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Kaip Tikėj omčs!
Keno Išmintimi Jis Gyvena?
Pasitrauksiąs.
$20CrIš Kalifornijos.
Generolinė “Nogla.”

Rašo R. M1ZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Siy metų mūsų dienraščio 
bendrovės šėrininkų suvažiavi
mas buvo didesnis negu tikė
jomės. Nepaisant visko, su
važiavo iš tolimesniu kolonijų 
draugų ir draugių šėrininkų, 
— viso apie pusantro šimto.

Su pasveikinimais aukų su
siusią ir sudėta ant vietos apie
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AMERIKIEČIAI PLEŠKINO SESIAS JAPONU LAIVU ĮR
1 1 šimtų dolerių.

Tai džiuginąs reiškinys!

Dar didesnė staigmena bu
vo tame, kad į mūsų bankietą 
susirinko kur kas daugiau sve
čių negu tikėjomės. Ir todėl 
įvyko trupučiukas nesmagu
mų : vėliau suėjusiems pristi
go maisto.

Plačiau apie suvažiavimą ir { 
bankietą skaitytojas ras kito
je vietoje. Sveikintojų vardai 
ir pavardės bus išspausdinti 
vėliau.

Dabar tik tenka ištarti dide
lis Ačiū visiems mūsų drau
gams ir prieteliams, atsilan
kiusiems j mūsų metinę pra
mogą !

Aną dieną teko kalbėtis su 
tūlu brooklyniečiu, pusiau tau
tininku. Jis man šitaip “aiški
no” :

— Už dviejų mėnesių Stali
nas su Hitleriu padarys taiką.

— Už dviejų mėnesių? Ko
dėl ne dabar, tuojau? — 
klausiu.

— Todėl, kad Hitleris nori 
Sovietams sugrąžinti jų terito
rijas... Ir jis toliau man “aiški
no”, būk dabar vokiečiai trau
kiasi į vakarus savanoriškai, 
“pagal Stalino-Hitlerio susita
rimą.” Kai jie pasitrauksią į 
sutartą vietą, tuomet būsianti 
taika!

Klausai tokio “žinovo” ir 
negali* žmogus ^suprasti: keno. 
išmintimi jis gyvena: Tyslia-1 
vos, Michelsono ar Grigaičio?

Niujorko miesto majoras La 
Guardia paskelbė, kad jis pa-1 
sitrauksiąs iš Civilinio Apsigy
nimo direktoriaus vietos.

Atrodo, kad toks žygis bus'-

ORLAIVIŲ STOVYKLAS; SUNAIKINO DAUG JŲ LAIVŲ
“LAISVES” DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS' BUVO

LABAI SĖKMINGAS
Dalyvavo 159 Delegatai; Suplaukė Arti $1,500 Atiku su 

Sveikinimais; tai Buvo Pavyzdingas Suvažiavimas
Sekmadienis, vasario 1-moji diena, ilgai pasiliks 

mums atmintyje. Išsyk manyta, kad tai bus tik pa
prastas metinis “Laisvės” suvažiavimas. Bet pasirodė 
kitaip, — buvo didelis ir svarbus “Laisvės” patrijotų 
saskridis!

Apie 10 vai. ryto jau rinkosi, būrėsi į didžiulę Grand 
Paradise salę iš arti ir toli atvykę “Laisvės” dalinin
kai, jos bendradarbiai, vajininkai ir patrijotai.

Ryte 11 vai. jau visi buvo kaspinuoti ir laukė suva
žiavimo atsidarant. Ir ilgai laukti neprisiėjo.

Estradoje pasirodė “L.” b-vės pirmininkas A. Bal
čiūnas. Jis paaiškino susirinkusiem tikslą ir svarbą šio 
28-to suvažiavimo.

Po įžanginės b-vės pirmininko kalbos, rinkta suva
žiavimo vedėjai.

Pirmininke išrinkta d. K. Žaukauskienė; jos pagalbi
ninku — P. Bėčis.

Pirm negu visi dalyviai buvo suregistruoti, iššaukta 
•eilė svečių delegatų pakalbėti. Trumpas kalbas pasakė 
šie bei šios darbuotojai: J. Bakšys, Stripeika, J. Gry
bas, J. Navalinskienė, Stankus, S. Kuzmickas, Žukaus
kienė, Paserskis, Ciplijauskas, Smitas ir Dr. Kaškiau- 
čius.

Eelegatų pavienių ir mųr-organizacijų dalyvavo 159. 
Aukų su sveikinimais subraukė arti $1,500.

Sekamuose “Laisvės” numeriuose bus įtalpinti re
dakcijos ir kiti raportai, rezoliucija dėlei politinės šio 
dienraščio linijos, sveikinimai su aukomis, delegatų 
kalbos-diskusijos ir kt. Rep.

•S

“LAISVES” SUVAŽIAVIMO 
TELEGRAMOS PREZIDENTUI, 

KARp DEPARTMENTS IR 
MAJORUI LĄ GU ARDU AI

Prezid. Roeseveltui
Liet. Koop. Spaudos Bendroves dalininkų suvažiavi

mas, atstovaująs 2,000 šėrininkų ir 15,000 “Laisvės” | 
skaitytojų, pasižada visomis jėgomis remti Jūsų ir 
Jungt. Valstijų valdžios bei jos talkininkų kovos žy
gius, kad karas būtų išlaimėtas.

K. Žukauskienė,
Pirmininkas.

Karo Departmentui Washingtone
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės suvažia

vimas, atstovaująs 2,000 šėrininkų ir 15,000 “Laisvės” 
skaitytojų, siunčia pasveikinimą generolui MacAr- 
thur’ui ir drąsiems Jungt. Valstijų kovotojams Ramia- 

? jame Vandenyne ir jo salose.
K. Žukauskienė,
Pirmininkas.

F. La Guardi jai
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės suvažia

vimas, atstovaująs 2,000 šėrininkų ir 15,000 “Lais
vės” skaitytojų, pasižada energingai veikti Civilių Ap
sigynimo darbe. . J ' .

I K. Žukauskienė,
Pirmininkas.

SOVIETAI ATMETĖ VOKIEČIUS 55 
MYLIAS ATGAL UKRAINOJE

neblogas. Reikia atsiminti, 
kad vadovauti viso krašto ci
vilinio apsigynimo jėgoms — 
milžiniškas darbas, didelis už
davinys. Na, o Mr. La Guar
dia tuo pačiu sykiu yra di
džiausio pasaulyje miesto gas-

Svarbiu Žiniij Laukiama 
! Iš Sovietų Žygiu 

Prieš Vokiečius

Šimtai Tūkstančių Ašies 
Piliečiy Iškraustomi Iš 

Vakarinių Valstijų
padorius, čia jam darbų už-Į Maskva, vas. 2. — United San Francisco, Calif. —
tenka.

Neseniai prieš Mr. La Guar
dia buvo sukilusi komercinės 
spaudos dalis. U.S.A, kongre
se taipgi buvo pasireiškęs 
prieš ji, kaip civilinio apsigy
nimo direktorių, nusistatymas. 
Tačiau Mr. La Guardia laimė
jo. Na, ir dabar, laimėjęs, jis 
gali ramiai pasitraukti iš ten, 
užleidžiant savo vietą kitam 
tinkamam asmeniui.

Drg. A. Bimba prisiuntė iš 
Kalifornijos, — San Francisco, 
Oakland ir Berkeley, — net 
$200 dienraščiui “Laisvei” pa
sveikinti. Tai labai gražus įro
dymas, kaip mūsų draugai va
karuose nuoširdžiai remia sa
vo spaudą.

Mus su jais skiria trijų tūks
tančiu mylių toluma — geo
grafiniai. — bet darbe mes ar
timiausiai kaimynai!

Dar vienas vokiečių genero
las mirė “netikėta’ mirtimi.” 
Tai gen. Hans Hoffman’as.

Atrodo, kad Hitlerio gene
rolus pradėjo kirsti maras ar 
kulipkos. “Nogla” ant jų užė
jo po to, kai Raudonoji Armi
ja nradėjo didelį ofensvva.

Po to, kada chiniečiai su
pliekė japonus prie čangšos 
miesto, tai sumuštosios japo-> 
nu armijos generolas, Korička 
Anami, pasidarė hari-kari — 
nusižudė!

Taigi tos pačios ligos prade
da apimti ir japoniškus gengs- 
terius!

Gerai.

Press, amerikiečių žinių 
-agentūra, praneša, jog So
vietų kariuomenė dieną ir 
naktį, su tankais, artilerija 

i ir orlaiviais skubiai žygiuo
ja pirmyn, grūsdama vokie- 
čius tolyn ir tolyn atgal 
Ukrainos fronte, sunaikin
dama daug fašistų. Taip 

j raudonarmiečiai maršuoja, 
nepaisant gilių sniegų. Vo
kiečiai mėgino kontr-ata- 
kuot, bet niekur jiem ne
pavyksta. Sovietai sumušė 
visas vokiečių kontr-atakas 
ir veja juos vis tolyn.

Trumpu laiku yra laukia
ma žinių apie svarbius So
vietų laimėjimus prieš na
cius. Sovietai sulaiko pra
nešimus apie savo laimėji
mus atskirose vietose, ypač 
užtyli vietų vardus, kad 
vokiečių komanda nesužino
tų, kur blogai fašistams pa
sidaro.

Sovietai planuoja pirm 
pavasario pasiekt Dniepro 
upės Liniją, Ukrainoje.

Nuskendo Šimtai 
Žmonių

Lima, Peru. — Per pa
staruosius potvinius Peru 
respublikoj, Pietų Ameri
koj, nuskendo 400 žmonių.

Suprantama, kad 200 tūks
tančių japonų, vokiečių ir 
italų, kurie nėra Amerikos 
piliečiai, bus išvaryti iš va
karinio šios šalies pakraš
čio, būtent, iš Californijos, 
Oregono ir Washingtono 
valstijų. Jau uždrausta 
jiems ateiti į uostus, prisi
artinti prie žvejybos prie
plaukų ar gyvent arti ka
rinių fabrikų bei kitų svar
bių karui punktų.

Anglai Jau Peria 
Japoiiams Kailį

Rangoon, Burma, vas. 2. 
—Anglai gavo pastiprinimų 
Malajaus pusiausalyje, ir 
anglų šauliai ir orlaiviai iš
skynė tūkstančius japonų, 
kurie mėgino persigrumt 
per Salween upę, ties priešų 
užimtu Moulmein miestu.

Anglų artilerija iš tvir- 
.toviškos Singapore .salos, 
Į esančios į pietus nuo Mala
jų pusiausalio, be paliovos 

Į pleškina japonus, besisten
giančius pasivaryti pirmyn 
į pietus, artyn tos salos.

Japonų orlaiviai neatlai- 
džiai bombarduoja anglų 
tvirtumą Singapore.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė per kelias pasku
tines dienas Ukrainoje at
metė vokiečius 55 mylias at
gal frontu, turinčiu 60 my
lių ilgio. Tuo būdu raudon
armiečiai ten atkariavo apie 
36 tūkstančiu ketvirtainių I u
mylių plotą.

Daugelyje vietų raudon-

Berlin. — Naciai sako, kad 
atmušę Sovietų atakas.

AMERIKOS ARTILERIJA 
IŠTAŠKĖ JAPONŲ JĖGAS 

MANILOS ĮLANKOJE '
Jungtiniu Valstijų Karo Laivai ir Orlaiviai Išbombardavo 

Japonu Laivyno ir Orlaiviu Stovyklas Šešiose Salose;
Sunaikino Daug Priešų Laivu ir Lėktuvu

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, vas. 1. — Jungtinių Valstijų karo de- 

j partmentas išleido tokį pranešimą:
Filipinų Sritis — Priešai Bataan pusiausalyje pada

rė kelias smarkias atakas per paskutines 24 valandas, 
bet amerikiečiai atmušė visas tas atakas. Japonai, 
kurie naktį puolfj mūsų linijos vidurį, tapo atmesti at
gal. Mūšiai buvo dideli, bet amerikiečiai tvirtai atlai
kė visas savo pozicijas. Priešų nustoliai, palygint, bu
vo sunkūs. Artilerija iš vienos ir antros pusės veikė 

! plačiai ir smarkiai per ištisą dieną.
' Buvo susitelkta priešų jėgos Ternate, pietiniame šo

ne Manilos įlankos, priešais Corregidorą salą, ir ma
tyt, japonai ruošėsi iškelt savo kariuomenę j mūsų sa
los aptvirtinimus. Jie buvo subūrę didelį skaičių val
čių ir laivuku arti Ternate planuojamam Zavo žygiui. 
Didžiosios amerikiečių kanuolės buvo ūmai sutelktos 
ir atkreiptos prieš tas;, japonų Jėgas. Priešai tapo vi
siškai netikėtai užklupti, ir amerikiečiai sunaikino ten 
japonų kariuomenę ir jų įrengimus.

Šaunus Amerikos Laivyno ir Orlaiviu Žygis
Amerikos laivyno departmentas vas. 1 d. per pietus 

išleido toki pranešimą:
Centralinis Pacifikas. — Amerikiečiai netikėtai ja-

bei užneriama priešams kil
pa, kol apsidirbs su jais ar
ba kol patirs, kad jau na
cių komanda žino apie to
kius apsupimus.

Sovietiniai kariai ir par
tizanai nukapoja vokiečių 
telefonų ir telegrafo vielas. 
Kada naciai atvyksta taisyt 
jas, tai pasislėpę' partizanai

armiečiai yra apsupę na- paprastai iššaudo taisyto- 
cius, ir net patys vokiečių jus. Tokiu būdu viena na- 
komandieriai į v a i r i uose icių armijos dalis tiktai per 
punktuose nežino, kad jie'radiją tegali susižinot su ki- 
plačiai apsupti. O Sovietai ta.
neskelbia vietų, kur užnertai (Tąsa 5 puslapyje)

ponams užpuolė priešų laivyno ir orlaivių stovyklas 
Marshall ir Gilbert salose. Juos atakavo laivai ir or
laiviai Jungtinių Valstijų Pacifiko laivyno.

Marshalluose buvo padarytos atakos prieš japonų 
stovyklas šiose salose: Jaluit, Wotje, Kwajalein, Roi ir 
Taroa.

Makin sala, japonų užimta nuo 1941 m. gruod. 7 d. 
taipgi buvo atakuojama.

Amerikiečių admirolas Nimitz praneša, kad nors ne
buvo ten rasta didelių Japonijos karo laivų, tačiau 
amerikiečiai nuskandino daug priešų pagalbinių kari
nių laivų, kitus ištrenkė i krantą arba kitaip sunkiai 
sužeidė.

Mūsų orlaiviai ir laivų kanuolės oro bombomis ir šo
viniais tiksliai pataikė ir sunkiai sužalojo pakrantinius 
japonų karinius Įrengimus.

Mūsų laivyno orlaiviai bombomis, torpedomis ir šo
viniais smogė priešų pozicijoms ir laivams.

Sovietai Užmušė Du 
Nacių Generolus

Maskva, vas. 2. — Tapo 
užmuštas vokiečių armijos 
62-tro korpuso orlaivių ko- 
mandierius, generolas D ri
sen sovietiniame fornte.

Diena pirmiau sovietiniai 
partizanai, susprogdindami 
vokiečių. štabo buveinę 
Charkove, užmušė ir 68-tos 
vokiečių divizijos generolą 
Brauną.

Nesiseka Anglams 
Libijoje

Libija. — Anglai, 
atakuojami vokiečių 
lų, pasitraukė jau 100 my
lių atgal nuo Bengazi, prie
plaukos miesto, Libijoj.

Apsupta Tūkstančiai 
Vokiečių

London. — U ž i m d a mi 
miestą Berestovaja, 25 my
lios į vakarus nuo Mariupo- 
lio, prie Azovo Jūros, Sovie
tai visomis pusėmis apsupo 
tūkstančius vokiečių ka
riuomenės.

Japonai Laimi Borneo
Holandų Indija. — Japo

nai užėmė Pontianaką, 
svarbiausią miestą vakari
nėje dalyje didžios Borneo 
salos, Rytinėje Holandų In
dijoje. Daugiau japonu ka-dijoje. Daugiau japonų 

išsikėlė, inuolat riuomenės 
ir ita- uiangkatą, į šiaurius 

, Pontianako.
nuo

Cairo, Egiptas. — Anglai 
pasitraukė nuo atakuojančią 
fašistų iš Barce, Libijoj.

Tuo tarpu kariniai mūsų laivai smarkiai bombarda
vo kelias svarbiausias japonų pozicijas pakrantėse.

Du iš mūsų karinių laivų buvo truputį sužeisti, kai 
japonų bombos nukrito arti jų.

11 amerikinių orlaivių nesugrįžo iš atakos. Kiek mes 
iš viso praradome savo žmonių, dar tikrai nežinoma, 
bet manoma, jog visai mažai.

Amerikiečiai Bataane Mussolinio Oficieriai
Suėmė' Gana Daug Prašo Nesiųst Italų

Y Y NIT-V> • w nJaponų J Mūšius prieš Sov
Washington. — Per pas- Berne, šveic. — Praneša- 

kutinius susikirtimus, ame- ma, jog oficieriai italų ke- 
rikiečiai ir filipiniečiai Ba- turiu t divizijų Ukrainos 
taan pusiausalyje ne tik at- fronte reikalauja, kad vo- 
mušė smarkiausią, rinktinę kiečiai nesiųstų tas divizijas 
japonų kariuomenę, bet ir į mūšius prieš Sovietus. Sa- 
nelaisvėn paėmę gana daug ko, kad Raudonoji Armija 
priešų. .vis tiek sunaikins jas.

CHINAI ATĖMĖ PRIEPLAU-j Berlin.
KĄ Iš JAPONŲ ]<af| jų submarinas nuskandi-

Chungking. — Chinai atė-pięs talkininkų naikintuvą ties 
mę iš japonų Sheklung prie- Kanada, 
plauką, 45 mylios i šiaurius 

u i nuo japonų užimtos anglų 
miestelius ir kaimus Mask- tvirtumos Hong Kongo: Ata- 
VOS fronte. I kuoja japonus Kantono srityj. gurnus

London. — Pranešama, 
jog motorizuota rusų ka- 
riuoipenė atėmė dar 27

Naciai skelbia,

Naciai su-Stockholm.
audė dar 13 belgui už priešin- 

vokiečiams.



Redakcijos Atsakymas

“Li etų vos Sovietinė So-

DON’T TAKE THIS 
LYING DOWN - . .

Blokų. Balsavimuose daly- 
a s m e nys.

Generolas
kuris yra komandierium Ame
rikos spėkų šiaurinėj Airijoj.

Jaunai Mergaitei. — Ačiū 
už korespondenciją ir $2.00 
auką. Prašome rašinėti daž
niau.

Antras puslapis LAISVA

Sovietų ir
Keleivis” pritrūko 'Lietuvos kariuomenės tarp 
s n r n n n p- a ndos ' savęs santikiai draugiški ir
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“LAISVES” REDAKCIJA RAPORTUOJA 
ŠERININKŲ - SUVAŽIAVIMUI

Žemiau telpa pranešimas, padary
tas “Laisvės” redaktoriaus R. 
M i žaros dienraščio bendrovės 
šėrininkį suvažiavimui, įvyku
siam 1942 m., vasar, 1 d., Grand 
Paradise Svetainėje, Brooklyn,

Gerbiamieji Suvažiavimo Dalyviai!
Kartą į metus mes suvažiuojame ap

svarstyti savo dienraščio reikalus. Čia 
mes svarstome ne tik medžiaginius rei
kalus, ne tik mūsų dienraščio platinimo 
reikalus, bet podraug mes paaukojame 
pusėtinai laiko ir mūsų dienraščio turi
niui apsvarstyti, jam apdiskusuoti, pa
daryti sūvadas ir išvadas.

Šiemet mūsų suvažiavimas įvyksta to
kiu laikotarpiu, kokio pasaulis dar nėra 
matęs; kokio mūsų kraštas, Amerika, 
nėra matęs, kokio mes nesame matę. 
Jis įvyksta antrojo pasaulinio karo me
tu — daug didesnio, platesnio ir baises
nio karo, negu žmogus kada yra matęs. 
Karo liepsna apėmė visą žemės kamuolį. 
Mažai beliko tokių vietų, kurios nėra tie
sioginiai į karą įveltos, karo nepaliestos, 
(r tos, ką dar nėra įveltos, tikis bile kada 
būti įtrauktomis.

Per ilgus metus mūsų dienraštis buvo 
nusistatęs prieš karą, į kurį būtų įtrauk
ta mūsų šalis, Jungtinės Valstijos. Per 
eilę metų mes nuolat ir nuolat stovėjo
me už kolektyvinį saugumą, už tai, kad 
demokratiniai kraštai sudarytų bendrą 
frontą prieš Hitlerį ir jo sėbrus, prieš 
agresorius, prieš fašistinę Ašį. Deja, 
Chamberlainai ir Daladierai darė viską, 
kad kolektyvinio saugumo nebūtų; jie 
ginklavo Hitlerį ir stiprino, trokšdami 
užleisti jį ant Sovietų Sąjungos ir pasta
rąją sunaikinti. Todėl mes buvo priešin
gi karui, kai jis iškilo, nes mums atrodė, 
jog abiejų kariaujančių pusių vyriausieji 
vadai savo tikslų vis neatsisakė.

Bet su pereitų metų birželio 22 diena 
visas dalykas griežtai pasikeitė. Kai Hit
lerio govėdos užpuolė Lietuvą ir visą So
vietų Sąjungą, kai tarp socijalistinės So
vietų Sąjungos ir naciškos Vokietijos 
prasidėjo baisūs mūšiai, visas karo
budis griežtai pasikeitė. Iš imperijalis- 
tinio karo, patapo karas už tautų lais
vę, patapo karas už sunaikinimą fašiz
mo, už sunaikinimą Hitlerio; už išlais
vinimą visų tautų.

Be to, kai Hitleris užpuolė Sovietų 
Sąjungą, ant syk susidarė didelio pavo
jaus ir Jungtinėms Valstijoms, mūsų 
kraštui. Tuojau po to, kai vokiečių ar
mijos pradėjo žygiuoti ant Sovietų Są
jungos, Hitleris sakė kalbą, kurioje jis 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga buvo jam 
tas stabdys, kuris sulaikė jį nuo puoli
mo ant Anglijos, nuo atidarymo naujo 
fronto kitur. Jis pats prisipažino, kad 
jis negalėjęs nieko daryti, kol stipri So
vietų Sąjunga stovi lytuose. Ir todėl jis 
pašimojęs sunaikinti pirmiau Sovietų 
Sąjungą, paskui eiti į vakarus. Ir prezi
dentas Rooseveltas yra pareiškęs, kad, 
jei Hitleriui pavyktų sunaikinti Sovietų 
Sąjungą, tuomet mūsų kraštui būtų di- 
dėliausio pavojaus būti užpultam. Vadi
nasi, Sovietų Sąjungos likimas ir Ame
rikos likimas buvo tampriai susijęs. Su
naikinama viena,—grūmoja pavojus būti 
sunaikintai kitai.

Iš to išeidamas, ir mūsų dienraštis 
tuojau po birželio 22 dienos savo nusista
tymą karo klausimu griežtai pakeitė. 
Mes pareiškėme, kad dabai’ visa situaci
ja griežtai atsimainė ir todėl mūsų šalis, 
išeidama iš savo saugumo interesų gyni
mo, privalo teikti Anglijai ir Sovietų Są
jungai karinės pagalbos Hitleriui ir jo 
naciškoms jėgoms sumušti, jas sunaikin-

Aš čia neisiu į tų visų dalykų smulk
menas, kadangi tam reikėtų daug laiko 
aukoti. Tą faktą priminiau tik praei
nant, nes mūsų gerbiamieji dalininkai, 
be abejo, puikiai viską sekė ir žino.

Tarptautinė padėtis vystėsi labai spar
čiai. Krizis vis didėjo ir jis savo čiukurą 
pasiekė gruodžio 7 dieną, kada Japonijos 
gengsteriai pasalingai užpuolė Perlų Uos
tą, Hawaii’uose, kada Japonijos imperi- 
jalistai paskelbė Amerikai karą — gruo
džio 8 dieną, kada Hitleris ir Mussolinis 
paskelbė mums karą gruodžio 11 dieną, 
kada mūsų šalies kongresas atsakė už
puolikams tuo patim. Dabar jau visiems 
viskas pasidarė dar aiškiau ir kiekvienas 
padorus žmogus griežtai pasisakė už su-, 
naikinimą tarptautinių gengsterių. Be 
jokio dvejojimo, mūsų “Laisvė” pareiškė 
tą mintį.

Taigi šiandien, kai mūsų kraštas tapo 
užpultas, kai visas žemės kamuolys yra 
apimtas karo liepsnos, kai Hitleris ir jo 
gengsteriški sėbrai yra pasimoję sunai
kinti demokratijas ir įvesti visame pa
saulyje fašizmą, kiekvienam laisvę ir de
mokratiją mylinčiam žmogui tegali rū
dėti tik vienas dalykas: Sunaikinti už
puolikus! Sunaikinti Hitlerį ir jo kri- 
minališkus sėbrus! Tam tikslui yra įsi
jungęs visas mūsų kraštas. Tam tikslui 
yra atkreipti visi mūsų krašto žmonės ir 
resursai. Tam‘tikslui niekas negali būti 
perbrangu! Mūsų turi būti pergalė. Mes 
turime laimėti šį karą, kad Amerika bū
tų saugi ir visas pasaulis laisvas ir sau
gus.

Dėlto šiandien mūsų dienraščio vy
riausias uždavinys ir yra tas, kaip mes 
galime labiau informuoti Amerikos lie
tuvių visuomenę apie šiuos reikalus, 
kaip mes galime geriau suorganizuoti 
mūsų visuomenę, kad ji sąlydžiai stovėtų 
su savo krašto vyriausybe šitoje pasauli
nėje kovoje, šitame kare prieš fašistinį 
agresorių. Tai yra didelis ir nelengvas 
uždavinys. Bet tai yra garbingas užda
vinys ir mes jį privalome gyveniman pra
vesti šimtu nuošimčių!
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Mūšų Korespondentų Pareigos
Fašistinis agresorius dar yra galin

gas. Tą privalome žinoti. Be to, prie
šas veikia gudriai. Jis turi savo agentų, 
kurie dirba žalingą darbą mūsų tarpe. 
Sąmoningų ar nesąmoningų, apmokamų 
ar neapmokamų priešo agentų yra ir 
tarp lietuvių. Mes turime būti atsargūs 
ir nepasiduoti jų įtakai, jų propagandai.

«Be to, mūsų dienraščio bendradarbiai 
privalo budėti. Daug dalykų, apie ku
riuos pirmiau rašėme, dabar negalima 
rašyti. Sakysim, daug lietuvių dirba ap
sigynimo pramonėse; daug jų dirba prie 
orlaivių, tankų, laivų statymo; daug dir
ba amunicijos fabrikuose, ginklų fabri
kuose. Nekurie korespondentai, senu 
įpratimu,s tašo apie fabrikus ir dirbtu- 
vęs, nurodydami, kas ten dirbama, kokia 
ten padėtis. Jeigu taikos metu tas buvo 
gera, tai dabar bloga. Tokių dalykų 
mės negalime dėti laikraštin, kad priešas 
nepasinaudotų. Tokių dalykų negalima 
nei pasakoti niekam, nes tai gali pa
kenkti šalies gynybai. Priėšas gali viso
kius paskalus leisti; mes turime būti at
sargūs. Mūsų dienraštis neturi nieku 
priešui pasitarnauti.

Iš kitos pusės, “Laisvė” turi kiek ga
lint daugiau žinių dėti apie apsigynimo 
reikalus. Pav. Civilinio Apsigynimo 
klausimai yra svarbus visam kraštui. 
VIums svarbu, kad mūsų tautos žmonės, 
mūsų laikraščio skaitytojai, nepaisant, 
kur jie gyvena, įstotų į Civilinio Apsigy
nimo komitetus bei tarybas ir eitų pa
reigas, Uždėtas ant jų apsigynimo dar
buose. > ' !

“Naujienos” ir “Keleivis” 
Niekus Tauškia

Vėlesniu laiku “Naujie
nos” ir “;
hitleriškos p r o p a g a ndos, 
nes Hitlerio apmokamas a- 
gentas Pranas Ancevičius 
negali tiesiai iš Berlyno 
jiems prisiųsti. Negauna ir 
Hitlerio laikraščius, Kaune 
leidžiamus, kad “Keleivis” 
ir “Naujienos” nepersi
spausdina nacių radio kal
bas ir kitą Goebbelso propa
gandą. Už tai “Naujienos” 
ir “Keleivis,” o paskui juos 
seką smetonininkų ir dar 
kaip kuri kita spauda, nori 
įkalbėti Amerikos lietu
viams, kad būk Lietuvos 
valdžia yra ponas Smetona, 
kad jo paskirti konsulai vis 
dar skaitosi Lietuvos konsu
lais. Jie nori peršokti tą 
faktą, kad' pirm Hitlerio 
razbaininkų gaujų įsiverži
mo į Lietuvą ten buvo teisė-1 
ta •
kyje su Justu Paleckiu ir 
Gedvilą. O tą žino kiekvie
nas. Kad Lietuvoj, 1940 
metais, konstitucijos keliu 
susidarė nauja vyriausybė, 
tai tą faktą pripažino visi.

Ką Sako Dokumentai?
Kada Smetonos valdžia 

laužė sutartį su Sovietų Są
junga, kvietė Hitlerį oku
puoti Lietuvą, ką patsai 
Hitleris pripažino, tai So
vietų Sąjunga, eidama 1939 
metų sutartimi, prisiuntė 
daugiau kariuomenės į Lie
tuvą.

Antanas Smetona, kurį 
neapkentė Lietuvos liaudis, 
pabėgo pas Hitlerį į Berly
ną. Paskui jį pasekė ir eilė 
jo valdininkų, ypatingai 
daug žvalgyboj narių. Lie
tuvoj susidarė š nauja vy
riausybė. Kas dėjosi Lietu
voj birželio mėnesį, 1940 
metais, tai apie tai Jungti
nėse Valstijose,'visiems lie
tuvių laikraščiams žinias iš
siuntinėjo ponas žadeikis iš 
Washington© ir generalis 
konsulas p. Budrys iš New 
Yorko.

Dienraštis “Laisvė” gau
davo tuos pranešimus nuo 
p. Žadeikio ir p. Budrio, tal
pino juos ir dare prierašus, 
kad jie gauti nuo buvusių 
tais laikais Lietuvos Ameri
koj atstovų. Ir štai keletas 
ištraukų iš tų žinių.

Paleckio Valdžia 
Konstitucinė

Ponas Žadeikis prisiuntė 
“Laisvei” telegramą, kurią 
jis gavo iš Kauno nuo laiki
nojo užsieninio ministerio 
Krėvės - Mickevičiaus, kur 
tarpe kitko buvo pasakyta:

“Naujoji Lietuvos vy
riausybė birželio 17 dieną 
sudaryta konstitucine tvar
ka... numatomas politinės 
santvarkos pakeitimas bus 
įvykintas įstatymais... Gy
venimas eina normalėmis 
vėžėmis.”

“Laisvė” No. 150, 1940.
Jeigu ponas Žadeikis ne

būtų sutikęs su telegramos 
turiniu, tai jis ją nebūtų iš
siuntinėjęs Amerikoj lietu
vių laikraščiams. Jis /žinojo, 
kad Lietuvoj dideli dalykai 
vyksta konstitucijos keliu.

Generalis konsulas ponas 
Budrys, kuris buvo New 
Yorke, birželio 19 d., pri
siuntė “Laisvei” sekamą te
legramą iš Lietuvos:

“Kaunas, 19 d. birželio: 
— Susidariusi naujoji vy
riausybe atliko eilę konkre
čių darbų, susijusių su val
džios perėmimu, .* Ministe- 
ris pirmininkas Paleckis, 
pagal konstituciją, perėmė 
respublikos prezidento pa
reigas. u

sklandus. Lietuvos gyveni
mas ramus; visi dirba sa
vo kasdieninius darbus.”

“Laisvėj” tilpo birželio 21, 
1940.
Sąžiniškus Piliečius Padėjo 

Valdžion
Generalis konsulas ponas 

Budrys vėliau prisiuntė ži
nią, kuri tilpo “Laisvėj” No. 
150, kur, tarpe kitko, sakė:

“Energingai valomas val
džios aparatas. Atleistas 
valstybės kontrolierius Ša
kenis, du vice-ministeriai, 
dauguma departmentų di
rektorių; pašalinta eilė pro
vincijos satrapų, skiriami 
sąžiniški liaudies žmonės.

“Pabėgę Musteikiai iš
braukti iš kariuomenės. Ka- 

t ———p — — —- To Mokyklai panaikintas 
. larybų valdžia, priešą- gmetonos vardas, iš knygy- m on liwfn Un I an Irui ... .

Už Seimą Balsavo 1,386,569 
Piliečiai

Tuo pat keliu atėjus tele
grama ant rytojaus teikė į- 
vykusių rinkimų rezultatus. 
Ji skamba:

“Kaunas, liepos 16 d.: — 
Tapo oficialiai paskelbta 
seimo rinkimų rezultatai. 
Jie parodo, kad už Darbo 
Žmonių Sąjungos kandida
tus tapo paduota 99 nuošim
čiai balsų. Tai tikrai nepa
prastas p a s i 1 i uosavusios 
liaudies laimėjimas.

“Balsavimuose dalyvavo 
1,386,569 piliečiai. Naujas 
seimas susidės iš 79 narių. 
Už kelių dienų naujas sei
mas pradės savo posėdžius.”

Tilpo “Laisvėj,” No. 169, 
1940.

Toki Faktai Lietuvos 
Reikalu

Viršuje privedėme eilę te
legramų, kurios buvo gau
tos per buvusius Amerikoj 
Lietuvos atstovus, kurios 
tilpo spaudoj. Jas nukniau
kė tik tie, kurie keikė Lietu
vos liaudį ir prašė Dievo, 
kad greičiau Lietuvą užpul
tų Hitleris.

Lietuvos liaudies konsti-

Russell P. Hartls,

nų išmesti Smetonos raštai. 
Gyventojai ir įstaigos su
naikino Smetonos paveiks
lus.

“Pulkininkas Sala džius 
paleistas atsargom Sveika
tos ministerija pradėjo ne- tucijos keliu išrinktas sei- 
mokamai gydyti žmones. mas susirinko liepos 21 die- 
Kauno savivaldybė paskubi-na. Jįs nubalsavo įvesti Lie- 
no darbininkams kolonijų tuvoj tarybinę santvarką ir 
statybą. įprašyti Sovietų Sąjungos,

“...Vyriausybe kasdien Lietuvą priimtų^ į Su
gauna šimtus sveikinimų iš 
viso krašto.”

eiles. Tokia ji buvo iki Hit
lerio gaujos ją pavergė.

Ką Sako “The World 
Almanac”?

“New York World - Te
legram” laikraštis kas me- 

i tai išleidžia “The World 
I Almanac” knygą arba kaip 
dar vadina

vietų Sąjungos valstybių 
tarpą. Tas seimas pasiuntė 

Taip valėsi Lietuvoj vals- 'į. Sovietų Sąjungos Aukš
tybės aparatas ir apie tai čiausj Sovietą savo atsto- 
žinias Amerikoj lietuvių Įvus- Rugpjūčio 3 dieną Lie- 
laikraščiams išsiuntinėjo ne ^uva ir buvo priimta į Šo
kas kitas, kaip buvęs Sme- Sąjungos respublikų 

7 x ^*1___ ,• ‘Ly Lili-

tonos paskirtas konsulas po
nas Budrys.

Lietuvos Liaudis Renka 
Seimą

Gen. konsulas p. Budrys 
prisiuntė telegramos nuora
šą, kuri skambėjo:

“Kaunas, birželio 28 d.:—dar vadina “Book of 
Senasis Lietuvos Seimas bus Facts.” 1941 ir 1942 metų 
paleistas liepos 14 dieną... (laidose Lietuva yra įskaito- 

“Kaune, Vilniuje, visoje ma į Sovietų Sąjungos res-! 
Lietuvoje įvyksta gausingi 
darbo žmonių susirinkimai, 
žmonės džiaugiasi liaudies 
laisve, sveikina naująją Lie
tuvos vyriausybę ir Sovie
tų Sąjungą. ‘Sykiu jie iške
lia nuverstojo (Smetonos) 
režimo neteisybes. Svarsto 
darbo reikalus.”

publikų šeimą. Knygoje už 
1942 metus, puslapiuose 
261-265 ras kiekvienas.

Minėto almanako pusla- 
pyj 261, kur išskaitliuoja- 
mos respublikos, kurios su
daro Sovietų Sąjungą, mes 
pn n (i Q m p *

Lithuanian SSR, 22,959 
miles, 2,879,070 pop.

ras skaitytojas tame alma
nake, tą ras istoriškose kny
gose ir žemlapiuose.

Kokia Lietuva Bus?
“Naujienų” klajonės, kad 

tie turi registruotis, kaipo 
i “svetimos valstybės agen
tai,” kurie pripažįsta tą 
faktą, tai yra žemiau kriti
kos. Taip pat tūlos spaudos 
bandymas perstatyti tūlus 
asmenis Amerikoj Lietuvos 
atstovais taip pat yra berg
ždžias darbas.

Vėliausia Lietuvos vyriau- 
riausybė buvo tarybinė, 
priešakyje su Paleckiu ir 
Gedvilą. Ji pasitraukė su 
Lietuvos armija ir dalimi 
piliečių, kartu su Raudoną
ja Armija ir veda kovą 
prieš Hitlerį, kad jį išmušus 
iš Lietuvos.

Kokia Lietuvoj bus san
tvarka ateityj, tai yra Lie
tuvos liaudies reikalas, rei
kalas tų, kurie kaunąs prieš 
hitlerizmą. Mes tikri, kad 
Lietuvos liaudis nepriims 
tuos ponus sau už valdžią, 
kurie nori valdyti, valdo
nais būti, kurie pabėgo pas 
Hitlerį, o vėliau persikraus
tė vėl, kur į saugų pasaulio"' 
kampelį.

Dabar Lietuvoje yra Hit
lerio gaujos ir jos terioja 
Lietuvos žmones. Kad Lie
tuvos liaudis galėtų būti 
laisVa, kad ji galėtų spręsti 
savo likimą, tai pirmiausiai 
reikia padėti sumušti hitle
rizmą. Tik sumušus hitle
rizmą bus išlaisvinta Lietu
va. D. M. šolomskas.

Šis pranešimas buvo iš- sq. 
spausdintas “Laisvėj” No (Lietuvos Sovietinė Socia- 
154 ir pažymėta, kad jis listinė Respublika, turi 22,- 
gautas per p. Budrį. Du se- 959 ketv. mylių ir 2,879,- 
kami pranešimai taip pat 070 gyventojų.) 
gauti per p. Budrį, sakė:

“Kaunas, liepos 8 d.:
Seimo rinkimam
Darbo Lietuvos

FORDAS GRŪMOJA KU 
KLUX KLANUI

Detroit, Mich. — H. For
das, automobilių fabrikan
tas, grąsina traukt teisman 
Ku Klux Klaną, kad jis sa
vo juodašimtiškoj propa
gandoj vartoja Fordo var-

Gi 262 puslapyje, kur pla
čiau aprašo kiekvieną So- 

įsteigė vietų Sąjungos atskirą res- 
Sąjungą, |publiką, Lietuvos klausime 

kurios platforma ir kandi- paduoda sekamus faktus: 
datai entuziastingai priima
mi visame krašte vykstan- cialistinc Respublika Ijuao kaip žydų tautos priešo
čiuose rinkimuose.” I nubalsuota 1940 metais, po

“Kaunas, liepos 15 d.: —to, kaip Sovietų Sąjungos 
Vakar visoje Lietuvoje liau- armija okupavo šalį, kalti- 
dis demonstravo savo soli
darumą su naujaja santvar
ka. Tai buvo visuotinų, slap
tų, demokratinių rinkimų 
diena. Lietuvos liaudis iš
rinko naują seimą, kuris at
stovaus jos geriausius into- buvo už Darbo Liaudies 
resus.

“Galutini rinkimų reztil- vavo 1,386,569
tatai dar nežinomi... Tuo Naujas parlamentas paskel- 
tarpu svarbu tas, jog pir- be Lietuvą Sovietine Sociu
mu sykiu Lietuvos istorijoj listine Respublika liepos 21 
taip skaitlingai Lietuvos pi-dieną ir paprašė priimti į 
liečiai galėjo laisvai atlikti Sovietų Sąjungą, prašymas 
savo pareigą. Visų, turinčią buvo priimtas rugpjūčio 3 d. 
teisę balsuoti, o teisę baL 
suoti turi kiekvienas vyras 
ar moteris, sulaukęs 21 me
tų amžiaus, — kaip apskai
toma virš 90 nuoš. dalyva
vo balsavimuose.”

Šis pranešimas tilpo “L.” 
liepos 16 dieną.

nant sulaužyme bendro ap
sigynimo sutartį. Rinkimai 
įvyko ir komunistų vado
vaujamas parlamentas buvo 
pasirinktas. Balsavimai pa
rodė, kad 99.19 nuošimčiai

Sostine Vilnius. (Apie Lie
tuvą, kaipo nepriklauso
mą valstybę žiūrėkite 1940 
m. almanake.)”

Tai tokia Lietuva buvo 
Hitlerio užpuolimo išvaka
rėse, nepaisant, ar tas fak
tas kam patiko ar ne. Tą

When men are fighting and 
dying, you must do your part. 
Bo sure you enlist your DOL
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own life—with every single dob 
lar and dime you can.

America must have a steady 
flow of money pouring in every 
day to help beat back our ene
mies.

Put Dimes into Defense 
Stamps. And put Dollars into 
Bonds. Buy now. Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can.

Don’t take this lying down.
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L. D. S. Members, Branches Are Boing Their I’art in7 O

National and Civilian Defense S Jndertakings
a

Lithuanian America n youth, 
through their leading fraternal or
ganization, the L.D.S., are taking an 
ever-increasing role in the civilian 
and national defense of the U. S. 
against the fascist powers: Japan. 
Germany

the fascist 
and Italy.

; a brief resume of a coun- 
activity by LDŠ youth 
With such spirit as this 

and

try-wide
members:
behind our government. Japan 
Germany will soon begin to realize 

’ that the jig is up.
The Brooklyn Builders are regis

tering blood donors for the Ameri- 
a sizeablecan Red Cross. When 

number of donors have voluteered, 
they will be informed by a branch 
representative as to where and 
when the I Red Cross will accept 
their donation ...

The Maspelh Cavalcades have a 
Draftee’s Fund for its members 
who are in the armed forces... The 
Cleveland LeaDerS decided to start 
building a sendee men's fund for 
the benefit of the boys in uniform 
with a dance coming up to supply

* some of the needed cash ...
The Worcester WeLDerS are stu

dying First Aid with the American 
Red Cross at the Lithuanian Hall...

Tony Vasaris of the Mass. LDS 
Youth Council received a telegram 
from Gov. Saltonstall accepting the 
offer of Bay State LDSers to p; 
ticipate in every possible way 
civilian defense ...

The LDS Sorority in Chicago 
sending cigarettes to LDS boys 
camp... Stoughton Kubbs will run 
a benefit affair for the Red Cross...

The Nat’l Office of the LDS has 
to date purchased $50,000.00 in U. S. 
Government Defense Bonds ...

•ar
id

in

WeLDerS Study with 
Amer. Red Cross

&

Some of the T.DS youth leaders at the Allerton House in N. Y. when they adopted a program of 
action in Civilian Defense and adopted a Statement of Principles which stated the full-hearted 
endorsement of the U. S. government’s war policy against the Axis. Delegates were present 
from Chicago, Philadelphia, Brooklyn, Newark, Great Neck, Stoughton, Montello, Worcester, 
Binghamton and Boston.

W NOKO' Wt H

Mass. Holds IDS
Sports Banquet 

On Feb. 8th

Wok Up, Americans!
Wake up, Ameri

cans!

Lith Pianist, Compo
ser in Carnegie Hall 

Recital Feb. 11
A . full 
all the 
will boby Staff Correspondent

WORCESTER, Mass. — The "Ho- 
boheim” dance held here on the 24th 
proved to be a rollicking success. 
But that isn’t all the Lith-American 
youth are doing here in lhe WeLDerS 
branch. We have signed up for the, 
Red Cross classes which are begin
ning on Fridays at the Lithuanian 
Hall.

Approving the decision of the 
LDS Youth Leaders Conference that 
all branches join in some part of honors go to Tony Klim, of Stough- 
Civilian Defense, the WeLDerS feel ton for high average and ??. K'.'.c 

their best by be- dor, 
for any and all i string

that they can do 
coming prepared 
eventualities.

What about the Correspondents in 
the Laisve English Section? Wake 
up! Everyone is interested in know
ing what activities are taking place, 
in Pittsburgh, Detroit, Great Neck, 
Montello and elsewhere. Let us all 
hear from you.

—“Your Friend.”

held here
Essex in

service at

February 8th. The 
Boston will bo at 
6 p. m. that Sun-

(or main event, as

SO. BOSTON, Mass. — 
course dinner that includes 
trimmings you can think of 
offered at the LDS Sports Banquet 
being 
Hotel 
your 
day.

Special event
you choose) will be the awarding i 
of the prizes to the champ bowlers. 
South Boston, as you will remem
ber, won by a narrow margin over 
the Stoughton LDSers. Individual

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

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

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

NEW YORK, N. Y. — The fore
most Lithuanian piano virtuoso of 
our time, Vytautas Bacevicius, will 
give a concert at Carnegie Hall, 
57th St. and 7th Ave. on February 
11. Tickets are on sale from 83 to 
$3.30 and can be purchased in the 
offices of the daily “Laisve.”

and Al Kwe- 
high single 

of Montello
same city, for

Ann Elksnin . ......................
took the high total average and | 
the high 3 string total in the girl’s 
division. Eleanor Grigas of Stough
ton took the high single total.

This coming spring will < 
a New England LDS Bowling- 
Tournament. Watch for it! It will | 
be something special!

Best Equipment in 
Use by F. B. I.

WASHINGTON. -- Spies and sa
ri Iso see boteurs will have even tougher sled-

FBI

pro

’ROUND TOWN
With Louis Weintraub

ding than they had before, with the 
fine modern equipment for scientific 
crime detection now in the 
laboratory.

With its sixty-five scientific 
ports, t his 1 a b o r a t ory
nounced the best staffed and 
ped of its kind in (he world.

A large part of the work 
laboratory is concerned with 
mining the physical and 
nature of little 
such as soils,

! paint, oil,

was
cquip-

of the 
deter

chemical 
specks of matter,

minerals, dirt, debris, 
grease, 

have

MANHATTAN MELODRAMA! I old who won fame 
Orson Welles severs his relations Crisis,” a film showing 

February Czechoslovakia. It was 
American the National Board of

the or-' one of the year’s ten best films, 
his first followed this with “Lights Out.

for which James Hilton 
the commentary. Now

with 
the fall 
chosen
Review

The 
of 
by

He
in

with his radio sponsors 
4th because of his South 
tour . .. Vaughn Monroe, 
chestra leader, will make 
musical picture in the spring for Europe,”
20th Century-Fox. Sugar rationing supplied 
cards will be distributed within a. “Forgotten Village,” a film he and 
few days and will put the end to 
sugar hoarders ... The Navy Relief 
Show at the Madison Square Gar
den, March I Oth, is expected to be 
the greatest benefit held in town ...

Any girl who is interested in be
coming a page in the studios of 
CBS should write to their 485 Ma
dison Ave. office.. . Artie Shaw is 
resting in Palm Springs, Calif... |

The four years old Tenth Avenue 
kid who entertained our President 
on his 60th birthday was the most 
excited visitor at the White 
House ... We always thought that 
the Rockaways have fish, but it 
looks otherwise since the Chamber 
of Commerce is making a plea to 
the government...

Mr. and Mrs. David Rose (Judy 
Garland) expect a summer arrival... 
Brooklyn D. A. Bill O’Dwyer is ex
pected to resign to join military 
service with the forces down South 
America way. He speaks Spanish 
very well... Orrin Tucker and his 
ork are at the Brooklyn Strand ... 
Eddie Cantor will quit the show bu
siness when this war ends. He is 
tired of rehearsals and shows .. 
Martha Raye is being considered to 
lead an all male orchestra... Eddie į 
Ranter, who is Benny Goodman’s [ 
ace arranger, is recovering from a 
serious illness which kept him away 
from^the band...

Tommy Dorsey’s picture will be 
called “Ship Ahoy” . Songstress,-““™"^“' rumors which he said 
Bea Wain is the undisputed femme, believed were being circulated 
bowling queen of radio. She won . f.fth columnists, ..The only way 
her sixth tournament the other day. to be surp of the truth of a story „ 

Buy Defense Bonds Today. | he added, "is to see it in the news-
The Arch Obolers are infantici- papers.” 

pating... Abbott and Costello liked 
the final scene of "Rio Riia” best. 
In it they each kissed ten girls...

... LATEST FIND in Hollywood’s 
search for promising new directors 
is Herbert Kline. He’s the 32-year-

John Steinbeck shot in the moun
tains of Mexico, is winning wide 
approval.

BUY DEFENSE BONDS TODAY
At least five women drivers had 

sweet revenge on Rahsom Sherman 
for the satire he aired on the in
efficiency 
when the 
California 
ment to 
for a California driver’s 1 
“Ransom Sherman?" queried 
first clerk to whom Sherman made 
application. “Oh yes, I heard you 
on the air last Friday night." The 
first girls and four cohorts manag
ed to shuffle Sherman back and 
forth for 4 hours and 13 minutes, 
filling out application blanks and 
taking tests of one kind or another, 
before they finally issued him a 
license.

steering,of feminine 
comedian checked into the

Motor Vehicles depart
trade his visitors’ permit 

license.
I the1

“Keep Mum-Chun”
BOSTON, Mass. — "Keep mum 

-—Chum” and you will aid soldier 
and civilian morale. The public-re- 

i lations office of the 1st Corps Area 
' announced it had designed the 
1 phrase to counteract “various ru- 
! mors” which have no basis in fact. 
Į The announcement came soon after 
I Captain Clifton I. Munroe, public 
relations officer at Fort Devens,

First Doctor — I had an unusual 
case today.

Second Doctor —1 What was it?
First Doctor—I attended a grass 

widow with hay fever.

•Professor Bacevicius 
in a program 
Ravel, Chopin, 
noff. He will 
by himself.

will appear 
of piano pieces by 

Liszt, and Rachmani- 
also play two pieces

B’klyn LDSers Hold 
Valentine Following 
Exec. Nominations
BROOKLYN, N. Y. -- The LDS 

Builders are holding their monthly 
meeting (his Wednesday at. 419 
Lorimer Street. The unusual thing 
about this meeting is the fact that 
a VALENTINE SOCIAL, arrange
ments by the Sorority, will follow 
immediately after 
fore the branch, 
some surprises all 
ning.

Big business of
be the nominations to the LDS ex
ecutive board. These were postponed 
from the last meeting in order to 
give other members a chance to be 
present at these important nomi
nations.

(he business be- 
The girls have 
set for the eve-

the evening will

For awards, only those present 
being eligible to collect, will 
$2.00 at stake. Usual- sum is 
but since Helen Baltrušaitis 
would have won it at the 
meeting could not collect, the 
is added to the next month’s
Should the winner of the February 
Attendance be absent, the sum of I 
March 
$3.00.

have 
$1.00 
who

sum 
sum.

•į

1
PEST

A Warner Bros.-First National Picture in Technicolor. Directed by Michael I 
Curtiz. Screen Play by Arthur T. Horman, Richard Macaulay and Norman J 

Reilly Raine from a Story by Arthur T. Horman and Roland Gillett.,

'OftheCLOUDS^
CAST OF PRINCIPAL CHARACTERS

^rian MacLean . . JAMES CAGNEY 

Johnny DuHo- . DENNIS MORGAN

Tiny Murphy ........................ Alan Hala "j
Blimp Lebec............. George Tobiai
Scrounger Harrit . Reginald Gardner 1

Emily Foster , BRENDA MARSHALL Commanding Officer, Reginald Denny j

Serialized by Harry Lee for the Laisve English Section

BRIAN MACLEAN—daredevil young bush pilotjAknew that 
he was despised by other commercial flyers of the region ‘ 

and gloated over the fact—as unique distinction. Carrot-topped, 
freckle-faced, fast-spoken, and stocky, he was as much a whirl
wind with fists as with his frequent affairs with the femmes— 
and his powerful plane seemed to be everlastingly playing tag 
with the changing clouds that hovered above the wilderness of 
dark forests and bright lakes that was his native Canada.

It was the zoom of his’plane®
will automatically become ’ that roused his rivals

—Secretary.

Lith Student Club Holds 
Dance February 21st
NEW YORK, N. Y. — The Lith

uanian Alumni and Students Club is 
holding a Washington Birthday Sup
per and Dance on February 21st at 
the Hotel Astor, to which Lithua
nian college graduates and students 
are invited.

The Alumni and Students Club 
has functioned principally as a so
cial group. Located in a metropoli
tan center such as New York City, 
in the more than twelve years of its 
existence it has provided Lithuanian 
college graduates and students not 
only of the metropolitan area but 
of outlying districts with pleasant 
social activity, with increased in
terest in Lithuania and an apprecia
tion of the broader living to be had 
because one is born a Lithuanian.

Reservations must be made in 
advance through Miss Elizabeth No
rusis, 454 First Avenue, Elizabeth, 
N. J., or Mr. Victor Semon, 108-15 
91st Avenue, Richmond Hill, N. Y.

—Jane Viksva, Secretary.

Youth Have Opportunity for Study,
Advancement in N. Y. A
Photography Workshop _ _ £- -

glass or abra- 
adhered to the 

clothing or lools of the saboteur, or 
that was found in or about the ma
chinery, airplane or tank that was 
damaged, with the object of finding 
out where these materials came 
frorr). These stray bits of matter 
often lead directly to the guilty 
persons and in many case help to 
narrow down the number of those 
suspected.

Examination of scratches, marks, 
dents of bullets, firearms and other 
objects is a large part of this work.

For these purposes, refined op
tical equipment is necessary, and 
the laboratory possesses, besides 
powerful magnifying apparatus of 
all kinds, such things as the spec
trograph (for making and record
ing analyses of light), densitome
ters, 
other

petrographic microscopes and 
special optical instruments.

❖ * * *
the sands of life Sorrow treads 

leaves a print Time
On 

heavily and 
cannot wash away.—H. Neele.

Marion Shockley, charming young 
actress, plays Ellery Queen’s pretty 
and efficient secretary, Nikki, on 
the Saturday evening NBC-Red de
tective- series.

dor 
will 
one

Johnny 
Dutton, Tiny Murphy and Blimp 
Lebec — as they sat at the little 
lakeside lunch counter of Chinese 
Willy. All looked upward angrily.

“Eetza heem alright!” said Blimp, 
the French Canadian.

“Sure, ’tis him!” growled Patrick 
Francis Murphy — nicknamed 
‘Tiny’ because of his vast size. 
“Who but him could be so manny 
places to once! He must be quin
tuplets like the Dionnes!”

‘Me, I weesh he was queentuple!" 
leered Blimp. “Mooch more fun for 
keel heem five-tiem-over! No?”

"I’ll settle for one time!” said 
Johnny Dutton grimly. •

“Mister MacLean sound like velly 
fine man,” put in Chinese Willy 
amiably. ‘Me like for meet him, too, 
velly velly much!”

“Eefa you ever do meet heem, 
Weelly!” laughed Blimp, “I geeve 
heem just ten min-utes for fly away 
weeth your restau-rong!”

“Don’t fret yourself! We’ll get 
him!” drawled Johnny Dutton — 
one of the handsomest young giants 
in all the north woods — “The job 
he flies has a gray fuselage and 
green wings! We can’t miss him!... 
Well, I got to be going ...”

"And where to, pray?” 
Tiny with a wink at Blimp.

“Lac Vert...” Johnny said, 
to be casual about it. “I’ve 
deliver some goods, see, and meet 
old Store Teeth Morrison and fly 
him to his diggin’s and...” ■ *

“Sure,

asked

trying 
got to į

I I

and I knew ’twould be

“Look, baby, who arc ya foolin’? 
Do so many guys stop here that 
you can afford to ice me? Or are 
you savin’ yourself for that old soli
taire-playin’ coot on the pier?” She 
smiled in spite of herself. “That’s ■> 
better, beautiful! But the old guy 
looks as if he’s been waiting a long 
time, for something!”

“He’s waiting, if you must know, ♦ 
for my intended husband!”

“Oh, yeah? Fine! What sort of 
a chipmunk are you hitchin’ up ♦ 
with ?”

“Johnny Dutton.” ’*■
“The flyer?'
“Yes — and he’s very jealous! , 

Lucky for you he’s late getting here 
today!”

“Oh, so old Toothy-puss is wait
ing for him, huh?”

His business sense was sitting up 
and taking notice. He scented a 
deal. “Baby,” he said, “we’ll pick up 
our business in a couple o’ days! 
I’ve just found a job!”

“What do you mean?”
But Brian was hot-footing it to - 

the old man on the pier. Yes, he 
was waiting for Johnny Dutton to . 
fly him to Theron. It was a long 
trip and he was late. Brian assured 
him that Dutton’s plane was an 
“old crate” — that the year before•' 
it had side-slipped into Hudson Bay ; 
and killed four passengers — that 
he carried no parachutes! Store 
Teeth Morrison’s hair was beginning 
to stand on end.

In an unbelievably 
Brian had him and

short time 
his ’duffle?”

there ye was goin’z when I saw that aboard, and was taking off from 
’ scarf ye’ve got on you!; the surface of the lake. He had 

be that an old gint named: '
new red 
Might it
Foster’s livin’ at Lac Vert with his Į 
daughter Emily, do

Johnny 
through

“Say, 
Blimp, 
delight 
that had struck him. "Theos man’ 
MacLean -— I know now where we | 
find! Wherever oeza job — ceza I 
MacLean! No? Johnny have job at 
Lač Vert! There be MacLean!” 
“Don’t want the two of us to go 
there with ^e, do ye, Johnny?”

“No thanks, drawled Johnny, 
turning to go. "If MacLean’s at 

for multiplci Lac Vert I’ll be able to take care 
an 8x10 Eastman all 

with a 5x7

City, and 
developing 
one studio 
and print-

ye think?” 
and coloredlaughed 

his tan. 
you fellas,

slapping his leg with the
he felt over the big

barely cleared the trees when three 
planes appeared in the sky, flying 
at about two thousond feet 
making for the lake.

Tiny had been first to spy

and

the
wait!” shouted green wings below.

his 
now -

He had instantly signalled 
companions and the three were 
careening down the sky like hawks 
after prey. In spite of Brian’s ma- 
noeuvers his ship was finally forced 
back to the lake. As his pontoons 
hit the water the three banked and 
circled for a down-wind landing.

‘What h-happens next?” gasped 
Store Teeth.

"Not what they think! Hang on 
to your plates, grandpa!” Brian 
shouted, as he pulled the stick 
sharply to one side, opened the ' 
throttle, and started taxiing up the 
narrow lake in the direction from 
which he had started.

"He’s tryin’ to make a get-away!” 
yelled Tiny, “Head him off!”

(Continued Friday)

32nd Street, New York 
this includes two film 
rooms, one mural room, 
room, and five enlarging 
ing rooms. The equipment is both 
modern 
of two 
largers, 
Elwood, 
of enlarging to 56 feet long by 16 
feet high, five Speed Graphic ca- Į 
meras synchronized 
flash work, 
metal view camera 
adapter, and a Century view with 
a 5x7 back.

The supervisors are 
have been and are leading photo-. piled around him, as he waited the 
graphers. Arnold Eagle is the Di-j belated arrival of Johnny Dutton 
rector of the Workshop. He origi-, who was to fly him to his home in 
nally laid out the plan for the į the bush. So absorbed was he that 
Workshop and has been in charge' he didn’t even look up at the sound 
of it since. He did still documenta- of a nearing motor. A red-checked 
ry pictures for “One-third of a Na- girl in her twenties, her dark hair 
tion” in 1939. His 
peared in many 
museum exhibits, 
exander Allen, a 
who is also a well-known photo
grapher; Albert Sloane who worked 
with Mr. Eagle practically from the 
beginning; Harold Corsini, formerly 
with Life magazine; and Vardy Vel- 
son, in charge of the office.

Many of the trainees have been 
taken into private industry, news
papers, the Civil Service, getting 
salaries .ranging from $25.00 to 
$50.00 a week. Some have. joined 
the army, and were taken into the

idea

and 
5x7 
one 
one

professional. It consists 
Eastman Autofocus en- 
4x5 Omega, two 8x10 
mural enlarger capable

men who

of him, shouldn’t wonder!" 
---------o---- -

At the moment, at the little pier 
by Lac Vert, old Store Teeth Mor
rison sat playing solitaire, his duffle

by Edward Yarns 

FJLAYING AN ACTIVE role for 
the Government and for National 

Defense is the Youth Administration 
Photography Workshop. Although, 
originally just another Government 
Publicity Bureau, National Defense 
needs have broadened its function 
to that of a youth training agency 
to supply the answer to the ques
tion every employer asks, “What 
experience have you?”

The Photography Workshop, un- 
thc direction of Arnold Eagle, 
accept applications from any- 

between the ages of 17 through 
who is an American citizen,

who is out of work, who is not at
tending day school. Both boys and 
girls are accepted. Upon acceptance 
they are considered part time work_| 
ers and are given actual work as-' 
signments to carry out. They work 
5 days a week and 3 weeks a 
month, a grand total of 90 hours 
a month for which they get $22.00.

Besides the regular work, three 
times a week, the trainees attend 
classes run by the Board of Edu
cation. The period of training lasts 
about six months. Girls are said to 
turn out to be just as good photo
graphers as boys. There is no di
ploma or certificate given for the 
work done, but as in private busi
ness, the worker will get a letter 
of recommendation stating the ex
tent of his experience.

The youth are trained for work 
in private industry. They are taught' signal corps while others have join- 
the best possible methods for the 
highest quality work. They learn 
by actually doing the work, by car
rying out assignments which may 
include the making of blueprints, 
murals, enlargements, movies, or 
lantern slides, etc. j

The workshop has been doing the 
photographic work for a number of 
Government Agencies, including the 
Army ,the Treasury Department, 
the Secret Service, non-private Ci
vilian Defense Agencies, the Civil 
Service, and 
Health. This 
stats foi' the 
the Treasury Department, murals, | Public Library, 209 W. 23 St., New 
posters and films for the other bo-, York City. The films are part’ of 

the exhibit, “Labor in the World 
Today,” currently being shown at 
the Muhlenberg Branch until Feb
ruary 7. There are four pictures, 
all them Government Documentary 
Films: “Bomber,” with a showing 
time of 9 minutes; ‘Bombs For De
fense,” with a showing time of 
minutes; 
minutes,

pictures have ap- 
publications and 

;Others are: Al
right hand man

looked up, and 
“Oh, look, Dad, 
a new plane!" 
with her hands

ed the air cadets .and have become 
aerial photographers.

Anyone who wishes to join the 
workshop can apply at anytime at 
the NYA office at- 145 East 42 St., 
New York City, as long as he is 17 
to 25, an American citizen and out 
of work. There are at present 45 
part time workers and only about 
ten on the waiting list.

windblown, ran out, 
called to her father: 
look! Johnny’s got 
Cupping her mouth 
she cried eagerly, "Yoo-hoo, John
ny!”

The green-winged plane angled 
past the girl and taxied to the end 
of the pier. The door burst open and 
a stranger peered out. “The name’s 
not Johnny,” he announced agreab- 
ly. “It’s Brian—Brian MacLean!" 
Emily stared, surprised but not dis
pleased. He tossed a mooring line 
toward her. 
you, 
rope around 
back in the plane for a small pack
age. “Hey, catch!”

He took out a larger package, 
hoisted it onto

Music Notes
by Steven Carroll

CATERINA JARBORO

baby!’
“Give it a hitch, will 
As she snubbed th? 
a cleat, he

HERE’S A GAIETY about Ca
terina Jarboro which infects 

an audience, virtually hoodwinks it 
into overlooking such matters as 
the actual selection of pieces or the 
offsetting fact that her voice is 
not as yet fully developed.

Such was the case Friday even
ing, January 16, when Miss Jar
boro appeared at Town Hall, fetch- 
ingly attired in scarlet that match-

reached ed the joyous Hit of the dramatic 
soprano’s delivery.

The first half of the 
consisted of What

74

Camera Angles.
Defense films will be shown ad

mission free, Thursday, February 5,the Department of
work includes photo-'from 8 to 9:30 P. M. at the Muh-
Secret Service and lenberg Branch of the New York

dies. The workshop did a movie 
some lantern slides on Venerial 
seases for the' Department of 
cial Hygiene, New York City, 
film and slides are available .. 
clubs, doctors, hospitals, etc.’, if they 
apply for them through the De
partment oi Social Hygiene.

They have the space and equip
ment to do the work. The Work-

program 
friends were

and
Di-
So-

The 
to

“Women in Defense,’ 
and "Men and Ships,

10
10
22

hoisted it onto the pier and 
scrambled up after it. “Say, girl,”. careful to explain to this person 
he said, looking her over with in
terest, “I’ll have to make this stop 
more often! Now show me you’re 
practical as well as pretty, and tote 
that little bun’dle to your pappy, 
while I tag after with this big one!” 
She hesitated a moment, then com
plied, not unhappily conscious of the 
disturbingly Irish eyes that were 
appraising her.

Old Man Foster was surprised at 
the change in pilots. “Johnny Dut-j 
ton always used to bring in tuc. inspiration for her talents and the 
items from Hansen’s!” he said. Į approbation, which before had been 
“That’s right, used to!” Brian grin- remarkable considering the size of 
ned. “Sign here, please! And... by t^e audience, approached the point 
the way, I haven’t formally met of intoxication. The singer conclud- 
- _ " , ___ I ed with a powerful rendition of We-

mighty Mon-

the voice.” To 
“rickshaws are 

vehicles for traveling, but I’ll l>et 
the lady doesn’t use one.” The rick
shaws consisted of 18th century 
items of varying obsoleteness, top
ped off by four songs of Faure’ for . 
the absence of which we would have 
given thanks.

It was in the last half of the pro
gram, with seven songs of Grieg 

. that Miss Jarboro found genuine 
the i inspiration for her talents and the

were “vehicles for 
which we replied

>

J
the way, 1 
your daughter!" |_

After Emily knew who he was, b^r-s "Ocean, thou 
she announced icily that she didn’t ster•• 
want to know. (

'Too late now, honey, you already It is to be hoped 
know me! How’s about a walk to Jarboro will return----  XX ------ •  Xx .    , — —  ...........~   _ — ------ w

shop has the use of an entire floor minutes. The chairman will be A. the pier?”
.. ...................... _ ‘ ‘ ' . I “I’ve walked enough today!of their office building at 145 East' Cohen.

that Caterina 
some day 

with an entire program of living 
1 music.

v
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Ašies Radijo Propaganda Rumford, Me

(Tąsa)
Ar buvo pamato manyti, kad daktarą 

Griebi pavogė vokiečiai Gestapo nariai? 
Štai keletas faktų: Daktaras Griebi pety 
ilgus metus buvo New Yorko apylinkė/ 
pronaciško vokiečių veikimo šnipų vą- 
das, važinėjo į Vokietiją, ten laikė pa
sitarimus su nacių šnipų vyriausiais vir
šininkais ir daug žinojo. Jis buvo gud
rus ir turtingas. Kada jį susekė Jungt. 
Valstijų policija, kada jis pamatė, kad 
negali išsisukti, tai jis metėsi gelbėti sa
vo kailį ir išdavė Otto Voss ir visą eilę 
kitų nacių šnipų. Jis padėjo slaptai po
licijai susekti pėdas Werner Gudenberg, 
Karl Herrmann, Fritz Rossberg ir nu
rodė kelią linkui Karl Wiegand ir Theo
dore Schuetz, nacių specialių šnipų orga
nizatorių. Aišku, kad tokis šnipo persi
metimas, kuris ne vien Amerikoj žino
jo visą eilę nacių šnipų, jų būdus veiki
mo, slaptraščius, susisiekimą su Vokieti
ja ir daugelį kitų dalykų, buvo pavojus 
visai nacių šnipų veiklai. Aišku, kad 
Gestapo agentai turėjo pamato veikti 
prieš jį, kaip jie veikė prieš visus, kurie 
tik pasirodė jiems neištikimi.

Policija pas Katriną nieko negalėjo 
sužinoti. Mergina pakėlė skandalą, ka
da sužinojo, kad daktaro nėra. Tada po
licija nuvyko pas daktaro žmoną. Jo 
žmona pasakojo, kad ji ir daktaras buvo 
už miesto, paskui viename iš gražiųjų 
pakelio užeigų. Daktaras Griebi atva
žiavo su ja prie prieplaukos No. 86, kui\ 
stovėjo du vokiečių laivai “Hansa” ir 
“Bremen.” Tai buvo naktis. Daktaras 
pastatė automobilį netoli 12th Avė., prieš 
vieną karčiamą, pareiškė, kad eina vi
dun. Už 15 minučių jis sugrįžo.

—Čia pabūk, aš eisiu ant vieno vokie
čių laivo, yra reikalas, — tarė jis savo 
žmonai. — Tuojaus sugrįšiu.

Tai buvo apie 11 valandą nakties. Dak
taras nuėjo linkui “Bremen” laivo. Mo
teris laukė ilgai, bet daktaro vis nebu
vo. Jau buvo gerokai po dvyliktos va- - 
landos, ji nusprendė eiti ant laivo įieš
ko ti savo vyro.

—Visi vizitoriai laivą apleidę,—4arė jai 
jūreivis, stovįs prie laivo laiptų ir ne
leido. Tuo kartu paskuboje “Bremen” 
laivas pradėjo trauktis nuo prieplaukos. 
Moteris nusiminė ir nubėgo prie antro 
vokiečių laivo “Hansa.”

—Daktaras Griebi čia nebuvo, — ga
vo ji atsakymą.

Moteris sugrįžo prie automobiliaus 
piktai išmetinėdama Katrinos *ašu:

—Tai ta, didžiaakė kur nors yra stTJųo 

 

mi! Tai vis jos suokalbis!

Ji apimta piktumo nuėjo į telefonų 
būdelę ir pašaukė Katriną, klausdama ar 
daktaras yra pas ją.

—Daktaras! Tikėk man, jo čia nėra,
— atsakė Katrina.

Daktaro žmona pašaukė vieną iš auto
mobilių stočių ir paprašė vežėjo, nes pa
ti nemoka automobilį valdyti. Namus 
pasiekė 4 valandą ryto, vis turėdama 
nuožiūrą, kad daktaras bus su Katrina ir 
vėl pašaukė merginą:

—Sakyk, tu man, vardan Himlerio, ar 
daktaras yra pas tave?

—Heil Hitler! Sakau, kad nėra. Kur 
jis buvo? — klausė Katrina.

—Jis nuėjo ant vokiečių laivo “Bre
men” ir negrįžo...

—Ką, ant “Bremen” laivo?! Oh, tai 
mirtis, mirtis jam! Tai Gestapo pavogė 
jį! Tai išveš jį į Vokietiją ir nužudys!
— verkiančiu balsu šaukė Katrina.

Katrinos verkiantis balsas įtikino dak
taro žmoną, kad tikrai jo ten nėra.

—Klausau, atsako laivas “Bremen.”
—Kur jūs randatės? Klausia iš New 

Yorko prieplaukos, Jungtinių Valstijų > 
valdžia.

—Laivas “Bremen” .yra 200 mylių nuo 
New Yorko jūroj.

—Klausiu kapitono Adolph Ahrens ar 
yra tarpe keliauninkų daktaras Ignotas 
Griebi? Atsakykite!

Prabėgo kelios minutės ir New Yorke 
radio priimtuvas gavo atsakymą:

—Kalba laivas “Bremen,” taip, yra ant 
laivo daktaras Griebi.

—Ačiū! j
Daktaras Griebi surasta, jis yra ant 

“Bremen,” vokiečių laivo. Tuojaus suju
do Jungt. Valstijų kraštų apsaugos grei
ti karo laivai ir jūriniai lėktuvai. Ir vėl 
sužaibavo radiograma:

—Laivas “Bremen,” klausykite. Jungt. 
Valstijų valdžia tuojaus išsiųs jūrinį lėk
tuvą paimti daktarą Griebi ir parvežti 
atgal.

—Kalba “Bremen” laivo kapitonas 
Adolph Ahrens. Jūros yra banguotos, jo
kiu būdu negalės lėktuvas nusileisti ir 
priplaukti prie laivo. Aš griežtai atsisa
kau sulaikyti “Bremeną” jūroj.

—Mes reikalaujame sulaikyti “Breme
ną!”

—Labai gaila, bet tą negalėsiu pada
ryti, ant laivo yra 1,300 keliauninkų ir 
mes neturime teisės juos gąsdinti! “Bre
menas” nesustos!

-—Bet daktaras Ignotas Griebi turi bū
ti perduotas į Jungtinių Valstijų rankas, 
arba laivo “Bremen” kapitonas bus skai
tomas prasikaltęs prieš mūsų įstatymus.

—Įsakykite, kur daktarą Griebi per
duoti jūsų autoritetams Europoj, — vėl 
buvo “Bremeno” atsakymas.

—Laivas “Bremen,” klausykite, dakta
rą Ignotą Griebi perduokite Jungtinių 
Valstijų konsului Cherbourge, Francijoj. 
Atsakykite, ar gavote radio.

—Atsako “Bremenas,” taip, daktaras 
Griebi bus perduotas Amerikos konsului 
Cherbourge, Francijoj. Likit sveiki!

Amerikos valdžia davė pranešimą sa
vo konsului į Franciją, kad Cherbourge 
paimtų daktarą Griebi ir grąžintų į A- 
meriką. Bet “Bremen” kapitonas nepa- 
liuosavo šnipą Cherbourge. Jis pareiškė, 
kad tą padarys Vokietijoj ir perduos 
Jungt. Valstijų autoritetams Bremer- 
havene. Bet kada “Bremenas” pasiekė 
Vokietijos prieplauką, tai jis buvo na
mie ir ten šnipas Ignotas Griebi “pasimo
kė j o” Vokietijos nacių valdžiai kelis do
lerius bausmes už įvažiavimą be paspor- 
to. Jis buvo saugus nuo Jungtinių Vals
tijų įstatymų.

Po šio pasikalbėjimo daktaro žmona 
įpuolė į nusiminimą ir nežinojo, kas da
ryti. Veikė Katrina. Ji pirmiausiai su
sisiekė telefonu su visais Griebi pažįsta
mais, klausinėdama. Visur jo nebuvo. Ji 
susisiekė su viešbučiais ir kitomis užei
gomis, kur ji ir daktaras būdavo. Nie
kur jo nebuvo. Tada ji pašaukė policiją.

Policija sujudo. Pirmiausiai buvo duo
tas telefonas į Quarantine, kuris yra ant 
Jungt. Valstijų teritorinių vandenių sie
nos visiems įvažiuojantiems ar išvažiuo
jantiems laivams į New Yorko prie
plauką:

—Sulaikykite vokiečių laivą “Bremen!”
—“Bremen” jau apie septynios valan

dos laiko, kaip išplaukė į jūras.
Tada sujudo radio stotys. Sužaibavo 

radiograma:
—Laivas “Bremen”!... Laivas “Bre

men”!... Laivas “Bremen”, atsiliepkite!

Prieš visuomenę iš karto stovėjo ne
išrištas -klausimas: ar daktaras Griebi 
apgavo Jungtinių Valstijų valdžią ir pa
bėgo į nacių Vokietiją patsai, ar jis bu
vo pavogtas Gestapo agentų ir ten nu
vežtas?

Nacių šnipų teisme buvo keliami kal
tinimai prieš slaptosios policijos viršinin
kus, ypatingai Leon G. Turrou, kad jie 
leido daktarui Griebi pabėgti.

Slaptoji policija kėlė sekamus įrody
mus, kad daktaras buvo Gestapo narių 
pavogtas.

Gegužės 10 dieną, “Bremen” laivu į 
New Yorko prieplhuką atvažiavo iš Vo
kietijos du Gestapo nariai su specialčmis 
instrukcijomis. Tą liudijo Wilhelm Bo- 
ehnke, vadas smogininkų nuo laivo 
“Europa.” Jis sakė, kad pirm kaip dak
taras Griebi pribuvo ant “Bremen,” tai 
buvo du vyrai, kurie sutarė su kapitonu, 
kad be laivakortės ir jokių dokumentų 
būtų priimtas daktaras už keliauninką. 
Bet vėliau laivo kapitonas Ahrens, ka
da New Yorko prieplaukoj jį klausinėjo, 
tai jis, kaip pridera naciui, užsigynė ir 
sakė, kad tik jūroj sužinojo, kad ant 
laivo yra daktaras.

Bet yra davinių, kad kada Griebi pri
buvo ant “Bremen,” tai jis priėjo prie 
oficieriaus Kruger ir pareiškė:

—Aš esu daktaras Ignotas Griebi, A- 
merikos pilietis, ir be jokių dokumentų 
važiuoju į Vokietiją.

Kapitonas laivo “Bremen” sako, kad 
pas jį nebuvo jokio siuntinio, tik dakta
ras turėjo revolverį, automobiliaus lais- 
nius ir $180 pinigų. Jis tuojaus atsisė
do ir paraše laiškus: vieną savo žmo
nai, o kitą Katrinai. Savo žmonai jis 
tiksliai rase:

(Bus daugiau)

Trys Ašies valstybes pla
čiai vartoja trumpų bangų 
perdavimus (broadcasts) per 
radiją psichologinio karo kam
panijoj, su tikslu ugdyti sumi
šimą ir nepasitikėjimą tarp 
Suvienytų Tautų. Pagal su
rinktas žinias, apie ašies pro
pagandą, yra užrekorduota 
šiame krašte; valdžios darbi
ninkai seka ir analizuoja per
davimus per radiją. Nors 
Suvienytos Valstijos neapribo
ja klausymą užsienio perdavi
mų, kaip daroma totalitarinė
se šalyse, bet valdininkai daž
nai įspėja amerikiečius netikė
ti į ašies propagandos gud
rumą ir neteisybes.

Ašių technika nekomplikuo
ta. Nacių perdavimai Suv. 
Valstijoms, pavyzdin, Ameri
kos klausytojams, pranešė, 
kad britų jūrininkų sluoksniai 
džiaugėsi mūsų nuostoliais 
Perlų Uoste. Ir tuo pačiu laiku, 
naciai Anglijai per ' radiją 
pranešė, kad Amerikos admi
rolai slaptai patenkinti nu- 
skandinimu laivų “Prince of 
Wales” ir “Repulse,” francū- 
zų Indo-Chinijoj.

Dabartinis ašies nusistaty
mas yra pasakyti amerikie
čiams, kad mes tapome britų 
valstybė, ir anglams pasakyti, 
kad Suv. Valstijų karo tikslas 
yra pasisavinti turtingiausią 
dalį britų imperijos, 
kiečiai, 
Berlyno, 
po britų 
Rytuose, 
ko, kad
žeisti Amerikos jūreivine 
manda Pacifikc.

Roma raportuoja apie 
tus nesusitarkymus “tarp
jautų militarinių ir jūreivinių 
veikimų rytuose.” Perdavimai 
iš Romos ir Berlyno britams 
praneša, kad Suv. Valstijos 
savina britų rinkas Pietų Ame
rikoj. Jie amerikiečiams sako, 
kad britų valdymas Suv. Vals
tijų tapo oficialiai priimtas 
faktas.

Ne tik tarp Britanijos ir 
Suv. Valstijų Ašies propagan
distai stengiasi ugdyti nepasi
tikėjimą. Berlyne ir Romoj ra
dijai bendrai apsiveikia su 26 
tautų paktu kaip “surinkimas 
26 militarinių ir politinių pa- 
liekanų.” Kiekvienam nariui 
įsakyta, kad bendradarbiavi
mas su Sovietų Sąjunga baig
sis pasauliniu komunizmu.

šita komunizmo šmėkla yra 
ašies mėgiamiausia propagan
dos tema. Naciai, ypatingai, 
nuolat kartoja apie jų pasi
šventimą išnaikinti bolševiz
mą. Ašies nariai reprezentuo
ja save kaip dalyviai 
me kare išliuosuoti 
nuo komunizmo.

Ašis bandė suardyti
kų respublikų pastangas įvyk
dyti vienybę Rio de Janeiro 
konferencijoj. Ašies radijai 
pareiškė, kad nacių Vokietijos 
ir fašistų Italijos užmanymai 
kaslink tų valstijų yra visiškai 
“ramūs ir draugingi.” Bet se
novinė Lotynų Amerikos bai
mė Suv. Valstijų kaip “šiau
rių milžino” atgaivinta, — su 
kiekviena proga jie amerikie
čius kaltina nelemtu imperia
lizmu jų santikiuose su kaimy
nais už pietinio rubežiaus.

Iš vėliausių nacių perdavi
mų girdime daug pranešimų, 
kad Vokietijos suirimas neiš
vengiamas. Keista, /kaip tokios 
pasakos gali būti /išduotos iš 
Vokietijos, nes visas pasaulis 
žino, kaip suvaržytai naciai 
viską cenzūruoja, net ligi ma
žiausios žinelės, šiuos prane
šimus apie betvarkę Vokieti
joj remia trumpų-bangų pri
pažinimai iš Berlyno radijo su 
pranešimais visųkių rimtų na
minių vargų. Gal naciai sten
giasi nuraminti amerikiečius, 
kad jie, tikėdami į lengvą 
pergalę, kiek nors nusilpnintų 
jų karo pastangas.

’ šitos ašių pastangos kaip tik 
sutinka su kitu ašies propa
gandos nusistatymo tikslu. 
Nuo Perlų Uosto įvykių, Ber
lynas ir Roma stengiasi' kon- 

I centruoti amerikiečių visą aty-

Ameri- 
sako perdavimai iš 
nepatenkinti kovoti 
komanda Tolimuose 

Tas pats šaltinis sa- 
Anglijos jūreiviai į- 

ko-

rim- 
ali-

dą į Pacifiką. Iš Vokietijos ir 
Italijos perdavimai dažnai pa
reiškia, kad na'cių ginkluotos 
jėgos neturėjo jokio plano už
pulti šį kraštą; kad tai negali
mas dalykas. Tuo pačiu laiku, 
jie padidina kiekvieną japo- 
niečių laimėjimą Pacifike, ir 
sako, kad Amerikos laivynas 
yra visiškai sunaikintas; jie 
bando įrodyti amerikiečiams, 
kad mūsų vakarinis pakraštys 
yra nesaugojamas. Tos propa
gandos aiškus tikslas yra iš- 
gązdinti amerikiečius ant tiek, 
kad jie reikalautų pertrauki
mą visų “skolinimo-nuomavi- 
mo” siuntinių britams ir ru
sams, ir reikalautų koncentra
vimą visų pastangų Pacifike.

Bet vilingiausias ir pavojin* 
giausias Ašies propagandistų 
tikslas yra, tai paversti kon
fliktą Pacifike į rasinį karą. 
Japonai, nepaisant jų užpuoli
mo Chinijos, nori būti gynėjai 
Azijos aziatams. Tą dainą Ro
ma ir Berlynas dainuoja atkar- 
totinai.

Visi trys bando įkalbėti mū
sų alij autams Rytuose, kad 
britai ir amerikiečiai su nea
pykanta žiūri į geltonuosius ir 
juos laiko žemesne rase. To
kyo radijas nuolat stengiasi į- 
traukti spalvos liniją Tolimų 
Rytų konflikte, norėdamas su
jungti visus pasaulio geltonus 
žmones 
jŲ.”

Tai 
tikslai, 
rinktų žinių apie Ašies trum
pų bangų propagandą per pa
starąsias savaites. Ašies ra
dijas yra karo ginklas. Su
prasti, kaip jis yra vartoja
mas, yra geriausias apsisaugo
jimas nuo jo pavojingumo.

F.L.I.S.—Common Council.

prieš baltąjį pavo-

šventa- 
pasaulį

Ameri-

Iš LDS 28 Kp. Susirinkimo
Pereito mėnesio (sausio) 

mūs kuopos susirinkimas turė
jo būt metinis ir skaitlingai į 
jį turėjo sueiti mūs nariai. Bet 
kaip tik priešingai: narių suė
jo nedaug. Tas, draugai, labai 
peiktinas reiškinys.

Tačiaus, pats susirinkimas 
buvo, nors ir neskaitlingas, ta
rimais gan svarbus, vertingas.

Apsvarsčius kuopos ir visos 
organizacijos reikalus ir pri
ėjus prie bendrų visuomeninių 
klausimų, paaukota Amerikos 
Raud. Kryžiui $15. Tai graži 
parama mūs šalies reikalui.

Taipgi išrinkta komisija su-

rengti kazyrių lošio sueigą, 
nuo ko likusis pelnas taipgi 
eis Raudonojo Kryžiaus labui.

Kadangi mūs kuopos drau- 
gės-narės į šį susirinkimą atė
jo netuščiomis, tai, mitingui 
užsibaigus, turėjome visi ben
drai draugišką pasivaisinimą. 
Kad užkandžiai būtų “sklan- 
desni,” suprantama, vyrai su
sidėję papirko alaus. Na, ir 
valgome, gersnojam, linksmai 
kalbamės.

Bet, juk mes gyvenam ne- 
vien tik tam, kad valgyti ir 
gersnot. Juk reikia ir apie kil
nesnius dalykus
Taip ir čia buvo: draugas S. 
Puidokas paprašė visų daly
vių išsireikšti kai ką apie mūs

(Tąsa 5-me pusi.)

pamąstyti.

MATEVSAS SIMON AVIMS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir importuo
tos degtines ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir elius. 
Kada būsite Brodk- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

tokie yra svarbiausi 
kaip pasirodo iš su-

Anson, Me
Mūs Apylinkė

Anson tai mažas miestelis, 
daugumoje apgyventas Kana
dos francūzais; jų protas ir 
pinigai eina bevik tik ant ba
žnyčios aukuro.

Da ir slavų yra apie 20 šei
mynų. Bet ir tie žmoneliai vis
ką kemša į tą patį kiaurą 
maišą... Gi apšvietoje, tai 
labai atsilikę, šiaip sau jie 
linksmus žmonės, dainuoja: 
“gėriau alutį, saldų midutį...”

žinoma, valdininkai ir kitų 
įstaigų vedėjai, yra ameriko
nai. Lietuvių čionai nėra.

Dar turiu pažymėti tą, kad 
vietos aptiekorius H. Taylor, 
51 metų, nusišovė sausio 20 
d. Keletą mėnesių prieš tai, 
buvo apleidęs aptieką dėl ne
sveikatos ir gulėjo ligonbuty- 
je. Apie porą ihėnesių atgal 
sugrįžo prie savo profesijos, 
ir dabar pasišalino ant visa
dos.

Velionis Taylor paliko žmo
ną, sūnų ir dukterį. Duktė mo
kinasi kolegijoj, sūnus baigęs 
High School. Jų motina yra 
High School mokytoja.

Taylor buvo progresyvis so
cialistas, tankiai rašinėdavo 
darbininkams naudingus 
straipsnius. Apart socialistų 
spaudos, jis skaitė ir “Daily 
Worker,” visuomet stojo už 
rėmimą Sovietų Sąjungos. Sa
vaitę prieš jo mirtį man teko 
sutikti jį ir užklausti — kaip 
jis mano apie karą, štai kaip 
jis atsakė: “Aš labai bijojau, 
kad Sovietų Sąjungai neprisi
eitų kariauti vienai, prieš bar
barišką fašizmą. Bet dabar 
esu linksmas, kad kariauja ir 
Anglija su Amerika sykiu su 
Rusija prieš juodąjį nacizmą'; 
fašistai bus sunaikinti. . .”

Matote, šis socialistas kitaip 
žiūrėjo į Sovietų Sąjungą, ne
gu lietuviški sacialistai, kurie 
net piestu stoja prieš darbinin
kų tėvynę.

Dar reikia pridurti tą, kad 
apylinkėje kitų miestukų gali
ma sutikti ir lietuvių — dau
giausia jų yra Foxcrofte, ten 
ir dvi “Laisvės” pareina.

Jauna Mergaitė.

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

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

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais 'i '

.EASY CREDIT.. .No Extra Cost

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.
r
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WATERBURY, CONN
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

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

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
F* Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams

Specialiai prisiruošę priimti svečius

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

t Telefonas 4-3770.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

***
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 1. — Sovietų žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį sausio 31 į vasario 1 d. sovietinė kariuomenė 

darė veiklius žygius prieš vokiečių fašistų kariuomenę.
Būrys raudonarmiečių, vadovaujamas Foršakovo, 

vakariniame fronte sunaikino vokiečių pėstininkų būrį 
ir užėmė dvi apgyventas vietas.

Kitoje fronto dalyje raudonarmiečiai, komanduoja
mi Pereavo, kautynėse .dėl N kaimo labai nukirto prie
šus ir užmušė 380 jų kareivių ir oficierių.

Sovietų kariuomenė, veikdama viename sektoriuje 
pietiniai vakarinio fronto, atmušė priešų ataką ir besi
vydama juos į kulnis įsiveržė į apgyventą vietą N. Vo
kiečiai prarado apie 300 kareivių ir oficierių, tris ka- 
nuoles, aštuonis kulkasvaidžius, tris minų mėtytuvus 
ir daugį automatiškų ir paprastų šautuvų.

Artilerijos vienetas, komanduojamas vyresniojo lei
tenanto Lazduno, viename mūšyje sunaikino aštuonis 
vokiečių tankus, penkias kanuoles ir užmušė daugiau 
kaip 200 priešų kareivių ir oficierių.

Leitenantas Kostiuk ir raudonarmiečiai Šuiski ir 
Irotkin apmėtė rankinėmis granatomis besitraukiantį 
abazą vokiečių reikmenų ir pagrobė penkis vežimus su 
kariniais reikmenimis. \

Sausio 31 buvo sunaikinta septyni priešų orlaiviai. 
Sovietai neteko dviejų orlaivių.

Tą pačią dieną sovietiniai orlaiviai sudaužė 17 vo
kiečių tankų, 210 trokų su pėstininkais ir reikmenimis, 
40 vežimų su kanuoliniais šoviniais, vieną troką su di
džiuliu žibalo baku, 33 kanuoles; nutildė devynis vo
kiečių kulkasvaidžių lizdus ir nušlavė bei išvaikė apie 
du batalionus priešų pėstininkų.

Kitur vakariniame fronte raudonarmiečiai sunaiki
no baltalioną rinktinės vokiečių gvardijos ir paėmė 
daug priešų į nelaisvę.

Dar kitoje to fronto Vietoje raudonarmiečiai, ko
manduojami Ertetovo, atmušė priešų kontr-ataką, už
mušė 158 vokiečių kareivius ir oficierius. Užimdami 
svarbią geležinkelio stotį, raudonarmiečiai pagrobė 150 
prekinių vagonų su priešų karo reikmenimis.

Dykumų Krūmokšliai 
- Gumos Medžiaga

Kai kuriose dykumose va
karinėse valstijose tiek pri
auga laukinių krūmokšlių, 
jog kas metai galima būtų 
iš jų pagamint po 25 tūks
tančius tonų gumos-robo. 
Tai vadinami “kralikų 
(triušių) krūmokšliai.” Jie 
būna tokio aukščio, kaip 
žmogui iki kelių ir daug di
desni, net antra tiek aukš
tesni už žmogų.

Tuose krūmokšliuose gu
ma randama gabaliukais ar
ba sluoksneliais, jų kamie
nuose ir šaknyse.

Į šį gumos šaltinį atkrei
pė dėmesį Californijos Uni
versiteto profesorius T. 
Harper Goodspeed, garsus 
augalų žinovas, ir ?---- ~‘
laiškus Californijos guber
natoriui ir Jungtinių Vals
tijų valdžiai, ragindamas 
išnaudot “kralikinius krū
mokšlius.”

Kai kuriose pietinėse ir 
vakarinėse Amerikos vals
tijose ir Meksikoj auga 
guayule augalas, turintis 
savyje gana daug gumos, ir 
jau patirta, kaip iš to auga
lo ištraukt gumą. Profeso
rius Goodspeed nurodo, jog 
visai panašiu būdu galima 
gaut robo ir iš “kralikinių 
krūmokšlių.”

Be to, galima būtų tiks
liai augint guayule augalusSOVIETAI ATMETĖ VOKIEČIUS 55 BRS

MYLIAS ATGAL UKRAINOJE
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Raudonoji Armija pasku
tinėmis dienomis sudaužė 
Septintą vokiečių parašiu- 
tistų diviziją, Leningrado 
srityje.

Sovietiniai č i u ž i ninkai 
Maskvos fronte atmušė pen
kias vokiečių kontr-atakas; 
užmušė 4,900 nacių ir atva
davo 60 apgyventų vietų.

Palei Minsko vieškelį rau
donarmiečiai išveja nacius 
iš vieno apsitvirtinimo po 
kito.

Kalinino fronte, į šiaurių 
vakarus nuo Maskvos, ru
sai grumiasi pirmyn linkui 
Latvijos rubežiaus, iki ku
rio lieka tik 80 mylių. Šio
je srityje per 24 valandas 
Sovietai atkaldavo 10 apgy
ventų vietų.

Krime r a udonarmiečiai 
atėmė iš vokiečių kelias 
svarbias kalvas ties Sevas
topoliu.

Ukrainos fronte sovietinė 
kariuomenė sumušė tris na-

(Anglų radijas pranešė, 
kad raudonarmiečiams te
lieka 37 mylios pasiekt 
Dniepropetrovską, stambų 
pramonės centrą su didžiu
le vanden-elektros stočia. —

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62-ros kuopos susirinkimas 

Įvyks vasario (Feb.) 5, 1942, po nr. 
376 W. Broadway, So. Boston, 8-tą 
valandą vakare. Visi nariai būtinai 
turite atsilankyti šiame susirinkime, 
nes bus nominacijos į Centro Val
dybą ir tas labai svarbus darbas tu
ri būt atliktas šiame susirinkime.

J. Shukis.
(27-28)

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks vasario 5 d., 8-tą v. 
vakare.
svarbių 
vaukit.

29 Endicott Str. Yra daug 
dalykų. Visi draugai daly-

Sekr. J. M. Lukas.
(27-28)

MONTELLO, MASS.
Greitas pigus įiardavimas Bučer- 

nės ir Grosernės. Geroj vietoj, neto
li Taut. Namo, apgyventa lietuviais. 
Daroma geras biznis. Priežastis par
davimo — šeimynos susirgimas. Ra
šykite ar atvažiuokite pasižiūrėti. 
—Frank Pūkelis, 59 Vine St., Mon
tello, Klass. (26-27.28)

Karo Department® Valdininko Pareiški
mas Apie Ateivių Teisę Dirbti

Robert P.
Sekretoriaus
prisidėjo prie augančio surašo 
federalių valdininkų, kurie ra
gina darbdavius nediskrimi
nuoti nepiliecius darbininkus, 
kurie sąžiningai dirba ir yra 
ištikimi Amerikai.

Pareiškime iš Karo Depart
ment© Viešų santikių Biuro, 
p. Patterson sakė:

“Atleidimas lojalių nepilie- 
čių iš privačių pramonių todėl, 
kad jie svetimtaučiai, nėra 
amerikoniškas žygis ir praša
lina darbininkus, kurie 
būtinai reikalingi karo 
stangoms.

“Didžiuma
Valstijose yra

- ; kraštui ir nori

Patterson, Karol 
p a g elbininkas,

ateivių

taip
pa-

Suv. 
ištikimi šiam 

. ______ ___ prisidėti kiek
paiase j ]aįmėti šį karą. Tei-

_ Sbųietų Sąjungoje jau ke- 
jli metai, kai plačiai augina-

Pasitraukdami andai 
Dniepropetrovsko, Sovietai 
susprogdino milžinišką van
dens jėgos tvenkinį ir išsi
gabeno visus svarbesnius 
mašinerijos įrengimus.)
* Įžiūrima, kad gal Sovie
tai atkirs visą didelį tri
kampį su vokiečiais tarp 
Stalino, Taganrogo ir Ma- 
riupolio, prie Azovo Jūros.

1S

mi guminiai krūmokšliai ir 
tam tikros žolės; ir tie au
galai gerai apsimoka kaipo 
robo šaltinis. J. K.

San Francisco. — Vaka
rinėse valstijose yra 60,000 
japonų, neturinčių Amerikos 
pilietybės. Jie bus toliau iš- 
bugdyti, kaipo pavojingi 
Amerikai.

sako, 
milio- 
pavo-

singumo Departmentas 
jog tik 3,000 iš penkių 
nu ateivių yra įtartini ir 
'j ingi, ir jie jau suimti.

■ “Bet persekiojimas neprasi- 
kaltusių, yra totalitarinių šą- 
lių įprotis ir tam pas mus ne
turi būti vietos. Toliau, kuo
met mes reikalaujame kiek
vieną darbininką prie kiekvie
nos mašinos, nesamdyti žmo
gų dėlei bepamatinių įtarimų, 
būtų eikvojimas mūs brangių 
jėgų.

“Tiktai darbuose prie kon-i 
fidęnciališkų kontraktų, darb
daviai, įstatymu reikalaujami, 
turi gauti leidimą pasamdymui 
ateivių. Ir peržiūrėjimas tų 
leidimų, parodo, kad tik ma
žas nuošimtis buvo atsakyta.”

F.L.I.S.—Common Council.

Rumford, Me.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

dienraščio “Laisvės” besiarti
nantį bazarą ir prisiminė apie 
reikalą jį paremti.

Visi ir visos ant- to sutiko. 
Kiek nuomonėmis apsimai
nius, padaryta rinkliava ir ten 
pat sumčsta “Laisvės” baza- 
rui $5.80. štai kas ir kiek au
kojo:

S. Jankauskas davė $2; po 
50c.: A. Kielienė, M. Viskan
tienė, S. Puidokienė ir S. Pui
dokas; po 25c.: A. čiuzas, J. 
Saltmirienė, S. Marsankienė, 
J. Venckienė, S. Lidautienė ir 
J. Romanas; A. Buivydienei 
15 centų. Sy

Bet tai dar ne viskas. Bedis- 
kusuojant-pasikalbant, drg. S. 
Jankauskas primena, kad mes 
nepamirštumėm ir Sovietų Są
jungos karžygių—Raudonosios 
Armijos, kuri didvyriškai kau- 
jasi su bestija fašizmu. Ir 
Raudonajai Armijai medika
mentams ant vietos surinkta 
$10.85. Aukojo: A. Kielienė 
$2; po $1: M. Pakštienė, P. 
Pakštis, M. Viskantienė, J. 
Bartašius ir S. Jankauskas; po 
50c.: J. Saltmerienė, S. Lin- 
dautienė, A. Lindautas, S. Pui
dokienė ir E. Klimanskienė; 
po 25c.: A. čiužas, J. Vens- 
kienė ir M. Padgalskienė; A. 
Buivydienė 10c.

Pasirodo, kad ir nedidelis 
būrelis, bet, jei turi nuoširdu
mo ir noro, gali daug ko gra
žaus padaryti. ‘ Garbė jums, 
draugai ir draugės!

Draugas S. Puidokas paro
dė mums visiems, kokią gra
žią dovaną jis yra gavęs iš 
LDS Centro už naujų narių 
prirašymą. Jis gavo pagerbi
mo ženklą, kaip atlikus savo 
pareigą mūs brangiam LDS.

Džiaugėmės visi, kad mes 
turėjome smagų ir naudingą

suėjimą. Daugiau tokių suei
gų !

Liūdna Žinia :*
Sausio 26 d., staiga, nesir

gęs, mirė mūs geras draugas 
M. Lobikis. Jis buvo senas 
Rumfordo gyventojas. Iš ama
to buvo barberis. .Priklausė 
prie LDS 28 kp. ir prie L. U. 
K.D. Taipgi buvo senas “Lais
vės” skaitytojas.

Velionio Lobikio kūnas liko
si laisvai palaidotas sausio 29 
d., Lietuvių Kapinėse.

Tebus jam lengva šios ša
lies žemelė!

S. Puidokas.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

London. — Anglai, ata-' 
kuojami japonų, apleido 
žvarbų prieplaukos miestą 
Moulmein, Burmoje.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

F. F. 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

FOTOGRAFAS

ĮVAIRIOS žinios
Washington.

tais buvo 157,905 japonai gy
ventojai amerikinėse Ilawaju 
salose; Honolulu saloje jie su
darė 28 procentus visų gyven
tojų.

London. — Japonų ap
gulti, anglai Singapore ti
kisi atsilaikyt, kol gaus pa
stiprinimų.

1940 me

Maskva. — Raudonoji Ar
mija Rževo fronte užmušė 
5,000 vokiečių, tarp kurių 
buvo ir ką tik atgabentų iš 
Franci jos.

London. — Hitleris at
siuntė 200,000 šviežių savo 
kareivių į frontą prieš So
vietus.

Maskva. — Tarp kitų, 
raudonarmiečiai suėmė ir 
vieną nacių oro laivyno ge
nerolą.

Japonų lakūnai, bombar
duodami anglus Rangoone, 
Burmoj, užmušė bei sun
kiai sužeidė 2,000 civilių 
žmonių.

London. — Anglija ir A- 
merika siunčia Sovietam 
karo reikmenų per Iraną- 
Persiją.

Kuibišev. — Sovietų dak
tarai, gydydami sužeistuos 
sius “sulfa” vaistais, žy
miai sumažino jų mirimų 
skaičių.

Buenos Aires. — Argen
tinos policija pradeda aky
liau sekioti fašistų agentus 
ir varžyti jų veiklą.

Maskva. — Kazokai rai
teliai sutriuškino vokiečių 
kariuomenės diviziją pieti
niame fronte.

Dr. JA. Kaskiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

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

. JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų mėn. re-i 
guliatorius 60c.; kosulio ir Kokliu
šo Arbata . 60c.; Kraujo Valytojas 
60c.; Peršalimo ir Kataro Arbata 
85c.; Trejankos, stambių ir gerų 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c 
symo 
kimo 
Ligos 
nėlių

Vyriškumo patai- 
žolės 85c.; Arbata del sumen- 
diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Arbata 60c.; Inkstų ir Akme- 
Arbata 60c.

KNYGOS
Aukso Altoriųkas (Tilžės), pa- 

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

žiu apdaru . ................... ......
Vainikėlis, maža maldų knygelė 
Kantjčkos, visokių1 giesmių 

knygelė ...............................
Katekizmai ir tyūnistrantūra ....
Gydyklos nuo Baimės Mirties, 

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

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

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

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

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

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

M. BUKAITIS 
334 Ofcan St. 

SPENCERPORT, N. Y.

1.60
.50

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

so
1.60

1.75 
.25

.50

.10

.10

.15

LAIDOTUVIŲ j
DIREKTORIUS •

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

site patenkinti. •

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

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhcingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ^ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
Ill;Grand St.,Brooklyn 1

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (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.

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Mfs
MlMįabd

Padėkavonės Dięnos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

I^JlfAWAWAWAWAyilAWAWnmWflWAWAWAWAWflWAWIWflWWAWfll)l

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą



šeštas puslapis

Ginti Suruoštų Prakalbų
Turėjome Šaunų ir Svečiais

prisi-

Jonas Ormanas
K.

50

gyve-

IŠVYKO ATOSTOGŲ

Sveikina Iš Chicagos
ai

ni ies-

Herman Ster-

<♦>

F. Klaston. <♦>

r?

per
tu rė-

atidaryta Ameri- 
kurį sugiedojo žy- 
solistė Biruta Ka

pas i- 
apie 
ban- 

akto-

Vasario 2-ros vidurnaktį pa
sibaigė laikas vairuoti motori
nius vežimus su 1941 leidimais, 
taipgi visi privalo turėti taksų 
štampas.

ir pasakytų daly- 
kad ji giliai įsi- 
darbą.
perstatė 4usirin-

šio1 Įspūdingo bankieto 
matysime sekamose lai-

Rep.

m. 
sa- 
St.,

mą entuziastiškais aplodis
mentais.

greatneckie- 
dviem 
linki- 
links-

Valerija Sasnaliūtė, 
amžiaus, mirė sausio 30 
vo namuose, 170 N. 4th 
Brooklyn, N. Y. Bus palaidota
vasario 4-t<ud., šv. Jono kapi
nėse. Kūnas .pašarvotas grabo- 
riaus J. Garšvos šermeninėje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.

išėjo gražiai ir viai įvertina organizacijų į- 
i steigto Lietuvių Komiteto A- 

pertraukoje va-, menkai Ginti veiklą ir pasiry-

kas aukojimu 
kariškiams ir V
stojimu į jos

Garsinkites savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”!

<♦)

*i

I

Now Wko^ėž^2imos
Turtingą Dienraščio 

Metinį Bankietą
“Laisvės” šiemetinis bankie

tas, kaip atrodė pasidairius 
aplink, bene bus buvęs di- 
džiausis iš įvykusių pastarai
siais keliais metais, nors jie ir 
visada būdavo pasekmingi.

Dar neužsibaigus suvažiavi
mui, brooklyniečiai svečiai 
jau rinkosi būriais ir balkone, 
taipgi būreliais stoviniuodami 
prie durų laukė suvažiavimo 
užbaigos, kad susieiti tolimuo
sius svečius, iš kitur atvyku- 

’ sius dienraščio “Laisvės” šėri- 
ninkus ir su jais kartu susiras
ti vietą bankiete, pasikalbėti, 

’ pasilinksminti.
Atėjus vakarienės laikui, 

gaspadines išpildė savo, o pu
blika savo—vieniems kitų ne
reikėjo laukti. Per penketą 
minučių didžiulės bankieto sa
lės kiekviena vieta-vietelė bu
vo užimta. Gi gaspadines, gas- 
padoriai, padedami didelio 
būrio veiterių-veiterkų svečius 
gerai ir duosniai pavaišino.

Tribūna ntiems vėliau sve
čiams sekėsi biskelį pras
čiau. Jiems reikėjo laukti ant
rųjų stalų, kol pirmieji svečiai 
pavalgė. Gi desėtkam norėju
sių prie durų pirktis vakarie
nės bilietus prisiėjo juos atsa
kyti, parduoti tik šokių bilie
tą, kadangi numatytas prie' 
durų galimų parduoti bilietu I 
skaičius buvo išsibaigęs. Neti-i 
ketai skaitlingai publikai pra
dėjus būriais rinktis vienu lai
ku, kol spėta bilietų kasai su
sisiekti su komisija, ir taip bis
kelį suvėluota sulaikyti bilie
tų pardavimas. Tūliems antrų
jų stalų svečiams nebebuvo to 
plataus pasirinkimo vaišių, 
koks buvey pirmiesiems, prisiė
jo tenkintis siauresniu “me-' 
nu.”

Pasirodo, ruošiantis ateities

bankiniams turėsime dar griež
čiau pastatyti bilietų iš anksto 
platinimą ir už juos atsiskaity
mą, nes tik tuo būdu bankieto 
komisija gali sklandžiai pra
vesti bankietą, kuo geriausia 
priimti kiekvieną svečią, ne
žiūrint, kuriuo laiku jis spės 
pribūti.

Bankiete radosi svečiu iš to
liau, nors anaiptol ne visi su
važiavimo dalyviai pasiliko 
dalyvauti bankiete. Tūli iš jų 
turėjo išsiskubinti namo dar 
prieš pabaigą suvažiavimo, 
kad spėti iki pirmadienio ry
to sugrįžti darban. Didelę di
džiumą šios šaunios pramogos 
s v e čių sudarė vietiniai — 
Brooklyno ir jo apylinkių gy
ventojai darbininkai, biznie
riai, profesionalai. žodžiu? 
skaitlingai atstovauta kiekvie
na didžiulio Brooklyno sekcija 
ir kiekviena lietuviškojo 
nimo sritis.

Po vakarienės, šokių 
traukoje, didžiojoj salėj
ta graži dainų pramoga. Ją iš
pildė Aido Choras, vadovau-

Aldonos Žilinskaitės, 
lydint kompozitorei 
šalinaitei-Sukackienei.

Prieš ir po programos di
džiulėje salėje nuolat banga
vo minia šokėjų, didžiumoje 
jaunimas, nors ir vyresnieji 
smagūs svečiai nenorėjo užsi
leisti jaunimui.

Abelnai imant, bank iotas 
buvo sėkmingas ir smagus, vy
ravo labai draugiška nuotaika. 
Ir jeigu kur girdėjosi skundų, 
tai tik dėlto, kad vakaras per- 
trumpas, sekama diena darbo 
diena ir nelaukiamam pusiau
nakčiui atėjus nenoromis 
eina skirstytis Į '‘namus.

Apie pasikąlbėjinps, 
matymus, su svečiais, 
daug darbo padėjusius 
kieto “nematomuosius”
rius-gaspadorius ir gaspadines 
ir kitas čia., nesuminėtas svar
bias 
fazes 
dose.

Brooklyno LDS 1 Kp 
Nariams

LDS 1 kuopos susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį, vasario 
5 dieną, “Laisvės” svetainėje, 
41;9 Lorimer St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Nariai, dalyvau
kite kuo skaitlingiausia. Atsi
veskite ir naujų narių Įrašyti

šiame susirinkime turėsime 
atlikti Centro Valdybos nomi
nacijas. Taipgi jau laikas pra
dėti prisirengti prie LDS Sei
mo, kuris *Įvyks Chicagoj, lie
pos mėnesį.

Turėsime aptarti, kaip mū
sų kuopa galės sukelti finansų 
pasiuntimui delegatų.

Pradėkime šiuomi reikalu 
rūpintis visi kuopos nariai.

Antradienis, Vasario o, 1942

Bacevičius Vėl Skambins 
Per Miesto Radio

Šio antradienio vakarą, va
sario 3-čią, nuo 6 iki 6 :25, Vy
tautas Bacevičius skambins 
miestąvoj radio stotyje WNY- 
C, 830. klsc. Tai jau ketvirtu 
kartu žymusis lietuvių pianis
tas skambins New Yorko mies
to nuosavos stoties programo-jamas 

pianu 
Bronei
Solo dalyse sėkmingai pasiro
dė jauna choristė Yuškaitė. i 
Atidainavęs savo skirtą kvo
tą ir norįs pasitraukti choras 
buvo griausmingomis ovacijo
mis reikalaujamas daugiau. 
Tam priediniam numeriui cho
ro mokytoja Žilinskaitė už- 
kamandavo: “Dabar dainuo
sim visi.” Taip ir buvo, choras 
užtraukė “Kad aš turėjau kai
me mergelę . . .” Ir publikos 
nereikėjo raginti, suaidėjo vi
suose salės kraštuose. Tai tik
rai būva smagi, bendra prog
ramos užbaiga, kuriai publika 
ir suteikė neabejotiną Įvertini-

Greatneckietis F. Klaston 
siuntė “Laisvei” atvirutę, ku
rioj rašo:

“Sveiki Laisviečiai;
“Leidžiame žiemos vakacijas 

Chicagoj. čia ne tik ką brolius, 
Juozą irJBtasį, po ilgų nesima
tymo metų suėjau, bet ir daug 
joniškiečių ir daug idėjos drau
gų susitikau. Džiaugiuos.)

“Gaila, kad negalėsiu būti 
Laisvės šėrininkų suvažiavime. 
Užtai dalyvausiu Vilnies kon
certe.

Frank Lideikis, 
tis, išvažiavo į Chicagą 
savaitėm laiko. Draugui 
me laimingos kelionės ir 
mai praleisti vakacijas.

Drg. Lideikis yra savo
te — Great Nec.ke — civilinių 
nuo atakų iš oro sargu — War- 
denu, dirba Civilinių Apsigyni
me. Draugė.

Tv ■¥ • ■ iy ■ A •! • 1 šinskas, J. Cedronas, F. Dobi-1S Liet. Komiteto Amerikai has, A Sabonis, Paukštys, T.
Mačius, J. Andruškevičius, Že- 

l maitis, Butkauskas, Jukms, 
j Stakovienė, Rimavičius, M^i- 
i žeikienė, Kiburienė, Griškie- 

frontuose ir nematom'ąsias ar- i nė, Sirgienė, Lukas, V. Baltru- 
mijas-penktąją koloną užfron-j šaitis, P. Balsys, M. Kraujalis, 
tyj, ir musių lietuvių, pareigas i Kovas, Ch. Degutis, S. Brie- 
rėmime mūsų šalies valdžios I d is, Skirmontas. Bunkus 60c. 
pastangų sumušti fašistinę I Aukavusių po mažiau 50c. pa- 
Ašį. Jis nurodė, kaip pronaciš- j vardės neužrašinėta.
k i elementai lietuviuose pade- i 
d a IlitleUio penktajai kolonai.

Mes privalome įsitraukti Į 
energingą rėmimą mūsų val
džios žygių, nes tik bendromis 
jėgomis galima bus nugalėti 
hitlerizmas, kuris, nors gauna 
smūgis po smūgio nuo Raudo
nosios Armijos, yra apdaužy-1 Kliubo mitingas, taipgi įvyko 
tas, tačiau nėra sumuštas —I įvairių kitu veiksnių ir pasi- 
pareiškė kalbėtojas. ' ruošimų ’ labai gausiems gale

Programą uždarė Aido Cho-į tos savaitės ruoštiems visuo- 
ras, vadovybėje Aldonos ži- J meniškiems ir privatiškiems 
linskaitės sudainuojant keletą i vakarams. Tas rodo, jog lietu- 
dainų, kurios 
įspūdingai.

Programos 
karo vedėjas 
atsišaukė j publiką paaukoti 
lėšų padengimui, pažymėda
mas, kad visa likusioji nuo 
lėšų padengimo suma bus ati
duota Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Stambesnes aukas 
davė sekami :

Po $1 : G. Pranskaitis, P. 
Babarskas, A. Mureika, Ste
ponaitis,, Stupuras, II. J. B., 
Sasna, Gronickienė, Liepienė, 
Mockus, Lakickas, J. Andrila, 
E. Yumplot, J. Simpson, J. 
Siurba, V. Rudaitis, W. Luk- 
minas, Aučkiai, A. Balčiūnas.

Po 50c.: B. Vaitkus, J. Kal
vaitis, B. Adams, M. Jančius, 
J. Kalvaitis, Klimas, J. Ru-

LAISVES BAZARAS
Prie Laisvės Bazaro gali ir privalo prisidėti 

visi jos pairi jotai iš visos Amerikos.

BAZARAS BUS 4 DIENAS
Vasario-Feb. 20,21,22, ir 23 Dienomis

Viso su smulkesnėmis auko
mis surinkta $59.18. Rengėjai 
dėkingi visiem parimusiems 
jų dalbą ir Amer. Raudonąjį 
Kryžių.

Publikos atsilankė skaitlin,- 
gai, nors tą patį vakarą buvo 
sušaukta Liet. Kriaučių Nepr.

žę ją remti. .
Mitinge matėsi ir keletas 

veikėjų iš tolimesnių koloni
jų, “Laisvės” suvažiavimo- 
bankieto svečių, atvykusių 
anksčiau, kad tą pačią kelio
nę panaudoti visapusiškam 
pažinimui brooklyniečių lietu
vių veiklos ir įstaigų. Laisvie- 
čiai čia matėsi su savo bankie
to bilietais, LLD ’kuopų nariai 
su savo literatūra.

Dėka susirinkimo gerai tvar
dai, sugrįžom namo apie 11 
vai. vakaro, nors, kaip minėta, 
turėjom net keturis kalbėtojus 
ir dainų, žodžiu, susirinkimas 
galima skaityti visapusiškai 
vykusiu. Rep.
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Iš visos Amerikos laukiame dovanų bazarui, ypač teikia piniginių dovanų, 
nes daug daiktų reikės dasipirkti

BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16 Manhattan Avenue, vienas blokas nuo Broadway Brooklyn, N. YVienas blokas nuo Broadway

Kas vakarą gros šauni orkestrą; kas vakarą šokiai; kas 
vakarą graži muzikale programa.

Įžanga: Feb. 20—15c, Feb. 21—20c, Feb. 22—20c, ir Feb. 23—15c
Įskaityta ir taksai į pažymėtas kainas zzzzrzz::___ ’__ zzz

Visa didžiojo New Yorko apylinkė dalyvaus šiame bažare. Bus puiki pro 
ga įsigijimui gerų daiktų visai žemom kainom.

Kas vakarą bus gaminami skanūs valgiai 
ir bus visokią gėrimą
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' Sausio 30-tos vakarą, di
džiojoj Grand Paradise salėj, 
įvyko Lietuvių Komiteto Ame
rikai Ginti suruoštas pirmas 
masinis mitingas.

šis mitingas buvo skelbta 
būsiant ne tiek agitacinio, 
kiek informacinio pobūdžio, 
kas, mano manymu, pilnai at
siekta. Jis pravesta daugiau 
panašiu klasei, kadangi net 
du iš keturių kalbėtojų išimti
nai ir trečias dalinai aiškino- 
mokino, kaip saugoti savo ir 
šeimos gyvastį ir sveikatą lai
ke atakų iš oro ir kaip teikti 
pirmąją pagalbą jau ištikus 
nelaimei.

Mitingas 
kos himnu, 
m i lietuvių 
moškaitė.

Pirmutinė kalbėtoja buvo 
Mrs. Andrew Ayres, Am. Rau
donojo Kryžiaus a t s t ovė. 
Grakšti, jauna ir puikią iškal
bą turinti moteris, Raudonojo 
Kryžiaus uniformoje. Jinai 
dviejų kūdikių motina, tačiau 
nesiskundžia neturėjimu laiko 
šalies gynimo reikalams. Sulyg 
jos iškalbos 
kų, matėsi, 
traukus į tą

Kalbėtoja
kimo dalyviams pareigas, ko
kias atlieka ta organizacija, 
kada milionai jaunų žmonių 
Įtraukti į šalies ginkluotas jė
gas. Tai vienintelė įstaiga, 
apart savo karinio štabo, ku
rion karys" gali kreiptis su sa
vo ar savo šeimos problemo
mis, vienintelė, kuri gali veikti 
ir randasi karių stovyklose, 
ant laivų ir 1.1. Ji baigė atsi-. 
šaukimu, kad kiekvienas as
muo bandytų nors kuo padėti 
tos organizacijos veiklai, kas 
d oi erių-kitu, 
kraujo gelbėti
civiliams, kas 
yęikėjų eiles.

Antru kalbėjo 
nstein, J. V. Darbo Depart- 
mento viršininkas, vietinio Ci
viliniams Ginti Ofiso atstovas. 
Jis įspėjo, kad laikas visiems 
padėti į šalį nepaisymą. Net 
jeigu kas nepaisytų savo gy
vasties ar sveikatos, mes turi
me pareigą apginti demokrati
ją, sakė kalbėtojas, ir tą galė
simo padaryti išsaugojimu mū
sų šalies gyventojų gyvasčių, 
mūsų šalies turto, o tai reiškia 

^Riek vieno iš mūs gyvasties, 
kiekvieno namo.

Atakų, sakė kalbėtojas, ga
lima, tikėtis bile kada, bile vie
toj. Dėlto tam turime būti pa
siruošę, išmokę, organizuoti. 
Ir jis čia pat pateikė daug 
praktiškų patarimų, kaip sau-z 
goti gyvybę, ką daryti su pa- 
degančiom bombomis. Taipgi 
atsakinėjo į klausimus. Iš en
tuziastiškos ovacijos galima 
buvo suprasti, jog publika bu
vo patenkinta pamokomis ir 
gražia to jauno veikėjo iškal
ba. Jauna jo draugė iš tos pat 
raštinės pardavinėjo Civilinių 
Apsigynimo sagutes, kurias 
daugelis dalyvių įsigijo.

Dr. J. J. KaškiauČius, lietu
vių mylimas sveikatos patarė
jas, aiškino, kokių nelaimių 

I nuotikiuose kas pirmiausia da
rytina, kad pagelbėti nelaimės 
ištiktiems iki pribus gydytojo 
pagalba: kas daryti sulaužius 
kaulą, persipjovus, trenksmo 
pažeistam, apdegusiam, ir t.t. 
Nurodė, kas būtinai turėtina 
stuboje greitajai pagalbai, 
kaip tie dalykai-vaistai varto
tina. Dėl geresnio pasimoki- 
nimo, kaip teikti pirmąją pa
galbą, Dr. KaškiauČius ragino 
steigti ir visiems lankyti tam 
tikslui įsteigtas klases. Vyrai 
ir moterys, sakė daktaras, pri
valo žinoti pirmosios pagalbos 
pamatinius dėsnius, kad kiek
vieną valandą ir kožnoj vietoj 
rastųsi galinčių apsaugoti ir 
gelbėti gyvastį ir .sveikatą.

Paskiausiu kalbėjo D. M. 
šolomskas, glaudžioj kalboj 
perstatydamas labai ryškų pa
saulinės padėties atvaizdą, 
mūsų šalies didelę rolę kovo
je .prieš hitlerines gaujas, 
prieš jo matomas armijas1
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SULAIKYTA ANT SEPTINTOS SAVAITĖS

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOVA FYODOROVA 

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietų karės slauges dirbančias
Taipgi: Trumpesnes Sovietų Filnios:

“Soviet Women” ir “To the Jews of the World
ir: SOVIETU KARfS ŽINIOS 

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

STANLEY THEATRE s,'e"'h st- ”• Y
VĖLUS RODYMAS SUBATOM

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneS ta j 

adresas.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs HetuviSko na
mų darbo kllbasai Ir 

kepta parSiena.

GaspadorlSkai 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.

Dr. Martin Luther Draugystes 36-tas

METINIS BALIUS
ADAM YAZAVITO ORKESTRĄ

Gros lietuviškus ir angliškus kavalkus šokiams.

Bus šį šeštadienį
VASARIO-FEBRUARY 7

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand St Brooklyn, N. Y
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 45c. — su taksais.
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