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Vokiečiu Kariai...
“Žydeliu Almanachas.
Kodėl?
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Metams
Pereitą pirmadienį genero

lui Douglas McArthur’ui su
kako lygiai 62 metai amžiaus.

Jei ne karas, tai sis įvykis 
būtų praėjęs, veikiausiai, ma
žai keno atžymėtas. Deja, mes 
turime karą. Japoniškas ne
prietelius mus užpuolė Vaka
ruose, o Hitleris su Musoliniu 
—Rytuose.

Generolui McArthurui ten
ka būti pačioje karo liepsno
je. Jis vadovauja mūsų ka
riuomenę Filipinų Salose. Jis 
gina Filipinus jau aštuntą sa
vaitę. Jis ten pasižymėjo ne
paprastai drąsiu ii' sugabiu 
vyru—karo vadu. Nedidelė, 
palyginti, amerikiečių ir filipi
niečių kariuomenė ginasi kaip 
tikri didvyriai nuo 300,000 
japoniškų užpuolikų, aprū
pintų visokiomis karo prie
monėmis. O jeigu amerikiečiai 
atsilaiko, tai tenka 
sugabiam jų vadui, 
McArthurui, tik ką 
šiam į 63-čius metus 
žiaus.

Tegyvuoja generolas Mc
Arthur !

phačiuoti 
generolui 

įžengti- 
savo am-

Generolo McArthuro vado
vaujamoje kariuomenėje yra

veidžią ir filipiniečių. Visi pa
žymėtinai drąsiai ir narsiai 
kovoja prieš užpuolikus. Ir 
tas viskas sudaro dar gilesnį 
įspūdį visam laisvę mylinčiam 
pasauliui!

Maskvos “Izviestija 
sausio 15 d.) rašo:

“Netoli Charkovo vokiečiai 
pagavo tris sužeistus partiza
nus. Juos kankino ir paskui 
pakorė Kolomsko miestelyj 
ant telegrafo stulpų. Prie pa
kartųjų išstatė iškabas, įspė
jančias gyventojus nenuimti 
nuo stulpų pakartųjų kūnų 
palaidojimui. Kad žodžiai ne
nueitų niekais, vokiečiai pa
statė tris sargybinius su auto
matiškais šautuvais.

“Šitaip dalykai tęsėsi per 
dvi dienas ir tris naktis. Bet 
trečios dienos rytą vokiečiai 
surado partizanų kūnus nuim
tus, o jų vietose kabojo 
čių sargybiniai. . .”

(iš

vokie-

Yorke 
Alma- 

metraŠtis arba kalendo-

Per 57 metus New 
išeidinėja “The World 
nac 
rius. Tai savos rūšies enciklo
pedija. Ši 960 puslapių knyga 
pilna informacijų apie visą 
pasaulį.

Seniau “The World Alma
nac” leisdavo liberalų dienraš
tis “The World”. Kai jis su
sivienijo su dienraščiu “Tele
gram,” tai dabar jį leidžia 
“World-Telegram.”

Pereitos savaitės “Keleivis“ 
išvadino šį metraštį-almana- 
chą “šlamštu“, išleistu 
Yorko žydelių“!...

New

Y orkVyriausiu “New
W orld-Telegram“ dienraščio 
leidėju yra Mr. Roy W. Ho
ward, žymus publicistas, žino
mas plačiajame pasaulyje, ne
tik mūsų šalyje. Kurie jį pa
žįsta, puikiai žino, kad jis nė
ra žydų tautybės žmogus (o 
jei jia ir būtų žydas, kas to
kio!). Bet “Keleivis“ apšau
kia šį laikraštininką “žyde
liu,“ o jo leidžiamą almanachą 
—“šlamštu.“ 
*"*Už ką? Kodėl?

Už tai, kad “The World 
Almanac’’ įdėjo, kad Lietuva 
yra tarybinė respublika ir įei
na .į Sovietų Sąjungos tautų 
šeimą!

Pono Michelsono sanprota- 
vimas mums suprantamas. Ku
ris tik žmogus jam patinka, 
tą jis išgarbina. O nepatinka
mą svetimtauti 
“žydeliu.“

Argi nepanašiai daro Hitle
rio Goebelsas?! Atsiminkim,

jis išvadina

AMERIKOS KARIUOMENE ATPLAUKĖ Į SIAURINE AIRIJĄX;
k

Amerikiečių Submarinas Tor pėdavo Didį Japonų Lėktuvlaivį
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
TORPEDLAIVIS SUNAI
KINO JAPONŲ LAIVA

Amerikos Bombininkai Nuskandino Japonų Transporto 
Laivą ir Nušovė Penkis Priešų Lėktuvus

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, saus. 26. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas šiandien išleido sekamus pranešimus:
Filipinų Sritis — Bataan pusiausalyje buvo tik pa

lyginti nesvarbių susikirtimų vakariniame pajūryje ir 
arti Subic įlankos.

Pavėluoti pranešimai teigia, kad japonai įnirtusiai 
bombardavo Cebu miestą saus. 21 d. Toj atakoj daly
vavo 18 priešų bombanešių. Jie nuskandino vieną ma
žą tarpsalinį laivų Cebu prieplaukoje; nepadarė dau
giau jokių svarbių nuostolių.

Yra patikrinta, kad, galų gale, nuskendo stambus ži
balinis japonų laivas, kurį mūsų bombininkai padegė 
sausio 20 d. ties Jolo.
AMERIKOS LEKIANČIŲJŲ TVIRTOVIŲ ŽYGIAI 

PRIEŠ JAPONŲ LAIVUS IR ORLAIVIUS
Rolandų Indija — Septyni didieji Amerikos bomba

nešiai - lekiančios tvirtumos----- sausio 24 ir 25 d. da
lyvavo užpuolime ant japonų transporto laivų, kuriuos 
lydėjo kariniai jų laivai, Macassar jūrų siaurumoj, ir 
nuskandino vieną transportinį priešų laivą, o kitą pa
degė. Būrys greitųjų japoniškų kovos lėktuvų atakavo 
amerikinius bombininkus. 5 priešų lėktuvai tapo nu-
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Skiria Veik 18 Bilionų Dole
rių Amerikos Laivynui

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso lėšų ko
misija užgyrė valdžios rei
kalavimą paskirt $17,722,- 
565,474 kariniam laivynui 
iki šių metų vidurvasario 
ir sekamiems dvylikai me
nesiu. c

Iš tos pinigų sumos astuo
ni bilionai dolerių skiriami

vien tik statymui naujų ka
riniu laivu ir virš 1,668,000,- 
000 naujiems laivyno orlai
viams.

Senatorių komisija laivy
no reikalais savo pareiški
me Amerikos iždui kaltina 
kompanijas, kad jos ima 
perdaug didelius pelnus už 
darbus atliekamus šalies 
laivynui.

AMERIKIEČIAI JAU 
NUSKANDINO 51-NĄ 

JAPONU LAIVA
Tebesiaučia Didis Mūšis tarp Jungtinių Valstijų ir Japonu 

Laivynų Srityje Rytinės Holandų Indijos
tarp Amerikos ir Rolandų 
laivyno, iš vienos puses, ir 
Japonijos laivyno, iš antros.

Pridėjus paskutinius Ame
rikos laivyno ir orlaivių žy-

Numato Naciu Tan
ky Ataką Pavasari 

Prieš Sovietus
Sov. Centralinis Frontas.

— Generolas L. Al. Govo
rov, Možaisko didvyris, įs
pėjo, kad vokiečiai pavasarį 
su daugybe tankų vėl ata
kuos Sovietus.

Jis sako:
“Vokiečių armija, be abe

jonės, vis dar Tebėra labai 
galinga ir mes nieku būdu 
neturime sakyt, kad jinai

šauti žemyn. Visi mūsų bombanešiai, be jokio sužeidi- -supliekta.. Pavasarį vokie-
mo, sugrįžo į savo stovyklas.

AMERIKOS ARMIJA ŠIAURINĖJE AIRIJOJE 
šiaurinė Airija — Amerikos karo sekretorius prane

ša, kad Jungtinių Valstijų armijos jėgos atvyko į šiau
rinę Airiją; jų komandierius yra majoras generolas 
Russell P. Hartle.

Karo sekretorius atsisakė viešai paskelbt vardą tų 
mūsų kariuomenės dalių, jų sąstatą ar jų skaičių; jis 
taipgi atsisakė paskelbt, kokioj prieplaukoj ši kariuo
menė išsikėlė krantan ir kada ji išplaukė iš Jungtinių 
Valstijų.
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ SUBMARINAS NUSKAN

DINĘS JAPONŲ LĖKTUVŲ IŠVEŽIOTOJĄ
Jungtinių Valstijų Laivyno Departmento Pranešimas

Tolimieji Rytai — Jungtinių Valstijų laivyno jėgos 
turėjo daugiau pasisekimų prieš japonų transporto lai
vus, lydimus jų karinių laivų Macassar sąsiauryje. 
Skaudžiai šoviniais pataikė į priešų naikintuvus ir 
transportinius laivus. Nors dar negalima apškaičiuot, 
kiek mūsų kariniai laivai padarė priešam nuostolių iš 
viso, tačiau žinoma, kad jų nuostoliai gana dideli.

Papildomieji raportai laivyno departmenui apie 
veiksmų t^imą prieš japonus sako, jog vienas Ameri
kos suhmarihąs torpedavo priešų karinį laivą-lėktuvų 
išvežiotoją ir manoma, kad nuskandino jį.
NARSUS AMERIKOS TORPEDLAIVIO VEIKSMAS

PRIEŠ JAPONŲ LAIVĄ |
Pranešimai taipgi teigia, kad Jungtinių Valstijų mo

torinis torpedlaivis, komanduojamas žemesniojo leite
nanto George’o Cox’o, nuskandino priešų laivą, 5,000 
tonų, per antrą torpedlaivio padaryta užpuolimą giliai 
Subic įlankoje.

Užpuolimas pavyko, nežiūrint, kad japonų kanuolės 
nuo kranto ir kulkasvaidžiai nuo japonų laivo pylė 
smarkią ugnį iš arti į tą Amerikos torpedlaivį. Jis pa
siekė’vandenis ties priešų laivu, nepaisant, kad japonai 
buvo užtverę tą įlanką povandeniniais plieno tinklais ir 
kitomis skerspainėmis.

Toje atakoje su žemesniuoju leitenantu Cox’u daly- 1 
vavo vyresnysis leitenantas John D. Bulkely, koman
dierius torpedlaivių būrio, ir kt.

HESS BUVĘS HITLERIO 
ATSIŲSTAS PRIEŠ 

CHURCHILLĮ

idant per tam tikrus f ašis

London. -r- Anglų minis
teris pirmininkas Churchill 

kad tasai Berlyno hitlerininkų seime sakė, kad pats Hitle- 
didvyris net prezidentą Roo- ris atsiuntė į Angliją savo 
seveltą apšaukė “žydu”! leitenantą Rudolfą Hessą,

Sovietai Tuoj Gręsia 
Naciams Velikije 
Lūki, Rževe ir Kt.
London. — Pranešimai iš 

Sovietų rodo, kad jie tie
sioginiai grūmoja atimt iš 
vokiečių miestą Veliki je 
Lūki, už 80 mylių nuo Lat
vijos rubežiaus, ir kad na
ciai tikrai būsią išvyti iš 
Ržev mesto, 130 mylių į 
šiauriu vakarus nuo Mas
kvos, r

(Radijas antradienį rytą 
sakė, kad Raudonoji Armi
ja jau užėmė Rževą.)

Laukiama, kad raudonar
miečiai greitu laiku atka
riaus nuo vokiečių Oriolą, 
pora šimtų mylių į pietų va

čiai tikrai panaudos savo 
tankų jėgą, kurių jie turi 
daugiau už mus.”

Generolas Govorov nuro
dė, kad sovietiniai fabrikai 
sparčiai ir daugmeniškaiikarus nuo Maskvos, ir Bel- 
dirba tankus, bet ar Sov. go rodą, 50 mylių į šiaurius 
jau susilygins tankais su nuo Charkovo, 
vokiečiais, tai dalinai pri- S 
klauso nuo to, ar taikiniu- gia, 
kai įvykdys savo prižadus'svarbų miestą ““ “ 
Sovietam, — pridūrė gen.'ma, jog tai Belgorodą, šiau- 
Govorov.

Amerikiečiai Atakuos
Vokietiją, Sako Anglą
Ministeris Pirmininkas
London, saus. 27. — Ang

lijos ministeris pirmininkas 
Winston Churchill pareiškė 
seimui, kad vis daugiau 
Amerikos kariuomenės at
vyks į Angliją ir kad “skait
lingi Amerikos orlaiviai da
lyvaus gynime Anglijos ir 
bombardavime Vokietijos.”

Churchill gyrė amerikie-

Sovietų pranešimas tei- 
kad jie jau pasiekė 

B;” mena-

rinėje dalyje Doneco klonio.
Hitleris skubiai pasiuntė 

dvi iš geriausių savo armi
jos divizijų, kad atmuštų 
Raudonąją Armiją, kuri 
grumiasi pirmyn rainoj.

Negrą Kunigai Prašo 
Prezidentą Išlaisvinti 

Browderj

Washington, saus. 27. — 
Per paskutines kelias die
nas Jungtinių Valstijų kari
niai laivai ir orlaiviai, iš
vien su holandų laivyno ir
oro jėgomis sunaikino 30 gins, tai amerikiečiai iki 
japonų laivų Macassar są- šiol nuskandino jau 17-ką 
šiauryje tarp Borneo ir Ce- karinių Japonijos laivų ir 
lebes salų, Rytinėje Holan- 34 prekinius ir transporto 
dų Indijoje. laivus, arba 51-na priešų

Dar tebesiaučia mūšiai laiva iš viso.

Raudonarmiečiai Rado Vokiečių Submarinai 
Tifo Marą Atimtose Nuskandino 7-tą Laivą

Iš Nacių Vietose Amerikos Vandenyse
Maskva. —Dabar siaučia Washington. — Karo de- 

vis pūsdamas, tifas, maro partmentas praneša, jog 
liga, Odesoj, Charkove, anksti praeitą šeštadienį 
Ukrainoj, ir Baltijos resįju- ryto fašistų submarinas 
blikose (Lietuvoj, Latvijoj nuskandino Amerikos laivą 
ir Estonijoj.) (“Venore,” 8,016 tonų, ame-

žygiuodama pirmyn, So- ’j1™!"08* vandenyse arti 
vietų kariuomenė, todėl, tu- . Carolines valstijos, 
ii visapusiškai apsisaugot ,a*™s gabeno geležies 
nuo tos liffos ,rud^ 20 Jurininkų ZUVS’

_____   o 21-nas išgelbėtas. Šubma- 
l 1 • i’-J" • KT rinas sunaikino- “Venore”Lenkai Liudija apie Na- dviem torpedom ir vienu šo

viniu iš kanuolės.
Tai jau septintas fašistų 

submarinų n u skandintas 
llaivas amerikiniuose vande-

London.— Čionaitinis len-|ny£e’v. 2 . . .
1 Fašistai panaudojo tokią 
viliūgystę prieš laivą “Veno
re”. Jų submarinas tamsoj 
nudavė būk esąs signalinis 
Amerikos laivas, ir taip 
veikė savo šviesomis, kad 
šaukė jomis “Venore” ar
čiau priplaukti. Tada sub
marinas ir ėmė bombarduot 
šį laivą.

cių Žvėrišką Elgėsi 
Su Belaisviais

New Orleans, La. — 24

lai laikraštis “Dziennik Pol- 
ski” paduoda žinias iš Len
kijos apie žmogžudiškus na
cių veiksmus prieš 
nius belaisvius:

Vokiečiai tuojau 
politinius Sovietų

enės komisarus ir žydus 
ra onarmiečius, kai tik 
juos įgabena į belaisvių 

 

stovyklą.

Belaisviams naciai te
duoda tik sriubos ir viena 
ketvirtadali svaro duonos v

sovieti-

užmuša 
kariuo-

EXTRA
žymus negrų kunigai pa- per dieną. .
siuntė'’ Rooseveltui nrašvma Vokiečiai sušaudė visus

Su Japonų Laivais Nu-
siuntė'’Rooseveltui prašymą »
išlaisvint Earlą Browderj, i kelis šimtus belaisvių Šoko-j skandinta 25000 JŲ 
Komunistų Partijos sekre- love, kada jie mėgino pabė ' ’ *
torių.

nuošė ir holandų žygius Ry
tinės Indijos kovoj prieš į- 
siveržėlius japonus.
TRUPUTĮ SUGAIŠUS PA

RAMA SOVIETAMS
Ministeris ]

i Churchill pareiškė gilią pa- kareivių ir oficierių.
garbą Sovietams už galingą Kritikams, p e i k ian- 
ir sėkmingą olensyvą prieš tiems valdžią už neprisiren- 
nacius, ir apgailestavo, kad gimą apgint anglų kolonijas 
“dėl blogų oro sąlygų. da- Malajus ir Burma, Chur

lbar anglai truputį atsilieka chįp atsakė, kad buvę pa-

gti.
Lapkričio 14 d. buvo at-

Kariuomenčs
London, saus. 27. . vĄn- vefta Reli tūkstančiai rusu Batavia, saus. 27.   Ho. 

vyriausybė pripažino, belaisvių' į stovyklą ties landai nuskandino dar vieną
Batavia, saus. 27. — Ho

pirmininkas
Ir Z (rilio noJ

kad fašistai nuskandino di
delį Anglijos karo laivą 
“Barham” pernai lapkr.i 
mėnesį.

Kritikams, peik ian-

tinius ratelius Anglijoj nu-Į su žadėta Stalinui ginklų daryta, kas galima.
verst Churėhillio valdžią, o parama” Sovietams. Bet, | jįs sakė, kad reikalaus 

, “mes vasario .mėnesį seimo pareikšt pasitikėjimą 
atpildysime tą atsilikimą.” j0 vadovaujamai Anglijos 

jog valdžiai.
Kuibisev. —- Viena ištisa 'Libijoj anglai užmušė, sun-

paskui daryt “kilnią” taiką sako, 
su Anglija. :

u

Churchill pranešė,

jVaršava, kuriem kelionėje 
iper 8 dienas naciai nedavė 
visai nieko valgyt. Iš ten jie i 
buvo varomi į kitą stovyk
lą, o kurie jau negalėjo pa
eit, tuos naciai sargai nužu
dė.

Vokiečiai šaudė lenkus x 
kurie per langus mėtė varo- 
miem rusam belaisviam pa
pirosus, bulves ir duoną.

dideli japonu karo laivą Ma
cassar sąsiauryje.

Seimas per 24 minutes 
sveikinovokiečių kuopa pasidavė Šo- kiai sužeidė; bei nelaisvėn griausmingai 

vietam. paėmė apie 18,000 fašistų Churchillio pareiškimą.vietam.

Tokio, saus. 27.—Japonai 
sakosi nušovę 40 talkininku 
orlaivių Malajuose.

Australijos* orlaiviai 
degė bombomis tris japo- 

' nu laivus.

Washington, saus. 27.—Pa
gal naujausius pranešimus, tai 

! amerikiečių ir holandų laivy- 
i nai ir orlaiviai sunaikino bei 
pavojingai sužeidė jau 34 Ja
ponijos karinius ir transporto 
laivus ir su jais nuskandino 
apie 25,000 japonų kareivių 
Macassar jūrų siaurumoje. Ry
tinėje Holandų Indijoje.

pa-

SOVIETAI SKLEIDŽIA 
ROOSEVELTO KALBĄ
Maskva. — Sovietų orlai

viai paskleidė užfrontėj mi- 
lionus lapelių su prezid. 
Roosevelto kalba kongresui.
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Lietuvių Darbininkų Balsas už 
Karo Laimėjimų

Lietuvių darbininkų dirba anglies ka
syklose, plieno, automobilių, ginklų ir 
amunicijos, laivų ir kitokiose karui vei
kiančiose industrijose. Lietuviai darbo 
žmonės su pasibjaurėjimu atmeta tuos, 
kurie dar taip neseniai sveikino Hitlerio 
okupavimą Lietuvos, kurie siuntė lietu
viams hitlerininkams pasveikinimus, ku
rie’ spausdino Prano Ancevičiaus hitle
rišką propagandą.

Lietuviai darbo žmonės nuoširdžiai pa
sižada remti Ameriką ir jos talkininkes 
kovoje prieš hitlerizmą ir jo banditiškus 
sėbrus. Štai Bayonne grupė lietuvių pa
siuntė prezidentui sekamą pasižadėjimą:

Honorable Franklin D. Roosevelt
White House

Washington, D. C.
Dear Mr. Prezident:

We, the Lithuanian workers of the 
Standard Oil Company of New Jersey, 
pledge to work with all our might so 
that the tremendous amount of war 
equipment needed for our Army and 
Navy will be produced, and that our 
country will be able to give more help to 
England, China and the Soviet Union 
who are fighting on our side in this com
mon battle against the gangster Axis 
forces of enslavement.

We further pledge to buy the U. S. A. 
Saving Bonds and call upon all Lithua
nians in this country to do the same.

P. Janiūnas 
Joseph Balchunas 
John Survill 
Steve Radusis 
Anthony Krizinauskas 
L. Barineki 
Juokubas Kirmelas

Čia tik vienos grupes lietuvių nusista
tymo pareiškimas. Mes^ esame tikri, kad 
panašių pareiškimų yra pasiųsta daugiau 
ir dar bus padaryta. Lietuviai privalome 
visu nuoširdumu padėti mūsų šaliai ir 
jos talkininkėms išlaimėti karą.

Raportas Apie Perlų Uostų
Nepaprastai įdomus ir jaudinąs tasai 

raportas, kurį prezidento paskirtoji ko
misija paruošė dėl tragiško įvykio Perlų 
Uoste, Hawaiiuose. Komisija, vadovauja
ma aukščiausio šalies teismo teisėjo Ro
berts, nuvyko į Hawaiius ir ten tyrė. Ty
rė dokumentus, tyrė apystovas, buvusias 
1941 m. gruodžio 7 d. Perlų Uoste, klau
sinėjo daugybę asmenų, kurie ten buvo, 
kuriems buvo pavesta Perlų Uostas da
boti ir ginti, jei priešas ant jo užpultų. 
Viską ištyrusi, speciali komisija sugrįžo 
Washingtonan, paruošė raportą ir įtei
kė jį prezidentui Rooseveltui ir visiems 
mūsų krašto žmonėms.

Skaitai žmogus tąjį raportą ir galvoji: 
Kaip viskas galėjo išeiti kitaip, negu iš
ėjo, jei gruodžio 7 d. Perlų Uoste būtų 
buvęs budrumas ir apdairumas! šian
dien, galimas daiktas, viskas atrodytų 
kitaip. Visa istorija būtų pasisukusi ki
ta linkme! Deja! Ir šiandien tik ir te
galime pasakyti ^deja”, nes jau po laiko!

Nuolat ir nuolat mūsų laivyno ir karo 
sekretoriai įspėjo Jungtinių Valstijų ka
ro ir laivyno vadovybę, esančias Hawai
iuose, kad priešas gali užpulti. Bet ka
riuomenės vadas generolas Short ir ad
mirolas Kimmel tuo netikėjo. Jie, matyt, 
manė, kad tas viskas daroma tik gązdi- 
nimui. Jie perdaug buvo persiėmę tuo 
geru nusiteikimu, kurį skelbė America 
First Committee, kurį skelbė visokio 
plauko apyseriai, kurį skelbė visokį mū
sų krašto priešai, sakę, būk mūs niekas

neužpuls, būk mums pavojus negresiąs.
Iš čia išplaukė tasai neatbolnumas.
Tarp kariuomenės ir laivyno komandų 

nebuvo pasitarimų, nebuvo susiklausy
mų. Ir kariuomenės, ir laivyno sekliai 
nesirūpino išgaudyti penktakolonistų, 
kurie veikė sukaitę. Apie 200 japoniškų 
konsularinių “tarnautojų” dirbo sušilę, 
duodami Tokijo ponams žinias apię^mi- 

 

litarinę padėtį Hawaiiuose, — jįėms nie
kas nekliudė!

žodžiu, visur būta apsileidimo ir tas 
dikčiai mums kaštavo. Tas davė progos 
japoniškiems gengsteriams lengvai už
pulti mūsų laivyną, kariuomenę, orlaivy- 
ną ir užduoti jiems baisų smūgį.

Gerai, kad mūsų šalis stipri, kad ji di
delė, kad ji visko turi. Tas padės lengvai 
užgydyti žaizdą, padąrytą Perlų Uoste. 
Toji žaizda, beje, apvienijo mūsų visą 
tautą, paakstino ją uolesnin darban ko
voti su priešu. Tačiau tas niekaip, o nie
kaip nepateisina atsakomingų pareigūnų 
apsileidimo, privedusio Perlų Uostą prie 
to; kas buvo gruodžio 7 dieną, tarp 7-8 
vai. ryto!

< ----------------

Generolas Žukovas Apie Karų
Maskvos fronte Raudonajai Armijai 

vadovauja Sovietų generolas Gregoriju^ 
K. Žukovas. Tai jam vadovaujant Rau
donoji Armija turėjo išlaikyti veik milio- 
ninės Hitlerio armijos atakas prieš Mas
kvą. Tai jis sukrušino Hitlerio armiją ir 
viltį paimti Maskvą. Rusų rašytojas, Ilja 
Erenburg turėjo pasikalbėjimą su gene
rolu Žukovu ir United Press perdavė jį 
į “N. Y. Times”.

— Čionai naciai rado tikrą karą, bet ' 
jie nebuvo jam prisirengę, — sakė gene
rolas Žukovas. — Vokiečiai buvo pripra
tę prie^lengvų pergalių. Tas išauklėjo 
pas juos iš vienos pusės manevringumą, 
o iš kitos nepaisymą kitų. Jiems karas 
buvo manevrinis. Jie pasirodė neturį nei 
rai tari jos, nei čiužininkų, kada tankai 
negalėjo manevruoti sniege.”

Toliaus generolas Žukovas rodydamas 
žemlapį ir dėstydamas baisių kantinių 
eiseną sakė: /

s— Laike Maskvos apgynimo mes iš
eikvojome vokiečių jėgas. Dabar mes 
juos vejame ir vysime atgal. Griežtas 
vokiečių pasipriešinimas yra kiekviena
me mieste ir sodžiuje, kuris pasireiškia 
todėl, kad jie bijo palikti šiltus namus ir 
išeiti į šaltus laukus. Vienok, požymiai 
demoralizacijos jau aiškūs Vokiečių ka
reiviai pasiduoda į nelaisvę;' nepaisant 
oficierių grūmojimų. O tai yra dar tik 
pradžia.

“Vokiečių planas buvo nuosekliai iš
dirbtas. Jie siekė užduoti svarbiausius 
smūgius iš abiejų Maskvos pusių, o ypa
tingai iš šiaurinės pusės. Jie ties Maskva 
buvo sutraukę apie 3,000 tankų. Tas fak
tas, kad vokiečiai neprisirengė žiemos 
kampanijai, išplaukia iš to, kad jie igno
ravo Rusiją, kad jie nesuprato Rusijos 
žmones.

“Anksti gruodžio mėnesį, kada vokie
čiai paskelbė, kad Maskva neišvengiaiųai 
puls, tai mums buvo aišku, kad jų ofeh- 
syvo jėgos išsibaigė. Jie galėjo manev
ruoti jau tik lokaliniai. Mes gi traukėmės 
užduodami jiems smūgius ir taupydami 
savo jėgas ir medžiagą. Mūsų tikslas bu
vo trauktis išlaukiant tam tikro momen
to. Ir mes išlaimėjome laiką. Ir kada die
na atėjo, tai mes perėjome į kontr-ofen- 
syvą.

“Mes nepuolame tiesiai iš priešakio, — 
sakė generolas, — mes pjaustome vokie
čių frontą kavalkas po kavalko.”

Toliau generolas sakė, kad vokiečiai 
gavę smūgius planayo pasitraukti 100 
kilometrų atgal. Dabar jie toliau nuvyti 
ir galvoja, kaip tą pateisinti. Kalbant 
apie ateitį, generolas neatidengė rusų 
planų, bet jis tik pareiškė:

“Dabar vokiečių susisiekimo keliai yra 
sutrukdyti. Jie pratę susisiekti oro ban
gomis. Bet dabartinėse žiemos sąlygos 
daug jų besitraukiančių vienetų neteko 
radio stočių. Mūsų partizanai atlieka sa
vo darbą su Raudonosios Armijos raite
liais ir čiužininkais.”

Sovietų Laimėjimai Pakėlė 
Norvegų Viltį

“New York Times” gavo specialę ži
nią per Stockholmą, kad Norvegijoj pra
sidėjo smarkus žmonių sąjūdis prieš na
cius ir šalies Išdavikus Quislingus. Sako, 
kad Quislingai labai susirūpino, kad nuo 
pradžios Raudonosios Armijos pergalių 
Norvegijoj žmonių viltis į išsilaisvinimą 
pakilo, kad išstojimai prieš nacių vergi
ją paaugo. Sako, kad ir anglų padaryti 
užpuolimai ant Norvegijos pakarščių

KAIP MES ŽIŪRIME Į LIETUVĄ 
IR JOS ATEITĮ?

Lietuva šiandien.
“Vadinasi, Mizarai ir 

Bimbai New York o laikraš
čio, išleistas almanakas (ka
lendorius) yra svarbesnis 
autoritetas klausimuose apie 
Lietuvos teisinę padėtį, ne
gu prezidentas Rooseveltas, 
negu visa Amerikos vald
žia !. . .

“. . . Mizara ir Bimba žiū
ri į Lietuvą, kaip j Hitlerio 
padovanota Sovietą Sąjun
gai provinciją^.-” (“Nau
jienos” iš š. m. sausio 16

riausybė yra Justo Paleckio ' 
vyriausybe. Ji buvo pasta
tyta Liaudies Seimo, išrink
to Lietuvos žmonių; ji val
dė Lietuvą per arti metus 
laiko, iki Hitlerio govėdos 
Lietuvą užpuolė ir okupavo. 
O kai Lietuva buvo okupuo
ta, tai Paleckis pasitraukė į 
Sovietų Sąjungą ir ten bū
damas veda kovą prieš Hit
lerio naciškas jėgas, kad jas 
sumušti ir juo greičiau Lie
tuvą išlaisvinti.

Šitie maž daug punktai ir 
supratimai skiria Amerikos 
lietuvius.

Stovį už pirmąją pažiūrą, 
teigia, kad su jais einąs pre
zidentas Rooseveltas! Jis, 
girdi, pripažįstąs teisėtu

7 Lietuvos prezidentu Smeto-

Rašo R. Mizara.
protaująs žmogus paskaity
tų “Laisvę” svetimos vals
tybės agentu, tuomet reikė
tų tokiais agentais skaityti 
ir tuos angliškus dienraš
čius, kurie spausdina iš ka
ro lauko žemlapius ir juo
se prisikiria Lietuvą Sovie
tų Sąjungai!

Daugiau. Nurodžiau, kad 
didęlis Niujorko dienraštis 
“World - Telegram” kasinė
tai išleidžia metinį almana- 
c h ą-kalendorių, kuriame 
yra paduotos visos pasaulio 
valstybės ir valstybėlės. Ja
me Lietuva priskaityta So
vietų Sąjungai, kaipo tary
binė respublika, panaši Ru
sijai, Ukrainai, Bielorusijai, 
Gruzijai, Latvijai, Estijai ir 
kitoms sąjunginėms respub
likoms.

Išvada buvo tokia: Jeigu 
“Laisvė” turėtų registruoti^ 
kaipo “svetimos valstybes 
agentas” dėl paminėtosios 
A. Bimbos pastabos, tai lai
kraštis, išleidžiąs tokį alma
nachą, turėtų būti uždary
tas, einant p. Grigaičio ir jo 
papūgų logika!

Kas Autoritetingesnis?
Na, ir dėl to p. Grigaitis 

parašė dar vieną ilgoką 
“traktatą.” Šiame jis jau 
nemini “registravimosi”. 
Net ir jam perdaug vaikiš
kai toks “argumentas” at
rodo! Jis dabar, registravi
mąsi pakišęs po skvernu, 
stato klausimą: kuris auto- 
ritetiškesnis, — almanachas 
ar prezidentas Rooseveltas? 
Kurį mes imame už didesnį 
autoritetą?

Jau tik tokio klausimo ši
taip pastatymas parodo, 
kad p. Grigaitis neturi nuo
vokos net apie tai, ką jis 
pats rašo. Argi “Laisvėje” 
kada nors buvo tokis klau
simas keliamas? Argi Miza
ra bei Bimba kada nors yra 
rašę, teigdami, kad kalendo
rius yra didesnis autorite
tas • “klausimuose apie Lie
tuvos teisinę padėtį” už pre
zidentą Rooseveltą? Žino
ma, ne! Tokios minties pri
sileisti tegali tik žmogus, 
kaip p. Grigaitis, kuris, ma
tyti, yra gan stipriai poli
tiniai susieikvojęs ir fiziki
niai susidėvėjęs.

Tačiau, jeigu klausimas 
apie teisinę Lietuvos padėtį 
tapo p. Grigaičio iškeltas, 
tai vis dėl to tenka juo pa- 
diskusuoti, almanachą pa
liekant į šalį.

P-nas Grigaitis “teisinę 
Lietuvos padėtį” šitaip su
pranta ir aiškina: Mes ma
ną, kad Hitleris padovanojo 
Lietuvą Sovietų Sąjungai 
kaipo provinciją.

Aišku, tai kliedėjimas, 
nes protaująs žmogus to
kios minties niekad negali 
prisileisti. Galimas daiktas, 
kad pats p. “Naujienų” re
daktorius šitaip mano, bet 
už tai njes neatsakomingi. 
Hitleris' tiek Sovietų Sąjun
gai padovanojo Lietuvą, 
kiek jis padovanojo jai, sa
kysime, Možaiską arba 
Cholmą, arba Kalininą, 
Rostovą, arba kitus mies
tus, kuriuos Raudonoji Ar
mija iš jo jėga atima. Apie 
tai neverta ir kalbėti.

Geriau paimkime rimtes-

nį klausimą, susijusį su tei
sme Lietuvos padėt imi. 
Tuojau, kai iš Lietuvos pas 
Hitlerį pabėgo Smetona su 
savo visa svita, Lietuvoje 
įsikūrė liaudies vyriausybė, 
su Justu Paleckiu ir prof. 
Mickevičium galvinyje. Po 
to įvyko liaudies seimo rin
kimai. Išrinktieji Seimo at
stovai, susirinkę į pirmą se
siją, 1940 m. liepos 21 die
ną Lietuvą paskelbė tarybi
ne respublika. Seimas, be to, 
nutarė prašyti aukščiausio
jo SSSR Sovieto, kad Lietu 
vą priimtų į Sovietų Sąjun 
gos tautų šeimą kaipo są
junginę respubliką, su teise 
bile kada įš ten pasitraukti, 
jei Lietuvos žmonės to no-

į

Po viršpaduotomis citato
mis padėjau “Naujienas”, 
bet, esu tikras, jog apdairus 
skaitytojas ir be to žinotų, 
kad jų autorius bus niekas 
kitas, kaip Čikagos lietuviš
kų menševikų išminčius! 
Kas gi kitas gali tokias ne- 
sąmųnes parašyti!...

Andai ‘'Vilnis,” komen
tuodama tokį p. Grigaičio 
pasakymą, gan stipriai pa
žymėjo, kad “skelbti tokius 
nonsensus gali tiktai as- 
nuo, kurio galvoj gaidukai 
gieda.” Iš tikrųjų!

Visas rašinys, kurį p. Gri
gaitis patiekė, yra toks nai
vus, tokioj prastoj nuotai
koj parašymas, taip “pagra
žintas” stipriais “priesko
niais,” koliojimais, kad sun
ku ir beįsivaizduoti, iš kur 
pas jo autorių tas viskas 
ir imasi! Bet jeigu jis ma
no, kad jam tokia rašymo 
forma palengvina oponentą 
sukritikuoti/ lai jis Sau to 
laikosi! Pagaliau, jis yra 
išėjęs “aukštus mokslus” 
vyras, žino ką bedarąs!

Nebandydamas būti už 
p. Grigaitį ūiokytesniu (ko- 
liotis), visgi matau reikalo 
iškeltais- klausimais plačiau 
išsireikšti.

Kaip Tas Viskas Iškilo?
Andai A. ’ Bimba “Kris

luose” pabrėžė, kad, jo nuo
mone, šiandien teisėta Lie
tuvos vyriausybe reikia 
skaityti ne p. Smetonos vy
riausybę, bet Paleckio ir 
Gedvilo vyriausybę, atsieit, 
tarybinę vyriausybę, įsikū
rusią Lietuvoje 1940 metais, 
kai p. Smetona pabėgo “per 
beržyną į Berlyną.”

Ponas Grigaitis, smarkiai 
įpykęs, parašė “Naujienose” 
ilgoką straipsnį, puldamas 
A. Bimbą. Kaip jis girdi, 
drįsęs tokią mintį pareikšti! 
Ir ten pat p. Grigaitis uža- 
takavo “Laisvę.” Girdi, 
“Laisvė” tokią Bimbos min
tį įtalpinusi, turėtų užsire
gistruoti Washingtone kaip 
“svetimos valstybės agen
tas...”

Patiko ši mintis fašisti
nėms p. Grigaičio papū
goms. Stebiu, kad ir p. Tys- 
liava, mėgstąs Grigaičio 
nonsensus dažnai kartoti, 
tą .pačią giesmelę kartoja!

Tuomet parašiau “Kris
luose” pastabą, pareikšda
mas, jog p. Grigaitis ir jo 
papūgos klysta, skelbdami 
nonsensus, būk “Laisvė” tu
rinti užsiregistruoti kaipo 
svetimos valstybės agentas 
dėl to, kad joje tilpo pami
nėtoji A. Bimbos pastaba. 
Ir tą parėmiau faktais, ku
rie, rodosi, turėtų būti kiek
vienam aiškūs. Nurodžiau, 
kad, jeigu dėl to sveikai
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na, o jo paskirtuosius Ame
rikoje diplomatus — teisė
tais Lietu vos atstovais. 
“Naujienos” ir “Keleivis” 
net akstiną p. Žadeikį, Sme
tonos paskirtąjį “Lietuvai 
atstovą,” traukti “Laisvę” 
valdžios teisman, kam ji ne
pripažįsta jo teisėtu Lietu-

Buvusieji tuomet Lietu
voje kitų valstybių diploma
tai apleido Lietuvą, nes, ei
nant SSSR konstitucija, vi-Vos atstovu!... 
sas SSSR respublikas užsie
ninėje politikoje atstovauja 
bendras So v. Sąjungos už
sienio reikalų komisariatas. 
Po to sekė perėmimas bu
vusių Lietuvos atstovybių 
kituose kraštuose. Kai kur 
tosios atstovybės buvo likvi
duotos, uždarytos, pav., Šve
dijoje, Suomijch’, Vokietijoj 
ir kituose kraštuose. Kai 
kur jos nebuvo likvi
duotos, tame skaičiuje Ame
rikoje. Atstovybė ir konsu
latai čia pasiliko, bet jie nuo 
Lietuvos buvo atskirti ir 
tuo būdu jokių valstybinių 
pareigų čia negalėjo eiti, 
neturint jokių ryšių su Lie
tuva. Viską, ką jie čia ga
lėjo padaryti, tai tarpinin
kauti tarp Berlyne esančių 
smetonininkų, • “tautos va
do” ir kitų, ir Amerikoj gy
venančių lietuviškų smeto
nininkų. Per tuos Lietuvos 
diplomatus čia buvo pa
skleista nemažai anti-sovie- 
tiškos propagandos, gautos 
iš Berlyno.

Tuo pačiu sykiu Lietuvo
je gyvenimas ėjo savo keliu. 
Nuo 1940 m. rugp. mėn. iki 
1941 m. birželio 22 d. Lie
tuvoje veikė tarybinė vy
riausybė, su PMeckiu ir 
Gedvilu priešakyje — pir
masis prezidentas, antrasis 
— premjeras. Vyriausybė, 
pastatyta žmonių išrinkto 
Seimo! Ir toji vyriausybė 
veikė iki pat birželio 22-23- 
24 dd., kada Hitlerio govė- 
dos pasalingai Lietuvą už
puolė ir ją okupavo. Pami
nėtoji vyriausybė turėjo iš 
Lietuvos pasitraukti ir pa
sitraukus kovoti už jos iš
laisvinimą.

Pas Mus Pasidalinimas
Ir dėl to šiandien Ameri

kos lietuviuose susidaro 
nuomonės. Jos skiriasi

F
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Atrodo, kad tūliems žmo

nėms saulė j^u pradėjo te
kėti iš vakarų!...

Antroji Medalio Puse
Tie, kurie stoja už antrą

ją pažiūrą, turi savo -argu
mentus, iš kurių galima pri
minti šiuos:

1. Per virš 17-ką metų 
USA /vyriausybė nepripaži
no Sovietų Sąjungos vyriau
sybės, tačiau tai nereiškė, 
kad toji vyriausybė nebuvo 
teisėta.

2. Kai Lietuva patapo ta
rybine ir įstojo į SSSR, 
Jungtinių Valstijų santikiai 
su Sovietų Sąjunga buvo 
gan įtempti. Sovietų Sąjun
gai nebuvo leista net 
pirktis Amerikoje visokios 
kurinės medžiagos. Tuo pa
čiu sykiu, šiandien toji pa
ti Amerika yra su Sovietų 
Sąjunga talkininkėmis. A- 
merika teikia daug pagal
bos Sovietų Sąjungai, tarp 
kitko paskolino jai bilijoną 
dolerių be jokių palūkų 
(procentų) ir tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos su- 
sibendravimas yra gan ar
timas.

3. Dažnai dėl tam tikrų 
sumetimų tarp pačių demo
kratijų diplomatiniai reika
lai kažin kaip susikryžiuoja, 
susinarplioja. Šiandien, pa
vyzdžiui, Anglija, Sovietų 
Sąjunga ir kitos kariaujan
čios prieš Hitlerį valstybės 
tikrąja Franci jos vyriausy
be skaito Laisvą Francūzų 
Vyriausybę su generolu de 
Gaulle priešakyje, na, o 
Jungtinės Valstijos dar vis 
palaiko diploipatinius ry
šius su Vichy (Petaino) val
džia ir ją skaito legale.

4. Jfigu prezidentas Roo
seveltas skaitytų Lietuvos 
vyriausybe Smetoną su jo 
atstovais Amerikoje, tai ši 
“vyriausybė” būtų buvusi 
pakviesta pasirašyti po su
jungtų tautų deklaracija, 
paskelbta š. m. sausio l\d., 
po kuria padėjo savo para
šus net 26 valstybių atsto
vai. Betgi nieko panašaus 
nebuvo.

5. Jeigu Amerikos lietu
viški smeton-naciai, kurie 
skaito Smetoną Lietuvos 
prezidentu ir, vadinasi, tei
sėta Lietuvos vyriausybe, ti
kėtų tam, ką jie skelbia, tai 
kam jie organizuotų “Lais
vos Lietuvos Komitetą” iš 
atvykusių iš Berlyno pro- 
nąciškų asmenų? Jie atvirai 
pasisakytų, kad “tautos va
das” yra pripažintas lega
liu Lietuvos prezidentu ir 
dėlto joki kitoki komitetai 
“Lietuvos valdžiai sudary
ti” nereikalingi! '

Šitaip dalykai atrado dėl 
(Tąsa ant 5-to puS.)
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1. Teisėta Lietuvos 
riausybė yra Smetonos 
riausybė; teisėtu Lietuvos 
prezidentu p: Smetona, me
keno niekad neri nktas, 
smurtu užėmęs prezidento 
vietą (1926 m.), 1940 me
tais dėl baimės už nusikal
timus liaudžiai pabėgęs pas 
Hitlerį, o iš ten atvykęs į 
Ameriką pas savo atstovy
bę ir čia varąs anti-sovieti- 
nę, ty«, pronacišką propa
gandą.

2. Teisėta Lietuvos vy-

prie to prisidėjo.
Norvegijos Quislingai nusigandę, kad 

Hitleris daugiau išlavintus karius ištrau
kė iš Norvegijos ir pasiuntė į Rusiją ka
riauti, o į Norvegiją prisiuntė vokiečius 
iš rusų fronto, kurie fiziniai ir dvasiniai 
netekę vilties, kurie netiki, kad Hitleris 
karą laimėtų.

Iš to galime suprasti, kad su kiekvienu 
Raudonosios Armijos laimėjimu, pasiva- 
rymu į vakarus, augs viltis Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, čechoslova- 
kijos, Jugoslavijos, Graikijos ir kitų pa
vergtų žmonių už pasiliuosavimą. Kartu 
didės pavergtų žmonių pasipriešinimai, o 
iš kitos pusės — hitlerininkų siutimas.
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Vasario mėnesį įvyks “Laisvės” baza- 
ras. Jį kastnet puošdavo, jam didelės nau
dos atnešdavo moterų dirbiniai. Prašome 
draugių jam padirbėti ir šiemet ir apie 
darbus pranešti savo skyriui.

ę—------------ ...... . —-  
Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie

tuvių |inoterų spaudos Sidabrinio Jubile* 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su- 
rengkite moterų vakarus-mitingus.

\

N. K. Krupskaja

Atsiminimai Apie 
Leniną

Emigracijoj

Jau 1904 metų lapkričio 
mėnesį Vladimiras Iljičius bro
šiūroje “žemiečių kampanija“ 
ir “Iskros“ planas,“ (Leninas, 
Raštų rink. VII t. 1 pusi.) ir 
paskui gruodžio mėnesį straip
sniuose patalpintuose “Vpe- 
riod“ 1—3 numeriuose rašė, 
jog artėja laikas tikrosios, at
viros masių kovos dėl laisvės. 
Tačiau viena yra jausti šį ar
tėjimą, o kas kita sužinoti, 
kad revoliucija jau prasidėjo. 
Ir todėl, kai į Ženevą atėjo ži
nios apie sausio 9-ją (22), kai 
atėjo žinios apie tą konkre
čią formą, kurioje prasidėjo 
revoliucija, — tartum viskas 
aplinkui pasikeitė, tartum 
kažkur toli į praeitį nuėjo vis
kas, kas iki šiol buvo, žinios 
apie sausio 9-tosios įvykius Že
nevą pasiekė sekantį rytą. 
Mes su Vladimiru Iljičium, ėjo
me į biblioteką ir pakeliui su
sitikome pas mus ėjusius Lu- 
načarskius. Mes nuėjome ten, 
kur instinktyviai pasuko visi 
bolševikai, kuriuos pasiekė ži
nios apie Peterburgo įvykius— 
į emigrantų svetainėlę, laiko
mą Lepešinskių. Norėjosi būti 
drauge. Susirinkusieji beveik 
nekalbėjo tarp savęs, perdaug 
visi buvom susijaudinę. Sugie
dojom “Jūs aukomis kri- 
tot...,“ buvo susikaupę vei
dai. Visus pagavo mintis, kad 
revoliucija jau prasidėjo, kad 
sutraukyti pančiai pasitikėji
mo caru, kad dabar jau visiš
kai arti tas laikas, kai “žus 
sauvalė ir sukils liaudis, didi, 
galinga, laisva...“

Mes ėmėm gyventi tuo sa
votišku gyvenimu, kuriuo tuo
met gyveno visa Ženevos emi
gracija : nuo vieno laikraščio 
“Tribūnėlės“ (laikraštis “Tri- 
biun de ženev,“ ėjęs Ženevoje 
frąncūzų kalba) išleidimo iki 
kito.

Visos lljičiaus mintys buvo 
Rusijoj. . .

Nuo pat pirmųjų revoliuci
jos dienų Vladimirui Iljiciui iš 
karto buvo aiški jos perspek
tyva. Jis suprato, jo£ dabar 
judėjimas pradės augti, kaip 
lavina, jog revoliucinga liau
dis nesustos pusiaukelyje, jog 
darbininkai eis į mūšį su au
tokratija. O norint nugalėti, 
reikia būti kiek galima geriau 
apsiginklavusiam.

Iljičius visuomet turėdavo 
kažkokį ypatingą nujautimą, 
giliai suprasdavo tai, ką šią 
minutę pergyvena darbininkų 
klasė.

Menševikai, orientuodamie
si į liberalinę buržuaziją, ku
rią dar reikėjo išjudint, kalbė
jo apie tai, kad reikia “atpa- 
laidoti“ revoliuciją, — Iljičius 
žinojo, kad darbininkai jau 
nutarė iki galo kovoti. Ir jis 
buvo su. jais. Jis žinojo, kad 
negalima sustoti* pusiaukelyje, 
kad tai darbininkų klasėje su
keltų tokią demoralizaciją, to
kį energijos sumažėjimą kovo
je, atneštų tokį didelį nuosto
lį darbui, kad taip jokiu būdu 
negalima būtų pasielgti. Ir is
torija parodė, kad penktųjų 
metų revoliucijoj darbininkų 
klasė pralaimėjo, bet nebuvo 
nugalėta, kad nebuvo palauž
tas jos pasiryžimas kovoti, ši
to nesuprato tie, kurie puolė 
Leniną už jo “šaltumą,“ kurie 
pralaimėjus nieko nemokėjo 
pasakyti, kaip tik tai, kad 
“nereikėjo stvertis ginklų.“ 
Liekant ištikimu savajai kla
sei, negalima buvo nesigriebti 
ginklų, negalima buvo avan
gardui palikti kovojančią savo 
klasę.

Ir IljlčiUs darbininkų klasės

avangardą — partiją — nuo
lat šaukė į kovą, į organizaci
ją, į masių ginklavimo darbą. 
Jis rašė apie tai Rusijon per 
laikraštį “Vperiod“ ir laiš
kus. . .

Iljičius ne tik perskaitė ir 
rūpestingiausiai i š s tudijavo, 
pergalvojo visą tai, ką rašė 
Marksas ir Engelsas apie revo
liuciją ir sukilimą, — jis per
skaitė daug knygų ir apie ka
ro meną, visapusiškai apgal
vodamas ginkluoto sukilimo 
techniką, jo organizaciją. Jis 
tuo daug daugiau užsiimdavo, 
negu apie tai kas žino, ir jo 
kalbos apie smogiamąsias gru
pes partizanų karo metu, apie 
“penkiukes“ ir “dešimtukes“ 
— tai buvo visapusiškai apgal
votas planas.

“Sociėtė de lecture“ tarnau
tojas buvo liūdininkas to, kaip 
kiekvieną rytą anksti ateida
vo rusas revoliucionierius, pa
raitytomis, kad nesusipurvin
tų, šveicariškos mados pigio
mis kelnėmis, kurias jis už
miršdavo atsiraityti, imdavo 
vakar paliktą knygą apie bari
kadų kovą, apie puolimo tech
niką, sėsdavo įpraston vieton, 
prie staliuko ties langu, su- 
glostydavo įprastu žestu retus 
plaukus ant praplikusios gal
vos ir paskęsdavo skaityme. 
Laiks nuo laiko jis atsistoda
vo paimti iš lentynos didžiulį 
žodyną ir jieškodavo ten ne
žinomo termino paaiškinimo, o 
paskui vis vaikščiojo pirmyn 
ir atgal ir, atsisėdęs prie sta
lo, kažką greitai, susikaupęs 
rašė smulkiu braižu ant ket- 
virties lapo popieriaus.

Bolševikai visokių priemo
nių ėmėsi nugabenti ginklų į 
Rusiją, bet tai, kas buvo da
roma, buvo tik lašas jūron. 
Rusijoj susidarė Kovos Komi
tetas (Peterburge), bet jis vei
kė lėtai, Iljičius r^šė į.Peter
burgą : “Šitokiam reikale ma
žiausią reikalingos schemos, 
taip pat ginčai ir kalbos apie 
Kovos Komiteto funkcijas ir 
jo teises, čia reikalinga pašė
lusi energija ir dar kartą ener- 

■ gija. Aš su pasibaisėjimu,
dievaži su pasibaisėjimu, ma
tau, kad apie bombas dau
giau pusmečio kalba ir nei
vienos nepadarė! O kalba mo
kyčiausi žmonės. . . Eikite pas 
jaunuomenę,*ponai! štai vie
nas vienintelis visa išgelbstin- 
tintis būdas. Kitaip, dievaži, 
jūs pavėluosite (aš tai iš vis
ko matau) ir pasijusite su 
“moksliškais“ užrašais, pla
nais, brėžiniais, schemomis, 
puikiais receptais, tačiau be 
organizacijos, be gyvojo dar
bo. . . Nereikalaukite jokių 
formalumų, spjaukite, dėl 
kristaus meilės, į visas sche
mas, dėl dievo pasiųskite jūs 
po velnių visas “funkcijas, 
teises ir privilegijas“ (Leni
nas, Raštų rink. VIII t., 325 
pusi.).

Ir bolševikai nemažai dirbo 
rengiant sukilimą, neretai pa
rodydami kolosalinį heroizmą, 
kiekvieną minutę rizikuodami 
gyvybės netekti. Ginkluoto su
kilimo parengimas — toksai 
buvo bolševikų šūkis.

Spalio pradžioje iškilo klau
simas apie lljičiaus važiavimą 
į Suomiją, kur buvo numato
ma pasimatyti su CK, bet be- 
siplėtoją įvykiai kitaip klausi
mą pastatė — Vladimiras II- 
jičius pasirengė važiuoti į Ru
siją. Aš dar turėjau porai sa
vaičių palikti Ženevoje, kad 
reikalui likviduočiau. Drauge 
su Iljičium išskirstėme mes jo 
popierius ir laiškus, sudėstėme 
į vokus. Iljičius savo ranka

Sovietų Sąjungos Darbo Unijų Tarybos sekretorė Klaudija Nikolajevą tėmi- 
ja Anglijos darbininką dirbant prie varstoto laike jos atsilankymo Angli
jos orlaivių gamintuvėj. Jos įspūdinga prakalba, pasakyta per radijų iš Mas
kvos, telpa LLD Moterų Skyriaus išleistoj brošiūroj “Sovietų Moterys į viso 
pasaulio moteris.“

So. Bostone Vakaras 
“Laisvės” Naudai

Gražus parengimas dienraš
čio “Laisvės“ naudai įvyks va
sario 1 dieną, 6 vai. vakare, 
376 Broadway.

Šis parengimas yra ruošia
ma, kad sukėlus kiek finansų 
pasveikinimui “Laisvės“ šėri
ninkų suvažiavimo.

šiame parengime bus ska
nūs užkandžiai ir nepaprastai 
graži koncertinė programa. 
Dainuos garsusis Progresyvių 
Radio Programos vedėjas A- 
leksandras Vasiliauskas, Har
monikos solo gros jaunuolis 
Richard Buividas. Dainuos/ So. 
Bostono jaunuolių grupė ; 'dd. 
Niaurai iš Dedham, Mass.; Ro
žė Merkeliūtė, solistė; Helen 
Žukauskaitė, pianistė, ir kiti.

Užkandžius gamins pagar
sėjusios gaspadinės, draugės: 
M. Peshino, B. Chubarkienė, 
A. Buividienė, P. Žukauskie
nė, M. Bobenčikienė.

Šiame svarbiame parengime 
svečių dalyvaus ir iš tolimes
nių kolonijų, kaip tai, Nor
wood©, Montello, Worcesterio, 
Hudsono, Lowellio ir kitų ko
lonijų. Taigi, į šį linksmą pa
rengimą suvažiuos plati ir 
graži darbininkiška šeimyna, 
kad paremti savo mylimą 
dienraštį “Laisvę,“ kuri visuo
met stovi darbo žmonių reika
lų sargyboje, kuri duoda tei
singas žinias iš viso, pasaulio, 
o ypatingai iš karo lauko. 
“Laisvė“ yra demokratijos ša
lininkė, kuri visuomet stovi 
už mūsų šalies laimėjimą ir už 
nugalėjimą ir sunaikinimą hit- 
lerizmo visam pasaulyj. “Lais
vė” veda griežtą kovą su mū
sų lietuviškais naciais, kurie 
skleidžia žalingą Hitlerio pro
pagandą šioje šalyje. Mūsų 
visų pareiga yra paremti tą 
mūsų lietuvišką švyturį, kuris 
yra užsitarnavęs visuomenės 
para mok.

Todėl! kviečiame visus atsi-

Duosni Auka “Laisvei” 
Ir Vilny Fondui

Rūpestingas svarbių visuo
meniškų įstaigų ir darbų rė
mėjas J. Žilinskas atsiuntė 
pašto perlaidą ir sekamą gas- 
padorišką jos paskirstymą:

Gerbiami draugai ir drati- 
gutės! čia rasite pašto per
laidą ant $15.50, iš kurių:

Penkis dolerius perduokite 
“Laisvės“ šėrininkų suvažiavi
mui pasveikinti;

užrašė ant kiekvieno voko. 
Spalio 26 Iljičius jau smulkiai 
laiške susitarė apie savo grį
žimą į Rusiją. “Puiki pas mus 
Rusijoj revoliucija, kaip dievą 
myliu!“ — rašo jis.

Ši gracioziškai atrodanti 
suknelė galima siūti iš bile ku
rios praktiškos lengvos, ne- 
standžios medžiagos.

Forma No. 8035 gaunama 
nuo 12 iki 20 dydžio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėti numerį, dytį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

lankyti, atsivesti draugus ir 
pažįstamus, o mes užtikrinam, 
kad visi turėsite puikiausį lai
ką.

ALDLD Moterų Komitetas.

Dešimtį dolerių į moterų 
mezgėjų vilnų fondą. I Lai jos 
mezga ko daugiausia raudon
armiečiams šiltų svederių. O 
tas jiems priduos drąsos ir iš
tvermės mušt iš savo žemės 
tuos vokiečius kanibalus. Rau
donarmiečiai kovoja už visos 
žmonijos laisvę. O mes, kiek 
kas galim, turime jiems padė
ti. Tai ir mūs Lietuva grei
čiau bus atvaduota.

Už 50 centų prisiųskite man 
vieną kopiją Moterų Balso ir, 
jei turite, “Vilnies“ kalendo
rių už 1942 metus.

J. Žilinskas,
Suffield, Conn.

Kiekvienas prisidėkime kuo 
nors ir kaip nors laimėti šį 
nuožmųjį karą!. . .

Great Neck’o N. Y., 
Moterys Mezgėjos

Kad ir nedidelė mūsų kolo
nija, bet neatsilieka nė su jo
kiais visuomeniniais darbais.

Gruodžio 1 d., LDS 24 kuo
pos susirinkime, kuriame daly
vavo, kaip ir visuomet, dau
giau moterų, negu vyrų, kilo 
sumanymas išrinkti mezgėjų 
organizavimo komisiją. Išrink
ta šios draugės: A. Lideikienė, 
E. Marcinkevičienė, N. Lips
kienė, A. Bečienė, kurios ne
vilkinančiai ėmėsi darbo ir jau 
turi puikias pasekmes.

Sausio 12, LLD 72 kuopos 
susirinkime mezgėjos turėjo 
savo pasitarimą. Pasirodė, 
kad mezgimo darbas eina vi
su smarkumu, mūsų nenuils
tančios ir darbščiosios moterys 
- motinos smarkiai dirba, ypa
tingai smarkuolė N. Lipskienė, 
kuri numezgė per taip trumpą 
laiką jau du (2) svederius. 
Reikia pažymėti, kad d. Lips- 
kienės jauniausias sūnus, tar
naująs Suvienytų Valstijų or- 
laivyne, sykiu su visais talki
ninkais kovoja sunaikinimui 
fašistinių agresorių Ašies. A. 
Lideikienė‘numezgė vieną (1) 
svederį. Kitos draugės, E. 
Marcinkevičienė, V. Pilvinie- 
nė, A. Bečienė, dar mezga. 
Taipgi yra daug pasižadėjusių 
mėgsti, viena iš tų, tai d. O. 
Lukauskienė, kuri yra patyrus 
kojines mėgsti. Mes, mezgė
jos, reiškiame širdingą užuo
jautą tau, d. Lukauskiene, ir 
tavo dukrelei Olgutei dabar
tinėje liūdnoje valandoje dėl 
d.. K. Lutkausko mirties, ir 
kviečiame jus mėgsti sykiu.,A. 
Bečienė, ne tik mezga, bet ji 
puolėsi sukelti vilnų fondą ir 
jai tas darbas puikiai pavyko, 
bejzvisgi neužteks, trumpoj at- 
<fityj reikės surengti kokį pa
rengimą tam tikslui.

Moterys, katros dirba 
mezga, dar ir stambiai auko
ja, bet nekurie vyriai, vetera
nai organizacijų, didžiuojasi 
herojiška Raudonosios Armi- 
jis pergale, bet kad paremti 
tos kovos darbus, tai nesisar- 
maĮtina numesti vop tik kelius 
centus tokiam begaliniai svar- 
viam reikalui. Moterys visų 
šalių ir tautų entuziastingai 
pasišvenę darbuojasi aprūpi
nimui šiltesniais apvilkalais 
sovietinių kovotojų ir kad įdė
jus kiek ir savo enrgijos tai 
didžiai ir garbingai kovai už 
laisvą žmoniją. Pažymėtina, 
kad O. Kundrotienė, buvus 
greatneckletė, dabar gyvenan
ti Pine Crest Inn, Accord, N. 
Y., virš du šimtai mylių nuo 
mūs, prisiuntė per A. Lideikie- 
nę nemažą ąuką. Mes labai 
pasiilgę Onutės Kundrotienės, 
ypatingai Pirmyn Choras, su 
jų neišsemiama energija, nuo-

Atsiminkime Savo
Geriausi Draugą

Sūkuryje be galo svarbių Per ką sužinotume tikras
darbų i|- finansinių kampani
jų šiemet sulaukiame dienraš
čio “Laisvės“ metinį šėrinin
kų suvažiavimą ir bankietą. 
Jis įvyks jau šį sekmadienį, 
vasario (Feb.) 1-mą, Grand 
Paradise salėse, 318 Grand 
St. Brooklyn©.

Tų pačių darbų sūkuryje 
artinasi ir “Laisvės“ bazaras, 
įvyksiantis vasario 20, 21, 22 
ir 23-čią, Central Palaccy sa
lėse, 16-18 Manhattan Avė.

Mes žinome, kad visi, ir 
ypatingai mūsų draugės, šie
met daug dirba rengdamos 
pramogas, megsdamos svede
rius Sovietų Sąjungos didvy
riškiems kovotojams, Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, 
rinkdamos dbĮerį prie dolerio 
pirkimui savo organizacijai 
apsigynimo bondsų. Dėl to tū
las gal dar pasakys — Per 
daug vajų, “Laisvė“ gal dar 
palauks. v

O popiera ir viskas, kas rei
kalinga laikraščiui, nelaukia, 
bet ypatingai daug pabrango, i kiete linksminsitės su skaitlin- 
šiandien neužmokėjai bilos, —jgesnitr savo draugų ir pažįsta- 
reikmenų "Yiegausi, rytoj laik- mų būriu, kad mūsų dienraš- 
raščio nebus. Ar to kas iš mūs čio bazaras bus turtingu gra- 
norėtume ? Ne. Išgąstis paima žiomis ir vertingomis dova-
pamąsčius, kas būtų buvę, kas 
dėtųsi, jeigu nebūtų “Lais
vės“?

Binghamton, N. Y.
“Party” ir Stambi Auka 

Mūsų Karžygiams

ONA GIRNIENĖ

Draugės Onos Girnienes 
gimtadienio apvaikščiojimas 

i įvyko sausio 17, 1942 metais, 
Lietuvių svetainėje, ir ta pro
ga graži auka — $30.80 su
kelta nuo visų dalyvių Sovie
tų Sąjungos Raudonosios Ar
mijos pagalbai.

Pagerbėme drg. O. žirnie
nę už jos gerą darbavimąsi 
per virš 20 metų progresyvis
kam judėjime.

širdumu, darbštumu ii- tavo 
linksmai skambių dainelių.

Vilnoms aukavo "'sekami: 
Pirmyn Chįpas $1.50, Ig. Ur
bonas $5, O. Kundrotienė $2, 
A. Talanzevičia $1.25 •'"po $1 : 
C. Kasmauskienė, J. K. La- 
žaides, B. P. iKutkai, F. Li
deikis, N. Lipskienė, A. Bečie
nė, A. Lideikienė, P. Bečis, E. 
Gruzinskienė; po 50c.: F. 
Naunikis, H. Pozarienė, J. 
Sechkar, D. Jonas, J. Deš- 
kauskas, F. Klatauskas; po 
25c.: A. Klimienė, A. Skridu- 
lienė, M. Kupčinskienė, M. 
Liumas, M. Urbonas, A. Ur
bonienė, J. Šimaitis, L. Basoy, 
A. Fidirko,/Plekan, :Z. Bečis, 
K. Karaziejus; F. Grišįtevičia 
10c. Viso $24.85.

Širdingai ačiuojame už au
kas. Tikimės ir ateityj pagel- 
bėsite mūsų darbui, nes • dar
bas dar'nepabaigtas.

Mezgėja.

žinias ?
Kas pasitarnautų mobiliza

cijai visų tų svarbiųjų kampa
nijų?

Kas būtų atmušęs lietuviš
kų pronacių melus, kuriais 

.nuodijama lietuvių visuomenė 
ir tuomi prilaikinėjama nuo 
širdingo rėmimo visų kovojan
čių prieš fašizmą?

Kas padėtų organizacijoms 
sušaukti susirinkimus, masi
nius mitingus, suruošti pramo
gas, skleisti apšvietą?

Kas tarpininkautų susipa
žinti su lietuvių padėtimi ir 
veikla kitose kolonijose?

Pagaliau, per ką pasisaky
tume šimtams savo draugų po 
visą Amėriką apie savo skaus
mus ištikus nelaimei, per ką 
pasidalintume džiaugsmais, at- 
siekimais? (

Atsakymą, tikiuosi, jūs turi
te ir atsiliepsite. Atsiliepsite 
taip, kad šis “Laisvės“ suva
žiavimas bus turtingas daly
viais ir sveikinimais, kad ban- 

nomis, nežiūrint visų kitų di
delių, svarbių darbų ir vajų.

S. Sasna.

Šis pokiliukas įvyko virš 
minėtos dienos vakare Lietu
vių Svetainėje, kur mes su
rengėme ir sukvietėme virš 60 
dalyvių. Kada veik visi sve
čiai sėdėjo prie stalo ir, drau
gė Girnienė buvo pakviesta 
per jos draugą, W. Girnį ir 

i dukteųį; Elenorą, užeiti į sve- 
! tainę su “reikalu.“ Atradusi 
pokilį, ji buvo nustebusi, o 

, kartu ir pradžiugo, kad toks 
gražūs būrys viešnių, svečių, 
atėjo jos pagerbti. Mūsų Ona 

j ir jos gyvenimo draugas Wal- 
' ter, taipgi duktė Elenorą bu
vo pasodinti už vidurio stalo, 
kaipo to vakaro garbės sve
čiai, prie gimtadienio kėko, 
kuris buvo jos vardu padary
tas. Qna gavo gražių dovanų 
nuo visų dalyvių ir pavienių 
ypatų. O darlgražesnių teikta 
jai linkėjimų ir komplimentų.

Pirmininkavo drg. P. Miko- 
lajūnas. Rengėjos tos-J^pSr^ 
tės“: O. Mikolajūnienė, J. K. 
Navalinskienė, M. žvirblienė. 
Šeimininkės: P. Bakšienė, A. 
Žemaitienė, E. Okulevičienė, 
O. Mikolajūnienė, O. Mikola- 
junaitė. Gelbėjo: P. Mikola-* 
junas, J. Vaicekauskai, gėli
ninkai. •

Dėkavojame visiems už gra
žią pagalbą, ir visiem^ daly
viams už atsilankymą į “par
ty.“

Tegul Ona Girnienė sulau
kia dar daug, daug gimtadie
nių, ir toliau darbuojasi.

. , Rengėjos.

BROOKLYNO M E Z G £JOS 
VĖL GAVO VILNOMS 

AUKŲ NUO:

J. Žilinskas, Suffield, Conn. 
$10, Great Neck, N. Y., mez- • 
gėjų, per Lideikienę $20, J. 
Dainienė $2, A. Rainienė $2, 
K. Žukauskienė, Newark, N. 
J. $2, B. šalinaitė $1, E. K. 
Sliekienė, Pittsburgh, Pa. $1, 
P. šimanskas, Brooklyn, N. Y., 
$1. Viso $39.

K. Petrikienė,
Mezgėjų ^Kom. Narė. V

N^w York. — Manoma, 
kad visa gauja vokiečių 
submarinų veikia prieš lai
vus amerikiniuose Atlanto 
vandenyse.
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Hitlerio Sapnas
Rašo Jonas Marcinkevičius

(Tąsa)
Rumrich, parėjęs į savo kambarį, ne

rado vietos. Jis žinojo, su kokiu tpavo- 
jingu žmogum turėjo kalbą. Jis rašė 
daugiau informacijų apie Panamos Ka
nalą, o nacių šnipams vis atrodė perma- 
ža. Jie klausinėjo apie viską, artimas sa
leles, kanuolių dydį, cemento tvirtumas, 
amunicijos ir ginklų sandėlius ir daug 
kitų dalykų.

Greitai jis susirišo su Erich Glaser, or- 
laivyno lakūnu tvirtumoj Monmouth. 
Per jį išgavo orlaivių susisiekimo kodą 
(slaptraštį) ir kitame susitikime su 
Schlueteriu, ant vokiečių laivo “Europa”, 
perdavė jį.

— Kodas! Orlaivyno slaptraštis! — su
šuko Schlueter! — Tai puikus iš tavęs 
vyras!

Schlueterio minėtas Schmidt tuojaus 
pasirodė. Jis reguliariai matydavosi su 
Rumrichu. Jie matėsi Hindenburg kavi
nėje, gatvėse ir daugelyj kitų vietų. Jis 
kiekvienu kartu primindavo Rumrichui, 
kad Vokietijos šnipų departmentas pas
kyrė milionus dolerių nacių šnipams 
Amerikoj, kad kiekvienas gali praturtėt 
dirbdamas “fadėrlandui,” jis pasakojo, 
kad naciai Amerikoj turi šimtus šnipų.

Vasario mėnesį, 1937 metais, Rumrich 
vienu kartu gavo $300, tai buvo dideli 
jam pinigai.

visai nėra, — atsakė laivo kapitonas. Šis 
klausimas buvo iš policijos pusės klaida 
ir naciams atidengė, kad jie sekami. Ge
rai policininkai įžiūrėjo trumpais žvilgs
niais į Johanna Hofmann, kuri buvo už
rašyta, kaipo plaukų su taisytoja. Suimti 
ją, tai pavyks susekti ir daugiau šnipų.

Hitleris krūptelėjo. Atsida
rė durys į privačią jo raš

Pas jį atvažiavo jo žmona ir kūdikis. 
Rumrich nusisamdę tris kamabrius 951 
Jenning St., bet kiek ten pagyvenęs nusi
samdę 6 kambarius 1261 Merriam Ave., 
už kuriuos mokėjo $48 į mėnesį. Jo fi
nansiniai reikalai gerėjo šalies išdavys
tės kaina. Jis dirbo fabrike, gavo algą, 
tuo kartu nuolatos naciai mokėjo už šni
po darbą. Rumrichui vaizdavosi, kad jis 
greitai bus turtingas žmogus. Dabar jis 
pradėjo suprasti, kad “Sanders” yra ne 
kas kitas, kaip buvęs kaizerio šnipų va
das pulkininkas Nicolai, o Schlueter, 
Schmidt, Weigand ir kiti, tai nacių šnipų 
leitenantai.

Viename pasimatyme su Rumrichu 
Karl Weigand parodė jam paveikslą, ku
rį aiškino:

— Štai čionai stovi kapitonas Fritz 
Diedemann, asmeninis ir ištikimiausias 
Hitlerio šnipų vadas ir jo draugas; o čia 
matai, mano paveikslas. Šis gi pilnavei- 
dis, leista nosim turi būti jums pažįsta
mas, tai ne kas kitas, kaip Vokietijos 
ambasadorius Washingtone. Ha-ha-ha! 
Ambasadorius, tai diplomatas, “neutra- 
liškas” žmogus, o matai, kad jis kartu 
su Gestapo šnipų adjutantais! Nuo dabar, 
apart ryšių su mumis, kaip ką gali siųs
ti sekamu antrašu: Fraulein Gisela, 
Scheel, Gneisenaustrasse 26; Hamburg, 
Germany. Arba: Mrs. Jessie Jordan, No. 
1 Kinloch St., Dundee, Scotland. Prie to, 
jeigu manęs nebūtų, kas atsitiktų, tai 

, jau su Schmidtu ir ta rudaplauke Jenni 
Hoffmann, kuri dirba ant mūsų garlai
vio “Europa,” kaipo plaukų taisytoja — 
turėk reikalą su’ jais. Atmink, Gustave, 
kad dabar jūs jau pilnas nacių šeimos 
pilietis! Dar kartą pabriežiu, kad atsar
ga ir dar atsarga! Niekais nesiųsk jo
kių dokumentų į Škotiją arba Vokietiją 
tol, kol čia yra kam jie perduoti. Siųsk 
pranešimus tik tada, kada jau čia netu
rėsi ryšių! 9

Užtaisyti Spąstai šnipams
Jungtinių Valstijų slaptos policijos 

žmonės pradėjo smarkiai veikti. Vasario 
24, 1939 m., jie laukė miesto prieplaukoj 
atplaukiant vokiečių laivą “Europa.” Jie 
ruošė nacių šnipams spąstus. Pagal tarp
tautines teises, valdžia gali daryti kra
tas ant kitų valstybių laivų. Vienok, po
licijos žmonės suplanavo geriau pirma į- 
sižiūrėti į laivo įgulą, surasti Kari 
Schlueterį ir Johanna Hofmann, o pas- 

,kui, kada jie apleis laivą, tai ant Ameri
kos žemės juos areštuoti, kad išvengus 
tarptautinio incidento. Quarantine punk
te krašto apsaugos karo laive Jung. 
Valstijų trys atstovai priplaukė prie 
“Europos” ir užėjo ant jos denio. Jie ne
sakė ko jieško, bet visų įgulos narių per
žiūrėjo pasportus j i e š kodami Kari 
Schlueter ir Jenni ir gerai į ją įsižiūrė
jo, bet niekaip negalėjo rasti Kari arba 
Charl Schlueterį. Iš to jie suprato, kad 
tai nacių leitenanto slapyvardė, kad jis 
ant laivo yra kitų vardu užrašytas. Tada 
jie užklausė:

— Kur yra Karl Schlueter?
— Tokio žmogaus pas mus ant laivo

Policininkai apleido “Europą”, tartum 
nieko neradę. Kada laivas sustojo New 
Yorko prieplaukoje, neilgai jiems teko 
laukti, greitai laiptais iš laivo išbėgo Jo
hanna, matyti, turėdama tikslą patirti, 
kaip yra su nacių šnipais New Yorke.

— Sveika Johanna! — tarė Amerikos 
slaptas policininkas imdamas ją už ran
kos. Čia jiems jau nebuvo reikalinga 
daug ceremonijų, nes ji išlipo ant Ame
rikos žemės.

—Wer sind Šie? (Kas jūs esate?)—ji 
pastatė vokiškai klausimą.

— Amerikos valdžios atstovai, — atsa
kė vienas ir parodė jai ženklą.

— Kur jūs mane vedate? Kame daly
bas? Ko jums reikia? — pylė ji klausi
mus.

— Mums reik su jumis pasikalbėti apie 
vieną dalyką. — Ir tą pasakęs valdžios 
žmogus, pašaukė taksį nusivežti ją į 
valdišką raštinę.

— Aš tave nepažįstu! Aš šauksiu pa- 
gelbos! — spyrėsi Johanna.

— Gali šajŽkti, aš valdžios žmogus ir 
mes suteikiame pagalbą tiems, kam jį 
reikalinga. Kur yra Karl Schlueter?

— Aš... Aš nežinau... Aš jį nepažįs
tu.

— Ar tu pažįsti Guenterį Gustavą 
Rumrich ą?

— Ne, aš tokį vardą pirmu kartu gir
džiu,—spyrėsi šnipė.

— Klausyk “fraulein,” kam jums me
luoti, jūs žinote, kad mes žinome visus 
šnipų skymus ir tas nieko nepagalbės. 
Geriau pasakyk, kas yra Kari Schluete- 
ris?

— Ne! — ji suriko.
— Kodėl, “ne”?
Ne! — bet patylėjo ir greitai pradėjo: 

— O, taip, seniau buvo jūreivis Schlue
ter, bet jo dabar ant “Europos” nėra, jis 
turi vakacijas.

— Ar jūs jį gerai pažinote? 1
— Visai mažai, ant laivo yra apie 1,500 

įgulos žmonių, tai savo rūšies miestelis 
ir kur čia visus pažinsi.

— O Rumrichą gerai pažįstate?
— Sakau, kad aš visai tokį žmogų ne

pažįstu. Aš niekados, niekados negirdė
jau tokį vardą..

Tuo kartu taksis pasiekė valdžios raš
tinę. Johanna atsisėdo į minkštą kėdę ir 
baimingai dairėsi. Pro duris buvo atves
tas kalinys Gustav Rumrich. Kaip tik du
rys prasivėrė, jis tarė maloniu balsu:

— Heilo Jenni!
— Rumrich, ar jūs pažįstate šią mote- 

rį?
— Žinoma, tai Jenni Hofmann, nuo 

laivo “Europa.”
— Ar ši mergina buvo kada nors atė

jus į jūsų kambarius kartu su Kari 
Schlueteriu ?

— Taip, kelis kartus.
— Ar tai jai ir Karlui tu perdavei ka

rinius dokumentus, kad nuvežtų į Vokie- 
tiją?

— Taip.
— O kas tuos popierius paėmė ir kur 

padėjo?
— Juos paėmė Karl Schlueter, perdavė 

Johannai ir ji įsidėjo į savo piniginę.
— Kas buvo toliau?
— Mes visi trys ilgai diskusavome na

cių šnipų veiklą ir Kari davė man įstruk- 
cijas, ką dar išvogti.

Kada Rumrich pasakojo, tai Johanna 
sėdėjo akis nuleidus. Rumrichą vėl pa
siuntė į kalėjimą ir valdžios žmogus ta
rė:

— Jenni, jūsų lošis pasibaigė. Dabar 
jums aišku, kad toliau gintis yra tuščias 
darbas. Geriau pasakyk, ką žinai, nes 
mes turime prieš jus dokumentus ir gy
vus liudininkus!

Slaptraštiškas Laiškas
Johanna Hofmann gudri šnipė, bet 

matydama, kad jos reikalai jau eina blo
gai, kaip ką prisipažino, kad kitus išpai
niojus.

— Taip, — tarė ji, — aš ir Kari 
Schlueter buvome Rumricho kambariuo
se. Tai buvo sausio mėnesį, 1938 metais. 
Tai jam atvežiau nuo jo brolio pasveiki
nimą iš Čechoslovakijos.

(Bus daugiau)

tinę ir pasirodė kauluotas 
vyras, nežinia kokio am
žiaus, apsivilkęs pertrumpu 
švarku. Jis šluostė prakai
tuojantį savo veidą purvina 
nosine skepetaite ir kažin 
ką bumbėjo.

— Kas tu esi? — užklau
sė Hitleris.

— Heil Hitler! — pasvei
kino nepažįstamasis. — Aš 
esu Artūras Šmindė, laikro
džių taisytojas iš Klaipėdos. 
Kur mano sūnus? Keturias
dešimt du vyrai buvo pa
imti į karinę tarnybą iš Ge- 
delių kaimo ir tik dvidešimt 
trys iš jų tėra gyvi. Mano 
sūnus Fricas rašė, kad jo 
kuopoje, P e nkiasdešimto 
pėstininkų pulko, teliko gy
vi tik dvidešimt septyni ka
reiviai. Heil Hitler! Bet tai 
buvo kiek pirmiau. Dabar 
jau mano sūnus nieko nera
šo. Jis neatsiuntė net kalė
dinio pasveikinimo. Velniai 
žino... Heil!.

Hitleris susijaukė.
— Tu, Šmindė, esi begė

dis; bet aš galiu tau pasa
kyt vieną dalyką, kuris nu
džiugins tau širdį: Tavo sū
nus mirė už Vokietiją, už 
tavo Vadą. Tai eik sau, pa- 
sidžiaugk ir pabaliavok.

— Pabaliavok? Bet kad 
mes neturime nei šmotelio 
net kepeninės dešros. Tams
ta, Vade, naįkini visą vokie
čių tautą... Po velniais...

Šmindė pasišalino. Hitle
ris susimąstė. Staiga radijo 
garsai pasiekė privačią jo 
raštinę: “K e turiasdešimt 
aštuonios valandos atgal bu
vo pradėti nauji karo veiks
mai milžiniško dydžio. Jie 
padės mums sunaikinti prie
šą rytų pusėje. Tas priešas 
jftu supliektas ir jau nieka
da nepajėgs atsigriebti po 
tokių nuostolių... Jūs ne
galite man prikišt, kad aš 
būčiau bet kada jums davęs 
neteisingų žinių, ir šiandien 
taip pat aš užtikrinu geru 
savo vardu, kad šis nustebi
nąs pranešimas yra teisin
gas: Priešas jau supliektas. 
Maskva.. .yra mūsų.”

— Na, sakyk, sakyk, — 
šnabždėjo Hitleris, — dau
giau sakyk.

“Kadangi bręsta tokie 
svarbūs įvykiai, ypač, kad 
artinasi žiema ir mūsų ar
mijai trūksta reikmenų, to
dėl aš įsakau tuojaus suvest 
apyskaitas su Maskva.”

— Brrr... Kas čia dabar 
pasakė tokią nesąmonę?

Hitleris pamėlynavo iš 
pykčio.

— Kas drįso taip plepėti?
Tačiau Hitleris neišven

giamai pažino savo žodžius; 
negalėjo jų nepažinti.

— Goebbels! Pašaukite 
man Goebbelsą! — sušuko 
Hitleris.

— Sapnai tai yra geni
jaus savybė, — tarė patai
kaudamas, panašus į bež
džionę minist. Goebbels. — 
Kartais stebėtinos mintys ir 
idėjos gema naktį.

— Gana jau, gana! — 
šuktelėjo Hitleris. — Aš net 
nepastebėjau, kaip tu čia 
įėjai. Ir daugelio dalykų aš 
nepastebiu šiomis dienomis. 
Bet tu man tiktai išaiškink 
ir bent kartą savo gyvenime 
pasakyk man teisingai — 
kiek mes nuostolių turėjo
me ties tuom prakeiktu 
miestu... ,

— Tamsta turi galvoje 
Maskva?

— Taigi, taigi...
— Mielasis Vade, Mas

kvos jau negalima užmatyt 
ir per tuos stipriuosius žiū
ronus... Bet... Bet aš 
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apskaitliavau... Nuo birže
lio 22 d. iki gruodžio 1 d. 
mūsiškiu * buvo užmušta 
162,314, sužeista 571,767 ir 
be žinios dingo 33,334, tai

kad mūsų, kareiviai nega
lėtų perdaug greitai trauk
tis atgal... Aš manau, rei
kia jo išradėją apdovanoti.

Hitleris sudrebėjo ir už
dengė rankomis perkrypusį 
savo veidą. Jo ausys pasi
darė tamsiai-mėlynos.

Pasaulinis gengsteris su
drebėjo pagalvojęs, jog kai 
kuriem Miullerįam ir lai
krodininkam gali pavykt 
pasiekti Berlyną net su to
kiais dirbtinio vailoko ba
tais. Kas atsitiks jam, jeigu 
visi tie vyrai pradės reika
laut iš jo apyskaitos?

Hitlerio ausys pajuodo. 
Goebbels pasišalino, jam 
nematant.

(Šį rašinį mes gavome 
anglų kalboje. — Red.)

Hartford, Conn.
Royal Typewriter Co. Darbi

ninkų Laimėjimai

Sausio 19 dieną 5,500 darbi
ninkų ir darbininkių, susior
ganizavusių į CIO, privertė 
kompaniją pripažinti jų uniją. 
Pasirašė ir kontraktą, pakel
dama 5c. mokesčio į valandą 
kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei, ir už virš 40 vai. 
savaitinio darbo, turės mo

viso — 767,415.
Hitleris ūmai pasileido 

isteriškai kvatoti.
—Nustok tauškęs tokias 

nesąmones! Jau net laikro
dininkas Artūras išmindė 
tuom netiki. Dabar jau nie
kas mumis netiki, ir tai yra 
tavo kaičia.

—rBet juk tamsta pats pa
davei šias » skaitlines, ir 
tamsta savo vardu jas už
tikrinai, — priminė Goeb
bels.

—i A, ką ten... vardas... 
Ką reiškia vardas?...

—■ Tiesa yra šitokia, — iš 
naujo pradėjo Goebbels: — 
Mes praradome 20,000 ka
nuolių, 19,000 tankų, 16,000 
orlaivių ir šešis milionus 
kareivių, užmuštų, sunkiai 
sužeistų ir nežinia kur din
gusių, o su tamstos leidimu, 
ponas Vade, aš pridursiu, 
jog mes dar praradome Voi- 
bokalą, Tichviną, Rostovą, 
Kalininą, Kalugą, Kerčą...

— Nutilk! — sušuko Hit
leris.

Tyla ilgai tęsėsi. Staiga 
pasirodė vokiečiu kareivis 
prieš Hitlerio akisk

—Mano vardas yrk Miul- 
leris; buvau užmuštas' arti 
Kalinino. Bet aš vistiek atė
jau pas tave. Aš esu dvasia, 
kuri tau visada vaidinsis. 
Nes tu esi kruviniausias iš 
visų bet kada gimusių žmo
nių. Aš prakeikiu dieną, ku
rioj įstojau į tavo armiją. 
Mane šiurpas kratė, kada 
mačiau baisiuosius reginius, 
kaip piktadariškai tavo ar
mija elgėsi su rusais. Nedo
rybė, sugedimas, prievarta, 
žmogžudystė, žudynės. Se
nelėj moterys ir kūdikiai 
naikinami. Jūs stengiatės 
išnaikint visą tautą, bet tai 
bepirotystė. Rusai tikrai su
triuškins ...

— Mirtis! — sukriokė 
Hitleris taip garsiai, kad 
viskas aplinkui sudrebėjo.

— Mirtis, mirtis, mirtis!
— atsimušė iš visų pusių 
aidas nuo šešių milionų po
rų ištiestų rankų linkui Hit
lerio ir Goebbelso.

Per jąsias pasirodė kita 
regykla: Vokiečių tankai, 
kanuolės, automobiliai, pa
likti tarp sniegų ir lavonai 
vokiečių kareivių, slepian
čių savo veidus pusnyse...

— Donner wetter! — per- 
kūnavo Hitleris. — Mirtis 
visiem! •

Ant rytojaus anksti rytą 
Hitleris atsikėlė, prakaituo
damas šaltu prakaitu. Jis 
liepė atvest Goebbelsą.

— Kas naujo? — užklau
sė Hitleris.

— Viskas puikioj tvarkoj,
— atsakė Goebbels. Sovietų 
kariuomenė iš tikrųjų yra 
arti Oriolo ir grumiasi lin
kui Viazmos, bet ir aš pats 
ten esu... Aa... Mes šį tą 
sugalvojome...

Goebbels padėjo didelį pa
ką a*nt Hitlerio rašomojo 
stalo.

Tai buvo modelis dirbti
nio vailoko (tūbo) bato, pa
dirbto pagal vokiečių armi
jos įsakymą Berlynui pa
baigoje 1941 metų. Tas ba
tas, sveriąs septynis svarus, 
turi būti nešiojamas ant če- 
veryko užmautas. Jo padai 
mediniai, prilipdinti guma; 
padarytas iš rupaus tūbo, 
tokio storio kaip pirštas.

— Žinoma, ponas Vade, 
tatai atrodo labiau panašu 
į kaladę uždedamą kaliniui 
ant kojos, negu į batą. Bet 
jo tikslas yra padaryt taip,

Trečiadienis, Sausio 28, 1942 
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kėti laiką ir pusę kaina nuo" 
gruodžio 1 d., 1941, visiems, 
kurie bei kurios 1941 metuose 
buvo unijoje, kuri buvo tuo
met prirengusi pasirašyt kon
traktą, o kompanija atsisakė. 
Dabar kompanija už tą pra
eita laika turės darbininkams 
pamokėti 3c. į valandą.

Taipgi yra ir kitų pagerini
mų darbininkams, bet visų jų 
negaliu čionai sudėti, nes tas 
apsunkintų mūs laikraštį.

(Mielai ir visuomet, Jūsų 
raštams iš darbininkų kovų, 
vietos rasime!—“L.” Red.)

Senas Hartfordįptis.

RUSAI NAKVOJA KAI
LIŲ PALAPINĖSE,

O NACIAI KAIMUOSE .
Maskva. — Sovietų ka

riuomenė pripratus bile kur 
nakvoti šėtruose pastaty
tuose iš kailių, o vokiečiai 
laikosi įsikibę miestelių ir 
kaimų, kaip savo nakvynių 
vietų. Tai rusai ir šiuo at
žvilgiu turi žymią pirmeny
bę prieš vokiečius.

Berlin. — Naciai pasako
ja, kad jų submarinai Jung
tinių Valstijų ir Kanados 
vandenyse iki šiol nuskan
dinę jau 18 laivų, tarp ku
rių buvę aštuoni žibaliniai.

Religijinių daiktų de
partmentas atdaras 

vakarais
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

Specialiai prisiruošę priimti svečius

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS <
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store 
2410 Main Street, Bridgeport, Cornu

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

-—~~—~~——~

Į WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA !'

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH ]

Savininkai )

; 128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn. į;
s 4* į ;!

Restauracija ir Visokie Gėrimai 
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas 

Šokiai ir Floor Show
; Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir

;! Sekmadienių Vakarais
i: UEgr” Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 26. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

šiandien sakė:
Sovietinės jėgos pietiniai - vakariniame fronte iš

laisvino dar lt) apgyventų vietų nuo vokiečių. Per dvi 
dienas kautynių šiame fronte, Sovietų kariuomenė pa
grobė 6 vokiečių oilaivius, 16 kulkasvaidžių, 200 trokų 
ir automobilių, 83 vežimus su karo reikmenimis ir vie
nų artilerijos sandėlį. Šiame ir pietiname fronte buvo 
užmušta daugiau kaip 1,200 vokiečių.

SOVIETŲ SUBMARINAS NUSKANDINO TRIS 
VOKIEČIŲ LAIVUS BARENTS JŪROJ

Maskva, saus. 27. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido tokį pranešimą:

Per įtūžusias kautynes saus. 26 d., vokiečiai nuken
tėjo sunkių nuostolių; sovietinė kariuomenė "žygiavo 
pirmyn ir užėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų.

Saus. 25 ji. Sovietai sunaikino 25 vokiečių orlaivius, 
o savo prarado penkis. Saus. 26 d. keturi vokiečių lėk
tuvai buvo numušti žemyn arti Maskvos.

Sovietų submarinai Barents Jūroje nuskandino du 
vokiečių transporto laivus ir vieną juos lydėjusį laivą. t

London. — Naciai sušau
dė 22 geležinkelio darbinin
kus Ščakovoj, prie Lenkijos- 
Čechijos rubežiaus, kaipo 
sabotažuotojus.

Berlin. — Vokiečių radi
jas tik šitiek pranešė apie 
karą sovietiniame fronte: 
“Rytuose buvo nuolatinių 
kautynių.” 1

v

Mdskva, saus. 27. — Pra
eitą savaitę Sovietai sunai
kino 126 nacių orlaivius, o 
savo neteko 41-no orlaivio, 
kaip sako oficialis Sovietų 
pranešimas.

Maskva. — Vokiečiai, 
traukdamiesi iš Možaisko, 
susprogdino elektros dirby- 
klą, geležinkelio stotį ir ke
lias bažnyčias.

Kaip Mes Žiūrime į Lietuvą ir Jos Ateitį?

DIDŽIULIAI VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI ORE

Maskva. — Sovietų pul
kininkas Nikolai Klimov 
teigia, kad Maskvos srityje 
iki šiol tapo nušauta žemyn 
959 vokiečių orlaiviai iš vi
so, ir tik 207 jų orlaiviai 
prasiskverbė bombarduot 
Maskvą.

. 400,000 JAPONU FILI
PINUOSE IR KITUR

Chungking, Chinija. — 
Kariniai chinų žinovai skai
čiuoja, kad į Filipinus įsi
veržė 150,000 japonų; į ang
lų Malajus 125,000; į Thai- 
landą 75,000; į francūzų 
Indo-Chiną 50,000, tai viso 
400,000.

Tuose kraštuose veikią ir 
3,000 pirmaeilių Japonijos 
orlaivių.

London. — Anglų laivy
nas teigia, kad jo submari
nai, tui4)ūt, nuskandino dar 
keturis fašistų laivus Vi
duržemio Jūroje.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė numaršavo jau 30 
mylių į vakarus nuo Možai
sko.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 
NEWARK, N. J.

LLD 5 kuopos labai svarbus su
sirinkimas įvyks 30 d. sausio, 7:30 
vai. vakare, Jurginėj Svetainėj, 180 
New York Avė. Visi būkite, nes tu
rim daug reikalų svarstymui.—Sek. 
V. J. K. (24-25)

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kp. reng/a draugišką 

parę pas draugus Lukasevičius, 180 
McAdam Ave., Washington, Pa. 
Pare bus 31 dieną sausio, visas pel
nas skiriamas Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos Medikalės Pa
geltos. Kuopa paskyrė $5.00 iš kuo
pos iždo dėlei laimėjimo, ir padarė 
50 knygelių po 10c tikietą, ir tas 
visas pelnas skiriamas tam pačiam 
reikalui. Dėlto ALDLD 236 kuopos 
draugai užkviečia visus draugus ir 
drauges atsilankyti ir paremti tą 
svarbų parengimą. —/ Kviečia Ren
gėjai. (24-25-26)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia metinj 

“Laisvės” naudai pikniką, gegužės 
(May) 31 d., 1942, Liberty Park.

Prašome vietinių draugijų nerengt 
parengimų ant tos dienos, bet atsi
lankyti ant mūsų rengiamo pikniko. 
—Rengimo Komisija. (24-25-26)

Plėšikų Nacių Barba
riški Darbai

Maskva. — Čionaitinis 
New Yorko Times kores
pondentas Ralf)h Parker 
pranešė bevieliu telegrafu 
savo laikraščiui šitokias ži
nias apie nacius kaipo plė
šikus ir žiaurius naikinto
jus: ;

Naciai nuplėšia šiltesnius 
drabužius ir avalus ne tik 
nuo vyrų, bet ir nuo senų 
moterų ir mažų vaikų. Pa
sitraukdami, jie apipila me
dinius kaimiečių namus ga
zolinu ir sudegina, o mūri
nius namus suardo dinami
tu.

Atimtose nuo nacių vieto
se Smolensko provincijoj, 
Sovietai rado gyventojus 
beveik sausai badaujančius.

Vokiečiai sudegino Boro
dino muzejų su palaikais iš 
Napoleono karo; tokiais 
naikinimais istorinių - kul
tūros įstaigų naciai sukėlė 
kartų valstiečių kerštą prieš 
įsiveržėlius.

“Raudonosios žvaigždės” 
korespondentas Uja Oren
burg,y sugrįžęs iš fronto, 
rašo:

•“Mes nenorime keršto. 
Mes norime teisingumo. 
Mes nenorime žudyt moky- 
tojus-mokytojas 62-jų metų 
amžiaus ar 12-kos metų 
mergaites, bet tiem, kurie 
užmušė mokytoją Nikolaje
vą ir tą mažytę mergaitę 
ir kurie sudegino Borodino 
muzejų, tokiem neturi būti 
leista gyventi ant šios že
mės.”

Pasitraukdami, vokiečiai 
užnuodija vandens šaltinius 
ir šulinius. Tai sovietiniai 
kareiviai tirpdo' sniegą ir 
geria tik iš jo gaunamą 
vandenį.

Sučiupti vokiečių doku
mentai rodo, kad jų armijo
je yra betvarkės ir smunka 
jų karinis ūpas.

ANGLAI PASITRAUKĖ DAR 
45 MYLIAS LIBIJOJ

Pagrobė daug reik
menų NUO NACIŲ 
Maskva. — Sovietų ka

riuomenė, atimdama iš vo
kiečių Andreapolį, pagrobė 
1,000 bačkų gazolino, 10,- 
000 dėžių maisto iš Norve
gijos, daug francūziško vy
no ir 150 vagonų, kurie bu
vo prikrauti karinių reik
menų. C

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas ir anglų minis- 
teris pirmininkas Churchill 
pareiškė, kad bus sudaryta 
taryba, kuri rūpinsis grei
čiausiai patieki karo reik
menų tiem talkininkam, 
kuriem labiausiai jų- reikia.

Maskva. —■ Sovietai vis gi
liau įsiveržia į Smolensko pro- 
vinciją.

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
“teisėtos” ir “neteisėtos” 
Lietuvos vyriausybės!
Kaip Mes žiūrime į Tuos 

Dalykus ?
Mes manome, kad šiuo 

metu ginčytis dėl to ar pa
našaus klausimo nėra rei
kalo. Vyriausis šiandien 
klausimas kiekvienam lietu-* 
viui turėtų būti šis:

Kas daryti, kad juo grei
čiausiu laiku mūsų tėvų že
mę Lietuvą išlaisvint iš Hit
lerio okupacijos?

Kai Lietuvos žmones bus 
laisvi, tai jie patys galės 
laisvai ir nepriklausomai 
spręsti savo likimą pagal 
Atlantiko čarterį, priimtą 
Roosevelto - Churchillo 1941 
m., rugpj. 14 d.

Lietuvos betgi neišlaisvin
si, plūsdamas Staliną ar So
vietų Sąjungą. Lietuvos ne
išlaisvinsi, plūsdamas Miza- 

. ra ar Bimbą ar kokį kitą 
asmenį. Lietuvos neišlais
vinsi skleisdanąas hitlerišką 
propagandą Amerikos lietu
viuose. Lietuvai padėsi išsi
laisvinti tik visišku nugalė
jimu, visišku sunaikinimu 
Hitlerio ir jo gengsteriškų 
sėbrų, — Italijos ir Japo
nijos!

Dabar, kai mūsų kraštas, 
j Amerika, tapo užpultas' ir 
gyvena didelį krizį, juo ma
žiau turime eikvoti laiką 
kalboms apie tai, kokios

formos tvarka bus po karo 
Lietuvoj. Reikia darbuotis, 
reikia veikti, reikia remti 
mūsų krašto vyriausybės 
'pastangas karui vesti, prie
šui - agresoriui sunaikinti, 
Anglijai, Sovietų Sąjungąi, 
Chinijai padėti, mūsų tėvy
nei saugumą ir demokratiją 
užtikrinti.

Kai naciškas Hitleris, fa
šistiškas Mussolinis ir geng- 
steriškas japonas bus sunai
kinti, tuomet ne tik mūsų 
kraštas, Jungtinės Valsti
jos, bus laisvas ir saugus, 
bet ir mūsų tėvų žemė, Lie
tuva, dėl kurios mes .sielo
jamės ir baramės, susilauks 
laisvės.

Kokią valdymosi formą, 
kokia valdžia Lietuvos žmo
nės įsikurs — jų dalykas, 
jų biznis. Mes niekad jiems 
to nediktavome ir nediktuo
sime ! į

Šitaiprmes žiūrime į Lie
tuvos ateitį.

Bet, kuomet liga pradėjo 
graužti jos sveikatą, mažiau 
pradėjo rodytis viešame lietu
vių judėjime; o apie 8 mėne
sius išgulėjus ant mirties pa
talo—išsiskyrė iš gyvųjų tar
po, pragyvenus tik 44 metus 
savo amžiaus.

Velionė buvo kilus iš maža
žemių šeimos,' Panemunės pa
rapijos,' Jonikūnų, kaimo. Į šią 
šalį atvažiavo 1912 metais, vos 
14 metų mergaitė. Lietuvoj tu
rėjo savo motinėlę, 2 broliu ir 
1. sesutę. Gi susituokus su A. 
Adomaičiu, išauklėjo gražų, 
gražiai lietuviškai kalbantį sū
nų, Juozą.

Laidotuvėmis rūpinosi jau
nas ir mandagus laidotuvių di
rektorius, Kazimieras Rama

nauskas - Roman. Susirinkus 
gražiam būreliui velionės 
draugų bei draugių, priešišly- 
dėsiant iš šermeninčsn’ prie 
duobės, po trumpą prakalbėlę 
pasakė Dėdė Vincas.

Kaip šių/ žodžių rašėjas, 
taip ir visi 'Antano Adomaičio 
draugai ir draugės, šio didžio 
liūdesio valandoje, siunčiame 
širdingą užuojautą velionės 
vyrui Antanui, sūnui Juozui ir 
jos dėdei A. Matuliui.

Tenka priminti, kad ant 
Oakland kapų jau ilsisi keli 
žymesni Philadelphijos lietu
viai. Ten ilsisi A. Abraitis, jo 
giminaitis — A. Šimanskis; o 
dabar atgulė į amžino poilsio 
lovą ir Kastancija Adomaitie
nė. 1 D. S.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
C 36!) has been issued to the undersigned 
to sell beer, at. wholesale" under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a! 
134 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARCY BOTTLING CO.. INC.
134 Kingsland Ave., Brooklyn, N, Y.

Philadelphia, Pa.

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia balių sausio 

(Jan.) 31 d. Kliubo kambariuose, 
408 Court St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Bus skanių gėrimų ir užkandžių, 
taipgi griež gera orkestrą šokiams. 
Todėl ElizatothieČiai- ir apylinkės 
draugai visi dalyvaukite šiame pa
rengime, nes visi būsite patenkinti. 
—Kviečia Rengėjai. (24-25-26)

WORCESTER, MASS. 
Extra Svarbus Pranešimas.

Mūsų šalis, U.S.A, kare, padėkim 
Jai—ir tuom visom kovojančiom ša
lim laimėti kovą prieš nacizmą ir jo 
padėjėjus! Būtinai paklauskim sa
ves, kuomi daugiau mes galim pa
dėti apart pirkimo apsigynimo bo-
nų? O yra daug įvairių būdų, ku
riuos mes turim žinoti, Ir prisiren
gę būti, kad reikale galėtume ge
riausiai pagelbėti, kur bus pagelba 
daugiausia reikalaujama. Penktadie
nio vakare, sausio 30 d., prasidės 
Raudonojo Kryžaius Klesos (pamo
kos) Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St. Prašoma, ypatingai moterys 
ir merginos skaitlingai atsilankyti. 
Pradžia 7:30 vakare. — Rengimo 
Kom*. .. (24-25)

Mirė Kastancija Adomaitienė
Sausio 19 dieną, tapo palai

dota, Oakland kapinėse, Kas
tancija Adomaitienė, po tėvais 
Jaku laite.

Tai buvo draugiško būdo, 
jautrios širdies ir gražiai atro
danti moteriške. Savu laiku ir 
pagal išgalę, darbavos^ prog
resyviam lietuvių judėjime,— 
dalyvaudavo draugijų mitin
guose, parengimuose ir nesi- 
sarmatindavo pareikšti savo 
mintis, kaip klausimuose, taip 
ir diskusijose.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA

VILNIES 
KALENDORIUS

1942 METAMS

Prirengė L. JONIKAS 

Duodame nuolaidų platintojams

KAINA 25 CENTAI
v ”

Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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 50c.; Nervų Arba

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

Cairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė, priešindamasi 
vokiečiams ir italams Libi
joj, tačiaus, pasitraukė dar 
45 mylias atgal į šiaurių ry
tus nuo Antelat į Msus. 
apylinkę..

Vokiečiai, atrodo, grum- 
sis linkui Bengazi prieplau
kos ar į Mikili; bet iki Ben
gazi fašistam lieka dar 75 
mylios. (

SUOMIAI, SAKO, ATMU- 
šĘ SOVIETŲ ŽVALGUS

Berlin. — Pranešimas iš 
Helsinkio sako, kad suomiai 
bombardavo Sovietų karei
vines Karelijos tarpvande- 
nyje ir, girdi, atmušė stam
bią grupę sovietinių žvalgų.

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

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

žiu apdaru .................... f.......... 1.60
Vainikėlis, maža maldų knygelė .50 
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
kabalas arba Salamono Išmintis .15 
Girtuoklių Gadzinkos .... ...............15
Tūkstantis naktyj 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 Dean St.

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

grupių ir
Iš senų 
n a ujus 
lūs ir

l sudarau 
irikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 

■'dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES
St., Brooklyn

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLeninore 5-6191

NOTARY
. PUBLIC

' Telephone
STagg 2-5043

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.

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.660

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

&
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 

r modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 

• šermenine. * Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

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

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio. i

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

Telefonas EVergreen 7-1661

I---------------------------------------------------------------------

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Jąz įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

W ■ 

PRISTATOME I NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

.......—............. ' 1 —......................................... - 1 t"’ ' 11
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street,
Tol. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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Žeitas puslapis LAtSVft

NewWko^g^^Zinios
Ką Girdėsite Amerikai 

Ginti Komiteto 
Prakalbose?

Grand

Austin, New 
assemblynia-

štai kokius klausimus, bū
tinai 'visiems žinotinus karo 
laiku, aiškins žymūs kalbėto
jai Lietuvių Komiteto Ameri
kai Ginti surengtose prakalbo
se šio penktadienio vakarą, 
sausio 30-tą, Grand Paradise 
Ballroom, 318 
Brooklyne.

Gerb. Bernard 
Yorko Valstijos
r.as ir pirmininkas mūsų apy
linkės Civilinių Apsigynimo 
Tarybos, kalbės apie tai, dėl- 
ko ii- kaip suorganizuota ta
sai apsigynimas, kas jau nu
veikta toje srityje.

Dr. J. J. Kaškiaučiusį viso
je Amerikoje paskilbęs liau
dies sveikatos sargas ir moky
tojas, aiškins, kas daryti nelai
mei ištikus.

Herman Stornstein iš J. V.. 
Darbo Department© papasa
kos, kas darytina atsitikime, 
jei priešų orlaiviai praskristų 
pro sargybas ant miesto. Aiš
kins, kaip kovoti prieš tas 
bombas, kaip nuo jų gintis.

D. M. šolomskas, žinomas 
kalbėtojas ir pasaulinės padė
ties žinovas kalbės apie vė
liausius posūkius kare, nuro
dydamas to priežastis ir per
spektyvas ateičiai.

Taipgi šios šalies Raud. 
Kryžiaus atstovas trumpai 
praneš apie tai, kokią rolę lo
šia ši organizacija karo metu.

Tarp įdomių ir svarbių 
prakalbų bus ir žavingų dai
nų, kurias mums dainuos pa
skubusi solistė Biruta Ramoš
kaitė ir Aido Choras, vadovau
jamas Aldonos Žilinskaitės.

Prakalbų pradžia 8 vai. va
karo. Įžanga nemokama.

Visi-visos kviečiami atsilan
kyti ir išklausyti čia
mas svarbias pamokas jūsų ir 
jūsų šeimos ir draugų gerovei.

Komisija.

duosi

Rengia “Daily Worker” 
Sukakties Mitingą

Angliškam darbininkų dien
raščiui “Daily Worker” šį mė
nesį suėjo 18 metų. Atžymėji- 
mui tos sukakties rengiama 
masinis mitingas vasario 8-tos 
popietį, Manhattan Center, 
34th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Dienraščio sveikintojų ir 
kalbėtojų sąstate randasi žy-

Dienraščio ‘Laisvės’ Bankiete 
Sueisim Daug Tolimų Svečių

Aną dieną jąu buvo minėta

Pirmame Laisvės Radio 
Kliubo Susirinkime 

įsirašė 31 Narys

Būtume išėję iš Čia su di
desniu skaičiumi narių, bet 
maspeth iečiai, kurie puikiai 
parėmė radio, nusitarė steigti 
savo kliubą Maspethe, tad čia 
nestojo. ,Nėra abejonės, kad 
jie sudarys puikų kliubą, 
mums didelį konkurentą.

Nutarta ruošti pramogą ra
dio naudai ir išrinkta komisi-

Trečiadienis, Sausio 28, 1942 ■
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Duokite Kraujo Išgelbėti Ameri-- » 
kos Kareiviu ir Jūreiviui Gyvastis

Pereito sekmadienio
“Laisvės” svetainėj,

O ra n d

užtikrintai pasižadėjo atvykti 
į dienraščio “Laisvės” šėrinin- 
kų metini suvažiavimą ii- į į 
bankietą, kuris įvyks tuojau, tarnauti, 
po suvažiavimo šį”sekmadienį, 
vasario (Feb.) 1-mą, Grand 
Paradise salėse, 318 
St., Brooklyne.

Artinantis suvažiavimu i-ban- 
kietui ir žinios daugėja. Štai 
keletas iš daugelio kitų kolo
nijų :

Iš Montello, Mass., atvyks
ta. žinoma veikėja scenoje ir 
šiaip organizacijose M. Gu- 
tauskienė. Bus svečių ir iš ki
tų Mass, miestų. Iš Easton, 
Pa., pribūna L. Tilvikas, V. J. 
Stankus ir kiti. Tai, žinoma, 
ne viskas, ko tikimės iš Penn- 
sylvanijos miestų.

Conn, ir New Jersey visuo
met dalyvauja masiniai, nes 
tai mūsų artimieji kaimynai. 
Orui tarnaujant, jie 
mašinomis, byriais, 
lyniečiai, žinoma,

pribūna 
Brook- 

nesiduos 
svečiams nustelbti. Jie, kaip ir
visada, ruošiasi dalyvauti sa

vo dienraščio bankiete. Jie 
tam turi daug priežasčių. Vie
na, būdama arti ir kaipo dide
lės kolonijos gyventojams 
“Laisvė” gali dar daugiau pa

nagu kitų kolonijų
lietuviams. Jie savo dalyvu- 
mu nori patarnauti “Laisvei”, 
kaip ji tarnauja ir tarnaus 
jiems. Įš kitos pusės, juk sėk
mingumas savo dienraščio 
bankieto eis savo kolonijos 
kreditui. Prie to, kaipo namiš
kiai, brooklyniečiai laukiame 
savo mylimų, iš toliau atvyks
tančių svečių. Prieš juos mes 
norime gerai pasirodyti, juos 
pasitikti ir ta reta proga pa
sinaudojant su jais kartu pa
silinksminti.

Dėlto brooklyniečiai rengia
si skaitlingai dalyvauti “Lais
vės” bankiete šį sekmadienį, 
vasario 1-mą. Bankieto prad
žia 6 vai. vakaro. Bilietas 
$1.50. Vien šokiams 50c.

Savo patogumui ir bankieto 
sėkmingumui pasitarnausite 
įsigydami bilietus iš anksto. 
Gaunami “Laisvės” raštinėj ir 
pas platintojus.

rytą, 
įvyko 

Laisvės Radio Programos trė
mėjų susirinkimas, kuriame 
svarstyta-nutarta visa eilė 
klausimų sąryšyje su tos pro
gramos palaikymu ir gerini
mu.

Programų anaunceris Orma
nas prašė jį paliuosuoti iš tų 
pareigų dėl turimų daugelio 
kitų darbų, tačiau šis klausi
mas paliktas lig šiol veikusiam 
komitetui spręsti.

Narys.

Dar Apie Automobilių 
Taksų Štampas

Susiedijose Praves Krūtinės 
, Egzaminus

sve-
Ma'-

por-nariai 
“Teodolin-

Maspeth, L. L
Sekmadienį, 8-tą dieną va

sario (February) Liet. Lit. 
Drg. ir Liet. Darb. Susivien. 
vietinės kuopos rengia šaunų 
parengimą New National 
tainėje, 61-60 56th Road, 
spethe. ,

Liaudies Teatro 
statys komedijėlę
da”. Taipgi dainuos Brookly- 
no Aido Choras, vadovystėje 
A. Žilinskaitės. O po progra
mai, bus šokiai prie smagios 
orkestros.

Pradžia 4-tą valandą po 
pietų. Įžanga tik 55 centai.

Maspethiečiai kviečia vieti
nius ir kaimynus dalyvauti šia
me parengime, pasilinksminti 
kartu su jais ir paremti šias 
darbininkiškas organizacijas.

Rengėjai.

Brooklyno Lietuviai, . Užsire
gistruokite Davimui Kraujo 

Amerikos Raudonajam 
Kryžiui

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopos ir kitos orga
nizacijos sudarė komitetą su- 
registravimui lietuvių davimui 
kraujo. Komitetas kooperuoja 
su Amerikos Raudonojd Kry
žiaus Brooklyno Skyrium.

Vyrai ir moterys, nuo 21 
iki 60 metų amžiaus, kurie ge
roj sveikatoj, tuojaus užsire
gistruokite.

Galite asmeniniai užsiregis
truoti LDS. Centro raštinėj, 
419 Lorimer St., arba atvirute 
pranešant savo vardą ir ant
rašą. Kuomet susiregistruos 
reikalingas skaičius, visiems 
bus pranešta, kada ir kur rei
kės pribūti.

Kraujo ėmimo procesas la
bai lengvas, užima mažiau

pusvalandžio; mažai kraujo 
imama, todėl kraujo davėjas 
nenusilpsta. Atlikite savo pa
reigą—duokite kraujo išgelbė
jimui Amerikos kareivių, jū
reivių ii- civilių gyventojų gy
vasties. Komitetas

Jau minėjome, jog prade
dant vasario 1-ma kiekvienas 
važinėjamas automobilius tu
rės parodyti taksų užsimokėji
mo žymę—žemutiniame deši
niame “windshield” kampe.

Pas auto vairuotojus kyla 
klausimas, kas daryti, jei 
štampą pavogs?

Į tai atsakoma, jog valdžia 
negarantuoja, kad automobi
listai gaus naujas štampas. 
Tačiau patariama apie pavog
tas štampas parašyti skundą 
Iždinės Departmentui, Wash- 

1 ingtone.
Savininkams pataria štam

pas prilipinti su shellac’u, 
nesiduos nuimamos. Taipgi 
taria nesuliejamu rašalu 
stampos įrašyti auto inžino 
merį, tas padarys štampą 
naudinga kitam.

Sąryšyje su sveikatingumo, 
kampanija, Bedford ir Fort 
Greene sekcijų gyventojai 
Brooklyne turės progą gauti, 
nemokamus X-spindulių pa
veikslus.

Paveikslų ėmimas bus pra
vestas vasario ir kovo mėne
siais, vietos mokyklų kamba
riuose įrengiant laikiną klini
ką. Ims sekamomis 
vasario 16 ir 28-ta 
35-toj, kovo 2 ir 6 
167-toj, kovo 9 ir 13 
57-toj.

dienomis: 
mokykloj 
mokykloj 
mokykloj

tai 
pa- 
ant 
nu- 
ne-

Miestas Įsteigs 70 
Alarmo Sirenų

Angly Kalba Lavintiems 
Ateiviams

New Yorko Miesto Kolegija 
skelbia anglų kalbos kursus

mūs Amerikos darbininkiškos | tiems ateiviams, kurie yra iš-
žurnalistikos pilioriai, 
Mike Gold, Ait Young, 
spaudos artistas, Louis 
denz, Ben Davis, Jr., ir

kaip 
darb.

Bu- 
kiti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas porteris apvalyti Bar 

& Grill. Su atlyginimu susitaikysi
me. Atsišaukite į Laisvę, 427 Lori
mer St. (24-25)

kambariai ant išrandavojimo. 
kambariai šviesūs, su langais, 
naujiausios mados combination 
ir gas pečius. Tik vienais laip- 
aukštyn. Randa labai tinkama.

RANDAVOJIMAI
5

Visi
Yra 
coal 
tais
Privažiavimas labai parankus. Prie 
City Line. Ant Lefferts Ave. trau
kinio išlipkite ant Grant Ave. sto
ties. Antrašas: Bulota,1 435 Lincoln
Ave., Brooklyn, N. Y. (22-24)

ėję vidurinius ir aukštuosius 
mokslus kitose kalbose, bet 
trūksta žinių ar praktikos 
anglų kalboj. Juose specialūs 
atydos kreipiama į tą fazę, 
kuri kam reikalingiausia—sa
kinių formavimą, teisingą tar
mę, gramatiką ar laiškų rašy
mą.

Registracija sausio 29 ir 30 
nuo 2 iki 3:30 po pietų ir 
•7—8:30 v. v., kambarys 827 
po numeriu 17 Lexington Ave. 
(kampas 23rd St.), N. Y.

Klasių yra dieninių ir vaka
rinių. Pamokos prasidės 2 ir 3 
vasario. Dėl sąlygų ir. klasių 
susitariama užsiregistruojant. .

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y«

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

Priduso Dėl Stokos Oro

Miestas nupirko 70 sirenų 
perspėjimui gyventojų apie 
atakas iš oro, kaip pranešė 
majoras LaGuardia savo kai-, 
boj per radio iš miestavos sto
ties WNYC pereitą sekmadie
nį. Tuojau būsiąs pradėtas 
darbas įjungti sirenas į alar
mo aparatą.

Medaliai Maršuos Namo
Sausio, 27-tą New^Yorke su

ruošta medaliams sunešti ce
remonijos Miesto Salėje,— 
tiems medaliams, kuriais buvo 
apdovanoti Amerikos piliečiai 
ar gyventojai per Ašies vals
tybes dar taikos metu.

Surinktų medalių metalas 
bus panaudotas bomboms ir 
kulkoms daryti, tokiu būdu 
medaliai ne vięnas sugrįš jų 
davėjams—bombų ir kulkų 
pavidale.

Glaudų raportą susirinkimui 
pateikė J. Ormanas, anaun- 
ceris. Jis pažymėjo, jog iš 
priežasties karo radio stotims 
ir programoms būna naujų pa
tvarkymų, kurių ir mes turime 
prisilaikyti. O tas žymiai pa- 
sunkina-padaūgina darbą. Ir 
ne viską galima priimti, taipgi 
viskas turi būt priduota sto
čiai anksčiau. Taipgi dėl viso
kių kampanijų, vedamų sąry
šyje su rėmimu kovos prieš fa
šizmą ir šalies gynimu, .yra 
apleidžiama radio finansų 
klausimas. Dėlto, sakė Orma- 
'nas, reikėtų įsteigti organiza
ciją, per kurią rėmėjai žino
tų visą padėtį, galėtų duoti pa
tarimus ir sumanymus, rūpin
tųsi finansais.

Programos reikalais kalbėjo 
Mizarienė, Weiss, Juška, Bie
liauskas, Sasna, Kaulinis, Ber
notą, Mizara, Stakovas, Do-! 
binis, Keršulis, Bonkevičienė 
ir, regis, tūli kiti. Visų mintys 
supuolė tame, kad nežiūrint 
pasunkėjusių sąlygų radio 
programa mums naudinga ir 
reikalinga palaikyti, taipgi 
daugiau jai dirbti.

Kalbose išreikšta dėkingu
mo programos vedėjams, ku
rie jau per pusmetį dirbo. Jie 
dirba be jokio atlyginimo, sa
vo liuoslaikiais.

Nusitarta įsisteigti veiklų 
Laisvės Radio Kliubą ir išrink
ta valdyba: Pirm.—Geo. Kli
mas, f in. sekr. — M. Stako
vas, sekr. — W. Keršulis, iž- 
din. — S. Sasna. Ant vietos 
susirašė 25 nariai, užsimokė
dami po $1, kiti po $1.25, tre
ti po $2 metinės duoklės, o 
dar kiti pasižadėdami kas me
nuo mokėti po $1, kad Laisvės 
Radijui nereikėtų skaitytis su 
kiekvienu centu norint kokių 
pagerinimų programai. Mat, 
susirinkimo vedėjas M. Dobi- 
nis pareiškė, kad duoklės yra 
nuo $1 iki $100 per metus, 
4<as kiek nori ir išsigali—dau
giau, geriau.

Negalėjusieji būti susirinki
me sekamą dieną šeši kiti pri
davė mokestis, tad kliubas 
pradėjo metus su 31 nariu ir 
$36.50 fondu programoms. Ti
kimasi, kad lig. sekamo susi
rinkimo paaugs bent iki 50. 
Rėmėjai prašomi įstoti kliu- 
ban tuojau, nelaukiant susirin
kimo.

F. W. Shalins
(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

[■>
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Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

A

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Tfciangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tcl. EVergreen 8-7179

‘LAISVES’ METINIS
BAN KIETAS

Jūs Galite Padėti Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

NAMŲ SAVININKŲ DOMESIUI
Didžiojo New Yorko lietuvių na

mų savininkų organizacijos metinis 
susirinkimas jvyks penktadienį, sau
sio (Jan.), 30 d., 8 vai. 
Crescent Palace (P. 
3386 Atlantic Avė., 
cent St., Brooklyn,

Šiame susirinkime 
direktorių rinkimai,

' svarbūs pranešimai. Visi nariai yra 
prašomi dalyvauti. Kviečiame ir ne 
narius namų, savininkus atsilankyti, 
susipažinti ir prisidėti prie organi
zuoto veikimo. — Valdyba.

(24-25)

vakare, 
Buzelio) salėje, 
kampas Cres- 

N. Y.
bus valdybos ir 

apyskaitos ir

Septyni asmenys dviejose 
Martucci šeimose, 479 New 
York Avė., buvo pridusę dėl 
stokos oro—vandens šildytu
vui išvartojus visą oksigeną. 
Nelaimę atradus laiku, pavy
ko juos atgaivinti.

Daugelis žmonių nežino ar
ba užsimiršta, jog bile ugnį 
kūrenant kambaryje reikia 
laikyt langus atvirais, nes ki
taip galima pridusti-apsvaigti. 
Centraliniais šildytuvais apšil
domi kambariai ilgiau gali pa
būti uždari, yra saugesni, ka
dangi kur nors skiepe kūrena
mas pečius nepaliečia kamba
rių oro.

Laisvės metinis bankietas 
jvyks vasario (Feb.) 1-mą, 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., Brooklyne.

Visiems žinoma, jog Laisvė 
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, paragin
kite savo draugus.

E. Osorowitz, savininkas au
to taisytuvės, Jackson Ave., 
Long Island City, apdegė ace- 
tyliniam degintuvui eksploda- 
vus ir padegus šapą. Apdegė 
ir 6 mašinos. Kitas išgelbėjo 
praeiviai.

Vasario 1 February
Tuojau įsigykite bilietus, 

nes jau labai trumpas 
laikas

ĮŽANGA 

$1.50 
Asmeniui

“Laisves” Bendrovės suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ
Šokiai tęsis ir laike vakarienės kitoje svetainėje

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮRANGA 50c. 
Įskaitant federates valdžios taksus

BAZARAS BUS

Vasario-February

★ LIETUVIŠKA ★

<♦>

<♦>

<♦>

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

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

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

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

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VALAI VAKARO 
X

Penktadieniais ir Šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS |STAIGA

Queens prezidentas Burke 
reikalavo Hš miesto didesnio 
budžeto už pernykštį. Pakėli
mas, sumoje $387,598, vy
riausia esąs reikalingas pakel
ti valdininkų ir jų raštinių 
tarnautojų algoms.

Frank Frigante,\parėjęs gir
tutėlis, pašovė norėjusią jį iš
varyti iš namų žmoną Kathe
rine ir jos motiną Mrs. Musso, 
savo namuose, 405 Autumn 
Ave. Suimtas.

Rhcingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽETOAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

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

Central Palace Saleje
18 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

Štai 
ad|,esas«

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti sitį Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N.
Tel. EV. 4-8698

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

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




