
KRISLAI
Skubinkimės!
Mūsų korespondentams. 
Ponas Brigham Apie Nacius 

ir Raudonarmiečius.
Rašo R. Mizara

Mūsų dienraščio bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas — va
sario 1 d.—sparčiai artėja. Ar 
visi šeri n inkai susirūpinote, 
kad suvažiavimas būtų pasek
mingas? A)* visi gerieji lais- 
viečiai siunčiate suvažiavimui 
sveikinimų? Ar visi Brooklyn© 
i)’ apylinkės laisviečiai ruošia
tės būti dienraščio bankiete, 
kuris įvyks tuojau po suvažia
vimo posėdžių ?

Atrodo, kad čikagiečiai šie
met bus gražiai mūsų dien
raščiui pasidarbavę.

šiomis dienomis detroitietis 
Pr. JoČionis prisiuntė gražų 
pasveikinimą, p r i d ė d a m as 
penkinę dienraščiui stiprinti 
ir gerinti.

šiemet prieš šėrininkų suva
žiavimą mes nekviečiame ko
respondentu į konferenciją, 
kaip darėme pereitais metais. 
Priežastis tame: šiemet dau
giau mūsų korespondentų už
imti darbais dirbtuvėse, ka
syklose ir fabrikuose,—sun
kiau jiems dviem dienom su
važiuoti.

Be to, visa eilė 
respondentų, kurie jau yra 
dalyvavę tūlose mūsų kores
pondentų konferencijose, jau 
žino, ko redakcija labiausiai 
iš jų pageidauja.

Mes tik pakartotinai pra
šome mūsų korespondentų: 
Rašykite! Rašykit dažniau sa
vo dienraščiui korespondenci-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
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AMERIKIEČIAI NUSKANDINO DAR PENKIS JAPONU LAIVUS.4 /

KIRTO TRIUŠKINANTI SMŪGI JAPONAMS RATA ANE;
VISO SUNAIKINO 48 PRIEŠŲ LAIVUSAMERIKIEČIAI' k

SUBMARINAI NUSKAN
DINO JAU 6-TĄ LAIVĄ 

AMERIKOS VANDENYSE
Naujausia Auka Fašistu Submarino--tai Norvegu Laivas
Washington. — Fašistų 

submarinas ar submarinai 
trimis torpedomis anksti 

mūsų ko-'sekmadienio rytą nuskandi- 
jau yra no norvegų žibalinį laivą 

“Varanger,” 9,305 tonų, ties 
Sea Isle City, N. J., tik už 
35 mylių nuo rytinio Ame
rikos kranto. Visus 40 lai
vo jūrininkų išgelbėjo žvė
riniai laivukai. Tarp tų jū
rininkų buvo du natūrali-

zuoti Amerikos piliečiai. 
Laivas buvo prikrautas ga
zolino bei žibalo.

Vienas Amerikos 
valdininkas spėja, 
laivą užpuolė du 
submarinai.

Taigi fašistų submarinai 
Amerikos vandenyse viso 
nuskandino jau šešis preki
nius talkininku laivus ir su
žeidė vieną.

laivyno 
kad tą 
priešų

Gyvename dideliais įvykiais 
krečiantį laikotarpį. Kiekvie
nas būkime veiklesnis, apdai
resnis ir didesnis savo dien
raščio patrijotas!

Amerikos Orlaiviai Nu
skandino dar Vieną 

Japonijos Laivą

Amerikiečiai Filipinų© 
se Prašo Orlaivių; Ta

da Tikisi Laimėti

SU 5 JAPONIJOS LAIVAIS 
AMERIKIEČIAI NUSKANDINO 

7,000 PRIEŠŲ KAREIVIŲ

Oficialiai Amerikos Pranešimai

SOVIETAI PRAKIRTO NA 
CIŲ LINIJĄ; PUOLA 
JUOS NOVGORODE

Iš visos eilės skaitytojų pa
tyrėme, kad jiįbms patinka 
šiuo metu “Laisvėje” telpąs 
tąsomis Vai. Sūnaus raštas: 
“Nematomoji Priešo Armija.”

Tai lengvai parašytas die
nos klausimu raštas, nušvie- 
čiąs naciškų šnipų veiklą Jun
gtinėse Valstijose. Pagaliau, 
tai autentiškas rašinys, kurį 
V. Sūnus kruopščiai surinko 
iš Amerikinės spaudos.

Niūjorko “Times” palaiko 
savo korespondentą Berno 
mieste, Šveicarijoj. Jis vadina
si Daniel T. Brigham. Beveik 
kiekviena naktį p. Brigham 
telefonu praneša savo laikraš
čiui tas žinias, kokias jis yra 
per dieną gavęs iš Rytų Fron
to.

Pereito sekmadienio N. Y. 
“Timese” p. Brigham rašo 
apie tai, ką vokiški naciai sa
kė apie sovietinius kareivius ir 
jų ginklus Sovietų-Vokiečių 
karo pradžioje.

Raudonosios Armijos karius 
vokiečiai tuomet vadino “mon
goliškais puspročiais.” Raudo
nosios armijos tankus—Vsar- 
dinkų biotinėmis.” O raudon
armiečių orlaivius — “vaikų 
žaislais.”

Viską naciai bandė išjuokti, 
pašiepti.

Tuo pačiu sykiu, rašo p. 
Brigham, Sovietų pranešimai 
iš karo lauko buvo labai kuk
lūs, dažnai perdaug skūpūs. 
Juose nuolatos Raudonosios 
Armijos komanda pabrėžda
vo, kad raudonarmiečiai 
“tvarkiai traukiasi.”

Bet tuo pačiu sykiu Raudo
nosios Armijos vadovybė ruo
šėsi kontr-ofensyvui,—ruošėsi 
rūpestingai ir tykiai. Ir nūnai 
atrodo, kad jie yra pasiruošę. O 
vokiečiai savo naciškus snu
kius jau užsidarė. Gi jei pra
byla, tai jau kitokiomis gaido
mis !

Panašiai vokiškiems na
ciams, lietuviški jų talkininkai 
Amerikoje skelbė ir skelbė, 
būk raudonarmiečiai esą ap
driskę, alkani, basi, tamsūs.

O vienas Čikagos “moky
tas durnius” nuolat kartodavo, 
būk Raudonoji Armija stovin-

EXTRA! Bataan. — Amerikiečiai,
Washington, saus. 26. - ginantieji Bataan pusiausa- 

Didieji bombiniai Amerikos'U 11 Corregidor • * i I j

orlaiviai, vadinamos lekian-!kuo greičiausiai pristatyt 
čios tvirtumos, nuskandino J‘em . orlaivių pagalbos is 
dar vieną stambų japonų Jungimu 
laivą, vežusį kareivius per ^en Pociai jyeikia orlaiviais, 
Macassar jūrų siaurumą,!?_ arncri^ieciam tlu^s^a oi o 
Rytinėje Holandų Indijoje.
Tai amerikiečiai tuose van-' Amerikos kareiviai įsiti-
denyse iki šiol sunaikino 
jau bent 8-nis, o greičiau 10 
japonų laivų.

Kartu su holandų jėgo
mis amerikiečiai paskutiniu 
žygiu nuskandino ten 11 Ja
ponijos laivų, padegė, o gal 
ir sunaikino dar kelis japo
nų transporto laivus ir vie
ną karinį laivą naikintuvą.

Federacijos Unijistai 
Prašo Prez. Rooseveltą

Išlaisvinti Browderi •r 
iVcw York. — Sveikinda

mi prez. Rooseveltą jo 60-tu 
gimtadieniu, 1,200 narių 
Popieriuotojų Unijos, A. 
JJarbo Federacijos, prašė, 
,kad prezidentas išlaisvintų 
Earlą Browder į, Komunis- 
Jų Partijos sekretorių.

Hitleris Bėgsiąs iš Sov.
Fronto Į Ryty Prūsus

London. — Gauta žinių, 
kad Hitleris, jau kiek pir
miau išsikraustęs iš Smo
lensko, dabar rengiasi per
sikelt su savo štabu į Mins
ką, arti Lenkijos rubežiaus. 
Bet kad Raudonoji Armija 
traukia vis arčiau Smolens
ko, kelyje į Minską, tai gal 
Hitleris su savo komandos 
ceųtru bėgsiąs į Rytų Prū
sus.

kinę, kad jeigu būtu jiem 
atsiųsta gana orlaivių, tai 
jie iššluotų laukan japonus 
iš Luzon salos ir vėl plevė
suotų šios šalies vėliava vi
soj toj saloj.

Kai amerikiečiai galėtų 
veikliau pasirodyt ore prieš 
japonus, tatai dar aukščiau 
pakeltų jų kovos \ipą, ypač 
filipiniečių, kurie tik dali
nai yra kariniai palavinti, 
nors ir dabar visi amerikie
čiai ir filipiniečiai parodo 
nepaprastą narsą ir nebijo 
mirties. Daugelis sužeistų 
prašosi paleist juos iš ligo
ninių atgal į mūšių frontą.

Kai nedidelis amerikiečių 
lėktuvas nukirto žemyn ja
ponų orlaivį, visi generolo 
MacArthuro kareiviai šoko 
aukštyn iš džiaugsmo ir su 
dar didesniu įnirtimu metė
si ant japonų.

Batavia. — Rytinės Ho
landų Indijos orlaiviai taip 
bombomis sužeidė vieną di
delį japonų kareivinį laivą, 
kad jis apsivožė.

FAŠISTU PRANEŠIMAI 
APIE CHARKOVO SRI

TĮ IR KRIMĄ

Washington, saus. 25. — Jungtinių Valstijų karo de-^1 
partmento pranešimas šiandien sakė:

Filipinų Sritis — Japonai padarė didelę ataką prieš 
kairųjį sparną generolo MacArthuro kariuomenės Ba
taan pusiausalyj sausio 24 ir 25 d. (pagal Filipinų lai
ką). Tarp priešų kariuomenės, dalyvavusios tame už
puolime, daugelis buvo tų, kurie išsikėlė į Subic įlankos 
krantą ir į vakarinį pakraštį Luzon salos.

Daugelis priešų buvo prasiskverbę į amerikiečių už- 
nugarę per pajūrius ir tarpkalnės. Priešų ataką rėmė 
jų kariniai laivai ir orlaiyiai, tarp kurių buvo nedidelis 
skaičius didžiųjų bombanešių. Prieš tokį spaudimą bu
vo priversta mūsų kariuomenė pasitraukt kiek atgal ir 
nukentėjo gana sunkių nuostolių.

Tuo laiku Generolas MacArthur pradėjo smarkią 
kontr-ataka prieš patį kairųjį japonų sparną ir laimėjo 
triuškinantį pasisekimą. Galingas sutelkimas jo 155- 
milimetrinių kanuolių su mirtinu pataikymu šaudė į 
priešų linijas. Tada amerikiečių ir filipiniečių kariuo
menė tiesioginiai puolė japonus. Jie atrado, kad japonų 
pėstininkai visiškai disorganizuoti. Priešų kariuomenė 
pabėgo iš savo pozicijų, palikdama mūšio lauke šimtus 
saviškių negyvų ir didelius daugius reikmenų ir pabūk
lų.

Pavykimąs to šaunaus amerikiečių manevro davė to
kį vaisių, kad buvo atliuosuotas japonų spaudimas į 
kairųjį amerikiečių sparną. Padėtis dabar yra laikinai 
nusistovėjusi. Tačiaus, galima laukti, kad priešai iš 
naujo pradės atakuot, kaip tik jie persiorganizuos.
AMERIKOS LAIVYNO PRANEŠIMAS:

Tolimieji Rytai — Jungtinių Valstijų šarvuotlaiviai 
ir naikintuvai nuskandino dar penkis japonų transpor
to laivus ir, turbūt, dar kitą Macassar jūrų siaurumoj, 
o patys neturėjo jokių nuostolių.

Telieka 63 Mylios Atkirst Vieną Naciu Armiją nuo Kitos

Vakar rusai plačiai pra-Berne, Šveic.,- saus. 26.—
Raudonoji Armija neatlai- laužė nacių liniją arti No- 
džiai spaudžia vokiečių lini-jvaja, ties pradžia Mezos 
jas nauju plačiu frontu nuo,upės, plaukiančios į Dviną 
Valdajaus kalnų į vakarus, 
kaip telefonavo savo lai
kraščiui N. Y. Times kores
pondentas D. T. Brigham, 
pranešdamas žinias gautas'tarp Velikije Lūki ir Rževo, 
iš karo fronto tarp Sovietų prie geležinkelio, einančio 
ir vokiečių. i (Tąsa ant 5-to pusi.)

(Dauguvą).
Sovietai atėmė iš vokiečių 

Nelidovo miestą, į šiaurius 
nuo No vaja, ir užėmė plotą

Maršalas Vorošilovas 
Su Nauja Kariuomene 

Atakuoja Nacius

Sovietų Lakūnai Lape
liais Atsišaukia į 
Lietuvius Sukilti

London. Associated

Maskva. — Sovietai pra
neša, kad šeštadienį jie su
naikino 39 vokiečių orlai
vius, o savo prarado 11.
ti ant “molinių kojų.”

Dabar ir mūsiškiai pakeitė 
savo gaidas!

Berlin. — Naciai sako, 
kad jie atmušę žiaurias So
vietų pėstininkų, tankų ir 
orlaivių atakas Charkovo 
srityje.

Roma. — Italų radijas 
skelbia, kad fašistai, girdi, 
suėmę apie 1,200 rusu, ku
rie persikėlę ledu į šiauri
niai - rytinę dalį Krimo pu- 
siausalio.

Šaunūs Amerikos Laivyno
* Žygiai prieš Japonus

■ . ............. ..

Washington, saus. 26. — Jungtinių Valstijų kariniai 
laivai, sunaikindami penkis (turbūt, dar ir šeštą) ja
ponų transporto laivus, nuskandino kokius 7,000 Japo
nijos kareivių ties Borneo sala, Rytinėje Holandų In
dijoje. Tai nuo karo pradžios iki šiol Amerikos laivyno 
jėgos ir armijos bombanešiai nuskandino jau 48 japo
nų karinius ir transportinius laivus.

Japonai Tyko Aukso 
Filipinų Salose

Washington. — Japonai 
siekia, be kitko, užgrobt Fi
lipinų aukso kasyklas, ku
rios pernai davė $38,838,065 
vertės aukso. Tai buvo • be
veik 19 procentų viso aukso, 
kurį praeitais metais Jung
tinės Valstijos pasigamino 
namie ir savo valdomose že
mėse. Pernai ši šalis pasi
gamino $205,445,705 vertės 
aukso iš viso. Iš Californi- 
jos tais metais gauta 24 
procentai naujo aukso. Tai
gi Filipinai, kaip aukso šal
tinis, užėmė tik antrą vietą 
po Californijos.

Amerikiečių Laimėjimai 
Ore prieš Japonus

Washington. — Praeitą 
savaitę amerikiečiai Filipi
nuose nušovė žemyn septy
nis japonų orlaivius.

Penki didieji amerikiečių 
bombininkai numušė žemyn 
devynis iš tų japonų orlai
vių, kurie atakavo šiuos 
amerikiečių bombanešius. 
Tuo laiku • šie Amerikos 
b o m b i ninkai sėkmingai 
bombardavo priešų orlaivių 
stovyklą šiaurinėje dalyje 
Celebes salos. Tame susikir
time su japonais amerikie
čiai prarado du savo bom
ba nėšius.

ANGLAI VĖL PASITRAUKĖ 
LIBIJOJ

Cairo, saus. 26.—Anglai 
praneša, kad jie, smarkiai ata
kuojami fašistų, pasitraukė 
jau 145 mylias atgal nuo EI

Thetford Mines, Canada. 
— Per kelias eksplozijas ir 
gaisrą vienoje čionaitinėje 
karo reikmenų dirbtuvėje 
tapo užmušta trys darbinin-

Agheilos, Libijoj. j kės.

Klementyj Vorošilovas

Maskva. — Maršalas Kl. 
E. Vorošilovas su nauja at
sarginių kariuomene, atvy
kusia iš rytinės Uralu kalnų 
pusės, atakuoja vokiečius 
šiauriniai - centraliniame
fronte. Jis vadovauja ofen- 
syvai, kurią atydžiai supla- 
'navo Juozas Stalinas, komi
sarų pirmininkas.
TIK 65 MYLIOS IKI NA-

CIŲ ARMIJŲ PER- 
KIRTIMO

Maršalas Vorošilovas pir
miau suorganizavo sėkmin
gą Leningrado gynimą, o 
paskui nuvyko anapus Ura
lu sudaryt naują armiją.

Dabar Vordšilovo kariuo
menei telieka tik 65 mylios 
iki perkirtimo visų susisie
kimų tarp vokiečių armijos 
esamos Leningrado fronte 
ir jų armijų centraliniame 
ir pietiniame frontuose.

Japonai Atėmė iš An
glų Batu Rabatą

Singapore, saus. 26.—Ang
lai pripažįsta, kad japona: 
šturmu atėmė iš jų Batu Pa- 
hatą, Malajų pusiausalyje, ir 
pasiekė punktą už 60 myliu 
nuo anglų tvirtumos Singapo
re.

London. — Anglai už
grobė prekinį italų laivo 
“Duchessa d’Aosta,” 8,000

Press, t amerikiečių žinių 
agentūra, pranešė, kad So 
vietų orlaiviai mėtė lietuvių 
kalba lapelius Lietuvoj, 

įšaukdami gyventojus viso
kiais galimais būdais kenkt 
naciams ir sukilt prieš juos.

Panašūs lapeliai latvių 
kalba buvo iš oro mėtomi ir 
Latvijoj.

Tuo tarpu kiti sovietiniai 
orlaiviai bombardavo kari
niai svarbius vokiečių punk
tus Lietuvos ir Latvijos pa
sieniuose ir Rytinėje Prū
sijoje.

Visos Amerikinės Res 
publikos Užgyrė 
Atlanto Čarterf

Rio de Janeiro, saus. 26. 
—Atstovai 21-nos ameriki
nės respublikos priėmė At
lanto Čarterį, kuris buvo 
pernai rugpjūčio mėnesį iš
dirbtas prez. Roosevelto ir S 
anglų ministerio pirminin
ko Churchillio. Tas čarteris 
išdėsto demokratinių šalių 
karo ir taikos programą.

Bolivija ir Uruguay, Lo
tynų Amerikos respublikos, 
jau sutraukė ryšius su Ja
ponija, Vokietija ir Italija.

Baltieji Žvėrys Žiauriai 
Nužudė Negrą

Sikeston, Mo. — 300 bal
tųjų go veda išplėšė negrą 
Cleo Wrightą iš kalėjimo, 
pririšo prie automobilio ir 
taip tempė jį gatvėmis, iki 
jis liko užmuštas. Paskui * 
jie apipylė gazolinu jo kū
ną ir padegė.

Tas žmogus buvo įtartas, 
kad, girdi, užpuolęs vieną 
baltą moteriškę, norėdamas 
ją išžagti.

Maskva. — Sovietai visiš
kai apvalė nuo vokiečių sri
tį Kalinino, kuris stovi už 
90 mylių į šiaurių vakarus

|nuo Maskvos.
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Kame Pasireiškia Anglijos Žmo
nių Kritika Savo Vyriausybei?
Žymus anglų žurnalistas, Claude Cock- 

burne, kablegrama prisiuntė savaitraš
čiui “New Masses” straipsnį apie žmonių 
nuotaikas Anglijoje. Kaip žinia, šiomis 
dienomis premjeras Churchillas pateiks 
parlamentui pranešimą apie karo eigą 
Malajuose ir visame Ramiajame Vande
nyne. Manoma, kad Churchillo vyriausy
bė susilauks aštrios iš parlamento narių 
kritikos. O toji kritika, aišku, paeis iš to, 
kad žmonėse jaučiama nepasitenkinimo 
tam tikrais vyriausybės žygiais.

Ir štai Mr. Cockburne sužymi kai ku
riuos dalykus, keliančius žmonėse nepa
sitenkinimo. Be kitko, jis rašo, milijonai 
Anglijos žmonių nepasitenkina, kam 
anglų vyriausybė ir karo vadovybė pa
liko čielus plotus japonams (Malajuose) 
gurno laukų, kam ji paliko čielas blėtos 
kasyklas? Milionai anglų, sako rašytojas, 
tuojau stato klausimą: Jeigu Sovietai 
matė reikalo sunaikinti savo puikiausią 
pramonės pažibą Dniepro tvenkinį, tai 
kodėl anglai negalėjo padaryti panašių 
žygių Malajuose?

Na, ir tuo pačių sykiu, kai Anglijos 
liaudis šitaip samprotauja, tai tam tikri 
sluogsniai, blėtos ir gumb magnatai, per 
spaudą bando pateisinti vyriausybės ir 
karo vadovybės žygius. Jie skelbia, būk, 
girdi, japonai turį užtenkamai gurno ir 
blėtos atsargų, todėl nebuvo reikalo nai
kinti tą viską Malajuose, — geriau palik
ti japonams juos čielybėje. O paskui, kai 
anglai Malajus atsiims, atsiims ir tuos 
turtus (tik klausimas, ar japonai jiems 
paliks juos čielybėje).

Antras dalykas, kuris kelia nerimo 
žmonėse, tai tas, kad pačiame Singapore, 
kuriam grūmoja pavojus, administracija 
buvo perdaug silpnutė, perdaug apimta 
visokių intrigų, kuomet reikėjo sukaupti 
visas jėgas karui vesti.

Trečias dalykas, ir vienas svarbiausių
jų, tai tas: Kodėl atsakomingi Anglijos 
autoritetai Malajuose nepajėgė, ir net 
nebandė, sumobilizuoti malajiečių kovai 
prieš japonus? Ten gyvena daug chinie- 
čių, be to, malaj iečiai patys neapkenčia 
japonų, bet jie buvo anglų paneigti, į 
juos žiūrėta su nepasitikėjimu. Na, ir tas 
padėjo japonams laimėti. Tiesa, pasidar
bavimu Duff Cooperio, Londono valdžios 
atstovo, buvo išleisti iš kalėjimų malajie
čiai ir chiniečiai komunistai, bet tai buvo 
jau pervėlu. Įdomu ir tas, kad Malajų ka
lėjime buvo laikytas net chiniečių Kuo- 
mintango vadas ir tas sukėlė didelio ne
pasitenkinimo ir nepasitikėjimo anglų 
gaspadoriavimu chiniečiuose.

Žurnalas “New Statesman” kritikuoja 
vyriausybės politiką linkui malajiečių. 
Jis nurodo, jog anglai perdaug buvo iš
didūs, perdaug iš augšto žiūrėjo į ma- 
lajiečius ir chiniečius, su jais nesiskaitė, 
juos paneigė ir dėlto šiandien tiek daug 
žemės ir turto Malajuose pateko japo
nams užpuolikams.

Parlamente debatai žada būti karšti. 
Įdomus reiškinys keri tame, kad šiandien 

. Churchillą turi ginti daugiau kairieji ne
gu dešinieji. Patsai konservatyviškasis 
anglų elementas stoja prieš jį. Iš kitos 
pusės, pažangesnieji žmonės reikalauja, 
kad iš ministerių kabineto būtų pašalinti 
visi reakcininkai, visi “Municho kavalie
riai,” kad Churchillas pasiliktų premje
ru tokio kabineto, kuris būtų griežtas, 
veiklus ii* atatinkąs esamai padėčiai.

Be abejo, Churchillas pastaruoju metu 
įgavo didelės įtakos Anglijoje dėl to, kad 
jis lankėsi Washingtone, kad jam pavy
ko su prezidentu Rooseveltu susitarti vi
sais esminiais klausimais, kad buvo su

daryta Sujungtų Tautų susitarimas, ir 
tt. Tas jam dikčiai padės parlamente at
laikyti vyriausybės pozicijas.

“Hitleris Matys Kremlių Tik Ant 
Atviruko. . ”

Pereitą rudenį, kai vokiečiai smarkavo 
ir šaukė, būk jie greit paimsią Leningra
dą ir Maskvą, tai SSSR vice-komisaras 
Lozovskis kartą šitaip pasakė užsienio 
spaudos korespondentams: “Hitleris Ma
tys Kremlių Tik Ant Atviruko...”

Tuomet daugeliui žmonių atrodė, kad 
čia yra perdėjimas ir pasigyrimas, kad 
Hitleris, pagaliau, Maskvą paimsiąs. Bet 
šiandien, žiūrint, taip sakant retrospek* 
tyvoje, Lozovskio pareiškimas buvo tei
singas.

Mes nesame tie žmonės, kurie sako, 
kad Hitlerio jėgos jau palaužtos, kad jis- 
jau baigiamas sunaikinti. Ne! Tačiau 
pastarieji Raudonosios Armijos žygiai 
rodo, kad Hitlerio armijoms duodamas 
smūgis po smūgio ir visas dalykas Rytų 
Fronte krypsta geroj on pusėn. Kitais žo
džiais, Hitleris Kremliaus, atrodo, nema
tys.

Organizuoti Darbininkai Civilinio 
Apsigynimo Darbuos

Aną dieną naujai paskirtasis Civili
nio Apsigynimo (Office of Civilian De
fense) veikiantysis sekretorius, James 
M. Landis, buvo sušaukęs Amerikos Dar
bo Federacijos, CIO ir Geležinkeliečių 
Brolių atstovus pasitarimui. Buvo svars
tytas klausimas, kaip labiau pasiruošti 
civiliniam apsigynimui. Landiso nuomo
ne, organizuoti darbininkai turėtų imti 
dalyvumą tame darbe.

Landis pasiūlė, kad ADF, CIO ir Ge
ležinkeliečių Brolijų nariai įeitų į šį taip 
svarbų darbą. Kaip tą padaryti? Civili
nio Apsigynimo vadas pasiūlė, kad vals
tijų ir miestų civilinio apsigynimo tary
bos pakviestų organizuotus darbininkus 
prisiųsti savo atstovus, kad jie dalyvau
tų, kaipo tų tarybų nariai, visuose suma
nymuose ir vadovybėje. “Mes kovojame 
už demokratiją — mes kovoje prieš bent 
kokį tam tikro luomo ar grupės žmonių 
izoliavimą nuo civilinio apsigynimo,” pa 
reiškęs ponas Landis.

Dabar viskas priklauso nuo valstijų 
gubernatorių ir miestų majorų. Jie, vy
kindami Landiso pasiūlymą, turėtų tuo
jau pakviesti visas darbo unijas, kad jos 
prisiųstų savo atstovus j civilinio apsi
gynimo tarybas.

Atidengė Paslaptį
Įdomų spaudos atstovams Londone 

pranešimą padarė Sir Stafford Cripps, 
Anglijos ambasadorius Sovietų Sąjungai, 
šiomis dienomis grįžęs iš Maskvos. Jis 
atidengė tą “paslaptį”, kodėl Sovietų Są
junga galėjo sulaikyti didžiausią ir la
biausiai ginkluotą pasaulio istorijoj Hit
lerio kariuomenę, “nenugalimą” karino-, 
menę ir pradėti prieš ją didelį ofensyvą. 
Toji paslaptis yra tokia: Sovietų Sąjun
gos žmonės yra taip solidariai susivieni
ję, taip pasirįžusiai ir pasiaukojusiai ko
voja, kad jiems nebaisūs joki sunkumai 
ir nebaisus jokis priešas. Stalinas, sakė 
ambasad. Cripps, yra nepaprastai ga
bus vyras ir jis asmeniai nustato Raudo
najai Armijai strategiją.

Sovietų Sąjunga šiuo metu turi 9,000,- 
000 ginkluotų raudonarmiečių. Raudon
armiečiai yra puikiai išlavinti arba lavi
nami. Sovietų Sąjunga yra pasirįžusi 
Hitlerio armijas nugalėti ir visą Vokieti
ją užkariauti iki sekamo rudens arba iki 
sekamos žiemos, sakė ambasadorius.

Bet jis priminė, kad iš kitur Sovietams 
pagalba yra reikalinga. Jiems -reikia iš 
Amerikos ginklų ir kitų karinių medžia
gų.

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and gims.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. •*

Premjeras Churchillas su savo žmona; paveikslas nutrauktas tuojau, kai tik 
Churchillas sugrįžo iŠ Amerikos į Angliją sausio 17 dieną.

Ar Bus Pavasarį Na
cių Ofensyvas?

vą ir išvaryti nacius ir jų 
talkininkus iš Sovietų Są
jungos? Kiti jau “užmiršo” 
apie jų pranašautą Raudo
nosios Armijos ofensyvą pa
vasarį, 1942 metais, bet da
bar jau pranašauja, kad 
jeigu Raudonoji Armija 
Hitlerio jėgas ir išvarytų į 
Vokietiją, tai pavasarį vis 
tiek Hitleris vėl pereis į 
ofensyvą prieš Sovietų Są
jungą. Kaip kurie net iki to 
dasikalba, kad būk tada 
Hitleris tikrai nusiaubs So
vietų Sąjungą.

Hitleris ir jo šaika savo 
pralaimėjimus Sovietų Są
jungoj taip pat teisina, kad 
pavasarį jis vėl bus “per
galingas.” Galima numatyti, 
kad Japonijos imperialistai 
dabar sukoncentravo savo 
jėgas prieš Filipinus, Rytų 
Indiją, Malajų ir Chiniją, 
siekia ten pergalių iki pa
vasario, o tada išvien su 
Hitleriu užpulti Sovietų Są
jungą. .

Sovietų Sąjungos padėtis 
yra sunki. Jai prisieina iš
laikyti , vyriausias Hitlerio 
ir jo talkininkų jėgas. Karo 
liepsnoj supleškėjo daugybė 
miestų, tūkstančiai fabrikų 
ir dirbtuvių, žuvo daug 
ginklų, amunicijos ir žmo
nių. Jai prisieina ir dabar 
laikyti užtektinai karo jėgų 
prieš Japoniją ir net ant 
Turkijos sienos. Jai prisieis 
ir ateityje išlaikyti sunkiau
sios kovos. Ir kiekvienas 
rusų laimėjimas yra kartu 
mūsų laimėjimas, nes jis iš
gelbėja tūkstančius gyvas
čių Amerikoj ir Anglijoj.

Niekas nesako, kad Hit
lerio gaujos jau išnaikintos. 
Sovietų Sąjungos komanda 
ir valdžia daug kartų tą at
žymėjo. Bet būtų didžiau
sia klaida nematyti tų fak
tų, kad Hitlerio ir jo talki
ninkų armija jau mirtinai 
sužeista.
Sudaužyta Hitlerio Legenda

Hitlerio ' taktika buvo: 
mušti iš orlaivių, paskui iš 
kanuolių, tada paleisti me
chanizuotas jėgas — tankus 
ir jau tik po to pėstininkai 
sekdavo, užimdavo kovos 
lauką ir nuvalydavo silpnas 
jų priešų jėgas. Hitleris ir 
jo generolai tikėjo, kad jų 
armija nesulaikoma ir ne- 
sumušama.

Raudonoji Armija visas 
tas nacių legendas į trupi
nius sugurino. Užteko sulai
kyti Hitlerio gaujas prie 
Odesos, Rostovo, Sevastopo
lio, Maskvos, Leningrado, 
kaip jau Hitlerio buvo' pra
laimėti mūšiai. Legenda 
apie “nesulaikomą” armiją 
subyrėjo. Gi kada Raudo-

Kapitalistinių šalių dide
lė didžiuma karo specialis
tų nesuprato ir vargiai jie 
supras Sovietų Sąjungos 
pajėgumą kovoti. Kada Hit
leris ir jo gaujos užpuolė 
Sovietų Sąjungą, tai tie ka
ro “žinovai” tik ir pranaša
vo Sovietų pralaimėjimą, į 
padanges kėlė Hitlerio ar
mijos nesumušamumą, siūlė 
Raudonajai Armijai “bėg
ti”, “bėgti” iki Uralu kalnų 
arba dar toliau. Kada jie 
pastebėjo, kad Raudonoji 
Armija kaunasi prie kiek
vienos progos, mušasi prieš 
įsiveržėlius, tai tada tie ka
ro “žinovai” tik pečius trau
kė ir pasakojo: “Rusai daro 
tą pat klaidą, kurią padarė 
lenkai ir francūzai.”

Ir aišku,> kad jiems su
prasti nelengva. Vieni vis 
žiūri į rusus senomis aki
mis, mato juos tamsius, at
silikusius ir meškos pavida
le piešia. Jiems vis vaizdi
nas! caristinė. Rusija su vi
somis jos ydomis. Jiems ne
suprantami tie 25-ki metai, 
kurių bėgyje Sovietų Są
jungos liaudis padarė milži
nišką progresą kultūroj, in
dustrijoj, pasiruošime gin
tis ir priešą mušti.

Kiti mato vienus ar kitus 
Sovietų Sąjungos atsieki- 
mus industrijoj, negali ne
matyti, kad Sovietų techni
kai ir jų lėktuvai užkariavo 
Šiaurių Polių, kad tik So
vietų Sąjungos lakūnai ir 
technika galėjo atlikti iš 
Maskvos iki Meksikos sie
nos oro skridimus, bet jie 
nesupranta, kaip Sovietų 
Sąjungos liaudis yra pasiry
žus kovoti iki pergalės, jie 
nesupranta tą karui prisi
rengimą, jie nepermato, 
kaip ten išravėta penktoji 
kolona ir vėl daro klaidin
gas išvadas.

Kol Raudonoji Armija 
traukėsi, tai tie karo “žino
vai” pranašavo, kad pava
sarį Raudonoji Armija per
eis į ofensyvą. Bet štai Rau
donoji Armija pavasario ne
laukė, ji išdaužė. Hitlerio, 
Rumunijos, Vengrijos ir 
Finliandijos geriausias ka
ro joias, besitraukdama, 
sukuopti užtektinai rezervų 
ir pabaigoje lapkričio mėn. 
perėjo į ofensyvą. Suplie
kė nacius Rostovo fronte ir 
nuvijo j vakarus. Sumušė 
juos Kalugos, Klino, Kalini
no, Leningrado frontuose ir 
pradėjo varyti Hitlerio ir jo 
talkininkų jėgas atgal.

Nauji Spėliojimai
Dabar prasidėjo spaudoj 

ir karo “žinovų” nauji spė
liojimai. Vieni klausia: ar 
Raudonoji ‘. Armija galės, 
per žiemą palaikyti ofensy-noji Armija pradėjo mušti

dėl jie taip atkakliai mušasi p 
ant dabartinės linijos ir vis * 
tiek pralaimi pozicijas.

Kas Bus?
Kas atsitiks, kada Hitlerio • 

jėgos bus atmestos linkui 
Vokietijos sienos? Ar Hit
leris galės vėl išvystyt ofen
syvą linkui Maskvos? Mes 
tam netikime! Jis galėtų 
kiek pasivaryti, bet jo ge
riausios armijos dalys jau 
išnaikintos ir dar bus išnai
kintos, ir nebus galima jas * 
atsteigti.

Jo mechanizuotos armijos 
dalys nebus pilnai atsteig- 
tos, nepaisant, kad jis val
do Europos industriją. Ka
da Raudonoji Armija pri
artės prie Vokietijos, tai 
Sovietų, Anglijos ir Ame
rikos orlaiviai galės dieną 
ir naktį griauti Hitlerio ka
ro industriją. O kas vyriau
sia, kad nacių armijos ir 
pačių nacių dvasia jau bus 
pakirsta. Jie žinos, kad jie 
yra ir 
šami.

Kada Raudonoji Armija 
pasieks 
tai galima laukti ne tiek 
naujos, dar galingesnės, 
Hitlerio ofensyvos, kiek 
naujų įvykių, kurių nei Hit
leris, nei karo “žinovai” da
bar nepermato. Dabar dar 
peranksti apie juos spėlio
ti, bet aišku, kad bus daug 
naujo.

Atminkime, kad Hitleris 
yra tik Vokietijos stam
baus kapitalo reikalų gynė
jas. Atminkime, kad Krup- 
pai ir kiti turčiai nenorės, 
kad jų fabrikus sugriautų, 
kad jų kišenė nukentėtų. 
Jie ir jiems artimi genero
lai gali patys suimti Hitle
rį, nudėti jį ir iš vilkų virs
ti “nekaltais” avinais, kad 
savo padėtį išgelbėti.

Vokietijos darbo liaudis 
irgi nesnau$. Tas naciškas 
šovinizmas, kuris laikinai 
daugelį apkvaišino, kuris 
užkariavo ir darbo žmonių 
protus, kad “vokiečiai ge
resni” už visas kitas tautas, 
pradės išgaruoti, kaip dau
giau Hitlerio armija turės 
nepasisekimų. Antihitleriš- 
kas judėjimas ir Vokietijoj 
atgys su nauja pajėga.

Todėl kalbėti apie naują 
Hitlerio ofensyvą nuo Vo
kietijos sienos yra tuščias 
dalykas. Padėkime visomis 
jėgomis, kad Hitlerio gau
jos, tos vyriausios plėšikų 
jėgos, būtų išmestos iš So
vietų Sąjungos, privarytos 
prie Vokietijos sienos, o ta
da jau karo pabaiga bus ne
toli. Tada ir Japonijos im- 

. perialistai pasijus, kad ne 
tik prieš Sovietų Sąjungą 
jie negali vesti karą, bet 
kad jie jau pralaimėjo ka
rą prieš Jungtines Valsti
jas, Chiniją, Angliją ir Ho-

ir varyti nacius atgal iš . 
Rostovo, Kerčio, Kalugos, ' 
Klino, *Volokolamsko, nuo 
Maskvos ir Leningrado, ka
da partizanai ir parašiutis- 
tai pradėjo vešli užnugaryj 
karą, kada raudonarmiečiai 
ant čiūžių ir raiteliai pradė
jo mušti nacių flangus, tai 
visi Hitlerio planai suiro. Jo 
generolai “susirgo.” Kai ku
rie numirė nuo “apopleksi
jos.” Dalykas tame, kad na
cių armija yra priversta 
gintis, pirmoj vietoj turi 
būti pėstininkai, kurie pir
miau lengvai pergales gavo, 
kuriems pirmiau kelią nu
valydavo orlaiviai, artileri
ja ir tankai. Dabar jiems 
tenka priimti raudonarmie
čių smūgius. Jie tam ne
pratę ir neatlaiko. Pasakos, 
kad būk žiema naikina na
cius, tai yra neteisingos. 
Žiema kenkia abiem pusėm. 
Krime žiema nėra baisi, o 
vis vien naciai pralaimi.

Jau ilgas laikas mūšiai 
eina ant linijų Stalino, Char
kovo, Kursko, Oriolo, Mo
žaisko, Novgorodo, Lenin
grado. Daugelis ir mūsų 
draugų daro išvadas, kad 
jeigu Raudonoji Armija dar 
nepaėmė tuos punktus, tai 
vargiai ji iki pavasario ga
lės išvaryti Hitlerio ir jo 
talkininkų gaujas iš Sovie
tų Sąjungos.

Kovos sunkios. Bet Rau
donoji Armija jau taip su
kapojo tą liniją, kad ją Hit
lerio gaujos negalės ilgai 
laikyti. O naciai čia laikė
si tvirčiausiai, nes jie žino, 
kad, kada jie iš tos linijos 
bus išmušti, tai bus privers
ti trauktis atgal apie 150 
mylių ant N i kola j ev, Kijev, 
Gomel, Orša, Vitebsk, 
Pskov'; arba Vitebsk, Po- 
lock, Dvinsk ir Ryga linijos. 
O kada pastaroji linija bus 
Raudonosios Armijos sulau
žyta, tai tada naciai turės 
sustoti tik Vokietijoj. To-landiją. I). M. šolomskas.

sulaikomi ir sumu-

Vokietijos sienas,

Frunzės Militarinė Akademija Maskvoje, kur mo
kinami Raudonosios Armijos karininkai. Paveiks
le matome studentus, einančius į akademiją.
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Brooklyn Lithuanians Meeting to Plan 
Work in Civilian Defense; Prominent

" Officials Are Among the Speakers
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BROOKLYN, N. Y. — Bernard Austin, New York State 
Assemblyman and chairman of the Williamsburg Defense (Coun
cil, will be the principal speaker at a mass meeting of Lithua
nians to be held here. Under the sponsorship of the Lithuanian 
Committee to Defend America the meeting, called for Friday, 
January 30, will bring to the®---------------------------------------

ACCIDENTS (230,000,000)

thousands of Lithuanians in 
Brooklyn a graphic picture of what 
they, as loyal Americans, can do in 
the war effort.

Among the prominent speakers 
will be Herman Sternstein of the 
Department of Labor who will re
present the Office of Civilian De
fense in explaining the various types 
of bombs and attacks that New 
York can expect. In addition he will 
outline measures to be taken by 
civilians for their defense against 
bombardment and air attack.

Popular\ Lithuanians Also On 
Th© Speakers Platform

The Lithuanians attending the 
meeting will be pleased to hear 
that Dr. J. J. Kaškiaučius, one of 
the leading lights in the Metropoli
tan Lithuanian community, will

Nightmare in Berlin
A short story 

by JONAS MARCINKEVIČIUS

HITLER STARED. The door of his private office opened and 
there appeared an angular man of indefinite age in an ab

breviated coat. lie was wiping his perspiring face with a dirty 
handkerchief and mumbling something.

“Who are you?’’ Hitler asked.Q------------------------
“Heil Hitler! I am Arthur 

Schminde, watchmaker from 
Memel. Where is my son? In Gia- 
dalis village out of forty-two called 
up for military service only twen
ty-three survive. My son Fritz 
wrote that in his company of the 
Fiftieth Infantry Regiment only 
twenty-seven men survive. Heil Hit
ler! But that was some time ago. 
My son doesn’t write anything. He 
didn’t even send Christmas greet
ings. Dammit... Heil!”

Hitler frowned.
“You are an impudent fellow, 

Schminde, but I can tell you some
thing that will gladden your heaqt: 
your son died for Germany, for 
your Fuehrer. Go and celebrate.”

“Celebrate? But wp haven’t even 
a piece of liverwursf. You Fuehrer 
are out to destroy the whole Ger
man people ... Damn you .,.”

SCHMINDE DISAPPEARED. Hit
ler pondered. Suddenly the 

sounds of a radio broadcast reached 
his private office:
“Forty-eight hours ago new ope
rations on a gigantic scale were 
launched. They will contribute to
wards the destruction' of the enemy 
in the East. The enemy has already 
been routed and will never be able 
to make good his losses... You 
cannot reproach me with giving 
false information and today too I 
vouch with my good name for the 
truth of the sensational report: 
the enemy is already routed. Mos
cow... is ours!”

‘Go on,” whispered Hitler, “go 
on.’

“Considering the importance of 
maturing events, particularly the 
approaching winter and inadequate 
supplies of the army, I order the 
immediate settling of accounts with 
Moscow.”

"Brrr! Who uttered such non
sense?” Hitler went blue with rage. 
“Who dared?”

However the Fuehrer couldn’t 
help recognizing his own words.

• • •

HE FLEW into a rage again.
“Goebbels! Get me Goebbels!” 

"Dreaming is a property of ge
nius,” ingratiangly said the apelike 
minister. “Sometimes remarkable 
ideas come at night.” .

“Enough! I didn’t notice how you 
came in. There’s many things I 
don’t notice nowadays. But you just 
explain and tell me honestly for 
once in your life — what were our 
losses around that damned ...” 

“You mean Moscow?”
"Well, yes ...”
Goebbels blinked and grinned 

shrewdly. ' Į
“Moscow, dear Fuehrer can no 

longer be seen through the bino
culars ... But... But I have it fi
gured out... From June 22 to De
cember 162,314 killed, 571,767 woun
ded and 33,334 missing, totals 
767,413.” I

Hitler suddenly had a fit of hys
terical laughter.

“Stop that nonsense! Even Watch
maker Arthur Schminde* no longer 
believes that. Nobody believes us 
now, and that’s your fault.”

“But those were your own fi-' 
gurės and you vouched for them 
with your name.” I

"Oh, well, what’s in a name...” 
"The truth is, our losses are: 20,- 

000 guns, 19,000 tanks, 16,000 
planes, 6,000,000 men killed, wound
ed and missing, and with your per
mission, Herr Fuehrer, we add Voi- 
bokalo, Tikhvin, Rostov, Kalinin, 
Kaluba, Kerch ...”

“Silence!”
• • •

SILENCE LASTED long. Sudden
ly a German soldier appeared 
before Hitler’s eyes. ’ ,

INSPIRED—James Montgomery Flagg once described the exotla 
Margo as “personifying the eternal feminine, with an ageless face, 
sweetness, perfect calm and a quality of tragedy that is fascinating.” 
The Blue Network staff, lacking words, says of the “Cugat Rhumba

- ___  Revus” star—"Oh—Just to muss her halrl”

speak on First Aid. He will explain 
what individual civilians can do in 
times of crisis. In addition to his 
talk another speaker yet to be an
nounced vįjll represent the Ameri
can Red Cross and outline the 
major tasks of that organization 
during the war period.

The secretary of the * ALDLD 
(Lithuanian Literary Association) 
D. M. Solomskas will talk on the 
war itself and will devote a good 
part of his speech to specific tasks 
before Lithuanian Americans.

To be held at the Grand Para
dise Hall in Brooklyn, the meeting 
will open at 8 p. m. Friday. There 
is no admission charge. A music 
program will be fulfilled by the 
LMS Aido Chorus and Birut a Ra
moškaite, soloist.

“My name is Mueller, killed near 
Kalinin. Still I have come to you.: 
I am a ghost, who is going to 
haunt you for you are the bloodiest 
man ever born. I curse the day I 
joined your army. I have shuddered 
at the pictures of our army’s 
crimes to Russians. Depravity, plun
der, violence, murder and murder. 
Aged women and children being ex
terminated. You are trying to ex
terminate the nation, but that’s 
madness. The Russians will surely 
smash .. .”

Death.” roared Hitler so loudly 
that everything shook. |

"Deayh, death, death!” echoed 
from all sides as six millions of 
arms outstretched towards Hitler 
and Goebbels. 1

Through them came another vi-1 
sion in sight: German tanks, auto
mobiles, guns abandoned amid the 
snow corpses of German soldiers 
hiding faceš in snowdrifts ...

“Donner wetter!” fulminated Hit
ler. “Death to all!”

• • •

Early next morning Hitler 
arose in a cold sweat. He sent 
for Goebbels.

“What’s new?”
“Everything’s in perfect order. 

Soviet troops are indeed close to 
Orel and in the direction of Viazma 
but I am there myself too ... Ah ... 
We’ve devised something ...’

Goebbels put down a large pack
age on Hitler’s desk.

That was a model of ersatz felt 
boot manufactured on orders of the 
German army to Berlin at the close 
of 1941. The boot weighing seven 
pounds is to be worn over the 
shoe. The soles are of wood at
tached with rubber. Made of coarse 
felt, finger-thick.

“Of course, Herr Fuehrer,' this 
looks more like prisoner’s stocks 
than a boot. But its purpose is to 
prevent our soldiers from retreat
ing too fast... I think the inventor 
of this device ought to be reward
ed.’

Hitler shuddered and covered his 
wry face with his hands. His ears 
grew darkblue.

The world gangster shuddered a 
the thought that some Muellers and 
watchmakers might succeed in com
ing to Berlin even with such ersatz 
boots. What’s going to happen to 
him if all those men begin to de
mand accounting?

Hitler’s ears grew black. Goebbels 
disappeared unnoticed . ..

I
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This Economic Outlook chart shows the loss of ten times more man days from accidents, 20 times more from 
illness and 7.3 times more from unemployment than were lost in strikes. Period covered is the first 10 months 
of 1041. These figures expose the brazen lie that labor is hampering production. Illness and unemplyoment are ( 
the biggest saboteurs in America — and the welfare of America depends upon their decrease.

Music Notes
by JOHN MICHEL'

JANET BUSH—CONTRALTO

ONE PARTICULARLY hesitates 
before referring to anything as 

an “old standby.” The attitude be
speaks smugness. But Janet Bush’s 
recital on Saturday evening, Janua
ry 17, at Town Hall, forces me to 
run this risk, because the contralto 
was, in every way, up to her stand
ard. Of particular merit was her 
handling of Schubert’s, Wolf’s and 
Korngold’s Deutsche Leider. She 
displayed a real enthusiasm in her 
rendition of a few English garden 
and country pieces. A voice such as 
hers, really demands more melodic 
material, however, as it is comfor
tably well above the mediocre le
vel which requires stringy, feature
less composition for anything 
amounting to success.
EMILE BAUME—PIANIST

Chopin, as almost everyone 
knows, is very often obtuse and dif
ficult to take. En masse, he might 
be said to be formidably boring. It 
is with surprise, therefore, that I 
got through a complete evening of 
the composer as delivered by Emile 
Baume, pianist, at Carnegie Hall, 
the evening of January 19th. The 
27 Etudes of Chopin (the original 
Oxford Edition) seem, at first 
glance, an appalling ordeal. Under 
the expert interpretation of this 
extraordinarily sensitive and ener
getic aijtist, they proved as easy as 
pie, as* the saying goes, and quite 
as tasty.

The only non-Chopin piece on the 
program, a chaconne by Bach-Bu- 
soni received a brilliantly pointed 
treatment.

It is under the spell of'such fine 
artists as Baume that one realizes 
the inadequacies and crudities of 
the piano. The instrument is simply 
not up to their full capabilities of 
interpretation.

Save Unused Yarn
For Nat’l Defense

WASHINGTON. — The patriotic 
housewife who knits for the armed 
forces should save all odds and ends 
of unused yarn and return them 
with the finished garment to her 
Red Cross chapter.

A Red Cross official revealed to
day that it may ultimately become 
necessary to ration wool among the 
Red Cross chapters. Other officials, 
pointing out that the United States 
normally produces only 500,000,000 
pounds against the 1,000,000,000 
pounds used in 1941, believe it <įater 
might even be necessary to stop 
home knitting.

LITHUANIAN YOUTH 
URGED TO ATTEND

LAISVE CONFAB
The Lithuanian Daily 

“Laisve” will hold its an
nual shareholders confer
ence at 10 a.m. Sunday, Feb
ruary 1, 1942. At this con
ference all shareholders disj 
cuss the progress and achie
vements of the daily, taking 
due note of all failings and 
the treasures which must be 
taken to correct them.

All readers and writers 
of the Laisve English Sec
tion are cordially invited to 
send in suggestions, opi
nions and criticisms which 
may help to further the dis
cussions as to the contents, 
type and future of the En
glish Section. Of course all 
those who are shareholders 
are urged to attend the con
ference in person and take 
part in the decisions and 
work.

The conference, beginning 
at 10 a. m. Sunday, will be 
followed by the exceeding
ly popular and famous “An
nual Banquet” at 6 p. m. At 
this banquet readers, writ
ers and shareholders all 
get together for a pleasant 
evening with good friends 
who have a common inter
est: helping, promoting and 
improving the best Lithua
nian daily, Laisve.

The B a n q uet will be 
held at the Grand Paradise 
Hall in Brooklyn, N. Y. and 
everybody is urged to come 
for there will be many old 
friends from out of town 
and a good time is practic
ally assured every Lithua
nian American.

—Laisve Editorial Staff.

How Not to Love
No woman is beautiful to a man 

when she ...
1. Tells him the good times she 

had on other dates.
2. She uses too much rouge and 

looks like an Indian on the war- 
-path.

3. She has white flakes on the 
back of her dress.

4. She keeps him waiting and 
doesn’t apologize.

To make a hit with your man 
just be your sweet natural self.

Too Risky
The preacher was having a ser

ious chat with one of his flock about 
her son.

"Tom needs educating, Mrs. 
Jones,” he said; “it is very irhport- 
ant. I had to pinch like anything 
to send my sons to college, but it 
was worth it.” #

“Maybe,” replied Mrs. Jones; “but 
my husband’s too afraid of the law 
to'do anything like that.”* * *

Doing Her Best
Father—I don’t see why you girls 

shouldn’t hustle around like the rest 
of us and do things for yourselves! 
You could save me lots of money by 
making your own hats and gowns.

Eldest Daughter—I do all I can, 
dad; why, I’ve been making my 
own cigarettes since the first of 
January.

Camera Angles
by EDWARD VARUS

Special ilrns Made For 
National Defense

ABOUT 25,000 air-raid wardens 
throughout the city have al

ready seen the film, “Fighting the 
Fire Bomb,” at the 81 training cen
ters located in public schools 
throughout the city. “Fighting the j 
Fire Bomb” is a short movie, with • 
sound. The film outlines the proce-j 
dure for fighting incendiary bombs. 
The first movie on the subject to 
be approved and issued by the 
Office of Civilian Defense, it was 
first shown on January 5, 1942 at 
the different » training centers in 
each borough. The showing of the 
film was accompanied by a lecture 
which amplified upon the methods 
of) fighting fires during air raiejs.

The South Bend Lathe Works has 
sponsored the production of a se
ries of 16 mm. motion pictures, with 
sound and full color, on the running 
of a lathe. The actual filming was 
done by Burton Holmes Films, Inc., 
at the South Bend Factory, and was 
based on the book, “How to Run a 
Lathe.”

The pictures show the various 
shop methods practiced in modern 
industry.

There are two 800 foot reels. The 
first is called, “The Lathe,” andi 
shows what a lathe is, what it isi 
for, how the different parts work, 
and what a lathe can be used for. 
This reel illustrates turning, facing, 
and thread cutting, three of the dif
ferent functions of a lathe.

Entitled, “Plain Turning,” the se
cond reel goes into detail on the; 
use of a lathe. It shows in turn1 
each of the operations performed 
in the machining of a straight cy
lindrical shaft between the lathe 
centers. This reel illustrates the 
locating and drilling of center j 
holes, the adjustment and setting oft 
cutting tools, the use of cross feed 
graduations, the use of calipers and 
micrometers, the use of the quick 
change gear box to change the 
operating speeds, and how the lathe 
carriage and apron is worked.

The showing time of both reels 
is twenty minutes.

These films will be issued to va
rious factory apprentice schools, vo
cational schools, and army and na
vy training schools that teach ma
chine shop practice. Anyone wish
ing more information can write to 
the South Bend Lathe Works, Dept 
S 7, South Bend, Indiana.

The Coast Guard is using photo
graphy to detect possible sabotage 
by oil pollution of U. S. Harbors. 
Surveys are regularly made by 
means of air photos which are de
veloped at Floyd Bennett Field and 
rapidly delivered to the fire fight
ing authorities.

Oil floating on the water near 
U. S. shores can be a flaming 
source of trouble. Detecting such 
pollution is one of the regular du
ties of the Coast Guard.

The Coast Guard recently took 
air photos of a section of New York 
Harbor, developed them at Floyd 
Bennett Field and dropped them by 
parachute in Buttermilk Channel. 
A Coast Guard boat picked them 
up and less than five minutes later 
the prints were delivered to Captain 
John S. Baylis at the South Ferry. Į 
Speed is essential in preventing 
damage to U. S. Harbors by float-; 
ting oil.

Two programs of English civilian 
defense films are being shown at! 
the Museum of Modern Art audi- ■ 
torium daily, at 3 P. M. The general 
title is ‘Safety for the Citizen.’’ The 
films demonstrate safety measures 
especially for large cities during 
modem war times. Each program 
is composed of six short films that 
run from three to ten minutes each. 
The total running time is 45 mi
nutes. The program has attracted 
so much public interest that the 
Museum is giving additional show- j 
ing on Wednesday nights at 6:30 
and 9:00 P. M. and on Sundays ati 
1P.M. I

MELODRAMATIC MANHATTAN!
Mickey Rooney and his lovely 

wife Ava, who are in town on a 
combination honeymoon and perso
nal appearance tour for the Rod 
Cros, U.S.O. and March of Dimes, 
told the press, including us, “We 
want everything that goes to make 
a happy American home.” For those 
who were wondering when Mickey 
enlists in the services of Uncle Sam 
—the dat^ is February 16 and the 
Army iss the branch of the service 
he chooses ...

Watch for the grandest brace of 
tunes as sung by the nation’s lead
ing songstress, Kate Smith. They are, 
of course, “The Star Sapngled Ban
ner” and "America, I Love You”... 
The radio program, “Are You a 
Missing Heir,” has awarded nearly 
$800,000 to missing heirs since the 
program’s inception ... Orson Wel
les and Dolores Del Rio are honey
mooning down in South America ...

The Broadway theatre refusing to 
admit our boys in the armed forces 
should be passed by by all who cherish 
freedom since that’s what the boys 
in the service are fighting for. This 
theatre outfit evidently doesn’t be- 
live • that they deserve a break be
cause of this ... Trolley car roofs 
are being painted grey as a ca
mouflage — just in case!. . . Xa
vier Cugat has a fascinating, timely 
hit, “Viva Roosevelt.”

BUY BONDS TODAY...
Warner Bros. “King’s Row” with 

Ann Sheridan, Ronald Reagan and 
Claude Raines, was shown us at a 
preview and we give this picture *** 
and the producers *** for a most 
interesting story produced in a 
unique lively manner. This picture 
should turn out to be a box office 
holdover... Every parent should 
make it a point not to miss it when

As fi I't' of

A reproduction of a parchment drawn up at the Unity for 
Victory meeting in San Francisco, where representatives of 
every section of the labor movement pledged united action for 
the, duration of the war.

Tale of Ten Little 
German Boys

Here, according to Guenther Rein
hardt, membership secretary of the 
Foreign Press Assn., is a poem that 
recently has been sweeping over 
Germany:

Ten little German boys were sip
ping Tokay wine,

One of them aped Goebbels, then 
there were nine.

Nine little German boys were 
thinking, one night late.

One of them thought aloud, and 
then there were eight.

Eight little German boys were 
writing about peace in heaven,

One of them then published it, 
and then there were seven.

Seven little German boys were 
eating parsnip sticks,

One of them said, “What lousy 
food,” and then there were six.

Six little German boys walked 
past a Nazi dive,

One of them said, “You dirty 
bums” — and then there were 
five.

Five little German boys studied 
a music score,

One of them said, “Mendelsohn”’ 
—then there were only four.

Four little German boys saw 
labor boss Ley on the street,

One asked, “Has he sobered up?” 
and then there were only three.

Three little German boys were 
dialing JTimbuctoo,

One of them tuned in London 
and then there were two.

Two little German boys were 
smiling at the sun,

Qne said it shines for ALL and 
then there was only one.

One little German boy read out 
aloud this strain;

They took him to a concentration 

it hits “Broadway” or the local 
movie house ...

BUY BONDS TODAY »'
Why doesn’t the FBI investigate 

Father Coughlin’s sniping at our 
Government, Congress, Britain and 
Russia?... G. S. Eyssell is new 
Managing Director of the Radio Ci
ty Music Hall and the Center 
Theatre ... Newspapers are reduc
ing their staffs to a minimum due 
to a shortage of newsprint and in
crease in expenses ... Governor 
Lehman will soon become a grand 
father. . . Artie Show and Eddy 
Duchln will soon be welcomed to 
enlist or be drafted ... If you want 
to travel on the airlines you will 
have to gc^t a priority from the 
government... Daylight saving time 
becomes effective at 2 a. m. Feb
ruary 9...

Elaine Barry, the screen star, is 
in the city organizing the Women’s 
Ambulance and Defense Corps ...

BUY BONDS TODAY
A Camel Cigarette (free advt.) 

sign in the heart of Times Square 
blows smoke rings ... Lt. Com
mander Gene Tunney and Private 
Joe Louis pass each other every once 
in a while in the Federal Bldg., 90 
Church Street... Robert Taylor 
and Norma Shearer, last seen to
gether in “Escape,” will be teamed 
romantically again in “Love Me 
Not...” Merchants who are taking 
advantage of the war by raising 
prices and profiteering will soon be 
suffering the after affects of it 
all...

Sonja Henie at the Madison 
Square Garden is playing to enor
mous crowds which are trying to 
forget the war for a few -hours... 
A good way to relax and see a 
marvelous skating performance ...

BUY BONDS TODAY

camp — and there were ten 
again.

Translated from the German by 
Reinhardt, and turned over to the 
office of Co-ordinator „of Informa
tion Donovan, it is now being short 
-waved back to the Reich nightly. '> 

Death, Illness Rife \ 
On Eastern Front \

MOSCOW (ICN). — The Soviet 
Information bureau publishes the 
statements of Germans taken pri
soner by the Red Army.

Private Otto Schultz, Company 
10, 43rd German Infantry Regiment, 
declared:

“In the last ten days our compa
ny lost one-third of its complement. 
Many soldiers no longer believe in 
victory. Lance Corporals Weiss and 
Betz and Private Ruhr and other 
soldiers of our company told me 
that Germany was bound to be 
defeated. I think so too.

“Discipline has greatly deteriorat
ed in the regiment. Private Engleb- 
rei, sent out to an observation 
post, came running back to the 
trench in a few minutes. Private_ 
Miller refused to leave the dugout 
when the Russians attacked. Private 
Meyer in a letter home wrote it 
was difficult to exist on semi-star
vation bread rations and a brown 
fluid known as coffee. All our let
ters are read by the company com
mander. Meyer’s letter was. held up 
and he got ten days arrest.”

Stern parent— Tommy, you are 
not to play with young Smith any 
more. I think he’s a bad little boy.

Tommy—Oh, daddy, he isn’t — 
he’s a good little boy! He’s been in 
a reform school twice, and each 
time he‘s been out for good con
duct.”
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1-6 — 42 — 19

(Tąsa)
Tai jis norėjo tokiu būdu išgauti planus 
apie orlaivių vežiką “Enterprise,” už ką 
jam Gestapo žadėjo gerai užmokėti.

Tai jis, pasivadinęs “armijos majoru 
Miltonu” išgavo iš Hamiltono tvirtumos 
žinias. Tai jis patraukė -į šnipų tarpą 
Erichą Glaserj, kuris tarnavo Jungt. 
Valstijų karo orlaivyne ir per jį išgavo 
žinių apie orlaivyną.

Rumrich tvirtino teisme, kad jis pat
sai 1936 metais sumanė tapti Vokietijos 
šnipu ir parašė laišką į Berlyną “Voel- 
kischer Beobachter,” oficialiam nacių 
partijos organui, pasiūlydamas savo šni- 
pišką pasitarnavimą Hitleriui; o kitą 
laišką pasiuntė Vokietijos nacių šnipų 
departmental vardu jų vado pulkininko 
Walther Nicolai, kuris yra parašęs kny- . 
gą iš savo patyrimų šnipavime laike per
eito Pasaulinio Karo. Jis padavė prašy
mą, kad jam atsakytų per New Yorko 
“Times” pajieškojimus vardu “Theodor 
Koerner,” kur ir kaip jis turi susirišti.

Jis sakė, kad mėnesiai bėgo, jis skaitė 
“Timese” pranešimus ir vis nebuvo jam 
atsakymo. Matyti, kad Vokietijos naciai, 
gavę jo judošišką pasiūlymą, tyrė apie 
Rumrichą, kas jis yra per vienas. Ir 
štai, balandžio 6 dieną, 1936 metais, jis 
rado “Times” pranešimuose:

Veik užšalęs Rumrich įėjo į Hinden
burg kavinę, kurioj buvo parūpinami 
vokiški valgiai, gėrimai, ir skambėjo vo
kiškos dainos. Ji randasi ten pat, kur 
Bruno R. Hauptman leido pinigus, iš
gautus už Lindbergų vaiką. Tai valgyk
la, kur vokiečiai jūreiviai surado viską, 
ko jų pilvas ir širdis pageidavo.

Kaip tik jis įėjo, tai viens vyras priėjo 
prie jo ir tarė:

— Sveikas Rumrich! — tai buvo tas 
pat balsas, kuris kalbėjo per telefoną. 
Prieš jį stovėjo diktas, apie 40 metų vy
ras, kaip vėliau jis sužinojo, tai Schlue
ter, vienas iš žymiausių nacių šnipų or
ganizatorių, kuris turėjo ryšius su dau
gelių iš jų šakų. Tai buvo Kari, kuris 
atvežė Rumrichui įsakymus nuo karo 
ministerijos, įduotus per kapitoną Pfei
ffer; nuo karo laivyno iš Stelle ir nuo 
šnipų departmento iš Bremeno, kuris rū
pinosi šnipų veikla Jungtinėse Valstijose. 
Kaip sykis tuo laiku prieplaukoj stovėjo 
vokiečių laivas “Europa.” Schlueter, tai 
buvo ne Rumricho kalibro žmogus. Jis 
žinojo gal būti šimtus nacių šnipų, kurie 
veikė šioj šalyj, jis juos organizavo, mo
kė, komandavo, kaip generolas savo ka
reivius.

Vilties Saulei Nusileidus
(Feljetonas)

“Theodorui Koerner,—jo akys pradė
jo greitai bėgioti, — susisiekite su: San
ders, Hamburg I, Postobox 629, Ger
many.”
, Rumrich priimtas į nacių šnipus. Ir 
štai jis, kaip teisme pasakojo, parašo il
gą laišką tuo antrašu, išdėstydamas, kas 
jis yra, ką žino ir klausdamas, kas rei
kalinga nacių naudai šnipinėti.

Greitai gavo atsakymą iš Vokietijos. 
Jam įsakė gauti darbą už vertėją Den
ver Chemical. Manufacturing Co., 163 
Varick St., New Yorke. Ir gegužės mė
nesį, 1936 metais, jis gavo ten darbą ir 
jį laikė iki pat arešto. Kompanija nie
ko nežinojo, kad jis yra nacių šnipas. 
Jis atlikinėjo jam skirtus darbus.
mmr

Susisiekimą su naciais palaikė laiškais, 
ir štai jis pastebi, kad jam laiškai ateina 
ne tiesiai iš Vokietijos, bet čia pat iš 
New Yorko su šios šalies pašto antspau- 
da ir krasaženkliais. Jis tada dar neži
nojo, kokią rolę vaidino Vokietijos lai
vai, bet atsakymai buvo iš Vokietijos su 
parašu — “Sanders.”

Vėliau jis gavo įsakymą susirašinėti su 
Erich Pfeiffer, o dar vėliau gavo antra
šą ir į Škotiją. Ilgą laiką jam buvo mis
teriški vardai “Sanders” ir Pfeiffer,” bet 
jis neinteresavosi, kas jie. Tie misteriš
ki žmonės klausė jo, koki pulkai stovi 
Panamos Kanalo apsaugojimui, koki yra 
apdrūtinimai, kanuolių dydis ir jų kie
kis, vardus komandierių ir viską smulk
meniškai aprašyti, ką tik jis pamena apie 
Panamos Kanalo apgynimą, kur jis tar
navo Jungt. Valstijų armijoj. Kitame 
laiške reikalavo pranešti, koki kariniai 
veikalai yra išleista Amerikos armijos 
reikale, kaip juos skaito kareiviai. Jis 
gavo dvi Jungtinių Valstijų banknotas 
po $20 už “darbą.” Jam atrodė, kad jis 
tuos pinigus atrado. Trys dienos vėliau 
jis buvo pašauktas telefonu:

— Heilo! Ar čia kalba Guenter Gustav 
Rumrich? — tarė vokiškas balsas.

— Taip.
— Gerai, Rumrich. Aš tik parvažia

vau iš Vokietijos, iš Hamburgo. Aš turiu 
jums pranešimą nuo pono Sanders, kurio 
pašto dėžutė yra 629. •

— Oh, taip! — atsakė Rumrich, bet 
tuo pat kartu ir nusigando manydamas, 
gal čia jam spąstai. — Taip!

— Kur mes galime susitikti? — klausė 
vokiškas balsas.

Rumrich gyveno mažame kambaryj.
Jo žmona vis dar buvo Missouloj, kur jis 
ją paliko, pabėgdamas iš armijos. Jis pa
galvojo ir atsakė: ’

— Kavinėj Hindenburg vardu, kuri 
yra ant E. 68-th St., tarpe 2-nd ir 3-rd 
Avės...

— Gerai, aš ją žinau. Būk 8 valandą 
vakare...

— Bet, kaip mes viens kitą pažinsime, 
nes niekados nesimatėme.

— Nesirūpinkite, aš jus matęs ir pa
žinsiu, — atsakė balsas ir uždarė telefo
ną.

— Sėsk, Rumrich, — pasiūlė Schlueter, 
— noriu pasikalbėti. Jaunas žmogus, 
kaip jūs, buvęs Jungtinių Valstijų armi
joj, turi savo tėvynei padėti, — ir pradė
jo ilgai pasakoti.

Kada-Rumrich pareiškė, kad jis šni- 
paus, tai Schlueter jį perkirto:

— Taip, taip, už pinigus... Mes tą ge
rai žinome.

Rumrich pradėjo teisintis, kad mažai 
uždirba, sunku gyventi ir todėl privers
tas gauti išlaidoms.

— Gerai, — tarė Schlueter, — aš pasi
rūpinsiu. Jus kas mėnešis gausite po $50 
algos nuo žmogaus, kuris vadinasi 
Schmidt, žinoma, tai negana, bet už 
kiekvieną ekstra atliktą šnipo darbą jūs 
gausite ir ekstra mokėti. Klausyk, ši ša
lis būdavo ja du naujus karo lėktuvą ve
žikus “Enterprise” ir “Yorktown”. Jeigu 
tu gausi jų planus, tai už kiekvieną mes 
užmokėsime po $1,000, tai geri pinigai!

— Taip, aš pasirūpinsiu. Manau, kad 
gausiu, nes jauni oficieriai negauna daug 
algos. Tūli jų praleidžia pinigus su jau
nomis merginomis, aš tą gerai žinau iš 
savo gyvenimo. Daugelis jų yra skolo
se, jie už pinigus parduos viską, ir savo 
motiną, — kalbėjo Rumrich, išsigėręs 
alaus.

— Puiku, — tarė Schlueter, — matau, 
kad tavęs nereikia daug mokyti. Protin
gas vyras, štai yra ir daugiau tau darbo: 
mes girdėjome, kad prezidentas Rbose- 
veltas pakeitė laiškų antgalvius. Tą pa- 
'darė ir kiti jūsų valdžios ministerial. Pa
rašykite jiems įvairiais klausimais laiš
kus, prašykite atsakymo, o tada jų tuos 
laiškus perduokite mums ir mes pasida
rysime sau kopijas. Darbas nedidelis, o 
mokėti gausite. Daug dirvos yra jūsų 
proto darbui. Sveikas!

— Žinoma, — tęsė Schlueter, išgėręs 
alų, — mes nesuverčiame visus darbus 
ant jūs. Mes turime daug žmonių ir su 
didelių patyrimu. Bet daugiau jūs nu
veiksite, daugiau gausite mokėti, tik vie
no neužmiršk—- atsargos! Kovo mėnesį 
mes užmezgėme ryšius su Jungtinių 
Valstijų karo laivyno oficieriais New
port News, Va. Ištikro, tai dideli žiop
liai ir gatavi už pinigus ant visko. Bet 
mes pavedame jums kuo daugiausiai 
laisvės, vardan Vokietijos!

— Noriai pasidarbuosiu!
— Labai gerai, labai gerai. Na, ką ži

nai apie jūsų armijos orlaivius? Sako, 
būk Amerikos orlaivyno specialistai pa
darė kokių tai naujų išradimų? Vienas iš 
jų, tai priešlėktuvinių kanuolių nustaty
mas kartu su švyturiais. Tas mus labai 
interesuoja.

— Pasirūpinsiu sužinoti. Aš tariu gerą 
p vietelių orlaivyne, kuris tarnauja tvir
tumoj Monmouth, N. J., geras lėktuvų 
specialistas, bet ir latras.

— Na, gero pasisekimo, —tarė Schlue
ter, — atmink vieną, Rumrich, kad mes 
išdavikų nepakenčiame! Atmink, kas 
bando mus išduoti, tas miršta, kaip šuo! 
Tą gerai įsitėmyk! Atmink, kad mes ir 
Amerikoj galingi. Už gerą mokame pini
gais, už blogą — mirtimi! Lik sveikas.

(Bus daugiau)

Kaip yra malonu gyventi, 
kada žmogus savo ateitį gali 
vaizduotis skaisčiai blizgan
čiomis spalvomis, kuriose kaip 
veidrodyje gali matyti užtikri
nimą savo siekių įsikūnijimo 
gyvenimam Toki momentai, 
sakau jums, yra laikomi pačia 
aukščiausia Dievo dovana.

Laimingi tie žmonės, ku
riems nors sykį gyvenime to
kia Dievo dovana teko pasi
džiaugti.

Visai nedaug ko trūko, kad 
ir mes, lietuviški baltagvardie
čiai, prie tokių laimingų žmo
nių. būtume galėję save pri- 
skaityti; ir, suprantamas daly
kas, pirmoj vietoj mūsų ge
nerolai !

Tos skaisčios viltys, tas be 
galo be krašto džiaugsmas, jei 
tik nebūt pasibaigęs nusivyli
mu,—būtų buvęs mum užmo
kesčiu už viso gyvenimo iš
kentėtus vargus ir nelaimes. 
Hitlerininkų užpuolimas ant 
Sovietų Sąjungos mum buvo 
ta BetUjaus žvaigždė, rodan
ti kelią į pasakiškai laimingą 
ateitį; per paskutinį pusmetį 
praėjusių metų, mes, vedami 
mūsų generolų, buvome taip 
užsitikrinę, kaip davatkos ku
nigo šventumu, kad sekdami 
paskui hitlerininkų pragarinę 
karo mašiną pasieksime visas 
mūsų pikčiausių norų užgai
das. Koks tada pas mus pasi
reiškė stebėtinai drąsus dva
sios pakilimas! O jau mūsų 
generolai, tai kiekvienas jau
tėsi stovintis ant pat pasaulio 
viršūnės, iš kur kiekvienas 
mato, kaip ant delno kiekvieną 
gyvenimo smulkmeną. Mūsų 
generolai, pajutę savo niekam 
nepavydėtiną išdidumą,—kaip 
gaidžiai nuo tvorų pradėjo 
svietui skelbti savo išmintį, 
lenktyniuodami .vienas su ki
tu, kad juo daugiau garbės 
prisiplėšus.

“Lietuva laisva ir nepri
klausoma.”

“Bolševizmas nugaišo su 22 
diena birželio.”

“Kad tik rudoji gyvatė ne
prarytų pergreitai raudoną
ją”.

“Nežiūrint, kaip šis karas 
pasibaigs, bet bolševizmo dau
giau nebebus.”

“Pagaliaus, raudonam siau
bui atėjo galas.”

Mum tuomet atrodė, kad 
ant žemės užviešpatavo dan
gaus palaima, kai hitlerinin
kų . bombanešiai temdė Lietu
vos padangę, žudė mūsų tė
vus, motinas, brolius ir sese
ris, degino jų namus; mūsų 
generolai liepsnos ir kraujo 
vaivorykštėje matė s\vo pa
geidavimų įsikūnijimą. Kiek 
tada turėjom džiaugsmo, ger
biami generolai, —< vos mūs 
krūtinės nesprogo!

Katrie žmonės nebuvo pa
gauti hitlerinio kvaitulio,— 
tiems mūsų džiaugsmas atro
dė džiaugsmu bepročių na
mams degant! žinoma, tas 
mums kažin kiek unaro nesu
teikė, kad būdami protingi, ir 
prie tam da mokyti, o savo 
darbais nepajėgėm atžymėti 
rubežiaus tarp mūsų ir bepro
čių ! Matomai, dėl to taip įvy
ko, kad tada toks baisiai čė- 
ravoj antis laikotarpis buvo: 
rodėsi, kad bile dieną hitleri
ninkai gali laimėti karą... 
Mes naktimis bijodavom ir 
užmigti, kad kas kitas pir
miau už mus nepasveikintų 
Hitlerio su laimėjimu!

Laikas slinko ir padėtį kei
tė.

Raudonosios Armijos pasi
šventimas ginti savąją tėvynę 
nustebino visą pasaulį! Hitleri
nė galybė vėžio šuoliais slin
ko pirmyn, mokėdama už 
kiekvieną pėdą žemės krauju 
ir gyvastimis ne tikėtai aukšta 
kaina.

Mūsų padėtis vis darėsi ma
žiau pavydėtina; mūsų gene
rolų rankos vis tankiau krapš
tė savo pakaušius; nusimini
mo kirminas vis arčiau slinko 
prie širdies ... Rodėsi, taip la
bai laukiama laimė plezdena 
prie pat painės, o ranka pa
siekt—negali! Nors imk ir

prakeik visą pasaulį!
Po ilgos ir baisiai kruvinos 

kelionės,—o mum pragariniai 
kankinančio laukimo,—grigai- 
tiniai tariant, hitlerinis peilis 
per gerus žiūronus žiūrint pra
dėjo užtėmyti jau Maskvą. 
Toji žinia pradžiugino mus 
labiau negu vaiką, pamačiusį 
savo motiną. Atsidusę pilnom 
krūtinėm, tarėme: “Visgi me
luota ir keikta nebuvo veltui; 
tikslas bus pasiektas.” Bet, 
matomai, tokia jau gyvenimo 
logika: nelaimė visada už
klumpa žmogų tuomet, kai jis 
to iViažiausiai tikisi. Nacių ir 
mūsų nuostabai įvyko Grigai
čio pranašautas stebuklas: 
nuo Maskvos, viesulišku smar
kumu, įsiveržėlius pasitiko 
bolševikiškos galybės mirtį sė
janti jėga, rydama nacių dau
gius, kaip alkana lydeka var
les! Raudonarmiečiai savo be
galiniu įnirtimu davė užtikri
nimą visam pasauliui, kad hit- 
lerizmas už padarytas žmoni
jai skriaudas, už išlaktą ne
kaltą kraują, — užmokės savo 
gyvybe prie Maskvos vartų!

Velniai metami iš dangaus į 
pragarą, gerbiamieji, nejautė 
tokio baisaus nervų sukrėtimo, 
kokis mum tenka pergyventi 
išgirdus tokią baisią žinią! 
Tiesą žmonės sako : “Geriau 
neturėti, ne kaip turėjus pa
mesti.” Visus mūsų troškimus, 
visas vaizduotėje sutvertas 
ateities laimingas dienas, visus 
mūsų taip išdidžiai visam svie
tui pareikštus pranašavimus, 
—raudonarmiečių kertami na- 
ciain%mūgiai, išblaškė kaip 
v,ėjas senus apdulkėjusius vor
tinklius !

Baisi nelaimė mus ištiko, 
gerbiami generolai!

Kaip tik galutinai paaiškė
ję nacizmo žlugimas, tai mū
sų buvusios tokios protingos 
galvos—ištuštėjo, kaip sudužę 
puodai. Visur tik šmėklos vai
dinasi, visur juoda ir.tuščia. . . 
Tai strošniai pavojingas reiški
nys. Jieškokim kokios nors iš
eities, nes, kuriem viskas ištuš
tėja, pajuosta ir sutemsta— 
toki ricieriai tankiausiai karje
rą baigia kokiam nors skiepe 
po balkiu! šaukimės į gerų 
žmonių jausmus—mažum jie 
ant mūsų susimylės ? !—
Pasigailėkit, mieli žmonės, 
Nuolankiai prašom jūs malo

nės :
Šalin nuvykit šmėkią juodą, 
Kuri ramumo mums neduoda!
Ištraukit mus iš melų balos, 
Lai sielos mūs nuo brudo va

los,
Pagalbos ranką mums paduo

kit—
Gausių aukų mūs fondan duo

kit!
Mes jum užtai atitarnausim, 
Kai sąmonės kiek nors atgau- 

sim.
Už jūsų nuoširdų duosnumą,— 
Melų jum duosim gausią su

mą!

vietos Vyrų Grupė, kuri yra 
gerai žinoma visoj apylinkėj.

So. Bostono Harmonijos miš
ri grupė, vadovystėj Helen 
Žukauskaitės ir Norwoodo Vy
rų Grupė, vadovystėj Boleslo
vo Pbtrukevičiaus,—duos tik
rai klasišką programą kovo 1 
d.

Bus peittatyta Radijo Am
berland ^programa iš WHDH 
stoties. Įvyks Norwoodo Lietu
vių Svetainėje.

Apšvietos Motetų Kliūbas ir 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
9 kp. ruošia teatrą ir kitokių 
pafnarginimų. Tai bus didelis 
parengimas. Veikalas pasi
rinkta mokintis “Netikėtai”,— 
juokinga komedija.

Šis bendras moterų ir vyrų 
parengimas įvyks bąl. 12 d., 
1942 m. Todėl, artimų koloni
jų meldžiam nieko nerengti 
tose dienose, bet prašom at
važiuoti į Norwooda ir turėti 
gerus laikus.

J. G.

Hartford, Conn.
Prakalbos

Sausio 18 d., Laisvės Choro 
svetainėje, Lietuvių Moterų 
Kliubas turėjo suruošęs pra
kalbas. Kalbėjo drg. K. Petri- 
kienė iš Brooklyno.

Draugė Petrikienė didžiąją 
savo kalbos dalį pašventė ra

ginimui, kad visi, — vyrai ir 
moterys, — dėtų visas pastan
gas ir jėgas rėmime karo prieš 
užpuolikiškąjį fašizmą; ragi
no dirbti ir pasiaukoti mūs ša
liai ir jos valdžiai jos kovoj 
prieš agresorius.

Prakalbų pirmininkė drg. 
O. Visockienė paprašė susirin
kusių paaukoti kiek galint pa
dengimui šių prakalbų lėšų, o 
kas liks—atiduoti’dėl Sovietų 
Sąjungos medikalei pagalbai. 
Aukų sudėta $24.

Po prakalbų turėta draugiš
ka vakarienė: užkandžiauta 
ir pasikalbėta.

Laikas praleistas maloniai.
Paminėta Sukaktis

Sausio 18, Liet. Pil. Kliubo 
patalpoje įvyko bankietas pa
gerbimui d.d. P. M. čelkonių 
jų, 25 metų porinio gyvenimo 
sukakties proga.

Svečių-viešnių buvo arti 200.
Jubilėjantam buvo suteikta 

gražių dovanų. Taipgi gražių 
linkėjimų pasakyta.

Valgiai ir gėrimai buvo pa
ruošti rūpestingai ir pakanka
mai jų buvo. Už tai, žinoma, 
garbė priklauso darbščioms 
gaspadinėms.

Po pasivaišinimų, Frank Pa- 
kens’o A orkestrai grojant, sma
giai pasišokta.V

Linkėtina “jaunavedžiams” 
visokiausių laimių jų gyveni
me ! Dalyvavęs.

1

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

Norwood, Mass.
Išrinkti Lietuviai. Kit-kas
Sausio 19 d. įvyko Norwoo- 

do miestelio rinkimai į įvairias 
valdvietes. Išrinkti ir 2 lietu
viai.

John P. Dixon-Dirse, buvęs 
geras futbolininkas, išrinktas 
į sveikatingumo tarybą (Board 
of Health) 1642 balsais, prieš 
savo oponentą John T. Folan, 
gavusį 1308 balsus.

Taipgi, tarp 6 išrinktų kon- 
stabelių yra vienas ir lietuvis, 
Andrew W. Grigun-Grigūnas. 
Jis yra Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3 kp. narys. Jis 
gavo 1474 balsus.

Lietuvių vardas kyla, kuo
met yra visuomenėj žinomų 
jaunų, pavyzdingų lietuvių.

Lietuvių Didieji Parengimai
L.D.S. 3 kp. metinis paren

gimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 22 d., lietuvių svetainėje.

Programos pildymui yra 
kviečiama Rusų Dainininkų- 
Šokikų grupė iš Bostono, ir

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA ’

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH J;

Savininkai J1

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

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas !;

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir

Sekmadienių Vakarais ;•
Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams ‘^£51 i;
Specialiai prisiruošę priimti svečius i Į

f BRIDGEPORT, CONN. 1

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žarnas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-8779.
P. S. SEKITE MCSŲ SPECIALŲ SAVAITES.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 25. — Sovietų žinių Biuras sako:
Naktį sausio 24 mūsų kariuomenė darė tolesnius 

veiklius žingsnius prieš vokiečius.
Mūsų kariuomene saus. 25 d., per nuožmias kauty

nes su priešais, žygiavo vis toliau pirmyn ir užėmė ke
lias apgyventas vietas, tarp kurių yra Nelidovo mies
tas prie Ržev - Velikije Lūki geležinkelio.

Barents Jūroje (šiaurėje) Sovietai nuskandino prie
šų kareivinį laivą 5,000 tonų. _

Sovietai Prakirto Naciui Liniją;
Puola Juos Novgorode

Gilinę ir Amerikiečių 
Lakūnę Žygiai

Burma. — Chinai ir ameri
kiečiai lakūnai vėl daugme- 
niškai bombardavo priešus 
Bangkoke, Thailande, ir Ha
noi.

Vien praeitos savaitės pa
baigoj liuosnoriai amerikiečiai, 
lakūnainlimūšė žemyn dar 38 
japonų orlaivius, tai viso iki 
šiol jie sunaikino jau 190 Ja
ponijos orlaivių.

lą apsvarstyti ir atstovus iš
rinkti. Sekanti konferencija į- 
vyks vasario 6 d.

Dalyvavę organizacijų at
stovai labai įvertino reikalo 
svarbą. Jie tuojau nutarė re
gistruoti lietuvius pirmosios 
pagalbos kursams, o daktarą 
J. Breivį kviesti instruktorium. 
Taip pat nutarta pradėti re
gistruoti, kiek jauųių lietuvių 
yra išėję kariuomenėn, kiek 
lietuviai turi nusipirkę “de
fense bondsų” ir t.t.

Great Neck, L. I.
Surpryzo Bankietėlis. Prakal
bos. Dviejų Draugų Netekus.

F. ir J. Klastauskai Svečiuo
jasi Chicagoj.

Sausio 10 d. buvo suruoštas 
surpryzo pokilis Jonui ir Mor
tai Snjaižiūnams jų porinio gy
venimo 25 metų sukakties pro
ga. Pokilį surengė jubilėjantų 
giminės — Pilviniai, Kasmo- 
čių svetainėje.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
iš Maskvos į Rygą.

Pralaužimas nacių linijos 
ties Noyaja nurodo, kad 
Raudonoji Armija dabar 
varo naują ofensyvą nuo 
Valdajų linkui Smolensko ir 
Vitebsko. Bet vokiečiai pir
ma turės būt išvyti iš Rže- 
vo, ir tik tada galima bus 
Sovietam pradėt didį žygia
vimą pirmyn toje srityje. Ir 
tai bus sunkus darbas, ypač 
todėl, kad vokiečiai visur 
prikasė požeminių minų ir 
paslėptų duobių prieš sovie
tinius tankus.

Dabar Sovietų kariuome
nė atakuoja vokiečius Rže- 
ve. Kazokai raiteliai prasi
mušė per stiprią vokiečių 
poziciją į šiaurius nuo to 
miesto ir atmetė atgal ke
turias smarkias nacių 
kontr-atakas. Sovietai pra
neša, kad vokiečiam toje 
srityje trūksta artilerijos.

Karas Prieš Sovietus 
Tai Jau Nėra Naciam

Tiktai Manevrai

Naciai pripažįsta, kad 
Raudonoji Armija daro di
delę ofensyvą Leningrado 
fronte.

Sovietinis pranešimas ro-

Burma.—Thailando valdžia, 
kaipo japonų pastumdėlė, pa
skelbė karą Amerikai.

do, kad ta ofensyvą veda
ma srityje Tosnos miestelio, 
kuris nuo rugsėjo mėnesio 
jau bent devynis kartus 
perėjo iš vienų rankų į ki
tas ir vėl atgal. Dabar rau
donarmiečiai dviejose vie
tose toj apygardoj pramušė 
vokiečių linijas.

Šalčiai Europoje
Anglų radijas pranešė 

pirmadienį, jog didelių šal
čių banga apima visą Ėuro- 
ipą. Bulgarijoj šalčiai siekia 
31 laipsnį žemiau zero, tiek 
pat ir Vengrijoj. Stockhol-
me, Švedijos sostinėje, sek
madienį buvo 21 laipsnis 
žemiau zfcro.

Užšalo ir Rhein upė, pie
tiniai - vakarinėje Vokieti
joje.

Neseniai teko matyti Bing
hamton Sun įtalpintą Ju
liaus Blinkevičiaus 'paveikslą. 
Julius tarnauja Dėdei Šamui 
marinu, dirba išmokėjimų ofi
se. Piešėjas Jamies Montgo
mery Flagg nupiešė Juliaus 
paveikslą marinų rekrutavimo 
iškabai (poster), kuri bus pa
statyta prie kiekvieno pašto 
ofiso visose Jungtinėse Valsti
jose. Taigi, matydami tokį pa
veikslą, žinokite., jog tai yra 
lietuvio iš Johnson City (šalę 
Binghamtono). Juliaus tėvai 
gyvena čionai ir džiaugiasi šū-

Svečių buvo virš šimto as
menų : giminės, seni pažįstami 
ir draugai.

“Svočia” buvo Ona Skridu- 
lienė, Jono Smaižiūno sesutė. 
Vakaro pirmininku buvo F. 
Klasto n.

Svečiams ir viešnioms besi- 
vaišinant ir linksminantis, pir
mininkas iššaukė visą eilę da
lyvių pasakyti kalbeles. Iš
reikšta jubilėjantams daug 
gražių ir šiltų linkėjimų.

Pokilis baigėsi šokiais, prie 
Geo. Kazakevičiaus harmonin
gos ork estuos.

Apsigynimo komiteto pirmi
ninkas Mr. Huston.

Prieš atidarant prakalbas, 
Pirmyn Choras sugiedojo A- 
merikos himną ir kelias mo
mentui tinkamas daineles.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Aukojo po $1: Dob- 
rowolskaya, W. Minkevich, J. 
Totura ir W. Totura; S. Kun- 
drachuk — $2; po 50c.: M. 
Shelek, K. Andruk, O. Shelek, 
Kuli, A. Bridže, M. Adomonis, 
Amelčius, Plahon, Manko, 
Hornaski, D. Kasmauskas, J. 
Sechar ir M. K.

Su smulkiomis aukomis ir su 
įžangos pinigais, susidarė viso 
$34.12.

Iš tos sumos ($34.12) paim
ta surengimo lėšoms $16, o li
kusioji suma pusiau padalin

ta: $8 perduoti Sovietų Medi- 
kalei pagalbai, ir $8 — Mote
rų Mezgėjų grupei vilnoms 
pasipirkti.

žmonių buvo pilna Kasmo- 
čių svetainė.

Great Necko visuomeninis 
veikimas neteko dviejų veikė
jų — Katrynos Talandzevičie- 
nės-Viltrakiūtės ir K. Lukaus- 
ko. Mes čionai ir taip mažai 
turime aktyvių draugų-ių, o 
dar ir mirtis du išbraukė iš 
mūs tarpo.

Gaila geros atminties drau
gų!

Sausio 23 d. d.d. Franas ir 
Joana Klastauskai išvyko po
rai savaičių Chicagon, aplan
kyti ten savo brolius, gimines 
ir draugus. M. W.

naus pasiekimais. t J.

Scranton, Pa.
VERDA MŪŠIAI 

NOVGORODE 
į

Toliau į pietus Lenin
grado fronte, mieste Nov
gorode verda įnirtę mūšiai 
gatvėse, kur siaučia tiesio
ginės kautynės durtuvais ir 
rankinėmis granatomis. Vo
kiečiai dar turi nepapras
tai stiprias pozicijas Nov
gorode.

Daugiau Japonę Išsikė
lė į Salas Netoli

Australijos

Binghamton, N. Y.
Šis Ir Tas

Lietuvių Tautinės Bendrovės 
direktoriai šiems metams yra: 
A. Pagiegala, A. Mainionis, S. 
Jasilionis, P. Grinius, K. Vai
cekauskienė, A. Bagdonas, A. 
Marčiuska, II. žukienė ir O. 
Girnienė. Knygų kontrolės ko
misija: L. šimoliūnas, II. Pa- 
giegalienė ir A. žolynas.

Direktoriai iš savo tarpo iš
sirinko pirmininką A. Pagiega
la, sekretorių S. Jasilionį, iž
dininką P. Grinių.

Sausio 16 d. įvyko lietuvių
Centralinis Sov. Frontas. 

— Generolas G. K. Žukov, 
kurio komandoj raudonar
miečiai laimėjo Maskvos 
mūšį, dabar pareiškė:

‘‘Naciai Sovietuose susi
dūrė su tikru karu, bet jie 
nebuvo prie jo prisirengę. 
Jie buvo pripratę prie leng
vų pergalių. Todėl jie pra
rado lankstumą, iš vienos 
pusės, ir atkaklumą, iš ant
ros. Karas jiem reiškė tik
tai manevravimą. Jie netu
ri nei raitelių nei čiužinin- 
kų (galinčių greit veikti 
sniegais), o jų tankai negali 
persivaryt per sniegus.

“Bet miestuose ir kai
muose vokiečiai stipriai 
priešinasi ir tai todėl, kad 
jie bijo išeit iš šiltų namų į 
užšalusius laukus. Tačiau 
jau matosi krikimo ženklai 
tarp jų. Vokiečių kareiviai 
pradeda pasiduot, nepaisant 
savo oficierių grūmojimų. 
Tai tik pradžia.

“Jie buvo sutelkę kokius 
3,000 tankų Maskvos srity
je. Bet jie nebuvo tinkamai 
pasiruošę karui žiemą, ir 
tatai parodo, kad jie nepa
žino Rusijos ir rusų.

“Mes nekertame jiem iš 
pryšakio. Mes kapojame 
juos gabalas po gabalo.

“VoKiečių komanda iš 
pradžios įsakė pasitraukt 
savo kariuomenei 62 mylias 
atgal; bet jie jau tapo pri
versti toliau pasitraukt.

“Begindami Maskvą, mes 
išvarginome vokiečius. Da
bar mes juos vejame ir vy
sime vis tolyn atgal.”

Melbourne, Australija. — 
Japonų laivai iškėlė 10,000 
savo kariuomenės į Rabau- 
lą, Bismarcko salose, už 800 
mylių į šiaurius nuo Aus
tralijos.

Japonai taipgi įsiveržė į 
New Ireland salą arti Ra- 
baulo; į Kietą, Solomon 
grupės salą, ir į tūlas Buka 
salas. Manoma, kad jie iškė
lė savo kariuomenės ir į ry
tinį pakraštį Naujosios Gvi
nėjos, australų valdomos sa
los.

Maskvos Sritis Visai 
Apvalyta nuo Nacię 
Maskva. — Sovietai jau 

visiškai apvalė Maskvos 
provinciją nuo vokiečių ir 
žygiuoja linkui Gžatsko.

Atkariaujant Možaiską 
nuo nacių, Sovietai prarado 
tik kelis šimtus kareivių, 
užmūštų ir sunkiai sužeistų.

Besitraukiantiem atgal 
vokiečiam trūksta telefonų 
ir radijo susisiekimų. Vie
na nacių kuopa, likusi visai 
be jokių susižinojimų, per 
klaidą pati atėjo į rusų li
nijas.

Pietiniai vakariniame 
fronte raudonarmiečiai per 
penkias paskutines dienas 
atėmė iš vokiečių dar 60 
kaimų ir miestelių.

Japonai Užmušė 10 Katalikų 
Kunigų Chinijoje

Chungking. — Japonai 
miestuose Tungliu ir Chan- 
chin, Shansi provincijoj, 
Chinijoj, užmušė 10 katali-

Krūvos Japonų Lavonų
Washington. — Amerikie- 

čiqrf besigindami Bataūn pu- 
siausalyje užmuša tiek ja
ponų, kad pastarųjų lavo
nai vienas ant kito suvirtę, 
krūvomis.

Cairo. — Anglai praneša, 
kad jie, turbūt, nuskandino 
didelį kareivinį fašistų laivą, 
plaukusį į Libiją.

organizacijų atstovų konferen
cija, kuri pasistatė sau tikslą 
suburti visus lietuvius civilio 
apsigynimo reikalu. Atstovai 
dalyvavo nuo šešių organizaci
jų. Tikimasi, kad sekančio j 
konferencijoj dalyvaus ir dau
giau organizacijų, nes iki šiol 
dar ne visos suspėjo šį reika-

Mirė O. Venclavičienė
Skaudus smūgis patiko se

ną “Laisvės” skaitytoją ir 
darbininkiško judėjimo rė
mėją Adomą Venclavičių. •

Sausio 24 d. po mažos ope
racijos gerklėje, mirė jo my
lima moteris Ona (Alice) Ven
clavičienė, po tėvais Vabaliu- 
tė, sulaukus vos 39 metus.

Laidotuvės bus ketvirtadienį, 
9 vai. ryte.

Adomas9 prašo, kad visi jo 
draugai bei pažįstami kuo- 
skaitlingiausiai dalyvautų lai
dotuvėse, atiduot paskutinį pa
tarnavimą jo draugei. Onos 
kūnas pašarvotas savuos na
muos, po Nr. 1927 N. Main 
Ave. Apie velionės gyvenimą 
parašysiu vėliaus.

Reporteris.

žymėtina, kad drg. Morta 
Smaižiūnienė su savo dukrelė
mis Albina ir Frances, pri
klauso vietos Pirmyn Chore ir 
veikliai jame darbuojasi. Lin
kėtina, kad ir ateityje taip bū
tų.

Sausio 18 d. vietos lietuvių 
progresyvės o r g a n i zacijos 
bendrai su rusų broliškomis 
organizacijomis čionai turėjo 
masines prakalbas. Prak^os 
būtų . pilnai pavykusios, jeigu 
mūs kalbėtojas, drg. D. M. šo- 
lomskas, būtų pribuvęs. Buvo 
labai nesmagu prakalbose be 
mūs kalbėtojo. Tačiau buvo 
rusų kalbėtojas B. Borysov; 
angliškai kalbėjo nuo vietinio 
rusų skyriaus medikalės pa
gelbos Sovietam — Mrs. Storu. 
Taipgi kalbėjo vietos Civilinio

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA

VILNIES 
KALENDORIUS

1942 METAMS

Prirengė L. JONIKAS

Duodame nuolaidų platintojams

KAINA 25 CENTAI

, Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50 c.; Nervų Arba

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

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

prastu apdaru .................... $ .60
Ta pati knyga, Cęluloido gra-

< žiu apdaru ..... ,......................... 1.60
Vainikėlis, maža maldų knygelė .50

I Kantičkos, visokių giesmių 
knygele .............................. 1.75

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

su daugeliu paveikslų ............ 50
Pontsko Piloto Galas ................... 10
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį........ 10

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

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

kų kunigų ir du pasaulie
čius, kaip pranešė atkelei- 
viai iš ten.

Pranešimai Iš Kitur
WORCESTER, MASS.

Pažangių Lietuvių Tarybos mėne
sinis susirinkimas įvyks sausio 27 d., 
8 vai. vakare, 29 Endicott St. Visi 
nariai, kurie esat prisirašę, nepa
mirškite dalyvauti; Taipgi draugijų 
išrinkti delegatai dėl šių metų^gt- 
stovaukite savo draugijas šiamesū\ 
sirinkime. Sekr. J. M. Lukas.

-(21-22)

Kabalas arba Salamono Išmintis .15
Girtuoklių Gadzinkos ................. 15
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .. .50
Sapnų Knyga, padaryta, su pa

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
334 Dęąn St.

SPENCERPORT, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

| Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Ki
OlK( Uabci

T

? likerių krautuvė.
>mi brooklyniečiai

Atsidarė nauja lietuvi
Ją įsteigė plačiai žim

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite .pas 

K. IR N. KULBOKUS

s

$
-'■id

® -

v ‘H?

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti. •

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

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030
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New Wko^Ėa^2lnioi
Šį Sekmadienį Bus Ta Didžioji | Visiems Svarbu Būti Šiame 

Dienraščio Laisvės Diena Masiniame Mitinge
šis sekmadienis brooklynie- 

čiams ir apylinkių lietuviams 
bus didžioji metinių iškilmių 
diena, nes tai yra dienraščio 
“Laisvės” dalininkų suvažiavi
mo ir bankietp diena.

Suvažiavimas, bankietas su 
dainų programa ir šokiai 
įvyks Grand Paradise salėse, 
318 Grand St., Brooklyne.

Suvažiaviman, kaip ir j ban- 
kietą ir šokius, kviečiami ir 
svečiai. “Laisvė” yra visuome
nės palaikomas, visuomenei 
tarnaująs dienraštis, tad ir 
jos reikalai yra visuomenei at
viri, į jos suvažiavimus kas 
metai susirenka ne vien tik 
šerininkai, kūne svarsto ir 
sprendžia dienraščio reikalus, 
bet susirenka to sprendimo pa
siklausyti ir skaitytojai—rė
mėjai, kurie dėl vienos ar ki
tos priežasties nėra šeriniu-, 
kais.

Bankietai, kaip žinia, kas 
metai yra lankomi visokių pa- 
žforų žmonių—brook lyniečių 
ir iš apylinkių.

Iškilmės Prasidės:
Kaip minėta, viskas bus

Grand Paradise salėje.
Suvažiavimas prasidės 10 

vai. ryto ir tęsis iki prievaka
rių.

Maspeth, L. L
Mūs draugas šmagorius la

bai serga, turi didelį šalti, ne
gali kalbėt. Aš, užgirdęs, kad 
mūsų draugas yra sergantis, 
jį aplankiau. Patariu ir ki
tiems draugams aplankyti. 
Gyvena po numeriu 70-48 
Link Court.

Namų savininkai turėjom 
ekstra susirinkimą sausio 22 
d., Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salėje. Išrinkta valdyba—ta 
pati: pirmininku adv. S. Brie
dis, vice-pirm. V. Kartonas, 
finansų rast. J. Benediktas, 
kasininku S. šaučiulis, prot. 
rast. S. Kleizienė, tvarkos ve
dėju O. Kalvaitienė.

Abi kuopos — LLD ir LDS 
—rengiam vaidinimą arba te
atrą sekmadienį, 8 d. vasario 
(Feb.), 61-60 56 Road, New. 
National Hall-, Maspethe. Pra
džia 4-tą vai. po pietų, šokiai 
po perstatymui. Įžanga 55 
centai su taksais.

Rengėjai kviečiam aplinki
nius draugus ir drauges, taip 
pat ir iš toliau atsilankyt į 
mūsų puikų parengimą.

Korės. V. Kartonas.

Vakarienė — lygiai 6 vai. 
vakaro.

šokiai 7-tą ir tęsis per visą 
vakarą, kadangi bankietui yra 
paimta dvi salės. Bankietui 
bilietai $1.50, kuriuos prašo
me įsigyti iš anksto. Vien tik 
šokiams 50c. (įskaitant tak
sus).

Visi brooklyniečiai kviečia
mi atsilankyti, pasimatyti ir 
pasilinksminti su skaitlingais 
lojimais ir vietiniais svečiais 
dienraščio “Laisvės” bankiete 
šį sekmadienį, vasario 1-mos 
vakarą, Grand Paradise sa
lėse.

Newjersieciai 
Brooklyne

Sekmadienį, sausio 25 d., 
Grand Paradise salėje, New 
Jersey’s Lietuvių Radijo Va
landos meninės jėgos davė 
gražų koncertą. Dainavo vyrų 
ir moterų grupės (chorai) po 
keletą dainų atskirai ir kele
tą dainavo bendrai, vadovau
jant V. Žukui.

Dainininkas Višniauskas ir 
dainininkė p. Bičkauskienė ke
liuos išstojimuose dainavo pa
vieniai (solo) ir duetus.

Programos dalyviai rūpes
tingai buvo prisiruošę ir gra
žiai klausovus palinksmino 
populiarėmis lietuvių dainelė
mis, kurių dauguma sukurtos 
pačių mūs kaimynų jersiečių 
—muz. Vlado Žuko ir J. Kat
kaus. •

Labai malonaus įspūdžio 
darė Simelevičių šeimos trio, 
—tėvas, dukra ir sūnus. Jų 
švelnus dainavimas iššaukė 
publikoje šilto jiems dėkingu
mo.

Publikos buvo pilna Grand 
Paradise didžiulė sale.

Rep.

Dėlko jums^svarbu dalyvau
ti lietuvių organizacijų bend
rai ruošiamame masiniame mi
tinge šio penktadienio vaka
rą, sausio 30-tą, Grand Para
dise Ballroom, 318 Grand St., 
trumpai, bet aiškiai pasakoma 
paties Lietuvių Komiteto Ame
rikai Ginti atsišaukime. Jame 
sakoma:

Lietuviai Amerikiečiai! Lie
tuvių Organizacijų Nariai! 
Mūsų kraštas jau kare! Mūsų 
krašto valdžia atsišaukia į vi
sus stoti darban apginti šalį 
ir laimėti karą prieš žmonijos 
pribus, Japonų, Italų, ir Vo-

Bacevičius Carnegie
Hali

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pasinaudodami ekskursija, 

sekmadienį lankėsi Brooklyne 
ir New Yorke B. Marcinionis 
ir Ch. Stankevičius iš Water
bury, Conn. B. Marcinionis 
užsimokėjo “Laisvės” pren. 
metams $6 ir paaukavo $1 ba- 
zarui. Nori pamatyti Sov. pa
gamintus krutamus paveikslus 
—“Mergina iš Leningrado” ir 
pasivečiavę grįš namo.

LAISVES
BAZARAS

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

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

linga Dienraščiui
Parama

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

•
BAZARAS BUS

Vasario-February
20, 21, 22 ir 23 į

Central Palace Salėje
18 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.

Naujas Komisionierius
Majoras LaGuardia pasky

rė Daniel P. Woolley nauju 
turgaviečių komisionieriumi 
vietoj W. F. Morgan, Jr., ku
ris rezignavo susipykus su 
majoru dėl paskyrimo pagel- 
bininkų.

RANDA VOJIMAI
5 kambariai ant išrandavojimo. 

Visi kambariai šviesūs, su langais. 
Yra naujiausios mados combination 
coal ir gas pečius. Tik vienais laip
tais aukštyn. Randa labai tinkama. 
Privažiavimas labai parankus. Prie 
City Line. Ant Lefferts Ave. trau
kinio išlipkite ant Grant Ave. sto
ties. Antrašas: Bulota, 435 Lincoln 
Ave., Brooklyn, N. Y. (22-24)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. ’

Siuvėjų Unijos 54-to skyriaus me
tinis susirinkimas įvyks sausio 28 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Susi
rinkimas bus svarbus, nariai prašo
mi dalyvauti. — Sekr. (22-23)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Frano 

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

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

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

Įvertindamas prof. Bacevi
čiaus aukštus atsiek imtis mu
zikoje ir jausdamasis, kad ne
galėsiu dalyvauti jo koncerte 
Carnegie Hali, vasario 11 d., 
pasiunčiau jam čekutį ($4.40), 
prašydamas, kad pasiųstų po
rą bilietų mano asmeniniams 
draugams brooklyniečiams.

Gi draugams parašiau seka
mai :

Nežinau ar jums teko gir
dėti prof. Bacevičių skambi
nant pianą, bet jei ir teko, 
tai nenusivilsite girdėję ir ki
tą kartą, šiame koncerte jis 
duos naują programą. Iš tik
ro verta bus paklausyti! Jei 
taip būtų arčiau ir šeštadie
nio vakare, tai ir mes nuvyk
tame. Bet dabar—negalima.

šį muziko Bacevičiaus kon
certą verta atlankyti ne- vien 
dėlto, kad paklausyti skambi
nant pianą. Reikia žiiiot, kad 
taip aukštai prasisiekusio mu
ziko mos neturėjom Amerikos 
lietuviuose. Užtat mums, kai
po lietuviams, būtų garbė, jei 
Bacevičius prasiskintų platesnį 
kelią į Amerikos publiką. O 
nuo šio koncerto Jabai daug 

■priklausys jo ateitis. Jei šiame 
koncerte bus skaitlinga publi
ka, tai Bacevičius gaus kon
traktą koncertinei kelionei po 
visą Ameriką. Bet kad atsiekti 
to, jis turi iš savo pusės su
traukti bent 1,000 publikos, 
žinoma, tai ne lengvos pastan
gos. Bet žinant tai, kad Ba
cevičius turi pažangiojoj lie
tuvių visuomenėj labai daug 
simpatikų-pritarėjų, ir žinant 
kiek New Yorko apylinkėj yra 
galinčių atlankyti jo koncertą, 
galima tikėtis, kad šios didelės 
pastangos bus pasiektos.

Prašome ir jumis tarti už 
Bacevičiaus koncertą gerą žo
dį visur, raginti savo pažįsta
mus nuvykti į koncertą!

St. Jasilionis.

Kaip Ištiknjju Yra Su 
Demokratų Kimbu?

Patėmijau “Laisvės” prane
šimuose skelbimą Lietuvių De
mokratų Kliubo susirinkimo, 
kur sakoma, kad minėtas kliu- 
bas persikraustė nuo 416 Hoo
per St. pas Povilanską. Aš pri
guliu prie to kliubo jau du 
metai ir pamatęs tokį praneši
mą, pereitą šeštadienį nuėjau 
kliu ban po senu antrašu ant 
Hooper St. Ten radau apie 
dešimtį kliubiečių besišneku
čiuojant. Paklausus pas kliu- 
biečius, kaip dalykai yra, kad 
kliubo pirmininkas p. Gagas 
paskelbė kliubą išsikrausčius 
kitur, o kliubiečiai vistiek čia 
sueina, jie man paaiškino, 
kad tik Gagas “atskilo” nuo 
kitų narių’ ir išsikraustė pas 
Povilanską, bet mes vistiek 
čia sueiname, kaip ir pirmiau.

Taigi, kaip dabar dalykai 
yra kliube, man visiek nelabai 
aišku.

Kliubietis.

kiečių nacius ir fašistus. Atsi
lankykite į šį mitingą ir iš
girskite, kaip jūs, kaipo narys 
savo organizacijos, galėsite 
prisidėti prie apgynimo savo 
šalies, tuo pačiu kartu prie 
išlaisvinimo ir Lietuvos. Šis 
mitingas kaip tiktai dėl to ir 
šaukiamas. Sužinokite, kaip 
apsisaugoti nuo priešo, kuris 
jau dabar skandina mūsų 
krašto laivus New Yorko pa
kraštyje.

Visų tų organizacijų, (ku
rios dalyvavo Lietuvių Konfe
rencijoj lapkr. 30 d.) nariai 
prašomi dalyvauti ir atsivesti 
savo draugus, kaimynus ir 
šeimos narius.

Greta svarbos, mitingas bus 
labai įdomus. Jame kalbės lie
tuvių paskilbę kalbėtojai Dr. 
J. J. Kaškiaučius ir D. M. šo- 
lomskas, taipgi trumpas kal
bas šalies gynimo ir civilinių 
apsaugos reikalais pasakys žy
mūs visuomenininkai ameriko
nai, gerb. Bernard Austin, N. 
Y. Valstijos Assemblio narys; 
Herman Stornstein iš J. V. 
Darbo Departmento, taipgi: 
Raudonojo Kryžiaus atstovas.

Dainuos Aido Choras, vado
vaujant Aldonai Žilinskaitei, 
ir Biruta Ramoškaitė,-salistė. :

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 
nemokama.

Zablackas Sugrįžo Darban
Pereitą pinnadienį sugrįžo 

darban “Laisvės” įstaigoje J. 
Zablackas, išbuvęs arti mėne
sį laiko namie dėl sunkios ir 
labai skausmingos inkstų ligos. 
Sakėsi jaučiasi neblogai, galė
siąs dirbti savo darbą, jeigu 
nelaboji liga negrįš.

Dar vis serga Buknys ir Ka
valiauskaitė.

Elektristai Remia 
Karo Pastangas

“tik sutrukdytų” davimą visų 
jogų karui reikmenų gamy
bai, kas būtinai reikalinga lai
mėjimui karo.

Tikra darbininkų vienybė, 
sakė unijos vadas išsidjrbs ir 
sustiprės visų bendrame dar
be pagaminti kuo daugiausia 
ir kuo geriausius karui reik
menis ir visokeriopoj veikloj 
už pergalę ant fašistinės Ašies 
ir jos talkininkų.

Sudarė Komitetą Veiklai 
Tarp Ateivių

lą.
Apart kitų veikspių, komi

tetas pasiruošęs mobilizuot mo
teris megst Amerikos kariam ir 
jūreiviams, taipgi steigti pir
mos pagalbos, namie slaugy
mo ir mitybos klases, kaip tik 
suregistruos reikiamus skai
čius norinčių tokias klases 
lankyti.

Brooklyne to komiteto sky
rius ir mezgimo grupė veikia 
Int. Institute patalpose, 94 Jo
ralemon St. Valandos nuo 2-4 
po piet antradieniais ir ket
virtadieniais.

Jūs Galite Padėti
Laisvės metinis bankietas 

įvyks vasario (Feb.) 1-mą, 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., Brooklyne.

Visiems žinoma, jog Laisve 
surengia šauniausius bankie- 
tus, bet taip būna dėlto, kad 
jūs visi padedate. Šiemet, ka
da viskas nesvietiškai pabran
go, o bankieto bilieto kaina ta 
pati—$1.50, dar svarbiau, kad 
bilietai būtų' pirkti iš anksto. 
Padarykite tą patys,y paragin
kite savo draugus.

Prašo Kooperacijos
Lietuvių Komitetas Ameri

kai Ginti prašo savo draugų, 
kad ateitų Laisvės raštinėn 
paimti plakatų dalinimui lie
tuvių tarpe dėlei rengiamo 
svarbaus masinio mitingo, sau
sio 30 dieną, Grand Paradise 
Salėje. Reikia visiems smar
kiai pasidarbuoti, kad pasie
kus kiekvieną lietuvį ir užpil
dyti visą Grand Paradise did
žiąją salę. Todėl reikalinga 
visų kooperacijos.

Kom.

Pereitą sekmadienį įvykusi 
New Yorke veikliausių unijis- 
tų, United Electrical, Radio 
and Machine Workers Unijos, 
CIO, šapų delegatų konferen
cija pasisakė dėti visas pas
tangas laimėjimui karo.

Unijistai taipgi priėmė re
zoliuciją, kuria prašo prezi
dento Roose velto ir general io 
prokuroro Francis Biddle iš
laisvinti priešfašistų vadą 
Browderj.

Apie Darbininkų 
Vieningumą

Julius Emspak, unijos fi
nansų sekretorius ir preziden
to Roosevelto neseniai sudary
tos Darbo Pergalės Tarybos 
narys, kalbėdamas konferenci
jai apie darbininkų vieningu
mą pareiškė, jog kėlimas or
ganizacinės AFL su CIO uni
jų vienybės klausimo dabar

F. W. Skatins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

H-----------------------------------------— 0

Dr* J. J. Kaškiaučius
Telefonas: IlUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

E--------------------------------------------- g,
--------------------------- ,----------- e------------------- —

Clement Vokietaitis ;
LIETUVIS ADVOKATAS 

į 66 COURT STREET i

! Brooklyn, N. Y. ‘
; Tel. TRiangle 5-3622 ■ .

168 GRAND STREET 
!' Brooklyn, N. Y. J'

Tel. EVergreen 8-7179 ]

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
Tuojau įsigykite bilietus, Zjžanga\

nes jau labai trumpas I $1.50 j
laikas \ Asmeniui /

“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ
Šokiai tęsis ir laike vakarienes kitoje svetainėje

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c.
Įskaitant federates valdžios taksus

New Yorke neseniai įsteigta 
komitetas veiklai tarp ateivių, 
amerikoniškai žinomas kaipo 
Emergency Committee for the 
Foreign Born and National 
Defense. Jo vyriausia pareiga 
rūpintis įtraukti į vieną ar ki
tą civilinių apsigynimo fazę 
visus ateivius. Įtraukti ir tuos, 
kurių tautybės organizacijų 
nebūtų arba jos neakstintų, 
nenorėtų ar nesugebėtų norin
čius patarnauti Amerikai savo 
tautybės žmones įtraukti į 
naudingą šalies gynimo veik-

Sonja llenie ir jos grupe 
pildys programą Madison, 
Square Gardene šio trečiadie
nio popietį, Raud. Kryžiaus 
naudai. Bilietai nuo $1.10 iki 
$4.40’. z

Queens prezidentas Burke 
siūlė moterims bandyt gamint 
pietus už 12 centų per asmenį. 
Jis tokius pietus valgęs NYA 
klasėse ir jam patikę. Gaila, 
kad' jis nepasakė, ar norėtų 
visada vien tokiais pietumis 
gyventi.

SULAIKYTA ANT SĖSTOS SAVAITES

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA 

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

“Soviet Women” ir “To the Jews of the World”
Ir; SOVIETŲ KARfS ŽINIOS 

Nuolatiniai nuo 9 vai. ryte — 25c. iki 1 vai. p. p. šiokioms dienoms

STANLEY THEATRE Scv'""' s'" N- T-
V® LŪS RODYMAS SUBATOM

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingoid Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
Ill Grand St, Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA
> U ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO3 ATDARA NUO 
j Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
; Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

WaWaWaV

<♦>

<♦>

>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS ’KABARETAS 1

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! <♦>
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<♦>
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Štai 
adresas•

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 South 5th St
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio 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




