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šiomis dienomis išėjo aikš
tėn vienas nemaloniai įdomus 
faktas: Vokietijos naciai karo 
metu gavo iš Amerikos $20,- 
000,000 už savo štampas.

štai, kaip tas biznis eidavo: 
Nacių valdžia atveždavo į 
Ameriką vokiškų ir pavergtų 
kraštų pašto štampų ii- čia jas 
pardavinėdavo, štampų rinki
mo mėgėjams, šitie, kad ir go
ri mūsų krašto patrijotai (bet 
politiniai žabali), supirkinėda
vo jas kaip retenybę ir už tai 
sumokėdavo naciams didelius 
pinigus.

Pagaliau susirūpino tuo ir kariuomenė 
USA vyriausybė, šiomis die- orlaiviai 
nomis iždinės departmentas mi, įvarė kai kur kylius į 
išleido p a r e i š k i m a, (Irau- amerikiečių ir filipiniečių li- 
džiantį Vokietijos ir nacių nijas Bataan pusi’ausalyj,
kontroliuojamų kraštų pašto(Luzon saloje, ir užėmė kai
štampas įleisti jį ’ " ‘
Valstijas.

Be to, I
tas kreipiasi j visus Amerikos 
piliečius, kad jie nepirktų na
ciškų štampų ir nemokėtų Hit- j 
leriui savo centų ir dolerių!

Japonai Įlenkė Gen. 
MacArthuro Linijas 
Bataan Pusiausalyj

AMERIKINĖS RESPUBLIKOS PRIIMA 
SIŪLYMĄ PATARIANTĮ SUTRAUKYT 

RYŠIUS SU FAŠISTŲ AŠIM

Washington. — Japonų 
karo laivai ir 

baisiai atakuoda-

Į Jungtines Rurįas pozicijas vakarinia
me pajūryje to pusiausalio. 

tas pats departmen- Gręsia jug amerikiečių
me pajūryje to pusiausalio.

Oficialis pranešimas sa
ko :

“Nors nuvargę per nuola
tines kautynes, amerikiečiai 
ir filipiniečiai kareiviai 
vis atkakliai priešinasi ir 
nuožmiai kovoja prieš kiek
vieną japonų žingsnį pir
myn. Jų entuziazmas, narsa 
ir pasiaukojimas nesumažė
jo.”

Viena įdomiausių žinių, til
pusių amerikinėj spaudoje 
pereitą savaitę buvo ta, kad 
Pietų Afrikos vyriausybė tik. 
viename Johannesburgo mies
te suareštavo 400 policininkų 
kaipo penktakolonistų. Tai 
įrodymas, kaip tūlose valsty
bėse, oficialiai priešingose Hit
leriui, veikia nacių agentai!

Pietų Afrikoje baltųjų gy
ventojų, kurie yra krašto šei
mininkais, yra apie pustrečio 
milijono. Bet jų tarpe jau nuo 
senai yra pasireiškusi nema
ža provokiška, pronaciška 
propaganda. Karo metu toki 
elementai yra pavojingiausi 
krašto saugumui.

Reikia manyti, kad Pietų 
Afrikos autoritetai atatinka
mai susiorijentuos ir priešų 
agentams iškelti galvos neleis, t

Rytų Indi jų valdytojai pa
sirodo, kad jiems ištikrųjų rū
pi nugalėti japonišką gęngste- 
rį, pasirįžusį užkariauti tą
sias turtingąsias salas. Prane
šimai skelbia, kad hollandai, 
kurie valdo Rytų Indijas, jau 
sunaikino už daugiau kaip 1OO 
milijonų dolerių vertes alie
jaus šaltinių.

HoUandai pažadėjo daryti 
taip, 
Soviet 
ten, kiir priešas bandys įeiti, 
sunaikinti viską, kas tik būtų 
naudinga jam.

Panašiai mūsų karo koman
da pasielgė Maniloje.

Britai, sakoma, nepasekę 
tuo pavyzdžiu. Malajuose ja
poniški užkariautojai rado di
delius turtus, jiems paliktus.

aip darė chiniečiai ir 
Sąjungos gyventojai:

jėgoms, komanduojamoms 
generolo MacArthuro.

Japonai prarado ląbai 
daug savo kareivių, bet 
amerikiečių nuostoliai taip 
pat dideli.

Amerikiečiai ir filipinie-įlies, ir stengiasi dasigrumt 
čiai kartotinai kontr-ataka-,vieškeliu iki Bagaco, stovin- 
vo nepalyginamai didesnes čio rytiniame Bataan pajū- 
japonų jėgas ir atkariavo'ryje. Japonai giriasi, kad 
kai kurias pozicijas, bet ki-Jjie “suėmę amerikiečius į 
tos pozicijos liko priešų 'slastus” Bataane ir “sunai- 
rankose. 1 ’ kinsią” juos.

Tokio. — Japonai skelbia, 
kad jie užėmę Moroną, be
veik pusiaukelėje tarp šiau-l 
rinės ir pietinės Bataan da-

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Konferencija amerikinių 
respublikų užsieninių minis- 
terių vienbalsiai priėmė pa
siūlymą, kuris pataria joms 
visoms sutraukyt diploma
tinius ryšius su Japonija, 
Vokietija ir Italija, kadan
gi tos fašistų šalys užpuo
lė Jungtines Valstijas.

Šį pirmadienį konferenci
ja galutinai tvirtins tą pa
siūlymą.

Pirmesniame pasiūlyme 
buvo sakoma, kad ameriki
nės respublikos “negali to
liau palaikyt” diplomatinius 
ryšius su fašistų Ašim. Ar
gentinos ir Čilės atstovai 
priešinosi žodžiams “negali 
toliau palaikyt.” Po karčių

ginčų tad konferencija ir 
priėmė siūlymą patarimo 
sutraukyt ryšius su užpuo
likais fašistų kraštais.

Jungtinių Valstijų atsto
vas toj konferencijoj yra 
Sumner Welles, valstybės 
vice-sekretorius.

Buenos Aires. — Veikian
tysis Argentinos preziden
tas R. S. Castillo pareiškė, 
kad ji neturi intencijos su- 
traukyt ryšius su fašistų 
Ašim.

London. — Sir Stafford 
Cripps, buvęs Anglijos am
basadorius Sovietams, tvir
tina, kad tikrai įvyks karas 
tarp Japonijos ir Sovietų.

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Kongresmanai Skiria 
9 Biliūnus Doleriu 
Naujiem Orlaiviam

CIO ir D. Federacija 
Priėmė Roosevelto 

Santaikos Planą

Sovietai Atkariavo 
Choliną ir Eilę Kitų 

Svarbių Miestų
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Žymusis Anglijos diploma
tas, Stafford Cripps, jau sugrį
žo iŠ Sovietų Sąjungos, kur jis 
ėjo anglų ambasadoriaus pa
reigas. Cripps—pažangus vy- Į 
ras, žymus advokatas, libera-' 
liškas visuomenininkas. Jo bu
vimas ambasadoriumi Sovietų 
Sąjungoj suartino tas dvi ša
lis.

Dabar, sakoma, Cripps už
imsiąs žymią vietą Britanijos 
ministerijoj. Kiti mena, kad 
Sir Stafford. Cripps būsiąs at
siųstas Anglijos ambasadoriu
mi į Jungtines Valstijas.

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso atsto
vų rūmas vienbalsiai nuta
rė paskirt $9,041,373,000 pa
statymui 33,000 karinių or
laivių.

Pagal prez. Roosevelto 
programą, šiemet turės būt 
pastatyta iki 60,000 orlai
vių iš viso, o sekančiais me
tais •— iki 125,000. Tai pa
baigoj 1943 metų Amerika 
turėtų jau 185 tūkstančius 
orlaivių.

Apkaltino Hawajy 
Komandierius

Washington.—Prez. Roo
sevelto paskirta tyrinėjimo 
komisija su teisėju O. J. Ro- 
bertsu priekyje išdavė ra
portą, kuriame kaltina ad
mirolą H. E. Kimmelį ir ge
nerolą Walterį C. Shortą, 
kad tik per jų apsileidimą 
japonai galėjo iš pasalų už
pult Perlų Uostą, Hawaii’- 
uose, gruodžio 7 d.

Amerikos armijos ir lai
vyno departmental buvo ne 
kartą juos įspėję, kad iš an-;Danįel J. Tobin, 
ksto priruoštų jėgas atmušt 
numatomą japonų užpuoli
mą, bet jie nepaisė tų įspė
jimų.

New York. — Susirinki
mas CIO unijų > Pildančio
sios Tarybos saus. 24 d. 
vienbalsiai priėmė prezid. 
Roosevelto pasiūlymą dėlei 
santaikos tarp CIO ir Ame
rikos Darbų Federacijos. 
CIO Pild. Taryba paskyrė 
tris sekamus savo atstovus 
į bendrą komisiją su D. Fe
deracijos vadais; tie atsto
vai yra Philip Murray, pir
mininkas CIO (Industrinių 
Organizacijų Kongreso); R. 
J. Thomas, pirmininkas 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos, ir Julius 
Emspack, sekretorius-iždi- 
ninkas Jungtinės Elektri- 
ninkų, Radijo Darbininkų 
ir Mašinistų Unijos.

CIO vadai patarė, kad 
bendroji CIO ir Darbo Fe
deracijos komisija vadintų
si Darbininku 
ryba.

Nuo Darbo 
tą komisiją
Green, Federacijos pirmi
ninkas; George Meany, jos 
sekretorius - iždininkas, ir 

“ , pirminin
kas Tarptautinės Išvežioto- 
jų Brolijos.

Darbo Federacijos Pildan
čioji Taryba keliomis va
landomis pirm CIO pranešė 
prezid. Rooseveltui, kad ji-

Pergalės Ta-

Federacijos į 
įeina Wm.

Washington, saus. 23. — Karo departmentas gavo 
tokius pranešimus:

Filipinų Sritis — Japonai vis smarkiai atakuoja ge
nerolo MacArthuro pozicijas Bataan pusiausalyje. Per 
paskutines 24 valandas mūšiai buvo nepaprastai dideli. 
Atakuojančioji japonų kariuomenė gavo daug naujų 
pastiprinimų. Tačiau visos japonų, atakos liko atmuš
tos su sunkiais nustoliais jiems.

Matyt, priešai nusprendė atakuot amerikiečius be 
pertraukos, nepaisydami, kiek nuostolių jie turės, ti
kėdamiesi, kad daug didesniu savo skaičiumi jie su
triuškins amerikiečių apsigynimą. 1

Generolas Sir Archibald Wavell (anglų komandie- 
rius) atsiuntė formalį sveikinimą generolui MacArthu- 
rui (amerikiečių komandieriui) ir jo komandai už pui
kų gynimą Filipinų nuo japonų.

Raudonoji Armija Ap
supo Rževą ir Grūmo
ja Naciam Smolenske

Amerikiečiai Nuskandi
no Kiek Naciu 

Submarine
Berne, šveicar. — New 

Yorko Times koresponden
tas telefonavo tokias žinias, 
atėjusias iš Soviętų - vokie
čių karo fronto: t/ x ____—.

Vokiečių pasipriešinimai Amerikiniuose Atlanto van- 
srityje Valdajaus kalnų ta- denyse. 
po sutriuškinti ir fašistų > 
kariuomene liko atmesta 65 
mylias atgal. Tai yra vie
nas iš skaudžiausių smūgių, 
kokius naciai iki šiol nu
kentėjo.

Centraliniame fronte So
vietai atėmė iš priešų mies-

Washington. — Amerikos 
laivynas pranešė, kad jau 
nuskandinta tam tikras 
skaičius vokiečių submari- 
nų, užpuldinėjusių laivus

Laivyno vyriausybė sle
pia skaičių sunaikintų sub- 
marinų. • Sako, kada mes ne
paskelbiame, kur ir kiek su
naikinama priešų submari- 
nų, tūi priešai labiau ner- 
vuojasi, nežinodami apie jų 

i likimą. O jei priešai sužino,

Maskva, saus. 23. — Sovietų Žinių Biuras šiąnakt iš
leido sekamus pranešimus:

Sovietinė kariuomenė saus. 23 d. vis žygiavo pirmyn. 
Vokiečiai mėgino sulaikyt Sovietų kariuomenę, dary
dami kontr-atakas, bet jiem nepavyko ir jie prarado 
daug kareivių ir pabūklų.

Sovietinė kariuomenė užėmė kelis miestus, tarp ku
rių yra Terlo, Andreapol, Cholm, Toropec ir Zapadnaja 
Dvina.

Saus. 22 d. Sovietai nukirto žemyn 23 vokiečių orlai
vius, o savo neteko aštuonių orlaiviu.

Sovietinės jėgos nuskandino Barents Jūroj (šiaurėj) 
tris vokiečių laivus, kurie gabeno kariuomenę ir kari
nius reikmenis.

Specialis Sovietų Pranešimas šiąnakt sakė:
Apie 10-12 dienų atgal Sovietų kariuomenė šiaurva

kariniame ir Kalinino frontuose per žiaurias kautynes 
pralaužė vokiečių linijas į pietus nuo miestų Ostaškovo 
ir Seližarovo ir pradėjo žygiuot pirmyn. Atlikdama sa
vo uždavinį, Sovietų kariuomene nužygiavo daugiau, 
kaip 100 kilometrų pirmyn.

Po nuožmių mūšių sovietinė kariuomenė užėmė šiuos 
miestus: Cholm, Toropec, Seližarovo, Zapadnaja Dvina, 
Olenino, Andreapol, Staraja ir Toropa.

Tokiu būdu sovietinė kariuomenė perkirto ir užėmė 
vieną iš vokiečių svarbiausių susisiekimų linijų, Ržev- 
Velikije Lūki geležinkelio liniją.

Daugau, kaip du tūkstančiai apgyventų vietų tapo 
išlaisvinta nuo vokiečiu įsiveržėlių. Nuo sausio 9 iki 
saus. 22 d. buvo pagrobta nuo vokiečių sekami pabūk
lai ir reikmenys:

350 kanuolių, 52 tankai ir šarvuoti automobiliai, 430 
kulkasvaidžių, 90 artesnio šaudymo patrankų, 740 tro- 
kų ir automobilių, 480 motorinių dviračių, 846 papras
ti dviračiai, 20 radijo stočių, 26,145 minų, 71,300 ka- 
nuolinių šovinių, 805,000 kulkasvaidžių ir šautuvų kul
kų, 360 kilometrų telefono vielų, vienas perkėlimo lai
vas, 355 prekiniai geležinkelio vagonai, keli sandėliai 
pontoninių tiltų, 16 motorinių laivukų, 32 traktoriai, 8 
garvežiai ir didelis daugis kitų karinių reikmenų ir 
įrengimų.

Toropec ir Andreapol miestuose tapo užgrobta vo
kiečių armijos sandėliai, kuriuose buvo laikoma mais
tas, amunicija ir daugis kitų karinių reikmenų, kurie 
dabar skaitliuojami. z

Nuo sausio 9 iki 22 d. buvo užmušta 17,000 vokiečių 
ir keli šimtai paimta į nelaisvę. Tuose mūšiuose ypa
tingai atsižymėjo kariuomenė, komanduojama genero
lo Ejermenko ir gen. Turkajevo.

tą Cholm ir eilę svarbių RacĮ jų submarinas nuskan- 
miestelių. Cholm stovi už Jintas, jie gali pasiust ten 
260 mylių į šiaurių vakarus
nuo Maskvos.

LONDON. — Sovietų ka-;matantl.ejl • , . , .
riuomenė visai ■apsupo mies-i subma™° mekam aPie tai 
tą Ržev, svarbiausią nacių įpasakotų, 
atsparos punktą i šiaurių 

nai priima prezidento planą vakarus nuo Maskvos, ir 
siūlantį įsteigt CIO ir Fede-1 beveik apsupo Smolenską, 
racijos santaikos komisiją kaip praneša United Press, 

r- u------ amerįRįečių žinių agentūra.

Japonai Išsikėlė į
3 Australijos Salas 

Melbourne, Australija. — 
Japonų laivai iškėlė savo

Nelengva mums ir įsivaiz- kariuomenę ’ į Australijos 
duoti, kokį vaidmenį gali su- salas New Guinea, New 
vaidinti ambasadorius, jo ap- Britain ir Kieta.
dairumas, jo bandymas daly- Į Australijos valdžia atsi- 

^ur i šaukė į Angliją ir į Jungti
nes Valstijas, kad kuo grei
čiausiai pristatytu austra
lams orlaivių ir kitų pabū

klų.____________________
“Mission to Moscow” veika

lo autorius dalykus suprato, 
na, ir tas padėjo Amerikai, 
josios žmonėms.

Apie pačią knygą bus pla
čiau “Laisvėje” į 
liau.

jis esti. Ypačiai neramiais, ka-! 
ro metais ambasadoriaus rolė 
darosi svarbesnė.

Štai, skaitau knygą “Mis
sion to Moscow”, parašytą 
Amerikos ambasador iaus 
(1937-1938) Joseph Davies. 
Jis ten aiškiai parodo, kaip 
diplomatai dirba, kokios jų 
pareigos, kaip jie gali dalykus 
suprasti ar nesuprasti ir kas 
paskui iš to gali išeiti.

be formalio susivienijimo tų 
dviejų organizacijų.

Bendroji komisija steng
sis ramiai, be tar^savinių 
streikų išspręst ginčus tarp 
CIO ir Federacijos unijų, ir 
tarsis su prez. Rooseveltu 
visais klausimais kas liečia 
darbininkų dalyvavimą pa
stangose daromose dėlei ka
ro laimėjimo.

CIO Pildančioji Taryba 
panaikino senąją santaikos 
derybų komisiją,'kuri buvo 
įsteigta 1939 metais ir ku- 

parašyta ve- rios pirmininkas buvo John 
L. Lewis, galva Jungtinės

Sako, kad Sovietai 
Ruošiasi Visai Nu
kariauti Vokietiją

London. — Buvęs Angli
jos ambasadorius Maskvai,, 
p. Cripps sakė, kad Sovie- 

. n _ i tai ruošiasi visiškai nuka-
Amerikos laivyno depart-'riaut Vokietija iki kito ra

mentas prašo, kad žmonės, dens ar žjemoS. Sovietai 
-1 V S kan(Į’niiyų dabar turį 9 milionus arini- 

jos, o iki pavasario turėsią 
į dveja tiek daugiau, negu 
ikaro pradžioje. Sovietų fa- oi 11 brikai srityje Uralu kalnų Lina Sunkyn Anglij dabar du kartu daugiau pa
gamina karo pabūklų, kaip 
tada.Padėtis Malajuose

Amerikiečiai ir Ang
lai Nušovė 21-ną 
Japoną Orlaivį

Rangoon, Burnja. —Ame
rikiečiai ir anglai lakūnai 
atmušė dvi japonu atakas 
iš oro prieš Rangoon, Bur- 
moj, ir nušovė žemyn 21-ną 
priešų orlaivį. Mūšyje žuvo 
tik vienas anglų ir vienas 
amerikiečiu orlaivis.

Japonų šturmuojami ang
lai pasitraukė nuo rube- 
žiaus tarp Thai ir Burinos 
į naujas pozicijas už 30 my
lių nuo Moulmein miesto, 
stovinčio pajūryje.

Singapore. — Japonai 
grąsina apsupt anglus iš 
kairiojo šono prie Batu Pa- 
,hat, Malajų pusiausalyje, už

MASKVA. — Raudonoji 
Armija, žygiuodama pir
myn prieš vokiečius šiauri
niai -centraliniame fronte, gų mylių į šiaurių vakarus 
pasiekė punktus jau tik už nuo Singapore, anglų tvir- 
100 mylių nuo Latvijos ru- tumos.
bežiaus.

Mainierių Unijos. Kartu 
CIO Pild. Taryba atmetė ir 
paskutinį Lewiso asmenišką 
pasiūlymą, kad CIO ir Dar
bo Federaciją organizaci
niai susivienytų.

BRANGSTA VAŽINĖJI
MAS GELEŽINKELIAIS

APRIBOS CUKRAUS 
VARTOJIMĄ

Washington. — Valdiškas 
kainų administratorius 
Leon Henderson paskelbė, 
kad neužilgo bus trečdaliu 
sumažintas cukraus varto
jimas. Vidutiniai bus lei-

Washington. — Nuo va
sario (Feb.) 10 d. bus pa
brangintas važinėjimas ge
ležinkeliais dešimčia pro- 

daug daugiau kariuomenės centų, kaip kad leido tarp- 
ir anglų padėtis eina sun- valstijinės prekybos komisi- džiama pirkt po svarą cuk

raus asmeniui per savaitę.

Japonai ten turi

kyn. ja.
Japonai pralaužė anglų1-------------------

apsigynimus Batu Pahat London. — Anglai karo 
srityje, bet kitur anglai at- tėmytojai spėja, kad Sovie- viai pietiniame fronte, ’že- 
muša japonų atakas. i tai neužilgo galėsią nuvyti mai skraidydami, kapoja 
Borneo ir Celebes salų. nacius atgal iki Minsko. 'vokiečių raitelius.

Maskva. — Sovietų oriai



Antras puslapis ĖAISVfi Pirmadienis, Sausio 26, 1942
•_____ 't- ■. . '-ii i-'.?.--..i, j1, ja

JAIS V®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sunday 
Established April 5, 1911

*27 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gaslunas 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year.............. $6.00
United States, six months ______ $3.25
Brooklyn, N. Y., per year --------$6.50
Brooklyn, N. Y., six months  $3.50 
Foreign countries, per year___ $8.00
Foreign countries, six months ___  $4.00
Canada and Brazil, per year ----- $6.00
Canada and Brazil, six months .... $3.25

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

Act of March 3, 1879

Gudruolis Ar Mulkis?
Didžiai išgarsėjęs (nesvarbu, už ką!) 

p. F. J. Bagočius per fašistų “Vienybę” 
(iš sausio 16 d.) parašė atvirą laišką 
“Bimbai, Andriuliui, Mizarai, Ormanui, 
Prūseikai ir Taurui.” O kad jo žodis bū
tų svaresnis, tai p. Bagočius prideda 
prie savo parašo ir titulą: “SLA Prezi
dentas.” Vadinasi, į paminėtuosius asme
nis atsišaukia “gerbiamasis SLA prezi
dentas” !

Atsišaukia, ko? Prašydamas stiprinti 
SLA? Ne! Tai ko gi p. SLA prezidentas 
(tą titulą p. Bagočius taip neapdairiai 
valkioja!...) iš paminėtųjų asmenų no
ri? Ogi jis pataria jiems “organizuoti 
raudonųjų Amerikos lietuvių divizijas”! 
Kur tas “raudonų divizijas” dėti? Ponas 
prezidentas nepasako. Įsakyti organizuo
ti divizijas ir nepasakyti, kam jas orga
nizuoti, kur jas dėti, atrodo nei šis nei 
tas — tikras durniaus lošis!

Beje, SLA prezidentas ir “rimtų daly
kų” ten pasako. Jis rašo, kad Vidikas ir 
Pruseika — “sliakeriai”. Jie nepritarę 
pirmajam pasauliniam karui... Kaip čia 
tas susieina su SLA prezidento titulu ?... 
Juk ir tą bile kas gali pasakyti arba pa
rašyti, be ėmimo iš SLA algos’

Mums rodosi, kad gerbiamas SLA pre
zidentas padarytų geriau, jei jis, užuot 
rašęs apie tai, kas buvo pereito karo me
tu, eitų dar toliau atgal ir paj ieško tų 
Kutrų, paj ieškotų po archyvus gyvų 
žmonių, kurie buvo mirę ir pasiskelbę, 
pajieškotų daug, daug ko ir apie sliake- 
rius... Tuomi jis būtų daugiau juokų 
padaręs (nes karo metu neprošalį ir pa
sijuokti).

Dabargi, skaitant šį jo atsišaukimą, 
adresuotą paminėtiems asmenims, kyla 
labai keblus klausimas: Ar to atsišauki
mo autorius yra labai gudrus vyras, ar 
labai didelis mulkis? Mes į tai irgi nega
lime atsakyti, — paliekame skaitytojui 
spręsti.

Iš viso mes nebūtume šiuo klausimu 
nei rašę; tik kai pamatėme, kad “Naujie
noms” ir “Draugui” Bagočiaus pliovonės 
virto dienos temomis, mes įsidrąsinome 
ir parašėme tą, ką parašėme!

labai gražus. Lietuvių skaičius Kanadoje 
nedidelis, palyginus su kitų tautybių 
ateivių skaičiumi, tačiau suaukavo jau 
virš $1,500. Aukos dar plaukia ir galima 
manyti, kad pasieks iki $2,000. Jeigu lie
tuviai sukelsime $2,000, tai mūsų duosnu
mas bus lygus ukrainų duosnumui. 
Ukrainai, kurių Kanadoj priskaitome ar
ti 500,000, nusistatę sukelti $100,000.

“Parama Sovietų Sąjungos kvotojams 
reikalinga. Tokioj milžiniškoj kovoj būna 
daug aukų. Sužeisti skaitomi milijonais. 
O dar ne galas. Dabartinės kovos, kurios 
vedamos už nacių jėgų sutriuškinimą, 
taipgi neapsieis be aukų. Reikia neuž
miršti, kad dabar tenai didelė žiema. Pa
vojus sužeistiems dar didesnis.

“Sovietų žmonės, kurių tarpe yra ir 
lietuvių, kovoja ir kraują lieja ne vien už 
savo reikalus, už savo namus. Toj kovoj 
yra dar aukštesnis tikslas. Jeigu Sovietų 
Sąjunga būtų norėjus, ji būtų susidėjus 
su vokiečiais ir tuomet nebūtų reikėję 
kovoti savo žemėj. Bet Sovietų Sąjunga 
to nepadarė, kadangi jinai nenorėjo ma
tyti laisvės priešus laimėtojais.
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“Ant kiek Sovietų žmonės nusilpnins 
hitlerizmą, ant tiek bus lengviau ir 
mums, kanadiečiams, o kartu ir visam 
demokratiniam pasauliui. Apie tai ne
kartą kalbėjo daug žymių Kanados žmo
nių. Tą paneigia tik tie, kurie trokšta 
nacių pergalės. Tokių žmonių yra ir Ka
nadoj. Jie šaukia prieš paramą Sovietų 
Sąjungai ir dabar, nors jeigu jiems reik
tų pakelti tuos smūgius, kokius pakėlė 
Sovietų Sąjunga, nežinotų kur bėgti. To
kių žmonių netrūksta ir tarp lietuvių.

“Lai priešai staugia. Mes tęskime 
darbą tolyn. Padėdami Raudonajam 
Kryžiui sukelti $500,000, mes atliekame 
kilnų darbą. Tuomi mes pagelbėsime ir 
Sovietų kovotojams ir Kanados intere
sams. Kuomet pergalė bus laimėta, mes 
nesijausime nieko neveikę. O tie, kurie 
bus išgelbėti Kanados lietuvių aukomis, 
prisimins ir bus dėkingi už pagalbą. Gal 
ne vienas ir lietuvis bus išgelbėtas nuo 
mirties.

“Raudonasis Kryžius prašo mus per
duoti visiems aukotojams širdingą padė
ką už paramą sukėlimui $500,000.”

Kanuclės, kurios neturi dūmų, kai iššauna šūvį; tokiomis kanuolėmis apginkluoti 
svarbieji Hawaiiu pakraščiai.

Smarkus Japonų Šnipas 
Generolas Konzi Dechara

Pradeda Sektis
Iš Ramiojo Vandenyno ateina linksmes

niu žinių. Vis daugiau ir daugiau anglų 
ir amerikiečių orlaivių stoja veiklon. Kur 
pirmiau matėsi keli orlaiviai, šiandien- 
jau pasirodo keliolika ir gal daugiau. Ir 
mūsų orlaiviams ir orlaivininkams vyks
ta. Jie pradeda skinti japoniškus orlai
vius jau ne pavieniai, bet dešimtimis.

Generolo MacArthuro kariuomenė — 
drąsi, kovinga ir narsi—laikosi prieš 300 
tūkstančių joponiškų užpuolikų didvy
riškai.

Hollandai vis rodo didesnio narsumo ir 
atsparumo.

Chiniečiai jau ir ore pradeda rodyti 
savo didvyriškumą.

Taigi Ramiajame Vandenyne, atrodo, 
greit pradės pūsti kiti vėjai ir stipresni, 
labiau padrąsiną vėjai.

Dar praeis savaitė, dar kita ir tuomet, 
mūsų nuomone, japoniški užpuolikai pa
keis savo gaidas apie laimėjimus, — pa
našiai, kaip Hitleris pakeitė jas.

Kanadiečių Lietuvių Duosnumas
“Liaudies Balsas” (iš sausio 23 d.) ra- y so:
“Kanados lietuvių atsakymas į Kana

dos Raudonojo Kryžiaus atsišaukimą 
dėl medikalės paramos Sovietų Sąjungai

Atmetė
Skaitytojas, be abejo, bus matęs “Lais

vėje”, kad Senato ir žemesniojo Jungti
nių Valstijų kongreso buto juridinių ko
misijų bendras posėdis atmetė tąjį Dieso 
“pataisymą” prie biliaus, kuris reikala
vo, kad Jungt. Valstijų komunistai turį 
susiregistruoti ^“kaip svetimos valstybės 
agentai.” Tasai bilius buvo taikomas 
prieš nacių agentus, prieš fašistų agen
tus. Bet p. Diesas prikergė prie jo ir ko
munistus.

Gerai šis abiejų būtų juridinių komisi
jų posėdis padarė atmesdamas tą “patai
symą.” Nes jį priėmus, būtų užduotas di
delis smūgis tautinei vienybei, kuri šiuo 
metu taip yra reikalinga.

Turime atsiminti, kad šiandien Jungt. 
Valstijų Komunistų Partiją sudaro iš
imtinai tik Amerikos piliečiai. Toji par
tija skelbiasi turinti virš 100,000 narių. 
Vadinasi, virš 100,000 Amerikos piliečių. 
Daug tų piliečių šiandien yra USA ka
riuomenėje, daug jų dirba atsakomingus 
darbus krašto gynybos srityse. Na, ir 
jeigu jiems reikėtų registruotis kaip 
“svetimos valstybės agentams,” tai gali
ma įsivaizduoti, prie ko tas viskas pri
vestų mūsų kraštą! Antra, tie žmonės 
juk nėra joki nacių nei fašistų pritarė
jai ir jais niekad nėra buvę, nepaisant 
tūlų ablavukų, kurie skelbė komunistus 
esant “komnaciais.” Komunistai buvo ir 
tebėra didžiausi priešai fašizmo ir naciz
mo. Pagaliau, tokis “pataisymas” jei jis 
būtų patapęs įstatymu, nebūtų ir konsti
tucinis teisės atžvilgiu. Kaip gi įstaty
mas gali padaryti tūkstančius žmonių 
svetimos valstybės agentais, kuomet jie 
tokiai nėra, kuomet jie yra geri savo 
krašto patrijotai, čia gimę, čia augę, čia 
mokslus ėję, kraštui viską aukodami?!

Jau ne kartą buvo nurodyta, kad p. 
Dies, neapkęsdamas komunistų, griebia
si visokių priemonių jiems užduoti smū
gį. Deja, labai dažnai, duodamas smūgį 
komunistams, jis užduoda smūgį visiškai 
su komunistais nieko bendro neturin
tiems žmonėms; jis užduoda smūgį if 
mūsų krašto interesams.

Šiandien, kai mūsų kraštas gyvena di
delį krizį, gal būt didesnį negu jis bent 
kada yra turėjęs nuo 1776 metų, tai bū
tinai reikia visas krašto jėgas, visus pa- 
trijotiškus žmones vienyti, o ne juos 
skaldyti.

Tarpe žymių pasaulinių 
šnipų svarbią vietą užima 
Japonijos tarptautinis šni
pas generolas Konzi Decha
ra. Dar būdamas jaunesniu 
oficierium Dechara jau šni- 
pavo Chinijoj. Jam pavyko 
sukurstyti chinus kareivius 
prieš jų valdžią Šiaurių 
Chinijoj. Kareivių sukili
mas buvo nuslopintas, bet 
Dechara tuo pagarsėjo^

1931 metais Dechara va
dovavo Japonijos šnipus 
Mandžurijoj. Jis suorgani
zavo provokacijas, kad Ja
ponija galėtų pradėti Man
džurijos okupavimą. Dings
ta japonų kapitonas Naka
mura. Tūli daviniai sako, 
kad Nakamuros visai ant 
svieto nebuvo, kad tai De- 
charos išmislas. Japonija į- 
teikc Mandžurijos valdžiai 
ultimatumą ir ruošėsi “pa
darytį. tvarką.” Mandžuri
jos valdžia suprato, kad Ja
ponija jieško priekabio 
užimt tą kraštą, tat nusi
leido ir visus Japonijos rei
kalavimus išpildė. Bet ji 
negalėjo surasti kapitono 
Nakamura, kurio gal būti 
niekados ant svieto nebuvo. 
Japonija vadovystėj gene
rolo Itagaki pradėjo Man
džurijos okupaciją. Okupa
cijos veiksmam dar ir kitą 
incidentą sudarė Dechara, 
kuris rugsėjo 18 dieną, 1931 
metais, su būriu japonų ka
reivių persirengusių į Man- 
džurų kareivių drabužius 
išsprogdino dalį Pietų Man
džurijos gelžkelio, kuris 
priklausė Japonijai. Taip 
prasidėjo Mandžurijos oku
pavimas.

Ant Mandžurijos užpuo
limas suorganizuotas ir De
chara veikė ir toliau. Jis 
pribuvo į Tientsiną ir ten 
pavogė chinų kunigaikštį 
Henri Pu Yi, atvežė jį į 
Mandžuriją ir japonai pa
skelbė jį Mandžurijos “im- 
peretorium.” Japonijos im
perialistai už tai Decharą 
paskyrė komandierium jų 
speciales misijos Mukdene. 
Dechara dirbo organizavi
mui Mandžurijoj Japonijos 
padaro, “nepriklausomos” 
Manchukuo valstybės. Vė
liau japonai atšaukė jį iš 
Mandžurijos,' pakėlė į gene
rolus — majorus ir davė 
jam komanduoti vieną bri
gadą Japonijoj.

Bet neilgai jį laiko karo 
daly j, greitai vėl siunčia į 
Mandžuriją, kur jis organi
zuoja Japonijos šnipų veik
lą Mandžurijoj, x Chinijoj, 
Sovietų Sibire, Tibete, Mon
golijoj ir kitur.

Generolas Dechara daž
nai važinėjo po Chiniją ir 
organizavo šnipų grupes. 
Tai jo vadovybėj buvo su

organizuota keli chinų par- 
davingų generolų sukilimai 
prieš centralinę Chinijos 
valdžią. .

Generolas Dechara orga
nizavo gaują iš rusų balta
gvardiečių gyvenančių Man
džurijoj; ir permetė į Sovie
tų žemę su tikslu išsprog- 
dyti Tolimų Rytų gelžkelį, 
žudyti Sovietų darbininkus, 
sprogdyti tiltus ir fabrikus. 
Vienok ta gauja pakliuvo į 
Sovietų sargų rankas. Tada 
generolas Dechara pasiuntė 
visą eilę savo šnipų į Sovie
tų žemę su instrukcijomis 
apsigyventi k o Ichozuose, 
gyventi ramiai, laukti Japo
nijos ir Sovietų karo, kad 
tada tie šnipai galėtų už
duoti Raudonajai Armijai 
smūgį iš užnugario ir ver
buoti tam tikslui trockistus 
ir buchariniečius.

Pabaigoj 1935 metų ir 
pradžioje 1936 metų gene
rolas Dechara vėl apsilan
kė pietų Chinijoj. Tuoj aus 
to krašto pardavingi chinai 
generolai pradėjo karą 
prieš centralinę Chinijos 
valdžią. Pagelba tos provo
kacijas Japonijos imperia
listai norėjo palengvinti sa
vo grobimo žygius šiaurių 
Chinijoj.

Japonijos generolas De
chara yra vienas iš jos 
stambiausių šnipų organi
zatorių. Buržuazinė spauda 
lygina jį prie garsaus Ang
lijos šnipo Lawrence. Jis 
bėgyje šešių — septynių 
metų daug nudirbo Japoni
jos imperialistų naudai.

Kaip šnipai Atrodo?
Stalinas sakė, kad negali

ma išsivaizdyti priedo žval
gą, kenkėją, diversantą, ku
ris yra su dideliu peiliu 
dantyse, bomba arba grana
ta prie juostos. Šnipas yra 
kaip ir visi žmonės. Jis ei
na į jodžius, teatrus, balius 
ir sueigas. Jis, kaip ir visi 
žmonės moka juoktis. Prie
šo šnipas niekados nesušuks 
Sovietų šalyje: “Šalin So
vietų valdžia!” O, ne, jis vi
sada bus už Sovietus, jisnu- 
duos lojališkiausias, ge
riausias jų draugas, kad tik 
įsigauti į ^tsakomingas vie
tas, kad ten būdamas galė
tų daugiau žalos padaryti. 
Gali būti geriausiu pavyzy- 
džiu Sovietų šalyj sunaikin
ta išdavikų gauja. Gamar- 
nikas buvo įsigavęs į armi
jos apšvietos politinio komi
saro vietą ir skaitėsi karo 
komisaro pavaduotojas. Tu- 
chačevskis buvo laikomas 
armijos maršalu, apsigyni
mo komisaro pagalbininku 
ir numatomu vakarų fronte 
visų Raudonosios Armijos 
jėgų komandierium. Ubore-

mandierium Sovietų Ukrai- , 
nos karo jėgų. Jagoda bu
vo vidaus reikalų komisa
ras, tame skaičiuje ir vadas 
slaptosios Sovietų policijos.

Tai ir mūsų šalyje, da
bartinėse karo sąlygose 
budrumas labai reikalingas 
visų sąžiniškų piliečių, ku
rie trokšta, kad Jungtinės 
Valstijos ii’ jų talkininkės 
su mažiau kraujo, mažiau 
aukų karą laimėtume.

Negalima laukti, kad to
ki žmonės būtų sąžiniški 
Amerikai, kurie dar tik va
kar džiaugėsi, kaip Hitlerio 
gaujos užėmė Lietuvą. Ne
galima laukti ištikimybės iš 
tų, kurie vakar talpino Hit
lerio propagandą, prisiųstą 
Prano Ancevičiaus arba

vičius buvo įsigavęs į ko- 
mandierių Baltarusijos visų 
karo jėgų. Jackira buvo ko-

taip vadinamo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus, kuris 
yra Hitlerio aparatas. Arba 
kurie ir šiandien talpina 
pro-naciškus melus, prisiųs
tus iš Portugalijoj esančio 
nacių propagandos biuro. 
Dieną ir naktį budėti! Viso
mis jėgomis padėti valdžiai 
kara laimėti.

D. M. š.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 Summer Ave. Newark, N. J.

Tol.: Humooldt 2-7964

PIKTOJI DEDERVINĖ (?)

Drauge gydytojau aš rašau 
šį laišką savo tėvo reikalu. 
Jis yra “Laisvės” skaitytojas 
ir prašė, kad aš jum parašy
čiau ir paklausčiau jūsų apie 
jo odos ligą.

Mano tėvas yra 54 metų 
amžiaus, ir jau nuo seniai jis 
turi nesmagumų su savo oda. 
Pereitą pavasarį jam ėmė ir 
išbėrė visą kūną pučkeliais, iš 
kurių paskiau pasidarė- niežin- 
čios dėmės. Jos neduoda jam 
ramumo.

Buvo pas gydytoją, odos li
gų žinovą, šis jam leido su 
adata kokių tai vaistų, per 
tūlą laiką, ir buvo pasidarę 
geriau. Bet tos dėmės greit ir 
vėl pradėjo rodytis ir didyn 
eiti, niežti, ir prisieina kasy
tis.

Gydytojas jam paskyrė die
tą, bet tai jam nieko nepa
dėjo. Tėvas labai susirūpinęs, 
bijo, kad nebūtų kokia pa
vojinga liga.

Aš labai būčiau jums dė
kinga, jei jūs ką jam patar
tute, arba per “Laisvę” arba 
asmeniškai per laišką. Tos jo 
dėmės prasideda iš raudonų 
taškelių, kurie išpila odą, o 
paskiau pasidaro sausi ir pra
deda niežėti. Tariu iš kalno 
dėkui.

ATSAKYMAS
Iš Jūsų, Drauge, aprašymo, 

tikrai negalima išspręsti, ko
kia būtent odos liga kamuoja 
Jūsų tėvą. Spėlioti galima, 
kad tiktai nebūtų piktoji de
dervinė, “psoriasis.”

Tokia dedervinė dažniau 
atsiranda jau pagyvenusiam 
žmogui, bet retkarčiais užei
na ir jaunam. Vis labiau to
kiam, kieno oda balta ir 
plaukai šviesūs.

Liga paeina dėl tūlų siste
minių trūkumų, dėl netikusio 
maisto, dėl stokos vitaminų ir 
mineralų, dėl liaukų apsilpi- 
mo.

Tegul jūsų tėvas pabūva 
vien ant daržovių ir vaisių 
dietos bent porą. savaičių, at
seit, griežtu vegetaru. Fizinio 
lavinimos (physical culture 
health stores) taip vadinamo
se sveikatos krautuvėse galė
tute gauti juodos duonos, so- 
japupių (soya beans), grikių, 
riešutų ir šiaip natūralinio 
maisto, greta paprastų daržo
vių ir vaisių. Ir tuo Jūsų tė
vas galėtų gyventi porą sa
vaičių ir ilgiau, jei patinka.

Paskiau laipsniškai galėtų

pradėti vartoti ir gyvulinio 
maisto: pieno, pieniškų, kiau
šinių, jūros žuvų, šviežios mė
sos (kepenų, vidaus organų 
bei liaukų).

Tačiau tegul jis mažai te- 
vartoja riebalų, sunkiųjų rie
balų, taukų, lajaus, aliejų. 
Ir neperdaug baltųjų krak
molų (chemiškai baltintų) ir 

■saldinių. Po truputį grietinės * 
ir sviesto—galima. Galima
kiek ir alyvų aliejaus (aly
vos).

Kadangi, dėl apribotos die
tos, dar labiau pasidarytų vi
taminų stoka, tai tegul tėvas 
gauna džiovintų bravoro mie
lių—Brewers yeast tablets, 
Squibbs, 1OOO. Tegul jų ima 
ne po vieną, ne po dvi, bet po 
kokią 15 tablečių su maistu 
3 kartus kas diena, tai po 45 
per dieną, bent keletą mėne
sių arba ir metų. Tai yra ne
brangus vitamino B mišinio 
šaltinis. Vietoj mielių galima 
vartot Vitamin B Complex, 
capsules or tablets. Šios yra 
tvirtesnės, tai galima imti po 
mažiau: po 3 laike valgymo, 
su maistu.

Nevartojant riebalų, būti- < 
nai reikia imti ir vitaminų A 
ir D, kurie esti riebaluose. 
Gaukite kad ir I. V. C. pearls, 
420 (vitamins A and D). Te
gul tėvas ima, irgi su maistu, 
bent po 3 kapsules, tai po 9 
kas diena.

Labai dažnai tokių žmonių 
silpnai veikia skydinė liauka. 
Tėvas galėtų imti Thyroid 
gland, 1 grain, 1OO tablets, 
bent po 1 tabletę kas diena. 
Jei tėvas riebus, aptukęs, tai 
galėtų imti po 1 tabletę 3 
kartus kas dieną. Be to, tegul 
ima po 1 lašą iodinos (Tinc
ture of lodin), kas diena ar 
kas antra diena, su vandeniu 
ar su pienu, ilgą, ilgą laiką.

Odos sausumui ir niežėji
mui mažinti gerai yra sausos 
odos vietas vilginti žuvų alie
jaus mosčia (Cod liver oil 
ointment). Labai gerai kūnas 
švitinti ultra-violetiniais spin
duliais, nuo tam tyčia lempos
arba nuo saulės, kai ateis pa* 
vasaris.

Batavia, saus. 23. — Di
dieji orlaiviai Rytinės Ho- 
landų Indijos pataikė 12 
bombų tiesiog į keturis ja
ponų karo laivus ir keturis 
jų kitus laivus, pilnus ka
reivių, tarp Borneo ir Ce
lebes salų.
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Pabėgusios fašistinės ašies kariuomenės jėgos Afrikoje paliko anglams šiuos 
tankus.

Mein Kampf” Praktikoje
Kuomet aš atsibudau ir 

prasikrapščiau akis, jau 
kuone pačiame vidudienyje, 
tai iš karto nepastebėjau 
nieko tokio ypatingo. Tik 
po ilgesnio laiko dasiprotė- 
jau, kad aš randuosi nepa
žįstamame kambaryje, ku
ris buvo panašesnis į rūsį, 
negu į viešbutį, kuriame aš 
vakar buvau užmigęs. Šia
me kambaryje nebuvo nei 
vieno lango, o tik pusiau 
į žemę iškasto ir pusiau iš 
molio nulipyto pastato vie
name šone buvo padaryta 
anga, pro kurią buvo įsi
skverbęs malonios vasaros 
saulės spindulys, šiek tiek 
apšviesdamas šį man nepa
žįstamą pastatą.

Na, bet mano ir miegota! 
Atsimenu, kaip vakar su 
“Tautos vadu” ir Chicagos 
mokslininku Grigaičiu bu
vome patraukę “Baltojo 
Žirgo,” tai, manau sau, ma
no bus paimta kikia pora bėjausi. Ir vėl klausiu Pro- 
“žirgų” daugiau, negu aš 
galėjau pakelti. Ir kaip aš 
atsiradau šioje nepažįsta
moje vietoje?

Pasiryžau negaišuodamas 
ištirti dalyką. Išlendu pro įsu barzdotais ponais prieš 
pastato angą laukan ir dai
rausi: Pirmiausiai pastebė
jau ant mano buvusio mie
gamojo sienos iš molio nu- 
lipytą didelę svastiką. Pa
kėliau dešinę ranką aukš
čiau nosies ir greitai ją iš
tiesdamas tariau: “Pasvei-i 
kintas tautos vadas!”

—A, ponas Anonimas; 
gyvas! — Išgirdau seniai 
man negirdėtą balsą.

—A n o n i m as ?... Gy
vas ?... klausiu pusiau pats 
savęs, jieškodamas balso 
savininko.

—Matyt, ponui viskas at
rodo nauja, viskas nepa
prasta, — vėl tarė balsas. 
— Matyt, ponas jieškai ma
nęs, bet tu manęs negalėsi 
matyt, o tik girdėt, nes aš 
esu Propagandos Balsas. 
Daugelis yra mane ir matę, 
bet nežinojo, kas aš esu. 
Daktaras Goebbelsas ir 
daktaras Ancevicius pir
miau mane apdengdavo: 
patriotizmo skraiste, apsi
gynimo skraiste, k o vos 
prieš bolševizmą skraiste ir 
visokiom kitokiom skrais
tėm iki, pagaliau, po ilgo j bar eina “pagal, planą 
mėginimo ir tyrinėjimo la
boratorijoj, tiek mane išto
bulino, išplatino, kad aš ta
pau visur esanti, visur gir
dima, bet nematoma, nors 
ir nepridengta jokia skrais
te. — Sakė Propaganda.

—Ar tu gali man pasaky
ti, kaip aš čia atsiradau, 
dėl ko tu mane vadini Ano
nimu ir dėl ko tu sakei, kad 
aš gyvas, juk aš nebuvau 
numiręs? — klausiau aš.

Trečias puslapis

ti gyvybę, ari joniškas krau- ; 
jas, gimdė arijoniškus tau
tinius kūnus. Tie kūnai tuoj 
užkariavo planetą po plane
tai. Tuoj šikelgruberis pa- < 
'siskelbė save visos mūsų 
į Saulės Sistemos fjureriu ir 
pradėjo iš Dievo reikalauti 
koncesijų, prižadėdamas ei
ti į karą prieš peklą, žino
ma, jis gavo koncesijų. Jis 
'gavo visą Paukščių Kelio 
'žvaigždyną su planetomis ir 
j saulėmis. Gavęs tai, jis vis 
i nebuvo pasitenkinęs, o rei- 
ikalavo daugiau, nes jam tai 
buvo reikalinga kovai prieš 

Ipeklą ir Lucipierių. Dievas 
su tuo nenorėjo sutikti, bet 
penktakolonistai ir propa
ganda paveikė Jį. Tada Ši- 
kelgruberiui buvo reikalin
gas laikas, kad prisirengus 

} prie karo prieš Lucipierių. 
■’ Dėl to jis sustabdė Amži- 
' natvės laikrodį. Bet ir tai 

'jam dar pritrūko laiko, ta-1

( e je onas) |kiąu pasidarė, bet toli gra- 
—Aš galiu atsakyti ir at- žu, dar daug aš negalėjau 

sakysiu į visus 
klausimus — tarė Propa
ganda: — Pirmiausiai, tu 
čia atsiradai ne vakar ir ne 
šiandien, kaip tu manai. Tu 
manai, kad tu gėrei su “tau
tos vadu” “Baltąjį Žirgą” 
vakar, o iš tikrųjų jau pra
ėjo penki tūkstančiai metų. 
Visą tą laiką tu buvai ap
svaigęs, bejausmis, ne tiek 
nuo “Baltojo Žirgo,” kiek 
nuo propagandos ir tave iki 
šiol mums reikėjo prižiūrėt. 
Tiesa, tas buvo labai leng
va. Anonimu tave praminė 
tie, kurie tave prižiūrėjo, 
dėl to, kad tu atstovauji bi
le žmogų, apsvaigusį nuo 
propagandos; o kad po pen
kių tūkstančių metų tu esi 
gyvas, tai kai kuriems rei
kėtų stebėtis.

—Penkis tūkstančius me
tų buvau apsvaigęs! — Ste-

pagundos: — Bet pasakyk, 
gerbiamoji, kur aš esu?

—Tu esi, kur pirmiau bu
vo Chicaga, ant Halstead 
Stryto, toj pačioj vietoj, kur

5,000 metų gėrei “žirgą.”
—Jei tu taip kalbi, tai aš 

tave ne tik girdėsiu, bet ir 
pamatysiu. Argi galima ti-jj^ 
keti, kad per penkis tūks
tančius metų Chicaga nebū
tų nei kiek nuprogresavus? 
— Priešingai, atrodo, kad 
dabar ji arčiau prie akmens 
amžiaus, negu prie 6942 m. 
Jau tu taip kalbėdama tu
rėsi pasirodyti, kaipo gry
na Propaganda?! — Sakiau 
aš, rodydamas į aplinkui 
stovinčius kelis molinius pa
status, panašius į mano lin
dynę.

—O, ne, man nereikės pa
sirodyti, nes aš į tave kal
bu prisidengus teisybe. Aš 
matau, kad tu manim neti
ki, taigi turėsiu tau viską 
papasakoti ir tada pats pa
matysi. — Sakė Propagan
da: — Dabar nėra 6942 me
tai, kaip tu manai, bet šie 
metai yra 4058, B. C. (prieš 
krikščionybės 1 a i k otarpį). 
Nes laikas dabar eina Dagai 
“Naujaią Tvarką,” kuri 
Mein Kampf knygoje buvo 
pilnai išdėstyta. Viskas da-- - ,, _ ■
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(atbulai, — tęsė toliau Pro
paganda: — Saulė teka iš 
vakaru, žemė skrenda apie 
saulę į atbulą pusę. Net ir 
žmonės gyvena .atbulai, t.y.. 
pirmiausiai numiršta, kad 
gaut gyvybę, būna kokį lai
ką seni, paskui eina jaunyn, 
iš jaunystės įeina į kūdikys
tės laipsnį ir eina mažyn, 
dumyn iki pagaliaus gimsta 
ir išnyksta.

Dabar man jau biskį aiš-

aš negalėjau 
tuos tavo suprasti, todėl ir klausiau 

Propagandos:
—O kaip tas viskas galė

jo atsitikti, dėl ko viskas 
atbulai eina?

—Atsimeni, Mein Kampf 
knygoje Šikelgruberio bu
vo parašyta apie ari jonišką 
kraują: “Arijoniškas krau
jas — tik vienas kraujas 
pasaulyje grynas kraujas, 
galįs ir turįs duoti gyvy
bę... Kaip būtų lengva 
kiekvieną (Mein Kampf) 
knygoje punktą įdeginti į 
arijono protą ir širdį iki kol 
60 milionų vyrų ir moterų 
sarnhatoje ir bendroje ne
apykantoje pasidarytų jūra 
degančios liepsnos!... Vi
satoje, kur mėnulis skren
da aplink žemę, kur plane
tos ir saulės sukasi vienos 
aplink kitas, kur jėga visuo
met nugali silpnybę, arba ją 
pavergia ir užkinko ją sau 
tarnauti ištikimai; pasiprie
šinimą sutriuškina... Mes 
turime atsiminti mūsų ka
rus, iš kurių tvirti tautiniai 
kūnai išsivystė: kieti kaip 
plienas. Tuo tarpu taikos 
dvokianti smarvė ir puvė
siai daugiau, negu sykį išsi
kėlė į pačias dangų erdves.” 

I— Pasakojo man Propagan-

—Taigi, aš Mein Kampf 
esu išmokęs ant pomietės, 
bet ką tas turi bendro su 
tekančia atgal laiko sriove? 
—vėl klausiu.

—Nors čia ilga istorija, 
bet jei turi kantrybės, tai 
aš tau ją papasakosiu. — 
Tarė Propaganda ir tęsė to
liau: — Kuomet, 1942 me
tais ari joniškas kraujas 
Rusijoj upeliais tekėjo, tai 
neilgai truko, kol visas ge
riausias ari joniškas kraujas 
buvo išlietas, o išlietas jis 
pavirto į “taikos dvokian
čią smarve ir iškilo į dangų 
■erdves. Tenai išsivystė į 
tautinius kūnus, — kietus, 
kaip plienas.” — Propagan
da dar kartą pacitavo Mein 
Kampf. — Ir tas galįs duo-

va-

va-

da jis pavarė Amžinatvės 
laikrodį suktis atgal. Tai 
dėl to dabar ir ant mūsų 
žemės laiko sriovė teka at
gal. Dėlto saulė teka iš va
karų, ir žmonės pradeda 
gyvenimą mirimu ir baigia 
gimimu.

—O dėl ko tu fjurerį 
dini. “Šilkegruberiu,” 
mes buvom priversti jį
dinti ne kitokiu vardu, kaip 
Hitleriu? — klausiu aš Pro
pagandos.

—Po to, kaip pralaimėjo 
kampaniją prieš bolševikus, 
tai Hitleris save ir vėl pa
sivadino Šikelgruberiu, nes 
tai buvo reikalinga geres
niam paskleidimui savo pro
pagandos Visatos erdvėse.

—Čia, ant žemės Šikel- 
gruberis turėjo tiktai penk- 
takolonistus, o dabar jo 
naudai veikia jau ir šešta- 
kolonistai, ir septintakolo- 
nistai, net iki šimtakolonis- 
tų, nekalbant apie gerai iš
tobulintą propagandą. Jo 
obalsis dabar yra: “Vienas 
fjureris — viena Visata.” 
(Universe). Ir jo propagan
da smarkiai veikia prieš 
Dievą.

—Bet ar Dievas jam duos 
užkariauti Visata? — Klau
siu Propagandos.

—Dievas nori taikos, o 
antra, fjureris sako, kad jis 
nori tik daugiau “Leben- 
sraum,” kad geriau prisi
rengus kariauti prieš peklą 
ir tenai įsteigti “naują tvar
ką,” taigi daugumoje, Die
vas ir nusileidžia.

—O kas atsitiko su Mus- 
soliniu, Hirohitu, Manner- 
heimu, Franku, mūsų “tau
tos vadu,” Goebbelsu, Ance- 
vičium, Goeringu ir kitais? 
— klausiau Propagandos, 
norėdamas viską žinoti.

—Mussolinis gavo Marsą, 
Hirohitas — Venus, Man- 
nerheimas — Pluto, Fran
ko — Jupiterį, Goeringas— 
Neptūną, o Uranus ir Sa
turnas paversti fjurerio va
sarnamiais; “tautos vadas” 
gavo Mėnulį, kurį jis siūlė 
jau. kelis kartus parduoti 
Marsui, Venusui ir Jupite
riui, o pats, susikrovęs gau
tą už Mėnulį auksą, pasirai
tojęs kelnes pabėgti į šikel-'kas (chemikas).

gruberio vasarvietę ant Sa
turno, kur, sakoma, “tautos 
vadas” turįs plantaciją.

—Goebbelsas su Ancevi- 
čium yra Saulės Sistemos 
planetų propagandos minis- 
teriais. Jie atsiunčia žemei 
“žinias” iš okupuotų plane
tų. €

—Kai kurio, buvę lietu
viškų laikraščių redaktoriai 
dabar redaguoja planetinius 
laikraščius, o kiti, kuomet 
Amžinatvės laikrodis buvo 
pavarytas atgal, neteko lyg
svaros ir negali gyventi nei 
pirmyn, nei atgal,- negali 
artėti nei prie mirties, nei 
prie gimimo, o yra tik taip 
sau, ant vietos. — Ir čia 
Propaganda parodė į vieną 
tokį tipą, kuris rėpliojo ant 
visų keturių į atbulą pusę 
ir vis murmėjo: “apuokas 
didelis tas, juokias manes iš 
įkas.”
I —Ką tas tipas nori pasa
kyti? — klausiu Propagan
dos. v

—Jis mėgina prisitaikyti 
prie dabartinių laikų ir sa
vo parašytus žodžius: “kas 
iš manęs juokias, tas dide
lis apuokas.” nori pasakyti 
atbulai, kad tuomi prisitai
kyti “naujos tvarkos” gady
nei. Yra daug tokioj, kaip

Naująją valdybą prisaiki- 
no buvęs valdybos narys J.

Sausio 15 buvo šaukiamas 
progresyvių organizacijų at
stovų susirinkimas. Nuėjau. 
Tuo pačiu laiku lyg tyčia įvy
ko ir moterį] organizacijos 
“Birutės” susirinkimas. Biru
tės, žinoma, mus ir “užkaria
vo,”—mes likome tik keli vy
rai, tai ir išsiskirstėm. Bet ma
ne paėmė smalsumas pasižiū
rėt, kiek ton tų Biručių sugu
žėjo. Priselinęs, pravėriau du
ris, — net nustebau! Pilnas 
kambarys, kaip rožių daržely
je. Mačiau ten net gana žymių 
moterų. Jeigu jos taip smar
kiai veiks, kaip dabar veikia, 
tai gali Birutės savo šeimon 
sutraukti visas Philadelphijos 
moteris. Look-out, vyručiai, 
kad moterys mus nepralenktų !

Pictinėj Phila. daly, Tautiš
koj Svetainėj, buvo surengtos 
soc-sklok prakalbos. Kalbėto
ju buvo “svočias iš Europos” 
p. J. Januškis. Kalbėtojas iš 
jo labai menkas, todėl apie jį 
daug nė rašyti neverta. Vaikš
tinėjo tas “kalbėtojas” po es
tradą jieškodamas faktų, ne
lyginant žąsiukas sliekų po 
šlapią dirvą. Vienu kartu rūs
čiai pats sau klausimą pasta
tė: “Jeigu Lietuvai po karo 
reikės pasirinkti Vokietiją ar 
Rusiją—ką ji turės daryti?”v. * 7 ------- .x įKUSiją—ji turės (taryti :

sis tipas, padėtyj buvusių j įaj pats.davė atsakymą, kad
redaktorių, — užbaigė Pro
paganda.

Anonimais.

Philadelphia, Pa

“po Rusija” būtų verčiau pasi
likt, nes ji mažiukių tautų ne
naikina. Bet ir ant Rusijos p. 
Januškis širdies neturįs. Mat, 
gal jis yra buožių kilmės. . .

Žinios Po Naujų Metų 
čionai gyvuoja liet uvių 

draugija po vardu “Lietuva,” 
kurią daugelis vadina Franck- 
fordo Kliubeliu. Sausio 4 ši 
draugija turėjo savo susirinki
mą. Iš jos viršininkų raportų 
paaiškėjo, kad ši mažai kam 
žinoma draugija yra veik tur
tingiausia lietuvių organizaci
ja Philadelphijoj. Narių ji tu
ri 124, bet pinigų ižde — 
$14,000.

Šių metų valdybon įėjo tie 
patys asmenys, išskiriant iždi-' 
ninką. 1

Į šį “Lietuvos” susirinkimą 
buvo atsilankiusi delegacija 
nuo taip vadinamos Vienybės 
Konferencijos, kuri greitu lai
ku Philadelphijoj 
Atvykusi 
“Lietuvos” 
skirti savo 
ferencijon. 
labai “sujaudino 
jos narį p. K. B., kuris ėmė 
gvoltu šaukti: “Molotovo man 
nereik, nereik!” Bet jam su
stojus, susirinkimas išrinko 2 
delegatus.

įvyksianti, 
delegacija prašė 

šio susirinkimo pa- 
delegatus ton kon- 

Tas pakvietimas 
tos draugi-

Narių tarpe santaika labai 
gera ir pavyzdinga.

Kuopos valdyba pasiliko ta 
pati, išskiriant protokolų raš
tininko K. Steponaičio, kuriam 
atsisakius, jo vieton tapo iš
rinkta R. Šileikienė.

Paaukauta iš kuopos iždo 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagalbai $5, ir Lietuvių Meno 
Sąjungai $1. Taipgi nutarta 
užsisakyti 10 kopijų “Vilnies 
Kalendorių.’’

Linkiu mūsų kuopos na
riams kuogeriausiai sugyventi 
1942 metais ir padvigubinti 
kuopą narių skaičiumi. Ir tuo- 
mi pačiu kartu, širdingai 
ačiuoju LDS Centro Valdybai 
už dovaną, kurios, rodos, ne
užsitarnavau .. .

Teko dalyvauti A. Adomai
tienės šermenyse. Ramanaus
ko šermeninė buvo kupina 
žmonėmis. Prasigrūdau prie 
karsto, ii* matau tą neseniai 
gyvųjų tarpe buvusią asmeny
bę. Papuošta ji gražiai, kaip 
jaunamartė. Rodos, keltųsi ir 
prakalbėtų į čionai susirinku
sius. Ji buvo dar tik 43 metų 
amžiaus—jauna. Paliko ji nu
liūdime savo gyvenimo drau
gą Adomaitį, ir sūnų Juozą, 
kurį aš pats buvau prirašęs 
prieš LDS 5 k p.

Velionė Adomaitienė buvo 
palaidota sausio 19 dieną.

Lai bus jai lengva šios ša
lies žemelė!

Mano gili užuojauta drau
gui Adomaičiui ir jo sūnui 
Juozui.

Tos pačios dienos vakare, 7 
vai., jau buvau Phila. Versli
ninkų (biznierių) mitinge. Su
sirinkimas buvo neskaitlingas. 
Rinkta nauja valdyba šiems 
metams. Ant vietos apdrausti 
ir apsiėmė tarnauti fin. sekr. 
ir iždininkas; kiti pasirinkti 
nauji. Šių metų viršininkų są
statas seka: pirmininku išrink
tas Staniškis, vice-pirm.—Poš
ka, užrašų sekr.—Grigaliūnie
nė, fin. sekr. — Streleckis ir 
ižd.—Dalbokas; direktorių ta- 
rybon išrinkti: Vaivada, Tva- 
ranavičius, J. Bendorevičius, 
žemaitis, Romanas ir Satins-

Vargų Bitelė.

Lewiston-Auburn, Me
Iš LDS 45 Kp. Metinio 

Susirinkimo
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 45 kuopos susirinkimas 
Įvyko sausio 4 d., 1942 pas 
draugus J. M. Tamošiūnus.

Narių susirinkime dalyvavo 
mažoji dalis, kas yra labai 
peiktina iš mūsų narių pusės. 
Bent sykį į metus vistiek ga
lėtumėm visi susirinkiman pri
būti, ir visi bendrai apsvarsty
ti bėgamus šių dienų klausi
mus.

Kuopoje narių turime virš 
dvidešimties, ir duokles visi 
užsimoka gerai.

Finansiniai kuopa irgi stovi 
gerai.

ADF, CIO ir geležinkelių brolijų lyderiai Čikagoje pasižada daryti viską, kad 
padėti kraštą apginti, japoniškus, vokiškus ir itališkus barbarus sumušti.

Mūsų apylinkėje per draugę 
E. Krapavickienę “Moterų 
Balso” išplatinta 20 kopijų. 
Tai puikus pasidarbavimas 
“Moterų Balso” leidėjoms.

Sausio 11 d. šv. Baltramie
jaus svetainėje įvyko Lietuvos 
Dukterų pašalpinės draugystės 
metinis susirinkimas. Svarstant 
draugystės bėgamus reikalus, 
buvo duotas sumanymas pirkti 
Apsigynimo Bonų už $1,000. 
Tarimas vienbalsiai tapo pri
imtas.

Taipgi nutarta surengti va
karienę vasario 14 d., 1942 
metais.

Toliaus sekė viršininkių rin
kimai. Pirm, išrinkta O. Busle- 
vičienė, vice-pirm. — E. Kra- 
pavickienė, prot, 
Byronienė, fin. 
Ruduokienė, ižd. 
mozerienė, iždo
V. Chiužienė ir M. Meškienė. 
Per ilgus metus buvo valdybo
je narės: S. Krukienė (prot. 
ir finansų rašt.) ir A. Apšegie
nė (iždininkė). Atliko savo 
pareigas jos žymėtinai gerai ir 
perleido vietas kitoms drau
gėms, kurios irgi tvarkys drau
gystės reikalus gražiai ir pa
vyzdingai. Aš nuo savęs veli
ju draugystei ir draugystės 
narėms geriausių pasekmių ir 
šviesios ateities.

rašt. — O. 
rast. — V. 
— A. Breit- 
globėjos —

Kas Yra Tifas Arba Dėmėtoji 
Šiltinė?

Man teko perleisti pirmutinį 
pasaulinį karą Europos toj da
lyje, kurią dabar užvardino 
Ostlandu. Ten pergyvenau di- 
džiausį skurdą, badą, šaltį ir 
tą baisųjį žmonių naikintoją 
—tifą, kurį čionais vadina dė
mėtoji šiltinė. Manęs nekurie 
žmonės klausia: kas toji per 
liga? Ant kiek galiu paaiškin
ti,—ta liga yra baisi; žmogus 
pagavęs tifo bakterijų gauna 
kiek karščio, o paskui po ne
kurto laiko paleidžia ligoniui 
vidurius ir eina su krauju. Čia 
reikia greitos gydytojo pagel
bės, o negalint prisišaukti pa- 
gelbos, ligonis už 3—4 dienų 
atsisveikina su pasauliu ant vi
sados.

Ta baisi liga daugiausiai 
plečiasi tarp skurde suvargu
sių ir nedavalgiusių žmonių. O 
daugiausiai tos tifo bakterijos 
ateina iš karo lauko, kur ka
reivių lavonais laukai nukloti, 
o kraujas upeliais bėga.

Tai tiek galiu paaiškinti \ 
apie tą tifą arba dėmėtąją šil- 

| tinę. A. Apšegienė.

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA

VILNIES
KALENDORIUS

1942 METAMS

Prirengė L. JONIKAS

Duodame nuolaidų platintojams

KAINA 25 CENTAI

Prašome tuojau užsisakjT, nes nedaug 
jau beturime.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Pirmadienis, Sausio 26, 1942

(Tąsa)
—Kaip jūs atvažiavote į šią šalį? — 

klausė tardytojas.
—Taip, kaip ir Herrmann — slaptai, 

paprastai mūsų vadai atvežė mus vokie
čių laivu į New Yorką, davė pinigų ir 
išleido į miestą. Jų buvo įsakymas ne
grįžti, bet dirbti Gestapo darbą. Taip 
mes ir padarėme.

šnipo “Išpažintis”
Nacių pulkininkas Busch, vienas iš 

Hitlerio šnipų komandierių ir Gestapo 
vadų, iš Berlyno išsiuntinėjo įsakymus 
savo agentams, gyvenantiems Jungtinė
se Valstijose pasmarkinti veiklą. Tarpe 
kitų įsakymų buvo reikalavimas sužinoti, 
kiek naujų oficierių Amerikoj išlavinta. 
Taipgi, buvo reikalauta gauti daugiau 
Jungt. Valstijų pasportų blankų, kad 
galėtų daugiau pasiųsti Gestapo šnipų į 
Sovietų Sąjungą ir Francija.su ameriki
niais pasportais.

Nacių šnipas Gustav Rumrich, 27 me
tų amžiaus, pirmiau tarnavęs leitenantu 
Jungtinių Valstijų armijoj, iš kurios de
zertyravo, telefonu įsakė New Yorko 
valdžios raštinei pristatyti 50 pasportų 
blankų. Jis reikalavo, kad jos būtų pri
statyta neva valstybės sekretoriaus pa- 
gelbininkui ponui Weston į Taft viešbutį. 
Įsakymas iššaukė valdžios raštinėj nuo
žiūrą ir blankas palydėjo du valdžios 
žmonės. Viešbutyje buvo nurodytas ki
tas viešbutis. Telegramų išnešiojimo 
jaunuolis nunešė ten, jį nusekė valdžios 
žmonės, bet ir ten nerado pono “Wes- 
tono,” buvo vėl nurodyta nauja vieta. 
Taip pėdas mėtydamas Rumrich nurodė 
net kelias vietas. Bet vis vien, kada jam 
buvo įteiktos blankos, tai ir jis pateko 
į valdžios rankas. Tai buvo kiek tikres
nis siūlas sekimui nacių agentų, negu 
gautos žinios iš Anglijos apie Hitlerio 
šnipų tinklą.

Rumrich daug kartų skundėsi naciam 
ant mažo jų mokesčio — $50 j mėnesį ir 
ekstra už kiekvieną išvogtą dokumentą. 
Areštuotas, jis sutiko Jungtinių Valstijų 
valdžiai padėti susekti nacių šnipus. Bet 
šnipų tinklas buvo taip suorganizuotas, 
kad jau nekalbant apie Rumrichą, net 
Griebi nežinojo daugiau, kaip tik tam 
tikrą jų šaką, o antra, kaip tik naciai 
sužinojo, kad Rumrich jau pakliuvo į 
valdžios rankas, tai jie slaptraščiu apie 
tai pranešė į Vokietiją. Iš Berlyno taip 
pat slaptrąščiu išsiuntė radio žinias:

“Visiems! Visiems silkių žvejams,z 
kvartale 105 pavojus gaudyti. Audra!”

Vokietijos laivai, gavę tą pranešimą 
jūroj, taip pat Amerikoj naciai, gavę į 
radio priimtuvus, jau žinojo, kad “kvar
talas 105,” tai yra Jungtinės Valstijos, 
kad čia pavojus, kad čia kas nors su
sekta. Jie ėmėsi žygių, kad užkirsti 
Jungtinių Valstijų valdžios žmonėms ke
lią. Jie permainė slaptraščius, vardus, 
antrašus ir sulaikė veikimą. Amerikiniai 
nacių agentai giliau sulindo į olas, o 
Gestapo leitenantai, kurie veikė atvažia
vę į Ameriką, pabėgo.

Pabėgo Karl Schlueter, tas Gestapo lei
tenantas, kuris buvo vyriausias instruk
torius daktaro Griebi šnipų karalystėj. 
Dingo ir Karl Wiegand, tas senas šnipų 
lapė, kuris veikė po tuzinu įvairių sla
pyvardžių. Paspruko Herbert Janichen 
ir Henrich Bischoff, kurie buvo vyriau
si Gestapo agentai Jungt. Valstijose ir 
šnipų tinklo organizatoriai. Paspruko 
nacių komandierius Werner Jarrew, ku
ris vadovavo šnipų veiklai Pietų Ameri
koj, ypatingai Brazilijoj. Pakeitė naciai 
savo agentus ir ant laivų, kurie buvo tar
pe Gestapo komandierių Berlyne ir jų 
agentų, veikiančių Amerikoj, ryšininkais. 
Bet tas nereiškė, kad nacių šnipai iš
nyko—jie tik giliau pasislėpė.

Viename iš Jungt. Valstijų agentų 
biurų atvedė Gustavą Rumrichą.

—Sėsk, ponas Rumrich, — tarė jam 
vienas iš valdžios žmonių.

—Jūs veikiausiai suprantate, kad jus 
sugavo šnipavimo darbe Vokietijos nacių 
naudai, tas mums žinoma. Jūs vadinatės 
“Crown” ir geriau viską pasakykite, tai 
geriau bus jums ir mums.

—Taip, — atsakė Rumrich, sėsdamas.
—Jūs žinote, kokios reikšmės darbą 

dirbote, nes jūs buvote armijoj leitenan
tu ir todėl kitaip negali būti.

—Yes, sir! — buvo jo atsakymas.
—Na, pasakyk man, kodėl manei, kad 

pavyks apgauti valdžios žmones ir gauti 
pasportų blankas?

—Žinoma, tik apgauti.
—Bet ar tu manai, kad tas taip leng

va, kad valdžios raštinės duosis apgauti ?
—Daug kartų mes jau apgąvome ir 

dar kaip, — buvo jo atsakymas.
—Tat jūs suprantate, — sakė jam ki

tas valdžios žmogus, — kad jūs esate 
vienas iš plačiai išplėsto šalyje Vokieti
jos nacių šnipų tinklo žmogus.

—Aš nuo to nei nesiginu.
—Tai jūs pasakysite, kas buvo jūsų 

sandarbininkai, kas yra kiti šnipai, ko
kiu kanalu perduodavo dokumentus Ges
tapo centrui į Vokietiją.

Rumrich nesigynė. Jis buvo Gestapo 
žmonėms ryšininkas prie rudaplaukės 
Jenni Hofmann, kuri važinėjo ant vo
kiečių laivo “Europa,” neva, kaipo plau-. 
kų sutaisytoja, o tikinimo j buvo Gesta
po kurjerė, kuri atveždavo iš Vokieti
jos jiems įsakymus, algas ir surinktas 
žinias pristatydavo į Gestapo centrą. Tai 
jis buvo ryšininkas prie daktaro Ignoto 
Griebi šnipiškos raštinės ir dar visos ei
lės kitų šnipų. Tai Rumrich virto New 
Yorko teisme ne vien kaltininku, bet tuo 
pat kartu ir valdžios liudininku prieš ki
tus nacių šnipus.

ILGWU (ADF) unijos nariai, laimėję premijas kai
po tapytojai-mėgėjai.

ir energingai darbuotis kliu- 
bui ir abelnai visuomenei. Pir
mininkas kvietė visus bendrai 
eiti su prez. Roosevelto pozi
cija šalies gynimo klausimais 
ir padėti apgalėti viso pasau
lio didžiausį priešą—fašizmą. 
Tik tuomet, pasak pirmininko, 
bus galima tikėtis ir mūs bu
vusiai tėvynei-Lietuvai laisvės.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kliube geram stovyje narių 
yra 414. Visas kliubo turtas 
siekia arti $30,000.

Perstatyti buvo 5 kandida
tai į kliubo narius.

Susirinkime buvo graži nuo
taika. Visur Dalyvavęs.

Norwood, Mass.

asmenų, didžiumoj “Laisvės” 
skaitytojai. Matydami rengė
jai, kad publika svetima, tai 
nei aukų nerinko.

Stebėtina, kad Januškis, 
kaipo prasilavinęs žmogus, at
važiavęs į šią šalį tuojau pri
sidėjo prie tokios sektantų 
grupelės, kuri neturi mažiau
sios reikšmės Amerikos lietu
vių visuomenėje. Prisidėjimas 
Januškio prie tų sektantų jį 
tik puldo iki žemiausio laips
nio. Januškis kalba prieš Hit
lerį, o tie “L.S.S.” reiškia tą 
patį, kaip ir Hitlerio nacional
socialistai. — Lietuviški “L. S. 
S.” irgi yra tautiniai socialis
tai, nes jie nepriklauso nė 
prie Amerikos sukrikusios So
cialistų Partijos.

Svečias.

Jersey City, N. J.

Maskva, saus. 21. — Uk
rainos Tarybų Respublikos 
vyriausybė per radiją pa
reiškė, kad Ukraina neužil
go bus apvalyta nuo nacių. 
Ragino gyventojus mušt na
cius.

Tokio. — Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas Tojo » 
gyrėsi, būk jie, vokiečiai ir 
italai “pasiklupdysią” Ame
riką ir Angliją.

Kiekvienas prisidėkime kuo 
nors ir kaip nors Jaimėti šį 
nuožmųjį karą! . . .Gustavą Rumrich Jungtinių Valstijų 

valdžia turėjo savo rankose. Jis buvo siū
las prie eilės nacių šnipų, bet jis buvo 
tik paprastas nacių didelių šnipų agentė
lis, kuris gelbėjo jiems surinkti žinias, 
išvogti dokumentus, už $50 į mėnesį. Jis 
nebuvo jokis nacių šnipų viršininkas. Jis 
tik pildė kitų šnipų įsakymus ir nedaug 
žinojo.

Iš Rumrich nebuvo galima daugiau su
žinoti, kaip jis žinojo, o žinojo tik tiek, 
kiek gali žinoti eilinis šnipelis — kitų 
įrankis.

Rumrich noriai pasakojo apie save ir 
kaip susirišo su naciais. Jo dėdukas bu
vo Turin miesto, Bohemijoj, majoras, ku
ris tuo laiku buvo dalis Austro-Vengri
jos. Jo tėvas baigė aukštą mokyklą Vie
noj, Austro-Vengrijos sostinėj ir buvo 
tos šalies diplomatas. Vėliau jis buvo 
Austro-Vengrijos generaliu konsulu Chi
cago j, kur Gustav Rumrich ir gimė, kas 
jį padarė Amerikos piliečiu. Paskui jis 
nuvyko į Bremeną, Vokietiją, kur ir 
Austrijoj ėjo į mokyklą. , 1929 metais 
Gustavas Rumrich, būdamas gimęs 
Jungt. Valstijose, per Čechoslovakijos 
konsulą išsistorojo grįžti atgal į šią šalį 
ir rugsėjo 28 dieną, 1929 metais, jis su 
$100 kišenėj išlipo New Yorko prieplau
koj.

Valdžios autoritetai nežino, gal jis jau 
tada buvo Vokietijos šnipas ir kaip čia 
gimęs prisiųstas. Bet daugelis manė, kad 
Rumrich tik taip atvyko į šią šalį, j ieš
koti laimės. Vokietijos šnipų tinklas iš
siplėtė Hitleriui įsigalėjus valdžioj, 1933 
metais, pirm to jis šioj šalyj, atrodo, bu
vo silpnas.

Šešis mėnesius jis ištarnavo armijoj, 
prasiskolino, kelis kartus sulaužė discip
liną ir pagaliau pabėgo iš jos. Sugautas, 
nuteistas septyniems mėnesiams kalėji
mo, bet sėdėjo mažiau; po atbuvimo 
bausmės jis pasirodo pavyzdingu, bai
gia eilę mokslų, tarnauja prie strategi
nio Panamos Kanalo ir tvirtumoje Mis
soula, Mont, valstijoj.

Ten tarnaudamas, jis susipažino su 
16-kos metų gražia geltonplauke skan
dinavų tautos mergina Guri Blomquist 
ir apsivedė. Bet jis save vedė dideliu vy
ru, išleido daugiau, kaip gavo algos, vėl 
skolino ir net tvirtumos pinigus naudojo 
savo reikalams. Sausio mėnesį, 1936 me
tais, vėl pabėgo iš armijos ir atvyko į 
New Yorką.

Čia buvęs leitenantas susirado darbą, 
Meyers restauracijoj už dišių skalbėją! 
$10 į savaitę algos. Rumrich susirado pa- 

’ galbinį darbą tarpe Yorkvillės vokiečių 
už jų kalbos mokytoją, kas padidino jo 
įplaukas. Ir čia, kaip jis liudijo, susiri
šo su Gestapo agentais. Čia pas jį už-' 
gema planai išvogti žinias apie Antrąjį 
Armijos Korpusą, pavogti pulkininką 
Egliną ir eilė kitų žygių.

Kad Rumrich galėtų gauti daugiau ži
nių apie Amerikos armiją ir kitas ap
sigynimo jėgas, jis jieškojo sau pagel- 
bininkų. Tai jis rašė laiškus Jungt. Vals
tijų karo laivyno oficieriąms, kurie tu
ri vokiškas pavardes pasirašydamas 
“Brownie,” kad jie su juo susirašytų.

j[Bus daugiau)

Pasveikinimas
Jersiečiai šių metų “Lais

vės” šėrininkų suvažiavimą 
pasveikins su $13. Aukavusių 
vardų neminėsiu, kadangi 
“L.” Administracija tai pada
rys; tik turiu priminti, kad 
drg. A. žavišius, kuris turi už
eigą 138 Wayne St., gal yra 
duosniausias biznierius pro
gresyvių lietuvių tarpe, ir nėra 
praleidęs progresyvių judėji
mo be paramos su penkine ar 
dešimtine.

Dirbtuvės darbininkas J. B. 
Paserpskis irgi jduosniai auko
ja; štai d. Paserpskis pridavė 
Chlėbaus už du metu mokes
tį į ALDLD ir $7 aukų Sovie
tų Raud. Armijai Medikalės 
pagalbos. Ir nei mėnesiui ne
praėjus, kaip vėl dvidešimts 
dolerių mūsų judėjimo reika
lam pasiųsta.

Sušalo
Vietos anglų spauda prane

šė iš sausio 15-tos dienos, kad 
Hudson upėn “įkrito” Anthony 
Daly, gyvenantis prieglaudoje 
Old Bergen Road, turintis 75 
metus amžiaus.

Kuomet perskaičiau žinią, 
tai tuomet atsiminiau, kad 
Anthony Daly yra Antanas 
Dumbliauskas, per ilgus me
tus priklausęs prie buvusio 
Lietuvių Piliečių Kliubo, vė
liau — APLA ir LDS kuo
pose New Yorko; bet jau da
bartiniu laiku nepriklausė 
prie jokių lietuvių organizaci
jų. A. Dumbliauskas įnešė 
$1,000 į minėtą prieglaudą, 
kad galėtų senatvę baigti tu
rėdamas prieglaudą. Dum
bliauskas yra tą man asmeniš
kai sakęs. Klausinėjamas po
licijos, kaip jisai įkrito į upę, 
teisingo atsakymo nedavė. Nu
vežtas į Medical Centre.

Sukaktis
Sausio 17-tą, A. S. Matuliai 

buvo suruošę savo vaikam V. 
ir H. penkių metų vedybinio 
gyvenimo pokilį.

. Svečių susirinko gražus bū
rys. Keli buvo ir iš Brookly- 
no; buvo ir trumpų prakalbė- 
lių. Svečiai sunešė jaunave
džiams gražių dovanų. A. S. 
Matuliai taria nuoširdų ačiū 
atsilankiusiems ir už jų. vai
kams suteiktas dovanas. 
Ačiuoja taipgi T. Augutienei 
ir S. Baranauskienei, kurios 
padėjo, ir sunkiai dirbo, ga
mindamos valgius, ir patar- 
naudamos prie stalų.

Davatkos
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 133 kuopa mūsų 
miesto davatkoms yra kaulu 
gerklėje. Prisimenu vienos 
moteries įsirašymą į LDS 133 
kuopą, ir kaip už keletos mė
nesių atėjus į susirinkimą gar
siai pasakė, kad jinai dau
giau nepriklausysianti prie 
LDS 133 kuopos. Paklausus 
priežasties, atsakė, kad jai 
LDS centras keliąs mokestį ir 
ji nežinanti, kiek ištikrųjų tu
rinti mokėti, žinoma, buvo su
prasta, kad daroma tai tiks
liai,—kad pakenkus kuopai, 
ir į tai nebuvo kreipiama dė
mesio, ir kuopai jinai nieko 
nepakenkė.

Bet dabartiniu laiku vėl 
tamsios davatkėlės kelia ka

čių koncertą, norėdamos iš
traukti vieną moterį iš LDS 
133 kuopos. Tula grindų plo
vėja, sakoma, yra lyderka to 
viso “judėjimo.”

Vienos gatvės lietuviai pi
liečiai, davatkinų lizdas, agi
tatoriai, pyksta, kam kuopa 
daro laimėjimus dėl savo kuo
pos narių paramos, kurie ne
išgali pasimokėti savo duok
lių; mat, už tuos įplaukusius 
pinigus kuopa pamoka. Kam, 
esą, kuopa ant laimėjimo ti- 
kietų pažymi, kad dėl “naš
lių ir našlaičių”; ir jie mano, 
kad LDS kuopa bet ką darys, 
—turės atsiklausti jų “viršy- 
lų.” Nieko panašaus nebus, 
ir jūs to nelaukite. Jūs nema
nykite, jog visi lietuviai kaip 
jūs tikės nežinomiems die
vams. Jūs turite bažnyčią, ją 
lankote,—ir mes nieko pro
gresyviai prieš tai neturime! 
Būkite ant tiek mandagūs, ne
kiškite savo nosies ten, kur 
nepriklausote!

Tačiau, iš kitos pusės> tas 
yra geras ir garsinimas LDS 
133 kuopos. Tie lietuviai, ku
rie nieko nebuvo žinoję apie 
LDS vietinę kuopą,—su jų da
bar “telegramomis” sužino, ir 
jau yra keli pasižadėję įsira
šyti į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 133 kuopą. Bravo 
už tai.

K. Biuras.

Hartford, Conn.
Gražiai Veikiama

Miela yra pranešti, kad mū
sų lietuviškoji kolonija pasi
ryžusiai dirba šios šalies para
mai jos kare prieš fašizmo 
agresiją. Mūs organizacijos 
padarė labai gražią pradžią, 
nupirkdamos Dėdės Šamo ša
lies gynimo bonų jau už $6,- 
000. Ir, žinoma, ant to nebus 
apsistota. Pavieniai asmenys 
taipgi perka bonus ir ženklus 
kiek tik išgalėdami.

Taip ir reikia!

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas turėjo suruošęs šokius 
paramai Amerikos Raud. Kry
žiaus. Tai buvo sausio 17 die
ną. žmonių parengiman su
ėjo arti 5-kių šimtų. Pelno 
padaryta $178. Už tai tiek pi- 
migų susidarė, kad visi pasi
šventusiai parengimą rėmė— 
pašventė savo darbą' ir gau
siai aukojo pinigais. * Vietos 
Radijo vedėjas nemokamai 
prisidėjo su išgarsinimu; taip
gi ir dienraštis “Laisvė” pa
garsino dviejose laidose be 
apmokėjimo.
""Tumble Book Soda kompa

nija aukojo 7 keisus so d ės,—• 
ačiū.

Alisa su Kęsai gražiai pa
šoko klasiškus šokius be atly
ginimo.

Pareng\me buvo ir rinklia
va; surinkta $31.11.

Visiems bendrai pasiauko- 
jant ir dirbant, suprantama, 
sukelta graži suma pinigų 
Am. Raud. Kryžiui.

Sausio 16 Liet. Am. Piliečių 
Kliubas turėjo savo regu Harį 
susirinkimą, kuriame buvo iš
rinkta šiems metams valdyba 
ir direktoriatas.

Naujoji valdyba, užimdama 
pareigas, pasižadėjo teisingai

Iš Lietuvių “Adolfukų” 
Prakalbų

Vietos “Adolfukai” pasiva
dinę savę “L.S.S.”, turėjo pra
kalbas “svečiui iš Europos” 
Januškiui. Ponas Januškis kal
bėjo prisilaikydamas šių die
nų aplinkybių,—plūsti Sovietų 
Sąjungą, kaipo Amerikos są
jungininkę prieš hitlerizmą, 
mat, nėra paranku; tai ir pra
kalba išėjo apyšvarė. Vietos 
soc.maciukams ir patiems ren
gėjams p. Januškio* kalba ne
patiko, nes komunistų neplū- 
do taip, kaip plūsdavo Stilso- 
nas, Simokaitis ir kiti.

Klausovų buvo apie 60-70

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais
701 Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

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

Restauracija ir Visokie ^Gėrimai 
.Geriausi valgiai, puikus patarnavimas 

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
F* Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams e^lĮ 

Specialiai prisiruošę priimti svečius

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-8779.
P. S. SEKITE MCSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

*

Francija.su
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San Francisco mieste įvyko ADF ir CIO unijų atstovų konferencija, kurioje Har
ry Bridges ragino visus mobilizuoti pajėgas kraštui ginti.

Šaipoko žinių Agentūros 
Pranešimas

Prasprukusi pro 
cenzūras, vingių - 
šviežiai iš Europos 
Praną Ancevičių!) 
Žinių Agentūrą 
štai kokia žinia:

visokias 
vingiais, 
(ne per 
Šaipoko 
pasiekė

Penkias sušlapta

Berlynas. — Maršalas 
Reichenau — 13-tas iš eiles 
svarbiausias nacių didvyris, 
— mirė nelauktina mirčia.

Vyriausias komandierius 
Rytų Fronte maršalas 
Walther von (ištarkite: 
fon) Brauchitsch, kaip pa
sirodo, greitai turės eiti po 
peiliu (operacijai), ir labai 
ilgai jam prisieis gulėti lo
voje. ;

Guderian — suimtas 
skaudžios ligos, kitas gene
rolas gavo plaučių įdegimą. 
O dar keli generolai ir du 
maršalai — smarkiai nega- 
liuoja gripu.

žodžiu, gerbiamieji, nacių 
karo mašinos pati aukščiau
sioji vadovybė dabar virto 
į tikrą lazarietą!

Negaunant dabar iš Ber
lyno jokių fotografijų bei 
atvaizdų, Šaipokas pasiten
kina jam prisiųstomis žinio
mis, iš kurių galime išsi
vaizduoti sau štai kokią 
sceną: Matome erdvingą 
kambarį Gestapo patalpoje. 
Visur ten lovos ir lovos. To
se lovose — generolai, ge
nerolai - pulkininkai ir 
maršalai— von Brauchitsch, 
von Bock, von List, von Gu
derian, von Leeb, von Stulp- 
nagel. Viena jau tuščia lo
va su užrašu: “Čionai buvo 
ir sirgo von Reichenau.”

Įeina Himmler su keliais 
savo palydovais. Generolai 
visi pašoksta, atiduota jam 
pagarbą ir sušunka: “Svei
kiname jus, jūsų gestapiš
koji didenybė!”

Eidamas artyn prie von 
Brauchitsch’o, Himmler sa
ko:—Herr Feld Maršai, tau 
reikalinga operacija.

— Ar pavojinga? — klau
sia drebančiu balsu Brau
chitsch.

— Labai, labai bus sunki 
operacija!
Himmler. — Bet nesibijok, 
nes aš pats tą operaciją at
liksiu.”

Brauchitscho veide dide-

lis nusiminimas. i— inkstų įdegimą; o kas
— O tamstai, Herr oberst 1;"1- ------- 1 x--‘ 1

-general, -7- sako Himmler, 
— plaučių įdegimas.

— Ar jau nėra vilties iš
sikasti? — prislėgtu balsu 
teiraujasi Guderian’as.

— Gal ir yra, — pro dan
tis švokštelėja Himmler. — 
Mūs Fiurjeris turi gailes
tingą širdį. Jeigu tu ligoje 
gerai užsilaikysi, sirgsi, 
kaip ištikimas Reichui žmo
gus, mažu ir pakilsi iš lovos.

Kiti visi ten buvę ligoniai 
su nepasitikėjimu sužiuro į 
Gudęrianą. ,

— Von List’as visiškai
■ ant kojų nupuolęs, — paste-
* bi Himmler. — Von Bock 
turi dezinteriją, von Runds- 
tedt — hemorojų, von Leeb

link Stulpnagel, tai dar tik
rai nežinome. Fiurjeris savo 
telegramoje apie jo ligą dar 
nieko aiškaus nepasakė, tai 
mes ir diagnozo neturime 
nustatę.

Iš didvyringos von Stulp- 
nagel’io krūtinės išsiveržė 
gilus atsidūsėjimas.

Tai tokius,
gauname vaizdus, kai 
pasiekia teisingos ži- 
iš Berlyno.
dabar Jūsų Šaipokas 

nekantriai lauks žinių, kai 
Benito 
praneš 
nijos 
Adolfo

gerbiamieji,

LLD

mes 
mus 
nios

O

Mussolinio našlė 
pasauliui, kad Japo- 
imperatorius mirė 
Hitlerio laidotuvėse!

Prof, šaipokas.

Detroito Žinios

Jeigu mes visi, draugai ir 
draugės, gerai kooperuosime 
ir bendrai veiksime su naujai 
išrinkta valdyba ir komisi
jomis, tai galėsime sustiprinti 
veikimą ir bus pasekmės.

Apie Pažangos Kliubo 
Veikimą

Sausio 15 d. įvyko Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubo susi
rinkimas; narių dalyvavo 
skaitlingai, ir padaryta visa 
eilė gerų tarimų.

Pirmas dalykas, tai man 
smagu žymėti, kad pažangie
tės moka gerai tvarką vesti 
savo susirinkimuose, šio susi
rinkimo tvarkos vedėja buvo 
d. O. Krakaitienė, kurios su- 
gabumas labai daug prisidė
jo prie geros tvarkos ir svar
bių klausimų iškėlimo.

Šių metų valdybon įėjo vi
sos geros darbuotojos ir gero 
velijančios kliubo gerovei šios 
narės: organizatore išrinkta 
Marė Geraltauskienė; finansų 
sekr.—Julia Daukienė; užra
šų sekr. Marė Ginaitienė; iž
dininkė—K. Lokamski. Taipgi 
išrinkta visa eile komisijų iš 
energingų draugių.

Iš komisijos raportų supra
tau, kad turėjo surengę va
karienę su programa ir šo
kiais. Programą pildė pačių 
pažangiečių moterų choras ir 
kiti dailės mylėtojai.

Draugės skaitlingai lanko 
savo choro pamokas ir jau tu
ri sumokinusios keletą gra
žių dainelių.

Dėl vakarienių didžiumoj 
draugės aukoja pačios maistą 
ir daug prisideda su triūsu.

Kliubietės jau turėjo gerą 
vakarienę pirmiaus ir visą 
pelną paskyrė Sovietų medi
kalei pagalbai. Tai buvo apie 
$200. Gražus darbas. Bravo, 
draugės, už tai!

Šiame susirinkime nutarė 
pradėti didelį darbą mezginių

ir kitokių reikmenų gamini
mui Sovietų kovotojams. Dar
bas pradėtas trečiadienių va
karais. Vienos dalyvaus choro 
pamokose; kitos dirbs mez
ginius, ir tt.

Iš iždo paaukavo Sovietų 
medikalei pagalbai $10. Nu
tarta pirkti Apsigynimo Bonų 
vidutinės vertės.

Pereitų metų kliubo valdy
ba išdavė raportus iš metinio 
veikimo; visi raportai buvo 
aiškūs ir gerai prirengti. Per 
pereitą metą gauta apie 40 
/naujų narių į kliubą ir dabar 
turi narių 110 pažangiečių 
tarpe.

Per draugę K. Lokamskę ir 
kitų porą draugių išplatinta 
apie 70 kopijų “Moterų Bal
so” žurnalo.

Dabar pažangietės sparčiai 
rengiasi prie Moterų Tarptau
tinės Dienos, kovo 8 d. Jau 
paimta svetainė ir rūpinasi 
sudaryti gerą programą. Įvyks 
Lietuvių Svetainėj, 25-tos ir 
Vernor H’way. Todėl iš visko 
matosi, kad pažangietės rūpi
nasi 
lais,

netik savo kliubo reika- 
bet bendrai viskuo.

M. Alvinienė.

Washington. — Genero
las MacArthur sutrumpino 
amerikiečių apsigynimo li
nijas Bataan pusiausalyje, 
kad tikriau galėtų atmušt 
japonus.

52 Kp. Susirinkimas

esu naujokė šioje 
šiame mieste, bet 

tas parašyti apie
su-

as
ir

šis
veikimą sulyg savo

neįvyko, 
rinkome.
išrinkti:

M. Alvi-
Alvinas;

Nors 
kuopoj 
norisi 
mūs
pratimo.

Sausio 18 d. įvyko LLD. 52 
kp. metinis susirinkimas; ka
dangi dėl keno kaltės prieš- 
metinis susnrinkimas 
tai dabar ir valdybą

Į valdybą 1942 m. 
organizatore išrinkta 
nienė; fin., sekr. J.
užrašų sekr. J. Širvinskas; iž
dininkas A. Gotautas. Taipgi 
išrinkta visa eilė pastovių ko
misijų ir literatūros platinto
jai.

Kaip man atrodė, buvęs 
org. d. A. Gotautas nuošird
žiai darbavosi dėl šios kuopos. 
Pabaigoj metų buvo surengtos 
geros prakalbos, d. L. Prusei- 
kai, ir tinkamai paminėta Ke
turių Lietuvos Kovotojų nužu
dymo sukaktis gruodžio 28 d.

Fin. sekr. d. N. Astrauskie
nė išdavė metinį gerą rapor
tą; gaila, kad sąlygos nepave- 
lino jai būti kuopos valdyboj 
ant toliaus.

Iždininkas d. J. Mileris, ku
ris labai tinkamas būti kuopos 
valdyboj, davė trumpą-storą 
raportą iš viso metinio veiki
mo, ir toliaus atsisakė būti 
valdyboj, nes darbo sąlygos 
neleidžia.

Smagu prisiminti, kad mūsų 
kuopoj randasi du gabūs laik
raščių ir literatūros platinto
jai—J. Lobikis ir M. Smitrevi- 
čienė. Kaip žinome, d. Smitre- 
vičienė su pagelba d. Padols-

kio ir kitų draugų, pralenkė 
net Chicagos šturmininkus 
“Vilnies” vajaus metu. Tai la
bai pagirtinas dalykas.

Kuopa iš iždo aukavo dėl 
Sovietų medikalei pagalbai 
$10 ir surinkta ant vietos 
$4.75; yiso $14.75 nuo šios 
kuopos.

Yra užtikrinta, kad kuopa 
nemainys susirinkimų laiką 
per ištisus metus, tai visi na
riai privalo žinoti, kad susi
rinkimai įvyks kas trečias sek
madienis kiekvieno mėnesio 
nuo 10 vai. ryte, Draugijų 
Svetainėj. Buvo svarstyta kas 
dėl LLD Centro leidžiamų 
knygų suvėlavimų, kas ken
kia dėl naujų narių gavimo 
ir duoklių mokėjimo. Tas 
peiktinas dalykas.

Kuopa išrinko du korespon
dentus, būtent: P. Krakaitį ir 
M. Alvinienę.

paaiškina

Pranešimai Iš Kitur
WORCESTER, MASS.

Pažangių Lietuvių Tarybos mėne
sinis susirinkimas jvyks sausio 27 d., 
8 vai. vakare, 29 Endicott St. Visi 
nariai, kurie esat prisirašę, nepa
mirškite dalyvauti. Taipgi draugijų 
išrinkti delegatai dėl šių metų, at
stovaukite savo draugijas šiame su
sirinkime. , Sekr. J. M. Lukas.
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

PIRKITE 
BONUS

V/ake Up, Americans!

Wake up, Ameri
cans!

Make America’s 
answer roar out 
over the world. 
Every citizen must 

United States Armyback the
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds' and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Dr. John Repshis 
(REP6YS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6330 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniai* i 
10-12 ryte

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų men. re-Į 
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 
kimo 
Ligos 
nėlių

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12185 has been issued 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.

AMAMDUS JUNGE>
244 Kings Highway Bręoklyn, 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 
premises.

UNION BEER DISTRIBUTOR CO. 
WILLIAM LOMUSCIO

12 Powers St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 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 
d /b /a Baltic Street Beer Distributors

' tlv-17 Baltic St., f ItouŪyu, N. Y.

th o

žolės 85c.; Arbata dėl sumen- 
diktuoliams 85c.; Vandenines 
Arbata 60c.; Inkstų ir Akme- 
Arbata 60c.

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

knygele ...................................
Katekizmai ir Ministrantūra ....
Gydyklos nuo Baimes Mirties, 

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

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

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

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

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

Karvės, jų nauda ir kaip pada
ryti gerus sūrius ..............

M. ŽUKAITIS
334 Dean St.

SPENCERPORT, N. Y.

1.75
.25

.50 

.10 

.10 

.15 

.15 

.50

1.60

.35

.25

.25

.25

.25

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 

k lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLcnmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

višokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. 
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Garsinkitės savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”!

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

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

a į.

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

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

PRISTATOME Į NAMUS.
Telefonas EVergrccn 8-7617. Lie. No. LI030

NOTARY
PUBLIC

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamų “burner” 
arba Visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprokaviraus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrčdymą

WW

MATTHEW P. BALLAS
/ (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Telephone
STagg 2-5043

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

*■/

f

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANĄUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

I 
t k

Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar 9 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- 4 
derniškai įruošta mūsų • 
šermenine. Mūsų patar- • 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •

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

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

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

ir parems

THfVarpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

• UMHLMtl

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

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

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

LV£?’BELL BAKING
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išžšjferZiiifos
Aido Choras Dainuos "Laisvės” Bankiete,

“Mergina Iš Leningrado” 
Palikta 6 Savaitei

Kailių Specialistai 
Vagišiai

ap-
10 
už

Vasario Pirmą cL? Grand Paradise Salėj

Paradise Ballroom

visiem

318 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

te vasario (Feb.)
1-mos vak., Grand

X į d o Choras, va
dovaujamas Aldo
nos Ž i 1 i n skaitės, 
dainuos “Laisves”

Matildos Žudytoją 
Nuteisė Kalėti

Isaac Brown, 42 metų, 
draudų brokeris, nuteistas 
iki 20 metų į Sing Sing
pasikėsinimą nužudyti Matildą 
LeBoyer, 18 metų stenografę, 
su kuria jis užvedė santikius 
jai atėjus pas jį j ieškoti dar
bo. Browno advokatai apeliuo
sią.

Pereitą mėnesį įvykusiame 
teisme Westchester Apskričio 
teisme, White Plains, Brownas 
skandalingais savo pastatytų 
liudininkų parodymais norėjo 
tą jauną merginą perstatyti 
paprasta prostitute ir suokal
bininke ant jo gero vardo. Bet 
teismas pripažino tuos jo liū- 
dymus padirbtais, kad išsigel
bėti nuo bėdos.

Brown buvo įkaitintas, kad 
jis prievarta pasinaudojo Ma
tilda jai atėjus jo raštinėn, 
321 Broadway, New 

metiniame bankie-1 laikraštyje skelbto ste-
1 1 XX 1 1

šis įspūdingas Sovietų judis 
sausio 23-čią pradėjo 6-tą sa
vaitę Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke. Nors 
išlaukyje laukiančių eilės re
tai bepasirodo, tačiau bent 
vienam rodymui vakarais ir 
gale savaitės per por< dienų 
pritrūksta sėdynių.

Greta tos rodoma ir trum
pesnės filmos: “Sovietų, Mote
rys Kare,” “Į Pasaulio žydus” 
ir žinios iš Sovietų karo fron
to.

iš trečiadienio į ket- 
vagys įsibriovę į 

kailių šapą, 16 W.

vertės brangių kailių, 
atrinkta ir palikta. Ma- 
jio ton triūsėsi per visą 
nes pirma įsilaužta į

Nakčia 
virtadienį 
Hirschler 
56th St., New Yorke, ir išvogę 
$8,000 
Pigieji 
tomai, 
naktį,
gretimai esamą knygų krautu
vę, o iš ten prapjovę sieną, 
kad išeit ant stogo ir pro ten 

Į įsilaužti į šapą.

Stanley Teatro prieškamba
ryje yra įtaisyta vėliausios li
teratūros parduotuvė ir mez
gimo, taipgi medikališkų įran
kių paroda. Greta prie mezgi
mo skyriaus yra padėtas ir 
atsišaukimas aukoti vilnų fon
dui, kuriam laike pirmų ketu- 

Yorke, Į rrii savaičių šio judžio eigos 
teatro lankytojai sumetė $328.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Frano 

Garšvos. Jis pareina iš Lapainios, 
Darsūniškio parapijos, Kruonio vals
čiaus, Vilniaus apskričio.

Ir pajieškau giminaičio 
Vareškos. Jis pareina iš 
kaimo, Kruonio parapijos
Vilniaus apskričio. Prašau pačius 
atsišaukti, arba kurie žinote apie 
juos, malonėkite parašyti man arba 
prisiųskite jiems mano antrašą:

Frank Warkala, 
174 Third Street 
Elizabeth, N. J. 
(21-22)

Bernardo 
Migonių 

ir valsč.,

Kur svarbu ir gražu, 
matysite ir Aido Choru 
site jo žavingai iš p 
dainas.

“Laisvės” dalininkų metiniai 
suvažiavimai ir po jų Įvyks
tanti bankietai yra iš šauniau
sių, kokius tik Brooklyn© lie
tuviai suruošia, čia suvažiuoja 
daug tolimų svečių ir tai labai 
tinkama, kad Aido Choras 
juos p a s i t i k tų su dainomis, 
kad juos ir vietinius svečius iš
leistų su skambių, artistiškai
išpildytų dainų aidais, teikiau- I 
čiais jiems naujos energijos! 
ateities darbams.

pagel-

Gaunami “Laisvės” rašt>- 
427 Lorimor St., ir pas 

Kaina tik

Iš Paskaitos Apie
Architektūra

Visi Turėkite Mintyje 
Sausio 30-tą

nografės darbo. O kada mer
gina patapo nėščia, jis ją pa
žadėjęs nuvesti pas savo pa
žįstamą d a k t arą padaryti 
aborciją, bet kelyje pas tą ne
va daktarą nusivežė ją į lau-. 
kus, per apgaulę užrišęs bur
ną ir suraižęs merginą peiliu 
palikęs mirčiai. Atsigaivelėjus, 
ji šiaip taip dasigavo pas žmo
nes ir taip Brownas buvo pa
šauktas atsakomybėn.

Teismas buvo plačiai apra
šytas “Laisvėje” p r a d žioj 
gruodžio mėnesio, 1941 m.

Cukry Pradėjo Duoti 
Porcijomis

Jūs komisijai 
i’ėti iš anksto is 

Į tus. 
i oe.b
daugelį platintojų. 
$1.50. Vien tik šokiams 50c.

Vakarienė bus duodama 6
val. šokiai prasidės 7-tą ir tę-
sis per visą vakarą, kadangi 
yra paimtos dvi svetainės — 
viena bankietui, kita šokiams.

.. Pabaiga pereitos savaitės j 
buvo ypatingai gausi praneši-1 
m a is apie atvykstančius toli
mus svečius ir užsakymais iš 
anksto bilietų per tolimuosius 
ir per vietinius. Bet apie tai 
teks plačiau pakalbėti kitu 
kartu.

Katalikų Bažnyčios 
Jam Geriausios

Norintieji saldžiau gyventi 
pasijuto nuskriausti karo ar 
bent dėl cukraus valdoyų pri-, 
sidengimo karu, kad daugiau 
pelnyti. Visuose mieste esan
čiuose 38-se Schrafft’s restau- 
ranuose ketvirtadienį pirmu 
kartu ant puoduko kavos iš
duota tik po dvi plytukes cuk
raus. Manoma, kad taip bus 
ir kitur.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bobų alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

KOMISIJOS PRAŠYMAS
Bankieto k o m isija prašo 

brooklyniečius įsitėmyti, jog 
“Laisvės” bankieto svečiai yra 
patys mylimieji visų “Laisvės” 
patriotų svečiai. Juk čia suva
žiuoja už vis pašiaukojusieji 
dienraščio platintojai, jo ben
dradarbiai, jo naudai pramogų 
rengėjai, jo rėmėjai finansi
niai. Norisi kuo gražiausia 
priimti. Ir komisija su gaspa- 
dinėmis sunkiai dirba per po
rą dienų, rūpinasi tikslo pa
siekti. O gražus ir visus paten
kinantis priėmimas pilnai ga
limas tik tada, kada komisija 
iš anksto žino, kiek stalų už
tiesti, kaip viską paruošti, kad 
niekam nereikėtų laukti, gai

LAISVES
BAZARAS

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

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

linga Dienraščiui 
Parama

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

•
BAZARAS BUS

Vasario-February
20, 21, 22 ir 23

Central Palace Salėje
1^ Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.

lėtą 
i prie 4th St. zir 1st Ave., New 
i Yorke, pereito ketvirtadienio 
s rytą, policistas Capolongo nu- 
i girdo smulkių pinigų skambė- 
jsį ir pamatė jauną vyrą, J*arn 
i parūpo patyrinėti, kas per ro- 
j kunda. Priėjęs arčiau pamatė 
čielą krūvą smulkių pasipiltą 
ant popieros ir ėmė klausinėti.

Jaunas vyras pasisakęs esąs 
“dainų rašymo mėgėjas.” Po
licistas jį pakvietė eiti polici
jos nuovadon, bot “poetui” pa
kvietimas nepatikęs, jis nėręs 
bėgti tolyn, kiek greitas. Poli
cistas pasivijo, pagavo ir pri
statė nuovadon su visa manta.

Nuovadoj jaunas vyras sa
kėsi esąs Anthony Žukas, 21 
m., nuo 125 Meyer St., Hack
ensack, N. J. Surokavus jo 

i smulkius, surasta $48, o kiše- 
niuose radę ir neskaitliuojamų 

'dalykų—reples, vinims karpy-1 
ti žirkles, stiprų kišeninį peilį, I 
setą raktų ir kitų įrankių-įran-. 
kėlių.

Po to jau prasidėjo griež
tesnis pasikalbėjimas ir paga
liau :
pinigus jis iškratęs? iš apieroms 
dėžučių savo patrono Šv. An
tano katalikų bažnyčioj, 153 
Sullivan St., ten įsibriovus pro 
langą. Paklaustas telefonu tos 
bažnyčios klebonas DeLuca

Praeidamas pro tuščią 
Z,. 1,.I

Liet. Meno Sąjungos Kultū
ros Komisijos pas tangomis 
pereito ketvirtadienio vakara ■ kalbose, Grand Paradise Ball- 
suruošta antroji paskaita apie:room, apart kitataučių žymių

Ją davė žymusis meni-' svečių-kalbėtojų, kurie trum-' 
Ba-lpai suteiks svarbiausias žinias 

' civilinių apsigynimo-apsaugos 
klausimais, išgirsime visų my
limą svečią kalbėtoją Dr. J. J. 
Kaškiaučių. Taipgi kalbės D. 
M. šolomskas bėgamais pasau
liniais ir mūsų šalies reikalais.

Gražią dainų programą duos 
Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės, ir žymio
ji lietuvių solistė Biruta 
moškaitė.

Pradžia 8 v. v. Įžanga 
mokama. Rengia Lietuvių 
mitetas Amerikai Ginti.

šio penktadienio vakarą, 
sausio 30-tą įvyksiančiose pra-

grožį
n i n k a s - p i a n i s t a s Vytautas 
cevičius.

F. W. Skolins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

ši paskaita buvo išimtinai 
apie groži architektūroje, pra
dedant pricšistoriškais laikais, 
apie kuriuos sužinoma tiktai iš 
surinktų iškasenų, ir iš visų 
laikotarpių iki šių dienų ar
chitektūros. Parodė pavyz
džiais svarbiuosius požymius 
egiptiečių, graikų, romėnų, bi
zantiško, gotiško ir kitų, pro
tarpiais tarp .virš minėtų buvu
sių stilių. Iš to visko gavosi 
bendras vaizdas, kaip skirtin
gais laikotarpiais vystėsi kul
tūra, o kartu ir architektūros 
menas.
. Paskaita 
jo ir pats 
damasis 4š 
džiagos
punktus, kad suspėti subuda- 
voti bendrą vaizdą.

Vakarui pirmininkavo V. 
Bovinas, LMS sekretorius.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

ne-
Ko-

ilgoka, ką pastebė-
prelegentas, steng- 
labai gausios me- 

at rinkti būtiniausius

paskaitos taikėsi sueiti 
Bacevičių ir pasiteirauti, 
einasi rekalai koncerto,

Po 
prof, 
kaip 
kurį jam rengia NBC, vasario
1 1-tą, Carnegie Hali.
Apie koncertą žymusis mu- 

_ zikas išsireiškė viltingai, tikisi, 
Į jog daug lietuvių dalyvaus.
Tačiau bilietų, sakė Bacevi
čius, dai* ne gana parduota. 

Žukas pasisakęs, jog tuos Jeigu tie žmonės, sako jis, ži-

jo bažnyčion ir apvogta. Tei
sėjas Farrell po to sulaikė Žu
ką po $10,000 grand 
teismui.

Policija mano, kad 
tas pats, kuris buvo 
ir eilę kitų bažnyčių 
New Yorką, Queens,

(įžiūrės

tai bus 
apvogęs 
po visą 
Brook-

notų,- kiek daug jie man rū
pesčio nuo galvos nuimtų įsi
gijimu bilietų iš anksto, kiek 
ta savo pastanga jie geriau 
pastatytų mane koncerto ren
gėjų akyse, kas labai svarbu 
mano ateičiai, kaipo meninin
ko, tai jie be dvejojimo įsigy
tų bilietus tuojaus.

Iš anksto įsigyti bilietai per 
platintojus ar “Laisvės” rašti- 

pabrėžė jis, bus aiškiu 
lietuviai mano

nė j
įrodymu, kad
darbą parėmė. Koncerto die
ną, prie kasos langelio pirkti

lyną. Sakoma, būk jis prisipa- bilietai padės pripildyti salę,
žinęs 17-koj tokių vagysčių, 
kurias vis pataikydavęs atlikti 
kataliku bažnyčiose. Paklaus
tas, kodėl jis pasirinkdavęs tik 
katalikų bažnyčias, Žukas at
sakęs: “Protestonų bažnyčiose 
nėra pinigų.”

Žukas esąs vedęs ir tėvas 
vieno kūdikio. N.

Mieste praveda registraciją 
vaikų ir invalidų. Tai daroma 
suplanavimui jų apsaugos lai
ke atakų iš oro.

prisidės prie mano šio koncer
to sėkmingumo, prisidės prie 
mano ateities, bet aš neturėsiu 
būdo rengėjams parodyti, jog 
čia dėka lietuvių’, 
generalės publikos 
ta.

Prof, suminėjo 
Bridgeport^ ir eilę 
nijų iš kur jau prisiųsta ir mo- 
kestys už iš anksto parduotus 
bilietus. Gerai pasidarbavę ir 
kai kurie brooklyniečiai.

Rep.

o ne dėka 
tas atsiek-

Pittstoną, 
kitų kolo-

Irving Teatre
Šią savaitę (iki 30-tai) 

ving Teatre, Irvjng PI. ir 15th 
Sovietų judį

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Ir-

St., N. Y., rod 
“Kaimiečiai.” Apie šią filmą 
“New York Times” kritikai 
komentavo: “Aukščiausios rū-’ 
sies filminė drama . . . apie 
žemdirbius ir jų kovas tarp 
tradicijų ir naujų gyvenimo 
fornib.”- šios filmos direktorius 
Ermler buvo apdovanotas Le
nino Ordinu, aukščiausiu iš vi
sų pagarbos ženklų Sovietijoj.

Toje pat programoj rodo 
Rene Clair paskubusią kome
diją “Paryžiaus Pastogėse.”

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
Tuojau įsigykite bilietus, Zįžanga\

nes jau labai trumpas $1.50
laikas \ Asmeniui /

“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankietas 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 fcdcrales valdžios taksus

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europičko 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviuko na- 3
mų darbo kilbasai ir §

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti s 
kopūstai ir barščiai. a

ANKSTI RYTO IKI VfcLAI 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 Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Štai 
Efesas;

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
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.

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

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

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




