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Kostantas Kilikevičius per 
eilę metų buvo vienas žymiau
siųjų Kanados lietuvių veikė
jų. Be to, jis ėjo Lietuvių Li
teratūros Draugijos Kanadoje 
Veikiančio Komiteto 
riaus pareigas.

Prieš keletą dienų 
Kilikevičius įstojo į
kariuomenę s a v a noriu, 
žmona, Onutė, pasilieka veikti 
civiliniame gyvenime.

Vis daugiau ir daugiau lie
tuvių įstoja į Kanados kariuo
menę. Ten kol kas dar vis nė
ra verstino kareiviavimo. Jei 
kas eina kariuomenėn, eina 
savanoriškai.

Mes linkime Kostui geriau
sio pasisekimo kariauti su 
žmonijos neprieteliais fašis
tais!

Naciai įsakė Slovakijos gy
ventojams atiduoti Rytų Fron
te esantiems vokiečiams visus 
kailius, vilnones drapanas ir 
kitokius šiltesnius drabužius. 
Kurie atsisakys tą padaryti, iš 
jų bus atimta visa privatinė 
nuosavybė, o patys būsią areš
tuoti ir įkalinti.

Lietuvoje naciai iš žmonių 
tuos daiktus jau atėmė.

Prieš kelias dienas Belgijo
je vokiečiai sušaudė tris asme
nis už anti-fašistinių lapelių 
dalinimą.

Nužudytųjų vietose atsistos 
šimtai ir jie kovos tol, kol na
ciški okupantai bus iš Belgi
jos išvyti.

Na, o už savo kriminalybes 
vokiečiai kada nors turės sun
kiai atsakyti.

Raudonarmiečiams pavyko 
sugriebti 52-ros vokiečių pėsti
ninkų divizijos karo teismo iš
leista memorandlima, kuriame 
pasakyta:

“Neseniai buvo užregistruo
ta daug tokių atsitikimų, kur 
patys kariai save susižeidžia. 
Visiems kariams turi būti pra
nešta, kad už savęs susižeidi- 
mą jie bus nubausti mirtimi.“

Kada šitoki dekretai reikia 
leisti, tai galima įsivaizduoti, 
koks ten po paralių moralas 
gali būti vokiečių kareiviuo
se Rytų Fronte!

L. Prūseika “Vilnyj“ rašo: 
“Atsimenat, kaip savo lai

ku Stilsonai ir Strazdai rėka
vo : ‘Mes susivienysim su ko
munistine opozicija ir visi sy
kiu su Komunistų Partija.’’

“Tai buvo biaurus akių dū
mimas. Jie susivienijo su Gri
gaičiais, Tysliavomis, Laučko- 
mis ir su Brooklyno padugnė
mis.’’

Aš pridėsiu: jie ne tik su 
jais susivienijo, bet bando 
anuos pralenkti bjauriais ko
munistų niekinimais.

“Darbas“ praneša, kad Uru
gvajuje yra įsikūręs Lietuvių 
Komitetas Sovietų Sąjungai 
Remti. Iš korespondencijų, 
pasirodančių “Darbe“, matosi, 
jog to krašto lietuviai darbi
ninkai smarkiai aukoja tam 
Komitetui.

Pravedama kampanija 
tai, kad kiekvienas dirbąs 
muo paaukotų savo dienos 
darbį.

Gražesnio sumanymo 
rods ir netenka norėti!
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AMERIKIEČIAI PRALAUŽĖ JAPONŲ APKASŲ LINIJAS
HL

Sudaužė Japonų Bandymus LENKU ARMIJA SOVIETUOSE LAUKIA
Iškelt Daugiau Kareivių 

į Bataan Pusiau salį
DIENOS, KADA GALES MUŠT NACIUS

Mažiukas Amerikiečių Motorlaivis Torpedavo 
Didelį Japonų Karo Laivą Manilos Įlankoje

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, vas. 3. — Karo departmento pranešimai 

sako:
Filipinų Sritis — Du japonų daryti bandymai iškelt 

savo kariuomenę į vakarinį krantą Bataan pusiausalio 
buvo sudaužyti naktį vasario 2.

Tatori, specialiai būriai japonų smogikų, padarė pir
mą užpuolimą anksti šį vakarą. Amerikiečių artilerija 
pavertė niekais tą jų žygį.

Vidunaktį jie mėgino padaryt antrą ir rimtesnę ata
ką. Didelis skaičius jų valčių, lydimos karinių laivų, 
prisiartino prie kranto. Keletas mūsų naktinių vijimo
si lėktuvų pastebėjo tą japonų mėginimą, tuojaus už
puolė priešų laivus, atakuodami juos nedidelėmis bom
bomis ir ugnim iš kulkasvaidžių.

Kai priešų kariuomenė artinosi prie kranto, tai mū
sų apsigynimo jėgos pakrantėje atakavo juos, šaudė iš 
kanuolių ir kulkasvaidžių. Japonai prarado daug ka
reivių ir laivų bei valčių. Sekamą rytą buvo atrasta 
jūros pakraštyje tam tikras skaičius sužalotų priešų 
valčių. Kai kurios iš jų degė, o kitos bejėgiai plūdu
riavo. Niekam iš tų įsiveržėlių nepavyko išlipti į kran
tą. t

Veiksmai ant žemes kairiajame mūsų sparne buvo 
menki. Susilpnėjo japonų spaudimas iš pryšakio šioje 
fronto dalyje.

Amerikiečiai užtiko atskiras japonų kareivių grupes 
užfrontėje (kaip sakoma) “kišeniuose,” ir dabar ame
rikiečiai apvalo tuos “kišenius.”

Dešiniame mūsų šone, kur japonų generolo Naros 
65-ta divizija pirmiau mėgino atakuot mus pryšakin, 
įvaryt kylį tarp dviejų mūsų jėgų, mes padarėme sėk
mingą kontr-ataką prieš juos. Mūsų kariuomenė per
bėgo per trejus priešų apkasus ir pagrobė gana daug 
karo reikmenų.

Per paskutines 24 valandas priešai vidutiniai veikė 
ore, remdami saviškių veiksmus ant žemės.

Neseniai įvykusiose kautynėse buvo lengvai sužeistas 
Jungtinių Valstijų armijos brig, generolas Clinton A. 
Pierce.

Drąsus Zygis. Amerikos Torpedlaivio
d.Jungtinių Valstijų laivyno departmentas vas. 3 

išleido tokį pranešimą:
Mūsų motorinis torpedlaivis torpedavo ir, kaip ma

noma, pataikė į priešų karo laivą naktį Manilos Įlan
koje. Nors japonų karo laivo kanuolės pylė smarkią 
ugnį ir nors jų švyturiai pilnai žėrėjo, tačiau ameri
kiečių motorinis torpedlaivis sugebėjo paleist dvi tor
pedas į priešų laivą ir pats išliko visiškai sveikas—nė 
vienas japonų šovinys nepataikė į jį.

Suorganizuota batalionas iš marininkų ir jūreivių, ir 
jis dabar kovoja Bataan pusiausalyje drauge su gene
rolo MacArthuro kariuomene.

Priešų submarinas torpedavo ir nuskandino Jungti
nių Valstijų laivyno žibalinį laivą “Neches.” 126 jo 
įgulos nariai saugiai pasiekė krantą. Kol kas dar ne
žinoma, kas atsitiko su 56 kitais įgulos nariais.

Anglai Apleido Demą
London, vas. 4. — Anglų 

kariuomenė Libijoj pasi- 
kariniai

Philadelphia, Pa.

Kuibišev, SSRS. — Gene
rolas Vladas Anders, vy
riausias komandierius Len
kų Armijos Sovietuose, pa
reiškė :

“Aš nekantriai laukiu tos 
dienos, kada galėsiu duot .ji jų 
pirmą įsakymą šiai armijai.do 100,000 
eit į mūšį prieš vokiečius.”

SVARBUS SUSIRINKI
MAS IR PRAKALBOS
Ateinantį sekmadienį, va

sario 8 d., 735 Fairmount 
Ave., Liaudies Name, 2:30

; svar-
; visų darbininkiškų or- 

34I_ ’ganizacijų, “Laisvės” skai
tė* i lotovo kanalu, kuris irriguos Rytojų ir simpatikų susirin- 

jkimas, kuriame kalbės ir 
nius. O štai šiomis dienomis i Sibiro gyventojai ruošiasi duos svarbių raportų drg. 
gavome žinių, kad Uzbekų šiemet apsėti didesnius žemės D. M. Šolomskas, “Laisvės” 
respublikoje, netoli Taškento, plotus negu kada nors. i redakcijos narys, iŠ Brook- 
kolektyviečiai nusitarė kasti, žodžiu, užfrontėje gyveni-,lyno, 
didelį kanalą, pavadintą, Mo- mas virte-verda.

Nors milijonai SSR piliečių traukė iš Demos, 
yra įsijungę į tiesioginius ka- svarbaus punkto, esamo už 
ro reikalus:—vieni fronte ka- 155 mylių į šiaurių rytus 
nauja, kiti fabrikuose amuni- nuo Benghazi prieplaukos, 
ciją ir ginklus dirba,—tačiau I Bet anglai veda naują 
užfrontėje nesiliauja kūrybi- kontr-ofensyvą Msus- dyku- :vaj D0 nįetu ivvks 
nis darbas. Imoje, 90 mylių į rytų pietus1/ ’ ’

Andai spaudoje pasirodė Benghazi. /
žinių, kad sovietiniai- moksli- 
ninkai-geologai tebedirba, 1 
betiria Sovietų gamtos šalti- didžiuosius žemės plotus. _• _ _ _ X i • • •

Komisija.

1

yra pasinešus išnaikint sla
vus ir išplėšt lenkam teisę 
gyvuot kaipo tautai.

“Mūsų kareiviai niekada 
neužmirš, kad naciai išvijo 
2,000,000 lenkų iš jų namų 
ir jų žemių; kad jie sugrū- 

• lenkų į hitleri
nius koncentracijos žar- 

Dabar lenku kariuomenė džius. Mūsų kareiviai nie- 
yra perkeliama į vieną pie- kada neužmirš, kad naciai 
tinę vietą Sovietuose, kur ji gruod. 2 d. Otwodske, arti 
bus sparčiau lavinama veik-,Varšavos, sušaudė 150 mū- 
smam prieš Hitlerį. Gcnero- su žmonių už vieno vokiečių 
las Anders sako: kareivio užmušimą. Neuž-

“Mes išvien su Sovietų įniršime mes ir kitų pana- 
Sąjunga trokštame nukovot.šių žiaurumų iš nacių pusės. 
Vokietiją, nes jinai ne tik 
svetimas žemes grobia, bet

“Mes žinome, jog turime 
(Tąsa 5 puslapyje)

MICHIGANO CIO VADAI PRAŠO PREZ. 
ROOSEVELTO IŠLAISVINT BROWDERJ

Detroit, Mich. — Aukšti 
vadai daugiau kaip trisde
šimties vietinių CIO unijų 
pasiuntė prez. Rooseveltui 
prašymą paliuosuot iš kalė
jimo Earlą Browderj, Ko
munistų Partijos sekreto
rių. Jis įkalintas už smul
kius technikinius skirtumus' 
jo pasporte.

Tarp tų, kurie dabar pra-

šo išlaisvint Browderj, yra 
Wm. Marshall, vice-direkto- 
rius CIO Automobiliu Dar
bininkų Unijos Chryslerio 
fabrikuose; Ben Probe, se
kreto rius-iždininkas Michi- 
gano valstijos CIO unijų 
centro ir 35 kiti įtakingi va
dai.

Savo telegramoje prezi- 
(Tąsa ant 5-to pusi.)

Kaip Valdžia Rems Šei
mas Paimamą į Karinę 

Tarnybą Vyrą
Washington. —Drafto di

rektorius gen. Hershey pa
skelbė, jog valdžia rems 
šeimas, kurių duonpelniai 
bus paimti armijon, pana
šiai, kaip laike praeito karo.

Aname kare gi buvo taip. 
Kareivis turėjo pervest sa
vo šeimai pusę algos, arba 
ne daugiau kaip $15 per mė
nesį. Valdžia iš savo pusės 
pridėdavo tiek pat ar dau
giau, iki $50 per mėnesį, 
žiūrint, kiek yra šeimos na
riu.

100 Tūkstančių Daugiau 
Liuosnoriy Įstojo į 
Amerikos Laivyną

Washington. — Nuo japo
nų niekšiško užpuolimo ant 
Perlų Uosto gruodžio 7 d. 
iki šiol savanoriškai įstojo 
į Amerikos laivyną dar 100 
tūkstančių jaunų vyrų. “Ta
tai įrodo patriotinę dvasią 
širdyse, šios šalies žmonių,” 
kaip pareiškė admirolas 
Randall Jacobs.

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė, pagal kongreso nuta
rimą, ims į karo laivyną iki 
500 tūkstančių vyrų.

Jungtinių Valstijų Bom- 
bininkai Nuskandino Du

Japonijos Laivus
Washington, vas. 4. — 

Karo departmentas prane
šė, kad septyni didieji Ame
rikos orlaiviai bombomis 

jėgos į talką anglam, ginan- [nuskandino du Japonijos 
tiem Singapore salą su tvir- [transporto laivus, turbūt, 
tuma, prie pietinės dalies ^a.r ir trecią, ties žibalo 
Malajų pusiausalio. Gen. prieplauka Balik^ Papanu, 
Wavell ragino Singapore rytiniame pakraštyje Bor- 

1 gynėjus laikytis, kol bus at-J160 sai°s» Holandų Indijoje, 
siųsti jiem tie pastiprini-1 ^et gal šie laivai būsią ir 
mai.

Japonų orlaiviai nuolat 
bombarduoja S i n g a pore. 
Anglų artilerija pleškina ja
ponus, besibūriančius pieti
niame gale Malajų pusiau
salio prieš Singapore.

Siunčiama Daug Anglą 
Ir Amerikiečių į Sin
gapore prieš Japonus

Singapore, vas. 4. — An
glų komandierius gen. Wa
ved paskelbė, jog atvyksta 
didžios anglų ir amerikiečių

Šalčiai Graikijoj taip pat 
dideli, o gyventojams nėra 
kuro.

tie patys, apie kurių nu- 
skandinimą vakar buvo pra
nešta.

Washington. — Gen. Her
shey sako, kad Amerikai ga
li prireikt net keliolikos mi- 
lionų vyrų armijos.

Berlin
ša apie aštrias kautynes So
vietų fronte.

Naciai prane-

Sovietų Ofensyva Laimi; 
Naciai Šaukiasi 300J)00 
Daugiau Kariuomenės

Raudonarmiečiai Žygiuoja Linkui Smolensko; 
Jau Tik už 20 Mylių nuo Dniepropetrovsko

Maskva, vas. 4. — Nežiū-| (New Yorko radijas an- 
rint visų naujų savo pasti- tradienį vakare perleido ži- 
prinimų, naciai nepajėgia nią, kad 
sulaikyt Raudonosios Armi- jau tik 10 mylių iki Dnie- 
jos. Raudonarmiečiai smar
kiai atakuoja ir vis laimi 
Leningrado, Maskvos ir Uk
rainos frontuose.

Sovietinė kariuomenė gru
miasi nuo Kirovo linkui 
Smolensko, stovinčio už 230 
mylių į vakarus nuo Mask
vos.

Ukrainos fronte raudon
armiečiai tiek pažygiavo 
pirmyn, kad jiem tėra jau 
tik 20 mylių iki didžio pra
monės centro Dniepropet
rovsko, kaip praneša Asso
ciated Press, amerikiečiu ži
nių agentūra.

Sovietam telieka

propetrovsko.)
Pietiniai v a k a r i niame 

(fronte viename mūšyje rau
donarmiečiai nukovė 1,300 
vokiečių.

Leningrado srityje sovie
tinė kariuomenė sunaikino 
16 vokiečių fortu kų ir eilę 
apkasų, ir atėmė kai kurias 
'pozicijas iš priešų.

Raudonoji Armija dauge
lyje vietų maršuoja per su
kalusių vokiečių lavonus. 
[Šalčiai kai kur siekia 40 
[laipsnių žemiau zero.

(Tąsa 5 puslapyje)

Bus Imama Amerikos Amerika Pristato So- 
Armijon Šimtai Tūks- vietam Tik apie Pusę 

tančių Atidėtą Vyru Žadėtos Paramos
Washington. — JungtinesWashington. — Direkto

rius verstinos karinės tar- Valstijos per paskutinius 
nybos, generolas L. B. Her-1tris mėnesius pristatė So- 
shey pareiškė, kad bus ima-į vietų Sąjungai mažiau, kaip 
mi armijon ir tie, kuriuos j pusę žadėtų pabūklų ir reik- 
draftas buvo atidėjęs į to
lesnes klases dėl mažesnių 
fizinių nesveikumų, dėl “so
cialių ligų” bei kitų apeina
mų priežasčių. Tuo būdu su
sidarys nauji šimtai tūks
tančių kariuomenės.

Gen. Hershey sako, jog 
neužilgo bus draftuojami 
armijon vyrai iš visų gru
pių tarp 20 ir 45 metų am
žiaus. Taipgi būsią sure
gistruoti visi vyrai nuo 45 
iki 64 metu amžiaus ir trau
kiami į šalies gynimo parei-.iš Amerikos pasiekia sovie- 
gas bei statomi į karui svar- tini mūšių frontą, 
bius darbus.

Galimas daiktas, jog teks 
registruoti ir moteris būti-j 
niem karui darbam bei pa-j 
galbinėm tarnybom.

menų. Dėl to yra rimtai su
sirūpinę tūli Amerikos val
dininkai, kurie žino, kaip

Hitleris rengiasiplačiai
naujai ofensyvai prieš So
vietus pavasarį.

dvi pamatinės prie
žastys, kodėl Amerika nenu- 
siunčia tiek pagalbos Sovie
tams, kiek prižadėjo mask
viškėje sutartyje. Viena 
priežastis, tai ilgas ir keblus 
reikmenų pergabenimas lai
vais: praeina šešios iki 8-nių 
savaičių, kol reikmenys

Sovietai Atkariavo 
Svarbą Miestą

Antra 
priežastis yra .ta, kad pa
čiai Amerikai dabar reikia 
daugiau karo pabūklų.

ANGLIJA ĮVYKDANTI 
SAVO PRIŽADĄ

Nuo karo pradžios su Ja- 
| ponija, Anglijai taipgi rei
kia kur kas daugiau pabūk
lų; bet Anglija iki paskuti
nių savaičių pristatė Sovie
tam tiek karinių reikmenų, 
kiek žadėjo.

(W0R radijas antradienį

Badas Graikijoje
Ankara, Turkija. — At-

LONDON, vas. 4. — Pra
nešimai iš Maskvos teigia, 
kad Raudonoji Armija at-vakare teigė, kad Anglija 
kariavo nuo vokiečių svar- pasiunčia Sovietam pusę vi- 
bų miestą Maskvos fronte,J su tankų, kiek anglai pasta- 
netoli Smolensko, bet tas to.) 
miestas, karinio slaptumo 
sumetimais, yra pažymimas 
tiktai raide V.

Rusai gana toli pažengė
pirmyn pagal Vakarinę keleiviai iš Graikijos liūdi- 
Dauguvą (arba Dviną). ja. kad gyventojai ten, pa-

- T---- j gal nacių patvarkymą, ne- 
Ankara, Turkija. — Na- gali gaut daugiau, kaip 

ciai ištraukė visa galima sa- penktadalį svąro duonos per 
vo kariuomenę iš Juooslavi- dieną; bet dažnai ir to ne
jos, Francijos. Norvegijos ir gauna per 10 iki 15 dienų, 
kitų užimtų kraštu ir siun- Tūkstančiai graikų jau iš- 
čia frontan prieš Sovietus, .mirė badu.
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Laisviečių Suvažiavimui 
Pasibaigus

Mūsų, laisviečių, metinis suvažiavimas 
buvo pasekmingas. Jis buvo didelis, 
draugiškoj dvasioj pravestas ir suteikta 
dienraščiui stambi medžiaginė parama.

Dar prieš suvažiavimą mes skelbėme 
tūlų sveikintojų vardus ir laiškelius. Da
bar, po suvažiavimo, neužilgo mes pas
kelbsime ir tuos, kurie dar nepasirodė 
spaudoje.

Suvažiavimo sesijose, diskusuojant ir 
kalbant apie dienraščio platinimo reika
lus, kiekvienas laisvietis patriotas ir vei
kėjas sakė: Jei tik norima, galima gauti 
naujų “Laisvei” skaitytojų. šiuo metu 
lengviau jų gauti, negu kitados, šiuo me
tu žmonės labiau domisi pasauliniais įvy
kiais, kuriuos dienraštis “Laisvė” plačiai 
nušviečia.

Bet kiekvienas taipgi pažymėjo, kad, 
norint gauti naujų “Laisvei” prenumera
torių, reikia netingėti prieiti prie žmo
nių, juos paraginti, paprašyti, kad jie 
“Laisvę” užsisakytų.

Tai yra tiesa. Ir mes manome, kad mū
sų draugai laisviečiai, tie, kurie buvo su
važiavime ir nebuvo, jos nepamirš.

Šiandien dienraščio “Laisvės” platini
mas ir stiprinimas yra vienas didžiausių 
mūsų darbų ir mes neprivalome to nei 
minutei pamiršti!

Hitlerininkų Tikslai Aiškūs!
Tieji Hitlerio šalininkai, kurie prieš 

gruodžio 7 dieną stovėjo su juo atvirai, 
dabar pakeitė savo taktiką. Jie dabar ne
gali rėkti, šaukdami Amerikos žmones 
nekariauti prieš Hitlerį ir prieš Japoniją. 
To skelbti negali, nes Japonijos gengste- 
riai ir Hitleris paskelbė karą Amerikai 
pirmiau, negu pastaroji aniems. Jei jie 
šiandien panašiai rėkautų, tuomet Ame
rikos žmonėms būtų aišku, kas jie per 
ponai.

Todėl jie šiandien turi naujus savo vei
kimo būdus. Jie skelbia, per spaudą ir 
prakalbas ir asmeniai, kad Amerika pri
valo koncentruoti savo visas jėgas karui 
prieš Japoniją, paliekant Vokietiją ant- 
raeiliniu dalyku. Kai kurie iš jų netgi 
skelbia, būk mes galį susitarti su Hitle
riu prieš Japonus.

Buvusių apyserių spauda, pav. Hears- 
to spauda, aną dieną iškėlė obalsį, būk 
dabar Amerikai karo centras yra ne At- 
lantikas, bet Ramusis Vandenynas.

Nereikia nei aiškinti, ko tie žmonės 
nori tuomi pasiekti. Jie nori gelbėti Hit
lerio kailį. Jie nori, kad Amerika pamirš
tų, jog Hitleris yra didžiausias priešas ir 
kad jis turi būti pirmiausiai sunaikintas. 
Jie žino, kad tas padėtų Hitleriui.

Tas viskas privalo Amerikos žmonėms 
būti žinoma. Jie turi suprasti, kad mes 
esame kare ant dviejų frontų ir abiejuose 
turime kariauti. Baisu ir pamąstyti, kas 
būtų, jei Amerika pradėtų galvoti taip, 
kaip galvoja amerikiniai hitlerininkai.

Bet jie to nesulauks!

Uruguajaus Liaudis su Jungti
nėmis Valstijomis

Uruguajiečių lietuvių laikraštis “Dar
bas” rašo:

“Japonų tautos išsigimėlių reakcionie
rių gauja gruodžio 7 pradėjo piratiškąjį 
puolimą prieš Amerikos Jungtines Vals
tybes. Prezidento Ruzvelto, kaip ir Čior- 
čilio, vyriausybė griežtai atmetė miun- 
chenišką japonų reikalavimą ir neišsi
gando jų grasinimu.

“Talkininkaudami Vokietijos ir Itali
jos nacifašizmui, Japonijos nuožmieji 
plėšrūnai atidarė ugnį prieš Amerikos 
Jungtines Valstybes.

“Karo veiksmai jau vyksta Amerikos 
kontinento pakraščiuose. Su Amerikos į- 
sitraukimu į karą, skerdynių ugnis baigė 
apžioti visą pasaulį. Barbarų jėgos, ago
nijoje, grasina užgrobti visą Žemės skri
tulį. Japonai fašistai prievarta bandys 
užkariauti Amerikos žemyną ir jame į- 
vesti viduramžių santvarką.

“Amerikos Jungt. Valstybėms solida
rumą prieš japonus pareiškė veik visos 
Centralinės ir Pietų Amerikos valstybės.

“Urugvajaus liaudis taipgi eina su 
Šiaurės Amerika. Jau vyksta visa eilė 
mitingų, susirinkimų ir ruošiamasi, iš
vien su visais liaudies demokratiniais 
sluoksniais, išsilieti į Monte vide j aus gat
ves ir demonstratyviai išreikšti pasipik
tinimą fašistiniais agresoriais, reikalau
ti ryšių nutraukimo su tomis valstybė
mis, kurios stojo*prieš civilizaciją; reika
lauti, kad vyriausybė tuoj sueitų-į kon
taktą su Sovietų Sąjunga, užmegsdama 
tamprius ryšius; ir reikalauti nuteisti fa
šistą Herrerą.

“Urugvajiečiai karštai priėmė savo 
prezidento Baldomiro kalbą šio mėn. 7 
dieną, kur, tarp kitko, jis pabrėžė, jog 
‘Urugvajus išpildys visus pažadus, pra
vestus tarptautinėse konferencijose.’ A- 
pie prezidentą Baldomirą dabar, kaip 
niekad, spiečiasi visi priešfašistiniai 
sluoksniai. Urugvajaus Komunistų parti
ja irgi davė viešą pareiškimą, jog ji re
mianti prezidento politiką ir kartu sto
janti už mobilizavimą jėgų ginti Ameri
kos žemyną.

“Tačiau, pirmieji mūšiai turi įvykti su 
vietos Kvislingais. Herreros fašistinė 
partija jau metė kovos pirštinaitę Herre- 
ristai dabar drąsiai švaistosi su grąsini- 
mais pradėti kruviną perversmą. Per ‘EI 
Debate’—savo oficialųjį organą—jie įžei
dinėja prezidentą Baldomirą ir visus de
mokratus ir, kaip minėjome, kovos pirš
tinaitė jau randasi numesta. Urugvajie- 
čiams teks ją pakelti ir garbingai susi
remti į dvikovą su nacifašizmo šalinin
kais.”

John 1 isa, tabako darbininkų organizatorius i CIO uniją, duoda savo kraujo 
Amerikos Raudonajam Kryžiui Philad elphijoj.

Trumpai ir Storai buvusią Lietuvos fašistų - 
tautininkų valdžią, dėl ko? 
Ar jiedu mano, kad Lietu
va yra amžinas fašistų liz
das, o ta valdžia — tai se
na fašizmo višta, kuri savo 
lizdo neatras, dėl to jiedu 
tą kvakšę sodina į senąją 
gūžtą. O žlibiai nemato,

kompanijų “racket’o.” Me
tai atgal valdiški žmonės ir 
unijos patarė pradėt po va
liai rengti įtaisas karo daik
tams dirbti. Kopipanijos to 
nedarė. Dirbo ekstra dau
giau luxury automobilių, 
sudirbo į juos retas medžia
gas, reikalingas karui, da- _ 
bar ims už automobilius di- kad ten tupi Hitlerio gai
delius pinigus, o tuo tarpu dys ir peri savo kiaušinį, 
karo darbai miegos, mie
gos

Mėto Pėdas damas su kitais “kėdės ge- 
Anglijos parlamente ne nerolais” (ir viena “kėdės 

sykį buvo valdžia kritikuo- generole”), sakiau (ir jie 
jama, kad karas vedamas sakė), kad japonai baisai 
lyg ir be užsidegimo, be na- smarkiai užklupo, lyg neti- 
šumo, arba be noro suduoti ketai, tai anglai nespėjo su- 
priešui į skaudžiausią vietą, naikinti guminio miško, 
kad jį greičiau sumušus vi- konkretinių kelių ir tiltų, 
sai. Taip, valdiška karo va- Bet anglų valdžios paaiški- 
dovybė perilgai buvo žy- nimas kitoks ir mes savo 
miame ; iškrikimo laipsnyje, spėjimą turim atsiimt. Vie- 
Dabar, sausio mėnesyj tei- nok aš vis manau, kad jie'
sino valdžią prieš parlamen- nepaspėjo nuniokoti žemę, nui, kuris dirba valdžiai už 
tą du jos nariai: lordas At-^Tik sarmatinasi prisipažin- į vieną dolerį algos per me- 
tlee ir užsienio reikalų mi- ti. O gal nenorėjo tos ,me- tus. 
nisteris Anthony Eden. Pa- todos vartoti dėl to tik, kad 
starasis sakė (8 dieną), kad pasaulis žino ją (metodą) 
Malajuose britų karinės esant rusų armijos įstaty- piečiu"bendras amžius buvo 
spėkos buvo daug sykių di- mu. Aristokratai, juk gei- ir pusė metų, taigi pail- 
dinamos nuo 1939 m. Jis džia patys viską pirmiausia !ggj0 trejais metais su vir- 
pridėjo štai kokį įdomų da- sumanyt ir padirbdyt, o ne (3.3), negu buvo pra. 
lykų: .imti pavyzdį iš kokių pras- eitam dešimtmetyje.

T> - -L -1-1--------- J-----------Kuomet mes būdavom be- čiokų. Bet dabar jie tapo 
si taria siųsti kariuomenes į prasčiokų (commons) par- 

I Vidurinius Rytus arba į Ru
siją, tai vis Malajų reikalai 
buvo aptariami.”

Kaip žinome, Anglija ža
dėjo vasarą ir rudenį siųs
ti savo kariuomenę į Sovie
tų Sąjungos frontą, pagel
bėti apginti, tai Ukrainą, 
tai Kaukazą. Praeidavo tam 
tikras laikas, laukdavome 
reporterių žinių apie anglų 
kariuomenės pasižymėjimą 
rytų fronte (tuomet taip 
vadino Sovietų frontą prieš 
nacių atakas), ir kaip nėr, 
taip nėr tų angių. Ir vėl 
mes demokratijos nariai ir 
kiti “kėdės generolai” saky
davom, kodėl tie anglai, vie
toj rytų, neina prieš Vokie
tiją iš vakarų? Kodėl neati
daro vakarų fronto?

| Dabar pasirodo iš Edeno 
pasiteisinimo, " kad jie tik 
tyčia apie Rusiją kalbėdavo, 
o slaptai nutardavo siųsti

lamente priversti pasiteisin
ti. Jie pasakė: “žiauriai” 
pritaiką “scorched earth po
licy in Malay!” Argi tai ne 
“kėdės generolai” paskati
no prie to?

Parlamento lordų name 
dėl tos pačios karo veiklos 
smerkė lėktuvų komandą 
lordas Addison ir tik tiek 
pasigėrėjo, kad vyriausias 
oro maršalas, lordas Brooke 
-Popham liko pašėduotas. 
Addison’as jį pavadino mul
kiu — “nincompoop.”

Lordas Addison yra “dar
bininkų” (darbo, labor) va
das lordų name. Jis dar pa
sakė: “Prityrimas kūrė su 
Japonija iki šiol buvo vie
nas nusivylimų nuosakumas 
(one succession of disap
pointments).”

Baisi Liga “Tetanus”
Pereitą rudenį buvo žinia, 

kad Lietuvoj platinasi pa-

Jiedu dar gieda, kad Rau- 
Karas dėl to ilgiau donoji Armija buvo užėmu- 

Daug anarchijos, si Lietuvą su Hitlerio prita- 
Dėl to auto kompanija dik- rimu; taip “pats” Hitleris 
čiai pakėlė algą p. Knudse- sakė. — Jiedu šventai tiki 

į Hitlerį. Tiki jo žodžiais.
‘Klasikinis Neutrališkumas’

Pan-Amerikos suvažiavi
me Brazilijoje Jungtinių 
Valstijų užsienio sekreto
riaus pagelbiningas Mr. 
Welles pasakė, pabrėždamas 
aiškiau, kad dabartinėj ga
dynėje klasikinis neutrališ
kumas visai nenaudingas 
arba negalimas. Ištiesų, 
neutrališka šalis beveik nei

Gyvybe
Pereitais metais ameri-

Kiek amžius sutrumpės 
per karą?

Važiuotės nelaimės didė- viena negali išsilaikyti; no- 
ja. Iroms - nenoroms

1940 met. nuo automobi- traukta į karą. Jau tą pir- 
lių nelaimių žuvo 4,249 žmo- mas pasaulinis karas paro- 
nės, o 1941 m. — 4,791.

Šiais metais turėtų ma-pradėjo ne dvi šalys tarp 
žiau žūti, nes automobilių savęs, o dvi didelių šalių są- 
bus mažiau. Bet jie bus di- jungos. Tos sąjungos apsu- 
desni “klederos,” 
bę smarkiau šluos.

Iš Vieno Kiaušinio
Gieda: “Komunistai, per 

akis meluodami, skelbia, kad dabar jau ir klasikinė 
kad p. P. Žadeikis ‘Lietu-nepriklausomybė negalės 
vos neatstovauja,’ — todėl, gyvuoti. Šis karas tą pa- 
kad jiems taip įsakė jų darys, kad šalys turės eko- 
‘partija,’ kitaip sakant, Ko- nominiai ir politiniai viena 
minternas.” nuo kitos priklausyti. Ypač

Taip gieda Grigaitis ir mažosios šalys turės rūpin- 
kartoja S. Michelsonas — tis išgauti nuo kurios nors 
du nesusitupėję seni jau- didžiosios šalies plačią au- 
nuoliai, iš vieno kiaušinio tonomiją — savistovybę, o 
išlindę. Taip stropiai gina ne nepriklausomybę.

būna į-

ldė. Tai dėl to, kad karą
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tai gyvy- pa ir nenorinčias kariauti ir 
įkartais sumindžioja neutra- 
liškas šalis.

Galima taip pat sakyti,

ASMENINIS ŠVARUMAS
—------— l
tiek nereikalingos medžiagos, 
negu plaučiai. Todėl reikalin
ga užlaikyti oda švariai ir 
odos skylutes atviras. Tinka
mas maudymasis užlaiko žmo
gų geriausioj sveikatoj. Mau
dymosi laikas neturi būt ilges
nis 20 miliutų.

Vartokite gerą castilo ar 
glicerino muilą. Jeigu oda yra 
jautri ir trūksta, pusė svaro 
krakmolo dadėta į vandenį 
apmažins trūkimą. Jeigu la
bai prakaituoji, dadėk pusę 
puoduko amonijos į vandenį, 

i,Nereikia maudytis iki nepraeis

kariuomenės sutvirtinimą i siutimo ,Įiga. Aš stebėjausi: j 
Malajų salas. Taigi mėtė, jęįe^ esu gedėjęs, pasiutimo 
pėdas, kad priešas su sub- pga platinasi tik dideliuose 

vasaros karščiuose, o ne ru
denyje.

| Daktarė B a 1 trušaitienė 
’ mano, kad gal tenai plati
nasi liga “tetanus,” kuri 
žmonėms išrodo, kaip pasiu
timas. Kai į žaizdas įeina 
žemių ir lieka neišplautos, 
tai tankiai ta liga apsireiš
kia. Visą žmogų suima mėš
lungiai ar “krempai,” ar 
kaip kitaip juos pavadinsite. 
Baisu žiūrėt, kokia ta jo
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kankynė., Paskui atleidžia, valome suprasti, kad muilas dokite šepetį vieton spondžio,

Į antiseptiškam tikslui, mediką-i 
! liam tikslui ir tt. Kožnas mui
las turi aliejų arba riebalų

marinais nepriširengtų pa
sekt ar pasitikti juos.

Priešo suvedžiojimai, pri
gavimai reikalingi ir tokie^ 
ir kitokie.

(Paaškinimas: apie Mala
jų sutvirtinimus Edenas 
kalbėjo dėl to, kad anglai ir 
net Chinija ėmė į padanges 
šaukti, kodėl valdžia nepai
so Malajų ir visų Tolimųjų 
Rytų ir vis tiktai pasitrau
kia nuo japonų.)

Išdeginta žeme

švarumas yra grožės pama
tas. Gydytojai, slaugės, den- 
tįstai, mokytojos, darbdaviai, 
tėvai, galima sakyti, miestai ir 
valdžios, ragina prie švarumo 
odos, galvos, dantų, nagų, 
plaukų.

Kiekvienas asmuo privalo 
būti švarus. Muilas rankoms, 
burnai, galvai ir skutimuisi,— 
turi būt pasirenkama labai at
sargiai kiekvienam savo tiks
lui. Dantų valytojai, kremai 
ir pauderiai, taipgi turi savo 
dalį prie kūno švarumo.

Kalbant apie muilą, mes pri-: dvi valandos po valgio. Nau-

Tą pačią dieną parlamen- po kiek laiko vėl suima vi- (padarytas valymui, 
tui - žmonių atstovams at- są kūną, 
sakydamas į kritikas, lor
das karaliaus

gydymui, nes jis atidaro odos skyles.
Pučkai arba juodgalviai 

retai randasi sausoje odoje. 
Oda, kuri perdaug taukuota, 
sutraukia nešvarumus. Todėl

Lietuvoje, be abejo, žmo- 
__ _______ privatinio nes nuo nacių slapstėsi že- 
antspaudo (Privy Seal) At- mes lindynėse, kaip jie da- savo pamate. Kastilio muilas 
tlee, tikrino, kad valdžia rė pirmajame pasauliniame padarytas iš alyvų aliejaus, tai aliejuota oda visada turi 
“žiauriai” pritaiko išdegin- kare. Galėjo gauti tetanu- ' - - -' ■ 1 n

Anglų kareiviai praeitam 
kare sirgo ta liga 800 iš 

O antrajame pa-

tos žemės (scorched earth) są. 
politiką Malajų ir kitose 
Tolimųjų Rytų srityse.

Kuomet pirmą syk anglų 100,000.
armija Malajuose pasitrau- šaulio kare, pas Dunkirką 
kė nuo japonų, tai paliko Francijoje, susirgo tik 45 iš 
tiems priešams viską svei
kai, kaip buvo. Tuomi bai
siai nustebino pasaulį, o an- 

!glų visuomenę perpykdė. O 
koks buvo valdžios pasiaiš
kinimas, tada? Žiauriai juo
kingai erzinantis! Sakė: gu
mos medžius išdegint nega
lima, jie'nedega, būtų rei
kėję kirst vieną paskui kitą. 
Bet’ tas sunaikinimas būtų 
kenkęs vietos gyventojams: 
jie gyvena vien tik iš gumi
nio miško darbij.

Matote, kai japonams pa
liko miškus, tai dabar ma
ltiečiai turės darbo; dirbs 
japonams gumą, kad leng
viau galėtų sumušt anglus, 
australiečius, amerikonus ir 
kitus talkininkus. Žiaures
nės mielaširdystės neparo
dytų nė tas, kurį “Dievas 
norėdamas nubausti, pirma 
atima protą.”

Aš bandžiau .fą anglų ka-

kiekvieno šimto tūkstančių. 
Kodėl taip sumažėjo? Iš 
kiekvieno šimto britų karei
vių, kurie bėgo iš Franci jos, 
devyniasdešimts buvo įskie
pyti nauju vaistu, anti-teta- 
nus’o toxoidu.

Francijos armijoj rapor
tuota, tik vienas kareivis 
miręs tetanus’u.

Daug Naujų Bedarbių
Karo daiktų gamyboj nė

ra gana darbininkų. Bet 
prezidentas Pvooseveltas rei
kalauja 300 milionų dolerių 
parėmimui naujų bedarbių.

Kai ramaus laiko fabri
kus perkeičia į karo dirbtu
ves, tai tuo tarpu darbinin
kai neturi darbo. Detroite 
automobilių darbininkų da
bar yra apie 200 tūkst. be

Kokoa muilas padarytas iš pučkų ir juodgalvių. G oriau- 
, aliejaus išspausto iš džiovinusias būdas to išvengimui, rei- 
tų kokosinių riešutų vidurių. kia visiško švarumo. Jeigu 
Kiti muilai padaryti iš linų jūsų oda taukuota, nebijokite 
aliejaus, peanacų aliejaus ir mazgoti ją pertankiai. Jeigu 
taip toliau. Taro muilas ir 
karboliškas muilas vartojami 
disinfekcijos tikslui. Gliceri
nas naudojama pridavimui 
dėl muilo švelnaus ir raminan
čio jausmo. Spalva ir perfu- 
mas tik patenkinimui nekuriu 
žmonių skonių. Pirkite pasiti- 
kėtinos kompanijos muilą, ir 
neklysite.

Veidui vartojamą muilą ne- 
keitinėkite. Kaip randate mui
lą, kuris tinka odai,—nenau
dokite kitų.

Reikia būti atsargiems su 
galvos mazgojimu, 
kite kokio ten seno 
kokio ant greitųjų 
plaukams mazgot 
Gaukite gero castile muilo, 
apipilkite jį šiltu vandeniu ir 
pilkite vandenį iš viršaus ant 
galvos. Labai gerai plaukams, 
dvidešimts keturiomis valan
domis prieš mazgojimą gal
vos, įtrint alyvų aliejum į gal
vos 6dą. Tas paliuosuoja pleis-

Nenaudo- 
muilo ar 
parinkto 
dalyko.

darbių. Taip jie skurs, sa- .kanas ir atgaivina plaukų šak- 
ko, iki rudeniui, nes tik ta- nis.
da bus dirbtuves perkeistos
į karinį stovį. To nebūtų

ms.
Oda atlieką reguliares funk

cijas taip, kaip širdis, plau- 
riuomenę pateisinti. ~Kalbė- reikėję, jeigu nebūtų buvę jčiai ir tt. Oda išmeta du syk

gerokai aliejuota, — du syk į 
dieną su muilu ir vandeniu 
mazgojimas nėra perdaug. 
Jeigu labai aliejuota, ketu
ris arba penkis sykius į die
ną nebus bloga numazgojus; 
tas tiktai užlaikys odą šva
riai. Pauderis nepakenks odai, 
jeigu tik jį dėsi po tinkamai 
gero n u mazgojimo. Masažas, 
jeigu daroma ncperdaug, yra 
geras aliejuotai odai, nes juo- 
mi išvaloma oda.

Kožnas žmogus daro gero 
sau ir visuomenei, bandyda
mas užsilaikyti sveikiausia 
kaip galima. Mūsų atsakomy
bės prasideda namie.—Švarūs 
namai, švarūs kiemai, švarios 
gatvės,— bet svarbiausia viso, 
—švarus kūnas. Kūną reikia 
turėti švarų ne tik iš lauko, 
bet ir iš vidaus. Geriausias bū
das užsilaikymui sveikai, tai 
vengimas nevirškinimo. Pro
tingai rinkime sau valgį. Val
gykime maišytą valgį-neper- 
daug mėsos, vaisių, daržovių 
grūdų, pieno. Pasirinkime to
kį valgį, kuris sutinka su mū
sų skilviu. *

F.L.I.S.—Common Council.
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“LAISVES” REDAKCIJA RAPORTUOJA
ŠĖRININKŲ - SUVAŽIAVIMUI

Italas tankistas kur nors Libijoj pasiduoda nelaisvėn britų kariui.

"Laisves” Suvažiavimo Dalyvių 
Diskusijos

Arba antai prie “Telegra
mų iš Dangaus” padėtas pa
veikslėlis velniuko. Tatai 
įžeidžia bei atstumia tikin
čius. Mes gi norime, kad 
visi skaitytų mūsų laikraš
ti-

Vinikaitis, S. Ozone Park 
— Šiose kalbose mes tik vis
ką užgiriame. Bet žmonės 

i kai ką kritikuoja. Būna 
! persūdyta, taip antai, Kris
luose, kur pasakyta, “kaip 
kad saulė netekės iš vaka- I 
irų” ir t.t. Buvo perdėta ir 
kitų dalykų. Geriau neda- 
dėt, o ne perdėt. Reikia 
vengti išsišokimų. Mūsų 
žmonės labai tiki “Laisve,” 
bet kai pamato, jog buvo 
persūdyta ir ne taip išėjo, 
tai atšala nuo “L.”

Kai kurie sako, kad “Lais
vė” perdaug giria Sovietus; 
jie prisimena, kad “Laisvė” 
rašė, jog Lietuva prie So
vietų bus pilnai apsaugota. 
Neturime perdėti nei laimė
jimų, nei pralaimėjimų. Per
dėjimais mes, vietoj pa
trauki naujus skaitytojus, 
dar atstumiame ir senuo
sius.

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.

(Pabaiga)

Gauname Žinių apie Lietuvą
Šiandien, turiu pasakyti, kad mes jau 

daugiau gauname žinių apie Lietuvą, — 
telegramomis ir laiškais, — kurios pasa
ko daug dalykų apie mūsų tėvų žemę. 
Bet palaikyti normalius ir nuolatinius 
susisiekimus su Lietuvos veikėjais, gyve
nančiais už Lietuvos sienų, gyvenančiais, 
aišku, Sovietų Sąjungoje, neįmanoma. 
Pirmiausiai, kliudo susisiekimai, nes gy
vename karo laiką. Antra, mūsų priete- 
liai - rašytojai yra užimti darbu. Kiek
vienas jų, pasitraukęs iš Lietuvos, daro 
viską, kad juo greičiau sunaikinti Hitle
rį ir jo naciškas jėgas ir kad Lietuvą iš
laisvinti. Daugiausiai šiuo metu apie 
Lietuvą informuoja žymus lietuvių ra
šytojas Jonas Marcinkevičius.

Nesididžiuojant galime pasakyti, kad 
šiandien “Laisvė” yra vienintelis lietu
vių laikraštis Amerikoje, kuriame tel
pa daugiausiai žinhi apie šiandieninę pa
dėtį Lietuvoje.

Toji spauda, kuri per keletą mėnesių 
maitino savo skaitytojus hitlerininko 
Ancevičiaus iš Berlyno melais, matyt, 
bus nutraukusi su juo ryšius po to, kada 
Hitleris paskelbė karą Amerikai.

Nepagerėjo mūsų dienraščio santikiai 
su ta spauda iki šių laikų ir vargiai jie 
greit pagerės. Mūsų priešai nori, kad 
mes skaitytume p. Smetoną Lietuvos pre
zidentu. Mes gi tą atsisakome daryti. 
Mes manome, kad p. Smetona yra Lie
tuvos liaudies priešas ir skaityti jį pre
zidentu būtų cįidelis lietuvių tautai nu
sidėjimas. Smetona pabėgo iš Lietuvos 
pas Hitlerį, o iš ten atvyko Amerikon 
fašistinę smalą virti, ardyti Amerikos 
lietuvių vienybę.

Mūsų priešai nori, kad mes pripažin
tume Smetonos paskirtuosius diploma
tus Amerikoje Lietuvos atstovais. Mes 
to nedarome. Jie liovėsi atstovavę Lietu
vą 1940 metais. Jie šiandien tegali at
stovauti tik smetonininkus, lietuvių tau
tos neprietelius.

Prieš tūlą laiką “Naujienos,” pav., 
priėjo net prie to, kad pradėjo raginti 
p. Žadeikį traukti “I^aisvę” valdiškan 
teisman, kam jinai nepripažįsta jo teisė
tu Lietuvos atstovu! Mes jiems sakome: 
pertrumpos jūsų, ponai, rankos!

Mūsų Pažiūra į Lietuvą
Lietuvos dabarties ir ateities klausi

mu mūsų dienraščio pozicija yra tokia (ir 
aš manau, kad suvažiavimo dalyviai su 
ja sutiks):

1. Mes norime, ir tąja linkme viską da
rome, kad Lietuva būtų kuoveikiausiai 
išlaisvinta. Bet ji bus išlaisvinta tik tuo
met, kai Hitleris bus sunaikintas, kai Vo
kietijos nacių-budelių kruvina koja nesto
vės ant Lietuvos žemės. Todėl mes ragi
name visus Amerikos lietuvius koope
ruoti su savo krašto, Amerikos, vyriau
sybe Hitleriui ir jo itališkiems ir japoniš
kiems sėbrams sunaikinti. Tuomet bus 
ne tik Amerika saugi ir laisva, bet mūsų 
tėvų kraštas, Lietuva, bus saugus ir 
laisvas!

2. Dėl Lietuvos vidujinės santvarkos 
mūsų dienraštis niekad Lietuvos žmo
nėms nediktavo ir nediktuos. Tai jų da
lykas. 1940 metais Lietuvos liaudis, kai 
smetoniškas režimas negarbingai žlugo, 
pasirinko tarybinę santvarką. Per apie 
11 mėnesių jie toje santvarkoje gyveno. 
Jeigu jiems tarybinė santvarka nepatiks, 
jie galės pasirinkti kitokią, nes Sovietų 
Sąjungos konstitucija garantuoja kiek
vienai respublikai teisę pasitraukti iš So
vietų Sąjungos, jei tos respublikos žmo
nės to nori.

3. Mes griežtai priešinamės ir smer
kiame tuos žmones, kurie, bando Ame
rikoje ar Kanadoje steigti “Lietuvai val
džią.” Tų žmonių tikslas yra tokis: su
daryti “Lietuvai valdžią” iš pas Hitlerį 
pabėgusių Lietuvos liaudies priešų, pas
kui rinkti jai aukas, ją palaikyti ir išnau
doti lietuvių visuomenę. Tokia valdžia 
būtų niekas kitas, kaip dar vienas hitle
rininkų propagandos biuras ir skaldyto
jas Amerikos lietuvių visuomenės. Mes 
gi sakome, kad šiandien Amerikos visuo
menei tenka vienytis ir visas savo jė
gas aukoti vienam didžiajam tikslui: Ka
rui laimėti, hitlerizmui sunaikinti. Savo 
šalį, Ameriką, apginti.

Šitokia buvo ir yra mūsų dienraščio 
pozicija didesniais politikos klausimais.

Prie porgos tenka tik pastebėti, kad 
mūsų dienraštis, nuoširdžiai remdamas 
mūsų krašto pastangas karą laimėti, nei 
minutei neišleidžia iš minties tokio da
lyko, kaip civilinių laisvių gynimas Ame
rikos žmonėms, kaip išlaikymas darbo 
žmonėms gyvenimo lygmens.

Su bendradarbiais, kurių turime apš- 
čiai, sugyvename gražiai. Jokių dides
nių kivirčių neturėjome. Korespondentų 
turime kiekvienoje lietuvių kolonijoje 
rytinėse valstijose. Iš vidur-vakarinių 
valstijų už Detroito, rečiau tegauname 
korespondencijų. Kai iš kurių tenaitinių 
kolonijų visiškai mažai.

“Laisvėje” palaikome kelis specialius 
skyrius: angliškąjį, \ Įvairumų skyrių, 
Moterų skyrių, ir Literatūra ir Menas 
skyrių. Dėl angliškojo skyriaus praneši
mėlį padarys Walter Kubilius.

Gal ne visi skyriai pavyksta mums pa
daryti įdomūs ir skaitytini. Rodosi, mes 
dedame daug pastangų, kad jie būtų įdo
mūs, bet jeigu nepavyksta tatai padaryti, 
tai ne dėl mūsų nenoro.

Redakcijos personalą sudaro šie žmo
nės: V. Tauras, J. Barkus, A. Bimba, D. 
M. šolomskas (tik pusę laiko dirba re
dakcijoje), S. Sasna, Walter Kubilius 
(pusę laiko dirba redakcijoje, o pusę 
spaustuvėje), ir R. Mizara. Šiuo metu, 
kai A. Bimba yra išvykęs į vakarus po
rai mėnesių — priimtas dirbti P. Balsys.

Redakcijoje susiklausymas yra drau
giškas. Neturėjome nesusipratimų nei su 
direktorių taryba, nei su administracija, 
nei su technikiniu “Laisvės” personalu. 
Visi, rodosi, dirbome, kiek leido jėgos; 
svarbesniais klausimais buvo pasitarta 
su visais draugais taip, kad viskas eitų 
sklandžiau ir draugiškesnėje dvasioje.

Šitiek aš turėjau redakcijos vardu pa
sakyti, draugai ir draugės, šėrininkai. 
Raginu jus svarstyti, diskusuoti mūsų 
darbus; prašau, kas jums atrodo negera, 
pakritikuoti, duodant savo patarimus. 
Taipgi prašau neiti į smulkmenas, bet 
rišti svarbiuosiuosius mūsų visų reika
lus, susijusius su dienraščio turiniu.

Tegyvuoja mūsų dienraštis “Laisvė”!
Tegyvuoja Sujungtųjų Tautų pergalė 

prieš Hitlerį ir jo japoniškus ir itališkus 
gengsterius!

Karinė Darbo Taryba pirmajame savo posėdyj.

Išklausius vyriausio re
daktoriaus R. Mizaros ra
portą, išduotą vardu visos 
“Laisvės” redakcijos, eilė 
suvažiavimo delegatą pa
reiškė savo nuomones apie 
patį raportą, apie politinę 
“Laisvės” liniją ir šio dien
raščio turinį. Diskusijos 
tais klausimais buvo dau
giausiai tikslios ir teigia
mos.

Kalbėjo sekami suvažiavi
mo dalyviai:

J. Nalivaika — Dar se
niai tokį gerą redakcijos ra
portą girdėjome, gal dar 
niekada pirmiaus nebuvo 
panašaus raporto, šis ra
portas labai aiškus ir paro
do, jog redakcijos nusistaty
mas yra tinkamas. Kam tad 
ir laiką eikvot diskusijoms? 
Priimkime raportą, kaip 
kad jis išduotas.

Kartonas — Kai kurie 
“Laisvėje” antgalviai perdi- 
deli, kaip kad Meno, Įvairu
mų ir Moterų skyrių. Per 
metus tie antgalviai užima 
kokius 15,000 ketvirtainių 
colių vietos. Sumažinant to
kius antgalvius, pasidarytų 
daugiau vietos raštams, 
taipgi sutaupytume popie- 
ros ir juodylo.

Jaskevičius ( H u d s o n, 
Mass.) — Mūsų lietuvių ko
lonija maža, bet “L.” skai
tytojais beveik susilygina 
su [didžiąją Worcesterio lie
tuvių kolonija. Iš mūsų 
miestelio yra šiam suvažia
vimui $40 aukų, o iš Wor
cesterio tik desėtku dolerių 
daugiau. Redakcijos rapor
tą turėtume priimt, kaip jis 
yra. Vienas mūsų mieste
lio lietuvis sakė, būčiau da
vęs $5 “L.” suvažiavimui, 
bet dabar neduosiu todėl, 
kad pirmiau “Laisvė” kriti
kavo prez. Rooseveltą, o da
bar tik giria.

Jaskevičius sakė, kad “L.” 
yra geriausias lietuvių laik
raštis, ir joje skaitytojai 
randa teisingumą ir tiek 
įdomių ir svarbių dalykų, 
kaip jokiame kitame lietu
viškame laikraštyje.

Stankus (iš Eastono) — 
i Pritariu Nalivaikos pasta
bai užgirt ir priimt redak
cijos raportą. Praeitame su
važiavime daugelis delegatų 
kalbėjo net po 15 minučių 
apie redakcijos raportą ir 
“Laisvės” turinį, bet linijos 
nepakeitė. Kas liečia pasa
kymą dabartiniame redakci
jos raporte, kad šiuo karo 
metu korespondentai turėtų 
slėpt vardus ir vietas fabri
kų ir kokie darbai juose at
liekami, tai gal negerai bū
tų. Antai, mačiau kapitalis

tiniame laikraštyje, kad at
sidarys didelė karinė dirb
tuvė, kur dirbs 2,000 darbi
ninkų; nurodoma ir vieta, 
kur bus ta dirbtuvė; o 
“Laisvėje” tai esą negalima 
apie tokius dalykus praneš
ti.

Krislai yra tinkami. Aš 
suprantu, jog kiekvienas 
Krislų punktas atstovauja 
straipsnį; krislas yra trum
pas, o didelį dalyką pasako.

Geriausi redakcijos straip
sniai tai trumpi, ypač su pa
traukiančiais antgalviais.
RAPORTAS KUBILIAUS, 
Angliško jaunuolių skyriaus 

redaktoriaus
Pridėsiu savo minčių kai 

dėl I j a unimo klausimo. 
Svarstoma, kaip turėtume 
įtraukt jaunuolius į mūsų 
organizacijas. Geistina, kad 
kiekvienas delegatas išreikš
tų savo nuomonę.

Mūsų jaunuolių skyrius 
daug rašė apie meną, kultū
ra, muzika, Lietuva ir kt. 
Bet jaunuoliai permažai at
siuntė straipsnių ir kores
pondencijų šiam skyriui. 
Ar, draugai delegatai, jūs 
raginate savo sūnų bei duk
terį, kad skaitytų angliš
kąjį skyrių “Laisvėje” ir 
kad rašytų į jį?

Mūsų jaunimo skyriaus 
pasisekimui kenkia ir tas, 
kad jis spausdinamas tik 
kaipo vienas liet, laikraš
čio puslapis. Geriau būtų, 
jeigu šis skyrius būtų lei
džiamas kaip nedidelio for
mato laikraštukas, “Lais- 
vės” priedas, panašiai kaip 
“Vilnies” angliškas skyrius. 
Tada, atėjus “Laisvei,” tė
vas ar motina išima ir pa
duoda tą skyrių sūnui ar 
dukteriai, kaipo atskirą 
laikraštuką. O dabar, kol tė
vai perskaito lietuvišką pus
lapį, tai vaikai turi laukt 
antroje lapo pusėje išspaus
dinto angliško puslapio.

Kai kurie suaugę lietuviai 
nemato svarbos angliškame 
skyriuje; ten, girdi, telpa 
tik tokie dalykai, kaip spor
tas, juokeliai ir panašiai. 
Bet tikrumoj angliškas sky
rius yra svarbus dalykas, 
juo svarbesnis karo laiku, 
ir net valdžios žmonės se
ka ši skyrių.

Gilmanas — Redakcija 
neminėjo vieno dalyko, kad 
žmonės nepasitenkina pa
skelbimais aukų duodamų 
tiesiog “Laisvei” arba arti
moms jai organizacijoms. 
Dabai’ lygiomis raidėmis 
yra spausdihama ir 50 do
lerių auka ir tiktai vieno 
kvoderio. Ne dėl garbės 
žmonės aukoja po daugiau, 

bet redakcija turėtų paro
dyt įvertinimą labiau pasi- 
šventusiems. Mizara man 
andai sakė: “Tie 25 centai 
mums yra lygiai geri, kaip 
50 dolerių, gal dar geresni.” 
O aš pastebėsiu, jog vienas 
turi daugiau, o teduoda tik
tai 50 centu, o kitas turi 
mažiau, bet aukoja 50 dole
riu. 4.

Permažai surinkta per 
“L.” medikalei Sovietų Pa
galbai, gal kokie $6,000. Jei
gu būtų pagerbti daugiau 
aukoj an tieji, tai ir kiti 
duosniau aukotu.

Arba štai dovanos “Lais
ves’ ’bazarui. Sakysime, mo
teris numezgė kokį lovos už
dangalą, o draugiškas biz
nierius davė $25, bet “Lais
vėje” viena ir antra dova
na tik lygiai pažymėta.

Bakšys — Sutinku su Na
livaikos nuomone, kad tuoj 
priimtume redakcijos ra
portą. Mes sutinkame su 
viskuo tame raporte, ir nie
ko nepagerinsime. Kai ku
rie norime tik kalbėti. Ra
portas geras ir mūsų dien
raštis buvo puikiai veda
mas.

Jaskevičius, rodosi, ne 
vietoj kalbėjo, kad mes per
mažai darbuojamės Worces- 
teryj. Bet aš gavau antrą 
dovaną už pasekmes “Lais
vės” vajuje; reiškia, aš dir
bau.

Vienas prašė mane pasa
kyt suvažiavimui, kad “L.” 
perdaug giria prez. Roose
veltą, o man atrodo, jog 
“Laisvė” apie jį rašo kaip 
tik gerai. Roosevelto val
džia jau skyrė Sovietam bi- 
lioną dolerių paskolos.

Pas mus yra vienas tau
tinis lietuvių kliubas; jie 
keikia rusus, bet pirko dik- 
čiai Amerikos karo bonų; o 
Rooseveltas ir iš to siųs pa
galbos Rusijai. Rooseveltas 
muša užpuolikus japonus ir 
vokiečių fašistus. Tai gerai.

Maželienė — Man visi 
“Laisvės” raštai patinka, ir 
krislai ir visas pirmas pus
lapis. Tik kartais pašaipos 
būna įžeidžiančios, kai ka
da ir kritika užgaunanti. Po 
“Laisvės” koncerto buvo už
gaunanti pastaba apie dai
nininką iš Chicagos dėl se
nobinių dainų. Bet dauge
liui lietuvių geriau patinka 
tokios senobinės dainos, 
kaip kad “Kai aš ėjau per 
dvarelį,” negu kokios nau
jos.

Taip gerai buvo aprašyta 
Velykų naktis bažnyčioj; 
prijungta ir Tysliava ir Stil- 
sonas ir aukos, bet kai ku
rie katalikai tuom užsigavo.

Perdaug “Laisvėje” buvo 
rašoma apie SLA, perdaug 
jis garsinamas, o apie mum 
artimiausią didžią rėmėją 
Literatūros Draugiją — 
permažai. Reikėtų atgai
vint paraginimus “Laisvėj,” 
kad ALDLD nariai ir kuo
pos laiku užsimokėtų duok
les.

Juška (Brooklyn) — Mes 
šiandien tik turime pasvei
kint “Laisvės” redakciją, 
kad taip gerai supranta po
litiką ir paspėja pavartot 
tikslią taktiką. “Laisvė” yra 
geriausias darbininkų ap- 
švietos laikraštis pasaulyje.

Pasitaiko, jog kai kas kri
tikuoja, kad “Laisvė” pir
miau šaukė neleist savo sū
nų i kara, o dabar šaukia 
net kraują aukot. Bet tie 
žmonės nesupranta, jog da
bar skirtingas karas.

“Laisvė” eina labai geru 
keliu?

A. Velička (Brooklyn)— 
Man patinka redaktoriaus 
raportas. Kas liečia “Lais- 
vs” turinį, tai kai kurie 
straipsniai ir apysakos per
daug ištęsti; pavyzdžiui, 
dviejų sovietinių rašytojų 
atsilankymo įspūdžiai ir kt.

Bet “Laisvė” išlaikė pozi
ciją tokiose sunkiose sąlygo
se ir aky vaizdo je nešvarių 
atakų iš vietinių priešų lai
kraščių. “Laisvė” turėtų 
daugiau kritikuot priešų 
spaudos posmavimus, šmeiž
tus ir išmislus.

Abelnai gi “Laisvės” nusi
statymas yra tiksliausias ir 
aš linkiu jai kuo geriausios 
kloties.

Skairus — Pilnai galima 
sutikt su “L.” redakcijos 
raportu. Jis visai atsako į 
dienos klausimus.' Jeigu 
“Laisvė” pirmiau rašė prieš 
karą, tai reikia atsimint, 
jog nuo to laiko padėtis pa
sikeitė. Dabar mes esame 
užpulti, ir priešai turi būti 
nugalėti. Priešai bus su
mušti, ir mes laimėsim, kad 
ir savo kraują turėtume au
kot šiam reikalui.

Įvairumuose, beje, buvo 
perdėjimų, kaip kad apie 
viščiuko širdies laikomos 
stiklinėje per 30 metų galė
jimą užaugti kelis kartus 
didesne už žemės kamuolį ir 
apie tą stebuklingą chinų 
vaistą.

(Daugiau bus)
ANTRARANKIAI 

“TAJERIAI”

Washington. — Numato
ma, jog toliau bus apribotas 
pirkimas i v nadėvėtų, bet 
pataisytų “tajefių” (padan
gų) savininkam privačių 
automobilių.
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 27

sas

VASARIO 16-TA PASKIRTA NAUJAI 
DRAFTO REGISTRACIJAI

(Tąsa)
Kaip Hitlerininkai Verbavo šnipus?
Iš šių aprašymų skaitytojai mate, kad 

hitlerininkai gana drąsiai veikė mūsų ša
lyj. Jie skelbė boikotą toms įstaigoms, 
kurios kovoja prieš hitlerizmą. Taip lie
tuviai hitleriškai nusistatę, birželio mė
nesį, 1940 metais, buvo sušaukę konfe
renciją Brooklyne. Ten sutilpo smetoni- 
ninkai ir Grigaičio rūšies “socialistai.” 
Jie paskelbė kryžiaus karą darbininkiš
kai Lietuvai. Jie nutarė vartoti Hitlerio 
smogininkų (šturmininkų) teroro takti
ką. Jie išrinko hitleriškos propagandos 
komitetą. Jie grumtojo dienraščiui “Lais
vei,” kuris visas laikąs energingai kovo
jo ir kovoja prieš hitlerizmą. Jie ėjo pas 
biznierius, kurie laikraštyje garsinasi, 
reikalavo nesigarsinti. Jie grūmojo tiems 
biznieriams, kurie jų neklausė, “pekla” 
ir kitokiomis baisenybėmis. Jie bandė 
įvesti hitlerininkų terorą ir organizaci
jose — išmesti iš valdybų demokratiniai 
ir darbininkiškai nusistačiusius žmones. 
Visa tai buvo iš Berlyno, Hitlerio smo
gininkų padiktuota, o lietuvių tarpe jų 
šalininkų vykinama.

Hitlerio šaika griebėsi įvairiausių žy
gių savo tikslo atsiekimui. New Yorke 
įvyko jau du teismai prieš Hitlerio šni
pus. Čia buvo iškelta toki dalykai, kaip 
po prievarta išgavimas aukų Hitlerio 
Raudonajam Kryžiui, tas patsai yra ir 
dabartinis Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
kuris yra niekas kitas, kaip Hitlerio na
ciškos propagandos organas. Čia buvo 
iškelta viešumon, kaip vokiečiai hitleri
ninkai tokiu pat būdu, kaip ir Brooklyn© 
lietuviai hitlerininkai, skelbė jiems nepa
tinkamiems biznieriams ir įstaigoms boi
kotą.

Čia buvo iškelta ir tas, kad hitlerinin
kai po prievarta vertė žmones šnipinėti 
Hitlerio naudai ir kenkti Amerikai. Čia 
buvo iškelta, kad Hitlerio gaujos vertė 
pavergtų kraštų žmones tarnauti jiems, 
o tų, kurie priešinosi, tai senoje tėvy
nėj persekiojo gimines. Čia buvo iškel
ta, kad hitlerininkai turėjo planus pa
vogti visą eilę Amerikos aukštų, viršinin
kų ir tūlus nužudyta Jeigu tai neįvy
ko, tai tik todėl, kas Jungt. Valstijų ap
sigynimo organai gudriai veikė ir anks
čiau suėmė visą eilę Hitlerio agentų, ne
gu tie galėjo įvykinti savo planus.

Hitlerininkai Grūmoja Mirčia
Kaip Hitlerio šnipai (“Gestapo”) ver

tė nekaltus žmones jiems tarnauti, tai 
geriausiai parodo jų žygiai prieš vokietį 
William G. Seboldą.

Šis žmogus gimė Vokietijoj, Mulheim 
-am-Ruhr, 1899 metais. Jis Pirmame Pa
sauliniame Kare dalyvavo būdamas kai
zerio armijoj kulkasvaidininku. 1922 me
tais jis išvažiavo į Pietų Ameriką, o vė
liau atvyko į Jungtines Valstijas, 1936 
metais tapo mūsų šalies piliečiu.

1939 metais W. G. Seboldas nuvažiavo 
į Vokietiją vakacijoms. Nacių šnipai, ži
nodami, kad jis yra inžinierius ir Ame
rikos pilietis, jį pasitiko Hamburgo prie
plaukoj ir klausinėjo informacijų apie 
Amerikos apsigynimą. Vėliau būdamas 
pas savo gimines jis gavo nuo nacių šni
pų vado Dr. Otto Gassnerio laišką, pra
šant turėti bendrai pietus ir pasikalbėti. 
Seboldas suprato, kad “pasikalbėti” nori 
šnipiškais reikalais. Jis neėjo į nurodytą 
viešbutį. Po kelių pakvietimų jis gavo 
tiesiog grūmojimą, kur jam buvo pasa
kyta, kad jis negalės iš Vokietijos išva
žiuoti, kad jis supus koncentracijos kem
pėj, jeigu jis nepasiduos “Gestapo” rei
kalavimams. Seboldas apsižiūrėjo, kad 
jis jau neturi Jungtinių Valstijų paspor- 
to, pasportą naciai nuo jo pavogė.

Tada jis sutiko pasimatyti su Otto 
Gassneriu. Pasimatyme dalyvavo ir dau
giau nacių šnipų vadų—Dr. Ritter ir 
Henrich Sorau. Tam pasikalbėjime prieš 
Seboldą buvo pastatytas griežtas reika
lavimas būti Hitlerio šnipu, kada grįš į 
Ameriką.

Kito išėjimo neturėdamas, jis sutiko. 
Po to naciai pareikalavo, kad jis persi
keltų į Hamburgą gyventi. Ten Seboldas 
buvo mokinamas specialėj mokykloj, 
kaip šnipinėti, kaip surinktas žinias per
duoti, “kodo” — slaptraščio, kaip traukti 
filmų paveikslus ir tt.

Kada Seboldas užbaigė Hitlerio šnipų 
mokyklą, tada naciai davė jam ryšius 
prie šnipų veikiančių Amerikoj. Jų tar
pe buvo duota ryšiai prie Herman Long, 
kuris dirbo. Carl L. Norden, Inc., fabrike, 
kuris gamina specialius prietaisus pa
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taikymui bombų metant iš orlaivių. 
Vieni kitų pažinimo (“password”) buvo 
duota žodžiai: “Greetings, Rantzau, 
Hamburg.”
Davė Pinigų ir Liepė Steigti Radio Stotį

Kada nacių supratimu Seboldas buvo 
jau pilnai prirengtas, tai jie sutiko, kad 
jis gali grįžti į Jungtines Valstijas. Hit
lerio vienas iš šnipų vadų Dr. Ritter da
vė Seboldui $1,000 amerikoniškais pini
gais ir pareikalavo parvežti ponui Eve- 
retui Minster Rbeder, kuris dirbo labai 
svarbiame kariniame fabrike — Sperry 
Gyroscope Co., davė New Yorko Hitle
rio šnipų žiedo antrašus, kurie buvo: 
Barbara Carola Stein, artistė-modelis, 
127 E. 44th St., ir Frederick Joubert Du
quesne, Air Terminal, 12 EL 42nd St. Ki
tas šnipų vadas įsakė, kad Seboldas turi 
apsigyventi YMCA name, 5 W. 63rd St., 
ir su nacių šnipais Vokietijoj susirašinė
ti adresu Klopstock Pension, Hamburg, 
Germany.

Prieš Seboldo išvažiavimą į Ameriką 
nacių agentai dar jam davė amerikoniš
kų popierinių pinigų ir įsakė, kaip 
jis tik grįš į Jungtines Valstijas, tai prie 
New Yorko ant Long Island salos turi 
įsteigti slaptą radio stotį, kuri galėtų iš 
Vokietijos priiminėti žinias ir siųsti į 
Vokietiją. Per radio stotį Seboldas turė
jo pradėti žodžiais kalbą į Vokietijos 
šnipus:

— Dėdė Hugo, brangus prieteliau, kaip 
tau einasi, tu senas žirni?

Buvo susitarta, kad Sebold per radio 
stotį kalbėsis du kartus į savaitę tarpe 6 
ir 7 vai. vakare. Ta stotis turėjo gauti 
iš Vokietijos įsakymus Amerikoj šni
pams kas veikti ir iš Amerikos perduoti 
tūlas žinias, kurias šnipai surenka. 
Seboldas Išdavė Amerikai Nacių Planus

William G. Seboldas būdamas ištiki
mas Amerikos pilietis, tai kaip tik išlipo 
New Yorko prieplaukoj, tai nuėjo į 
Jung. Valstijų teismą (District Court), 
Brooklyne, ir atidengė valdžiai nacių šni
pų planus. Jis perdavė ir jam įteiktus pi
nigus.

Amerikos valdžia nusprendė panaudo
ti . Seboldą kontr-šnipavimui, tai yra, 
gaudymui Hitlerio veikiančių šnipų 
Amerikoj. Valdžia paskyrė jam $50 į sa
vaitę algos, supažindino su žmonėmis, 
kurie veikė prieš Hitlerio šnipus ir iš
dirbo planus veikimui. Seboldas turėjo 
palaikyti ryšius su nacių šnipais, nuduoti 
jiems ištikimas.

Kadangi, Hitlerio šnipai buvo įsakę 
Seboldui įsteigti radio stotį Long Islande, 
tai Amerikos Federates Valdžios InVesti- 
gacijos Biuras pastatė ją, kuri veikė ant 
14,300'ir 14,400 kilocykles ir buvo žino
ma, kaipo CQDXVW-2 radio stotis.

Vedžiojo Hitlerio šnipus Už Nosies
Kada radio stotis buvo pastatyta, tai 

W. G. Seboldas sutartu laiku pradėjo 
kalbėti į Vokietiją. Iš ten tuojau atsilie
pė. Pirmas per radio pasikalbėjimas įvy
ko gegužės 15, 1940 metais, tarpe 6 ir 7 
vai. vakare. Ir nuo to laiko per metus ir 
šešis mėnesius du kartus į savaitę ta ra
dio stotis kalbėjosi su Vokietijos Hitlerio 
šnipų vadais. Kaip žinoma, kalbėjosi W. 
G. Seboldas, o greta jo buvo du ar dau
giau Amerikos slaptos policijos žmonės. 
Viso per tą stotį buvo apie 300 pasikalbė
jimų. Į Vokietiją buvo siunčiama žinios, 
suprantama, tokios, kurios nepavojingos 
Amerikai, visokį išmislai, o iš Vokieti
jos priimta šimtai įsakymų nacių šni
pams. Naciai manė, kad čia veikia jų iš
tikimas šnipas, o tuo kartu Sebold ir 
Amerikos valdžios žmonės vedžiojo Hit
lerio šnipų vadus už nosies, Amerikos 
valdžia per tą radio stotį sužinojo šimtus 
Hitlerio šnipų, veikiančių Amerikoj, ir 
vėliau vienu kartu areštavo per 60 Hit
lerio agentų.

Ką Vokietijos šnipai Siekė Sužinoti?
Brooklyn© teisme iškelta, kad štai ko

kių žinių apie Ameriką reikalavo Hit
lerio šnipų vadai nuo savo agentų:

(1) Sužinoti, ar Tel. ir Tel. Co. yra pa
gaminus ir perdavus Anglijos ir Frarici- 
jos valdžioms naujus orlaivių bombavimo 
prietaisus, kurie veikia: orlaivio kelią 
nurodo tam tikra elektros sriovė, tikslą, 
kur mesti bombą, taip pat nurodo skersi
nė sriovė, kaip tik orlaivis ant skersinės 
sriovės užlekia, tai jis meta bombas ir 
tikrai pataiko į cielių. Sužinoti, ar tikrai 
toki prietaisai perduoti Anglijai ir Fran- 
cijai? Kaip jie veikė laike išbandymų? 
— reikalavo Vokietijos fašistų vadai.

(Bus daugiau)

(Visi vyrai nuo 20 iki 44 
m., privalo registruotis, išski
riant tik tuos, kurie pirmiau 
užsiregistravo).

Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė pirmadienį, vasario 16- 
tą dieną, visiems vyrams, tar
pe 20 ir 44 m. amžiaus, re
gistruotis karo tarnybai. Va
landos bus nuo 7 vai. ryto iki 
9 valandos vakaro.

New Yorko valstijoj, kad 
sumažinus darbą, gubernato
rius Lehman paskyrė vasario 
14-15-16 dienas kaipo regis
tracijos laiką visai New Yor
ko valstijai, apart New Yor
ko miesto.

New Yorko mieste registra
cijos ofisai bus atidaryti va
sario 15 ir 16 — dviems die
noms. Nežinoma, ar kitos val
stijos seks New Yorko guber
natoriaus pavyzdį; jeigu seks, 
bus pranešta ant vietos.

Drąfto įstatymas, kaip Kon
greso pataisytas, reikalauja 
užsiregistravimą visų vyrų 
nuo 18 iki 64 m. Dabartinė 
proklamacija neapima per 
jaunus ir per senus, jie ne
šaukiami kariuomenėn. Bet 
galimas daiktas, kad jie bus 
šaukiami ne militarinei tar
nybai vėliaus.

Nustatydamas vasario regis
traciją, prezidentas aiškiai 
pareiškė, kad pašaukimas tar
nybon liečia “visus vyrus pi
liečius Suv. Valstybių ir kitus 
vyrus, kurie gimę vasario' 17 
d. arba po, 1897 metais, ir 
prieš gruodžio 31 d., 1921 m.” 
Ateiviai, kaip ir piliečiai, pri
valo registruotis militarinei 
tarnybai. Drafto įstatymo pa
taisa parūpina, jog ateiviai 
neutralių šalių pavėlinti pra
šyti paliuosavimo kaipo nopi- 
liečiai, bet bausmė bus labai 
sunki,—jie niekada negalės 
tapti Amerikos piliečiais. Pa
taisa taipgi sako, kad ateiviai- 
priešai, vokiečiai, austrie- 
čiai, italai ir japonai, nebus 
priimti, tik jeigu juos priims 
žemės ar laivyno jėgos.

Prezidento proklamacija sa
ko, kad vyrai tarpe 21 ir 35, 
kurie užsiregistravo pagal Pa- 
rinktinės Tarnybos Įstatymą 
spalio 16 d., 1940 m., ir lie
pos 1 d., 1941 m., neprivalo 

,vėl registruotis. Daug iš tų 
jau buvo išegzaminuoti ir pa
šalinti, bet juos atgal pašauks 
perklasifikavimui.

Tikima, kad apie 9,000,000 
vyrų užsiregistruos vasario 
16 d. Nors negalima sakyti,

kiek iš jų bus tinkami milita
rinei tarnybai, bet Brigadier- 
General Lewis B. Hershey ne
seniai Kongrese sakė, jog ga
lima gauti 400,000 vyrų iš 36- 
44 metų grupės; apie 600,000 
iš tų, kurie sulaukė 21 m. nuo 
paskutinės registracijos, ir 
apie 1,200,000 iš 20 metų gru
pės.

Apart to, direktorius rokuo- 
ja, jog bus galima atgal pa
šaukti 2,000,000 vyrų, kurie 
dėl vienos arba kitos priežas
ties nebuvo šaukiami.

Registracijos mašinerija 
veiks, kaip praeityje. — Vy
rai turės nuvykti į savo vieti
nius drafto ofisus; adresai 
ant vietos bus parūpinti. Vy
rai, išvykę iš Suv. Valstybių, 
turės registruotis kaip greitai 
jie sugrįš. Ligoniai,ir kiti, ku
rie negali registruotis vasario 
16 d., privalės kuogreičiausia 
tą daryti.

Apeliacijos bordai bus įs
teigti priimti apeliacijas nuo 
nusprendimų vietinių drafto 
bordų. Bet, kadangi šalis ka
riauja, nedaug vyrų bus pa- 
liuosuota nuo tarnybos. Gene
rolas Hershey, Parinktinės 
Tarnybos Direktorius, neseniai 
apie tai pareiškė:

“Vietiniai bordai turi kreip
ti dėmesį į visos šalies pastan
gas; jie turi suprast, kad mū
sų žemės ir laivyno jėgos rei
kalauja vyrų; moderninis ka
ras reikalauja pasišventimo 
patyrusių vyrų, ir moterų; jie 
turi suprasti, kad „mūsų ūki
ninkams reikia' duoti pagel- 
bos, kad mūsų gamyba reika
lauja darbininkų; jie taipgi 
žino, kad išsisukėliai iš drafto 
negali slėptis industrijose ir 
darbuose. Kiekvienas atsitiki
mas bus atskirai svarstomas.”

F.L.I.S.—Common Council.

kenkia, bereikalingai plakda
mos savo liežuvėliais.

Prieš du metu čia buvo su
sidariusi moterų grupė, kuri 
pasivadino Verpimo-Siuvimo 
Ratelis. Tas ratelis suruošė 
keletą piknikų, paruošė viena 
kitai “surpryzo” bankietukus 
ir tuomi jų visa veikla baigė
si. Girdėjau, kad nuo paren
gimų likę šiek tiek pelno, bet 
kur ir kam tą pelną panaudo
jo, — nežinia. Buvo pasakoja
ma, kad bus tveriamas mote
rų piliečių kliubas; bet kliubas 
nesutvertas. Dabar sakoma, 
kad minėtu pelnu pasidalinta 
asmeniškai. . .

Sausio 16-tą trys banditai 
apiplėšė Bonten fabriką. Buvo 
taip: Algų išmokėjimo dieno

je įėjo raštinėn 2 nežinomi 
vyrai ir užkomandavę “rankas 
aukštyn!” Kaip raštinės mer
ginos vėliau pasakojo, tai ban
ditai buvę gerai keno nors 
informuoti, nes savo “darbą” 
varė labai tiksliai ir planin
gai. Jie pačiupo $10,000 ir, 
sėdę į automobilių, pabėgo.

Tą pačią dieną buvo api
plėštas bankas ant Middlesex 
St. Spėjama, kad tai bus tie 
patys banditai ir čia “pasidar
bavę,” nes automobilis buvęs 
tokio pat panašumo.

Daugelį stebina tas faktas, 
kad tokiame kvartale, kur 
nuolat vaikščioja žmonės, kur 
net policijos stotis ten pat 
randasi, bet apiplėšimas įvyko, 
ir plėšikai nesugauti. Keista...

Lowellietis.

MATEVŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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

<

Lowell, Mass.
J •

Ir mūs draugės moterys 
pradėjo darbuotis. Keletas jų 
sudarė'mezgėjų grupę ir ima
si mezgimo darbo.

Kiek man yra žinoma, tos 
mūs draugės mezgėjos visos 
dirba dirbtuvėse ir tik vaka
rais, taip vadinamu liuoslai- 
kiu, mezga svederius raudon
armiečiams. Garbė joms už 
tai!

Pas mus randasi lietuvių 
moterų ir tokių, kurios laiko 
neturi kur padėti, bet visuo
meninio darbo jos dirbti neno
ri. Ir ne tik pačios nieko ne
daro, bet dar dirbančiom pa

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais

EASY CREDIT. ..No Extra Coii

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN. N. Y.

LORIMER REST AERACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvė.” Namo BROOKEYJ

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH
Savininkai

128-30 N. ELM ST., WATERBURY, CONN.

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
—Ateikite pusimutyti Su Giviais

Geriausias Alus Brooklynef ^Ui

459 Grand Si
'^**x*^ Skersai quo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tol. MV. 4-881)8

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 
dau^meniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
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

.■ ' • '..V ■ ■ •
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Sovietų Oficialiai Pranešimai MICHIGAN!) CIO VADAI PRAŠO PREZ
—•____ _

Maskva, vas. 3. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Sovietinė kariuomenė, toliau besivydama likučius 
supliektų 208-tos ir 216-tos vokiečių pėstininkų divizi
jų, bėgančius nuo atkariauto miesto Suchiniči, per die
ną sunaikino apie 200 vokiečių kareivių ir oficierių ir j 
sudaužė vieną tanką, vieną prieštankinę kanuolę ir 100 
vežimų amunicijos. Buvo pagrobta 5 vokiečių kanuo- 
lės, 4 kulkasvaidžiai ir kiti kariniai įrengimai.

Vienoje dalyje pietinio fronto raudonarmiečiai pa
grobė septynias kanuoles, vieną tanką ir 16 kulkasvai- 
džių. Vokiečiai prarado per 200 kareivių ir oficierių.

o

ROOSEVELTO IŠLAISVINT BROWDER!
(Tąsa nuo 1 puslapio) | atsitikimuose, kur nėra pri- 

dentui jie, tarp kitko, sako: metama ar įrodoma krimi- 
“Earl Browder jau iška- nalė intencija ir jos išdavai. 

.Įėjo 10 mėnesių ir užsimokė
jo $2,000 piniginės baudos.

“Jis jau išbuvo kalėjime 
ilgiau, negu kiti panašiuose

Maskva, vas. 4. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sakė:

Sovietinė kariuomenė vas. 3 d. žygiavo ir toliau pir
myn daugumoje fronto dalių. Vokiečiai metė savo at
sarginius į mūšius. Kai kuriuose fronto sektoriuose 
priešai pradėjo kontr-ofensyvas, bet liko atmušti su di
deliais jiem nuostoliais. Mūsų kariuomenė vėl maršavo 
pirmyn.

Vas. 3 d. buvo nušauti 9 vokiečių orlaiviai arti Mask
vos. Vas. 2 d. penki priešų orlaiviai buvo nušauta že
myn ir 16 tapo sunaikinta ant žemės. Sovietai neteko 
šešių lėktuvų. *

SovietŲ Ofensyva 
Laimi

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Didieji Sovietų bombiniai 

orlaiviai įtūžusiai naikina 
vokiečius ir jų geležinkelių 
ir vieškelių mazgus. Sovie
tų lakūnai dabar bombomis 
sunaikino tris nacių trauki
nius, daugiau kaip 200 va- 
'gonų, kurie buvo prikrauti 
ginklų, amunicijos ir kitų 
reikmenų.

O p. Browderio byloje pats 
generalis prokuroras pa
reiškė, kad čia nėra mora- 
lio supuvimo.

“Mes, pasirašiusieji šį 
prašymą, manome, kad p. 
Browderio politinės pažiū
ros yra pašalinis dalykas, 
skirtingas nuo šios bylos, 
nežiūrint, kaip mes sutiktu
me ar nesutiktume su jo 
filosofija. Ir tik atsižvelg
dami į reikalą žmonišku
mo ir lygios teisybės ir 
vardan išlaikymo pilieti
nių mūsų teisių, mes jaučia
me, kad p. Browderis turė
tu būti išlaisvintas šiuo lai
ku.”

užsirašėte mūsų d i e n r aštį vytų barbarų nacių iš Lietu- 
“Laisvę”! Jūs ten gausite ge- vos. Bet vistiek, didvyriški 
rų, teisingų žinių iš viso pa-1 raudonarmiečiai ištrenks Hit- 
saulio kraštų, kokių nei joks lerio gaujas iš mūsų tėvynės 
kitas laikraštis jums nesuteiks. Lietuvos ir 
O Mrs. Šleinienei—greito pa
sveikimo !

LDS Vajininkė ir
‘‘Laisvės” Agentė.

Sąjungos, o 
jais!

iš visos 
poteriai

Sovietų 
nueis vė-

Penktas puslapis■ i in.)j- " ...................... .'—■'i'■■■■-■
r

vietų Sąjungai, rengia labai 
puikų koncertą vasario mėne
sio 21 dieną, ukrainų svetai
nėj, 975 Joseph Ave. Koncer
to išpildyme dalyvaus Eastono 
muzikos mokyklos stambieji 
talentai.

J. Bullis.
Kliubo susirinki-

Rochester, N. Y

LENKU ARMIJA SOVIETUOSE LAUKIA 
DIENOS, KADA GALES MUŠT NACIUS

(Tasa nuo 1 puslapio) 0
kovon M Leno,,,, aukoti AMERIKOS UIVUKAS GE-

Ml ATSITEISĖ JAPONAM
siaare galima šiame fronte, 
kur Sovietų Sąjunga ka-t

i tvirtino, 
generolai šau

kia tuojau atsiust dar 20 
naujų divizijų, tai 300 tūks
tančių kariuomenės. “Jei 
greičiausiu laiku negausime 
tų pastiprinimų,” sakė jįe, 
“tai bus sunku, gal ir nega
lima sulaikyti rusų nuo pra- 

Washington. — Nors ja- siveržimo per mūsų linijas 
nauja prieš keturis penkta- ponų submarinas nuskandi- v1^ fron^u. ’) 

visų vokiečių jėga, no žibalinį Amerikos laivą 
°”'" ‘ “Neches,” 5,400 tonų, ta-

'čiaus, manoma, kad ameri
kiečių torpedinis laivukas 
Manilos įlankoj daugiau ne
gu atsiteisė japonam, torpe- 
duodamas stambų karinį ja-

Binghamton, N. Y

dalius 1
gindama savo laisvę ir Len- « 
Rijos laisvę.

‘•Mes žinome, lygiai kaip 
ir Sovietų Sąjunga, Kad jos 
laisvė ir musų laisvė tegali 
būti užtikrinta tik per vi
sišką sunaiKimmą vokiečių pOnų laivą.
karo masinos.

“Tarp mūsų lenkų kariuo
menes sovietinėje žemėje 
yra aiškus atgijimas religi
nių jausmų. Ir aš turiu pa
sakyti, jog Sovietų vyriau- 

, sybė - anaiptol J nevaržo tų 
jausmų, bet parodo palankų 
supratimą iš savo pusės.”

LENKŲ DIENA

Albany. — New Yorko 
valstijos gubernatorius Leh
man paskelbė sekmadienį, 
vasario 8-tą, kaip valstijinę; 
Lenkijos dieną. !

kuo-

PRANEŠIMAI 
iŠ KITUR 

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39-tos

pos susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, vasario (Feb.) 8 d. Prasidės 2 
vai. po pietų; bus pas draugę M. I 
Kačinskienę, 1741 Van Storch Ave.' 
Visi nariai malonėkite dalyvauti,1 
nes komisija, susidedanti tik iš mo
terų raportuos iš rengiamų paskaitų 
draugei K. Petrikienei. Taipgi turi
me sutvarkyti reikalą važiavimo i 
12-to Apskr. rengiamą koncertą ir 
bankietą, kuris įvyks vasario 15 d., 
Lietuvių Progresyvio Kliubo svetai
nėje, 325 E. Market St., Wilkes 
Barre, Pa. — Sekr. P. Šlekaitis.
(30-41)

Vichy, Franci ja. — Mirš
ta pramonė Franci jos “ne- j 
priklausomos” dalies: nėra! 
anglies, nėra gazolino, nėra 
cemento, n ė ra plieno; 
trūksta ir kitų medžiagų.

Naujų Narių Bejieškant
Vieną gražų šeštadienio va

karą susitarėm ir išėjom su 
drauge K. Jozapaitiene, nau
jų narių, LDS 6 kp., j ieškoti. 
Ant mūsų nelaimės, nerado
me tų žmonių namie. Nors iš 
namų išėjome tuojau po 6-tai 
vakare, bet ir tie žmonės, ma
tomai išsiskubino pirma mūs.

Nusivylusios tuo mūsų ne
giliu kingu vakaru, nutarėm 
užeiti pas drg. Antaną Krivic
ką. Radome jį su savo vaiku- 

kad jie negalės sudaryt ga- čiais namie, o jo šeimininkę 
na didelių armijų savo pla- (Mrs: Šleinienę), 
nuojamai pavasario ofensy- 
vai prieš Sovietus.

Hitleris dabar skubotai 
siunčia < 
pastiprinimus s aviškiams; jis sutiko 
bet greitieji Sovietų kovos 
lėktuvai pasitinka 
frontėj ir daugelį sunaiki- 

’ na.
j Rusai tolimojoj
rado įsakymus pas paimtus 
nelaisvėn vokiečius nuplėšt' 
šiltesnius drabužius, ypač! 

| batus, nuo negyvų rusų. Tie 
įsakymai rodo, kaip naciai I 
kenčia nuo šalčių.

Paskutinėmis d i e nomis 
naciai atsiunčia tiek daug 
naujos kariuomenes į sovie
tinį frontą, jog manoma,

., sergančią 
“šalčiu” ir gulinčią lovoje. Ap
lankėme ją jos kambaryje. 
Vėliau, dar pasikalbėjome su 
drg. A. K. Paklausėme, gal jis 

orlaiviais šviežius užsirašytų dienraštį “Laisvę”, 
ant trumpo laiko” 
s a k y damas, j e i g u

JUOS uz-

šiaurėj'

užsirašyti
jam patiks tas laikraštis — 
jis skaitys ir toliaus.

Ačiū drg. A. Krivickai, kad

ELIZABETH, N. J.
Šį sekmadieni, 8 d. vasario (Feb.), 

4 vai. po pietų įvyks Antano Pociū
no į armiją išleistuvių pare. Bus 
408 Court St. Elizabetho ir apylin
kės visuomene yra širdingai kvie
čiama dalyvauti šioje parėjo. Įžan
ga $1.00 asmeniui. — C. Andriūnas.

(30-32)

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: UUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

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

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

Pavyzdingai Veikia
Rochesterio lietuvių moterų 

Mezgėjų Kliubas užsitarnau
ja stambaus įvertinimo. Ne
perdėsiu pasakęs, kad kliubas 
jau beveik pralenkia kitas net 
stambias organizacijas teikime 
labai naudingų dalykų pasau
lio didvyriam — raudonarmie
čiam. Sovietų Sąjunga tom ge- 
raširdėm mezgėjom nesykį iš
tars didelį ačiū!

Svarba yra ne vien kad jos 
mezginius mezga, bet kad jos 
pačios ir finansus sukelia pir
kimui reikalingos medžiagos 
mezginiam. Gali būti pavyz
dys ir kitoms moterims, kaip 
jos įsigyja reikalingus finan
sus. Aš išduosiu sekretą:

Jos renka pažmonėlius, do
vanodamos artistiškai padary
tus savo rankų darbo meniš
kus dalykus ir aukoja tiesiog 
dolerius ir centus tam pačiam 
tikslui. Į trumpą taiką, per pa
stangas sugabios ir darbščios 
kliubo pirmininkės — draugės 
Bekešienės ir visų narių drau
giško kooperavimo, jau suspė
jo pagaminti gana didelį glė
bį įvairių, naudingų mezginių. 
Užtai mūsų moteris galima 
nuoširdžiai pasveikinti! '

Atleiskite, ne visas. . . Pas 
mus yra nemažai tokių lietu
viškų moterų, kurios, nepajėg- 
damos kaip nors patarnauti 
hitlerizmui, tai nors poteriau
ja, kad raudonarmiečiai neiš-

Pereitame
me draugė D. Valtienė pada
rė sumanymą, kad Kliubas 
pasiųstų pasveikinimą “Lais
vės” šėrininku suvažiavimui. 
Visos kliubietės vienbalsiai 
pritarė. Apart to, sudėjo še
šis dolerius dėl savo dienraš
čio “Laisvės” paramos. Pini- 
giškai prie pasveikinimo pri
sidėjo sekančios draugės: Po 
50 centų: D. Valtienė, A. Ivo- 
naitienė, L. Bekešienė, A. Duo- 
bienė, F. Gricienė, A. Galinai- 
tienė, A. Pultinienė ir V. Bul- 
lienė; po 25 centus: Petrikie- 
nė, P. Barzdaitienė, Jokubo- 
nienė, Palepienė, E. Duobie- 
nė, D. Senkevičiutė ir D. Jen- 
nijohn.

Draugė Valtienė yra pasi
žymėjusi kaipo mandagi au
kų rinkėja prakilniem tikslam 
ir taipgi sugabi, smarki tikie- 
tų pardavinėtoja. Mezgėjų 
Kliube jai tokio darbo nesto- 
kuoja.

liochester Komitetas teiki
mui medikalės pagalbos So-

F. W. Siūdins
(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

Nashua, N. H
Pataisymas Klaidos

Sausio 17 d. “Laisvėje,” kur 
tilpo surašąs aukojusių, yra 
taisytinos šios pavardės bei in
icialai. Ten išspausdinta: “K. 
Busliauskienė, K. čepuliaus- 
kas, T. Buslevičius, K. Brons
kis, A. Tredusevičius, M. N., 
J. Umpra, W. Wleiblecki.”

Turėjo būti: V. čepuliaus- 
kas, F. Buslavičius, J. M. Jo- 
nesi, A. Fedusevičius, K. Ba- 
rauskis, V. Buslavičienė, M. 
Norisk, J. Umpia, W. Wrub- 
leski, L. Ksefski.

V. Vitkauskas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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. GLenmore 6-619J

J. GARŠVA
Graborius-Undertakcr

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

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
Ill Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Telephone
STagg 2-5043

NOTARY
PUBLICVALANDOS: 2-4 ir 6-8 

Nėra valandų sekmadieniais.WILKES BARRE, PA.
LDS 71tos kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario (Feb.) 8 
d., prasidės 2-rą vai. po pietų, bus 
Progresyvių Kliubo salėje, 325 E. 

vakarą. Market St., Wilkes Barre, Pa.
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 

nes turėsime nominacijas centro val
dybos 1942 metams ir yra kitų svar
bių dalykų aptarimui. Taipgi nepa
mirškite atsivesti naujų aplikantų į 
LDS. — Sekr. O. Zdanienė. (30-31)

d.,

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 lankantiems pamokas. 
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)

CLEVELAND, OHIO
Am. Lietuvių Moterų Kliubas ren

gia nedėlioj, 8 d. vasario (Feb.) 
puikų vakarą — Teatras, Dainos ir 
Balius. Bus komedija “Atvažiavo su 
Kraičiu,” Dainuos Moterų Choras, o 
po tam bus šokiai prie geros muzi
kos. Durys atsidarys 5 vai., pradžia 
programo lygiai 6 vai. vakare. Įžan- 
ga 50c. Iš anksto perkant — pigiau. 
Vien ant šokių — pigiau. Bus Lie
tuvių Svetainėje, 6835 Superior Ave. 
Širdingai visus užkviečia Rengėjos.

(30-31-32)

PHILADELPHIA, PA.
Prakalbos ir Svarbus Susirinkimas.

Ateinanti sekmadieni, 8 d. vasa
rio, yra šaukiamas labai svarbus 
masinis susirinkimas visų darbinin
kiškų organizacijų narių, 'Laisvės” 
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 būtinai 
dalyvaukte. — Veik. Kom. Sekret.

(29-30)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 5 d., ketvirtadienį, 
8-tą vai. vakare, 29 Endicott St. 
Tarpe kitų svarbių reikalų, drg. 
Bakšys išduos raportą iš "Laisvės” 

i metinio suvažiavimo. Visi nariai da
lyvaukite susirinkime. —Sekr. J. 
M. Lukas.

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

mas įvyks penktadienį, 6 d. vasario 
(Feb.), 7:30 vai. vakare, A. Rupšio 
salėje, Wood Avc. ir 16th St. Visi 
nariai’ ir narės malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turėsime no- 
minuot Centro valdybą ir yra kitų 
svarbių reikalų aptarimui. Nepa
mirškite atsivesti naujų aplikantų 
J LDS. — Sekr. A. Vertelienč.

----- --  • (29-30)--------  —----- -

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. mėnesinis 

susirinkimas 
vai. vakare, 
Endicott St. 
kų 
ges

įvyks vasario 9 d., 7:30 
Lietuvių Svetainėje. 29 
Yra daug svarbių, daly- 
malonėkitc visos drau-aptarti, 

dalyvauti. — A. W.
(31-32)

WORCESTER,
Sekmadieni, vasario 

Lietuvių Svetainėj, 29 
įvyks svarbi sveikatos 
skaita. Duos Dr. J. F.
džiu 2:30 vai. po pietų.

(30-31 r

MASS.
(Feb.) 8 d., 
Endicott St., 
klausimu pa- 
Borisas. Pra-

Rengia

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų 

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų mėn. re
guliatorius 60c.; 
šo Arbata 60c.; 
60c.; Peršalimo 
85c.; Trejankos, 
šaknų 60c.; Cukrines Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
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

žiu apdaru . :.... ....................
Vainikėlis, maža maldų knygelė 
Kantičkos, visokių giesmių 

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

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

veikslais ..............................
Lengvas Būdas Išmokti Anglis- 
’ kai kalbėti be kito pagelbos 
Mikaldos Pranašavimai ............
Istorija Seno ir Naujo Testa

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

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

Karves, jų nauda ir kaip pada
ryti

Kosulio ir Kokliu-
Kraujo Valytojas 

ir Kataro Arbata 
stambių ir gerų

1.60
.50

1.75
.25

.50

.10

.10

.15

.15

.50

1.60

gerus sūrius .............. .....

M. ŽUKA1TIS
334 Dean St.

- SPENGERPORTj -Nr - Yr

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 LIETVVIĮ) | 
RAKANDŲ 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 SŪNAI
Jus mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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NewYorko^^0^2mios
Nepaprastai Puikus Pakaitės 

Tautų Koncertas 14-tą
Aukos Laisves Radio

Kliubui

Masės Amerikos Italų Stoja
Su Amerikos Valdžia

TOLIMI SVEČIAI

Organizacijos savo susirin
kimuose šią ir ateinančią sa
vaitę prašomos uždėti savo 
darbų dienotvarkių ir bendro 
keturių Pabaltos tautų koncer
to klausimą, kadangi ir mes, 
lietuviai, esame vienais iš tų 
keturių dalyvių.

Koncertas įvyks vasario 14 
vakarą, šeštadienį, Finų Salėj, 
15 W. 126th St., New Yorke.

Kas Pildys Koncerto 
Programą?

Lietuvių meno jėgas atsto- į vien tik su savo 
vaus populiariškiausis Brook-i bet ir solidariu, 
lyno lietuvių choras Aidas,' dalyvumu. Komisija tikisi, kad 
vadovaujant Aldonai Žilins
kaitei, ir žymioji solistė Biruta 
Ramoškaitė. Ji dainuos Kača- 
nausko ir šalinaitės kompozi
cijos dainas.

Kitų tautų solis
tai d a i n uos šie : 
David Turchinoff, 
rusų b ai-i tonas; 
Lillian Jameson, 
latvi ų soprano. 
Harold Maggi, žy
mus estų armonis- 
tas, grieš lietuvių 
labai mylima ar- 
m o n i k a, taipgi 
skambins estų vir
tuozas p i anistas 
V 1 a dimir Padva. 
Suomių paskilbęs 
jrombonistas Vai- 
no Renka gros tuo- 
mi retai g i rdimu 
instrumentu.

Apart Aido, 
dar dainuos estų, 
latvių ir suomių 
chorai ir šoks <es
tų šokikų grupė.

Po programos

bus šokiai prie Geo. Kazake
vičiaus orkestros.

Pelnas skiriamas lygiomis: 
Ateivių Gynimui, Medikalei 
Pagalbai, ir Amer. Raud. Kry
žiui.

Lietuviai prašomi iš anksto 
įsigyti bilietus savo organiza
cijų susirinkimuose arba “Lais
vės” raštinėj ir pas platinto
jus. Lietuviai visuomet gerai 

! pasirodydavome draugiškose 
Į lenktynėse su kitataučiais ne 

» menininkais, 
organizuotu

ir šiemet taip gražiai koope- aukomjs 
ruosite. O tai geriausia pada-1 
rysite įsigijimu iš anksto bi-! 
lietų. Kaina tik 55c. įskaitant 
taksus. Komisija. I

David Turchinoff

Oro Korpuso tarnautojams | 
steigiama oro strategijos pa-
mokos oro bangomis. Jiem 
darbavietėse įtaisas priimtu
vus, kad nereikėtų apleisti pa
mokų ar sutrukdyti darbo.

į-Sl

G

Kadangi dabartiniu 1 a i k u 
buvo gana rimtų atsišaukimų 
pinigų, kaip tai Sovietų 
medįkalei pagalbai, Raudona
jam Kryžiui, ir taip panašiai, 
o Laisvės Radio fonde buvo 
šiek tiek pinigų, kuriais buvo 
galima verstis, tai mes ir ne- 
sikreipėm į mūsų gerus simpa- 
tikus ir radio klausovus pagal
bos. Bet dabar iždas tuštinąs, 
o matyt—mūsų pažangioji vi
suomenė nori, kad Laisvės Ra
dio programa būtų palaiky
ta, tai mes ir vėl turime 
kreiptis į visus mūsų priete- 
lius, kad nepamirštų mūsų su 

, su pagarsinimais ir 
'su tvėrimu Radio Kliubų, kur 
dar nėra jų sutvertų, o ten, 
kur jau sutverti, tai prašome 
visus prisidėt prie jų.

kevičius, Great Neck, L. I., R. 
Simas, Brooklyn, N. Y., Mrs. 
Yumplot, Brooklyn, N. Y., ir 
P. Babarskas, Brooklyn, N. Y.

Priduota per A. Stripciką, 
Elizabeth, N. J.—po $1 nuo 
Z. Stasiulių iš Elizabeth, F. 
Jotautų iš Hillside ir C. Gri
niaus iš Cliffside — viso $3.

Pereito šeštadienio popietį, 
didžiojoj M a d i son Square 
Garden salėj, įvyko vietos ita
lų organizacijų suruoštas ma
sinis mitingas, į kurį prisirin
ko dvidešimts tūkstančių italų 
ir varde to mitingo paaukojo 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui $20,000.

Pinigai buvo sukelti tame su
sirinkime ir iŠ anksto po šapas 
ir organizacijų susirink imuo-
se.

Mitingui kalbėjo majoras 
LaGuardia, italo imigranto

kad ir Hitlerį, sakydamas, jog 
Mussolinis ima įsakymus nuo 
Hitlerio ir kad tik sumušimu 
jų abiejų, o taip pat ir Japoni
jos su visais jiems talkinan
čiais galima bus paliuosuoti ne 
tik Hitlerio užkariautosios ša
lys, bet ir Italijos žmonės. 
Kalbėjo eilė kitų kalbėtojų, 
buvo žymių menininkų.

Italų liaudis smerkia mus- 
soliniškus italus hitlerininkus, 
lygiai kaip mes, lietuviai, 
smerkiame savo smetoniškus 
hitlerininkus, kurie džiaugiasi 
iš Lietuvos sutrempimo naciais

sūnus, taipgi kiti programos ir niekinimu kovojančios prieš 
nacius Sovietų Sąjungos paro
do, kad jie nori Lietuvą palai-

Apart kitų, pirmiau minėtų 
tolimų “Laisvės” bankieto sve
čių, lankėsi A. J. ir J. Smitai, 
veikėjai iš Philadelphijos. Jų 
sūnelis, kuris irgi kas metai su 
tėvais atvykdavo, Šiemet turė
jęs liktis namie dėl sunkios 
slogos.

Kaip jau buvo rašyta, Brook- 
lyne susitvėrė Laisvės Radio 
Kliubas ir duoklių jau gavome 
iš pirmo susirinkimo $36.50. 
Bayonnėj jau gyvuoja kliubas 
kelintas mėnuo. Maspethiečiai 
žada sutverti kliubą ateinan
čią savaitę. Kas bus “next” ? 
Laukiame!

širdingai ačiū visiems už au
kas.

Eva T. Mizariene,
Sekr.-Iždininkė. iŠtai aukotojų vardai, kurio 

dar nebuvo paskelbti:
Priduota per A. Veličką 

aukos surinktos per d.d. Ne- 
čiunskų “s u r p r iže party” 
$14.15: aukavo LDS 3'Apskri
tys per J. Dainių $10.00; pri
duota per O. Vertelienę, Lin-, iki švento Jurgio 
den, N. J.—LDS 135 kuopos ' 
$5.00, G. : 
Meškauskas 50c.—viso $6.50: <Hse svetainėj, 318 Grand St

ŠV. JURGIO BALIUS 
VASARIO 14-TĄ

Jau trumpas laikas beliko 
‘ i Draugijos 

baliaus, vasario 14. Visi jauni 
Kardauskas $1 ir K. ir suaugę būkime Grand Para-1

dalyviai buvo italų kilmes 
žmonės. LaGuardia savo kal
boje pasmerkė Mussolinį, kaip’kyti amžinoj nacizmo vergijoj.

Laisvės Radio Turės 
Daug Ką Naujo

---------------- —,---
Mačiau Maspetho 

“Teodolindą”

Pereitą šeštadienį lankėsi 
shenandoah’riečių K. A. Nara- 
vų sūnus Frank, karys. Atėjo 
pasimatyti su tėvais, atvyku
siais i “Laisvės” šėrininkų su- 
važiavima-bankietą. Jisai jau 
seniai tarnauja J. V. armijoj 
liuosnoriu. šiuo tarpu jis su 
savo dalini u radosi New

šio ketvirtadienio vakarą, 
vasario 5-tą, yra numatoma 

: turėti Laisvės Radio Progra- 
'imoj didelių naujovių. Bet kam 
(apie tai smulkmeningai pasa
koti? Juk geriausia apie jas 
sužinosite nustatę savo priim
tuvą ant stoties WBYN, 1430 
klcs. Programos būna nuo 
6 :30 iki 7 vai. kas ketvirtadie

nio vakarą. Rep.

nėr V. Seralį, Elizabeth, N. J . Brooklyn, N. Y., kur pralei- 
—-po $1 aukavo: V. Seralis, J. sim smagiai laiką ir pasimaty- 
Gradaitis, S. Baltutis ir 
Pociūnas, viso $4.00.

i Po $5.00 aukavo ALDLD 2 . 
j Apskritys ir John Sinuson, 
■Brooklyn, N. Y. Po $2 — 
Draugas Brooklynietis ir Juo
zas Jurgaitis, Union City, N. 
J.; A. Lideikienė $1.25: po 
$1 ■— Bonkevičienė, Brook
lyn, N. Y., Kalakauskienė, 
Maspeth, N. Y., A. Zablackie- 

Brooklyne 3 firmos įkaltin-inė, Maspeth, N. Y., E. Grublė
tos surinkus iš darbininkų, bot nė, Brooklyn, N. Y., pei* M. 
nesumokėjus valdžiai Socialio 
Saugumo duoklių, šalyje jau 
esą susekta per 5,000 tokių 
sukčių.

A. sim su draugais ir pažįstamais. 
Prasidės 7:00 valandą vak. 
Įžanga tik 45 centai ypatai.

Frank Vaitukaitis.

PRANEŠIMAI
ALDLD 2-x'o Apskričio mitingas 

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

(29-30)

nors

Dobinį nuo Vinco Matijošaičio, 
Brooklyn, N. Y., per K. Žu
kauskienė nuo J. Ališauskie
nės, Newark, N. J., P. Marcin-

O

-:- TARP LIETUVIU
Jonas Franck evičius, wil- 

liamsburgietis, išėjo Dėdės Ša
mo tarnybon sausio 30-tą.

Dorothy Kazakevičiūtė, 
woodhaveniete, ištekėjo už 
John Aiello. Vakar tūpusiame 
pranešime buvo praleista jau
nojo vardas.

E. New York ir Richmond Hill
Ketvirtadienį, 5 d. vasario, 8 vai. 

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

Brooklyniečiams gerai žino
mas Pranas Domikaitis šiuo 
tarpu kukoriauja restaurane, 
esančiame greta Sutkaus ali
nės, Grand St. už kampo nuo 
Hooper St.

LAISVES BAZARAS
Prie Laisves Bazaro gali ir privalo prisidėti 

visi jos patrijotai iš visos Amerikos.

BAZARAS BUS 4 DIENAS
Vasario-Fdbo 20f 21r 22, ir 23 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
zzzzzzzzzjzzzzzzz Įskaityta ir taksai į pažymėtas kainas ■ • , ;

Visa didžiojo New Yorko apylinkė 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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Jonas Kolis, O. Titenienes 
sūnus, buvęs paliuosuotu iš J. 
V. ginkluotų jėgų, sausio 19-tą 
vėl iššauktas. Tarnauja artile
ristu.

Titeniai gyvena Woodha- 
vene — jisai užlaiko batų tai- 
sytuvę, jinai — siuvėja.

Vincas Kazakevičius, aidie- 
tis, orkestros vado-chorvedžio 
Jurgio brolis, irgi jau J. V. 
kario uniformoje. Vinco tėvai, 
Ona ir Jurgis Kazakevičiai, 
yra artimi “Laisvės” kaimy
nai.

Kalbant apie uniformuotus 
jaunus lietuvius, norisi primin
ti, jog didelis būrys jų dalyva
vo “Laisvės” metiniame ban- 
kiete — buvo karių, buvo ma
ri n i n k ų - j ū r e i v i ų uniformose.

ž. R.

Juozas Visockis, “Laisvės” 
spaustuvės darbininkas, turėjo 
neribotam laikui pasitraukti iš 
darbo dėl nesveikatos. Jam 
pasikartojo ta pati liga, kuri 
aną syk ilgai jį prikamavo. 
Dėl tos priežasties gal prisiei
sią išsikraustyti į užmiestį tū
lą laiką pagyventi, kad geres
nis pasilsis padėtų greičiau su
grįžti sveikatom

Lilija K a v a 1 i a u s kaitė 
sveiksta, bet labai pamaž’- 
dar negreit galėsianti vaik' 
čioti ir grįžti darban. Tiek ge 
riau, kad gali pasėdėti. Dėlt7 
pastaruoju laiku jau pradėj- 
atlikinėti Rusijai Karo Pagal 
bos Komiteto iždininkės parei 
gas, kurios buvo atidėtos pe? 
arti mėnesį laiko iš priežas
ties jos ligos. .

Aštuonių metų berniukas 
N. Van Dyk teisėjui pasakė, 
kad jis nori gyventi pas pa
motę, ne pas motiną. Moterys 
susibylinėjo už teisę jį auklė
ti.

“Laisvės” Reporteris, 
pro durų plyšį, jau matė tą 
Maspetho gražuolę, o patys 
maspethiečiai — vargšai — 
turės laukti iki šio sekmadie
nio, vasario 8-tos popiečio, : vėlybas, 
kad galėtų nuvažiuoti į New 
National Hali, 61-60 56th 
Road, Maspethe'’, ir užsimokėti 
55 centus, kad pamatyti juok
darę “Teodolindą.”

žinoma, tas viskas kelerio
pai apsimokės smagiu juoku, 
kada pamatys to be galo į savo 
žmonelę įsimylėjusio ir ją se
kiojančio pono strioką, įsivaiz
dins, kad jo žmonelę jau ima, 
stveria, myluoja, atima kitas. 
Ir dar daugiau juoko bus, 
kaip tas įsikarščiavęs ponas 
pasijus baisiai apsirikęs. Kaip 
ir kur tas viskas dedasi, žino
ma, čia neparodysi, reikia nu
eiti į salę, kad pamatyti.

Man, kaipo privilegijuotam 
Žmogui, “Laisvės” Reporteriui,' 
aišku, buvo galima pasižiūrė
ti to visko repeticijose perei
to antradienio vakarą, “Lais
vės” salėj. Tačiau tas pro ply
šį žiūrėjimas tik ‘daugiau su
kurstė nuvažiuoti sekmadienio 
popiečio 4-tą valandą ir pa
matyti “Teodolindą” scenoje, 
tad ir tikiuosi su jumis ten 
pasimatyti. Rep.

L. Končius, bitininkas iš No. 
Abington, Mass., atvežė di
delį vežimą medaus būsimam 
“Laisvės” bazarui, taipgi lan
kėsi “Laisvės” suvažiavime ir 
bankieto. Paklausta, ar jo bi
telės nestreikuos dėl apribavi- 
mo cukraus.

— No, — atsakė bitininkas. 
Joms labai retai teprisieina 
duoti cukraus. Mūsų bitelės 
darbščios, prisigamina savo 

! maisto įvalias. O jei pavasaris 
žiedų nebūna perų 

užvedimo metu, tai nuo turin
čių perdaug paimam korių ir 
duodam biednesnėms.

Rep.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 5 d., Zabiel- 
skio Svetainėj. Visi nariai dalyvau
kite. — Sekr.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

Wjf!ž

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.

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

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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)r. Martin Luther Draugystės 36-tas

METINIS BALIUS
ADAM YAZAVITO ORKESTRĄ

Gros lietuviškus ir angliškus kavalkus šokiams.

Bus šį šeštadienį
VASARIO-FEBRUARY 7

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




