu
vo krikščionys, bet kilę iš žydų. Hitleris 
pavarė profesorių iš ligoninės darbo, iš
metė iš įvairių mokslo organizacijų. Jo 
vyresnis sūnus Helmuth buvo užmuštas 
kare 1916 metais. Jis savo lojališkumą 
jau seniai įrodė tėvynei. Bet tas viskas

nieko nereiškė naciams. Pagaliau, pro
fesorius 1936 metais pabėgo į Jungtines 
Valstijas.

Jo duktė, garsi lakūnė, išskrajojus lėk
tuvais ir zeppelinais, daug tarptautinių 
lenktynių dalyvė. Ir štai nacių šnipai 
Jungtinėse Valstijose ne tik ją akylai 
sekiojo, bet ir jos draugus, tikslu ją 
pagauti, įgrūsti į vokiečių laivą ir nu
vežti į nacių Vokietiją.

Amerikos policija susekė siūlą, kad 
New Yorke nacių Gestapo vadu buvo 
Karl Fredrich Wilhelm Herrmann, bet 
kaip jį sugauti? Tiesa, porą kartų atsi
rado vokiečiai, kurie prisiegavojo, kad 
jie nėra naciai ir policininkams sakė:

—Eikite su mumis!
Bet ne vienas iš jų pastatė klausimą: 

kažin kas ką areštuosime, ar mes juos, 
ar jie mus? O kas, jeigu jie mus ir atsi
dursime vokiečių laive, o paskui Hitle
rio kalėjime arba koncentracijos lioge- 
ryj ?

Nei vienas ten nenorėjo patekti.
Pagaliau, slapta policija susikalbėjo su 

vokiečiu, kuris sakė, kad jis yra narys 
Polizei — Gestapo. Iš tiesų, tai ir buvo 
tas, kurio policija j ieškojo — Karl Fre
derick Wilhelm Herrmann, trumpai save 
vadinąs “Willis.”

Jis gimęs Coblentze, Pareinyj, Vokieti
joj, 33 metų amžiaus ir baigęs komerci
jos mokslą. 1925 metais važinėjo jūrei
viu. 1933 metais Hitleris pradėjo didelį 
skandalą Vokietijoj ir Herrmann ėjo iš
vien su nacių partija. 1934 metais, jis, 
pagal Gestapo įsakymą, išplaukė už jū
reivį ant “Resolute” laivo, kad lankytis 
į užsienio prieplaukas ir būti ryšininku 
nacių šnipams. 1936 metais perkeltas ant 
“Hansa” laivo, kuris plaukiojo tarpe 
Vokietijos ir New Yorko, o 1937 metais 
ant “New Yorko” laivo. Tais pat metais 
nacių Gestapo nutarė, kad jis apsigyven
tų New Yorke, bet patarė iš Vokietijos 
“pabėgti.” Taip jis ir padarė.

Nacių Gestapo pavedė jam sekioti An
tonie (Astra) Strassmann, sužinoti tuos 
žmones, kurie vokiečių laivų linija valia
vo į Europą arba iš ten į Ameriką, kas 
jie per vieni yra. Jis veikė išvien su dak
taru Griebi...

1937 metais, New Yorko prieplaukoj, 
ant vokiečių laivo’ “Deutschland” buvo 
užmuštas mėsininkas. Nacių Gestapo pa
vedė jam ištirti dalyką ir kaltę suversti 
ant komunistų. Tuo kartu pasklydo gan
das, kad to laivo vokiečiai jūreiviai slap
tai komunistus gabena į Vokietiją. Jam 
buvo vėl pavestas kontr-šnipavimas iš
tirti tą dalyką. Tyrimas parodė, kad ant 
laivo buvo platinami komunistiniai lape
liai ir brošiuraitės. Jis New Yorke įtrau
kia į Gestapo veiklą Orlamunderį, kuris 
vadinosi Rossberg.

Rossberg diktas, apie 200 svarų, petin
gas vyras, jis galingas, kaip bulius ir 
žioplas, kaip jį charakterizavo Herrman- 
nas. Taį, jam pavesta pavogti Antonie 
Strassmann ir pristatyti į Vokietiją.

Rossberg pakliuvo į Amerikos slaptos 
policijos rankas. Bet jis nebuvo taip žiop
las, kaip naciai jį perstatė. Jis gynėsi nuo 
visų jo ryšių su Gestapo agentais. Tada 
policininkai atidarė duris ir įvedė Herr- 
manną. Rossberg išvertė akis ir pijktai 
spjovė.
z—Herrmann, ar tai šis žmogus yra 

Rossberg, kuris išvien su tavimi dirbo 
Gestapo teroro darbą?

—Taip.
— Gerai, išveskite Herrmanną.
Po to vėl prasidėjo vieno Rossbergo 

klausinėjimas.
—Na, ką sakysi dabar, Rossberg?
—Aš vis dar nenoriu tikėti, kad tai 

buvo Herrmann, — tarė jis po valiai, pa
keldamas galvą. — Dar vis nenorisi ti
kėti, kad jis yra išdavikas.

—Na, tai pasakyk tiesą, nes vis vien 
mes tave turime.

—Gerai, — tarė Rossberg, — jeigu jie 
toki kiaulės, tai pasakysiu. Herrmannas 
mane įtraukė į Gestapo šnipų ratą. Aš 
daug negaliu pasakyti, nes nei vienas iš 
mūs daugiau nežinome, kaip tik tiek, 
kiek patys veikiame. Tiek žinau, kad 
Gestapo darbus daugiausiai finansuoja 
iš Vokietijos.

< —O kur jūs susipažinote su Herrman- 
nu?

—Pono Umbreidit valgykloj, Hinden
burg valgykloj, kuri yra Yorkvillėj.

(Bus daugiau)

Montello, Mass.
Iš Darbininkiško Lietuvių 

Veikimo
LLD 6 kp. laike susirinkimą 

sausio 5, 1942 m.
Perrinkta valdyba dėl šių 

metų.
9 nariai pasimokėjo centrui 

metines mokestis.
M. Gutauskienė išrinkta į 

“Laisvės” šėrininkų metinį su
važiavimą; pasveikinimui pa
aukota $5.

Paaukota $5 Apšvietos Fon
dui; $5, kaip narinė mokestis 
išmokėta Liet. Meno Sąjungai 
ir $5 vietos Lietuvių Knygyno 
palaikymui.

Komisijos nariai J. Kukai
tis, S. Baronas ir K. Beniulis, 
išdavė raportą iš turkių laimė
jimo parengimo, kuris atsibu
vo gruodžio 20, 1941 m. To 
parengimo sumanytojas buvo 
J. Kukaitis. Pelno davė virš 
$54. 

*” • • *" • **
Russian War Relief tarptau

tinis komitetas laiko mitingus 
beveik kas savaitę. Išrinkta 
laikina valdyba. Paskirta ko
misija surengimui vakarienės, 
kuri įvyks vasario 15, Liet. 
Taut. Namo Svetainėj, 2 vai. 
po pietų. Gavimui valgių, nu
tarta eiti pas groserninkus, 
prašant jų kai ką paaukot. Lie
tuviai groserninkai tam labai 
pritaria, iš širdies aukoja pa
gal savo išgalę. Vėliaus, auko
tojų bus pažymėti vardai 
spaudoje.

Liuosybės Choras praktikuo
jasi kas trečiadienio vakarais, 
mokytojaujant G. Steponavi
čiui. Jo sumanymu buvo su
ruoštas vakaras—karnivalas, 
kuris įvyko sausio 17, Liet. 
Svetainėj. Vakaras pavyko ge-l 
rai; parengimu buvo paten
kinti visi, ypač jaunimas.

Dabar choras rengia kon
certą vasario 21, Liet. Svetai
nėj. Tam jau turi prasimokinę 
keletą naujų dainų. Yra vil
ties, kad koncertas gerai pa
vyks.

Moterų Apšvietos Kliubo 
grupė dainų pamokas ima ket
virtadienio vakarais. Kaip 
Liuosybės Chorą, taip ir mo
terų grupę mokina G. Stepona
vičius. Jis yra dar jaunas, bet 
pasišventusiai dirba dailės sri
tyje—jaunus ir senyvus jau po 
biskį išjudino iš susnūdimo.

Teatrališkas Ratelis pradėjo 
mokintis 1 kitą veikalą, kurį 
mano statyti scenoje šį pava
sarį.

Sausio 8 d. su mišiomis ant 
laisvų kapinių tapo palaido
tas Vytautas žigaitis, 31 me
tų amžiaus. Iš Lietuvos paėjo 
iš Gelgaudiškio miestelio Į 
Ameriką atvažiavo po pirmo 
pasaulinio karo, pas Agotą 
N e v i r a uskienę (Sabukę) į 
Montello, Mass. Dirbo saliū- 
nuose Montelloj, Norwoode ir 
vėliaus Worccsteryj, Mass. 
Nevirauskienė buvo jo podė 
(krikšto motina), todėl Nevi- 
rauskai rūpinosi ir jo laidotu
vėm. Apie darbininkišką vei
kimą neturėjo supratimo.

Dar štai ką noriu pasakyti

apie Vytauto žigaičio laidotu
ves.

Lietuviš-ki kunigai nelaiko 
mišių “už dūšią,” jeigu numi
rėlį laidojama “nešventintuos 
kapuos.” Todėl laidojant ži
gaičio kūną, prisiėjo kreiptis 
prie airių katalikų šv. Edvar
do bažnyčios kunigo, kuris at
laikė mišias, o kūnas buvo pa
laidotas Brocktono miesto lais
vose kapinėse.

Dabar matote, kokis yra 
skirtumas tarp lietuvių kata
likų kunigų ir jų kolegų—ai
rių !

Žolynas.

WORCESTER, MASS.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

jos. Direktoriai nutarė pasvei
kinti su $10. Mūsų pirminin
kas, J. Norvaiša, labai gražiai 
išsireiškė apie “Laisvę”, saky
damas, kad ji mūs draugijai 
dažnai patarnauja be jokio at
lyginimo; jo nuomone, atei
nantį “L.” suvažiavimą turėtu
me pasveikinti su nemažiau,

kaip $100. šiame susirinkime, 
mat, ir taip jau buvo labai 
daug išaukota visokiems rei
kalams, o “Laisvės” suvažiavi
mo pasveikinimui suma buvo 
skiriama jau ant pat galo.

Kalvis.
Nuo Redakcijos. Dalį Jūsų 

korespondencijos praleidžia
me, nes manome, kad ten ke
liami dalykai galimi sėkmin
giau išaiškinti vietoje.

Gardner, Mass.
Moterų Veikla. Darbininkų 

j Reikalavimai.
Sausfb 8 d. Lietuvių Moterų 

Kliubas laikė savo susirinki
mą, Lietuvių Piliečių Kliube.

Išrinkta nauja valdyba 1942 
metams iš šių draugių: pirmi
ninke—M. šlekienė; protoko
lų sekretore—Julia Butkienė; 
finansų sekretore—O. Norbu- 
tienė; iždininke—K. Aukšti- 
kalnienė.

«
Buvo nutarta ir nupirkta už 

$25 mūs šalies du (2) Apsi
gynimo Bondsai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 12 d.

Heywood Wakefield Co. 
darbininkai sausio 14 nubalsa
vo, kad UFWA (CIO) atsto
vautų juos kolektyvėse dery
bose. Ju kontraktas reikalaus 
10 nuošimčių pakėlimo algų 
visiems, darbininkams, ir t.t.

Heywood Wakefield Co. 
Gardnery yra didžiausia ra
kandų industrija ir CIO laimė
jimas yra svarbus dalykas.

Reporterė.

Waterbury, Conn.
Iš Kuopos Susirinkimo 

>

L.D.L.D. 28 kuopos susirin
kimas įvyko sausio 14 d.

Perskaičius praeito susirin
kimo protokolą, eita prie die- 
notvarkio. 1

Išklausius finansų raštinin
ko raportą, pasirodė, dar esa
ma keletas narių nepasimokė- 
j tįsių mokesčių už pereitus 
metus. Apsiėmė keli draugai 
sueiti tuos narius ir pakalbin
ti, kad užsimokėtų. Tą patį 
žadėjo padaryti ir abu kuo
pos raštininkai.

Iš raporto kuopos iždinin
kės pasirodė, kad kuopoj ran
dasi pinigų, čia pat paskirta 
$3 “Laisvės” dalininkų'susiva
žiavimui, kuris įvyks vasario 
men. Taip pat draugai ir 
draugės tame susirinkime su
dėjo $3, kas viso sudarė $6. 
Įgaliota iždininkė pasiųsti 
pasveikinimą susivažiavimui, 
ir tuos pinigus.

Nutarta pirkti Apsigynimo 
Bonų už $100.

Išrinkome tris delegatus į 
konferenciją - organizavimui 
komiteto dėl civilinio apsigy
nimo. Konferencija įvyks va
sario 8, 103 Green St. Išrink
ta įvairios komisijos dėl va
sarinių parengimų, kad jos 
pradėtų rūpintis iš anksto pa
rengimais. Waterburietis.

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA

VILNIES 
KALENDORIUS

1942 METAMS

Prirengė L. JONIKAS 

Duodame nuolaidą platintojams

KAINA 25 CENTAI

Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

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

s
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KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, Į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4^802.Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais
701 Grand St.. 

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN. I
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai J1

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 ;į
Penkių Kavaiky Orkestrą Šokiams ;

Specialiai prisiruošę priimti svečius

f<~ ■ .... .....
BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖS, BANK1ETAI IR PARĖS x
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

Žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-877D.
P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.

W..... .......... ,į; , ,4



šeštadienis, Sausio 24, 1942

United Retail, Wholesale' & DepartmentStore Employes (CIO) vice-prezidentas 
Murray J. Kudish dalina tris čekius $5,000 vertėje: vienas čekis tenka britams, 
kitas amerikiniam Raudonajam Kryžiui, o trečias—Sovietų Sąjungos kovotojams. 
Pinigus surinko ši unija.

EAISVK Penkta pufclspil—....... Į, riWgw.>

Būkime Amerikos Piliečiais
Imigracijos įstatymai yra 

keičiami pagal reikalingumą 
mūsų šalies gyvenimo. Todėl 
daug nepiliečių yra pareiškę 
nepasitenkinimą dėl tų vėliau
sių permainų imigracijos įsta
tymuose.

Pavyzdžiui, svetimšaliai į- 
važiavę į Suv. Valstijas prieš 
birželio 29, 1906, nebuvo įra
šyti į valdžios įvažiavimo re
kordus. Tiktai nuo paminėtos 
dienos imigracijos skyrius įra
šė kiekvieno svetimšalio įva
žiavimo dieną. Per ta laikotar
pį buvo labai lengva palikti 
Amerikos piliečiais—be skir
tumo, kad jų įvažiavimo re
kordų nebuvo padaryta iki mi
nėtai dienai, vienok jie galėjo 
palikti Amerikos piliečiais 
lengvoje formoje.

1932 m., depresijai užėjus, 
susidarė tam tikros užsivadi- 
nusios patriotiškos grupės, ku
rios pradėjo organizuoti, kad 
sumažinti svetimšalių įvažia
vimą į šią šalį jr apsunkinti 
tuos, kurie buvo įvažiavę jų 
palikime Amerikos piliečiais. 
Vienok, Amerikos lietuviai, 
taip kaip ir kitos tautos, per
daug nesirūpino Amerikos gy
venimu arba palikimu šalies 
piliečiais.

šiandien mes turime vieną 
iš stambesnių apsunkinimų pa
likti šios demokratijos pie
čiais. Kurie yra įvažiavę prieš 
birželio 29, 1906, kaip minėta, 
jų rekordų įvažiavimo nėra, ir 
jie yra priskaitomi šiandien 
nelegališkai įvažiavę į šią ša
lį.

Vienok, mūsų demokratiški 
įstatymai pritaikė tam tikrus 
įstatymų pataisymus, kad ir 
tie gali palikti piliečiais, sek
dami nurodytą procedūrą.

Reikia įrodyti raštiškai, kad 
yra nuolatinai išgyvenę šioje 
šalyje nuo liepos 1, 1924, iki 
reikalavimo dienos, t. y. įrody
ti darbdavių paliudijimą, or
ganizacijos ar bažnyčios pri-

klausymą, bizniaus ar nuosa
vybės dokumentus, apdraudos, 
ir 1.1. Šie dokumentai turėtų 
padengti visą laikotarpį nuo 
liepos 1, 1924, iki dabartinės 
dienos.

Surinkus šiuos įrodymus, 
galima reikalauti blanką “Ap
plication for Registry of an 
Alien—Form 659.” Gautą ap
likaciją reikia teisingai išpil
dyti ir valdžiai užmokėti $18 
už padarymą įvažiavimo re
kordų.

Gavus nuo valdžioj padary
tą įvažiavimo rekordą, ir jei
gu asmuo nėpiį vedęs su Ame
rikos piliečiu, galima tuomet 
reikalauti pirmų popierų. Tie, 
kurie yra vedę su Amerikos 
piliečiais, gali reikalauti ant- 
syk antrų popierų.

Todėl, kurių aplikacijos bu
vo atmestos dėl nesuradimo 
įvažiavimo rekordų, tie turėtų 
nesustoti palikti Amerikos pi
liečiais, bet vartoti minėtą 
procedūrą ir stengtis kuogrei- 
čiausiai palikti Amerikos pi
liečiais. šiandien nėra reikalas 
kalbėti apie praeitį arba ap
kaltinti imigracijos įstatymus. 
Suv. Valstijos ir šiandien nori 
ir pritaiko įstatymus visiems, 
ir dėl tų, kurie yra pasilikę

nuo Amerikos pilietybės.
Būti Amerikos piliečiais 

yra ne tik privilegija, bet ir 
didelė garbė, kadangi demo
kratija yra kontroliuojama 
per piliečius.

Lai jokios sunkenybės nesu
laiko nei vieno svetimšalio nuo 
patapimo Amerikos piliečiu '

Adv. Charles P. Kai.

cente Arroyo. Kalbėjo Dr. 
Conrado iš Kubos ir kiti. Mar- 
cantonio nepribuvo dėl susidė
jusių daugelio svarbių reikalų 
J. V. Kongrese, tik prisiuntė 
sveikinimo telegramą.

Po prakalbų turėjo šaunią 
menišką programą. Pirmuoju 
duota ispaniškas šokis (Car
men), solo, prie piano muzi
kos. Antruoju numeriu buvo 
duetas—patiems sau akompa
nuojant gitaromis. Toliau iš
stojo ispaniškų šokių trio (su 
kaštenetais—iš medžio pada
rytais barškaliukais), paskiau 
vėl pasirodė duetas su gitaro
mis. Programą užbaigę čiliečių 
šokikų grupe, pasipuošę tau
tiškais kostiumais, pritardami 
sau kaštenetais.

Pasirodo, ispaniškai kal
bančiose tautose menas labai 
artimai sujungtas su abelna 
veikla. Toji kombinacija daro 
susirinkimus gyvais ir taip pa
traukliais, jog visiems norisi į 
juos nueiti. J. B.

Vidutinės įplaukos 
Perniažos

Washington, saus. 21. — 
Nors praeitais metais Jung
tinėse Valstijose buvo 92 bi- 
lionai dolerių įplaukų iš vi

so, bet vidutiniai, kiekvie
nam gyventojui abelnai, iš
ėjo tik po $693 įplaukų per 
metus. '

Fabrikantai 1941 m. gavo 
26 bilionus ir 600 milionų 
dolerių įplaukų.

Mr. Dollar a Year

Iš Apsilankymo 
Pas Ispanus

Pora laisviečių, Povilas ir 
Juozas, pereito ketvirtadienio 
vakarą nusprendė pamatyti, 
kaip praveda savo masinius 
mitingus ispanų (lotynų) tau
tos, taipgi paremti, kadangi 
mitingas buvo rengiamas So
vietų Sąjungai Pagalbos Ko
miteto, New Yorke.

Nuvykę radom salę papuoš
tą visų lotynų tautų vėliavo
mis: vyrauja Jungtinių. Vals
tijų, Chinijos, Anglijos ir So
vietų Sąjungos vėliavos.

žmonių prisirinko apie 600. 
Prakalbos prasidėjo 9:20. Jas 
atidarė ir pirmininkavo Vin-

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

venti,” gaudami valdiškos. Gerai, kad Dėdė Samas 
pensijos tik $1 į metus. Mat, laiku tą jų “pasišventimą” 
privatiškų industrijų kapi-1 atidengė; kitaip, tas būtų 
tonai tiems Mr. Dollar A galėję labai pakenkti mūsų 
Year vyrams nuo savo stalų šalies žmonių moralui!
“trupinių” nepavydėjo... | P. B.

(Tąsa uo 2-ro puslapio) 
bavosi šių industrijų vijur
kai:

Plieno — Mr. Dollar A 
Year; automobilių — Mr. 
Dollar A Year; orlaivių — 
Mr. Dollar A Year; vario, 
gumo, aliejaus, transporta
ci jos ir alumino — Mr. Dol
lar A Year.

Perskaičius p. Truman’o 
raportą, ir mums, žemės 
dulkėms, likosi aišku, kaip 
tie aukštų k v a 1 ifikacijų 
džentelmenai gali “pragy-

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6830

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir Sventadieniaia i 
10-12 ryte

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

NEWARK, N. J., SIETYNO CHORO

METINIS KONCERTAS
Įvyks šeštadienį, Sausio 24, January

ŠVENTO JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE 
180 New York Avenue, Newark, N. J.

Sietyno Choras savo metiniame koncerte duos 
gerą programą. Bus

RUSŲ CHORAS, ŠOKIKŲ GRUPĖ

BALALAIKŲ ORKESTRĄ 
kuri gros liaudies dainas

Taipgi, kas dar įdomiau, tai 9 metų vaikas gros armoniką.

Dainuos ir Pats Sietynos Choras, po vad. B. L. Šalinaitės. 
Sietynas išsilavinęs daug naujų dainų šiam koncertui.

PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Koncertas prasidės 7 valandą vakare, 
įžanga 55c, įskaitant taksus. Po koncerto bus šokiai.

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

Pranešimai Iš Kitur
BALTIMORE, M D.

Nedėlioj, Sausio-Jan. 25, ruošia
mas Masinis Mitingas Lenino mir
ties sukaktuvių atminimui. Žymiau
siu kalbėtoju bus Sam Darcy, bu
vęs Sekretorius Komunistų Partijos, 
Pennsylvania valstijoj, ir vietiniai 
veikėjai darbininkių organizacijų. 
Bus rodomos Sovietinės filmos ir ki
ti programo paįvairinimai. Mitingas 
prasidės 2 vai. po pietų, Polish Hali 
salėje, 510 South Broadway. Bilie
to kaina priskaitant taksus, 20c.

Draugai darbininkai! Nepamirški
te dienos ir laiko šio svarbaus mi
tingo, ir palikę visus kitus užsiėmi
mus, eikite bendrai su kitais darbi
ninkais pagerbti viso pasaulio darbi
ninkų vadą ir mokytoją. — P-Kis.

(20)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia Kazyrų I’arę, įvyks šešta
dienį, 24 d. Sausio-Jan., Laisvės 
Choro svetainėje, 155 Hungerford 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga su 
taksais 50c. Bus šaunių užkandžių 
ir gėrimų. • Visi kviečiami dalyvauti. 
—Komitetas. (19-20)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 Ap. susirinkimas įvyks 

sausio 25, 3-čią vai. po pietų, sek- 
madienį, pas J. Bakūnus, 316 3rd 
St. Visi nariai turi dalyvauti tame 
susirinkime. Turim daugelį dalykų 
aptarti apie dabartinį Amerikos ka
rą, kaip geriau pagelbėti mūsų ša
liai. — Q. S. (19-20).,

“LAISVES” '
BAZARAS

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

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

linga Dienraščiui
Parama

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

•
BAZARAS BUS

Vasario-February
20, 21, 22 ir 23

Central Palace Salėje
18 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.

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. 
prio Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų 

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų mėn. re
guliatorius 60c.; Kosulio ir Kokliu
šo Arbata 60c,; Kraujo Valytojas 
60c.; Peršalimo ir Kataro Arbata 
85c.; Trejankos, stambių ir gerų 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo žolės 85c.; Arbata dėl sumen
kimo diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Ligos Arbata 60c.; Inkstų ir Akme
nėlių Arbata 60c.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12185 has been Isnued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMAMDUSJUNGE
244 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

12 Powers Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

UNION BEER DISTRIBUTOR CO. 
WILLIAM LOMUSCIO

12 Powers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenise No. 
C 217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
415-17 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK DACHILLE
4 /b /a Baltic Street Beer Distributor# 

41047 Baltic St, • -UtoobliMr N.-Y

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

prastu apdaru .................... $ .60
Ta pati knyga, Celuloido gra

žiu apdaru ...........................  1.60
Vainikėlis, maža maldų knygelė .50 
Kantičkos, visokių giesmių

knygelė .................   1.75
Katekizmai ir Ministrantūra........25
Gydyklos nuo Baimės Mirties,

su daugeliu paveikslų ........... .50
Pontsko Piloto Galas ................... 10
Apie Dangų, Saulę ir Menesį........10
Kabalas arba Salamono Išmintis .15 
Girtuoklių Gadzinkos ................... 15
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .. .50
Sapnų Knyga, padaryta, sų pa

veikslais ..............     1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos .35
Mikaldos Pranašavimai ..................25
Istorija Seno ir Naujo Testa

mento, su paveikslais ............... 25
Sveikata Ligoniams, knygelė,

aprašo visokias žoles, kokios 
kam tinkamos .... .......    ,25

Karves, jų nauda ir kaip pada
ryti gerus sūrius ...    .25

M. ŽUKAITIS
334 Dean St.

SPĘNCERPORK N. ¥• .

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kiiro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

/ MAllHEw r. KALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus. užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.J

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

: CHARLES J. ROMAN :
• (RAMANAUSKAS) •

LAIDOTUVIŲ J
DIREKTORIUS J

Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar JĮ 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- • 
derniškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- J 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •
*&* •

1113 Mt. Vernon St. ;
Philadelphia, Pa. Z
Telefonus Poplar 4110 •

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbiino ir importuotais.
• •

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

^1/AWAUlfAWAWAyifAWAWAWAWAyVAWAWAWAWAIIIfAWAWAWAWAWAWAWAWAVlT^

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDU KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

MVM

Brooklyn, N. Y< 
Phrėm 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

THE AAKEAS*Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

IUNIOR LASEI

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 svorį ir kainas.

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

SMK9MI
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Lietuvių Mas. Mitinge Kalbės 
Žymūs Žmones, Bus ir Graži 

Muzikale Programa

Į “Laisves” Suvažiavimą ir į 
Bankietą Rengiasi Tolimų 

Miestų Delegacijos

Prašo Kooperacijos
Lietuvių Komitetas Ameri

kai Ginti prašo savo draugų, 
kad ateitų Laisvės raštinėn 
paimti plakatų dalinimui lie
tuvių tarpe dėlei rengiamo 
svarbaus masinio mitingo, sau
sio 30 dieną, Grand Paradise 
Salėje. Reikia visiems smar
kiai pasidarbuoti, kad pasie-

Visi apylinkės lietuviai kal
basi apie sausio 30 dieną įvyk
siantį lietuvių masinį mitingą, 
kur bus labai žymių kalbėtojų, 
kaip amerikonų, taip i/ lietu
vių. Ą

Teko pasikalbėti su rengėį-j 
jais, Lietuvių Komiteto Ame-j 
rikai Ginti nariais, ir jie pra
neša, kad kalbėtojai visi busi 
svarbūs ir visi kalbės skirtin-į 
gomis temomis.

Vienas kalbėtojas bus Gerb^ 
Bernard Austin, williamsburt 
giečių išrinktas kaipo assemb- 
lymanas į Albany, valstijos 
sostinę. Jis tenai yra labai ge- 

pasižymėjęs ir pasakys la- 
įdomią prakalbą. Austinas 
vadas demokratu frakci- 

valstijos legislatūroj Alba- 
ir yra puikus kalbėtojas.

Tas yra 
žinoti.
Raudonojo

ra i 
bai 
yra 
jos 
ny
Pastaruoju laiku jis daug dir
bąs Williamsburge dėlei civi
linio apsigynimo ir yra pirmi
ninkas vietinės tarybos, suor
ganizuotos 90-toj nuovadoj. 
Pirmu syk jis kalbės lietu
viams.

Kalbės taipgi visų lietuvių 
mylimas Daktaras Jonas Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. J. Apie 
daktarą Kaškiaučių tiek ten
ka pasakyti, kad jis yra dau
giau apšvietęs lietuvius svei
katos reikalais, negu bile lie
tuvis gydytojas šioj šalyj. Yra 
žymus rašytojas, prelegentas. 
Visi žinome, kad ištikus bile 
katastrofai, daleiskime, kad 
ir priešo bombininkam pasi
sektų prasilaužti per mūsų 
New Yorko apsigynimo tvirto
ves ir numesti į New Yorką 
bombą kitą, tai svarbiausia 
pareiga būtų suteikti sužeis
tiems pirmąją pagalbą (First 
Aid). Kaip tik toje temoje 
kalbės mūsų visų gerbiamas 
daktaras. Kada jau nelaimė 
įvyksta, tai jau per vėlu mo
kytis apie pirmąją pagalbą.

Oficialiai nuo Office of Ci- 
vilian.^Defense kalbės 
skyriaus vedėjas iš 
partment of Labor, 
Sternstein. Jis yra 
išstudijavęs, kaip
piliečiai gali apsiginti 
bombų, jeigu priešas pradeda 

- jas iš bombanešių mėtyti. Mr.
Sternstein lietuviams paaiš
kins, kaip galima tas bom
bas užgesinti, kad jos kuo 
mažiausiai nuostolių padarytų

gyvybei ir turtui, 
kiekvienam svarbu

Nuo Amerikos
Kryžiaus taipgi bus kalbėto
jas, kuris aiškins apie šios or
ganizacijos rolę, kada kraštas 
yra kare. Kalbėtojas ypatin
gai paaiškins apie tai, kaip 
vėliausi išradimai taupymui 
kraujo gali daug žmonių gy
vasčių išgelbėti. Kalbėtojas 
paaiškins gana plačiai apie 
tas “Blood Banks”, naudoja
mas išgelbėjimui žmonių, ku
rie karo lauke ar civiliniame 
gyvenime nelaimėje praranda 
daug kraujo. Tai visiems svar
bu apie tai susipažinti.

Kalbės ir D. M. Šolomskas, 
kuris aiškins lietuviams, kaip 
mes turime susiorganizuoti, 
idant kaipo šios šalies pilie
čiai mes galėtume būti prisi
rengę dėlei bile nelaimių, ku
rių nenorime, bet gali įvykti 
karo’ laiku. D. M. 
specialiai bus tuo
prisirengęs kalbėti, ir nurodys, 
kaip Londone ir Maskvoje to- 
kis veikimas išgelbėjo daug 
piliečių nuo mirties.

Masiniam mitinge taipgi bus 
ir muzikale programa. Dai
nuos mūsų mylima Biruta Ra
moškaitė, žymi solistė, ir Broo
klyn© Aido Choras. Pirminin
kaus Jonas Ormanas, pirmi
ninkas Lietuvių Komiteto Am
erikai Ginti.

Reikia pasakyti, kad tas ko
mitetas 
padaryti 
gaunant 
įvairiais 
simais.
kalbos ir pamokos ir visų lie
tuvių pareiga yra ateiti ir da
lyvauti jose.

Masinis mitingas įvyks pen
ktadienį prieš “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimą, sausio 30- 
tą dieną. Prasidės 8-tą valan
dą vakare. Jis bus laikomas
didžiojoj Grand Paradise Sa- iššauktos prie sveęlerių buvu- 
lėje, ant kampo Grand ir 
Ilavemeyer Streets, Brookly
ne.

Iš patikimų šaltinių jau su
žinota, jog iš Worcester io, 
Mass., atvažiuoja žymus dien
raščio “Laisvės” vajininkas J. 
J. Bakšys, vežinas dideliu 
pundu worcesteriečių sveikini-

Tarpe Lietuvių
Jaunuolis Joe Klimas sau

sio 20-tą pabaigė inžinieriaus 
mokslą. Gyvena su tėvais 399 
Suydam St., Ridgewoode.

duoti 
Queens 
rnaica.

Hermanas, turėjot pasi- 
operacijai. Randasi

General ligoninėje, Ja-

Pradžioje šios savaitės broo- 
klyniečiuose lankėsi tėvas 
sūnus Valukai, dainininkai, iš 
Scranton, Pa.

šolomskas 
klausimu

Maspethietė laidotuvių di
rektorė Valantiejienė linksma, 
kad jos sūnus Juozas sugrįžo, 
iš karinės tarnybos.

Juozui Balčiūnui pagerbti, 
pasinaudojant jo gimtadienio 
proga, jo artimieji suruošė 
šeimyniško pobūdžio pokiliu- 
ką pereitą šeštadienį. Suruoš
ta jų pačių namuose, So. 2nd 
St., nuduotais reikalais Juozą 
išviliojus pavažinėti pas žmo
nes.

deda daug pastangų 
šį mitingą sėkmingu, 
geriausius kalbėtojus 
tais suminėtais klau- 
Tai bus nepaprastos

Buvusios pereitą savaitę di
džiajam New Yorko teatre, 
Radio City, moterys pasakojo, 
kad rodant žinias girdėjo iš
šaukiant joms pažįstamų broo- 
klyniečių lietuvių moterų pa
vardes. O tos pavardės ten pa
tekusios štai kokiu būdu :

Tarpe kitų žinių, filmoje 
rodyta Sovietijoj gauti iš Am
erikos pirmieji svederiai rau
donarmiečiams, kurių priėmi
mo ceremonijose užrekorduota

žymus 
U. S. De

Herman 
specialiai 
geriausiai 

nuo

Laisves Radijo Rėmėją 
Susirinkimas

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

ryto,

Rusai Aukojo $5,000 
Am. Raud. Kryžiui

Rep.

sios prisegtos mezgėjų pavar
dės.

Valio, mūs mezgėjoms!
Ž. R.

“Atvažiavo su Kraičiu” 
Vaidins So. Brooklyne
Pereitomis dienomis Lietu

vių Liaudies Teatro komitetas 
susitarė su southbrooklynie- 
čiais dėl suvaidinimo komedi
jos “Atvažiavo su Kraičiu”.

Buvo atsiklausta pas visus 
j vaidintojus ir visi sutiko. Da
bar vaidintojai kviečiami pa- 
silavinti savo roles, o jeigu 

. kurie neturi knygelių, kreipki
tės į valdybą ir bus suteikta.

Netrukus turėsime susirinki
mą ir praktikas. Bet tam pa- 
rinksim tinkamą vakarą, kad 
būt visiems paranku.

Vaidinimas įvyks So. Brook
lyne komedijos “Atvažiavo su 
Kraičiu” 15-tą dieną vasario.

Daugiau žinių pranešime 
vėliau. Valdyba.

“Kaipo rusų kilmės ameri
konai mes dvigubai įvertiname 
puikų Amerikos Raudonojo 

. Kryžiaus patarnavimą,” pa
reiškė Daniel Kasustchik, 
Tarpt. Darb. Ordino Rusų 
Sekcijos nacionalis sekreto
rius, įteikdamas $5,000 čekį, 
savo organizacijos auką Am. 
Raudonajam Kryžiui.

IWO, susidedanti iš 13-kos 
broliškų tautinių sekcijų ir 
-tūkstančių kuopų su šimtais 
tūkstančių narių po visą šalį, 
jau esant surinkus ir įteikus 
Amerikos, Anglijos, Rusijos, 
Chinijos ir kitų kariaujančių 
prieš fašizmą šalių paramai 
$130,000 iš savo Fronto Lini
jose Kovotojų Fondo.

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Parsiduoda keptuvė (Bakery 
Shop). Parduodama dėl neapmokė- 
jimo paskolų (Foreclosure Sale). 
Galima nupirkti visai pigiai. Tuojau 
kreipkitės: Mrs. Galunas, 262 Stagg 
St., Brooklyn, N. Y. (ant viršutinių 
lubų). Keptuvė randasi 432 
ham Ave., Brooklyn, N. Y.

(18-20)

Gra-

ku-

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Demokratų Kliubas,
ris buvo suorganizuotas po čarteriu: 
American Lithuanian Association, 
kliubas pirmiau turėjo patalpas 416 
Hooper St., dabar persikėlė į 15F 
Grand St. (Povilansko svetainė). >

Kliubas laiko savo susirinkimus 
reguliariai kas antrą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio. Nariai prašomi 
lankytis į susirinkimus. Taipgi atsi
veskite ir naujų narių prirašyti į 
kliubą. — K. Gagas, pirm. (18-20)

Pradės Kampaniją už 
Browderio Laisvę

mų. Girdėta, jog iš tkn ruošia
si atvykti ir daugiau svečių.

Kitas žymus “Laisvės” va
jininkas ir LDS darbuotojas 
Stasys Kuzmickas, žinomasis 
dainininkas, entuziastiškai ra
šo, jog iš jo miesto—Shenan
doah, Pa. — jie atvažiuoja 
mažiausia šeši.

Philadelphia, ta didžiausia 
ir seniausia lietuvių 
dienraščio “Laisvės” 
susiedijoje, atsiunčia 
vu daugeliu atvejų pasižymė
jusį “Laisvės” vajininką ir te
nykštį darbuotoją A. J. Smi
tą. Girdėta, kad bus ir dau
giau svečių iš Philadelphijos.

šiuose keliuose iš daugelio

dyti visą Grand Paradise did
žiąją salę. Todėl reikalinga 
visų kooperacijos.

Kom.

pasižadėjęs atsivest net du 
naujus narius į šį susirinki
mą, bet turbūt j ieškojo trečio, 
tai ir pats negalėjo pribūti. 
Manoma, kad sekančiam su
sirinkime tikrai turėsime dau
giau naujų narių.

Sekantis kuopos susirinki
mas atsibus vasario 17 d. Į se
kantį susirinkimą nutarta pa
kviest specialiais laiškais tie 
komiteto nariai, kurie nelan
ko kuopos susirinkimų.

Kuopos Korespondentas.

Jūs Galite Padėti

Iš ALDLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood, N. Y.—Sausio 
20 d. atsibuvo A.L.D.L.D. 55 
kp. susirinkimas, šis susirinki- 

kolonija1 mas turėjo būti metinis, bet 
artimoje didžiuma kuopos komiteto na- 

atsto- rjų nepribuvo, tai atlaikyta 
tik paprastas susirinkimas.

Kadangi dienraščio “Laisvės” 
Bendrovės dalininkų suva
žiavimas jau nebetoli, tai nu
tarta suvažiavimą pasveikinti 
su $5. Pasveikinimą priduos 

ir at-

Policija mieste sukonfiska- 
vus 2,066 taip vadinamų “pin 
ball” mašinų. Ant jų esami 
nikelis, varis ir kiti metalai 
būsią nulupti ir sunaudoti ap
sigynimo industrijai. Medžioja 
daugiau. Mieste jų esama 11,- 
080.

Laisvės metinis bankietas 
įvyks vasario (Feb.) 1-mą, 
Grand Paradise salėje.

Visiem žinoma, jog Laisvė 
surengia šauniausius koncer
tus, bet taip būna dėlto, kad 
jūs visi padedate. Šiemet, ka
da viskas nesvietiškai pabran
go, o bankieto bilieto kaina 
ta pati—$1.50, dar svarbiau, 
kad bilietai būtu pirkti iš ank
sto. Padarykite tą patys, para
ginkite savo draugus.

Arthur Renna, 36 m., sau
sio 22-rą numarintas elektros 
kėdėj už padegimą apartmen- 
to, kuriame žuvo jo meilę at
metusi Rose Celetano ir Loui
se Viviano, jos giminaitė.

SULAIKYTA ANT SESTOS SAVAITES

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA 

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietu karės slauges dirbančias
Taipgi: Trumpesnės Sovietų Filmos:

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

’ Nuolatiniai nuo 9 va), ryte — 25c. iki ! va), p. p. šiokioms dienoms

STANLEY THEATRE s"""" Av\r.p,.^ s,‘- Y'
VĖLUS RODYMAS SUBATOM

suplaukusių pranešimų mato- kasierius d. F. Vaitkų 
Laisvės” stovaus kuopos Šerą suvažia

vime.
D. P. Babarckas atsivedė ir 

prirašė naują narį—Joną Stri- 
peikį. Draugas Stripeikis ener
gingas žmogus ir pasižadėjo 
dirbti kuopoje, kiek jam leis 
jo aplinkybės. Kitas d. buvo

ir me, jog šiemetinis 
suvažiavimas ir bankietas bus 
tarp įspūdingiausių iš visų bu
vusių, kaip ir turėtų būti. 
“Laisvė” visuomet lošė labai 
svarbią rolę Amerikos lietu
vių liaudies judėjimui, juo la
biau ji svarbi dabar. Įsivaiz
dinkite nors minutei, kokios 
žalos, kokių katastrofų galėjo 
susilaukti masės lietuvių Ame
rikoje šiuo laikotarpiu, kada 
Amerika susidūrė su žūt-būti- 
niais priešais—fašistine Ašimi, 
norinčia užkariauti visą pa
saulį ir sutrempti viską, kas 
Amerikai, kartu ir Amerikos 
lietuviams yra brangiausio, o 
visa kita lietuviška spauda ry
tinėse valstijose 
dienraštį “Laisvę”, 
nį laikraštį “Tiesą” 
“šviesą”) giedojo 
hitlerininkams ir 
tebeniekina Amerikos sąjungi
ninkus. Kas būtų įvykę, jeigu 
nebūtų buvę “Laisvės”,; kuri 
diena dienon nešė lietuviams 
teisingas žinias, atmušdama 
anų visų melus ir pronacišką 
propagandą? Atsakymas aiš
kus ir jį atsako pati lietuvių 
liaudis—atsako garsiau, negu 
žodžiais: atsakė gavimu dau
giau naujų skaitytojų, atsako 
gausiais sveikinimais suvažia
vimui ir atsakys skaitlingu da- 
lyvumu suvažiavime ir bankie- 
te vasario 1-mą, Grand Para
dise salėse.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

(išskiriant 
dvisavaiti- 
ir žurnalą 
“Aleliuja” 
dabar dar

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

susirinks viso did- 
Yorko darbo unijų, 
pilietinių ir kultū- 

veikejai, 
išdirbti

Šiandien 
žiojo New 
pašalpinių, 
rinių organizacijų
delegatai ir atstovai 
planus, kaip geriausia šiame 
metropolyje pravesti kampa
niją, kad Browderis, žymiau- 
sis antifašistų vadas Ameriko
je, būtų išlaisvintas tuojau. ;

Konferencija įvyksta šį šeš- ; 
tadienį, sausio 24-tą, 1:30 po ; 
pietų, viešbutyje Picadilly, ! 
227 West 45th St., New Yor- : 
ke.

Rockwell Kent, artistas, Pi
liečiu Komiteto 
sako, jog šiame 
suformuluosime 
nūs intensyvei
kad matyti šioje byloje pada
rytą teisėtumą ir Earl Browde- 
rį išlaisvintą iš kalėjimo At
lantoj.”

Konferencijoj, kaip skelbia 
jos šaukėjai, bus išduotas pil
nas raportas iš nacionalės vei
klos už Browderio išlaisvinimą 
ir iš rytinių ir vidurvakarinių 
valstijų organizacijų \atstovų 
konferencijos, įvykusios New 
Yorke gale pereitos savaitės.

L. K. N.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

pirmininkas, 
mitinge “mes 
naujus pla- 
kampanijai,

Neseniai susitveręs New 
Yorke daktarų komitetas skel
bia ruošiąs bankietą Rusijos 
Karo Pagalbai. Jis įvyks va
sario 13, viešbutyje Astor, N. 
Y. Programoj turės senatorių 
Pepper, taipgi laikraštininkų, 
radio ■ komentatorių ir artistų;

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
Tuojau įsigykite bilietus, 

nes jau labai trumpas 
laikas

ĮŽANGA 

$1.50 
Asmeniui

“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankietds prasidės 6-tą valandą vakare.

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

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ 
Šokiai tęsis ir laike vakarienės kitoje svetainėje

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c.
Įskaitant federalės valdžios taksus

Dinamiškas Sovietų judis!

“Peasants”
Stebėtinai puikiai vaizduoja susidūrimus 

tarp seno ir naujo kolektyviame ūkyje.

VĖLAI RODO

r I42ST. M EAR UNION SO. EfrTllL f M 
’.FROM ItoOOIhHttCT54049 O WKDYC

Rene Clair’s Garsi Komedija

‘Unhr The Roofs of Paris’
Smagus ir žavintis judamasis 

paveikslas.
MA ŠIĄNAKT

★ LIETUVIŠKA ir 
UŽEIGA
Rheingold 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 Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisves” Name brooketo

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir, 

kepta paršiena.
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

GaspadoriSkai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adresas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

MATEUŠAS 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.

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties

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