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diena. Nes tą dieną visi vyrai
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nuo 20 iki 44 metu amžiaus 
turės susiregistruoti karo tar
nybai.

Milijonai vyrų susiregis- 
truos, bet ne visi jie bu$ pa
šaukti kariuomenėn. Daug lie
tuvių pateks užsiregistruojan
čiųjų kategorijom Nemažai, 
be abejo, jų įstos Dėdės Šamo 
armijon Hitlerį ir jo gengste- 
riškus sėbrus mušti.

Sovietai Atkariavo Doneco 
Angliakasyklų Sritį; Vis* 
Stumia Vokiečius Atgal

Tik Krime Sovietai Pasitraukė iš Theodosijos; Smarkėja 
Naciu Kontr-Atakos, bet Raudonarmiečiai Sumuša Jas

Amerikiečiai Sunai
kino Bei Nelaisvėn 

Paėmė Daug Japonų
Didieji Bombiniai Amerikos Orlaiviai Nušovė 

9 Japonų Lėktuvus Malajuose

Amerikos Pagalba Anglijai ir 
Sovietam Būtinai Reikalinga, 

Sako Sekretorius Knox
Senatas Skiria virš 26 Kiliomis Doleriu Amerikos Laivynui; 

Statyt dar 24,354 Orlaivius ir 382 Karo Laivus
Tūli lietuviški “pabijotai” 

bandė organizuoti lietuvių le- 
gijoną ar pulką. Pasirodo, 
kad jiems tas nepavyko. Ge
nerolų jie,, tiesą^turi, bet ne
gali gauti kareivių. Tai did
žiausia tų žmonių nelaimė. 
Dabar jie turi legijoną be ka
reivių.

Jie bandė organizuoti “lie
tuvišką valdžią,” bet ir tos ne
galėjo suorganizuoti, Jie ban
dė kurti kokį tai “komitetą”, 
kuris būtų lyg savos rūšies 
“Lietuvos valdžia,” deja, at
rodo ir iš tų pelų nebus grū
dų !

Buvęs kelių laikraščių re
daktorius p. Vitaitis rašo fa
šistų “Vienybėje”, kad Jurge
lionis “vėl pradėjo broliautis 
su komunistais...”

Suprantant, kokius žmones 
tūli redaktoriai vadina komu
nistais, nesunku įspėti ir p. Vi- 
taičio mintį: Jurgelionis bro- 
liaujasi su “Vienybės” štabu. 
Na, ir štai, kokiais pavadini
mais p. Vitaitis krikština Tys- 
liavas!

Kiek tai liečia tuos komu
nistus, kurie yra didžiausi fa
šistų priešai, tai jie su Jurge- 
lionim turi tiek bendro, kiek 
ir su p. Vitaičiu. Bent taip 
man atrodo!

Katalikų studentų leidžia
mas žurnaliukas, “Studentų 
žodis,” perša savo skaityto
jams skaityti negarbingai ko
jomis pakračiusio (Washing
tone) “generolo” KriVitskio 
(šmelkos Ginzbergo) knygą 
“In Stalin’s secret service.”

Aš gi riuo savęs patariu vi
suomenei skaityti apie Sovie
tų Sąjungą knygą, parašytą 
buvusio Amerikos ambasado
riaus Davies’o —“Mission to 
Moscow”. Tai aktuali, tai įdo
mi, tai pilna plačių informa
cijų knyga, galinti atidaryti 
daugeliui žmonių akis apie tą 
šalį.

Pradėjęs šią knygą skaityti, 
negali nuo jos atsitraukti.

Man stebėtina, kam katali
kų studentų laikraštukas ran- 
kelioja iš patvorių knygas ir 
siūlo jas skaitytojui, kuomet 
yra tokių puikių knygų, kaip 
“Mission to Moscow.”

Beje, Lietuvių Literatūros 
Draugija baigia spausdinti ne
paprastai žingeidžią knygą 
“Tarybų Galybė”. Ją parašė 
ne kokis suskis “generolas”, 
bet Kanterburio Katedros De
kanas.

Lietuvių kalbon šį puikųjį 
veikalą išvertė mūsų žymusis 
literatas dr. J. J. Kaškiaučius.

Net ir tie, ką skaitė šią 
knygą angliškai, turėtų per
skaityti iš naujo lietuviškame 
vertime. “Tarybų Galybė” bus 
gatava gal už savaitės ar 
dviejų.

Apie Sovietų Sąjungą žmo
nės dabar labai žingeidauja* 
žingeidauja ne tik suaugu
sieji, bet ir mūsų jaunimas. 
Jaunimui, todėl, turime ban
dyti duoti parinktas knygas, 
rimtus veikalus, o ne visaip 
pramanytas pasakas, kokio
mis pasižymėjo Krivitskis, 
Valtin ir visa jiems panašių 
“rašytojų” eilė.

Dažnai gaila matant žmo-

Maskva, vas. 3. — Raudo
noji Armija tebedaužo vo
kiečius visu centraliniu ir 
pietiniu frontais. Tuomi So
vietai stengiasi suardyt na
cių planus ir pasiruošimus 
pavasarinei ofensyvai prieš 
Sovietus. Bet oficialis So
vietų pranešimas pripažįs
ta, jog stiprėja vokiečių pa
sipriešinimai, ir raudonar
miečiai pasitraukė iš Theo
dosijos prieplaukos, Krime; 
tada jie užėmė naujas pozi
cijas, iš kurių galėtų pada
ryt daugiau nuostolių prie
šams.

Sovietai atmušė stiprias 
nacių kontr-atakas visur ki
tur.

Traukiniai jau atgabena 
anglį Maskvon iš atkariautų 
plotu Doneco Baseine. Tie 
traukiniai važinėja ištisa 
geležinkelio linija, kuria so
viet. kariuom. atidarė. Tatai 
parodo, kaip toji raudonar
miečiai nušlavė vokiečius 
atgal į vakarus Doneco sri
tyje, Ukrainoje.

(Berlyno radijas sakė, 
kad vokiečiai atmušę rau
donarmiečius į rytus nuo 
Artemovsko, prie Charkovo- 
Rostovo geležinkelio.)

Barents Jūroje Sovietai 
nuskandino tris vokiečių

Čilės Prezidentu Išrink
tas Rios, Priešas

Fašistų Ašies
Santiago, Čile. — Nauju 

Čilės respublikos prezidentu 
yra išrinktas Juan Antonio 
Rios, kandidatas demokra
tinio prieš - fašistinio fron
to. Todėl suprantama, kad 
'įsikūrus Rios valdžiai, Čilė 
sutraukys visus santikius su 
Japonija, Vokietija ir Itali
ja ir įstos j amerikinių res
publikų bendrą frontą prieš 
fašistų Ašį.

Rinkimuose už Rios bal
savo 257,980 piliečiai, o fa
šistines kandidatas į prezi
dentus generolas Carlos 
Ibanez del Campo gavo 55,- 
945 balsais mažiau.

Naujo prezidento įkurtu
vės įvyks eigoje 60 dienų. 

Nuskandinta Jau 34 
Japonijos Laivai

Washington. — Amerikie- 
• čių ir holandų laivynų ir 
iorlaivynų jėgos iki šiol su- 
i naikino jau 34 japonų laivus 
'vandenyse Rytinės Holandų 
Indijos. —

Berlin. — Naciai sako, 
kad jie sausio mėnesį šie
met sunaikinę 63 talkininkų 

i laivus.

Chungking. —Chinija ga
vo iš Jungtinių Valstijų tiek 
karo reikmenų, kad jų už
teksią chinam per metus.
gų eikvojant} pinigus ir laiką 

I šlamštams, kuomet puiki lite
ratūra prašosi ją skaityti!

laivus, kuriais buvo gabena
ma kariuomenė ir pabūklai. 
Paskutinę sausio savaitę 
rusai sunaikino 160 nacių 
orlaivių, o savo prarado 39- 
nis.

(Tąsa 5 puslapyje)

Sovietų Kariuomenė Pa
smarkino Atakas; Vėl 

Pasivarė Pirmyn
London, vas. 3. — Sovie

tų kariuomenė veda dideles 
naujas atakas prieš vokie
čius Leningrado, Maskvos ir 
Charkovo frontuose. Rau
donarmiečiai vėl pažygiavo 
pirmyn srityse Maskvos ir 
Charkovo, ir pasmarkino 
užpuolamuosius mūšius 
prieš nacius Novgorodo 
apylinkėj, 100 mylių į pie
tus nuo Leningrado.

Iš antros pusės, vokiečiai 
vis stipriau priešinasi. Na
ciai permetė daugius savo 
kariuomenės iš Francijos ir 
kitur į frontą prieš Sovie
tus.

Raudonoji Armija Atka
riavo Gelžkelio Stotį
Maskva. — Maršalo Ti- 

mošenko komanduojami 
raudonarmiečiai Ukrainoje, 
varydamiesi pirmyn linkui 
Dniepro upės alkūnės, atė
mė iš vokiečių, tarp kitko, 
Gavrilovką, miestą • su ge
ležinkelio stočia, 30 mylių į 
rytus nuo Lozovaja, kuri 
taipgi neseniai atkariauta 
nuo nacių.

Namų Savininkai Per
daug Išpučia Nuomas
Washington. — WPA val

dyba atrado, jog įvairiuose 
miestuose ir miesteliuose, 
kur karinė pramonė plačiai 
pradėjo veikti, tai namų sa
vininkai pakėlė nuomas 
(rendas) nuo 14 iki 90 pro
centų aukščiau, negu 1940 
metais.

Bet išleidus kainų kontro
lės įstatymą, yra tikimasi, 
kad vyriausybė apribos par- 
samdomų butų kainas.

Vichy, Franci j a. —Naciai 
Paryžiuje sušaudė dar šešis 

------ žmones už tai, kad jie už- 
AUTOMOBILIŲ PA R D A-Įpuolę vokiečių kariškius. Be

VINĖTOJAI NEGALĖS 
PERNELYG PELNYTIS

Washington. — Skaičiuo
jama, jog dabar Jungtinėse 
Valstijose dar yra 500 tūks
tančių naujų automobilių; 
ir jie bus pardavinėjami tik 
tiem, kuriem leidžia valdiš
ki nustatymai. Bet parda
vinėtojai negalės iš to per
daug pasipelnyt. Nes kainų 
administratorius Leonas 
Henderson nusakė tik vi
dutinius par davinėtojams 
pelnus, o ne daugiau.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, vas. 2. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas šiandien išleido sekamus pranešimus:
Filipinų Sritis — Japonai per paskutines 24 valan

das atakavo mūsų kariuomenę iš dešinės ir kairės Ba
taan pusiausalyje. Tos atakos buvo atmuštos su sun
kiais priešam nuostoliais. Šie veiksmai, tai tąsa tų pa
čių kautynių, kurios vedamos per kelias paskutines 
dienas. ■

Japonai puolė amerikiečių kariuomenę rytinėje ir va
karinėje fronto dalyse. Užpuolimai buvo suderinti, kad 
įvyktų tuo pačiu laiku. Priešai galvatrūkčiais štur
mavo amerikiečius vakarinėje pakrantėje, klaidingai 
manydami, kad tuomi jie muš amerikiečius šonan ir 
už nugarėm

Rinktinė japonų kariuomenė, vadinami Tatori, tuo 
pačiu žygiu atakavo amerikiečių liniją keliuose punk
tuose vakarinėje pakrantėje, veikdami panašiai, kaip 
pirštai draskančios rankos. Sučiuptas orinis japonų 
žemlapis parodė jų planą ir pasiryžimą greitai įvykdyt 
jį. Buvo nuožmių mūšių krūmuose.

Mūsų pėstininkai, remiami artilerijos ir apkasinių 
patrankų ugnimi, nustūmė Įsiveržėlius atgal į jūros 
pakrantę. T)e japonai, kurie mėgino vandeniu pabėg
ti, liko nuskandinti. Kiti tapo sunaikinti bei nelaisvėn 
suimti.

Rytinėje fronto dalyje japonai mėgino stačiai iš prie
kio atakuoti *ir apsupti amerikiečius Pilar srityje. Mū
sų artilerijos ugnis sustabdė pryšakinę japonų ataką 
pirma, negu ji buvo gerai išsivysčiusi. Bandymas ap
supti mus tapo atmuštas su dideliais japonams nuo
stoliais;

Kas dėl kautynių vakariniame pajūryje, generolas 
MacArthur sakė:

“Visi priešų šturmavimai vakarinėje pakrantėje yra 
pilnai suvaldyti. Japonai vartojo geriausią savo ka
riuomenę, desperatiškai stengdamiesi ląimėt tą žygį. 
Tai buvo japonų smogikai, tam tyčia išlavinti ir pa
rinkti. Dabar jie visiškai sunaikinti. Jie priešinosi 
su narsa, kuri yra charakteringa japonų kariuomenei, 
bet, galų gale, jie džiaugėsi, kad gali pasiduoti. Ame
rikiečiai elgiasi su jais pagarbiai ir mandagiai, kaip 
kad jų narsa tikrai užsitarnauja.”

Amerikiečiu Laimėjimas Ore Malajuose
Pietinis Pacifikas — Didieji Amerikos bombanešiai, 

•Rėkiančiųjų Tvirtumų rūšies, veikdami mažomis gru
pėmis, kelis kartus atakavo priešų laivus ir orlaivių 
stovyklas. A

Mūsų bombininjKai puolė japonų orlaivių stovyklas 
Kuala Lumpure ir Kuantane, Malajuose. Dėl blogai 
permatomo oro negalima buvo tikrai sužinot pasėkas 
tų puolimų. Mūsų orlaiviai sugrįžo visai sveiki į savo 
stovyklą.

Japonų kovos lėktuvai pastojo kelią keturiems iš mū
sų bombininkų, kurie skrido atakuot japonų laivus Ba- 
lik Papano uoste, Borneo saloj. Įvyko mūšis, kuriame 
devyni priešų orlaiviai buvo nušauti žemyn. Mes pra
radome vieną bombaneši.

NACIAI SUŠAUDĖ DAR 6 
ŽMONES PARYŽIUJE

to, hitleriečiai deportuoja 
100 kitų francūzų į rytinę 
Europą už priešingą naciam 
nusistatymą.

Jugoslavai Partizanai 
Užmušė 200 Nacių

London, vas. 3. — Mask
vos radijas pranešė, kad Ju
goslavijos partizanai pasku
tiniais žygiais užmušė dar 
200 vokiečių ir susprogdino 
chemikalų fabriką, naudo
jamą nacių.

ROOSEVELT PRAŠO STAM
BIOS PARAMOS CHINAM

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas kreipėsi į 
kongresą, kad paskirtų 500 
milionų dolerių Chinijai iš
Lend-Lease fondo, idant pa
stiprint chinus kariniai ir 
ekonominiai prieš Jaopnią.

SMŪGIS JAPONAMS
MALAJUOSE

Rangoon, Burma, vas. 3. 
—Japonai persimetė iš' ryti
nio į vakarinį šoną Salween 
upės, Malajų pusiausalyje, 
bet anglai greitai sunaikino 
didžią daugumą tų japonų; 
dabar anglai stengiasi išva
lyt jų likučius tenai. '

Washington. — Senatas dar 24,354 orlaiviai laivynui 
vienbalsiai užgyrė valdžios ir 382 nauji kariniai laivai, 
reikalavimą paskirt dar Jungtinių Valstijų laivy- 
$26,249,264,474 Amerikos no sekretorius Knox pareiš-
laivynui didinti ir stiprinti, 
šiem ir kitiem metam. Iš to 
paskyrimo . bus pastatyta

Amerikos Lakūnai Nu
skandino dar 2 Japonu 
Laivus; Sužeidė Trečią

Washington, vas. 3. — A
merikos orlaiviai bombomis 
nuskandino du Japonijos 
laivus ir pavojingai, gal 
mirtinai, sužeidė trečią, Ma
cassar sąsiauryj, į pietų ry
tus nuo Borneo salos, Ryti
nėje Holandų Indijoje.

Sučiupo 500 Japonu 
Ties Los Angeles

Los Angeles, Calif. — Du 
šimtai Amerikos valdžios a- 
gentų ir policininkų paly
čiais užklupo ir suėmė 500 
bemiegančių japonų Termi
nai saloje, Los Angeles uos
te, širdyje milžiniškų kari
nių pramonių ir laivyno įs
taigų.

Neseniai buvo apskaičiuo
ta, jog ten gyveno 3,000 ja
ponų, įskaitant jų šeimas. 
Amerikiečiai jau pirmiau 
reikalavo iškraustyt japo
nus iš tos srities, bet penki 
dideli žuvu konservavimo 
(kenavimo) fabrikai mini
moj saloj, samdydami japo
nus darbininkus, priešinosi 
prašalinimui japonų iš ten.

Dabar suimtieji japonai 
yra laikomi San Pedro atei- 
vybės stotyje. Suprantama, 
kad su jais bus ir jų pačios 
ir vaikai išsiųsti kur nors 
toliau nuo vakarinio pajū
rio ruožto, kur jie būtų ma
žiau pavojingi kariniams A- 
merikos reikalams.
—

Amerikiečiai Vėl Sudau
žė Japonų Puolimus
Washington, vas. 3.—Ja

ponų laivai dviem atvejais 
bandė iškelt savo kariuome
nę į vakarinę pakrantę Ba
taan pusiausalio. Amerikie
čiai ir filipiniečiai sumušė 
tuos jų bandymus.

Japonai vėl atakavo ame
rikiečius tame pusiausalyje. 
Amerikiečiai ne tik atmušė 
priešų ataką, bet patys 
įnirtusiai kontr-atakavo ja
ponus ir padarė jiem sunkių 
nuostoliu. L-

Japonų Nuostoliai Ore
Batavia, vas. 3. — Ame

rikiečiai ir holandai iki šiol 
numušė žemyn jau 25 japo
nų orlaivius į Macassarą, 
jūrų siaurumą.

kė, jog būtinai reikia stip
ri nt šios šalies jėgas jūrose, 
kad galima būtų apginti ir 
vandens kelius, kuriais ga
benami karo reikmenys An
glijai ir Sovietų Sąjungai. 
Jis pabrėžė, kad gabenami 
karo reikmenys Anglijai ir 
Sovietams yra pamatiniai 
svarbus dalykas, norint su- 
mušt fašistu kraštus, c 

Reikalauja, kad Armija 
Kontroliuotu Ašiesv

Šalių Piliečius
Washington. — Kongres- 

manai iš Californijos, Ore
gono ir Washingtono valsti
jų ragina valdžią, kad per
mestų Į karo department©
žinybą visus priešiškų šalių 
piliečius Jungtinėse Valsti
jose.

Senatorius Hiram John
son ir kongresmanas Coste- 
lo, iš Californijos, atsilankė 
pas prez. Rooseveltą, atsi
šaukdami tuojaus duot pil
ną galią armijai kontroliuot 
ne tik vienpusius Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos pilie
čius, bet taipgi tuos, kurie 
turi dvilypę pilietybę — A- 
merikos ir priešiškų kraštų. 
Pastarasis reikalavimas yra 
atkreiptas ypač prieš Ame- \ 
rikoje gimusius japonu at
eivių vaikus, kuriuos Japo
nija laiko ir savo piliečiais. 
Nes daugelis tokių jau pasi
rodė Japonijos padėjėjais > 
prieš Ameriką Filipinuose.
Vakarinio Amerikos pajū

rio kongresmanai ir senato
riai prašė prez. Rooseveltą 
įgalinti armiją iškraustyt 
už 200 iki 300 mylių nuo to 
pajūrio visus piliečius fašis
tinių šalių, kariaujančių 
prieš Jungtines Valstijas, 
kaipo nužiūrimus penktako- 
lonistus bei sabotažuotojus 
karinių Amerikos pramonių 
ir įrenginių.

Teigiama, kad preziden
tas priims tą prašymą.
—

Apvalysią Vakarinį Pa
jūrį nuo Nacių, Japonų 
Ir Mussolinio Piliečių
San Francisco, Calif. — 

Griežčiau registruojami Ja- • 
ponijos, Vokietijos ir Itali- . > 
jos piliečiai. O jų užsiregis
travimo kortelė tai reikę bi- 
letą, pagal kurį jie bus iš- 
siųsti rytų linkui, už šimtų 
myliu nuo vakarinio Ame
rikos pajūrio. To reikalauja 
daugelis amerikiečių vaka-v 
riniame, Pacifiko pajūryje; 
tam pritaria ir stambus 
skaičius senatorių ir kong-. 
resmanu.

Jį
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“Kareiviška Garbė. . .”
Nežinome, kaip užsibaigs tieji mūšiai, 

kuinuos amerikinės ir filipinų jėgos, va
dovaujamos gen. Douglas MacArthur, 
veda prieš japonišką agresorių. Vieną 
žinome: mūsų jėgos ten pasirodė labai 
didvyriškai. Jų vadas, gen. MacArthur, 
pasirodė pirmos rūšies kariautoju, kovo
jančių jėgų vadu.

Turėdamas kur kas mažiau jėgų, kaip 
japonai, gen. MacArthur jau daug kartų 
uždavė didelius smūgius priešui, ban
džiusiam nugalėti jo, gen. MacArthuro, 
vadovaujamą armiją. Dar sausio 10 d. 
japonai ragino gen. MacArthurą pasi
duoti, nebekariauti. Bet jis į tuos pasiū
lymus tik nusispjovė. Pereitos savaitės 
pabaigoje japonai ir vėl siūlė mūsų jė
goms pasiduoti, liautis kariauti. Lape
liuose jie skelbė, kad gen. MacArthur sa
vo “kareivišką garbę’’ jau apgynė, paro
dydamas, kad jis galįs kariauti ir dėlto 
dabar laikas jam jau pasiduoti. Bet gen. 
MacArthur ir dabar atsakė tuo patim.

Jei Sujungtosios Tautos turėtų daug 
tokių generolų, kaip gen. MacArthur, tai 
be abejo, visa bendrojo karo su agreso
riumi eisena atrodytų kitaip!

Quislingas “Premjeras”!
Hitleris paskyrė didžiausią Norvegijos 

žmonių parsidavėlį fašistams Norvegijos 
premjerui Tuo parsidavėliu yra niekas 
kitas, kaip Vidkun Abraham Lauritz 
Quisling. Lietuviškai mes jį rašome 
“Kvislingas.” Tai šis nedorėlis, fašis
tams parsidavėlis padėjo Hitleriui Nor
vegiją pavergti. Nuo to laiko visi Hitle
riui ir jo gengsteriams parsidavę kitų 
tautų gaivalai vadinami Kvislingais.

Nereikia nei sakyti, kad Kvislingas 
bus nei kiek neblogesnis Hitlerio premje
ras, kaip kiti tos rūšies “premjerai” ki
tuose pavergtuose kraštuos. Norvegijos 
liaudis jo nepripažins premjeru ir jis jos 
neatstovaus. Jis atstovaus Berlyno gal
važudžius ir jiems dirbs. Dirbs iki to lai
ko, kol Berlyne sėdės Hitlerio valdžia. O 
paskui? Paskui jis nueis paskui Hitlerį!

jams, skaitytojams, čia, taipgi norime 
pasakyti, kad mus nei kiek nebaugina ši 
sunki pareiga, padidėjusi našta. Skaity
tojų pritarimas yra įrodytas ne viena 
proga, tad ko daugiau reikia?

“Būtų baisu ir pamanyti, jei mes šį 
darbą būtume pradėję turėdami vien tik 
priešininkus, žmones tik trokštančius ma
tyti mus žlungant. To visai nėra. Mums 
džiugu, kartojame, nešti sunkią atsako
mybę turint platų lietuvių pritarimą, tu
rint didelį draugų būrį, kurie mus supa 
kiekvienoje sunkioje valandoje, kurie pa
deda DARBUI žengti pirmyn.

“Tačiau yra ir blogųjų pusių. Ir jas 
reikia kuo greičiausia išgyvendinti. Turi
me silpnumų redakcijoje; turime neku- 
riuos aktyvistus, kurie pažada, bet nepil
do. Reikia praplėsti platintojų ratelius 
kiekviename rajone. Su visais platinto
jais reikia turėti glaudžius ryšius, kad 
šie stengtųsi įteikti gautas prenumeratas 
bei išieškotų skolininkus. Reikia gauti 
daugiau korespondentų. Tai bėgamieji ir 
būtiniausi reikalai.

“Mūsų DARBAS jokio biznio nedaro, 
kad lengviau išsilaikytų. Jo tiesioginis ir 
vienintelis pragyvenimo šaltinis yra pre
numeratai ir skelbimai, iš kurių jis neiš
silaiko. J

“Tokiu būdu, visi DARBO draugai į 
talką! Padirbėkime, kad lengviau būtų 
savaitraščiui!

“Padidinti tiražą!
“Gerinti turintį!
“Kovoje prie nacifašizmą, DARBĄ pa

darykime galingu ginklu!”
Atsakominguoju “Darbo” redaktorium 

pasirašo Jonas Mikoliūnas. Laikraščio 
antrašas: “Darbas”, Casilla de Correo 
865, Montevideo, Uruguay.

Mes pilnai suprantame skerspaines, 
kurias mūsų broliai uruguajiečiai sutin
ka, savo laikraščio leidimo kelyj. Mes į- 
vertiname ir jų pastangas laikraštį palai
kyti. Reikia atsiminti, kad Uruguajaus 
respublikoje lietuvių yra nedaug — daug 
mažiau, kaip Argentinoje ir Brazilijoje, 
nes ir pati respublika yra mažytė. Tas ir 
sudaro didelių sunkumų laikraščiui pa
laikyti. Bet prie gerų norų, prie didelių 
pastangų, be abejo, uruguajiečiai savo pa- 
simojimą gyveniman praves. Uruguaju
je, ypačiai šiuo metu, liaudies laikraštis, 
organizuojąs žmones į kovą prieš besti- 
jišką agresorių ir jo agentus, fašistinius 
penktakolonistus, yra labai reikalingas.

Todėl mes linkime “Darbo” leidėjams, 
redakcijai ir platintojams nenuilstamos 
energijos savaitraštį palaikyti, jį gerinti 
ir didinti!

“LAISVĖS” REDAKCIJA RAPORTUOJA 
ŠĖRININKV SUVAŽIAVIMUI

Žemiau telpa pranešimas, padary
tas “Laisvės” redaktoriaus R. 
Mizaros dienraščio bendrovės 
šėrininkų suvažiavimui, įvyku
siam 1942 m., vasar. 1 d., Grand 
Paradise Svetainėje, Brooklyn, 
N. Y.

(Tąsa)
Mes raginame žmones pirkti apsigy

nimo bonus (defense’bonds), kad sustip
rinus šalies finansus ir, aišku, visą karo 
pramonę, kuri galėtų ne tik amerikines 
karo jėgas ąprūpinti būtinomis reikme
nimis, bet kad būtų galima suteikti dau
giau karinės pagalbos ir Anglijai, ir So
vietų Sąjungai, ir Chinijai, ir Australijai 
iią kitoms šalims, kariaujančioms su žūt
būtiniu priešu.

Tenka pasakyti ir apie mūsų santikius 
;u lietuviškais laikraščiais—apie taip va- 
din. lietuvišką politiką. Prieš metus lai
ko tam tikri žmonės ir tam tikra lietu
viška spaudą organizavo prieš mus boi
kotą. Ne tik “Laisvei” jie skelbė boiko
tą, bet ir “Vilniai,” Čikagoje išeinančia
jam liaudies dienraščiui. Jie taipgi skel
bė boikotą kai kurioms pažangiosioms 
irganizacijoms, — pav., Lietuvių Litera
tūros Draugijai, ir kitoms. Buvo siunti
nėjami specialūs žmonės pas biznierius, 
kad jie nesigarsintų mūsų dienraštyje. 
Buvo siuntinėjami žmonės net pas mūsų 
prenumeratorius, kad jie neskaitytų mū
sų dienraščio, arba kad jie neitų į mūsų 
dienraščio pramogas.

Bet tasai jųjų darbas nuėjo vėjais. 
Vargiai bepavyko jiems kas nors dides
nio padaryti, apart to, kad paleido oran 
kelis tūkstančius nešvankių žodžių.

duoti aukas ir siųsti jas Vokietijon pabė
gusiems lietuvių tautos priešams!

Jie priėjo net prie to, kad pradėjo 
skelbti, būk tarybų vyriausybė buvo pa
sinio jusi išnaikinti visą lietuvių tautą,

Mes raginame lietuvius? 
pirkti apsigynimo bonus 
ir visokiais kitokiais būdais 
remti Jungtinių Valstijų’ 
valdžios žygius karo laimė-
jimui ir žygius jos talkinin
kių.

(2) Mes pabrėžiame tą 
faktą, kad Jungtinių Valsti
jų, Anglijos, Sovietų Sąjun-

išvežant ir paskirstant lietuvius po Sibi- gos, Chinijos ir jų talkinin- 
ro plotus, o į Lietuvą atvežant kitatau
čius. O jeigu tas neįvyko, jie skelbė, tai 
dėka tik Hitlerio pasiskubinimui paskelb
ti Sovietams karą, tuomi išgelbstint lie
tuvių tautą! Vadinasi, Hitleris, tarptau
tinis gengsteris ir budelis, buvo bandyta 
pastatyti Amerikos lietuvių akyse kaipo 
lietuvių tautos išgelbėtojas!

kių karo laimėjimas reikš 
ne vien išgelbėjimą mūsų 
kultūriško gyvenimo, mūsų 
namų, mūsų atsiekimų, bet' 
tuo pat kartu reikš ir su-- 
kriušimą barbariško hitle- 
rizmo, išlaisvinimą Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Len-

“Darbas” — Savaitraštis
Pagaliau Uruguajaus respublikos lie

tuviai pradėjo leisti savo laikraštį “Dar
bą” reguliariai kas. savaitę. Iki šiol jis 
išeidinėjo rečiau. Veiklieji mūsų draugai 
Uruguajuje (daugiausiai, žinoma, Mon- 
tevido mieste) sudarė galimybes pradėti 
leisti savo laikraštį savaitiniu. Pirmas 
savaitraščio numeris pasirodė š. m. sau
sio 3 d. Savo vedamąjame “Darbas” ra- v so:

“Mes jau esame nurodę, kaip mums 
sunku yra prie laikraščio dirbti. O da
bar, išeinant DARBUI savaitiniui — mū
sų pareigos padvigubėja, darbo našta pa
sunkėja. Bet mes žiūrime į ateitį. Pilną 
pasitikėjimą priduodame DARBO gerie
siems draugams: platintojams, rėmė

Geros Žinios Iš Čilės
Pereitą sekmadienį įvykusiuose Čilės 

prezidentiniuose balsavimuose respub. 
prezidentu išrinktas Juan Antonio Rios, 
liaudies fronto kandidatas. Jo oponentas, 
fašistas gen. Carlos Ibanez, rinkimus 
prakišo, gaudamas apie penktadalį balsų 
nfažiau.

Tai džiuginantis dalykas. Rios kandi
datūrą palaikė visos pažangiosios srio- 
vės, įskaitant komunistus.

Tačiau, pranešimai skelbia^ pralaimė
jusio fašistų kandidato šalinininkai gali 
bandyti griebtis už jėgos Riosui nuversti 
ir savo valdžią pastatyti. Jie, galimas 
daiktas, gali bandyti padaryti Čilėje tą, 
ką Ispanijoje 1936 metais padarė gen. 
Franko, gelbstimas Hitlerio ir Mussoli- 
nio. Jei Čilėje panašiai fašistai pasielgtų, 
tai, be abejo, Jungtinės Valstijos parem
tų pažangiuosius žmones, nes naujasis 
prezidentas yra artimas Jungtinių Vals
tijų draugas, o Hitlerio,, Japonijos impe- 
rijalistų ir Mussolinio priešas.

Neseniai įvykusioje Rio de Janeiro 
konferencijoje Argentina ir Čilė buvo du 
kraštai, nenorėję pasisakyti už griežtą 
ir tuojautinį diplomatinių ryšių nutrau
kimą su Ašies valstybėmis. Be abejo, kad 
naujoji Čilės vyriausybė, kurią sudarys 
Juan A. Rios, Rio de Janeiro konferenci
jos nutarimus gyveniman bandys pra
vesti.

Už ką gi jie mus boikotavo? Už tai, 
kad mes pritarėme Lietuvos liaudžiai, 
kai ji nusikratė fašistinės vyriausybės, 
vadovaujamos p. Smetonos ir įsisteigė 
tarybinę vyriausybę. Už tai, kad mes ne
prakeikėme tarybinės Lietuvos vyriausy
bės, kurią patys Lietuvos žmonės išsirin
ko! 1

Žinodami, kad Lietuvos žmonės jų sa
paliojimų neklausys, jie laukė karo. Jie 
laukė, kada Hitleris užpuls Lietuvą ir vi
są Sovietų Sąjungą. Jiems negalvoj bu
vo, kad kare gali žūti šimtai tūkstančių 
ir net daugiau Lietuvos žmonių, kad ka
ras gali išnaikinti Lietuvos miestus ir 
kaimus. Jie visvien laukė karo! Kai Hit
leris užpuolė Lietuvą, tūli iš tų žmonių 
netrivojo džiaugsmu. Tūli laikraščiai iš
leido net speciales savo laidas su dide
liais antgalviais, skelbiant, kad dabar 
Lietuva esanti laisva ir nepriklausoma! 
Laisva ir nepriklausoma po Hitlerio pa
du!

Kovoje me su Pro-naciška 
Propaganda

To neužteko. Tuomet toji spauda pra
dėjo skelbti tokius melus, tokią nacišką 
propagandą, kokios Amerika gal nėra 
mačiusi. Jie pradėjo spausdinti iš Berly
no tūlo hitlerininko Ancevičiaus telegra
mas, purvinančias Sovietų Sąjungą ir gi
nančias Hitlerį ir jo naciškas jėgas. Jie 
pradėjo rašyti eulogijas tiems elemen
tams Lietuvoje, kurie padėjo Hitlerio go- 
vėdoms užimti Kauną, bet kurių nema
žai krito nuo Kauno gynėjų kulipkų. Jie 
pradėjo garbinti lietuviškus Kvislįngus, 
— lietuvių tautos pardavikus Hitleriui! 
Jie pradėjo agituoti lietuvių visuomenę

Toji spauda, eidama išvien su hitle
rininku Ancevičiumi, ėjo dar toliau: ji 
paskelbė, būk tarybų vyriausybė nužudė 
pačią žymiausią lietuvių poetę, Salomė
ją Neris. Nužudė, girdi, už tai, kad Salo
mėja Neris nenorėjusi bėgti iš Lietuvos 
nuo Hitlerio govėdų, — ji norėjusi pasi
likti pas Hitlerį. štai, už ką bolševikai 
ją nušovę!

Toji spauda paskelbė, būk žymiausias 
jaunosios kartos Lietuvos rašytojas, Pe
tras Cvirka, ir seniausias lietuvių poetas, 
Liudas Gira, pakliuvę į Vilniaus kalėji
mą, bando keisti savo kailį, t. y., bando 
patapti naciais.

Per tūlą laiką mes negalėjome gauti iš 
nacių okupuotos Lietuvos jokių žinių. 
Priežastis žinoma. O visi mūsų žmonės 
tikrų žinių taip laukė!

Pagaliau, pavyksta mums susisiekti su 
pasišalinusiais iš Lietuvos rašytojais. 
Gauname bevielinį telegramą — platų 
aprašymą — nuo Lietuvos rašytojo, Jono 
Marcinkevičiaus. Išspausdiname jį. To
ji pati spauda, kuri talpino hitlerininko 
Ancevičiaus telegramas, pradeda rėkti, 
kad mes meluoją, kad mes negavę jokios 
iš Marcinkevičiaus telegramos; mes pa
tys, girdi, ją pagaminę Brooklyne! Mes 
pasiūlėme z“Naujienoms” paskirti savo 
atstovą, kad jis ateitų į mūsų redakciją 
pažiūrėti, ar mes tokią telegramą turi
me, ar ne. Jei turime, sakėme, “Naujie
nos” turės sumokėti Amerikos Raudona
jam Kryžiui $100, jeigu neturime, mes 
sumokėsime. Bet tas nieko negelbėjo.

Pagaliau, toji pati spauda pamatė, kad 
nieko nebus galima tuomi laimėti, tai 
pradėjo niekinti Marcinkevičių tokiais 
būdvardžiais, kokiais tik ji išmanė!

Gauname mes telegramą ir nuo rašy
tojo Cvirkos. Jis nori atvykti Amerikon. 
Faktinai, jis vyko Amerikon ir buvo pa
siekęs net Chinijos pasienį. Kai “Lais
vėje” buvo pažymėta, kad esame gavę 
Cvirkos telegramą, toji pati spauda ir 
vėl suriko : “Jūs' ja patys pasigamino
te...”

Dar- vėliau gauname telegramas ir nuo 
Salomėjos Neris, ir nuo Liūdo Giros, ir 
nuo tarybinės Lietuvos prezidento Pa
leckio, kurį toji pati spauda buvo pada
riusi “nesveiko proto žmogumi,” įtalpi
nusi į Maskvos ligoninę ir ten numarinu
si. Pasirodo, kad ir prezidentas Paleckis 
sveikas ir gyvas, ir Salomėja Neris gy
va, ir Cvirka su Liudu Gira ne naciai, bet 
toki, koki buvo ir gyvena ne kalėjime, 
bet laisvėje, — Sovietų Sąjungoj. Ir dar 
visa eilė kitų rašytojų ir veikėjų, ku
riems pavyko pasišalinti iš Lietuvos, yra 
sveiki ir gyvi ir kovoja už Lietuvos iš
laisvinimą!

Gal kai kuris suvažiavimo dalyvis pa
klaus: Kam čia aš tuos dalykus iškeliu? 
Aš juos iškeliu, gerbiamieji, tam, kad 
parodyti, kokia suniekšėjusi tūla lietu
viška spauda, su kuria mes turime rei
kalo !

(Bus daugiau)

Rezoliucija Dienraščio "Laisvės”
Turinio Klausime

Lietuvių Kooperatyvės mis jėgomis kovojo prieš bikišką Japoniją ir jų tal-
Let Your Answer to Bombs Be—BONDS!

We are fighting enemies who will stop at nothing. With our 
homes, our very lives at stake, shall we stop short of giving our 
dimes and dollars for Defense? Buy Defense Bonds and Stamps 
every day, every week. Buy as if your very life depended upon 
it. It does! *

Spaudos Bendrovės dalinin- barbarišką hitlerizmą ir fa- 
kų suvažiavimas, įvykęs va- šizmą. Mes pilniausiai už- 
sario 1 d., 1942 m., Grand giriame dabartinę “Laisvės”
Paradise Svet., 318 Grand 
St., Brooklyne, išklausęs re
daktoriaus rąportą ir ap- 
diskusavęs turinį priimą 
sekamą rezoliuciją.

(1) Dalininkų suvažiavi
mas užgiria dienraščio 
“Laisvės” turinio pakraipa. 
Mes pabriežiąme tą faktą, 
kad “Laisvė” praeityje viso-

pakraipą, kuri visomis jė
gomis šaukia Amerikos lie
tuvius į bendrą darbą, ku
rio tikslas yra kaip galima 
daugiau suteikti pagalbos

kininkes. Mes pageidauja
me, kad mūsų dienraštis ir 
ateityje visomis galimybė-
mis šauktų ir organizuotų 
Amerikos lietuvius tiems 
tikslams, kad vestų apšvie- 
tą lietuvių tarpe už civilių 
apsigynimą, už pasmarkini-

Jungtinių Valstijų valdžiai, mą gamyboje ginklų ir 
Anglijai, Sovietų Sąjungai amunicijos, kurie yra reika-
ir Chinijai jų sunkioje ko-jlingi Amerikos armijai, lai- 
voje prieš hitlerišką Vokie- vynui ir orlaivynui ir jos
tiją, fašistinę Italiją, gro- talkininkių karo jėgoms.

kijos, Jugoslavijos ir kitų 
pavergtų tautų. Tas reikš, 
kad Lietuvos liaudis vėl ga
lės laisvai spręsti savo liki-. 
mą ir būdavot laimingą gy
venimą taip, kaip jos reika
lai nusako.

Mes sveikiname tuos lie
tuvius, kurie išvien su Rau
donąja Armija veda didvy
rišką karą prieš barbariš
kas Vokietijos ir jos talki
ninkų jėgas. Mes sveikina
me tuos lietuvius, kurie 
drąsiai veda partizanišką 
karą Liet, už savo tėvynės 
išlaisvinimą iš po brutališko 
hitlerizmo. Mes kviečiame 
Amerikos lietuvius stovėti 
išvien su Lietuvos liaudimi, 
kuri kovoja prieš hitleriš
kas banditiškas jėgas.

(3) Mūsų dalininkų suva
žiavimas pareiškia, kad toji 
Amerikoj lietuvių spauda, 
kuri per ilgą laiką talpino 
Prano Ancevičiaus ir kitų 
iš Berlyno ir nacių paverg
to Kauno hitlerišką propa
gandą, kad ji atliko labai 
žalingą darbą, — Amerikos 
lietuvių skaldymo darbą, 
kuris ne vien kenkė Lietu
vos liaudžiai* jos sunkioj ko
voj prieš barbarišką hitle
rizmą, bet ir Jungtinėse 
Valstijose silpnino demo
kratines, antihitleriškas lie- 
^ūVių atsparumo jėgas.

Mes pilniausiai užginame 
dienraštį “Laisvę,” kuris vi
sas laikas vedė kritiką prieš 
tą lietuvių spaudą, kuris 
šaukė visus lietuvius nepai
sant jų politinio ir kitokio 
įsitikinimo apsijungti bend
rai kovai prieš barbarišką
hitlerizmą.

Mes pareiškiame, kad ir 
ateityje Amerikos lietuvių 
pirmieji uždaviniai bus vi
somis galimomis jėgomis 
remti Jungtines Valstijas 
ir jų talkininkes, kad karas 
būtų laimėtas. Mes pareiš
kiame, kad bent kokios įta
kos, daromos ar tai iš tam 
tikros spaudos, ar per Ber
lyną atvykusių elementų, 
kurios skaldo Amerikos lie
tuvių jėgas, tai tuo pat kar
tu pirmiausiai silpnina mū
sų šalies demokrątines ir 
karo atsparumo jėgas.

Mūsų dalininkų suvažia
vimas atsišaukia į visus 
Amerikos lietuvius, nepai
sant jų politinių, religinių ir 
kitokių įsitikinimų, kviesda
mas juos visus į bendrą dar-
bą, kad kiek tik galima pa
gelbėti Jungtinių Valstijų 
vyriausybei, Anglijai, So
vietų Sąjungai, Chinijai ir 
jų talkininkėms karą laimė
ti, o tuo bus atsiekta pagal
ba ne vien mūsų kraštui,
kur mes gyvename, bet ir 
suteikta pagalba Lietuvos 
liaudžiai. Visi į kovą, kad 
sunaikinus hitlerizmą ir jo 
brutališkus talkininkus! Vi
si į talką Jung. Valstijų vy
riausybei ir jos talkinin
kėms !

Rczol. Komisija: 
D r. J. J. Kaškiaučius. 
J. Bimba 
O. Girniene 
J. Gasiūnas 
D. M. šolomskas



Trečiadienis, Vasario 4, 1942

Vasario menesi įvyks “Laisves” baza- 
ras. Jį kasmet puošdavo, jam didelės nau
dos atnešdavo motery dirbiniai. Prašome 
draugių jam padirbėti ir šiemet ir apie 
darbus pranešti savo skyriui.

>

K__ _ ______________ ____ ____________________________________

Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi Su- 
rengkite moterų vakarus-mitingus. 
_____________ ______________________ '

Trečias puslapis

Mūs Mezgėjos DOVANA BAZARUI
Mezgimas Raudonosios Ar

mijos kariams vystosi vis pla
tesne plotme, bet galėtų eiti 
daug geriau. Kartais mes per- 
mąžai įvertinam svarbiuosius 
reikalus, o sielojamės dėl maž
možių. Dabartiniu momentu, 
teikimas, bile formoje, pagal
bos šalims, kariaujančioms už 
pasaulinę laisvę, privalo būt 
kiekvieno svarbiausia užduo
tim. Dabar reikia pagalvoti, 
kaip ir kokiu būdu galime pri
sidėti su naudingu darbu.

Iš New Yorko uosto jau yra 
išsiųsta trečias mezginių siun
tinys į Sovietų Sąjungą. Du 
pirmesnieji siuntiniai pasiekė 
Maskvą.

Atžymint kaipo darbininkų 
solidarumo įvykį, pirmiesiems 
amerikiečių siuntiniams pasie
kus Maskvą, nufilmuojant a- 
merikiečių atsiųstas dovanas, 
apart daugelio kitokių vardų, 
kurie buvo sužymėti prie dir
binių prisegtose kortelėse, te
ko nugirsti keli lietuvių var
dai. Filmą matyta didžiulia
me New Yorko teatre. Tame 
siuntinyje buvo mūs moterų 
numegsta 46 svedriai ir 25 po
ros kojinių. Galime tik pasi
džiaugti.

Brooklyno ir apylinkės mez
gėjos jau yra pridavusios 104 
svederius, 88 poras kojinių ir 
dvi poras pirštinių. Moterų
Apšvietus Kliubas jau pirkęs 
už su virš du šimtus dolerių 
vilnų. Daugeliui megstinių 
moterys pačios pirkosi ir au
kojo vilnas.

Kas Mezga?

Paskutinėmis dienomis vėl 
pridavė: Draugė iš New Jer
sey — 7 poras kojinių, Elena 
Rinkevičiūtė — 2 poras koji
nių, B. Navalinskienė — 1 sve
derį. Jinai jau numezgė du 
svederius. Elzbieta Kasmoch 
— svederį, Laukaitienė —- 3 
svederius, A. Kalvaitienė — 3 
svedenus, E. Sungailienė sve
derį ir porą kojinių, Mrs. E. 
Bossoff — svederį ir porą ko
jinių, Mrs. A. Haley — svede
rį ir porą kojinių, B. Milchie- 
nė, Maspeth, N. Y., — svede
rį, Mrs. Helen Petkus — sve
derį, K. Petrikienė — svederį, 
H. Gustaitienė svederį ir 
porą kojinių, M. Burkaus- 
kienė, Elizabeth, N. J., prida
vė 2 svederius ir porą kojinių, 
H. Andriuškevičienė — svede
rį, P. Rėklienė — 2 poras ko
jinių, K. Petlitzkienė — 6 po
ras kojinių, Lipskienė — 2 
svederius, Lideikienė — sve
derį, abi iš Great Neck, N. Y.

K. Petlitzkienė jau numez
gė 24 poras kojinių. Ji sako: 
“Megsiu, pakol Hitleris liks 
sutriuškintas.” A. Kalvaitienė 
jau numezgė 11 svederių, Lau
kaitienė — 7 svederius. Tai 
trys darbščios Maspetho drau
gės. Ten yra daug gerų drau- 
giy-

Yra draugių, kurios numez
gė po 3—4 svederius ir dar
buojasi toliau, bet taip pat yra 
draugių, kurios nedirba dirb
tuvėj, neaukli mažų kūdikių, 
kitos, kad' ir dirba dirbtuvėj, 
bet nusiskundžia: “Neturiu ką 
veikti;” nekurtos iš tokių 
draugių numezgė po svederį 
ar du ir jau skaito savo pa
reigą atlikusios. Dar yra ir 
tokių, kurios daug kalba apie 
didvyriškus Raudbirdsios Ar
mijos žygius, gi prie mezgimo 
bei kito kokio darbo, idant 
palengvinus aniems jų žūtbū
tinėj kovoje, jos piršto nėra 
pridėjusios. Ko gi verti ge
rieji linkėjimai, jeigu darbu 
neprisidedama prie tų linkė
jimų vykinimo? Dabar, dau
giau, negu bile kada pirmiau 
buvo, visų mūs darbas yra la
bai reikalingas. Sovietų mo
terys savo atsišaukime į pa
saulio moteris sako:

“Amerikos ir visų laisvę my
linčių kraštų moterys! Daryki
te viską savo galioje pagelbė
ti Sovietų Sąjungos ir Angli
jos teisingam karui, kurios ko
voja ne tik už savo laisvę, bet 
už laisvę ir nepriklausomybę, 
jūsų kraštų taipgi.

“Pagelbėkite pakelti karinę 
gamybą ir reikmenų pristaty
mą armijoms prieš hitlerizmą. 
Numaskuokite hitlerinius a- 
gentus, kurie ardo bendrą 
frontą laisvę mylinčių tautų, 
kovojančių prieš fašizmą. 
Siųskite medikamentų, šiltų 
drapanų ir dovanų tiems pui
kiems kovotojams, kurie pa
stoja kelią fašistinėms gau
joms.

“Moterys viso pasaulio! Sta
tykite bendrą kovos frontą 
prieš kruvinąjį hitlerizmą! 
Mūsų vienybėje glūdi mūsų 
stiprybė ir pergalės užtikrini
mas!

“Mūsų reikalas yra teisin
gas. Priešas bus supliektas. 
Mes laimėsime!”

Iš Sovietinio karo fronto, 
slaugė sako: “Kiek tik gali-' 
ma, ginklų, maisto, žieminių 
drapanų ir medikalės pagal- į 
bos suteikite armijoms, ku
rios kovoja prieš Hitlerį!

“Rytoj aš sugrįšiu į karo 
frontą. Aš duodu savo garbės 
žodį, kad aš paaukosiu visas 
savo jėgas sugydymui ir 
grąžinimui mūsų sužeistų 

su- 
ka-

reivių į Raudonosios Armijos 
eiles.”

Taip tai kalba moterys, ku
rios randasi . karo sūkuryje. 
Jeigu tik fašistinis gaivalas 
n.ebus sutriuškintas, mes taip 
pat pajusime tąją baisią prie
spaudą ir žudymus. Dirbkime, 
kol galime.
Mezgėjos Kituose Miestuos

Gražūs atbalsiai plaukia iš 
tolimų vakarų — San Fran
cisco, neperdidelės lietuvių 
kolonijos. Ten draugės spar
čiai mezga ir kitas prie dar
bo kviečia.

Rochester, N. Y., draugės 
darbuojasi. Jos rašo, kad ga
vusios ir kitataučių talkinin
kių mezgimui.

Baltimore, Md., mūs darbš
čiosios draugės lenktyniuoja 
su brooklynietėmis, tik jų ten 
kiek mažiau, tai joms tenka 
gerokai paprakaituoti. .

Chicago, Ill., matosi, kad 
ten draugės jau pajėgė mezgi
mo tinklą gan plačiai išplėsti. 
Tenai randasi daug moterų 
kliubų ir energingų visuome- 
nininkių, todėl galima tikėtis 
gerų pasekmių.

Pittsburgh, Pa. ir Hartford, 
Conn., mūs draugės darbuoja- 

1 si - mezga bendrai su vietos 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
skyriumi. Amerikos Raudona
sis Kryžius remia Angliją, 
Chiniją ir Sovietų Sąjungą.

Paterson, N. J., ir Easton, 
Pa., ten mūs darbščiosios 
draugės jau numezgė po gra
žų kiekį svederių ir kojinių 
ir daugiau apie jas nesigirdi. 
O tai negerai, draugės; pakol 
karas eina, pakol reikalinga 
parama Alijantų armijoms, — 
padirbėkime su viršlaikiu.

Detroit, Mich., kaip ir Bing
hamton, N. Y., rodosi, taria
masi dėl mezgimo, bet kaip 
yra su kitų kolonijų moteri
mis, ką jos veikia ? .Tenka nu
girsti net iš pusėtinai didelių 
kolonijų, kad ten moterys tu
ri laiko gan apytankiai pa
sisvečiuoti, pakortuoti, bet ne
turi laiko mėgsti.
Kaip Surast Laiko ir Sukelt 

Pinigų Mezgimui?
Kiek teko patirti, tai nei 

vienoje kolonijoje, kur tik 
mezgimas jau yra įsisiūbavęs, 
nebuvo vilnoms pinigų. Pra
džiai siūlams mezgėjos pačios 
susidėjo, o paskui geraširdžiai

Gerbiami Draugai ir 
Draugutės!

Jeigu jūs turite gerą atmin
tį, tai jūs žinote, kaip pernai 
po “Laisvės” bazaro d. Gil- 
manas, mano numegsto lovai 
uždangalo laimėtojas, puikiai 
įvertino mano dovanėlę “Lais
vės” bazarui. O aš gi, brangin
dama tokius draugo kompli
mentus, prižadėjau kitam ba
zarui dar puikesnę dovanėlę 
padirbėti.

Kaip matote, šiandien svei
ki sulaukėme kito “Laisvės” 
bažaro, tai savo duotą žodį 
net su kaupu išpildau. Nors 
daug triūso prisiėjo padėti, 
bet viliūge pasilikti nenorė
jau—padirbau daug gražesnį 
už pernykštį. Ir vos užbaigiau, 
tai skubinu siųsti, kad laisvie- 
čiai turėtų daugiau laiko jį 
priruošti.

Dovana tinka lovai uždan
galu arba staltiese, kaip kas 
nori.

Per tą laiką, kiek ėmė šis 
mezginys, ( būtau desėtkus 
raudonarmiečiam šiltu svede
rių numezgus. Bet darbas jau 
buvo pradėtas, pamesti neno
rėjau, tad tariau sau: Aną 
d arba atliks kitos draugės.

Mano linkėjimai uždanga
lą laimėti geriems draugams 
bei parapijonams. Tai Susnin- 
kų Jurgio draugutės dovanė
lė.

Draugiškai,
Juzė Žilinskienė, 

Suffield, Conn.

Sunkiai dirbtą draugės Ži
linskienės mezginį teko maty
ti ir juomi gėrėtis. Jis—žiūrė
te į tave žiūri: figūros, klėt
ie utės, paukšteliai ir kitos gra- 
žmenys susodinta dailiai, vie
nodais langučiais numegstame 
sietelyj. Bus gražus laimikis 
kokiam rankdarbių mylėtojui- 
mylėtojai. Puošni brangmena 
retenybių j ieškotojoms. Ir — 
vyriausia—didelis įdėlis “Lai
svės” bazarui.

Yra gauta jau daug puikių 
dovanų ir jos bus skelbiamos 
Brooklyno-Vietos žinių pus
lapyje. Draugės Žilinskienės 
dovaną neiškentėme neatžy
mėjus čionai, kadangi tai ti
piškas pavyzdis liaudies mo
ters mokėjimo įvertinti teisin
gos, jos reikalus ginančios 
spaudos rolę, kad tai pavyzdis 
pasišventimo nugalėti sunku
mus tos spaudos išlaikymui.

žmonės, matydami jų gražų 
darbą, kožnas sulyg išgalės 
paaukoja dolerį - kitą. Vėl, su
rengiama vilnų fondui kokia 
pramoga; pasilinksminimo va
karėlis. Gerą tikslą visi re
mia.

Mėgsti galima klausantėsi 
radio, važinėjant į darbą (kas 
neskaito knygos bei laikraš
čio), svečiuojantėsi ir lankant 
susirinkimus. x

Bent kur suėjus moteris rei
kia užvesti kalbą apie mezgi
mą, nurodyt svarbą šiltų dra
bužių. Alijantų armijoms ir 
paprašyt jų, idant prisidėtų 
prie mezgėjų grupės.

Nemokančioms mėgsti nėra 
mažiausio pasiteisinimo: pasi
imkite virbalus ir vilnų, nu
eikite pas mokančią mėgsti, o 
pačios stebėsitės, kaip greitai 
galima pramokti. Pirmasis 
mezginys bus kiek sunkiau, 
bet sekami, — eis greitai ir 
smagiai.

Šiomis dienomis M. žiedelis 
aukojo vilnoms $2, J. Stepo
naitis $1. Tai dd. brooklynie- 
čiai.

Iš Paterson, N. J., per Birp- 
bienę priduota dėl vilnų auka 
nuo P. Augučio $1.80.

Iš Patersono jau antru kar
tu aukų priduota dėl vilnų. 
Ačiū draugams už paramą.

Viena iš Mezgėjų.

Jane Russell, aktorė, atsilankė Los Angeles šapon 
su posteriais, perspėjančiais nuo neatsargaus iš
sikalbėjimo militariškais ir laivyno klausimais. 
Darbininkai lygiai Įdomiai studijuoja pačią lek
torę, kaip ir jos atneštą posterį.

Los Angeles, Cal.
Puikiai Pasirodė Kliubiėtės

Sausio 25 dieną Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas su
rengė pietus su kalbų-dainų 
programa. Ačiū draugių pasi
darbavimui, parengimas pui
kiai pavyko, kaip moraliai, 
taip ir materialiai. Mes, kliu- 
bietės, nesitikėjom, kad tiek 
pritarėjų turim. Dar valanda 
prieš paskirtą laiką jau žmo
nės pradėjo rinktis ir tiek pri
sirinko, kad net maisto pri
trūkom ir todėl svečių atsi
prašom, jei kam ko trūko. At
eityje pasistengsim viską ge
riau atlikt. Turbūt-, kad ir 
draugo Bimbos atsilankymas 
prisidėjo prie pasekmių.

Atidarydama programą, mū
sų kliubo pirmininkė A. Petru
lienė pasakė įžanginę prakal- 
belę, nurodinėjo mūs kliubo 
reikalingumą. Perstatė mūsų 
gerbiamą dainininkę Onutę 
Levanienę. Ji, kaip praeityje, 
taip ir šį sykį', savo užduotį 
atliko puikiai, sudainuodama 
keletą malonių dainelių, už 
ką mes jai tariam širdingą 
ačiū. Draugė Paulukonienė 
pasakė trumpą prakalbėlę 
apie Los Angeles moterų pra
eityj nuveiktus darbus ir ką 
jos veikia dabar. Sakė, kad 
mes niekuomet neatsiliekam 
nuo kitų didmiesčių ir dabar 
suorganizavom minimą kliubą 
ir dirbsim pagal išgalę. Taip
gi pakalbėjo svečias iš tolimų 
rytų, d. A. Bimba, Turim pri
pažint, kad d. Bimba yra la
bai simpatiškas ir labai geras 
kalbėtojas. Tai yra geriausias 
kalbėtojas Jungtinių Valstijų 
lietuvių tarpe. Jis visiem la
bai patiko. O kaip jam los- 
angeliečiai patiko, tai tik jis 
gali pasakyt. Prakalbos nelie-r 
siu, nes tikiu, kad kitas ko- 
resp., daugiau patyręs, apra
šys. '

Sekamos draugės prisidėjo 
su aukom ir darbu: A. Berno
tienė aukavo rankų darbo pa» 
duškaitę. A. Petrulienė—ran
kų darbo piešinį. Aukavo mai
sto ir darbo: T. West, P. Ri- 
chardienė, A. Smithienė, 
šmulkštienė, R. Vaitkienė, U. 
Daivienė, M. Paulukonienė, 
Babičienė, S. Mizartenė. O ti- 
kietų pardavinėjime rekordą 
sumušė A. Smithienė, sekė A. 
Levanienė, Levišauskienė ir 
Pukienė.

Beje, d. Smithienė netik su
gebėjo daug tikietų parduoti, 
bet ji moka ir skanius pietus 
pataisyt. Pavyzdžiui, 27-tą 
sausio ji pataisė šaunius pie
tus svečiui d. Bimbai priimti; 
tai ta proga ir man teko pa
viešėti. Tos pat dienos vakarą 

turėjom puikius pietus pas 
pasadiniečius dd. Pupius. Ten 
buvo susirinkęs gražus būrelis 
draugų bei draugių. Skaniai 
pasivalgėm, padiskusavom bė
gamus klausimus. Rodos, kad 
sukelta kiek paramos dienraš
čiui “Laisvei”, bet apie tai ki
ti aprašys. ’

Trys draugai, S. Smith, J. 
Burk ir Gaurilavičius, paau
kavo po $1 apsigynimui.

Visoms draugėms, taipgi 
draugams, kurte prisidėjo prie 
virš minėto parengimo, varde 
kliubo tariu širdingai ačiū. 
Taip pat dėkojame svečiams 

■už tokį gausų atsilankymą ir 
parėmimą mūs jaunučio kliu
bo. Mūs kliubas dar tik keli 
mėnesiai, kaip susiorganizavo, 
o jau sugebėjo surengi pra
mogą ir padarėm gražaus pel
no. Rodos, bus apie 47 dol. 
Kliubiėtės, aš tikiu, tinkamai 
paskirstys tą pelną apsigyni
mo reikalams, nes tai svar- 
biausis šių dienų klausimas. 
Bravo, kliubiėtės!

Kliubo Koresp.

Mūsų Literatūra
Lietuvių Literatūros Draugi

jos Moterų Skyriaus išleista 
įspūdinga 32 puslapių brošiū
ra “Sovietų Moterys „Į Viso 
Pasaulio Moteris” jau išsiun
tinėta visoms didesniu koloni
jų LLD kuopoms. Draugės ir 
draugai puikiai pasitarnaus 
mūsų šalies pergalei ant fa
šizmo paskleidimu tos brošiū- 
raitės lietuviuose. Kaina 5c.

Moterų Balso, puikaus 68 
puslapių, didelio formato žur
nalo, išleisto paminėti 25 metų 
sukaktį nuo išleidimo pirmo 
Amerikos lietuvių moterų 
laikraščio Moterų Balso, dar 
randasi. Kopijos kaina 25c.

Knyga Virėja, talpinanti 
kelis šimtus lietuviškiems ir 
amerikoniškiems valgiams ga
minti receptų knyga, kainuo
janti $1, dabar parduodama 
po 75c. Gera proga įsigyti. 
Užsakymus siųsti: Virėja, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Iš Aktorės Į Skelbėją
Paskilbus aktorė Tallulah 

Bankhead atmetė pasiūlymą 
lošti filmoje, už kurios suvai- 
dinimą jai siūlė mokėti $60,- 
000. Jinai geriau išėjo tūlai 
firmai per radiją skelbti ciga- 
retus. Priežastis—jai mokės 
po $2,750 per programą, o 
kontraktą ji pasirašė išti
siems metams. Judžiai pa
lauks, arba be jos turės ap
sieiti.

Rochesterio Mezgėjos Raud.
Armijai Puikiai Gyvuoja

Visos draugės dirba, kiek 
tik išgali ir vis dar gauna 
naujų narių. Turime jaunų 
merginų ir vieną mezgėją 10 
metų mergaitę. Tai A. H. Ve
likin duktė Lailutė. šiandien 
buvau užėjus su reikalu pas 
draugus Velikius, radau ją be- 
mezgant svederį.

—Neini niekur šiandien?
paklausiau.

-—Neturiu laiko, noriu kuo- 
greičiausia numegsti svederį į 
Rusijos kovotojui, — atsakė, 
mergaitė.

Garbė tėvam, kad išmokina 
savo vaikučius gražių darbų.

Jau Pasiuntėm Mezginiu
Mes jau pasiuntėm į centrą 

50 svederių, 44 poras kojinių, 
28 poras pirštinių, 17 šalikų, 
6 kepures.

Mezgam ir dar norime mėg
sti. Kaip kada jau pritrūks- 
tam vilnų, tai vėl visos suau- 
kauja, kiek katra išgali, pini
gais, ar ant išlaimėjimo ką iš
leidžia, ar parengiam vaka
ruškas.

Sausio 23-čią turėjom gra
žų pažmonį sukėlimui pinigų 
vilnoms, kuris gerai pavyko. 
Gedemino Draugystė davė 
svetainę veltui. Valgiais auka
vo šios draugės: Žukauskienė 
ir Strolienė po kvortą alie
jaus, V. Bulienė ausiukių, E. 
Duobienė ir' J. Bonikat po py
ragą, O. Pulton “kėką”, B. 
Morkevičienė 1 tuziną kiauši
nių, Gendrėnienė du tuzinu 
kiaušinių, M. Lesik baksą sal
dainių, Yančienė mezginį, J. 
Kreivaitienė irgi mezginį (iš
leidimui), Milevičia ir Gurskis 
2 svaru taukų, 1 sv. sviesto, 
2 sv. mėsos (jie turi bučer-» 
nę ir padaro geriausias deš- 
riukesrtr visada mums duoda 
gerą nuolaidą; mes patariam 
visiems pas juos užeiti).

Forma No. 8078 tinka
siūti ilgą ar trumpą apati
nį — “slip’są.” Jo sanda
riai primieruotas prie figu- 

' ros viršus pavaduoja stani-
ką.

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

Gaspadinėmis buvo A. Duo- 
bienė, Žukauskienė, Strolienė, 
Gricienė, E. Duobienė, H. Ve- 
likienė, prie kitų darbų D. 
Valtienė, B. Bruks, J. Vaitas. 
Gal kaip kurias drauges pa
miršau pasižymėti, malonėkite 
atleisti.

Vilnom aukavo pinigais: A. 
Velikienė $5, o Gendrėnienė 
$2. Po $1 aukavo: L. Bekis, 
Paliepienė, Valtienė, A. Duo
ba, P. Barzdaitienė, A. Evans, 
B. McGuira, O. Gricienė, M. 
Shurkienė, Labeikienė, čereš- 
kienė, D. Von Apeldrn, P. 
Vaivaidenė, M. Balzarienė, 
Alex Balzar, C. Barauskienė. 
Baltakienė $1.50, V. Bulienė 
$1.30. Po 50 centų: Mile
rienė, Gužauskienė, D. Jen- 
nyjohn, Yančienė. Viso $30.

Nuo parengimo pelno liko 
viso $87.34.

širdingiausį visiems ačiū už 
aukas ir atsilankymą, parėmi
mą mūs gražaus darbo. Da
bar vėl galėsim aprėdyt būrį 
Sovietų Sąjungos kovotojų, 
nors maža delele prisidėti nu
vertimui to baisūno kraugerio, 
kuris paskandino visą pasau
lį kraujuose.

Brangūs draugės-draugai, 
dirbkime visi, kaip vienas. 
Gelbėkime savo šalį ir didvy
riškus jos talkininkus. Remki
me prezidento Roosevelto žy
gius, o pergalė bus mūsų.

Mūsų Mezgėjos Ligonės
Draugė Labeikienė jau se

nokai serga, busas prispaudė 
su durim ranką ir labai sutry
nė gyslas. Sako—iš manęs il
gai nebus mezgėjos; te, imk 
nors 1 dolerį vilnoms.

Draugė Andrišiūnienė puolė 
ant ledo ir nulaužė kairės ran
kos riešą. Sako—tiek dabar 
yra darbų. Maniau, kad ir.as 
galėsiu aprėdyt svederiais ke
lis raudonarmiečius, tuos 
brangius kovotojus. Dabar 
tik 1 svederį galėsiu padaryti.

Varde visų mezgėjų, abiem 
draugėm vėlinu kųogreičiausia 
pasveikti ir vėl sykiu darbuo
tis. L. B.

Binghamton, N. Y.
LLD 20 Kp. Moterų 

Skyriaus Narėms

Moterų Skyriaus susirinki
mas įvyks penktadienį, vasa
rio 6-tą d., Lietuvių svetainėj. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
sos narės esate kviečiamos da
lyvauti, nes turime daug svar
bių reikalų, kurie turi būti 
greitai atlikti. Momentas svar
bus ir reikalaująs daug viso
kių darbų, tad nėra abejonės, 
kad mes tą svarbą įvertin
sime ir pasistengsime dalyvau
ti šiame susirinkime. Taipgi 
nepamirškime ir naujų narių 
atsivesti prirašyti prie Mote
rų Skyriaus.

Sekretorė M. Kulbiėnė.

Washington. — Ameri
kos vyriausybė samdo vie
tas keturiuose didžiuose 
universitetuose, kur ketina 
išlavint po 30,000 lakūnų 
per metus.

Washington. — Girdėta, 
jog kai kurie aukšti Čilės 
respublikos valdininkai siū
lo sutraukyt ryšius su Ja
ponija, Vokietija ir Italija.



Ketvirtas puslapis

Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 26

(Tąsa)
Gegužes 11, 1938. 

Brangioji Mitzi!
Aš išvažiuoju, kas labai nesmagu — 

kiekvienas nori paslėpti save, kad niekas 
nežinotų. Aš esu uždarytas už grotų ir 
po sargyba. Man uždraudė susisiekti su 
kapitonu Pfeiffer ar su kuo kitu. Mano 
dokumentai, kaip tai daktarų susivieni
jimo korta, revolveris, automobilaus va- 
žiuotės leidimas yra paimti. Jie atsisa
kė leisti man pasikalbėti su Pfeiffer net 
mano paties lėšomis, tik kada jiems pa
sakiau, kad aš sutinku sumokėti už ke
lionę $156,.tai jie sutiko duoti man tre
čios klasės keliauninko teises. Taipgi su
tiko leisti man parašyti jums laišką.

“Kaip aš nuvažiuosiu tik su vienais 
marškiniais ir vienu kalnierium? Jie 
man sakė, kad taip elgiasi su manimi, 
nes mano asmens liudijimo popieriai, tai 
dar nėra mano asmens įrodymas. Nėra 
nei kalbos, kad jūs galėsite susisiekti su 
daktaru Pfeiffer... Iš kitos pusės, jie 
uždraudė man susisiekti ir su Jungtinių 
Valstijų valdžia, pasiremiant laivo tei
sėmis. .. Pranešk valdžiai, kad aš sugrį
šiu laiku.

“Su karštu sveikinimu. Ignatz.”
Federalės valdžios policininkai, kurie 

buvo barami už neprižiūrėjimą nacių šni
po ir leidimą jam pabėgti šį jo laišką 
skaitė dideliu dokumentu ir teisinosi, kad 
Gestapo jį pavogė.

Bet tikrumoj šis laiškas yra mažos 
vertės. Daug daugiau faktų kalba už tai, 
kad Griebi pabėgo Vokietijon savo va
lia, kad jis davė tokius parodymus Jung
tinių Valstijų slaptai policijai apie nacių 
šnipus, kurie nieko šnipams negalėjo pa
kenkti. Visi nacių šnipai, kaip Karl Wei
gand ir kiti, prie kurių jis nurodė slap
tai policijai siūlus, jau buvo pabėgę ir 
Amerikos autoritetai juos negalėjo pa
siekti. Vienatinis Otto Voss yra tas na
cių šnipas, kuris buvo suimtas ir nuteis
tas. Gal būt, jį paaukavo naciai? Gal 
nacių šnipai nepasitikėjo Otto Voss veik
la, nes jis kartą norėjo pasitraukti iš šni
pų veiklos? Gal būt, tarp Voss ir Griebi 
buvo koki nesutikimai? Bet visi kiti jo 
įtarti nacių šnipai jau buvo.nepasiekiami 
Amerikos valdžiai ir todėl nei Hitleris, 
nei Pfeiffer nelaikys tą jo žygį išdavys
te. Svarbu tas, kad Griebi “išduodamas” 
kitus šnipus, patsai išsisuko. O to naciai 
labai norėjo.

Kitas dalykas, jeigu daktaras Griebi 
būtų tikrai virtęs nacių šnipų išdaviku 
ir teisingai padėjęs Amerikos slaptai po
licijai veikti prieš juos, tai kokių galų jis 
patsai būtų nuvažiavęs į prieplauką ir 
nuėjęs ant laivo “Bremen?” Juk jis ne 
tokis žioplas. Jis gerai žinojo, kad na
cių laivai yra gūštos Gestapo ir iš ten 
vadovauja nacių šnipų veiklai. Jis žinojo, 
kad jo “išdavystės” naciams yra žino
mos.

Trečias dalykas, kada jis pasiekė Vo
kietiją, tai ten “pasimokėjo” bausmę už 
slaptą įvažiavimą ir tuo jo vargai pa
sibaigė. Tiesa, šį trečią pranešimą mes 
neimame už gryną pinigą. Jis galėjo 
būti Gestapo sugalvotas, Griebi galėjo 
būti uždarytas į koncentracijos liogerį, 
kalėjimą arba ir nužudytas, o tokis pra
nešimas pasiųstas. Bet pirmesnė Ges
tapo praktika rodo, kad pavogtas savo 
aukas jie negarsino — dingo ir tiek .

Patsai laiškas, parašytas nuo laivo jo 
žmonai, nėra jokis dokumentas, nes jį 
Gestapo galėjo konfiskuoti, jeigu jis bū
tų naciams nepageidaujamas. Laiškas 
yra tikslus daktaro užmaskavimas pėdų.

Kad šnipas Ignotas Griebi melavo laiš
ke, tą vėliau patyrė ir Amerikos slapta 
policija, ką paskelbė spaudoje sausio 3 
dieną, 1939 metais. Daktaras ant “Bre
men” naudojosi visomis laisvėmis. Jis 
pasiuntė sekamą radiogramą nacių šni
pų vadui:
“Dr. Erich Pfeiffer,
c/o Marine Nachrichten Stella, 
Bremen, Germany.

Atvažiuoju ant “Bremen.” Būsiu an
tradienį, neturiu pasporto. Turistų kam
barys 656. Dr. Griebi.”

O iš Southamptono pasiuntė New Yor- 
ko slaptai policijai dar kartą apgavingą 
radiogramą:

“Aš sugrįšiu į teismą. Bremene, pas 
Jungt. Valstijų konsulą parūpinkite man

LAISVE Trečiadienis, Vasario '4, 194Ž

Binghamton, N. Y.

pasportą, kurį negalėjau pasirūpinti iš
važiuodamas didele paskuba. Dr. Griebi.”

Bet Griebi neparvažiavo į New Yorko 
nacių šnipų teismą. Kaip vėliau pasiro
dė, jis, kaip ir kiti nacių šnipai, gavo 
Vokietijoj atsakomingą darbą. Daktaras 
Griebi Bremene “pasimokėjo” bausmę už 
neturėjimą pasporto 60 markių.

Tik vėliau slapta policija susekė, kad 
Griebi palaikė ryšius ne vien su šnipais, 
bet jis finansavo ir Bruno Hauptmanno 
bylą, kuris buvo nuteistas už Lindberghų 
vaiko pavogimą. Kada policija puolė nu
rodytais Griebl’o takais paskui George 
Werner Gudenberg, kuris išvogė Bristole 
karo orlaivių planus, tai, kaip žmonių 
patarlė sako: “Gudenbergo ir sliedas bu
vo išnykęs.”

'Teisingumo Departmentas Praneša, Koki 
Ateiviai Turi Prašyti Tapatybės Įrodymo 

(Identifikacijos) Certifikatų
i

kuopos pirmininku.
Besilinksminant, tapo pa

rinkta aukų medikalei pagel- 
bai So v. Sąjungos. Suaukota 
25 doleriai. 

--- ----- ---
Aukotojų vardai-pavardės 

seka:
T. Gribas $5; A. Taraidis 

$2; M. Lapinskas $2; J. De- 
linskas $1.50; P. Gribas $1.25; 
po $1: Mr. & Mrs. Burt, M. 
Baltrušaitis, P. Staliun, C. 
Norkus, Mrs. Ed. Biasfield, G. 
Bacth, M. Mazaikis, Tenoski, 
J. Sharnis, L! Stipleton ir J. 
Burt; po 50c.: Mrs. Masonis, 
Wm. Cash, J. Palinskas ir A. 
Skrėbūnas; C. Poveliūnas 25c.

Manau, kad tai labai pa
vyzdingas darbas atliktas.

Dalyvavęs.

Mirė Mūs Draugė
Netekome mes geros drau

gės, Valaikienės. Ji mirė.
Velionė pirmiau priklausė 

prie LLD moterų skyriaus, bet 
paskutiniu laiku, iš priežasties 
ligos, jau nebebuvo nare. Ta- 
čiaus, kaip girdėjau, mūs 
draugės nusiuntė velionės pa
gerbimui gyvų gėlių puokštę 
per draugus Vaicekauskus, 
kurie užlaiko gražų gėlyną.

Velionė likosi palaidota su 
bažnytinėm ceremonijom Flo
rai kapinėse.

Lai bus jai lengva šios ša
lies žemelė!

J. K. Navalinskienė.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Sugauta buvo keturi nacių šnipai,- tai: 
Otto Herman Voss, Guenther Gustav 
Rumrich, Erich Glaser ir Jenni Hoff
mann ir keli desėtkai liudininkų, kurie 
vienaip ar kitaip buvo susirišę su nacių 
šnipų veikla. Valdžios advokatas per
skaitė sekamą listą prasikaltėlių:

Kapitonas-leitenantas Udo von Bonin, 
narys Vokietijos karo ministerijos.

Kapitonas-leitenantas Herman Man- 
zel, narys Vokietijos karo ministerijos.

Kapit.-leitenantas Dr. Erich Pfeiffer, 
viršininkas jūrininkystės, Nachrichten 
Stelle, Bremene.

Kapitonas Ernest Muller, narys jūri
ninkystės, Stelle, Bremen.

“Sanders,” manoma, kad pulkininkas 
Nicolai, Hamburge, Vokietijoj.

Herbert Jaenichen, pabėgęs Vokietijon.
Theodore Schietz, taipgi vadinasi Kari 

Weigand, pabėgęs Vokietijon.
Karl Schlueter, gyvena Vokietijoj.
Kari Eitel, gyvena Vokietijoj.

t Karl Wilhelm Lonkowski, pabėgęs Vo
kietijon ir dirba karo oriai Vyne.

Dr. Ignatz T. Griebi, pabėgęs Vokieti
jon. /

George Werner Gudenberg, pabėgęs 
Vokietijon.

Panelė Jessie Jordan, Škotijoj, nuteis
ta keturiems metams kalėjimo.

Guenther Gustav Rumrich — kalėjime. 
Johanna (Jenni) Hoffmann—kalėjime. 
Erich Glaser •— kalėjime.
Otto Hermann Voss------ kalėjime.
Tokis buvo nacių šnipų ir jų vadų su

rašąs. Bet visi vyriausi šnipai pabėgę, 
teisė tik keturis, kurie buvo tik įrankiai 
staipbių šnipų rankose.

Teismas tęsėsi veik du mėnesius lai
ko. Nors kaltinamųjų suole nebuvo nei 
daktaro Griebi, nei Lonkowskio, nei 
Pfeiffer, bet vis vien Vokietijos naciai 
jautėsi, kad tai yra teismas prieš juos. 
Dar tenka pasakyti ir tą, kad čia teis
mas buvo atviras. Tiesiai kalbėjo prieš 
nacių Vokietiją, jos prekybos ir keliau
ninkų laivų kapitonus, čia nebuvo jokių 
diplomatinių “X” ir “N” raidžių, bet tik
ri vardai, tikri jų užsiėmimai ir prieš 
akis atskleidžiamas nacių šnipų bjaurus 
griovimo darbas. Visi keturi kaltininkai 
atrasti kalti, bet Jungtinių Valstijų teis
mas gan lengvai juos nubaudė — nuo 
dviejų iki aštuonių metų kalėjimo.

Generalis Prokuroras Fran
cis Biddle šiandien išdavė pa
tvarkymus ateiviams, kurie tu
ri paduoti aplikacijas dėl id
entifikacijos certifikatų vasa
rio mėnesyje.

Visi ateiviai, 14 metų am
žiaus ir daugiau, kurie (1) 
yra Vokietijos, Italijos arba 
Japonijos piliečiai arba veiks
niai, arba (2) kurie dabar be 
šalies, bet kurie tada, kuomet 
tapo be šalies, buvo Vokietijos, 
Italijos arba Japonijos pilie
čiai arba veiksniai, privalo 
prašyti identifikacijos certifi
katų.

Sekantieji ateiviai paliuo- 
suoti nuo tų patvarkymų—

(1) Vokietijos, Italijos ar
ba Japonijos piliečiai arba 
veiksniai, kurie prieš gruod
žio 7 d., 1941 m., atsitikime 
buvusių Japonijos veiksnių, ir 
prieš gruodžio 8 d., 1941 m., 
atsitikime buvusių Vokietijos 
ar Italijos piliečių, tapo pilie
čiais bet kurios kitos tautos 
arba šalies, ne Vokietijos, Ita
lijos ar Japonijos, jeigu toki 
asmenys specialiu leidimu ar
ba kitokiu būdu, nelaikė vo
kiečio, italo ar japono piliečio 
arba veiksnio stovį.

(2) Austriečiai, austro-ven
grai ir korėčiai, kurie kaipo 
toki užsiregistravo pagal At
eivių Registracijos Įstatymą iš 
1940 m.,—jeigu toki asmenys 
savanoriai netapo Vokietijos, 
Italijos ar Japonijos piliečiai 
arba veiksniai. Austriečiai, 
austro-vengrai ir korėčiai, ku
rie nesavanoriai arba klaidin
gai užsiregistravo kaipo vo
kiečiai, italai arba japonai, 
turi prašyti identifikacijos 
certifikatų, bet savo aplikaci
joje gali pažymėti, kad jie 
austriečiai, austro-vengrai ar 
korėčiai. Gavę savo identifi

kacijos certifikatus, jie turės 
progos atitaisyti jų “ateivio 
užsiregistravimą” po tinkamu 
tyrinėjimu.

Išleisdamas patvarkymus, 
Generalinis Prokuroras parei
škė, kad šis reikalavimas apie 
ateivius, kurie turi arba netu
ri išsiimti identifikacijos cer
tifikatus, neapriboja nei ne- 
išguldo, kitiems tikslams, kle- 
sas “ateivių-priešų”, kuriuos 
liečia prezidentinių proklama
cijų patvarkymai ir parūpini-Į 
mai išleisti pagal tų prokla
macijų.

Visi vokiečiai, italai ir ja
ponai tautiečiai Californijoj, 
Oregone, Washingtone, Neva- 
doj, Arizonoj, Montanoj, Utah 
ir Idaho turi paduoti aplikaci
jas arčiausiame pirmos klasės, 
arba antros klasės, arba apy
gardos (county) pašte tarpe 
vasario 2 d., ir vasario 7 d., 
1942 metais.

Toki tautiečiai kitur konti
nentinėse Su v. Valstybėse turi 
paduoti aplikacijas arčiausia
me pirmos klesos arba antros 
klesos, arba apygardos pašte 
nuo vasario 9 iki vasario 28 
d.

Ateiviai, kurie neprisilaikys 
prie šitų identifikacijos certi
fikatų patvarkymų, bus sunkiai 
baudžiami, jiem gręsia net su
laikymas ligi karo pabaigos. 
Generalinis Prokuroras vėl 
pabrėžia, kad ateiviai su sa
vim turėtų savo ‘Alien Regis
tration Receipt Cards”, kuo
met jie prašo identifikacijos 
certifikatų. Daug ateivių, ku
rie pakeitė savo gyvenimo vie
tą ir negavo tų kortelių, da
bar turės prašyti jų per Alien 
Registration Division.

Department of Justice, 
Washington, D. C.

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

426 South 5th St.

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

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

Mexico, Me.
Apip Viską

Dabartiniu laiku pas mus 
Oxford Paper Mills dirba be 
pertraukos — dieną ir naktį. 
Į darbą paėmė ir tokio am
žiaus darbininkus, su kuriais 
pirmiau ir kalbėti darbdaviai 
nenorėdavo, kai ateidavo dar
bo prašyti. Bet ir dabar darbi
ninkų dar netrūksta, — yra 
bedarbių.

Dirbantieji aukščiau minė
tam fabrike darbininkai, už
dirba neblogai. Bet, bendrai 
kalbant, žmonės didžiumoje 
nusiminę. Tam priežastis — 
fašizmas, kuris surengė pasau
liui kruvinąją" “puotą.” Senes
nieji nors ir likomės namie, 
bet ir mums neramu, nes mūs 
vaikai-sūnūs jau išėjo mūšin 
su prakeiktuoju fašizmu.

Pereitą metą, kai nacių Vo
kietijos govėdos vis gilyn brio- 
vėsi Sovietų žemėn, man ei
nant pro tūlo lietuviško hitler- 
bernio stubą, išgirdau: “Ei, 
ei!”

Atsigrįžęs, pamačiau mano 
pažįstamąjį; jis man: “Ne
vaikščiok strytais, o važiuok 
Stalinui į talką, nes Hitleris 
ne tik ką jį iš, Lietuvos išva
rė, bet greitai išvarys ir iš 
Rusijos!”

Dabar aš tam žmogpalai
kiui galiu drąsiai pasakyti: 
“Ei, važiuok Hitleriui į talką, 
nes matai, kaip jis neša savo 
kudašių atgal!”

Reikia pasakyt, kad pas 
mus tokių hitlerbernių labai, 
labai mažai.

Mexicos Vaclovas.
Nuo Red. — Apie Lobikio 

mirtį telpa kitoje korespon
dencijoje.

Raymond, Wash.

Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties

Religijinių daiktų de
partmentas atdaras 

vakarais
701 Grand St.

BROOKLYN. N. Y.

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN4

WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 
Savininkai

128-30 N. ELM ST., WATERBURY, CONN.
Smūgis Hitlerio šnipams

Prieš kelis metus Sovietų Sąjungoj bu
vo sučiupti nacių Vokietijai ir Japonijai 
parsidavę generolai Tuchačevskis, Put- 
na, Uborevičius, Jakira ir dar keli kiti, 
kada juos sunaikino, kaipo Hitlerio šni
pus, Sovietų valdžia, tai tada ne visi su
prato reikšmę to darbo žmonių valstybės 
žygio.

Bet po to, kaip Hitlerio gaujos ėjo 
pergalingai nuo užkariavimo vienos ša
lies prie pavergimo kitos; kada ,buvo 
patirta, kad Lenkija, Norvegija, Holam 
dija, Belgija, Francija, Jugoslavija ir ki
tos šalys Hitlerio pavergtos tik su veikla 
jo šnipų ir penktos kolonos iš vidaus. 
Kada, pagaliau, Hitlerio gaujos susitiko 
su naujomis kliūtimis Sovietų Sąjungoj, 
kur Hitlerio agentai buvo taikos metu 
išravėti, kur penktai kolonai nebuvo dir
vos, tai tada visi Hitlerio priešai atkrei
pė reikalingos atydos linkui pažabojimo 
hitlerininkų. Jungtinės Valstijos nuošir
džiai gelbėdamos hitlerizmo priešams 
ėmėsi reikalingų žygių, kad pastojus ke
lią Hitlerio agentų veiklai, kurie per dau
gelį metų įleido šaknis mūsų šalyje.

(Bus daugiau)

Čionai gyvuoja kelios lietu
vių pašalpinės draugijos, ku
rios raginamos prisidėti su au
komis parėmimui Amer. Rau
donojo Kryžiaus, pirkti šalies 
Apsigynimo Bonus ir štampas. 
Dabar, mat, visur yra renka
mos aukos mūs šalies apgyni
mui bei užpuolikų sukriušini- 
mui.

J.A.V. armijon daug yra iš
važiavusių ir lietuvių jaunuo
lių. Vieni jų buvo pašaukti, ki
ti liuosnoriai išėjo.

Motinoms, jų gaila. Ir tai ži
noma, natūralu. Bet yra ir to
kių motinų, kurių sūnai dar 
nepaimti, ir nežinia ar kada 
jie bus paimti, o jos jau verkš
lena, jaudinasi. Tai bereika
lingas dalykas — verkšlent ir 
nežinoti, ko verkšleni!

Net ir tos motinos, kurių 
sūnai jau išėjo armijon ar jū
reiviais būti, neprivalo per
daug pasiduoti sentimentaliz
mui. Reikia žinoti irneužmirš- 
ti, kad mūs šalis užpulta ir 
mes turime imtis ginklo prie
šą atmušti. Mūs sūnai ir eina 
tą didžią pareigą, — gina ša
lį nuo užpuolikų. Priešingai— 
fašizmas mus^visus sunaikintų.

Sukakties Proga $25 Sovietų 
Sąjungai

Sausio 10 draugai Burtai 
minėjo savo 25-kių metų pori
nio gyvenimo sukaktį.

Tąja proga buvo gražus bū
rys svečių bei viešnių; buvo 
net iš Seattle, tai yra, jubilė- 
janto brolis J. Burtus ir M. 
Baltrušaitis. Būtų buvę ir dau
giau, bet blogas oras sulaikė 
daugelį. Ypač moters dėl ne
lemto oro negalėjo pribūti.

Burtai yra draugiški ir 
linksmus žmonės. Todėl ir šia
me sukakties pokilyj buvo la
bai maloni nuotaika ir dide
lis pasitenkinimas. Visi buvo 
pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais. Vaišės ir bendrai pa
silinksminimas tęsėsi net iki' 
ryto.

Draugai Burtai savo am
žium dar yra jauni žmonės, 
bet jie yra žymūs Raymondo 
darbuotojai visam progresy- 
viškam veikime. Per draugo 
Burto pasidarbavimą vietinės 
pašalpos draugijos nariai per
ėjo į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą. Jis yra LDS 36

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
PENKIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Specialiai prisiruošę priimti svečius

BRIDGEPORT, CONN.
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

...... -.. " M.............................             '"H"
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 3. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido tokį pranešima:
Sovietinė kariuomenė vas. 2 d. ir toliau veikė prieš 

vokiečių fašistii kariuomenę. Hitleriečių kariuomenė 
kai kuriose fronto dalyse pradėjo kontr-atakuot, bet 
liko atmušta. Priešai nukentėjo didelius nuostolius, 
prarado daitg kareivių ir įrengimų.

Vas. 1 d. buvo sunaikinta vienuolika vokiečių orlai
vių. Sovietai neteko trijų lėktuvų.

Kiek dienų atgal sovietinė kariuomenė pasitraukė iš 
Theodosijos (Krime).

Barents Jūroje (šiaurėje) kariniai Sovietų laivai nu
skandino tris vokiečių transporto laivus, viso 8,000 to
nų įtalpos.

Per savaitę iki sausio 31 d. vokiečiai prarado 160 
orlaivių; 58 iš jų buvo nušauti žemyn per kautynes ore, 
17—ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių ir 85 liko sunai
kinti pačiose jų stovyklose. Rusai tuo pačiu laikotarpiu 
neteko 39-niu orlaiviu, v v

pasirengę sulošti 4 veiksmų 
dramą “Du Brolius.”

Sekti lošimą buvo nesunku, 
nes mūsų žmonės (su mažom 
išimtim) yra pergyvenę, ar 
bent susidūrę su panašiu gy
venimu, kuris buvo atvaizdin
tas šiame veikale. Analizuoti 
teatro aktorius atskirai, nesi
jaučiu k o m p etentiškas. O 
abelnai, jeigu ir buvo paste
bėta pas nekurtuos kokių trū
kumų, tai reikia atsiminti, kad 
visi lošėjai buvo darbo žmonės 
ir daugeliui lošėjų prisiėjo iš
mokti savo roles atidirbus 
dirbtuvėje po 10 valandų ir 
ilgiaus kasdiena. Bet negalima 
praleisti nepastebėjus, kad

po pietų. Vieta visiems plačiai 
žinoma: 325 E. Market St.

Šiame koncerte, bus galima 
sueit savo draugus bei drau
ges, kuriuos jau seniai gal esa
te matę.

Kviečiame drauges ir drau
gus darbuotis, kad turėtumėm 
pageidaujamas pasekmes iš 
šio parengimo.

12-to Apskričio Valdyba.

Montello, Mass

So. Boston, Mass
So. Bostono Ligoniai

Vincas Rimkus išbuvo ilgą 
laiką ligoninėj, bet jau dabar 
namie. Jis dar vis gana sun-

Po prakalbų, žmonės išėję 
iš svetainės sake: “Jeigu jam 
liežuvį neištraukė, tai niekam 
neištraukė!”

Rengimo komitetas sako, 
kad ir neteisingų nesąmonių 
pripasakojo, bet bile pinigų 
daug įplaukė.

Tai matot, kokiai naudai 
tos prakalbos buvo surengtos.

iš 
iš

buvo, kaip gar- 
kunigas Deksnys 
geriau sakant,—

šiame lošime pasirodė stebėti- kiai serga; taigi, draugai ir 
nai puikaus talento, kurie iš- pažįstami aplankykime mūsų 
pildė savo roles kuopuikiau- draugą ir LDS 62 kp. narį.

Jo adresas: 21 Gates St., 
trečio

Maskva, vas. 2. — Mechanizuota dalis sovietinės ka
riuomenės, komanduojama drg. Polovcevo, vakarinia
me fronte, toliau žygiavo pirmyn ir per kelias pasku
tines dienas išlaisvino 20 apgyventų vietų.

Grupė sovietinės karioumenės, veikdama vienoje da
lyje Kalinino fronto, apsupo viena kaimą, užmušė ten 
350 vokiečių kareivių ir oficierių, ir pagrobė didelį 
kiekį karinių reikmenų.

Sovietai Atkariavo Doneco 
Anglia kasyklų Sritį; Vis 
Stumia Vokiečius Atgal

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
RAUDONARMIEČIAI 
GRUMIASI PIRMYN 

TIES RŽEVU

ir apsupt daugius fašistų 
kariuomenės.

Rusai pasiekė antrinį ge
ležinkelį, einantį šiaurių-

London. — Anglų kari-'pietų linkme tarp Rževo ir 
ninkai teigia, jog sovietinė Viazmos, kuri stovi už apie 
kariuomenė smarkiai gru-|120 mylių 
miasi pirmyn ties Rževu, į'Maskvos, 
šiaurių vakarus nuo Mask
vos, ir ties Charkovu, Uk- Armija neužilgo atims iš 
rainoje, ir daužo nacius į'vokiečių Dniepropetrovską, 
šiaurius nuo Azovo Jūros,'kur buvo milžiniška van- 
kur Sovietai grasina atkirst den-elektros dirbykla.

į vakarus nuo

Lemiama, kad Raudonoji

Karinic I aiLrnrPill I Washington. — Jungtines 
RdHIUS LdlKIUUZlŲ Valstijos dabar siunčia An- 
Pasukimas Pirmyn - fliiai ir sovietams daugiau 

J a. -ikaro reikmenų is Lend- Washmgton. — Nuo vas.
9 d. turės būti laikrodžiai 
pavaryti viena valanda pir
myn visose Jungtinėse Vals
tijose, ir, pagal prez. Roo- 
sevelto patvarkymą, tatai 
vadinsis “kariniu laiku,” o 
ne “dienos šviesos taupymo 
laiku,” kaip kad būdavo 
pirmiau vadinama.

Berlin, vas. 3
čių komanda skelbia, kad jie 
atmušę didžiulę Sovietų ata
ką į šiaurių-rytus nuo Ta- 
ganrogo.

Lease fondo, negu bet kada 
pirmiau.

Maskva. — Rusai, atim
dami iš vokiečių kaimą N, 
sunaikino daugiau kaip 1,- 
200 priešo kareivių ir oficie
rių, pietiniai - vakariniame 
fronte.

Vokie- Cleveland, Ohio

šiai. Kyla net klausimas, ko-1 
dėl tie geri lošėjai leidžia sa- So. Boston, Mass., ant 
vo talentui rūdyti? Kodėl jie aukšto.
negalėtų s u s i o r ganizuoti į 
Dailės Ratelį ir lavintis nuola
tos pastatydami keletą veika
lų į sezoną ? Toksai gausus 
publikos atsilankymas pama
tyti lošiant “Du brolius”, 
dija, 
savus teatrus. Būtų malonu iš
girsti, ką patys lošėjai mano 
apie tai. —J. N. S.

Lazic- 
“Lais-

aplan-

Taipgi serga draugas 
kas. Jonas Lazickas yra 
vės” skaitytojas.

Draugės ir draugai,
kykite tą mūsų draugą.—Ka

liu- da yra sveikas, tai jisai su mu- 
kad mūsų publika myli mis; kada serga — mes būki

me su juo!
Draugas Lazickas gyvena: 

266 Gold St., So. Boston, Mass. 
Draugiškai,

John Burba.
S. Gerbiamieji! Pranešu, 
aš, John Burba, užrašau

WILKES BARRE. PA
LLD Narių Dėmesiui

Kaip jau daug kartų spau
doje buvo minėta, kad LLD reikalas 
12-tas Apskritys rengia vaka
rienę su labai puikia koncer
tine programa. Visa tai įvyks 
vasario 15 dieną.

Reikia iš naujo priminti, ko
kia bus programa šiame pa
rengime. Bus šie draugai bei 
draugės: V. Valukas, iš Wilkes 
Barre, Pa.

S. Kuzmickas, V. Kuzmic- 
kienė ir A. Bujauskienė, iš 
Sheiiandoah, Pa.

J. Surdokas ir V. Grigaitis, 
iš Wilkes Barre, Pa. Taipgi 
Wilkes Barre Lyros Choras 
dalyvaus.

Kaip matome, programa 
bus viena iš puikių. Taipgi va
karienė bus prirengta taip, 
kad atsilankę bus pilnai pa
tenkinti. Įžanga tik 55 centai.

Todėl, draugai ir draugės, 
turinti tikietus dėl šio paren
gimo platinkit kaip greit ga
lint, nes laiko jau nedaug liko.

koncerto pradžia bus 4-tą

P. 
kad 
“Laisvę”, taipgi ir prenumera
tas atnaujinu. Jeigu jum būtų 

dėl spaudos darbų, 
kaip tai plakatų, tikietų — bi
le spaudos darbas, kreipkitės 
pas John Burbą, 37 Old Har
bor St., So. Boston, Mass.

John Burba.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVcrgreen 8-7179

-a
Dr. J. J. Kaškiaačius

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 BARBERIAJ
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.Du Įvykiai Tą Pačią Dieną 
Sausio 25 d., apie antrą va

landą po pietų įvyko Lenino 
mirties paminėjimo sueiga., 
žmonių buvo pilnutėlė audito
rija Music Hali.

Buvo graži programa.
Tarpe daugelio kalbėtojų, 

kalbėjo William Z. Foster, 
kuris pasakė gerą prakalbą. 
Jo kalba buvo sukoncentruota 
didžiuhioje už apvienijimą 
Amerikos liaudies prieš fašis
tų Ašies barbarus. Jis keliais 
atvejais pabrėžė, kad pasek- 
mingesniam ir greitesniam ka
ro laimėjimui .darbo unijos tu- vvv„ 
ifėtų turėt balsą valdžioje ir į tęs) Arbata^ 85c,; Vyriškumo patai- 
k arinėj e industrijoje, tai būtų 

lankantiems pamokas, galima daug smarkiau pasku
binti gaminimą karinių pabūk
lų. šioje sueigoje publika su
metė $1,069 aukų propagan
dai už vieningą gynimą mūsų 
šalies.

“Du Broliu”
Iš Lenino mirties paminėji

mo tiesiog atvykome į Lietu
vių Svetainę, kur tą vakarą 
buvo sulošta jau senas ii’ dau
gelį kartų jau loštas, bet ne
nustojęs svarbos veikalas, J. 
J. Zolpio 4 veiksmų, 5 atiden
gimų drama iš lietuvių gyveni
mo Amerikoj — “Du Broliu.”

Įėjus svetainėn pasimatė čia 
irgi pilnutėlės sėdynės publi
kos. čia matėsi draugų iš 
Youngstowno, Akrono, Mid
dlefield ir kitų apylinkės mies
tų ir miestelių. Neužilgo pasi
rodė ir S. K. Mažanskas ant 
scenos, kuris paprašęs . publi
kos užsilaikai ramiai, prane
šė, kad teatro lošėjai yra jau

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

B-

d.,

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

MONTELLO, MASS.
šeštadienį, vasario (Feb.) 7

Lietuvių Tautiško Namo knygynas 
rengia pasilinksminimo vakarą. 
Kviečiame skaitlingai susirinkti ir 
linksmai vakarą praleisti. Bus ska
nių užkandžių ir visokių gėrimų. 
Įžanga nemokamai. — Kviečia Ren
gėjai. (29-30)

WORCESTER, MASS.
Penktadienio vakare, vasario 

(Feb.) 6 d., vakare, Lietuvių salė
je, 29 Endicott St., prasidės regu- 
liarės pirmosios pagelbos pamokos, 
vadovybėje Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus. Prašome turėti su savim 
60c įsigijimui knygelės, kuri yra 
reikalinga 1
Kurie dar neužsiregistravote į pa
mokas, galite dabar užsiregistruoti 
vasario 6-tą. Vėliau nebus galima 
užsiregistruoti. Visi būkite pamoko
se 7:45 vai. vakare. — Komisija.

(29-30)

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c 
guliatorius 60c.; 
šo Arbata 60c.; 
60c, 
85c

; Moterų mėn. re- 
Kosulio ir Kokliu- 

Kraujo Valytojas 
Peršalimo ir Kataro Arbata 
Trejankos, stambių ir gerų 

šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe-

d. vasa- 
svarbus 

darbinin- 
* Laisvės”

PHILADELPHIA, PA.
Prakalbos ir Svarbus Susirinkimas.

Ateinantį sekmadienį, 8 
rio, yra šaukiamas labai 
masinis susirinkimas visų 
kiškų organizacijų narių,
skaitytojų, visų simpatikų, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 2:30 po 
pietų. Šiame susirinkime kalbės drg. 
D. M. šolomskas, “Laisvės” redak
torius labai svarbiais reikalais. Visi 
klasiniai susipratę lietuviai 
dalyvaukte. — Veik. Kom.

(29-30)

būtinai
Sckret.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, 6 d. vasario 
(Feb.), 7:30 vai. vakare, A. Rupšio 
salėje, Wood Ave. ir 16th St. Visi 
naria? ir narės malonėkite dalyvauti 
Šiame susirinkime, nes turėsime no- 
minuot Centro valdybą ir yra kitų 
svarbių reikalų aptarimui. Nepa
mirškite atsivesti naujų aplikantų 
į LDS. —|Sekr. A. Vertclienč.

(29-30) *

symo žolės 85c.; Arbata dėl sumen
kimo diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Ligos Arbata 60c.; Inkstų ir Akme
nėlių Arbata 60c.

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

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

žių apdaru ........................ ....
Vainikėlis, maža maldų knygelė 
Kantičkos, visokių giesmių 

knygelė ...................... .........
Katekizmai ir Ministrantūra ....
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
Mlkaldos Pranašavimai .............
Istorija Seno ir Naujo Testa

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

aprašo visokias žnles, kokios 
kam tinkamos ....................

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

M. ŽUKAITIS
334 Dean St.

SPENCERPORT, N. Y.

1.60
.50

1.75 
.25

.50

.10

.10

.15

.50

1.60

.35

.25

.25

.25

.25

Nors Ir Suvėlinta, Bet 
Verta Priminti

Prieš pabaigą pereitų metų 
drg. Steponavičienė su savo 
dukrele Aldona buvo nuvažia
vusios Chicagon pas savo sū
nus, o duktė pas brolius, Ste
ponavičius, kurie yra gimę ir 
augę Montelloj, Mass. Draugė 
Steponavičienė turėjusi progą 
nueiti į “Vilnies” svetainę, į 
kokį tai parengimą, ir ten 
ji suėjo visus buvusius mon- 
telliečiuž. Šmitą, 
Valatką, Stitilį ir 
tai Prūseiką ir t.t. 
man buvo smagu
kalbėti, ir jie visi 
Montellos pažangiems 
gams-gėms, gerų dienų.

Mes tariam ačiū Jums
Už

dienas! Tą patį ir jums!
Mirė Simonas Tuinila, suka

kęs apie 55 m. amžiaus. Tapo 
palaidotas miesto kapinėse 
sausio 22, 1942 m. paliko nu
liūdime 4 brolius ir 2 seseris. 
Priklausė prie SLA, prie Pilie
čių Pašelpinio Kliubo ir prie 
Tautininkų Kliubo.

Gyveno pavienis.
šiaip buvo geras vyras, bet 

darbininkiškam judėjimui gar
bės iš jo nebuvo. Gal kiek juo- 
mi pasinaudojo tik sandarie- 
čiai.

Gyveno pasiturinčiai.
Žolynas.

Lietuviškas Nacių Pastumdė-♦ 
lis. Kitos Naujienos.

Lietuvių šv. Roko parapijinis 
komitetas,'priešakyje su kun. 
J. švagdžiu, surengė prakal-| 
bas, kurios įvyko sekmadienį, 
sausio 18, parapijinėj svetai
nėj, 7 vai. vakare.

Kalbėtoju 
sinta, “Dr.”

Lietuvos,
Berlyno.
Jo prakalbos pasiklausyti 

žmonių prisirinko pilna svetai
nė, nes manė, kad ką nors pa
sakys apie vokiečiais užimtą 
Lietuvą. Bet vietoj to, šitas na
cių pastumdėlis, pradėjo pik
tadariškai bjauroti Sovietų Są
jungą ir Lietuvos Tarybų val
džią, kuomet ji valde Lietu
vą, o apie nacių bjaurius dar
bus,— nė žodelio! šitas nacių 
pastumdėlis, jeigu ir kitur taip 
kalbės apie Sovietus, būk jie 
ištraukę lietuviams liežuvius, 
baisiai kankinę ir kitokias ne- j
sąmones meluos, tai jį reikia tellos chicagiečiai! 
imti už pakarpos kaip nacių 
penktąkojį!

Dubendrį, į 
kitus, kaip 
Sako, labai 
sueit, pasi- 

perdavė 
drau-

F. TV. Skolins
(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
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. GLcnmore 5-6191

Mon
ge r as

★ LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

| Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

Padėkavones Dienos ir Kalėdą šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K? ir N. KULBOKAI
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PRISTATOME Į NAIVIUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDĮJ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNA1



Šeštas puslapis Trečiadienis, Vasario 4, 1942
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savo gabų tėvynainį, padedant • 
jam siekti vis aukštyn ir pla
tyn savo numylėto mono srity-

muziką, !a- 
kad išmok-

Visi Prof. Bacevičiaus 
Koncertai)!

Lietuvius Laiku 
Ir Teisingai

“Laisvė” šiame puslapyje 
sausio 22-ros laidoje rašė: 
“Netikėkite Paskalams!” Raš
te buvo nurodyta į žalingumą 
paleistų paskalų apie taip va
dinamą “mirusių laivą-laivus,” 
būk atvežta New Yorkan pil
nas laivas kare mirusių.

Šiomis dienomis admirolas 
Adolphus Andrews, Laivyno 
Trečio Distrikto komandantas 
ir šiaurių
Fronto komandierius išleido 
tuo klausimu pareiškimą, ku
ris tilpo New Yorko spaudoj 
vasario 2-rą. Jame komandie
rius oficialiai pareiškia, jog 
tai yra “pasiutiškai” paiki ir 
pikti paskalai, nieko neturį su 
tiesa.

Apie tai, dėlko jie paleisti, 
admirolas sako:

ii Atlantiko Pajūrio bus gera

Dar kartą norime priminti, 
kad susipažinimas su “Teodo- 
linda” įvyks sekmadienį, 8-tą 
d. Vasario, New National sve
tainėje, 61-60 56th Road, Mas- 
pethe, 4-Cą valandą po pietų.

Rengėjai kviečia visus da
lyvauti, pamatyti šią smagią 
komedijėlę, < kurią suvaidins 
Lietuvių Liaudies Teatro na
riai ir išgirsti liaudies daine
lių, kurias dainuos Aido Cho- 
las vadovystėje Aldonos Ži
linskaitės.

Apart vaidinimo ir dainelių, 
orkestrą šokiams, 

skanūs užkandžiai ir gėrimai 
išalk usiems.

Pasimatysime 
Maspethe.

Šv. Vincento Draugija 
Pirko už $5,000 

Bondsų

už $5,000,

“Laisvėje” jau buvo minėta, 
kad šv. Vincento Draugija pa
sižadėjo užpirkti J.A.V. Apsi
gynimo Bondsų
kad tuomi pagelbėti mūs kraš
tui ne tik apsiginti, bet ir su
mušti visus fašistinius agreso
rius.

Džiaugiuos, kad mūsų drau
gija taip gražiai pasirodė!

P. Bagočiūnas, 
šv. Vincento Dr-jos Pirm.

sekmadienį,

Rengėjai.

TARP LIETUVIU

“Tos rūšies paskalai atrodo 
tiksliai paleistais asmenų no
rinčių pažeminti Amerikos 
žmonių moralą, ir žmonės, ku
rie jiems tiki ar skleidžia juos 
pasitarnauja priešui.”

Jonas Grubis, žymus LDS 
d a r b u otojas, taipgi geras 
“Laisvės” patriotas šiomis die
nomis 
Jonui 
kimo.

serga. Visi laisviečiai 
linki greičiausio pasvei-

LL'.I p i»eCUVilĮ
besiartinančiam i ,A1 Radavičius ir Ant. Vai- 

tekūnas baigė vidurinės mo
kyklos mokslą Vyskupo 
Loughlin mokykloj. Vaitekū
nas yra katalikų veikėjas.“Laisvės” rašti-

V. Karlonas Išvyko 
Tolimon Kelionėn

ir

je sustoti pas savo brolio (Ig
no) dukteris, dabar gyvenan- 

(čias St. Louis, Mo.
Drg. Karlonas išvažiuoda

mas apgailestavo, kad jis, 
kaip didelis Maspeth’o patri- 
jotas, negalės
maspeth’iečių parengime daly
vauti.

Jis pridavė
nei $1 nuo P. Bagočiūno, ku
riam bus siuntinėjamas dien
raštis per 6 savaites. P. Bago
čiūnas yra žymus Maspeth’o 
lietuvių tarpe darbuotojas; jis 
yra šv. Vincento Draugijos 
pirmininku jau per virš 20 
metų.

“Laisvės” Redakcija, Admi
nistracija ir visi laisviečiai, 
linki drg. Kartonui sėkmingos 
kelionės! “L.” Reporteris.

Maspeth’o darbuotojas 
laisviečių geras draugas, Vin
cas Karlonas, pereito antradie
nio rytą užėjo “Laisvės” įstai
gon, kad pasakyt savo visiems 
draugams “iki pasimatymo.” 
Draugas Karlonas išvyksta to
limon kelionėn. Jis mano ap
lankyti saulėtąją Kaliforniją. 
Kalifornijoj drg. Vincas turi 
savo giminaitę Elsie Norvai- 
šiūtę, kurios pavardė po vyru
Mrs. Colin Allen. Iš profesijos nes šią savaitę ketvirtadienį 
ji yra slaugė (nurse), o jos penktadienį ir šeštadienį pra 
vyras, Mr. Colin Allen—žy-rves 
mus kartūnistas-piešėjas.

Drg. Karlohas žada pakely-; talkininkams.

CIO MOTERŲ RINKLIAVA 
KARO PARAMAI

CIO Unijų Moterų Pagelbi-

rinkliavą aukų pirkimui 
J ambulansų Amerikai ir jos

Mūsų didysis menininkas, 
pianistas kompozitorius prof. 
Vytautas Bacevičius duoda 
antrąjį savo didelį koncertą. 
Koncertas įvyks netrukus — 
vasario mėn. 11 dieną, trečia
dienio vakare, didžiojoj New 
Yorko koncertinėj salėj — 
Carnegie Hali: tai toj pačioj 
vietoj, kaip ir pernai.

Ot čia mums ir yra proga 
/rodyt, kad mes mokam įver
tint savo talentus, kad mes 
esam kultūringi žmonės ir 
mėgstam aukštesnės rūšies 
muziką.

Tarpe įvairių meno šakų 
muzika užima—įžymią ir gar
bingą vietą. Ir muzika savai- 
mi yra labai ypatinga. Muzi
kos padaryti įspūdžiai labai 
nepastovūs: jie greit išsilaks
to, išsigaruoja, ir paskui ne- 

sykių yra’begalima jų susigaudyt, nebe- 
veikaluo-1 galima jų jau vaidentuvėj at- 

se; pagalinus keletui veikalų, naujint, nebent tu jos klausy- 
pati režisavo su geromis pa
sekmėmis; taipgi dainuoja 
lo, >ir artimai susigyvenusi 
muzika.

Pereitą, sękmadienį, vasario 
1, susivedė Aldona šertvietytė 
su Alfredu Savičiūnu. Vedy
bos įvyko su bažnytinėmis 
apeigomis; šliūbą ėmė Kara
lienės Angelų bažnyčioje, o 
vestuvių pokilis atsibuvo Uk
rainą Svetainėje (101 Grand 
St.). Kaip laike šliūbo, taip 
ir pokilyje dalyvavo daug sve
čių, pažįstamų ir draugių bei 
draugų, kadangi šertviečiai 
yra ramūs, draugiški ir su vi
sokių pažiūrų žmonėmis susi
taikanti.

Aldona yra žymi lietuvių 
tarpe menininkė. Nors ji savo 
amžiumi yra dar jaunutė, ta
riaus suspėjo lietuvių tarpe 
plačiai save atsirekomenduoti: 
ji gabiai ir daug 
vaidinusi įvairiuose
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kumeis dažnai ir pripratintum 
soJsavo klausą prie to ar kito 
su ' muzikos kūrinio.

to-Linkėtina Aldonai ir ant 
liaus nepastumti meno bei mu
zikos į šalį. O Šiuom kartu 
linkėtina jaunavedžiams sli
daus—kupino laimės gyveni
mo. Petras.

Dorothy K a z a k e vičiūtė, 
woodhaveničių Jievos ir Anta
no Kazakevičių duktė, ištekė
jo sausio 31-mą, už kitataučio 
vaikino. Santuokos apeigos į- 
vyko bažnyčioj, Ridgewoode, 
o pokilis — Daukanto salėj, 
Jamaica Ave. Jaunavedžiai 
medaus mėnesį praleis Virgi- j 
nijoj. Daratėlė yra žinomų or- vakare, 
kestrininkų-menininkų 
kevičių giminaitė.

Kaza-

Liuteriečiai, gerai žinomi 
brooklyniečiams savo asmeniš
ku ir organizuotu draugingu
mu, prašo visus pasilaikyti šio 
šeštadienio vakarą liuosu jų 
36 metiniam baliui, Grand Pa
radise salėj.

ž. R.

PRANEŠIMAI
ALDLD 2-ro Apskričio mitingas 

jvyks šj penktadienį, vasario 6-tą, 
Laisvės raštinėj, kaip 8 vai. vaka
re. Visi būkite laiku, nes turime 
daug dalykų apsvarstyti. — A. A. L.

(29-30)

Su kitomis meno šakomis 
esti lengviau. Tapyboj — pa
matei kokį atvaizdą, paveiks
lą, įsižiūrėjai į jo smulkmenas, 
ir tau susidarė gana pastovus 
įspūdis. Paskui tu bile kada 
gali tą paveikslą įsivaizdinti, 
perstatyti sau savo vaidentu
vėj' .

Lipdyboj, skaptyboj irgi pa
našiai. Matei kokią statulą, 
patiko ji tau, tai tu paskui ga
li, sulig savo noru, daug kartų 
ją savo vaizdentuvėj matyti.

E. N ew York ir Richmond Hill
Ketvirtadieni, 5 d. vasario, 8 vai. 

Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., jvyks 
LDS 13 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Nariai malonėkite dalyvauti.— 
Sekr. A. Bieliauskienė. (29-30)

Kokio namo, kokio pastato 
architektūra irgi galima leng
vai sau “galvoj” atkartoti, at
siminti tos ar kitos savybės, 
smulkmenos. Vis čia lig šiolei 
veikia mūsų akys, akių pada
ryti įspūdžiai.

Prof. Bacevičiaus gabumai 
ii’ talentai didžiuliai ir įvai
rūs. Bet jau tokia nejauki yra 
artisto muziko aplinkybė, kad 
reikia publikos, kuriai jis ga
lėtų demonstruoti savo pažan
gą. Jis savo talento negali lai
kyti, užkasęs žemėj. Jis savo 
muzikinio žibinto negali lai
kyti puodu apvožto. Jam pri
dera, jo pareiga, jo prievolė, 
jo pašaukimas yra tą žibintą

kad žmogus dar ir dar kartą 
galėtum girdėti 
vintis estetiškai, 
turn ją pamėgti, jąja pasiten
kinti iv įgauti tam tikro ūpo, 
kad išmoktum organizuoti sa
vo jausmus.

Tai dabar arčiau prie taš
ko, brangūs draugai. štai 
jums proga pasilavint meniš
kai, pakilėt save estetiškai,1 prje^ publiką laikyti, kad visi 
pasilsėt ir atsigaut žavingoj 
muzikos atmosferoj, valandė
lei pamiršt kasdieninius rū
pesčius ir nuobodu, — proga 
įgaut naujo įkvėpimo ir ener
gijos savoms pareigoms eiti. 
Podraug proga įrodyt savo 
žmoniškumą, savo kultūrinį 
lygmenį, na, jei norite, ir sa
vo patriotizmą:, paremiant

matytų jo šviesą ir jąja gerė
tus. Draugai ir broliai, būki
me visi šiame didžiuliam kon
certe! Nebijokite, tais keliais 
centais savęs nenuskriausite, o 
tik parodysite savo žmonišku
mą, savo džentelmeniškumą. 
Visi prof. Bacevičiaus koncer- 
tan!

Jonas Kaškaitis.
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LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak.

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radio Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

Laisves Radio Programą 
prašome kreiptis šiunm

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879
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Linksma Purė Kiekvieną Šeštadienį!
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Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršlena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Adresas:

Reikalingas aut omobilis 
1937 Oldsmobile ar Pontiac, 
6 cyl., su trunk. Turi būt 
gerais tires. Kreipkitės J. 
Grevis 360 Bristol Street, 
Brooklyn, N. -Y.

LAISVES BAZARAS
Prie Laisves Bazaro gali ir privalo prisidėti 

visi jos patrijotai iš visos Amerikos.

BAZARAS BUS 4 DIENAS
Vasario-Feb. 20,21,22, ir 25 Dienomis
Iš visos Amerikos laukiame dovanų bazarui, ypač reikia piniginių dovanų, 

nes daug daiktų reikės dasipirkti

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

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

Įžanga: Feb. 20-15c, Feb. 21--20c, Feb. 22-20c, ir Feb. 23-15c
------- ~~.7~ Įskaityta ir taksai į pažymėtas kainas zzzzz:__ >. ..

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

Kas vakarą bus gaminami skanūs valgiai 
ir bus visokiu gėrimui
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Jau kitaip yra su literatūra, 
su poezija, čia jau veikia ne
tiek akys, regėjimas, kiek 
aukštesnieji proto centrai. 
Perskaitei kękią apysaką, ir 
tu ją atsiminsi tūlą laiką, bet 
ilgainiui pradės tau išdilti iš 
atminties tūlos tos apysakos 
dalys. Perskaitęs keletą kartų, 
įgausi pastovesnio įspūdžio.

Muzika jau kitas dalykas. 
Muziką mes gaudom ausim, ir 
ausų mūsų smagoninėj pada
ryti įspūdžiai nėra tokie pa
stovūs, kaip kad akių įspū
džiai. Kad supratus muziką, 
kad išmokus ją įvertinti ir ją
ja pasitenkinti, reikia dažnai 
jos klausyti, pratinti savo au
sį, lavinti klausą.

Muzikos srity vartojama 
daugybė įvairių instrumentų, 
h* JŲ jų tarpe fortepijonas už
ima ypatingą vietą. Jis didžiu
lis sunkus, nepaslankus: tai ne 
smuikas, ne kokia švilpa, — 
piano tu su saviną nesivežiosi. 
Pianistui, kiekvienoj vietoj 
koncertuojant, vis prisieina, 
skirtingą pianą skambint, ko
kis kur kada esti prieinames- 
nis. čia susidaro artistui keb
lumo, nes kiekvienas atskiras 
pianas turi saviškų savybių. Be 
to, bendrai fortepijono garsai, 
užgautų stygų skambesiai ne- 
tokie ilgi ir nuolaidūs, kaip 

1 kad, sakysim, smuiko. Todėl 
ir sugaudyt piano muziką, at
simint ją .yra sunkiau, nekaip 
smuiko. Užgirdai kokį naują 
piano gabalėlį. Iš pirmo gal 
jis tau visai “nepatiko”: tavo 
neįpratinti klausos smageni- 
niai centrai nespėjo jo gerai 
užantspauduoti ir susistemati- 
zuoti, kad . pasiliktų kokio pa
stovesnio įspūdžio. Bet va tu 
jį išgirski vėl ir vėl, — ir jau 
tau pradedą jis patikti: atsi
meni tu jo bendrą melodiją 
arba tūlas jos vietas. Tu jau jį 
pažįsti, jis tau nebesvetimas, 
ir ilgainiui tu išmoksti jį my
lėti, myli ir nori jį girdėti.

“Repetitio ėst mater studio
rum.” Pakartojimas yra moks
lų motina. Bile kurioj moks
lo ar meno srity pakartojimas 
daug reiškia, bet užvis dau
giau jis reiškia muzikoj.

Tam ir daromi koncertai,

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Te). EV. 4-8698

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name brooktyn

Dr. Martin Luther Draugystės 36-tas

METINIS BALIUS
ADAM YAZAVITO ORKESTRĄ

Gros lietuviškus ir angliškus kavalkus šokiams.

Bus šj šeštadienį
VASARIO-FEBRUARY 7

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




