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AMERIKOS KARIUOMENE JAU DAUGELYJE FRONTŲ UŽSIENIUOSE
KRISLAI

Dabar Jau Aišku!
Asmens Rolė Istorijoj.
Lietuvos Intelektualai, Pa

bėgę Iš Lietuvos.
Atsiminkite.
Suomijoj.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Kalbėdamas p a r 1 amento, 
Anglijos ministeris pirmrnin-

v
. • • MKOM

kas Churchillas oficialiai pa- . _ „ _ , _ . „
reiškė, kad Hitleris pereitą N O. 24 LAISVĖS ANTRATde«onVs7 st?wM2^878TREET Brooklyn, N. Y., Ketvil’tad., Sausio (January) 29, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.
vasarą buvo prisiuntęs i Ang-
liją Hessą siūlyti taiką. Tai 
buvo gudrus naciu triksas. Jie 
norėjo susitaikyti su Anglija ir 
pradėti karą prieš Sovietu Są
jungą. Kai pastaroji būtu bu
vusi nugalėta, tuomet naciai 
būtų metęsi atgal ir nugalėję

Raudonoji Armija Jvaro 
Vis Giliau Kylį į Nacių

Liniją Šiaurvakariuose

& 5

“Paskirstyk ir valdyk!” To
kio obalsio laikėsi 20-tojo am
žiaus hunai!

London. — Maskvos radi
jas sakė, kad vokiečiai sku-. 
botai atsiunčia vis daugiau 

Jei vietoje Churchillio Ang-(savo kariuomenės, kad Šu
lijos premjeru būtu buvęs laikytų Raudonosios Armi- 
Chambcrlainas ar jam pana-Įjos žygiavimą pirmyn pie
šų s, tai Hess.o misija būtą pa
vykusi. Ir čia dar sykį parodo, 
kad labai svarbų vaidmenį vai
dina istorijoje ir asmuo.

Churchillas patalpino Hessą 
į kalėjimą ir laukė, ką naciai 
darys. Kada jie pasalingai už
puolė Sovietų Sąjungą, tuomet 
Churchillas pareiškė visam pa
sauliui, kad Anglija padės So
vietų Sąjungai ir kariaus prieš 
Hitlerį, kol jo jėgos bus su
naikintos.

Na, ir šiandien matome, jog 
taip ir bus!

Visiem Lietuvių Ko
operatyves Spaudęs 
Bendr. Dalininkam

Prez. Rooseveltas Sako, kad 
Amerikos Armijos Svetur 

Yra 6-se iki 10 Vietų

tiniame fronte, bet jiem vi
sai nevyksta sustabdyt rau
donarmiečius.

Sovietų armijos laikraštis 
“Raudonoji žvaigždė” rašo, 
kad sovietine kariuomenė, 
veikdama dieną ir naktį, į-

čių linijas tarp Maskvos ir 
Leningrado. Tuo pačių lai
ku raudonarmiečiai sunaiki
na bei suima daugelyje vie
tų apsuptus nacius.

Pietiniame fronte Sovie
tai, tarp kitko, pagrobė do
kumentus vieno vokiečių 
pulko ir vieno jų artilerijos 
dalinio; sunaikino du bata
lionus naciu kariuomenės ir 
sučiupo vėliavas dviejų jy

Metinis 1942 m. Lietuvių Kooperatyves Spaudos 
Bendroves šerininkij suvažiavimas įvyksta sekma
dienį, vasario 1 d., 10 vai. ryto, Grand Paradise Sve
tainėj, 318 Grand St., Brooklyne.

Visi dalininkai prašomi dalyvauti. Organizacijos, 
kurios turi Šerus, kurios siųs delegatus, tai privalo 
delegatams įduoti Šerą ir paliudijimą, kad jie išrin- 
ti tą Šerą atstovauti. Pavieniai šėrininkai privalo at
sivežti ir Šerus.

ADELĖ PAKALNIŠKIENĖ, 
LKSB. Direktorių Sekr.

Washington. — Pasikal-|Visą galimą pagalbą į tą iš
liejime su laikraštininkais 
prezidentas R o o s eveitas 
sausio 27 d. sakė, jog 
šios šalies kariuomenė yra 
nusiųsta 
šias iki 
vairiose 
Amerika 
mijos dalis į Šiaurinę Airi
ją ir kitus užsienių punktus, 
kad užtikrinus galutiną

užsienin jau i še- 
dešimties vietų, į- 

pasaulio dalyse, 
pasiuntė savo ar-

BRAZILIJA SUTRAUKYS 
RYŠIUS SU AŠIM

Rio de Janeiro, Brazilija, 
sąus. 28. — Pranešama, kad 
Brazilija yra pasiruošus bi
le valandą sutraukyti diplo
matijos ir „prekybos ryšius 
su Japonija, Vokietija ir 
Italija.

LAISVIEJI FRANCOZAI- 
TALKININKŲ DRAUGAI
Washington. — Laisvieji

Prancūzai leido
naudoti visas tų fran- 
valdomas vietas Paci- 
Vandenyne prie Japo-

talkinin-
kam 
cūzų 
fiko

Dabar patyrėme, kad dar 
sekami Lietuvos žymūs žmo
nės yra gyvi ir gyvena Sovietų 
Sąjungoj: Aleksandra Staške- 
vičiūtė, Kauno operos solistė; 
Povilas Pakarklis, teisininkas; 
Jonas Kriščiūnas, Dotnuvos 
žemės ūkio Akademijos pro- 
fesorius; Juozas Banaitis, 
kompozitorius; Vytautas Gir
dzijauskas, Vilniaus Universi
teto profesorius; Juozas Baltu- 
šis-Juozėnas, jaunas rašytojas.

Pasirodo, kad visa eilė Lie
tuvos intelektualų suspėjo pa
sišalinti iš Lietuvos pirmiau, niją. 
negu juos Hitlerio govėdos su
čiupo ir nužudė.

Apie Petrą Cvirką ir Liudą 
Girą, kuriuos Ancevičius su 
Grigaičiu buvo įkalinę ir pa-1 
darę fašistais, ir apie Salomėją j 
Nėris, kurią Ancevičius, su 
Grigaičio pagalba, paskelbė 
žuvusią nuo bolševikų kulkos 
(už tai, kad nenorėjo bėgti Didieji Amerikos bombiniai 
nuo Hitlerio govėdų!) mes jau 
buvome rašę.

Visi šitie ir eilė kitų žymių 
Lietuvos darbo inteligentų gy
vena Sovietų Sąjungoj ir kovo
ja už išlaisvinimą Lietuvos!

Smagu!

Amerikos Lakūnai Nus
kandino dar Vieną Japo

nų Laivą, Sužeidė Du
Washington, saus. 28

PARTIZANŲ ŽYGIAI
Sovietiniai partizanai įsi

galėję Briansko miške, 25,- 
000 ketvirtainių mylių plo
to, ir iš jo smogia galingus 
kirčius vokiečiam.

Be- kitko, partizanai su
sprogdino mieste Oriole 
viešbutį, kuriame buvo ap
sigyvenę 150 nacių oficie- 
rių. Mažai kas iš tų oficie- 
rių išliko gyvas.

Partizanų veiksmai taip 
įvaro vokiečius į' desperaci
ją, kad nacių komandieriai 
įsakė pakarti, o ne sušau
dyti visus suimamus parti
zanus ir jų padėjėjus.

Sovietiniai kareiviai, par
tizaniškai veikdami užnuga- 
rėje vokiečių, paskutiniu 
laiku sunaikino tris nacių 
traukinius pilnus amunici
jos, susprogdino 47 tiltus ir 
sudaužė bei sudegino 17 
šarvuotų automobilių ir 85 
trokus; užmušė 187 vokie
čių oficierius ir 1,285 karei
vius ir suėmė 63 jų oficie
rius ir 62 kareivius.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, saus. 27. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas išleido tokius pranešimus:
Filipinų Sritis — Per paskutines 24 valandas beveik 

nebuvo mūšių ant žemės Bataan pusiausalyje.
Du iš generolo MacArthuro P-40 lėktuvų turėjo su

jaudinantį susikirtimą su trimis japonų bombininkais 
— smigikais. Mūsų lėktuvai nušovė žemyn du priešų 
orlaivius, o trečią sužeidė. Abudu mūsų lėktuvai išliko 
V/isiŠKai sveiki, f

Dvi dienos atgąll įvyko nepaprastas mūšis tarp dvie
jų motorinių Amerikos torpedlaivių ir japonų orlaivių, 
smigikų, kurie dviem būriais puolė tuos torpedlaivius. 
Torpedlaiviai nebėgo šalin, bet šaudė į priešų orlaivius, 
smarkiai plaukdami ta pačia linija, kuria japonų bom- 
bininkai juos puolė;Ar taip jie sužeidė tris priešų or
laivius, kurie paskui pradėjo smukti žemyn. Generolas 
MacArthur pareiškė pagarbą tų torpedlaivių oficie- 
riams ir jūreiviams už narsą ir veiklą.
VYRIAUSIAS AMERIKIEČIŲ ARMIJOS KOMAN- 

DIERIUS DIDŽIOJOJ BRITANIJOJ
Didžioji Britanija — Amerikietis majoras generolas 

James E. Chaney tapo vyriausiu komandierium visų 
Jungtinių Valstijų armijos jėgų Didžiojoj Britanijoj. 
Gen. Chaney buvo jau tuląlaiką išbuvęs Londone, ir jo 
štabas jau keli mėnesiai atgal buvo ten sudarytas su 
brigados generolu Chas. L. Bolte kaipo štabo galva.

|VlbcX gdlllllcl pUį'cUUcJ Į Lcį 1d" 

tisą sritį. .
AIRIJOS RESPUBLIKOS 

PROTESTAS NETURI
PAGRINDO

Pietinės Airijos Respub
likos ministeris pirmininkas 
de Valera užprotestavo 
prez. Roose veltui, kad Ame
rikos kariuomenė, be jo ži
nios, išsikėlė į Šiaurinę Ai
riją. (Šiaurinė Airija yra 
atskiras kraštas nuo Airijos 
Respublikos ir pilnai susiri
šus su Anglija. Airijos Res
publika gi, nors skaitoma 
Anglijos imperijos dalim, 
bet turi labai plačią savi
valdybę; laiko save bepu- 
siška šalim ir nedalyvauja 
kare prieš fašistų Ašį. Ai
rių Rtespublikos valdžia ne
leidžia Anglijai naudotis 
net respublikos prieplauko
mis ar orlaivių stovyklomis 
prieš nacius.)

Prezid. Rooseveltas pa
reiškė, kad Airijos Respub-

pastebėjo prezidentas, pri
durdamas, jog ši šalis visu 
greitumu siunčia^ karinę pa
galbą į ištisą plotą Pieti
niai-Vakarinio P n c i fiko 
Vandenyno, bet į šią sritį 
neįskaitoma Prancūzų Indo- 
China, Thailand, Burma ir 
Chinija.

i Prez. Rooseveltas atsisa
kė duot atsakymą.į laikraš
tininkų klausimą, į kurias 
bū ten vietas svetur yra nu
siųsta ar siunčiama Jungti
nių Valstijų kariuomenė, 
nes atsakymas į tokį kar
simą būtų atidengimas ka- lika neturi jokio pagrindo 
rines slaptybės. protestuot prieš Amerikos

Į klausimą, ar Amęrik" kariuomenės pasiuntimą į 
' siunčia armiją ar tik1 knšiaurinę Airiją. Jis sakė, 
reikmenis į Rytinę Hohnd” jog Airių Respublikai nėra 
Indiją, prez. Rooseveltas ko bijoti Amerikos armijos, 
tik abelnai atsakė, kad mes kuri tarnaus ir gynimui pa
kilo greičiausiai siunčiame cm? Airijos Respublikos.-

Fašistu Submarinai 
Torpedavo dar Du 
Amerikos Laivus

Saujelė Amerikiečių Vis 
Atlaiko Midway Salą 

Prieš Japonus

orlaiviai nuskandino dar 
vieną japonų laivą su karei
viais, padegė kitą toki prie
šų laivą ir sužeidė japonų 
šarvuotlaivį Macassar jūrų 
siaurumoj, Rytinėje Rolan
dų Indijoje.

Draugai 1 a i s viečiai! Atsi
minkite, kad šį sekmadinį į- 
vyks “Laisvės” bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimas.

Po suvažiavimo bus bankie- 
tas, suruoštas “Laisvės” nau
dai.

Sugrįžęs « Suomijos Vokie- ’ anzgyig,mbs’! sal°!eJ »ie,tus 
tijon nacių propagandistas Dr. nuo ‘ - - -
Paul Schmitt pareiškė ’ spau." •>aP°nam telieka 50 lkl 
daj. j tos tvirtumos.

“Suomija jau daugeliu at
žvilgių yra panaši Vokieti
jai . . .”

Kitais žodžiais, Suomija yra !
labai sunacinta. Koks tai bjau
rus suomių, tautai pažemini
mas !

Bet dešinieji Suomijos soci- 
jal-demokratai, Grigaičio tipo, 
vis labiau ir labiau padeda na
ciams nacinti Suomiją. | Libija. — Anglų lakūnai, su

O kairesnieji socijal-demo- pagalba daugelio amerikinių 
kratai ir komunistai, kurie orfaivių, sulaiko fašistų briovi- 
tam yra priešingi, sukišti į ka- m§si pirmyn Libijoje.
Įėjimus arba priversti gyventi ---------------------------------------
ir veikti neįgaliai, slaptais

CHURCHILL SAKO: JUNGTINĖS TAUTOS 
šturmuos fašistus 1943 metais

London. — 
seime, Anglijos 
pirmininkas Churchill saus.

lanfti&i Vk Pirmvn' 27 d- pareiškė, kad vis dau- japudiai no iii m y n ^Kmerikos orlaivių ir

Malajuose
Singapore, saus. 28. — Japo

nai mylia po mylios grumiasi
Į vis arčiau Singapore, i_____

kariuomenės atvyks į Ang
liją kovai prieš nacius, ir 
jis pasitiki, jog 1943 me- UllllClOl 1 • -r 1 • — m1 j •didžios ^ais Jungtines Tautos jau

Washington. — Saujele 
Amerikos marininkų atmu
šė visas japonų atakas prieš 
mažiukę Midway salą vidu
rinėje dalyje Pacifiko Van
denyno, ir ta saliukė tebėra 
amerikiečiu rankose, v

Midway sala pirmą kartą 
buvo pasalingai japonų už
pulta pernai gruodžio, 7 d. 
Tada pakrantinės amerikie
čiu kanuolės sunkiai .sužei
dė vieną japonų šarvuot
laivį irjAeną naikintuvą.

, Lewes, Delaware. — Prie
šų submarinai nuskandino 
.žibalinį Amerikos laivą 
“Francis E. Powell,” 7,096 
'tonų, ir torpedavo kitą ži
balinį amerikiečių 
“Pan-Maine,”
Amerikos vandenyse,

laivą
7,236 tonų,

neto-
Kalbėdamas ir 386 tankus; o anglų ar- džiausią didvyrybe. Bet da- 

ten buvo bar batas jau ant kitos kb- 
jos, ir mes matome stebėti- r ta i i 4.-- iJ ’ v . . th Delaware vaistuos kran-nus rusų armijos žygiuspir-L v. . J
myn.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

ministeris mijos nuostoliai, 
tiktai 18,000 kariškių.

Anglijoj dabar pagamina
ma du kartu daugiau tankų, 
negu trys mėnesiai atgal.

AMERIKIEČIŲ NARSA
Narsa amerikiečių gene-

tų. Dar nežinia, ar “Pan- 
Maine” sužeistas, ar hus- 
kandintas, ar sveikas.

Nuo “Francis E. Powell”»V 11 OO • • 1 • LN U.U JL X dildo X UVvcllISgelbetft Zo Jurininkai išgelbėta apie 17 jūrininkų.np i , i • Nėra žinios, kas atsitiko su lorpeaiioto Laivo šio laivo kapitonu ir 14 kitųbus pasiruošusios su didžio- r°lo MacArthur ir jo ka- 
= mis jėgomis ir visu įnirti- Romėnės Filipinuose ir 

mu šturmuot japonus ir na- veiksmai Ry
čius.
BENDRAS TALKININKŲ 

VEIKIMAS
Churchill, tarp kitko, pra

nešė, kad Washingtone yra 
organizuojama bendras šta
bas'Talkininkų komitetų su
derintiem veiksmam prieš 
Vokietiją, Japoniją ir Itali
ją,

Karas Pacifiko Vandeny- vietam tiek medžiaginės pa- 
ne iki šiol turi tik antraeilę 
reikšmę, sakė Churchill, ir 
“mes neturime taip jaudin
tis dėl to, kad priešas ten 
užima vieną ar kitą vfetą.” 

czo i Beveik du trečdaliai Ašies
Galima įsivaizduoti, kiek tie armijų Libijoj apie 61,-

NUOSTOLIAI JAPONŲ 
LAIVŲ

♦

Washington. — Pagal neofi- 
ciales skaitlines, Amerika ir ki
ti talkininkai nuo gruod. 7 d. 
iki šiol nuskandino bei sužeidė 
jau 156 japonų laivus, 
tant ir jų submarinus.

įskai-

tinėje Indijoje vaidina svar
biuosius vaidmenis prieš ja
ponus, pareiškė Churchill. -
PAGARBA RAUDONAJAI

. ARMIJAI
T

Ąnglija pirmiau pasiuntė 
premjerui Stalinui viską, 
ką jinai buvo žadėjus, ir tik 
paskutinių laiku, dėl blogų 
,orų, negalėjo pristatyt So-

Lewes, Del., saus. 28.—' 
šistų submarinas

Tokiu būdu, nuo sausio 
pavojingai 114 d, fašistų submarinai 

sužeidė žibalinį Amerikos lai- nuskandino jau 9 laivus ir 
va “Francis E. Powell.” 28 to sugejde viena amerikiniuose 
laivo jūrininkai išgelbėti, ° !Vandenvse. 
apie keturis kitus nėra žinios. 

_

Tūkstafčiai Graikų 
Miršta Badu

Sovietai Atkariavo dar 
79 Miestelius, Kaimus

Odessoje vokiečiai nužudė 
8,000 žmonių, Komenec Po
dolske — 8,500, Dniepropet- 
rovske — 10,550, Kijeve — 
52,000 žmonių.

šias žinias suteikė Sovietų jų išžudys Lietuvoj!

galbos, kiek buvo žadėta, 
bet Anglija pirmose dieno
se vasario mėnesio atpildys 
tą atsilikimą.

Per tris ar'keturis pasku
tinius mėnesius Anglijos 
padėtis palengvėjo. Tada 
vokiečiai įsiveržėliai briovė-

| autoritetams asmenys, pabėgę 
iš tų miestų po to, kai naciai 
juos okupavo.

1
naciški budeliai išžudys kituo- 000 — tapo, užmušta, sun-
se miestuose žmonių. kiai sužeista ar nelaisvėn si vis gilyn į Rusiją, sakė

1 Galima įsivaizduoti, kiek jie paimta; fašistai Libijoj Churchill:
|taipgi prarado 852 orlaivius “Rusai priešinosi su di-

Berne, Šveicarija. — Prane
šimai iš Graikijos liudija, kad 
toje nacių užgrobtoje šalyje 
vis plačiau plečiasi badas ir 
per dieną dėl to miršta po 2,- 
OOO žmonių vien Athenuose, 
Graikijos sostinėje.

Naciai išplėšia paskutinį 
maistib iš žmonių; ir norint

Netoli Kanados, priešų 
submarinai sunaikino viena 
norvegų žibalini laiva ir 
viena graikų prekinį laivą. 
33 iš jūrininkų buvusių 
šiuose dviejuose laivuose ta
po išgelbėti. Nežinia kas at
sitiko su 51-nu likusiu jųd
viejų jūrininku.

Maskva, saus. 28. — Sovie
tų kariuomenė atėmė iš nacių 
vieną svarbų miestą, geležin
kelių centrą j pietų vakarus 
nuo Maskvos, ir atkariavo dar 
5 8 miestelius ir kaimus; pa
grobė daugius n&cių karo reik
menų, kaip rodo pranešimai iš 
fronto.

Didžiulė Nelaimė 
Angliakasykloje

Naciai Suėmė Šimtus 
Amerikiečių

Vichy, Francija. —
Paryžiuje suėmė 340

Naciai 
ameri- 
profe-Mount Harris. Colorado, sau- kiečių gydytojų ir kitų

šio 28. — Per dujų sprogimą sionalų ir laiko juos kaip im- 
nusipirkti duonos kepalą Ath-; Victor American angliakasyk- tinius-belaisvius, kad priverst 
enuose dabar reikia mokėti 15 loję 34 mainieriai tapo užmuš- Ameriką 
dolerių. Įti; keturi kiti išliko gyvi. LL*L._ :

t “gerai elgtis” su vo
kiečiais naciais.
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Amerikinės Jėgos Europoje
Amerikos kariuomenės daliniai tapo 

išsodinti Šiaurės Airijoje, kuri priklauso 
Anglijai. Turime atsiminti, kad šiaurinė 
dalis Airijos salos yra anglų žinioje, o 
kita pusė — nepriklausoma Airija. Ne- 

(priklausomoji Airija dar vis skelbiasi 
esanti neutralė ir josios prezidentas, p. 
De Valera, sakosi, kad ji į šį karą neįeis.

Taigi šiaurinėje Airijoje išsodinta 
amerikinės kariuomenės pulkai. Kiek jų? 
Tą žino tik Amerikos karo vadovybė. 
Reikia spėti, kad ten yra nemažai mūsų 
karių išsodinta. t

Tai antru sykiu mūsų krašto istorijoje 
amerikiniai kareiviai gabenami į Euro
pą karo pareigoms atlikti. Pirmą kartą 
jie ten buvo siunčiami 1917-1918 metais. 
Ir tuomet, sakoma, per šiaurinę Airiją 
buvo nugabenta į Franci ją pusė mūsų 
buvusios Europoje kariuomenės.

Mes negalime pasakyti, ką mūsų ka
riuomenė ten veiks? Ar ji ten stovės tik 

. saugodama Anglijos salas nuo hitleriškos 
invazijos, ar ji ten apsistojo tik laikinai, 
o paskui bus perkelta į Europos sausže- 
mį, težino tik mūsų karo vadovybė. Mes 
šiandien tik tiek galime pasakyti: buvi
mas Amerikos kariuomenės Europoje 
nepaprastai pakels ūpą' visų pavergtų 
Hitlerio tautų, laukiančių išsilaisvinimo. 
Tie žmonės žino, kad amerikinė kariuo
menė, atsiųsta į Airiją, turi tikslą Hitle
rį ir jo naciškas jėgas mušti. Tatai labai 
padrąsins ypačiai francūzus, holandus, 
belgus, norvegus, taip labai neapkenčian
čius savo prispaudėjo Hitlerio ir naciz
mo.

Nebūdami joki karo ekspertai, mes ne
siimame spręsti visų karo problemų. Ta
čiau pasakyti savo nuomonę galime. Mū
sų nuomone, Sujungtosios Tautos, — vy
riausiai Amerika ir Anglija — turėtų 
atidaryti antrą frontą Vakarų Europoje 
ir mušti Hitlerį iš dviejų pusių: iš Va
karų ir iš Rytų. Tuo būdu jis taptų greit 
nugalėtas ir jam netektų atidaryti fron
tų kitur. Rytų fronte hitleriškos jėgos 
yra smarkiai pliekiamos •Raudonosios 
Armijos, Vakarų . fronte — anglai su 
amerikonais galėtų joms užduoti pana
šiai* 1

Kada Hitlerio gaujos užplūdo Lietuvą, 
kada Hitlerio orlaiviai degino Lietuvoj 
miestus ir net valstiečių namus, kada bu
deliški nacių lakūnai šaudė iš kulkasvai- 
džių į bėgančius Lietuvoj vaikučius, se
nelius ir moteris, tai čia Amerikoj tie 
pabėgėliai ir jų šalininkai trynė rankas 
iš džiaugsmo, garbino Hitlerį, kaipo 
“lietuves išlaisvintoją,” siuntė Hitlerio 
pagelbininkams pasveikinimus!

Žinoma, dabar jie negali taip veikti. 
Tokis hitleriškas veikimas užsitrauktų 
valdžios organų bausmę. Dabar tie ele
mentai neva nuduoda Hitlerio priešai, 
bet tuo pat kartu kaip įmanydami bando 
pakenkti anti-hitleriškų jėgų vienybei. 
Jie stato tikslu skaldyti Amerikos pilie
čius lietuvius, kurstyti vienus prieš kitus. 
Jie visaip niekina Sovietų Sąjungą, kuri 
laiko vyriausį karo frontą, jie kenkia 
industrijoj.

Tokių eleihentų yra ne vien lietuvių 
tarpe. Jungtinėse Valstijose gyvena ne
va nuo Hitlerio pabėgėlis, buvęs Prūsi
jos vidaus ministeris socialistas Albert 
Grzeszinski. Jis irgi neva kalba prieš hit
lerizmą, net su savo pasekėjais pasisiūlė 
pasirašyti po 26-ių valstybių sutartimi 
kovai prieš hitlerizmą, kurių tarpe yra ir 
Sovietų Sąjunga.. Bet tuo pat kartu tas 
Grzeszinski ir jam panašūs rusai menše
vikai Peter Garvy ir Boris Nikolajevs- 
ki, kiek tik įmanydami kenkia antihitle- 
riškų jėgų vienybei. Jie platina “socia
listų” brošiūras, kuriose niekina Sovie
tų Sąjungą ir stato greta su hitlerizmu. 
Jie, kaip “Keleivis,” begėdiškiausiai tauš
kia, būk komunistai ir naciai, tai tas 
pats. Jie padeda Hitleriui, veikdami po 
prieš-hitlerine kauke.

Ščerbiakovas Apie Tautinę 
^Vienybę

•

Sausio 21 d.-Maskvoje, minint Lenino 
mirties sukaktuves — 18-ką metų nuo 
Lenino mirties — kalbėjo A. S. Ščerbia
kovas, ^Maskvos Distrikto Komunistų 
Partijos sekretorius. Jo kalbos • tema, 
aišku, buvo karas, jo eiga, jo praeitis ir 
ateitis.

Mes čia nesigilinsime į Ščerbiakovo 
patiektą karo eigos analizą, nes vietos 
stoka to neleidžia padaryti, o be to, apie 
tai jau esame turėję daug straipsnių. 
Svarbu priminti tik tai, kaip Ščerbiako
vas stato tautinį klausimą, koki santikiai 
nūnai pasireiškia Sovietų tautose. Visos 
tautos, sakė jis, yra nepaprastai apvie- 
nytos. Nei vienos tautos Sovietuose nėra 
nei didesnės nei mažesnės, kiek tai liečia 
jų teises. Visos lygios ir visos lygiai de
da pastangas priešą sumušti.

Rusų tauta, kaipo didžiausioji tauta 
Sovietų Sąjungoj, nurodė kalbėtojas, ne
ša pačią sunkiausią karo naštą ant savo 
pečių. Su rusų^tauta glaudžiai bendra
darbiauja, pasišventusiai dirba Azerbai- 
džiano, Ukrainos, Kazakstano, Gruzijos, 
Kirgizijos, Armėnijos ir kitų respubli
kų žmonės. Jų visų1 tėvynė yra viena ir 
ta pati ir todėl visi išvien ją pasišventu
siai gina. Jeigu bielorusai, Ukrainai, 
azerbaidžianai, kazachai ir Idtos tautos 
išvien gynė Maskvą, visos SSSR sostinę, 
taip lygiai visos tautos dabar kovoja iš
vien už išlaisvinimą Ukrainos ir Bielo- 
rusijos miestų,’ miestelių ir kaimų. O 
užfrontėje, užimtuose Hitlerio sovieti
niuose kraštuose, visokių tautų žmonės 
veda neatlaidžią kovą prieš okupantus.

“Mes niekad nepamiršime mūsų žmo
nių vargų ir kančių,” sakė kalbėtojas, 
“ir atkeršysime už kiekvieną kraujo la
šą, išlietą rusų, ukrainiečių, bielorusų, 
latvių, estų, lietuvių ir moldavų.”

Vienas iš svarbiųjų faktorių, kodėl 
Sovietų Sąjunga atsilaikė šiame kaipe ir 
dabar muša vokietį užpuoliką, buvo tasr 
kad ten viešpatauja cementinė tautų so- 
lidarybė, kad ten tautinis klausimas bu
vo gražiai išrištas ir visos tautos — di
delės ir mažos — yra lygios.

Po “Kovos Pries Hitlerizmą” 
Maska

Kada mūsų šalis yra užpulta Vokieti
jos nacių, Italijos fašistų ir Japonijos 
imperialistų, tai aišku, kad negali hit- 
lerizmo prieteliai atvirai vesti savo pro
pagandą ir kenkti Amerikos karo laimė
jimui. Jie priversti tuo pat kartu mas
kuotis, kaukuotis, kad būk ir jie prieš hit
lerizmą.

Tokiais yra lietuvių tarpe tie elemen
tai, kurie į Jungtines Valstijas atbėgo iš 
tarybinės Lietuvos per Berlyną ir su 
Hitlerio orlaivių ir pinigų pagalba.

So. Boston, Mass.
Mirė Mikalina Meichesner- 

Skliutienė
Gruodžio 29 d., 1941 m.,

mirė Mikalina Meichesner- 
Skliutienė. Ji buvo narė LDS 
62 kuopos, kuri randasi So. 
Bostone.

Draugė Mikalina Skliutienė 
buvo progresyviška moteris. 
Nors ji buvo vedusi su vokie
čių tautybės žmogum, tačiau 
visados dalyvaudavo mūsų pa
rengimuose ir niekad neatsisa
kydavo nuo organizacinių dar
bų, prisidėdavo su darbu įvai

riose vakarienėse ir t.t.. Pri
klausė ji ir prie daugiau orga
nizacijų apaxt LDS. Mikalina 
SkliuJJenė gyveno neilgiausia
— mirė gruodžio 29 d.,, vos 
tik sulaukus 49 metų. Tačiau 
ji spėjo visuomenei daug pasi
tarnauti ir palikti apie save 
gražią atmintį. Gaila netekus 
tokios širdingos draugės.

Serga Drg. Vincas Rymkus
Plačiai žinomas Bostono 

apylinkėje drg. Vincas Rym
kus, susirgo tūlas .laikas tam 
atgal. Jis randasi Soldiers 
Home Hospital, Chelsea, Mass. 

Visi jo draugai, kurie turit lai
ko, aplankykit draugą Rymkų. 
Tas jam suteiks daugiau ener
gijos ir drąsos. Draugas Rym
kus keletą metų atgal rašinė
davo į “Laisvę” ir kitus prog- 
resyviškus laikraščius, bet pa
staruoju laiku jis nesijausdavo 
gerai, todėl jo rašinių, mes ne
gaudavom pasiskaityti. Vienok 
jis lankydavosi nuolatos į mū
sų parengimus ir ragindavo ki
tus juose dalyvauti. Per porą 
metų drg. Rymkus buvo Ame
rikos Legionierių 317 Posto 
komandierium ir daug veik
davo posto naudai.

Tėvas.

"Laisvės” Bendrovės 
Suvažiavimas

Gerokas skaičius pasvei
kinimų, gražus pluoštas au
kų dienraščiui. Tačiaus ti
kimės gauti žymiai daugiau. 
Prašome nesivelinti su pri- 

kinimų.
Viso aukų gavom $394.01. 

Norime gauti $1,000. Naujų 
skaitytojų suvažiavimo pro
ga gavome 16; norime gauti 
100.

Jersey City, N. J.
Moterų surengtoje parė

ję, dukters ir žento penkių 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakties paminėjimui, gra
žiai buvo prisiminta “Lais
vė.” Pats Antanas Matulis 
didžiumai savo svečių, kiek
vienam atskirai, priminė 
“Laivės” suvažiavimą ir 
reikalą dienraščiui finansi
nės paramos. Mielai atsilie
pė į Matulio prisiminimą šie 
draugai:

A. Zavišius aukojo $5; J. 
B. Paserpskis $2. Po $1 au
kojo: M. Sabaliauskas, J. 
Sherry, K. Kuzmickas, J. 
Kreivėnas, O. Kačiargienė, 
A. ir S. Matuliai.

Viso suaukojo $13.00.

, Montello, Mass.
Sveikinam “Laisvės” ben

drovės suvažiavimą ir ski
riame dienraščiui auką, $5.

Linkime “Laisvei” ir ant 
toliau vystyt pažangą Ame
rikos lietuvių išeivijoje, tei
kiant teisingas žinias ir 
naudingus mokslinius raš
tus.

Liet. Literatūros Draugi
jos 6 kp. fin..rašt.,

Geo. Šhimaitis.
P. S. Taipgi ir nuo savęs 

sveikinu “L.” bendrovės 
suvažiavimą ir a u k o’ j u 
“Laisvei” $2. Kadangi rei
kalaujama suvažiavimo pro
ga gauti naujų skaitytojų, 
tai čia prisiunčiu naują hie- 
tinę prenumeratą. Tai jau 
antras naujas skaitytojas 
nuo manęs po vajaus.

Draugiškai,
G. Šhimaitis.

Daugiau kuro šalies apsigynimo milžinui!
>

J. Bijūnas.
P. S. čia būtinai reikia pri

siminti apie draugę ir draugą 
Navašinskus, kurie rūpinosi 
šermenimis. Ačiū tik jų pa
stangoms ir rūpės tingumui, 
laidotuvės buvo nemažos ir 
pavyzdingos, nors ta diena bu
vo dirbama.

Gr^borius buvo P. Matuke- 
vičius, kuris savo užduotį atli
ko labai pavyzdingai.

Hartford, Conn.
Gerbiamieji!

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi- 
jos 68 kuopa, Hartford, 
Conri., sveikina šią Lietuvių 
Kooperatyvės Spaudos Ben
drovės “Laisvės” konvenci
ją, įvykstančią 1942 metais, 
vasario men. 1 dieną, ir lin
ki kuogeriausių nuopelnų 
ateityje.

Įvertindami Jūsų nuveik
tus darbus, šia proga siun
čiame nors palyginus ir 
smulkią auką “Laisvės” la
bui, šiuos penkis ($5) do
lerius.

Draugiškai,
John Vilchinskas,
ALDLD 68 kp. raštin.

Detroit, Mich.
Detroit Lietuvių Moterų 

Pažangos Kliubas sveikina 
“Laisvės” bendrovės šėri- 
ninkų _suvažiavimą ir siun
čia dienraščiui “Laisvei” 
paramos, $5.
Pažangos Moterų Kliubo 

Pareiškimas
Mes norime, kad šėrinin- 

kų suvažiavimas užgirtų 
prezidento Franklin D. Roo- 
sevelto nusistatymą prieš 
nacizmą ir fašizmą ir pa
gelbėtų mūsų šalies valdžiai 
nušluot tuos žmogžudžius 
nuo žeipės kamuolio.

Pirkite apsigynimo bonus 
ir štampas, tuomi pagelbė
dami demokratijoms laimėti 
karą!

K. Lakomslį, ižd.
M. Ginaitienė, rast.
J. Daukiene, fin. rašt.

>...u__ , i

DEARBORN, MICH. 
“Laisvės” Dalininkų 

Suvažiavimui:
Gerbiami “Laisvės” suva

žiavimo dalininkai:
Siunčiu Jums kuoširdin- 

giausius linkėjimus šiame 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavime !

“Šis ‘Laisvės’ suvažiavi
mas yra vienas iš svarbiau
sių.

Mūs šalis, Jungtinės Vals
tijos, užpulta iš pasalų. Rei

kia būtinai gintis nuo už
puolikų !

Mūs šalis, laimė mūs, tu
ri galingiausią tautą — So
vietų Sąjungą, už talkinin
kę kovoj prieš bjaurųjį fa
šizmą.

Visi dori pasaulio žmonės 
būtinai turi jungtis kovoj 
už išlaikymą atsiektų, iško
votų žmogiškų ir demokra
tinių teisių, kurias pasiryžo 
bjaurusis fašizmas sunai
kinti.

Siunčiu čekį penkių dole
rių “Laisvės” reikalams.

Draugiškai,
Pranas Jočionis.

MINERSVILLE, PA. 
“Laisvės” Dalininkų 

Suvažiavimui 
Gerbiamieji Dalininkai!

Jūs šiandien suvažiavę 
nustatyti liniją, kokia mus 
ves brangusis mūs dienraš
tis “Laisvė” šiame baigiame

Dėl Sovietų Jėgų ir Galimybių
Hitleris su savo propa

gandistais seniai palaidojo 
ne vien Raudonąją Armiją, 
orlaivyną, bet visą Sovietų 
Sąjungą. Vieni tai padarė 
nepajėgdami suprasti Sovie
tų Sąjungos galybę, kiti, 
kaip “Keleivis,” “Naujie
nos,” baisiai neapkęsdami tą 
darbo žmonių valstybę.

Dabar tenka pirštus 
graužti tiems, kurie skelbė 
Hitlerio “pergales,” pasako
jo apie “burliokus, ant vir
vučių pasirišusius šautu
vus.” Raudonoji Armija ir 
orlaivynas iš “numirusių 
prisikėlė” ir kaip ką pasiųs 
pirma į kapus, negu jie su
spės apsižiūrėti.

Iš Sovietų Sąjungos į An
gliją grįžo anglų ambasado
rius Stafford Cripps. Tas 
žmogus turėjo galimybę pla
čiai susipažinti su Sovietų 
Sąjungos sąlygomis ir jėgo
mis. Jis sako, kad dabar 
Raudonoj į Armija yra iš 9,- 
000,000 vyrų. Jo daviniais, 
Uralu kalnuose ir kitur So
vietai du kartus tiek tankų, 
orlaivių, ginklų ir amunici
jos pasigamina, kaip tada, 
kada Hitleris pradėjo Sovie
tus pulti. O kas svarbiau
sia, kad Sovietų Sąjungos 
žmonės labai susivieniję, 

momente, kada visas pasau
lis karo liepsnose paskan- 
dytas!

Mes aukščiausiai įverti
nam teisingą liniją kaipo 
nepavaduojamą mokytoją! 
Mes pasitikime, kad Jūs pa
taikysit nustatyti teisingą 
liniją ir šioj baisioj valan
doj. .

Sveikiname suvažiavimą 
nors su maža auka — $1. 
Jurgis ir Katrė Kupčinskai,

Minersvile, Pa.

MINERSVILLE, PA.
Sveikiname “Laisvės” 

Suvažiavimą!
Linkėdami kuo geriausių 

pasekmių pravesti svarbius 
uždavinius, kokius šiuom 
momentu būtinai turi atlik
ti dienraštis “Laisvė.”

ALDLD 14 kuopa, Miners
ville, Pa., sveikina su $5.

J. Ramanauskas.

pilniausiai pasitiki Stalinui 
ir jo vadovaujamai valdžiai. 
Jis sako, kad Raudonosios 
Armijos generolai, ypatin
gai jauni, pasirodė labai ga
būs ir kovingi. Jo daviniais, 
Raudonoji Armija pasitiki 
sunaikinti hitlerizmą atei
nantį rudenį arba žiemą, 
kad Hitlerio planuojamas 
pavasario ofensyvas prieš 
Sovietų Sąjungą nulemtas 
nepasisekimui.

Buvo iškeltas klausimas 
apie Sovietų Sąjungos ir Ja
ponijos santikius. Buvęs 
Anglijos ambasadorius at? 
sakė, kad kaip Sovietai nie
kados nepasitikėjo Hitlerio 
tvarkai, taip jie nepasitiki 
ir Japonijai, nepaisant ne- 
kariavimo sutarties. Cripp- 
so nuomone, tarpe Sovietų 
Sąjuiigųs. ir Japonijos karas 
yra neišvengiamas.

Tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Japonijos dar neatnaujin
ta žvejojimo sutartis Toli
muose Rytuose, kuri baigė
si su gruodžio 31 d., 1941 
metais. Sovietų žurnale 
“Bolševik” rašo J. Jarma- 
siev, kad Japonija į metus 
pasigamina 6,000 karo or
laivių, gi Jungtinės Valsti
jos ir Anglija į mėnesį tiek 
gali pagaminti. Iš Kuibiše- 
vo parneša, kad abelnai So-
vietų Sąjungos spaudoj sim- 

( pati jos yra Jungt. Valstijų,
Anglijos ir Chinijos pusėj 
kare prieš Japoniją.

Vai. Sūnus.

Nanticoke, Pa.
Mirė Juozas Kareckis

Sausio 22 d. čia tapo pa
laidotas laisvose kapinėse Juo
zas Kareckis. Juozas buvo 
linksmo būdo ir laisvų pažiū
rų žmogus.

Amerikoj išgyveno virš 40 
metų.

Paėjo iš Vilniaus gubernijos, 
Daugų parapijos, Velgučių 
kaimo. Šioje šalyje paliko, ro
dos, tik vieną pusseserę, kuri 
gyvena Plymouth, Pa.

Velionis priklausė prie LDS
i kuopos, prie LDK Gedemino 
Draugijos ir buvo Laisvų Ka
pinių prot. sekretorium. Juo
zas mėgdavo skaityt progresy- 
višką spaudą ir niekad nešykš- 
rtėdavo paaukoti svarbiems 
darbininkiškiems reikalams.

Tebūna jam lengva šios ša
lies žemelė.
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dirbami Buffaloje, yra skubiai siunčiami jkaip šis “Brewster”,Toki orlaiviai, 
Ramiojo Vandenyno karo frontus japoniškiems banditams mušti; tu orlaivių 
vis daugiau ir daugiau pagaminama.

trečias puslapis

KABLEGRAMA 
IŠ BANGAUS

etuose laikraščiuose, kaip jie 
rašo? Lietuvių visuomenė 
jau gerai žino apie juos. Tie 
redaktoriai greičiau sutik
tų duoti sau sveiką dantį 
ištraukti, negu ištarti bent 
vieną gerą žodį už Sovietus 
ir Raudonąją Armiją...

Kaip jau minėta, Hitlerio 
ir visų nacių ir pronacių 
/‘medaus mėnesis” užsibai
gė. Atsisuko antras lazdos 
galas ir daug storesnis. Ru
sai, anot lenkų laikraščio;' 
pusėtinai “šildo” nacius ry
tų fronte, kaitina juos ir Li
bijoj. Ghinai taip pat pra
dėjo gerokai spirginti “ari
jomis” — japonus. Tik dar 
kol kas Rytų Indi jose, Filipi
nuose ir Malajų salose japo
nai turi laikinus pasiseki
mus, iki demokratinis fron- 
tasjsugrupuos į daiktą vi
sus tris reikalingus elemen
tus: karines jėgas, reikme* 
ni ir ’vienybę — tame pa
saulio kampe. Tuomet ir ten 
paveikslas pasikeis.

Išvada to viso, apie ką 
mes kalbėjome, yra: pats 
nugarkaulis fašistinės ašies 
laužomas rytų fronte, tą 
darbą atlieka galingoji Rau
donoji Armija; visur kitur 
ašigaliai irgi trupinama. 
Kad ašis bus nugalėta, tai 
nėra nei kalbos. Visas de
mokratinis pasaulis žiūri į 
ateitį su vilčia. Mes, Ame
rikoje diena iš dienos seka
me įvykius su dideliu smal
sumu ir pasiryžimu nuga
lėti visos žmonijos bendrą 
priešą — hitlerizmą, tik 
saujelė desperatų, pronacių 
viaukčioja iš pakampių. Ka
rinės jėgos, industrija ne jų 
rankose, tai griebiasi viena
tinio būdo, kad pagelbėjus 
savo “fjūreriui,” tai ardy
mo vienybės, bet tai tuščios 
pastangos, nors žalos ir pa
daro.

| Kad greičiau priartinus 
galą Hitleriui i 
mui, 
mūsų visų pareiga darbais 
remti visas pastangas Roo- 
sevelto valdžios sunaikini
mui naciško barbarizmo; 
remti Sovietų Sąjungą, taip
gi šluoti laukan iš savo tar
po Hitlerio agentus ir pa
taikūnus, nepaisant, kokio- 

. mis plunksnomis jie’ nesi- 
dangstytų. Paimkime, kad 

1 ir Smetoną, kokią teisę jis 
turi trankytis po Ameriką 
ir vadintis Lietuvos prezi
dentu ir kalbėti • lietuvių 

'tautos vardu, kuomet jo 
niekas ir niekur nerinko, o 
dar magaryčioms pabėgo 

(nuo Lietuvos liaudies tiesiai 
į Berlyną, kur Hitleris jį ir 
kitus jo švogerius ir kūmus 
_____ i su “arbatėle” pa- 

i vaišinęs, atsiuntė Amerikon 
pjudyti vienus lietuvius 
prieš kitus?

Tokiems “svečiams” reik
tų pasakyti: eikite batų va
lyti Hitleriui, o neapgaudi
nėkite visuomenę, dangsty
damiesi po demokratijos 
skraiste.

Amerikoje reikalingi ko
votojai už demokartiją, o 
ne pronacinis balastas, ku
ris mistų visuomenės lėšo- 

ir tuo pačiu ka$U

“Lietuvos Gelbėjimo 
susidaro 
kelionės
Ir čia,

labai daug 
išlaidu, su
nkioje, pa-

mą paršiuko.. . Uždrausta 
dabar Lietuvoje namie daryti 
muilą, o pirkti taipgi nėra, 
nes visas muilas išgabentass į 
Berlyną./.” Arba ve dardau* 
giau tokių žinių:

“Lietuvos naciai įkalbinėja 
Lietuvos moteris ir
tapti vokiečių kareivių ‘laiki
nomis žmonomis’. Nurodo, 
kad tai yra labai didelė'garbė 
ir vokiečiai tokiomis moteri
mis bus dėkingi, o po karo jos 
gausiančios visokių privilegi
jų. Jeigu tokiai ‘garbės žmo
nai’ gimsta kūdikis (o kodėl 
gi jis negali gimti?—L. Gr.), 
tai jis tuojau išgabenamas į 
Vokietiją.” Tai šitokie dabar 
džiaugsmo perlai telpa ant že
mės Planetos, lietuviškoje ga- 
zietėlėje—“Vienybėje”.

Dabar pas mus Danguje / 
yra didelis perviršius nuo že
mės pribuvusių emigrantų, tai 
yra tokių, kurie yra persisky
rę su žemišku gyvenimu karo- 
fronte. Visi kol kas apsistoja 
Danguje, bet ant žemės lai
kams aprimus, mes juos čia 
suskirstysime ir daug prisieis 
iškomandiruoti į čysčių, o ki
tus, .veikiausia, ir į Peklą. Į 
Dangų labai mažai atvažiuo
ja taip vadinamų baltakalnie- 
rių, arba kurie užsimuša orlai
vių arba automobilių nelaimė
se, o jeigu kuris čia ir pa
kliūna, tai turi turėti gerą glė
bį dolerių (Pekloje, čysčiuje 
ir Danguje dabar beveik tik 
doleriai tebekursuoja). Iš mei
lės nusižudžiusių šiek tiek 
daugiau pasiekia Dangų.

Kitą kartą pasiųsiu kitą ka- 
blegramą.

pranešus apie tai vyriausybei, 
jį tuojau sušaudė, o mane už 
tokį pasidarbavimą paskyrė 
“Lietuvos* Gelbėjimo Fondo” 
iždininku, kuris buvo tik ką 
naujai sutvertas. Iš sykio į tą 
fondą pinigai plaukė labai 
gausiai, bet čia panašiai, kaip 
ir Amerikoje, beesantiems as
menims 
Fonde” 
visokiu 
gaiščių.
darius kaitą sąskaitas, nesuė- 
ję balansas... Tada gręsė 
mano karjerai ir galėjau nu
stoti tos pinigingos vietelės. 
Bet štai, kaitą bosnaudžiant 
Peklos sargui, aš moviau iš 
Peklos pro šoninės duris, ir su 
visų “Lietuvos Gelbėjimo” iž
du tada atsikliuvau čysčiu- 
je. . .

čia, jau, gerbiamieji, visai 
kita istorija. Tiesa, buvo šiek 
tiek keblumo, pakol įsigavau 
į čysčių, bet pinigų turint nie
kur nepražūsi, ir niekur nesu- 
kliūsi. Pribuvus į čysčių, tuo- 
jaus pasukau vienam viršinin
kui pluoštą pinigų, ir tapau 
įleistas be jokių kamantinėji
mų. Tačiau čysčiuje gyveni
mas beveik kuo ne puikesnis, 
kaip smetoninėje Lietuvoje. 
Pavyzdžiui, beesant ryte dar 
lovoje, tarnas ant račiukų at
veža arbatėlės su skaniais py
ragėliais, čokoladu apteplio
tais. . . žodžiu sakant, gyve
nimas poniškas, čysčiuje per 
dieną gaunama valgyt net aš
tuonis kaltus; maistas su vita
minais ir ne toks civilizuotas, 
kaip, daleiskime, New Yorke 
ar kur kitur...

Nors jau čysčiuje buvo vis
kas pakenčiama ir buvo gali
ma gyventi, bet man apsuk
riam esant, sužinojau, kad 
kasdien ščyrai sukalbau! 
“Rytmetinę Maldą Prie šven
čiausios Panos Marijos” (įk
vėpta Šv. Franciškaus Serafiš- 
ko), galima dasigauti į Dan
gų. O kadangi man dar ant 
žemės buvo visiškai lengva bi
le kokis politinis pasikeitimas, 
tai juo lengviau kailį kaita
lioti užgrabiniam gyvenime. 
Ir atsižvelgiant į tai, kad čia 
gyvenimas amžinas,, pasimels
ti visada apsimoka.

. Rašo Lietuvos Graborius

Mums Goebbelsas ir kiti po
nai Vokietijoje aiškino ir ža
dėjo taip:

—Pagelbėkito, ponai, mums 
užpulti bolševikus ir juos su
naikinti, tada jūs gausite tokią 
pačią nepriklausomybę, kaip 
kad turėjote prie Jo Ekcelen- 
cijos Pre z. A. Smetonos; tada 
jį vėl pasistatysite valdovu; 
Lietuvoje valdininkai tada vėl 
biis stori, aukštesnės katego
rijos tarnautojai galės sverti 
po keturis šimtus svarų; valdi
ninkus mužikai ant račiukų 
vežios. . . Sumūrinsime Lietu
vą, Kaune medinių namų ne
liks nei vieno; “Pienocentrą” 
arba “Maisto” fabriką išauklė- 
sim didesniais, negu New Yor- 
ko Empire State Buildingas; 
Stalino Alėją vėl padarysime 
Laisvės Alėja, ir toje alėjoje 
augs palmos ir bananės . . . 
Mes sukultūrinsime Lietuvą; 
jūsų karvės tada duos viena 
po 12 kibirų pieno į dieną, o 
vištos dės po tuziną kiaušinių 
į dieną. . . Prasidėjus šiam ka
rui, siųskite kablegramas į vi
sas pasaulio dalis pagal mūsų 

ir hitleriz- įsakymą... — Auksinės min- 
ir sutrumpinus'karą, ftys!.. . Mes nėrėmės iš kailio 

besidžiaugdami, ir puolėmės 
visi kuoščyriausios jiems pa
galbos . . .

Tai buvo paskutinės birže
lio mėnesio dienos, kada iš 
Vokietijos bomberiai skrido 
bombarduoti Kauno ir kitų 
Lietuvos miestų; aš iš Berlyno 
gavau leidimą skrist viename 
bomberyje, prižadėdamas nu
sileisti prie Kauno ir padaryti 
.didelį sabotažą arba suorga
nizuoti sukilimą. Viskas ėjo 
pagal planą...

Aš parašiutu nusileidau iš 
bomberio prie Kauno Aero-. 
4 romo, bet besileidžiant kažin 
kas mane pašovė, o be to, dar 
ir koją vieną nusilaužiau,— 
nuo ko aš ir miriau. . .

Po mirties pirmiausiai aš 
pakliuvau į Peklą ir davė man 
neapsakomai karštą kambarį, 
kur turėjau pakutavoti, kaipo 
tėvynės išdavikas. Pekloje bu
vo baisiai karšta,—daug karš
čiau, megu Brooklyno (ant 
Moore St.) vienoje turkiškoje 
pirtyje; tačiau, kiek ištikrųjų 
laipsnių karščio—negaliu pa
sakyti, nes termometrų ten nė
ra, o savo pamiršau pasiimti. 
Pekloj civilizacija labai žema; 
velniai beveik visi beraščiai, o žemės visos žinios, ypatingai 
aš, kaipo buvęs Lietuvoj aukš
tesnės kategorijos valdininkė
lis, tuojau pradėjau tenaiti- 
nius velniukus stebinti savo 
mokslu ir gabumais. Labiau
siai, ko man buvo gaila,—tai 
tipiškos lietuviško valdininko 
barzdos, kurią aš turėjau 
daug gražesnę už Prezidento 
Smetonos, o čia ji nabagė Pek
loje nuo karščio susvilo.

Vienok Pekloje nebuvo jau 
taip bloga bent tuo atžvilgiu, 
kad čia nebuvo jokių vabalų, 
kaip tai, musių, blusų ir kito
kių parazitų, kas mane ir ki
tus ponus baisiai erzindavo 
Lietuvoje gyvenant ant žemės. 
Pagaliaus, čia ir kitais klausi
mais nėra taip jau bloga; ap
sukriam esant galima net ir 
karjerą pasidaryt. Pavyzdžiui, 
kartą aš Pekloj s u č i upau 
vieną velniuką religinius atsi
šaukimus beplaunant; man

Antras Lazdos Galas
 Į b----- ----------------------------------------

kyti, veik ' plikomis ranko
mis pajėgė atsilaikyti per 
su virš keturius metus prieš 
Japonijos karo mašiną, pa
našią į Vokietijos. Štai ką 
reiškia vienybė! O už vis 
kiečiausiu riešutu pasirodė 
Sovietų Sąjunga. Hitleris su 
savo ašim užpuldamas ant 
jos, pasirašė sau mirties de
kretą. Tiesa, žalos padarė 
labai daug, bet ten, vietoj 
grūdų, žibalo ir vergų, ko 
jis tikėjosi, susidūrė su ga
linga karine jėga ir plieni
ne darbo liaudies vienybe. 
Hitleris iš ten “grįžta” ne 
tik be žibalo ir grūdų, bet 
su užmuštomis juodomis 
akimis ir subukinta nosim; 
su apraišiotomis bandažais 
žaizdomis ant viso jo naciš
ko kūno.

v Po šio nepasisekimo ir 
desperacijos, Hitleris ir jo 
satelitai — Japonija ir Mus- 
solinis pasimojo ir ant mū
sų šalies, Jungtinių Valsti
jų, tačiaus ir čia, reikia ti
kėtis, jie gaus gulų, kaip 
kad gavo ir gauna yiuo So
vietų Sąjungos. Mūsų šalis 
su savo technika ir revoliu
cinėmis tradicijomis, kaip 
tik spės sukuopti į daiktą 
reikiamas karo jėgas karo 
lauke, kirs tokius smūgius 
tiems naciškiems ir japoniš
kiems “arijonams,” nuo ku
rių daugiau niekados neat- 
sigaus. Hitlerio ir jo šaikos 
“medaus mėnesis” pasibaigė 
su užpuolimu ant Sovietų 
Sąjungos.

liki to laiko ir dar porą- 
trejeta mėnesių paskui, visi 
šalininkai Hitlerio “naujos 
tvarkos,” krykštavo, šūka
liojo, katutes plojo. Jų bu
vo manyta, kad pasaulis jau 
taip, kaip Hitlerio kišeniu- 
je. Ypač, taip vadinamoji 
“inteligentija” buvo visai 
praradus balansą, lenkty
niavo skleidime naciškos 
propagandos savo spaudoje, 
vildamiesi trumpoj ateityje 
gauti nacių juostą su svas
tika ant rankovės ir gumi
nę lazdą vykinimui hitle
rinės “naujos tvarkos” už
imtuose kraštuose. Tokiu 
vaikišku blūdu buvo apinų
ta dalis inteligentijos kiek- lerio planuotas1 greitas už- 
vienos tautos, skirtumas tik ėmimas Sevastopolio, virto ? 
nuošimtyje.

Lietuvių tauta ne tik kad kopūsto galvos, 
ne liuosa nuo to brudo, bet 
gal dar viršija kitas tautas 
savo nuošimčiu. Štai, paim
kime, kad ir tokį pavyzdį: 
Amerikoje, lietuvių laikraš
čių išeina apie 25, iš to skai
čiaus tik penki tvirtai sto
vėjo ir stovi už demokrati
nę pusę ir prieš Hitlerį ir 
hitlerizmą, būtent: “Lais
vė,” “Vilnis,” “Tiesa,” 
“Šviesa” ir “Liaudies Bal
sas,” kiti visi, mažiau ar

daugiau, tiesioginiai ar ne, 
— talkininkauja naciams; 
gi lenkų laikraščių išeina 
Amerikoj apie 70, iš to skai
čiaus tik trys talkininkauja 
naciams, o kiti, virš 60 laik
raščių veda kova prieš Hit
lerį ir jo šaiką.

Kaip matome iš to pavyz
džio, yra didelis skirtumas 
kas liečia inteligentijos šių 
dviejų tautų. Tai tik kas 
liečia inteligentijos, bet pla
čiosios masės abiejų sumi-

“norma-
laikais mums atrodė

Laikotarpiu didelių su
krėtimu ir žūt-būtinės ko
vos — karo tarpe barbariz
mo ir demokratijos visame 
pasaulyje, žmonės, kur jie 
nebūtų ir nepaisant, kokių 
pažiūrų, visų pirma aty- 
džiai seka mūšių frontą, 
ypatingai rytų frontą, nes 
tame fronte bus galutinai 
nuspręsta, kuri pusė laimės.

Kad.tai yra svarbiausias 
frontas, tą visuomet pabrė
žia visų kraštų stambūs po
litikai - diplomatai ir kari
niai žinovai. Gi mums, dar 
bininkams, tas frontas ap
eina dar ir iš to taškaregio, 
kad jį gina darbininkų ir 
valstiečių valstybė — Sovie
tų Sąjunga. Aišku, kiti ka
ro frontai taipgi svarbu, 
nes tai bendras karas visos 
žmonijos prieš tironiją, kū
ną Hitleris su pagalba re
akcinių spėkų užsimojo 
įvesti visame pasaulyje. To
dėl, šiandieną kiti reikalai, 
reikalėliai, kurie 
liais”
dideliais ir svarbiais, pata
po menkais ir bespalviais, 
palyginus su užduočia, ku
ri prieš mus stovi. Toji už
duotis, tai sumušimas ir pa
naikinimas fašizmo sykį ir 
ant visados. O tas padaryti 
yra ne taip lengvas <darbas. 
Tam reikalinga šių trijų pa
matinių dalykų: 1) stip
rių ginkluotų jėgų, 2) pro
dukcijos karinių ir kito
kių reikmenų, surištų su 
vedimu karo, ir 3) vienybes. 
Be šių trijų dalykų karą 
laimėti — tuščia svajonė.

Kurioj šalyj stokavo tų 
trijų elementų, ten Hitleris 
be didelių pastangų jas nu
galėjo ir pavergė. Vienose, 
iš tų užkariautų šalių, sto
kavo vieno bei kito iš sumi
nėtų elementų, kaip tai: 
ginkluotų jėgų ir reikmenų, 
pav., Lenkijoj, Graikijoj, 
Jugoslavijoj, Holandijoj. Fi
zinės spėkos, pavieniai, tose 
šalyse buvo permenkos atsi
laikyti prieš daug kartų sti
presnį priešą, nors vienybės 
pas suminėtas tautas ir bu
vo pakankamai. Kitur, kaip 
kad Francijoj, apie kurią 
garsiai buvo kalbėta, kaipo 
apie stipriausią militariškai 
valstybę, stokavo vienybes 
ir todėl Hitleris su ja apsi
dirbo į mėnesį laiko.

Anglijos liaudis, iš tų pa
tyrimų supratus pavojų, 
spėjo laiku apsivalyti nuo 
pačių pavojingiausių vieny
bės ardytojų, \ stojo kovon. 
Pasekmė to: Hitleris nepa
jėgė Anglijos paklupdyti, 
nepaisant pastangų ir pada
rytos žalos ant Anglijos že
mės ir laivynui. Arba vėl 
paimkime Chiniją, kur liau
dis vieninga, ji, galima sa-

sistačiusios prieš hitleriz
mą. Tiesa, iš tų virš 60 len
kų laikraščių geroka dalis 
neužgiria sovietinės tvar
kos, bet čia ne tame klausi
mas, svarbu tas, kad jie vi
si nusistatę griežtai prieš 
Hitlerį ir už bendradarbiu 
vimą su Sovietų Sąjunga ir! 
kitais jos sąjungininkais. 
Dėl pavyzdžio paduosiu čia 
ištrauką iš vieno, anaiptol 
ne bolševikiško lenku laik
raščio, “Jednosc - Polonia” 
už sausio 9 d. š. m., išeinan
čio Baltimore j, Md. Tas 
laikraštis ve su kokiu pasi
tenkinimu kementuoja apie 
rytinį frontą ant pirmo pus
lapio:

“Mūsų broliai — Slavai 
(mano pabraukta — D.), 
idant vokiečiai nesušaltų, 
be paliovos juos ‘šildo’ arti
lerijos ugnim, kulkasvai- i 
džiais ir bombomis įvairios 
rūšies. Pasėkoje tokio ‘šil-. 
dymo,’ vokiečiai buvo pri- j 
versti bėgti iš Kalugos. Vai-' 
šingieji rusai tuomi dar ne
pasitenkinę ir kad iš naujo J.u. 
vokiečiai nepabėgtų, ties malomal 
Možaisku apsupo virš 100,- 
000 jų ir be pertraukos jiem 
ten artilerija, ‘dainuoja’ to
kią lopšinę dainą, nuo ku
rios daug vokiečių užmigs 
amžinai.

“Krime aplankė vokiečius 
rusų jūreiviai. Ten jie pra
dėjo su vokiečiais vesti ‘dis
kusijas,’ paremtas argu
mentais iš kanuolių nuo so
vietinių karo laivų, to pa
sėkoje, vokiečiai pasitraukė ii*? -*
atgal 40 mylių, palikdamiimi v*1 LLT pavm ncųtn TZ v . J . graužtų demokratijos pa- Kercą su jo baseinais ru- , ™ • A -i
sams atminčiai. Paties Hit-' .. . r\’ t .svetinga salis, bet kuomet 

eina imtynės su demokrati
jos priešu, pronaciams pa
tartina po kojų; Dėdei Ša
mui nesimaišyti...

Darbintąs.

svajone nukirstos galvos —

Tai ve, kaip lenkų laik
raščiai žiūri ir charakteri
zuoja rytinį frontą. Rusus 
vadina savo broliais, o Hit
lerį kopūstgalviu. Toj cita
toj apščiai sarkazmo vokie
čių antrašu; nesako, kad 
žiema arba “erdvė” vokie
čius lamdo, bet kalba apie 
artileriją ir rusus. O kaip 
su lietuviškais svirpliais — 
redaktoriais “Naujienose,” 
“Keleivyje,” “Drauge” ir ki

Mieli žemės Planetos pilie
čiai!... štai jau aš Danguje. 
O, koks čia džiaugsmas! ?. . . Ir 
mano nuostabai, pasitinka ma
ne ponia Ustijanauskienė, ku
rią anais metais pralotas kun. 
Olšauskas ant Birštono Kalno 
pasmaugė (mat, visi tie, kurie 
ant žemės tampa šventos ran
kos nužudyti—tiesiai apeina į 
Dangų ir dar gauna geresnes 
vieteles) ; Ustijanauskienė čia 
turi aukštą vietą. Bet štai po 
kiek laiko aš čia sutinku tūks
tančius ir tūkstančius, o gal 
milijonus savo brolių lietuvių, 
kuriuos visus Sovietai trauk
damiesi iš Lietuvos gabenosi, 
ir visi kaži kokiu būdu yra 
persiskyrę su tuo žemišku gy
venimu (daugiausia sutinku 
tokių, kurie buvo iš Lietuvos 
užplombuotuose 
vežami į 
mirę). Jų tarpe randu ir Sa
lomėją Nėrį ir daug kitų, ku
rie taipgi Sovietų buvo nužu
dyti.

Danguje visiškai skirtinga 
negu Pekloje, čia ateina nuo

So. Boston, Mass.
Visų Gerų Lietuvių AČydai

So. Bostono LDLD kuopa, 
sykiu su LDLD moterų kuopa, 
rengia įdomų vakarą, su įvai
riais užkandžiais ir puikiu 
koncertu. Koncerto dalį atliks 
visų lietuvių mylimas daini
ninkas Alexandras Vasiliaus
kas. šis parengimas įvyks va
kario - Feb. 1 dieną, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 376 West Broadway. 
Pradžia 6 valandą vakare.

Tą pačią dieną, kaip jau 
daugumui yra žinoma, prasi
dės “Laisvės” dalininkų suva
žiavimas Brooklyn, N; Y. Ka
dangi “Laisvė” yra mūsų visų 
laikraštis, kuris tarnauja dėl 
darbininkų klasės, tai kaipo 
tokis, reikalinga mums visiems 
ją remti sulig mūsų visų išga
lės.

traukiniuose 
irą ir traukiniuose

kablegramosv Pavyzdžiui, tik 
kelios dienos atgal čia viena 
kablegrama per klaidą pakliu
vo į Dangų nuo vieno “Aiskry- 
mo” fabrikanto, tai yra, pono 
Ginkaus, iš Brooklyno, kuri 
buvo kėravojama ^Anglijos 

■ Churchilliui; bet ko ponas 
Ginkus/troško ir ką jis norėjo 
kablegramoje pasakyti, tai ir 
pats Dieyas nesuprato. . . čia 
yra 
gos iš Berlyno kablegr 
nuo daktaro^ Ancevičiaus 
yra, 
vokiečiai pradėjo liuosųoti vi
sas Pabaltijos valstybes. Jos 
visos tilpo “Vienybėje”. Taip
gi gaunama net ir dabar ži
nios iš Lietuvos, kaip antai: 
“dabar labai sunku Lietuvoje 
gauti bulvių’”. . . arba : “Tel
šiuose vienas ūkininkas pasiųs
tas į darbo stovyklą už parda
vimą mėsos ir slaptą papjovi-

gautos visos džiaugsmin- 
•amos 

daktaro^ Ancevičiaus, tai 
su tuo džiaugsmu, kada

Alexandras Vasiliauskas
Visas pelnas, kuris liks nuo 

šio parengimo, bus suteikta . 
dėl “L.” kaipo dovana nuo 
South Bostono lietuvių; o tas 
daugiau paakstins mūsų dien
raščio štabą prie daugiau en
ergijos jųjų darbuose: Kita, 
svečiai, kurie atsilankys į šį 
vakarą-koncęrtą, visi bus pil
nai užganėdinti, nes komisija 
rūpinasi, kad visi svečiai būt 
gerai priimti ir turėtų gerą 
laiką.

Taigi, broliai ir seserys, vi-W^ 
si ateikite į šį koncertą-vaka-Ąv 
rą. w

Apart gero laiko, kurį j<is 
turėsit šiame koncerte, taipgi 
prisidėsit prie gero tikslo, pa
remdami mūsų visų didžiai 
gerbiamą dienraštį “L.”, kuris 
tarnauja ištikimai žmonijos 
gerovei, suteikdamas tikras ži
nias.

Mes taipgi kviečiame ir mū
sų artimų kolonijų draugus ir 
drauges atvažiuoti pas mus ir 
praleisti laiką su mumis.

. Tėvas..
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 21

(Tąsa)
— Gerai, Jenni, gerai. Kas toliau?
— Rumrichui atvežiau $70 pinigais ir 

juos perdaviau jam, tai už slaptas žinias 
apie Jung. Valstijų karo orlaivyną.

— O kam tie pinigai, kuriuos radome 
'jūsų piniginėj po $50? — klausė valdžios 
žmogus.

— Kam? $50 Rumrichui, o kitas vokas, 
aš nežinau kam.

— Nežinai? Nešei ir nežinai kam? O 
kas šiame laiške yra slaptraštiškai para
šyta? Perskaityk, nes vis Vien mes sura
sime būdą.

— Gerai! Jenni pasiėmė laišką, tuo- 
jaus jį iššifravo ir štai jo turinys:

“Brangus Prieteliau!
(1) Aš siunčiu jums per Jenni 

$70 už oriai vyno kodą. Prašau $40 per
duoti tam lakūnui, kuris gavo jums ko
dą, o $30 yra jums.

“(2) Kaip yra su planais orlaivių ve
žikų “Enterprise” ir “Yorktown”? Mes 
užmokėsime už juos $1,000. Jeigu jūs ga
lite tuos planus gauti už $300, tai jums 
liks $700. Tai tuo reikalu pasitark su Je
nni ir apie būdus jų pristatymo. Nesibi
jok! Kas liečia pinigus, tai kaip matai 
aš jais aprūpinu jus.

“(3) O kaip yra su revolveriu, apie ku
rį mes kalbėjome?

“(4) O kaip su Jungtinių Valstijų už
sienio pasportais? Malonėk juos perduoti 
Jennei ir pranešk jų kainą.

,“(5) Ar jūs galite man gauti įvairių 
armijos ir karo laivyno paveikslų? Jūs 
turite pranešti jų vertę.

“(6) Kaip yra su priešlėktuvinėmis ka- 
nuolėmis? Ar jūs galite man kaip ką 
gauti ’šioj srityj?

“(7) Gaukite antrašus Amerikos inži
nierių, kurie yra užsieniuose.

“(8) Formas armijoj tvarkos.
“(9) Gaukite visas' žinias, kokias tik 

galite apie Sovietų Sąjungos užsakymus 
Amerikoj kas liečia jos karo laivyno rei
kalus.”

Laiškas buvo Karol Schlueterio. Kas 
liečia minimą revolverį, įai buvo bando
ma išgauti naujas armijoj išrastas re
volveris. Kas liečia paveikslus, tai jų no
rėta iš Panamos Kanalo srities.

New Yorke. Tuo kartu naciai savo šni
pus perkeitė iš vienos vietos į kitą, kar
jerus nuo vieno laivo ant kito, pakeitė 
jiems vardus ir žalingąjį darbą varė pir-
myn.

Kada Johanna Hofmann sėdėjo kalėji
me, tai Vokietijos generalis konsulas 
N. Yorke ją aprūpino pinigais. Ji tūrėjo 
gražiausius drabužius, galėjo nusipirkti, 
ką tik nori, valgė gardžiai ir kalėjimas 
jai buvo tik “vakacijos.” Konsulas išrei
kalavo pats vienas, be valdžios litidminkų 
matytis su Jenni. Jam tas buvo suteikta. 
Bet jis nežinojo, kad kalėjimo’ kambaryj, : 
kur kalbėjosi konsulas ir Jenni buvo pas
lėptas diktografaš (Prietaisas, kuris ant 
plokštelės nurašo kalbą).

Pribuvo raudonais žandais, diktas, ap
valia galva konsulas Dr. Bootler tartum 
grauždamas cigarą. Tarpe jo ir Jenni 
buvo pasikalbėjimas:

— Jenni, jums pasamdyti geriausi ad
vokatai ir jie jus energingai gins. Visas 
lėšas apmoka Vokietijos nacių valdžia. 
Jūs turite užsiginti nuo to viso, ką pir
miau sakėte Amerikos policijai, arba pa
sakyti, kad policija jus privertė neteisy
bę kalbėti. Ar daug pripasakojote vadi- 
ninkams?

— Aš kito išėjimo neturėjau, — atsa
ke Jenni, — jie turi įrodymus, mūsų 
slapto susirašinėjimo laiškus, rado pas 
mane vežamus amerikinius pinigus, laiš
kus, nuo laivo parsigabeno mano dėžę ir 
kas blogiausiai, kad tas Rumrich eina su 
jais.

— Ar tu jiems pasakei viską?
— Taip, “viską,” ką jie žino, nuo ko 

jau negalima užsiginti.
— Na, gerai. Rytoj pas tave ateis ad

vokatai, kurie yra Vokietijos generalio 
konsulo advokatai, jie pasakys, nuo ko
kių tavo parodymų reikia užsiginti.

Rumrichui orlaivyno kodą išgavo 
■Erick Glaser, lakūnų skyriaus kareivis. 
Jis buvo 29 metų amžiaus, 6 pėdų vyras, 
tamsiai rūdų plaukų,, tamsių akių. Jis gi
mė Leipzige, Vokietijoj. Į Jungtines 
Valstijas atvažiavo laivu “Dresden,” ko
vo mėnesį, 1930 metais. Iš karto dirbo 
fabrike ir ant žemės ūkio, o 1931 metais 
įstojo į lauko artilerijos pulką. Tarnavo 
New Yorke, o paskui buvo pasiųstas ap
saugai Panamos Kanalo. Vėliau tarnavo 
tris metus tvirtumoj Vlayton, kur jis su
sipažino su Rumrichu. 1934 metais pasi
traukė iš armijos, bet viešpataujanti de
presija nedavė progos susirasti tinkamą 
darbą. Tada jis vėl įstojo į armiją, buvo 
pasiųstas šešiems mėnesiams ant Phili- 
pinų salų į tvirtumą Mills, 30 mylių nuo 
Manilos. Jis pasiekė kaptalo laipsnį. Su
grįžo atgal į New Yorką, kiek pasibastęs, 
įstojo į armiją, 0 vėliau į karo orlaivyno 
skyrių, kuris stovėjo Mitchell orlaivių 
lauke. Čia jis tarnaudamas susitarė su 
Rumrjchu apie išvogimą orlaivių slapt- 
raščių^(-kodų) ir kitų slaptybių, kurios 
buvo persiunčiamos Vokietijon.

Čia jie sudarė planus išvogti New Yor- 
ko kraštą apsigynimo tvirtumų planus ir 
armijos mobilizacijos planus. Čia jie bu
vo suplanavę užpuolimą ant pulkininko 
Eglino.

Tuo kartu Rumrich išgaudavo, tai vie
nu, tai kitu būdu Jung. Valstijų užsienio 
pasportų blankų, kurios buvo naudoja
mos siuntimui nacių šnipų, po priedanga 
amerikiečių, į Sovietų Sąjungą ir, kitas 
šalis.

Vėliau teisme Glaser prisipažino, kad 
jis kelis kartus buvo atsivėdęs Rumrichą 
į karo orlaivyno angarus, kad jis išvogė 
Amerikos orlaivių slaptraščius ir juos at
nešė Rumrichui į namus. Tie slaptraščiai 
buvo žinomi, kaip “Kodas — Z”.

Ir Kalėjime Yra Ausys
Kaip plačiai Amerikoj veikė ir dar 

veikia Hitlerio šnipai, tai liudija ir tas 
faktas, kad laike jo šnipų teismo jiems 
buvo pasamdyti gabiausi advokatai. Na
ciai savo šnipus turėjo federaliniame 
teisme, kurie kiekvieną dieną slaptraš
tiškai pranešdavo į Berlyną, kas darėsi

Sekamą dieną pas ją buvo vėl naujas 
konsulo pasiuntinys ir jai sakė:

, — Jenni, jūs turite 'iužsiginti, ką prisi
pažinote, juk jūs ir Schlueter buvote 
Vokietijos šnipai, šnipų komandięriai. 
Jus užsiginkite, kad ką nors bendro tu
rėjote su kapitonu — leitenantu Erich 
Pfeiffer. O beje, ką jūs jiems sakėte apie 
Schade? f

— Jie turi dokumentus^ žino, kad 
gruodžio mėnesį, 1937, ir sausio mėnesį, 
1938 metais, kada New Yorke buvo at
plaukęs laivas “Europa” aš, Schlueter ir 
Schade oro bangomis kalbėjomės su So
vietų Sąjungos generaliu konsulatu. Mec 
nudavėme, neva iš Maskvos prekybos ko
misarai, mes norėjome sužinoti kaip eina 
Sovietų užsakymas ant karo laivų tam 
tikrų dalių. Tada mes norėjome patirti, 
kokius užsakymus Sovietai davė ant' ar
mijos, orlaivyno ir laivyno radio prietai
sų... Nepasisekė mūsų skymas.

Schade veikė prieš Sovietų Sąjungą. 
Jis buvo suradęs tam tikras rusų šeimy
nas, kurias vienais ar kitais reikalais 
siuntė pas Sovietų generalį konsulatą. 
Schade yra savihinkas daugelio didelių 
apartmentihių namų ant Riverside 
Drive, jis turtingas. Jis gimė Etamburgė, 
Vokietijoj. Nuo 1908 iki 1911 mėtų tar
navo Vokietijos karo laivyne, onaskui 
ant prekybos laivų ir ant pasažieNnių 
tarpe Vokietijos — Amerikos laivų. 1932 
metais jis tapo Jungtinių Valstijų piliev 
čiu, bet savo sieloj^buvo ir yra vokietys. Į 
Ameriką atvažiavo 1926 metais.

Schade užmezgė ryšius su 66-ta artile
rijos “A” batarėja, jis surado kapralą 
Gustavą Šęhmidtą; jis Užmezgė ryšius su 
vokiškos kilmės karininkais tvirtumoje 
Scott, Califomijoj, jis perdavė karinių 
dokumentų į Vokietiją. Bet paskutiniu 
laiku sukoncentravo savo atydą prieš So
vietų Sąjungą, tą didžiausį naciškos Vo
kietijos priešą. Ir reikia pripažinti, kad 
šioj srityj yra sunkiausia dirbti,nes bol
ševikai yra lab^i gudrūs. — Baigė pasa
kojimą Jenni.

Daktaras ‘'Svečiuose”
Jungtinių Valstijų slaptos policijos 

žmonės jau seniai žinojo, kad Dr. Igno
tas Griebi yra nacis, viršininkas įvairių 
nacių organizacijų, karštas prakalbinin- 
kas. Bet nei vienas iš jų nežinojo, kad 
daktaras yra žymus nacių šnipų vadas. 
Jie žinojo, kad 1934 metais Griebi karš
tai sveikino 18,000 nacių susirinkusių į 
Madison Square Gardeną. Jie žinojo, kad 
jis nešiojo nacių smO'gininkų uniformą.

(Bus daugiau)

Savitarpine Ameriku Vienybė Yra Pa
grindas Rio de Janeiro Konferencijos

---------- -  
ku, kada kai-kurie šaltiniai 
nepasiekiami dėl karo.

4. Sugriauti ekonominį įsi
veržimą A^ies agentų, apribo
jant jų urmo veiklą.

5. Parūpinti naujų progų 
visokeriopais būdais išsivysty
mui indtistrijų kitose Ameri
kos respublikosė, sustiprinant 
jų ekonominį atigimą.

6. Parūpinti reikalingus kre
ditus industrijų firmoms tose 
šalyse.

7. Užtikrinti visoms kitoms 
respublikoms vietas, sunaudo
jimui jų, pagrindinių žalių me
džiagų.

8. Parūpinti pakankamai 
laivais gabenančių parankumų 
didėjančiam kiekiui žalių me
džiagų, kurios yra siunčiamos 
Suv. Valstijų Apgynimo ga
mybai, taipgi ir naujiems kro
viniams, gabent iš Suv. Valsti
jų.

9. Siųsti mūsų kaimynams 
pakankamai reikalingų pro
duktų, kad palaikius jų pra
mones, padės jiems padidinti 
gamybą ir transportaciją 
mums reikalingų karo medžia
gų.

Ši programa puikiai vykdo 
ma. Net nustebino jos kūr 
jus. Ekonominis suirimas 
įvyko nei vienoj Amerikoj ša- 
lyje./Mažiau kredito buvo rei
kalaujama kitų šalių, negu 
manyta. Nacių agentai, kurie 
liko įrašyti į “juodąją knygą”, 
netekę savo pajamų šaltinių, 
negali papirkinėti' radio stočių 
arba laikraščių, kurie varė 
Ašies propagandą, šalys, ku
riose prasidėjo eksportas, gali 
šį eksportą kontroliuoti. Suv. 
Valstijos irgi supirko visas 
svarbias medžiagas, kad ne
patektų jos mūsų priešams. 
Reikalingos medžiagos yra 
reguliariai transportuojamos 
tarp Amerikų—skarda, varis, 
manganas, geležis, cinkas, vil
na ir t.t.

Centrales Amerikos ir Va
karų Indijos respublikos pa
skelbė karą Suv. Valstijų prie
šams, pagelbėdamOs apsaugo
ti be galo svarbų Panamos Ka
nalą ; kitos respublikos daro 
žygius padėti Suv. Valstijopib 
ir neprileisti Ašies įsibrukimą 
į šį žemyną. Kolaboracija Am
erikos respublikų dėl konti
nentinės apsaugos, buvo daug 
plačiau išvysčiusi po dviejų 
savaičių šiame kare, nėgu pa
baigoje pirmo pasaulinio karo.

Svarstymai konferencijoje 
Amerikos ministrų Rio de Ja
neiro mieste pastatyti ant sti
praus pagrindo ir savitarpio 
sūsipratimo.

F.L.I.S.—Common Council.

Vis augantis susipratimas ir 
kooperacija tarp Amerikos re
spublikų žmonių pastaraisiais 
metais, privedė prie Šio pirmo 
pasitarimo šių respublikų pa
saulio karo metu, ir trečio 
susirinkimo Amerikos respub
likų užsienių reikalų ministrų, 
Rio de Janeiro mieste, kaip 
sako pranešimas, išleistas iš 
tarpusaviu Amerikos reikalų 
koordinatoriaus ofiso.

Pasekmė bendrų pastangų 
valdžių ir neoficialių .įstai
gų Amerikos Suvienytų Vals
tijų, ir kitų respublikų, yra iš
vystymas šitų susipratimų 
drauge su 115 metų rimto 
darbo visuomenės ir valdžių 
šių įvairių respublikų, įvykdy
ti žehiyho solidarūmą.

Kada daugelis valdžių ir ki
tų įstaigų bei asmenų- Suv. 
Valstijose seniai stengiasi dėl 
glaudesnės kOoperacijOs ir ge
resnio susipratimo tarp 
rikų, svarbus valdžios 
subendrinti šį dafbą, 
padarytas rugpjūčio
1940 m., kada prezidentas 
Rooševeltas ekzekiutyviu įsa
kymu įsteigė ‘Ofisą Koordina
toriaus Komercijinių ir Kultū
rinių Santikių Tarp Amerikos 
Respublikų.” Vardas buvo pa
mainytas liepos 30 d., 1941 m. 
į “Ofisas Koordinatoriaus Tar
pusaviu Amerikos Respubli
kų.” šis ofisas glaudžioj koo
peracijoj su Valstijos Depart- 
mentu ir

Arūe- 
žygis, 
buvo 

m ė n.,

kitomis įstaigomis 
bendrina visus veikimus dėl 
geresnių komercijinių 
tūrinių santikių tarpe 
šimts vienos respublikų 
ry žemyne.
""šiame laikotarpyje, 
jėgos varė savo intensyvę pro
pagandą ir ekonomines žings
nius prieš Ameriką vienybę. 
Reikalinga buvo Su v. Valsti
jų valdžiai nedaleisti sugrio
vimą ekonominių būdų kitose 
respublikose, kurios dėl karo 
savo rinkas prarado.

Reikalinga buvo sulaikyti tą 
ekonominę suirutę, kuri buvo 
derlingąja žėme, kur diktato
riai sėjo sėklas nevieningumo, 
įtarimo ir neapykantos tose 
tautose.

Geresniam supratimui ir su- 
sibendrinimui, Suv. Valstijų 
valdžia savo programos pa- 
grindan paėmė žinojimą. Ta 
programa ji pasiryžo įrodyti 
savo žmonėms anų 20-tiės kai
myniškų respublikų istoriją, 
kultūrą, ekonomiją, geografi
ją ir natūralius jų resursus. 
Toji programa praplatino ir 
anų. respublikų supratimą 
apie Suv. Valstijas. Dėka šios 
programos, kiekvienas būdas 
komunikacijų ir apšvietos bu
vo vartojamas —< duota dau
giau ir platesnių kursų mo
kyklose bei kolegijose, dau
giau apsimainymo studėhtų ir 
profesijų, kartu su pasikėiti- 
mais žinių, literatūrOs, visoke
riopo mėno, daugiau bendra
vimo humanitariniais, sveika
tingumo ir kitokiais socialiais 
klausimais.

Bet svarbiausia problema 
buvo ekonominė. Tai reiškia, 
gavimą svarbiausių apsigyni
mo medžiagų Suv. Valstijoms 
iš kitų respublikų, ir joms už
tvirtinimą pastovų ekonominį 
gyvenimą, kada jOms gręsė 
ekonominis pavojus po Fran- 
cijoš žlugimo 1940 m. Prdgra- 
ma buvo sudaryta pabrėžti 
pasekmirigūmą gėtOS kaimy- 
riyštės nūsistatymo.

Svarbiausi punktai šios pro
gramos yra:

1. Išlaikyti ekonominį pas-

ir kul- 
dvidė- 
vaka-

Ašies

tovumą, socialę apsaugą ir po
litinę nepriklausomybę atski
rų AhfiėlikOs rėsįyūblrkū, kaip 
būtinas sąlygas šio žemyno 
apsaugai.

2. Pasilikti ir įvėikti viliu- 
gingą ir pragaištingą propa
gandą Ašies agentų, įrodant 
teisybę faktais, kurių bus ne
galima pakeisti arba atšaukti.

3. Parūpinti Suv. Valstijoms 
naujų šaltifi-ių. būtinai reika
lingiems pirkiniams tuomi lai-

ė-

Haverhill Mass,
Balsuotame Ūž Tikrą Oniją
Jau nuo 1936’metų čionai 

gyvuoja Boot and Shoe Work
ers’ unija. Per tą visą laiką, 
viskas ką darbininkai gavo, 
tai pakėlimą savaitinių duok
lių. Pirma mokėjo 25 centus į 
savaitę, o vėliau unijos virši
ninkai pakėlė duokles lig 35 
centų. Uh'ijos viršininkai sako, 
kad jie elgiasi demokratiškai, 
diktatorių nemyli. Pakulė dar
bininkams dūokles, — mokė
kit ir-tylėkit! Darbininkai pu
sėtinai zurzėjo, bet, kadangi 
unijos nebūna susirinkimų, nė 
viršininkų rinkimų ir, žinant 
kad B. and S. unija gra
žiai susitaiko su darbdaviais, 
tai darbininkam kito išėjimo 
nebuvo: jeigu nori dirbt, tai 
tylėk! Vienok, kaip viskąm, 
taip ir darbininkų tylėjimui
atėina galas: jau pradėtas ju
dėjimas ūž United Shoe Work
ers of America arba CIO. Sau
sio 29’ d. bus balsavimas, ku
rios unijos darbininkai nori. 
Taigi, darbininkų pareiga ne 
tiktai sukandus dantis grięžt 
jeigu kas negerai, bet balsuot 
už CIO. Taipgi, paragint ir 
kitus. Šėriis.

GarŠihkrtes sa<6 t>iznį 
lai sty j e “Laisvėj e’ ’!

Worcester, Mass
Mūsų Naujienos

Sausio 23 d. teko dalyvau- 
arbatos vakarienėj, kuriąti

surengė LLD 155 kp., tai yra 
moterų kuopa. Svečių-viešnių 
buvo pilnas Aido Choro kam
barys; didžiumą sudarė mote
rys. Tas parodo, kad pas drau
ges yra daug pasiryžimo.

Sausio 24 d. teko dalyvauti 
LDS jaunuolių surengtuose šo
kiuose. Daug jaunuolių daly
vavo iš kitų miestų, kaip tai: 
Šostono ir Montello. Bet vie
tinių — kaip jaunuolių, taip 
ir suaugusių buvo per mažai.

Progrėsyviai worcesterieciai 
ir jūsų jaunuoliai, kodėl ne- 
remiat gražaus jaunuolių dar
bo LDS? Nepamirškit, kad 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas yra viena iš geriausių 
prieglaudų nelaimėj, visiems 
ateinantiems laikams!- Jeigu 
mes neremsim jaunuolių gra
žaus darbo, tas nupuldys ener
giją jaunų veikėjų.

Kalbėjausi su draugu Bak
šiu, jis sakė turįs surinkus 
virš $30 “Laisvei” sveikinimui. 
Drg. Bakšys yra išrinkus at
stovauti LLD 11 kp. “Laisvės” 
metiniam suvažiavime, vasario 
1 d., Brooklyn, N. Y. Drg. 
Bakšys yra simpatiškas žmo
gus ir geras veikėjas ne tik

vietiniam gyvėniiiie, bet n* 
bendrai visuomeniniais reika
lais rūpinasi.

Vasario 5 d., 8*val. vakare 
įvyks susirinkimas LLD 11 kp., 
Endicott St. svetainėj. Dabar 
yra LLD vajus gavimui dau
giau naujų narių. Nepamirš
kit visi dalyvauti.

čia pataisau klaidą, kuri 
yra įvykusi saraše aukojusių 
Sovietų medikalei pagelbai. 
M. Novikienė aukojo $5, vie
toj $1; P. Banionis aukojo $2 
(jo nebuvo užrašyta); Kely 
aukojo $5, o ne $2; J. špa- 
kauskas aukojo $15 (buvo už
rašyta $10). šios visos klaidos 
įvyko netiksliai. Draugės ir 
draugai man atleiskit!

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

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais

EASY CREDIT... No Extra Cost

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

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

Restauracija ir Visokie Gėrimai 
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas 

Šokiai ir Floor Show 
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais .
F3 Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams 

Specialiai prisiruošę priimti svečius

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale if Retail likerių 

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

VĖSTUVĖS, bankietai ir pares
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telofonas 4-3779.
r. S. SEGITE ZŪtSŲ SPfcOIALŲ SAVAITES.
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Sovietų Oficialiai Pranešimui
eaisvk
.............. in I .... ............. .

Penktas puslapis

Maskva, saus. 27. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
pranešė štai ką:

Sovietų kariuomenė naktį saus. 26 į 27 d. žygiavo 
pirmyn prieš vokiečių fašistų kariuomenę.

Per mūšius pietiniame fronte vokiečiai prarado 1,340 
kareivių ir oficierių.
Vakarinis Sovietų Pranešimas:

Sovietinė kariuomenė saus. 27 d. -užėmė tam tikrą 
skaičių apgyventų vietų.

Sausio 26 d. tapo sunaikinti 39 vokiečių orlaiviai, o 
Sovietai neteko aštuonių lėktuvų. Keturi vokiečių or
laiviai buvo nušauti žemyn arti Maskvos.

Sovietų kariuomenės dalys, veikdamos viename sek
toriuje Kalinino fronto, paliuosavo nuo vokiečių apgy

ventą “K.”

Bulgarijos Ligoninės ir 
Mokyklos Prigrūstos

Sužeistų Nacių
Ankara, Turkija. — At- 

keleiviai iš Bulgarijos sako, 
kad 150 tūkstančių sužeistų 
ir su nušalusiais sąnariais 
nacių yra sugrūsta į Bulga
rijos ligonines, mokyklas ir 
teatrus, ir kasdien dideliais 
skaičiais vis daugiau vokie
čių sužeistųjų atvežama %iš 
sovietinio fronto į Bulgari
ją

Turkų laikraščiai kas 
kartą aštriau kritikuoja 
Bulgariją, kad ji leidosi pa
versti į nacių stovyklą. Tur
kijos spauda su didele pa
garba rašo apie Sovietų ar
mijos žygius prieš vokie
čius.

TELEGRAMOS PREZIDENTUI 
IŠLAISVINTI BR0WDER1

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Gražus parengimas dienraščio 

“Laisvės” naudai įvyks nedėlioj, va
sario (Feb.) 1 d., 6 vai. vakare, 376 
Broadway. Jis yra rengiamas tikslu 
sukelti finansų pasveikinimui “Lai
svės” šėrininkų suvažiavimo. Bus. 
skanūs užkandžiai. Nepaprastai 
gražioj koncertinėj t programoj da
lyvaus Aleksandras Vasiliauskas, 
Richard Buividas, So. Bostono Jau
nuolių Grupė, Niaurai iš Dedham, 
Rožė Merkeliūtė, Helen Žukauskai
tė ir kiti. Svečių atvyks iš Nor- 
woodo, Montello, Worcesterio, Hud
son©, Lowellio ir kitų kolonijų. Vi
sus kviečia — ALDLD Moterų Ko
mitetas. (24-25)

Dar sekamos unijos pa
siuntė, prezidentui Roosevel- 
tui telegramas su prašymu 
paleist iš kalėjimo Earlą 
Browderj, Komunistų Par
tijos sekretorių:

Lokalas 69-tas Jungtinės 
Statybos Darbininkų Uni
jos, Torrance, Calif.;

Lokalas 562-ras Amerikos 
Mokytojų Federacijos Colo- 
rados Universitete;

Jungtinė Federalių Dar
bininkų Unijk San Francis
co, Calif.;

Sekretorius Grbžės Kul
tūros Penkiolikto lokalo, 
New Yorke, Abrahamas 
Schenk.

Japony Orlaiviu Nuos
toliai Filipinuose

Washington. —Amerikie
čių lėktuvai Filipinų sa
lose iki šiol nušovė žemyn 
84 japonų orlaivius, o prieš
lėktuvinės kanuolės — 40 
japonų orlaivių.

PERU, PAGALIAU, SUSITAI
KĖ SU ECUADORU

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 1 d., 2-rą vai. po pie
tų, L. P. Kliubo name. (24-25-26)

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. rengia draugišką 

parę pas draugus Lukasevičius, 180 
McAdam Ave., Washington, Pa. 
Pars bus 31 dieną sausio, visas pel
nas skiriamas Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos Medikalės Pa- 
gelbos. 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, M D.
ALDLD 25 kp. rengia metinį 

“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)

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 Elizabethiečiai 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
vęs, kuomi daugiau mes galkh pa
dėti apart pirkimo apsigynjmo bo- 
nų? O yra daug įvairių t 
riuos mes turim žinoti, ir 
gę būti, kad reikale gaiš
riauslai pagelbėti, kur bus pagalba 
daugiausia reikalaujama, ypenktadie- 
nio vakare, sausio 30 i., prasidės 
Raudonojo Kryžaius Klasos (pamo
kos) Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St. Prašoma, ypatingai moterys 
ir merginos skaitlingai atsilankyti. 
Pradžia 7:30 vakare. — Rengimo 
Kopi. (24-25)

adų, ku- 
prisiren-

CHURCHILL SAKO: TAL
KININKAI ŠTURMUOS 

FAŠISTUS 1943 m.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Mes pitmiau nesvajojo
me apie tokius rusų pasieki
mus, nes mes permažai te
žinojome apie rusų stipry
bę; užtat jie dabar pasiro
do mums juo garbingesni.

“Aš anaiptol nesigailiu 
paramos, kurią mes davėme 
Rusijai; aš tik norėčiau, 
kad mes būtume galėję duot 
Rusijai dar daugiau paspir
ties.”

Čia ministeris pirminin
kas nurodė, kaip Sovietų 
žygiai pietiniame fronte 
patarnavo Anglijai, atmes
dami nacius toliau nuo svar
biųjų anglam pozicijų Vidu
riniuose Rytuose.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Austi’alija. — Australų mili

cija sulaikė japonus ties Ra- 
baul, New Britain saloje.

London. — Girdėta vokiečių 
radijas, kad tifo epidemijos 
pavojus gręsia visai Vokietijai.

Rio de Janeiro. — Susi
taikė piet-amerikinės res
publikos Peru ir Ecuador, 
kurios per 125 metus kivir- 
čijosi dėlei rubežių tarp jų
dviejų.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks sekmadienį, vasario 
(Feb.) 1 d., 4 vai. po pietų, Lais
vės Choro svetainėje, 157 Hunger
ford St. Visos narės malonėkite da- 
lyvaut taipgi ir naujų atsivesti, tu
rėsime po tam ir draugišką pasi
kalbėjimą. — Sekr. V. K.

(24-25-26)

HARRISON, KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas 1 

d. vasario (Feb.), neįvyks, kaip pa
prastai būna, nes tą dieną įvyksta 
Newarke didelis susirinkimas, pami
nėjimui Lenino mirties, i Todėl kuo
pos komitetas susirinkimą perkelia 
į 8 d. Vasario (Feb.) Taigi malonė
kite neužmiršti ir ateiti 2:30 vai. po 
pietų, 15-17 Ann St., Harrison, N.J. 
—V. Žilinskas. (24-25-26)

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veik. Komiteto meti

nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario (Feb.) 1 d., 4-tą vai. po pie
tų, 735 Fairmount Ave. Visų kuopų 
nariai dalyvaukite, turim labai svar
bių dalykų aptarti. — Sekr. (25-26)

STAMFORD, CONN.
Stamfordo Slavonų Lyga ruošia 

Koncertą, naudai Amerikos Raudo
najam Kryžiui, nedėlioj, vasario 
(Feb.) 1 d., 3-čią vai. po pietų, 
Stamford High School salėje, 
Strawberry Hill, Stamford.

Programa susidės iš Šventos Ma
rijos Rusų Bažnytinio choro ir A. 
Capella choro iš 50 balsų; bus šokių 
baletas; Col. Luke Bakovto Balalai
kų orkestrą iš Bridgeport, ir taipgi 
mūsų žymi lietuvių dainininkė, Bi- 
ruta Ramoškaitė. Visi prašomi atsi
lankyti. — Amelia Burba. (24-25)

ELIZABETH, N. J.
LDP kliubo susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 1 d. vasario, '2-rą vai. po 
pietų, Kliubo patalpoj, 408 "Court St. 
Dalyvaukite visi nariai, nes bus 
svarbių reikalų aptarimui, o taipgi 
ir naujų narių atsiveskite. —Kvie
čia Komitetas. (25-26)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. ir LDS 128 kp. 

bendras susirinkimas įvyks 1 d. 
vasario (Feb.), 7-tą vai. vakare, 171 
Main St. kampas High St. ant antrų 
lubų. Draugai ir draugės, visi ma
lonėkite dalyvauti susirinkime ir 
laiku pribūkite. — Valdyba.

. (24-25) -• <-

reikia nepamiršti: tai LDS. 
vajus. Kuo daugiau gausime 
naujų narių, tuo didesnė bus 
LDS 55 kuopai ir jos nariams 
garbe, ir tuo geriau bujos mū
sų Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas.

J. N. S.

Hopkinsville, Kentucky. — Iš 
licitacijos parduodant keturis 
gana padėvėtus automobilio ta- 
jerus, gauta 150 dolerių.

Batavia. — Rolandų Rytines 
Indijos lakūnai iki šiol nus
kandino jau 9 japonų laivus.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmasj vienbalsiai užgyrė 
skyrimą $17,722,564,474 
stiprinimui ir didinimui ša
lies laivyno. <

Port Newark. — Čia pra
dėta būdavot didžiulė lai- 
vastatykla už 12 milionų do- 
lerių. i ■:;

Herbert Hoover, buvęs 
prezidentas, sako, mes tik
rai laimėsim karą.

Cleveland, Ohio
LDS. Centro Nominacijos 

Ir Kitkas
LDS 55 kuopos susirinkime, 

kuris įvyks trečiadienio vaka
re, Vasario 4 d., bus keliatas 
svarbių įvykių. Vienas ir bene 
svarbiausių—bus nominacijos 
į LDS. Centro Valdybų. O Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji- 
jimo bujojimas priklauso, kaip 
veikli yra Centro Valdyba. 
Čionais daugelis kalba, kad ir 
4-tas LDS Apskritys privalo 
turėti savo atstovą Centro 
Valdyboj, nes LDS. 4-to Ap
skričio ribose yra virš 10 tūks
tančių lietuvių, todėl čia yra 
plati dirva plėtimui mūsų or
ganizacijos. O kada ši apylin-' 
kė bus arčiaus susirišusi su 
Centru, tada ir plėtimo dar
bas eis geriaus.

Keli metai atgal, kada drau
gų S. T. Mažanskų turėjome 
LDS Centro Valdyboje, jis 
nevien centre darbavosi gerai, 
bet veikė gerai ir LDS. 4-tam 
Apskrityje, nevien tarpe suau
gusių, bet ir tarpe jaunimo 
draugas Mažanskas darbavosi 
labai gerai. Pastaruoju laiku 
jis daug dirba LDS 55 kuopoj, 
verbuodamas naujus narius ir. 
surengdamas puikų teatrų 
“Du Broliu.“ Todėl visai neap
siriksime išnaminavę draugų 
Mažanskų į Centro Valdybų.
Kaip* Maitintis, kad Būtume 

Sveiki?
Tai lajjai - svarbus klausi

mas, kuriuomi kiekvienas tu
rėtų susirūpinti. Kiekvieno 
žmogaus sveikata priklauso 
didžiumoje, nuo to, kokiu mai
stu jis maitinasi ir kaip jis 
yra atsargus, kų valgo ar kų 
geria. Sveikatos žvilgsniu, 
maisto gerumo negalima nu
spręsti sulyg kainos, gardumo 
ar gražumo; kad tinkamai pa
sirinkti, reikia daugiau kas 
žinoti. Taigi sekančiam susi
rinkime bus skaitoma Dr. Kaš- 
kiaučiaus paskaita, temoje 
“Kaip Maitintis, kad Būtume 
Sveiki?“

Dar vienas svarbūs dalykas

Shenandoah, Pa.

ir apylinkes apie 300 jaunuo
lių išvažiavo savo šaliai tar
nauti—armijom Juos išleido- 
palydėjo keli tūkstančiai žmo
nių. Sunku jiems buvo skirtis 
su saviškiais, bet kų darysi? 
—Reikia ginti savo šalį nuo 
užpuolikų! Nėr kada liūdėti, 
kai reikia nuo priešų gintis,— 
kai reikia kovoti ne, tik už 
mūs šalies, Amerikos, bet ir 
viso pasaulio žmonių laisvę!

Antrasis Mainierių Koncertas
Greitoj ateityj čionai mai- 

nieriai žada suruošti savųjį 
koncertų. Tai bus,—o jis tik
rai bus!—antras iš eilės “juo
dojo aukso“ kasėjų koncertas. 
Jis ruošiamas geram tikslui, 
būtent: savo unijos (lokalo) 
palaikymui, savo lokalo palie
gusių narių ir našlaičių sušel- 
pimui.

Kaip atsimename, pirmasai 
tokis koncertas gerai pavyko 
visais atžvilgiais. Todėl antra
sis, suprantama, turės būti 
daug sėkmingesnių, kaip me
niškai, taip ir klausovų kieky
be. Nors laikas tam koncertui 
dar nėr tikrai nusakytas, bet 
prie jo jau rūpestingai ir stro
piai ruošiamasi: praktės yra 
laikomos net du-syk savaitėje, 
kad tinkamai prisirengti.

Šis koncertas bus kaip ir 
militarines dvasios, nes visi 
programos dalyviai bus karei
viškais drabužiais pasipuošę. 
Mat, dabar ne tik mūs šalis, 
bet ir visas demokratinis pa
saulis yra išstojęs karau prieš 
fašizmų; tai ir mainiariai ta 
didį tikslų remia.—Tas kon
certas bus patriotizmo pavyz- 
dis, todėl mes visi jame ben
drai dalyvaukim, nežiūrint 
tautybės ir pažiūrų skirtumo.

Nuo lietuvių to tarptautinio 
koncerto programoje ims da- 
lyvumų dainininkai Stasys 
Kuzmickas ir V. Maksimonis.

Diena koncerto bus paskelb
ta vėliau.

Daugmeniškai Važiuoja
Ajrmijon

Sausio 15. d. iš Shenandoah

Darbai Truputį Pagerėjo
Pirmiau mainos lyg kiek ir 

šlubavo, ale dabar pradeda 
taisytis. Dabar jau ima dirbti 
4-5 dienas savaitėje. Todėl ir 
jnainierių ūpas dabar geres
nis, nes galės daugiau uždirb
ti ir atsilaikyti prieš nuolat 
kylantį gyvenimo branguma.

Šokiai Geram Tikslui
Sausio 31 d. West-End sa

lėje ruošiami šokiai bendromis 
jėgomis šios apylinkės lietuvių 
ir rusų darbininkų. Likusis 
pelnas nuo menamų šokių bus 
paskirtas medikalei paramai 
Sovietų Sąjungos, kurios Rau
donojoj Armijoj daugelis yra 
ir lietuvių, kovojančių prieš 
barbariškąjį fašizmų.

Įžanga bus labai maža— 
25c.

A. K.

Lowell, Mass.
Smarkiai Perkami Bonai
Pradžioje šių metų čionai 

buvo pritrūkę mūs šalies Ap
sigynimo. Bonų ir ženklų 
(stamps). Bėgyje poros savai
čių buvo jų išparduoti už 
$48,000. Vietos, kur parduo
dama bonai ir ženklai, visuo
met būna pilnos žmonėmis. 
Pas visus vienas troškimas— 
greičiau nugalėti žmonijos pa-

baisų fašizmą. ..

Tūkstantis Priešų
Sausio 19 d. vietos valdžios 

autoritetai paskelbė, kad čio
nai randasi 1000 fašistinių ša
lių piliečių, kurie skaitomi šios 
šalies priešais ir jie turi užsi
registruoti kaip tokie. Daugu
ma jų yra japonai, italai ir 
vokiečiai.

Mirimai
Sausio 14 d. mirė A. Griš- 

ka, 60 metų amžiaus.
Sausio 17 d. mirė Jurgis 

Alaburda, 63 m. Velionis se
nas šio miesto gyventojas. 
Amerikoje jis buvo išgyvenęs 
35 metus.

Abu mirusieji buvo pa
prasti darbininkai.

Saugokitės Apgavikų
Vieno pašto viršininkas per- 

sergsti visuomenę nuo apgavi
kų, kurie čionai užsiima par
davinėjimu netikrų (fake) 
Apsigynimo ženklų (Defense 
Stamps). Tokių “defense 
stamps”, sakoma, čionai buvo 
jau paskleista už $700. Val
džia tų “patriotų“ stropiai 
j ieško. Jiems bausmė nustaty
ta 5 metai kalėjimo ir $1000 
pinigais.

Pavykusi Pramoga
Sausio 17 d. LDS 110 kp. 

buvo suruošusi pokilį medika
lei paramai Sov. Sųjungos, ku
rios Raudonoji Armija didvy
riškai kovoja su naciškais ban
ditais.

Svietelio buvo pilna Pilie
čių Kliubo svetainė.

Svetainėje teko nutėmyti, 
kaip d. Povilanskis “meške
riojo” senus Literatūros Drau
gijos narius, už vilkusius savo 
duokles Centrui. Drg. P-kis

man sakė, kad jau beveik visi 
užsimokėjo. “Už dykų“ tik d. 
Dėdė Vincas per “Laisvę“ mus 
bombardavo. . .

Lowellietis.

Detroit, Mich.
Corliss Lamont Duos Lekcijų

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 1 d., McCollester salėje, 
433 West Forest Ave., turėsi
me progų girdėti labai įdomių 
paskaitų, temoje “Sovietą Są
junga ir pasaulinis krizis.” 
Prelegentu bus žymusis auto
rius ir lektorius Corliss La
mont. Jis aiškins Sov.-Ameri- ' 
kos santikius, Sov. istorijų, so
cialinę struktūrų, planingumų 
ekonomijos ir daugelį kitų da
lykų, liečiančių didžiųjų Sovie
tų šalį.

Dr. Lamont yra kilęs iš žy
mios šeimos amerikonų, kurių 
protėviai didingai kovėsi už 
šios šalies laisves.

Įžanga nedidelė—35c. as
meniui.

Patariu visiems ir visoms 
dalyvauti ir pasimokinti.

D-s.

J. GARŠVĄ
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: E Ver green 8-9770

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS
( (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas

4 bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai. t

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

¥

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4*
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
*&**&**!’

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

i

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Senų ar Naujų Šildytuvų (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

įjKf

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Jų įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Padėkavonės Dienos ir Kalėdą šventėms 
puikiausių pasirinkimų rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030
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“Laisves” Bankiete Smagiai 
Ir Sočiai Pasivaišinsite

Išgirskite Prakalbas Svarbiais 
Šalies ir Pasaulio Reikalais

gaiš, na ir kitais pridėčkais,— 
atsakė K. šolomskienė.

—Kaip su gėrimais?—klau* 
siu vėl, prisiminus, kad ir gė
rimas įeina į bankieto vaišių 
sąstatą.

i —J mūsų sritį įeina tik karš
ti gėrimai, kuriuos tikrai gau
site. Bet girdėjom, kad šaltų 

! netruks,—užtikrino gaspadi- 
nės.

Bankietas Įvyks Jau 
Šį Sekmadienį

Bankietas bus vasario 
binary) 1-mą, Grand Paradise 
dviejose salėse, 318 Grand St., 
Brooklyne. Vakarienė bus 
duodama lygiai 6 vai. vakaro, 

vėj” garsinant jokių susirinki- šokiai prasidės 7 vai. Bankie- 
mų, tad susidomėjau, kas čia1 to bilietas (vakarienei ir šo- 
per sąskridis.

—Ką čia, sveikos, tariatės 
daryti ?

—Bankietą rengiam, — at
sakė kelios.

—O kuomi mus pavaišinsi
te?

—Paukštiena, lietuviškomis 
dešromis, virtomis ir žaliomis 
daržovėmis, dviejų rūšių pyra-

“Laisvės” bankictai pasižy
mi savo skaitlingais lankyto
jais dėl daugelio priežasčių. 
Viena iš tų priežasčių yra auk
šta bankietų kokybė. Maistas 
jiems užsakoma geriausis. Ga- 
spadinės surenkama 
minusių visame 
bankietų ruošimo 
grupės. Tad kiekvienas sve- į 
čias-viešnia būna tinkamai pri
imti ir pavalgydinti, laisvie- 
čiam nedrovu yra į tuos ban- 
kietus pasikviesti net pačius 
kritiškiausius savo draugus.

Pereito antradienio vakarą 
pasitaikė rast būrį žinomų mo
terų posėdžiaujant “Laisvės” 
ofise.’Rodos, -nesimatė “Lais-

nelaimėm,
nors niekas nelaukia,

iš žino-
Brooklyne'

ekspertų '

(Fe-

Įsitemykite!
“Teodolinda” atvyksta į 

Maspethą su Aido Choru ir šo-

šokiams

svečiu iš 
ir kitu c

Įkiams) $1.50, vien 
50c.

Bankiete dalyvaus 
Montello, Worcester
Mass, kolonijų; iš Philadelphi- 
jos, Shenandoah, Easton ir ki
tur Pa. valstijoj ; veik iš kiek
vienos Conn, kolonijos; iš visų 
New Jersey lietuvių kolonijų, 
na, ir šimtai brooklyniečių.

Aido Chęro Nariams
Visi Aido Choro nariai, o 

ypatingai tie, kurie praeitose
kių orkestrą sekmadienį, 8-tą1 pamokose nesilankė ir negir-

dėjo Choro nutarimo, prašo
mi šį penktadienį ateiti į 
“Laisvės” svetainę, • kaip pa
prastai. Iš čia, po trumpų re
peticijų visi eisime į Grand 
Paradise svetainę, 318 Grand 
St., kur .dainuosime Amerikai 
Ginti Komiteto Rengiamose 
Prakalbose'.

Nariai kviečiami skaitlingai 
susirinkti, kad padaryti gerą 

atsilankiusioms į pra-

dieną vasario, New National 
svetainėje, 61-60 56th Road, 
4-tą valandą po pietų.

Maspetho Liet. Lit. Dr-jos 
ir Liet. Darb. Susiv. kuopų na
riai kviečia visus dalyvauti 
kartu su jais pasitikti “Teodo
linda”. Ją matysime smagioj 
komedijėlėj, kurią suvaidins 
Liet. Liaudies Teatro nariai.

Po vaidinimui, Brooklyno 
Aido Choras sudainuos keletą i įspūdį 
smagių dainelių vadovystėje kalbas, tarp kurių bus ir sve- 
Aldonos Žilinskaitės.

Po programai, prasidės šo
kiai, kurie tęsis ikiyčėlai va
karo, o gaspadinės turės pri- 
ruošę skanių valgių išalku- 
siems.

Dalyvaukite visi kartu pasi
linksminti ir praleisti smagiai 
laiką. Be to, paremsite mūsų 
organizacijas.

timtaučių kalbėtojų.
Choro Koresp.

Rengėjai.

Laisvės Radio
Laisvės Radio Programa 

Įvyksta kas ketvirtadienio va
karo 6:30 iš stoties WBYN, 
1430 klcs. Sausio 29-tos prog
ramoj bus įdomių pranešimų 
ir meniškos programos. Pasi
klausykite.

Pajūrįo Sargybon ims vyrus 
nuo 17 iki 35 metų. Lig šiol 
amžius buvo nuo 18 iki 31 m.

Planuoja Plačiau Paskleisti 
Darbininky Dienraštį

Angliškam darbininkų dien
raščiui “Daily Workeriui” vi
suomet buvus stipriausiu įran
kiu kovos prieš fašizmą ir da
bar esant širdingiausiu- karo 
prieš fašistinę Ašį talkininku, 
pasimota jį padaryti ir pla
čiausiai skaitomu anglišku 
dienraščiu. Tuo tikslu paskelb
ta specialis vajus.

Komunistai, kaip rodo .pra
nešimai spaudoje, pirmieji me
tėsi į tą vajų. Partijos komite
tas paskelbė mobilizaciją 4,- 
000 Browderio Brigadierių, 
kurie eis po stubas ir įvairiau
sias pramogas su “Sunday 
Worker”, dienraščio sekma
dienio laida. L. K. N.

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis' 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
Tuojau įsigykite bilietus, 

nes jau labai trumpas 
laikas

ĮŽANGA 
$1.50 

Asmeniui

“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės , 
10 valandą ryto

Bankietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ 
Šokiai tęsis ir laike vakarienės kitoje svetainėje 

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50©. 
Įskaitant federalės valdžios taksus

Apie šias prakalbas jau bu- kas daryti ištikus 
vo nekarta minėta, tačiau ge- kuriu 
riau kai kam nusibosti, negu bet ypatingai laike karo gali 
praleisti bent vieno neinforma- pasitaikyti, 
vus apie tas svarbias pamokas, | 
kurias išsineš dalyviai masinio 
mitingo, įvyksiančio šio penk
tadienio vakarą, sausio 30-tą, 
Grand Paradise Ballroom, 318 
Grand St., Brooklyne.

Apart lietuvių gerų kalbė
tojų ir amerikonų 
s u o m e n ės va 1 d ž i os
s u o m e n ė s-va 1 d ž i os į st a i g ų 
grama. f

Dainų programoj girdėsim 
paskilbusią solistę Birutą Ra
moškaitę ir visų mylimą Aido 
Chorą vadovybėj Aldonos Ži
linskaitės.

Dr. J. J. Kaškiaučius, pa- 
skilbęs autorius ir lektorius 
sveikatos klausimais, aiškins,

žymiu vi- 
at- 
at-

D. M. šolomskas kalbės 
apie pasaulinę padėtį, mūsų 
šalies rolę kare prieš fašistinę 
Ašį ir’ mūsų kaipo šios šalies 
piliečių ir gyventojų parei
gas šiame kare.

Mitinge kalbės žymus ame
rikietis Gerb. Bernard Austin, 
assemblymanas, Herman Ster- 
nstein ir Raud. Kryžiaus at
stovas.

Prakalbas rengia Lietuvių 
Komitetas Amerikai Ginti ir 
kviečia visus lietuvius atsilan
kyti, skajtlingu atsilankymu 
parodyti, jog lietuviai stoja su 
savo šalies valdžia už perga
lę ant fašistinių mūsų šalies 
užpuolikų.

South brooklyniečiai smar
kiai ruošiasi prie slavo metinio 
parengimo, kuris įvyks vasa
rio 15 d. Bus suvaidinta “At
važiavo su Kraičiu.”. Veikalo 
suvaidinime dalyvaus Lietuvių 
Liaudies Teatro lošėjai-mėgė- 
jai. Tai grupė gana aukštai 
pažengusi veikalų suvaidinime 
srityje. Kur tik jie yra kokį 
veikalą suvaidinę, visuomet 
gaudavo gražių komplimentų.

So. Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai turėtų būtinai šia pro
ga pasinaudoti.

L.D.S. 50 kp. vajininkai, 
girdėt, darbuojasi. Sako, ne
užilgo kuopos narių skaičius 
pusėtinai bus padaugintas. 
Mūsų kuopai Centro nustatyta 
kvota 10 naujų narių iki va
jaus pabaigos. Vajininkai sa
ko, kad kvotą'išpildys. Drg. 
Kūlikas, vienas iš smarkiausių 
mūsų kuopos vajininkų, sako, 
turi keletą kandidatų, kurie 
tikrai tuojau bus kuopos na
riais.

dabai* 46 Siegal St., Brookly
ne. Lietuviškos radijo valan
dos verslą Brooklyne jis pra
dėjo 1929 m. Po jo, sekė p. 
Dumčiaus (Savas Pas Savą), 
Vinco Matusevičiaus ir kitų 
bandymai tame versle. Laiko
tarpyje 1929—35 m., p. Ži
linskas savo programos valan
dai naudojosi WMBQ, WEVD 
ir LRL stotimis. /

—Gal tamsta, eidamas į ra
dijo valandos verslą, turėjai 
reikalingo patyrimo, arba tam 
buvai specializavęsis? — pa
klausiau p. Žilinsko.

—Ne, neturėjau. Iš amato 
aš dailydė ir namų, tapytojas, 
maliorius. Tuomi ir dabar už
siimu. Radijo valandos verslas 
man pasitaikė pripuolamai,—- 
sakė jis.

J. ž. sakė mėgstąs skaityti 
“Laisvę”, ir įduodamas šių žo
džių rašytojui dolerį, pareiš-

paimti plakatų dalinimui lie- * 
tuvių tarpe dėlei rengiamo 
svarbaus masinio mitingo, sau
sio 3Q dieną, Grand Paradise 
Salėje. Reikia visiems smar
kiai pasidarbuoti, kad pasie
kus kiekvieną lietuvį ir užpil
dyti visą Grand Paradise did
žiąją salę. Todėl reikalinga 
visų, kooperacijos.

Kom.

i

Komisija.

“Laisves” Bazarui Dovanos
Jau Ateidineja

Nors didžiuma laisviečių— 
skaitytojų ir rėmėjų—tebesi
rūpina dienraščio “Laisvės” 
suvažiavimu, kuris įvyks šį 
sekmadienį, vasario 1-mą, 
Grand Paradise salėse, anks
tybosios kregždės jau lankosi 
su geromis žiniomis ir bazarui, 
kuris prasidės vasario 20-tą ir 
tęsis per keturias dienas.

Per keturias dienas reikės 
turėti kas parduoti, kas išleis
ti, kuo priimti skaitlingą Broo- 
klyno ir apylinkių publiką, 
taipgi svečius iš toliau. Bazaro 
komisija prašo visus pagalvoti 
ir ką nors surasti, išrasti prisi
dėjimui prie bazaro padidini
mo ir pagerinimo. t

Bazarui Aukos Daiktais
M. Barkauskienė, Eliza

beth, N. J., aukojo didelę 
kaldrą.

Agnes Ling, Hartford, 
Conn.,—tuziną išsiuvinėtų ab- 
rusų.

Bazarui Aukos Pinigais
Hartfordo Moterų Kliubo 

parengime surinkta $31.26; 
prisiųsta per M. Mulerankie- 
nę.

G. Martinionis, Waterbury, 
Conn.,—$1.

ALDLD 185 k p., East New 
York,—$5.

Mūsų gerų draugų ir nenu* 
ilstančių darbuotojų darbinin
kiškame judėjime Milenkevi- 
čių sūnus Edvardas iškeliavo 
Dėdės Šamo armijon. žinoma, 
tėvam sunku skirtis su savo 
sūneliu, ypatingai, kuomet ar
mijos amatas gana pavojingas 
gyvybei, bet kitos išeities nėra. 
Jeigu nacių Ašis laimėtų šį 
karą, tai mes visi patektume 
į didžiausią nelaisvę ir dauge
lis iš suvis nekaltų žmonių bū
tų išžudyta/ Nuo savęs linkiu 
Edvardui laimingos kloties, 
taipo pat reiškiu užuojautą 
Edvardo tėveliams.

Koresp.

—Prašau paimti nuo manęs 
šį dolerį prenumeratos už 
dienraštį “Laisvę” ir tegul ji 
bus man siuntinėjama kol tas 
doleris išsibaigs. Toliau, ją pa
imsiu metams.

Taigi, pirmutinis lietuviš
kos radijo valandos įsteigėjas 
Brooklyne,—“Laisvės” skaity
tojas.

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 b rang s tant, 
dienraščiui darosi sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagalba.

BAZARAS BUS

Vasario-February
P. B.

Prašo Kooperacijos
Lietuvių Komitetas Ameri

kai Gftiti prašo savo draugų, 
kad ateitų Laisvės raštinėn

■k LIETUVIŠKA ★

Buknys Sugrįžo Darban
“Laisvės” 1 gaspadorius P. 

Buknys sugrįžo darban perei
tą antradienį po išbuvimo na
mie dėl ligos arti savaitės lai
ko.

Joan Berg, 13 m., apskun
dė motoristą, norėjusį įsisiūly
ti ją pavėžinti. Jis dėlto turės 
pasiaiškinti teisme.

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, 435 Lincoln 
Ave., Brooklyn, N. Y. (22-24)

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI
Didžiojo New Y or k o lietuvių na

mų savininkų organizacijos metinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, sau
sio (Jan.), 30 d., 8 vai. vakare, 
Crescent Palace (P. Buzelio) salėje, 
3386 Atlantic Avė., kampas Cres
cent St., Brooklyn, N. Y.

Šiame susirinkime bus valdybos ir 
direktorių rinkimai, apyskaitos ir 
svarbūs pranešimai. Visi nariai yra 
prašomi dalyvauti. Kviečiame ir ne 
narius namų savininkus atsilankyki, 
susipažinti ir prisidėti prie' organi
zuoto veikimo. — Valdyba.

(24-25)

Central Palace Salėje
18 Manhattan Avenue. 

Brooklyn, N. Y.

reikalinga 
daiktas. Vie- 

būtinai reika- 
daiktų, kitas 
sau ar na-

Pirmas Lietuvių Radiję 
Valandos Įsteigėjas 

Brooklyne

Kaip minėta, čia tik pirmo
sios, bet gausios kregždės, ro
dančios gerą bazarą, kurį no
rint turėti ištikro geru nuo šios 
dienos privalome pradėti gau
ti po daug dovanų kas dieną.

Kas Naudinga Bazarui?
Daugelis to klausė asmeniš

kai ir laiškais, tad viešas atsa
kymas sutaupius laiką dar no
rintiems klausti. Atsakymas 
yra:
Bazarui tinka viskas, kas gera.

Į bazarą sueina skaitlinga 
publika. Vienam 
tas, kitąm kitas 
nas nori pirkti 
lingu, paprastų 
nori gražmenų
mams, dar kitas nori parnešti 
ką įdomaus vaikams. O tūli 
nejieško pirkinių, tik laimėji
mų. Dėlto keikia visokių do
vanų—brangių daiktų, išleidi
mu^ ir mažesnių, norintiems 
nusipirkti vartojimui ar atmin
čiai.

Buvusieji bazarai, pašte
tą, buvo daugiau pripildyti 
moterų rankdarbiais ir moterų 
išperkamais—dėvimais ir stu- 
boje naudingais — daiktais- 
daikteliais, pradedant didžiu
lėmis kaldromis, baigiant ab- 
rūsiukais, žiurstais) užvalka- 

'lais, įvairiais užtiesalais, ska
rytėmis ir tt. Jie visi naudin- 

. gai susivartoja, nors, anaip
tol, ne už visus galima surink
it! jų darbo vertę tiesioginiai, 
■rankdarbį parduodant ar iš
leidžiant. Tačiau netiesiogi
niai visi apsimoka. Reikia ži
noti, kad kiekvienas gerai lai
mėtas ar pirktas daiktas yra 
didžiausia propaganda už se
kamą bazarą ar už dar li
kusias dienas to paties bazaro. 
Atveda daugiau lankytojų. 
Tai reiškia moralę paramą, o 
kartu ir surinkimą daugiau už 
įžangas, pardavimą kitų daik
tų, įplaukas už vaišes. Taigi, 
norint bizniškai vesti bazarą 
reikia padaryti tam tikrus 
“sales”, duoti progos ant tam 
tikrų pirkinių. Keno nors do
vana turi būti panaudota tam 
tikslui.

Apylinkės Moterims
Būtų puiku, kad mes nors 

kartą galėtume turėti bazaro 
bufetą taip turtingą namie ga
mintais valgiais-vaišėmis, kaip 
kad turi “Laisvės” piknikuose 
Naujojoj Anglijoj dėka mote
rų duosnumui ir darbingumui, f' 
arba kaip tūrėjo moterys ne-v 
seniai įvykusiame mezgėjų va-| 
karėlyje. )!;

Galinčios ką nors pagamin- ; 
ti esate prašomos iš anksto 
pranešti bazaro komisijai, kad 
galėtų pagilinti brooklynie- ; 
čių žiniai, jog galės į bazarą 
važiuoti tiesiai iš darbo ir ne
bus alkani.

• Bazaro Komisija. į.

Aną dieną suėjau pirmutinį 
lietuviškos radijo valandos įs-: 
teigėją Brooklyne. Juomi buvo 
Juozas Žilinskas, gyvenantis

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

F. W. Skatins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Telefonas? HUmboldt 2-796-^'

530 SUMMER ĄVĖ. 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tėl. EVergreen 8-7179

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPH ŽEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—IIAvemoyor 8-116:

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvi” Namo BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršlena.

Gaspkdorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

c nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneS ta/ 

aa,'e»as:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

MATEVŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 South 5th St.
x * w t

Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties
BiToklyn, N. Y 
Tek EVergreen 4-9508




