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KRISLAI
Ambasadorius Cripps apie 

Karo Žinias.
“Karo Reikalą Žinovai.”
Čikagos Menševiką Plepalo 

Pranašystės.
Mūsą Tvarka, Mūsą Laimė.

Rašo R. Mizara

Ambasadorius rašo, kad an
glai ir Sovietu Sąjunga, duo
dami pasauliui žinias iš karo 
lauko, vengia vieno dalyko: 
pasigyrimą, perdėjimą apie 
laimėjimus fronte. Tiesa, jie, 
išeidami iš strateginių intere
sų, kai kada gali nedasakyti 
apie savo nuostolius, bet nie
kad nepersako apie laimėji
mus.

Mes tą visuomet pastebėjo
me. Sovietų spauda ir vyriau
sioji karo komanda yra labai 
skūpi žiniomis apie frontą. 
Dažnai Londonas daug dau
giau paskelbė, kaip Maskva.

Bet mokytasis Čikagos men
ševikų ablavukas kartoja, būk 
Sovietai perdėtai giriasi!

Kalbant apie tūlas ameriki
nių “karinių ekspertų” prana
šystes, negalima neprisiminti 
vienos jų.

Tuojau, kai Hitlerio govė- 
dos pasai ingai užpuolė Sovie
tu Sąjungą, birželio 27 d., 
New Yorke išeinančiojo dien- Į 
rašei o “Post” “karo reikalų ' 
žinovas,” Fletcher Pratt, rašė: Į

“Tiktai stebuklas, didesnis 
kokį esame matę nuo to laiko i 
kai Biblija buvo parašyta, 
gali išgelbėti raudonuosius ! 
nuo visiško ją nugalėjimo per 
labai trumpą laiką...”

Paskui:
“Rusai stovi kelyje į savo 

katastrofą, neturinčią sau ly
gios istorijoje...”

Matot, kokių būta galvočių!;

Mokytasis Čikagos menševi
kų plepalas tuomet giedojo 
panašią giesmę. Jis' pranaša- ■ 
vo, “Stalino diktatūrai” galą.! 
Jis davė jai gyventi laiko ke
lias savaites ar kelis mėnesius, i 
Jis ragino Ameriką ir Angli- 
ją daryti viską, kad “Stalino 
diktatūrą” nuversti. Nes argi 
gražu būsią demokratijoms,; 
kaip tą padarys Hitleris, iš-į 
laisvindamas Sovietų Sąjungos: 
liaudį!. . .

Šitokiais 
užpildytas 
k Tūtavusio
redaguojamas laikraštis.

Nūnai bile rimtesnis žmo
gus mato, jog tai buvo nesą
monė. Bet tuomet, be abejo, 
galėjo atsirasti ne vienas, ku-1 
rįs tam patikėjo. Gaila tokių ! '

nonsensais buvo i 
politiniai nusiban- ■ 
Čikagos Grigaičio į

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Japonai Smarkiai
Bombarduoja Ame 

rikiečius Baiane
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, vas. 8. — šiandien karo departmento 
pranešimas sako:

Filipinų Sritis — Japonų kanuolių baterijos, paslėp
tos Cavite pajūryje, iš naujo pradėjo bombarduot mū
sų apsitvirtinimus angoje Manilos įlankos. Priešų ug
nis buvo atkreipta į fortus Mills, Hughes ir Frank per 
dvi valandas. Kas keturios minutės buvo paleista po 
vieną kanuolės šovinį į mūsų fortus.

Tuomi priešai nepadarė jokių rimtų mums nuostolių.
Bataan pusiausalyje japonai buvo prasibriovę į už

nugarę dešiniajame mūsų šone. Aštria kontr-ataka mes 
atmušėme tą priešų ataką. Eina didyn ir smarkyn kau
tynės kairiajame mūsų šone.

Japonų orlaiviai labai bombardavo mūsų pozicijas 
Bataanc per visas paskutines 24 valandas.

Nieko nėra pranešt iš kitų sričių.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 8. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido tokį pranešimą:
Mūsų kariuomenė, veikdama vienoie dalyje vakarinio 

(centralinio) fronto, padarė pavojingą užpuolimą ant 
aptvirtintos vokiečių pozicijos. 200 priešų liko užmušta 
bei sunkiai sužeista. Sovietų kariuomenė pagrobė dide
lį amunicijos sandėlį ir daugį ginklų.

Kitoje fronto dalyje mūsų kariuomenė, komanduo
jama dig. Raiskovo, atmušus vokiečių kontr-ataką, su
naikino batalioną jų pėstininkų.

Sovietų kariuomenės dalis, komanduojama drg. Poz- 
nikovo, Kalinino fronte per dviejų dienų kautynes už
ėmė tris apgyventas vietas ir pagrobė 18 vokiečių ka
nuolių, kelias apkasų patrankas ir didelę eilę vežimų 
su karo reikmenimis. Buvo užmušta 200 priešų karei
vių ir oficierių.

Sovietiniai kareiviai su automatiškais šautuvais Ka
linino fronte prasiveržė į priešų užnugarę ir užpuolė 
vokiečių pėstininkų batalioną. Priešai paliko 124 savo 
kareivius ir oficierius kritusius mūšio lauke; 67 vokie
čiai buvo paimti į nelaisvę. Raudonarmiečiai pagrobė 
keturias prieštankines kanuoles, dvi apkasų patrankas, 
11 kulkasvaidžių ir lauko ligoninę su jos štabu.

Įvairiose dalyse Leningrado fronto sovietinė kariuo
menė per vienos dienos mūšius sunaikino 7 vokie
čių fortukus, keturis kulkasvaidžius ir vieną tėmijimų 
punktą. 400 vokiečių liko užmušta.

Maskva, vas. 8. — Sovietinė kariuomenė vas. 8 d., nu
galėdama priešų kontr-atakas, vedė užpuolimo mūšius 
ir atėmė iš priešų dar kelias apgyventas vietas.

Vas. 7 d. buvo sunaikinta 17 vokiečių orlaivių. Sovie
tai prarado 12 orlaivių.

Skaitytojas bus pastebėjęs, j 
kad mūsų laikraštis per ištisą i 
savaitę buvo gerokai užpildy-' 
tas raštais apie mūsų bendro
vės suvažiavimą.

štai, kokia pas mus tvarka :1 
Suvažiuoja mūsų šėrininkai, Į 
bendradarbiai, vajininkai. Vi
si svarsto dienraščio stiprini
mo ir gerinimo reikalus. Jų I 
kalbų trumpos sutraukos nu- S 
rašomos ir i 
dienraštyj, kad 
skaitytojas matytų, kas buvo 
suvažiavime kalbama. Visų 
sveikintojų ir aukotojų vardai 
laikraštyje taipgi paskelbiami. 
O jų yra šimtai.

Tokiu žygius mes vadiname 
demokratiniu procesu mūsų 
spaudai, mūsų įstaigoms palai
kyti. Be “Laisvės”, tik dien
raštis “Vilnis” panašiai daro.

Mes džiaugiamės, mes did
žiuojamės galį taip padaryti. 
Nes tai įrodo, jog mūsų dien
raščiai yra masiniai. Kol jie 
toki bus, jiems joki pavojai' 
negręs.

Japonai įsiveržė j 
Tvirtovišką Anglį 

Salą Singaporą
Malajai. — Japonai už- 

;..............Į’ ėmė vieną mažą saliukę arti
- - ‘ - 'tvirtoviškos anglų salos Sin- 

' gapore. Japonai įsiveržėliai 
išspausdinamos: taipgi iškėlė dikčiai savo 

kiekvienas kariuomenės į vakarinį pa
kraštį Singapore salos. Ver
da įnirtą mūššiai saloje 
Singapore tarp japonų ir 
anglų.

Amerikiečiai Sudaužė 
Japonų Kanuolių Lizdus

Washington, vas. 9. — 
Amerikiečių-filipiniečių ka
riuomenė Bataan pusiausa
lyje, šaudydama iš kanuo
lių, atmušė japonų atakas ir 
sudaužė kelias japonų ka-

Suvažiavimo reikalai pasi- nuolių baterijas.
baigė. Mes dabar rūpestingai ~
ruošiamės prie “Laisvės” ba- vimas ir bazaras taip artimai 
zaro—taipgi metinės pramo- supuolė. Čia buvo kaltos tam 
gos. tikros aplinkybės, kurių mes

Nelabai gerai, kad suvažia- negalėjome nuveikti.

DARBO UNIJOS IR 
BALTIMORIECIAI 
PRIEŠ SMETONĄ

Giliai Įvarė Kylį 
Į Nacių Linijas 
Arti Leningrado

Kaip žinome, po Jungti
nes Valstijas važinėja An
tanas Smetona, tas asmuo, 
I kurie per 14 metų diktato- 
’ riškai-hitleriškomis priemo
nėmis viešpatavo Lietuvoj; 

i Smetona, kuris be jokio 
: protesto atidavė Hitleriui 
Klaipėdą ir jos kraštą, Sme

tona, kuris 1940 metais 
kvietė Hitlerį užimti Lietu
vą, Smetona, kuris, įsikūrus 
liaudies valdžiai Lietuvoj, 
pabėgo į Berlyną pas Hit
lerį ir iš ten atvyko į Jung
tines Valstijas. Jis čia va
rinėja, sako prakalbas. 
.Smetonos pasirodymai ko
lonijoj sukelia lietuvių tar
pe vaidus ir tuom silpnina 
Amerikos demokratijos je

igu atsparumą.
Baltimorėj smetonininkai

Maskva. — Sovietų raitė-’das jau šeši mėnesiai kainimo Bonų pardavimą ir ki
tus karo žygius. Bet gi lie-.liai ir pėstininkai, atvykę iš apgulamas vokiečių, 
tuviams gerai žinoma, kad’Sibiro, Uralu ir Kaukazo, 
Antanas Smetona jau daug'giliai įvarė kylį į vokiečių 
kolonijų apvažiavo, sakė apgulos linijas pietinėje da- 
kalbas, vienok niekur nebu-’lyje Leningrado fronto,kaip • • 1 • T • —• i A I w 1 • • A • •

SOVIETAI SUMUŠA DES
PERATIŠKAS VOKIE
ČIŲ KONTR-ATAKAS

. . . , . a v r-» i .. a •• Sovietu kariuomenė, besi-vo JO siekis pardavinet Ap- praneša Raudonoji Armija. gl.umdama artyn Smolens- 
Maskvos radijas paskelbė, ko, “įveikė įtūžusį, beprotiš- 

Ijog sovietinė kariuomenė ką vokiečių priešinimąsi” ir 
Toliau, minėtas laikraštis į atgriebė dar kelis mieste-1 išmušė juos dar iš šešių vie- 

rašo, kad Valstybės Depart- liūs ir sutriuškino visas vo- tų per paskutines 24 valan- 
mentas iš Washingtono yra kiečių kontr-atakas. das.
pareiškęs, kad ponas Sme-i Keturiose fronto dalyse: Kai kuriuose punktuose 
tona gali naudotis Ameri- raudonarmiečiai per dieną centralinio fronto vokiečiai 
kos prieglauda pabėgėliams, (užmušė 1,160 vokiečių, o [pradėjo desperatiškas 
bet jokiame atsitikime nesi-į dar kitoje fronto vietoje da- kontr-atakas, mesdami j 
kišti į prieštaringą Europos’linai sunaikino, dalinai iš- frontą vis daugiau atsargi- 
politiką. | vaikė keturis vokiečių bata- nės savo kariuomenės, įnir-

“Thc Evening Sun” rašo,l^onus’ ^,000 karinome- tusiai stengdamiesi suturėt 
“Mr. Drury, savo pareiš-in§®; .... ... I Raudonosios Armijos ofen-

kime majorui, sako, kad Dr.: saY° /.VgiaiS'syyą...........  . .
Smetona važinėjęs po šąli ir‘ ‘ kad Vokietija srityJe sovietme karinome- greitųjų gabena sau kariuo-

sigynimo Bonus: jis tik sa
vo reikalams rinko aukas'.

užsikviete Antana SmetonafPasakojęs, _ . v . . . . .. . . .
I tiems pat tikslams. Jie klai- leis įsteigti nepriklausomą ne zyml.al atliuosavo to menę is vokietijos > sov.eti- i 1 '-r • a t i YYiincrn nr^criiln ___ I nnmnn’Q- ni Tvnnrn[dingai perstatė miesto tary- Lietuvą. Mr. Jackson per-j^ 
bai dalyką ir iš miesto pi- siuntė Mr. Drury laišką po-j- 

~ ‘ . nui ii
įmokėtų taksais, gavo pas- Jung.
. kyrimą $300 Smetonos prie- i sekretoriaus
į mimui. i Šis Unijos protestas yra '

Kada tas viešai pasirodė j pilnai paremtas faktais, nes’ 
vietos anglų spaudoj, tai j kaip žinia, ponas Smetona 
Baltimorės piliečiai sujudo, važinėja po Jungtines Vals- 
Jie žino, kad dabar yra ’ 
šimtai svarbesnių reikalų damas Amerikos lietuvius’sj 
pinigams, negu užlaikymas prieš Sovietų Sąjungą, tą 
Antano Smetonos. todėl stipriausią Jung. Valstijų 
t-. .,. _ ...v. '• i _ : j 11 • • i _ • i • i .

’tiems pat tikslams.

įnigų, Baltimorės piliečių su-

miesto apgula. — Leningra-jnį frontą.

nui Sumner’iui Welles, į Partizanai, Padarę Dau-1 Kroatų Draugijos Atsi- 
pagalbininkui'” gelį Nuostolių Naciams, šaukė į Prezidentą

j Sugrįžo į Sov. Linijasi Paliuosuot Browderj
Maskva. — Vienas parti- New York.—Metine kon-

tijas ir visur kalba, kursty-izanų būrys, per tris mėne-įferencija Jungtinių Amen- 
sius veikdamas vokiečių už- k°s Ki‘°atų Draugijų . pa* 
nugarėje į šiaurių vakarus; siuntė prez. Rooseveltui te- 

. -{nuo Maskvos, užmušė 1,425 legramą su užtikrinimu, 
Baltimorės piliečiai prade- talkininkę, o niekur nieko!nacįu kareivius iroficierius, had visomis jėgomis re- 
jo protestuoti miesto majo-’nesakė ir nesako prieš .hit-iSunaį|;įn nesuardė m^a karą prieš fašistų Ašies
rui ir kitoms įstaigoms. Jerišką Vokietiją. Gi kartu mylių geležinkelio. jkraštus ir prašo prezidentą 
Apie vieną iš tų protestų j su juom kalba eilė lietuviš-: _ “ . . _ '“vardu amerikinės dvasios
“The Evening Sun,” Balti- kų hitlerininkų, kurie savo' 

į morės laikraštis vasario 6 kalbose atvirai užgyrė

kitoms įstaigoms. Jerišką Vokietiją. Gi kartu į-įg mylių geležinkelio.

partizanai iš miškų jr teisingumo” tuojau išlai-
** 1J‘ ____  ______ Ta

cius. Brooklyn, N. Y., kal-jsus, ir po tų žygių sugrįžo konferencija atstovavo 3,-

Šie i
na..ir kaimų užpuldinėjo prie- Švint" Earlą’ Browderj.

I

Amerikos Armijos La
kūnai Nušovė 15 Ja

ponų Orlaivių
Washington. — Praeitą 

savaitę Amerikos armijos 
lėktuvai numušė žemyn 15 
japonų orlaivių.

O Amerikos laivyno jė
gos, užpuldamos japonų sto
vyklas 
salose, 
priešų 
žemės, 
pranešimas.

į ’’SMETONA, LIETUVIS 
PABĖGĖLIS, APŠAUK

TAS PRO-NACIU.
“Miesto majoras Howard 

W. Jackson gavo protestą 
nuo Nacionales Marininkų 
Unijos vietinio vado Mr. 
James Drury prieš bent ko
kį miesto pinigų aukojimą 
planuojamam parengimui 
pagerbti Antaną Smetoną, nes; neigi atžymėjo faktą 
buvusį Lietuvos prezidentą, 
kada jis čionai lankysis. 
Protestas įteiktas tuom pa
matu, kad jis yra simpatin
gas nacių režimui.”

Toliau tas laikraštis rašo, 
kad advokatas Laukaitis 
teisina Smetonos atsilanky
mą aiškindamas, būk Sme
tonos vienatinis tikslas atsi
lankyti į Baltimorę yra tai, 
girdi, pasmarkinti Apsigy-

bėjo su juom ponas Tyšlia- 'atgal į Sovietų linijas, 
[va, kuris, kada naciai pa-'

“Vienybęs” laidą buvo išlei- ’Amerikos Orlaiviai So- Šalin Japonus iš Vaka- 
^ia^L îu vietuose Gerai Veikia [ rinuj Mūsų Valstijų!

Niekur savo prakalbose’ ^jetų Sąjunga. - RauJ Washington. - Japonų 
Smetona nei puses ,zo<iziojd jj Armija gniu kyliuIpenktakolomečiai tik laukia 
nepasake, kaip Hitleris ir joj na<ų jinij;)/Le Įsakymo iš Japonijos - 
gaujos tenoja Lietuvos zmo-|njngrado £ronte_ ’sprogdint Amerikos laivus

ir dirbtuves. Kongresmanų 
'• komisija reikalauja iškraus

tyt japonus bent už 500 my
lių iš Amerikos vakarinių 
valstijų, kad jie negalėtų 
tiek mums pakenkti.

Amerikos atsiųsti Sovie

į

:000 nariu. A

Marshall ir Gilbert 
dar sunaikino daug 
orlaivių ore ir ant 
kaip sakė laivyno

Philadelphia, Pa. — Ne
žinia, dėl kokios priežasties, 
keturi namai sudegė> ir 13 
apdegė. Gaisre sužeista apie 
200 žmonių.

Batavia, vas. 9. — Japonų 
orlaiviai pirmą kartą bom
bardavo Bataviją, sostinę 
Rytinės Rolandų Indijos, 
saloje Javoje.

London, vas. 9. — Priešai 
nuskandino Anglijos naikin
tuvą, 1870 tonų.

kad hitlerininkai naikina
lietuvybę ir net Lietuvos i tam orlaiviai gerai veikia; 
vardą panaikino. tuo tarpu šalčiai sustabdo

Baltimorės piliečiai kovos, daugelį nacių orlaivių.
kad jų taksais sumokėti, pi--------------------
nigai būtų sunaudoti nau- n M • r
dingiems tikslams ir kad'Dar VlCIMS MCIŲ bC!ie- 
nei vienas centas neitų j .
tiems, kurie atvyko perj 
Berlyną, kaip Antanas Sme- į 
tona.

rolas Keistai Mirė 
 Amerikos Laivo

Berlin. — Nacių genero- Lewes, Del., vas. 9. — 
Pilietis las Fritz Todt, 51-nų metų Gauja nacių submarinų nu- 
----------- 'amžiaus, budavotojas vokie-iskandino dar vieną Ameri- 

čių vakarinės apsigynimo i kos laivą “China Arrow,” 8,- 
i, už 100 mylių nuo 

oriai-’Delaware valstijos. Visi 37 
vio nelaimėje” sovietiniame į “China Arrow” jūrininkai 
fronte. Jis buvo didžiausias | išgelbėti.

I karinis vokiečių inžinierius. | e .
(Abejojama, ar jis per ne- ( Philadelphijoj Pasmaug

sime mirė ar buvo nužudy- j ■. r I • hivailZ
tas nacių dėl to, kad gen. į ui u 41 LltluVdllc 
Todt nesutikęs su Hitlerio Philadelphia, Pa; — Virė- 
karu prieš Sovietus.) į.ias vardu Ray Harris du- 

---------- i Boise, 33 metų amžiaus, pri- 
kad jis 
irelton-' 
Marytę 

amžiaus, 
valgyklose.

1» ir 1 "I • • cių vdKdįįneš a.psij’vijimo kos laivaMontanos Darbo r ederaciios tvirtovių Siegfried Linijos, uos tonų 
_ žuvo, kaip sakoma, “oriai-i Delaware

Vadai Prašo Prez. Roose veltą 
Išlaisvint Browderj

New York. — Dvylika žy-’liečiu Komiteto Browderiui 
miųjų vadų Amerikos Dar
bo Federacijos unijų iš 
Great Falls, Montanos, pa
siuntė prašymą prez. Roo- 
seveltui išlaisvint Earlą 
Browderj. Komunistų Par
tijos sekretorių, laikomą 
Atlantos kalėjime už tech
niškas pasporto smulkme
nas. Apie šį prašymą tie va
dai pranešė Tomui Mooney, 
New Yorke, pirmininkui Pi-,

Paliuosuot. Prašymą pirmo
je vietoje pasirašo B. B. 
Fairmont, pirmi ninkas 
Amerikos Darbo Federaci
jos Ųarbo Unijų Tarybos 
Cascade apskrity j. Prašy
mo laiškas, tarp kitko, sa
ko:

“Visas darbininkų judėji
mas, p. Prezidente, atlieka 
savo pareigą, besiekiant su-

(Tąsa 5-me pusi.)

Libija. — Italu orlaiviai sipažino policijai, 
bombardavo Aleksandriją, pasmaugė gražią 
Egipto sostinę; pataikė į plaukę lietuvaitę 
kelis kariškai svarbius tai- Burbuliutę, 22 m., 
kinius. p a tarnautoją

----- -------------- Ižmogžudis teisinasi, kad jis
Singapore, vas. 9. — An?-:nenorėjęs ja nužudyt, bet, 

lai apsidirba su įsiveržusiais'girdi, “netyčia pasmaugęs” 
į Singaporą japonais. iper ginčą su jąja.
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3. 1879

Nusišpicavę “Didvyriai”
“Vilnis” (iš vas. 5 d.) rašo:
“Grigaičio-Miehelsono globojama sklo- 

kutė šiaip taip velka savo mizerną gyve
nimėlį.

“Nauj. Gadynė” praneša, kad jie turė
jo savo “suvažiavimą.” Menkas buvo tas 
jų skodas, jei nepaduoda net kiek ten as
menų buvo:

“Dideliu delegatų skaičiumi šis mū
sų suvažiavimas negalėjo pasigirti. Į- 
vairios kuopos atsiuntė pasiaiškinimus, 
atsiprašinėjimo laiškus... Vis suras- 
damos įvairių priežačių, kodėl negali 
pasiųsti delegatų į suvažiavimą...” 
“Ką jau čia kalbėt apie “didelį skai

čių,” kad ir mažą skaičių negali įvardin
ti!

“Strazdas plepa, kad, girdi, Rockforde 
jie turi ‘didelę kuopą? Kas žino, kokį ten 
jie turi saliūną, kuris nedėldieniais pla
tina tam tikrą ‘apšvietą,’ tas gali trūkti 
juokais.

“Tačiaus, tame pačiame ‘N. Gadynės’ 
numery, kur giriamasi Rockforde kuopa, 
štai kas apie tą pačią kuopą rašoma:

“Visai bloga su Rockfordu. Nežinia, 
ar draugai Petronis, Raškevičius ir ki
ti dar gyvi, ar jau mirę. Gyvi jie ar ne
gyvi, bet prašom atsiliepti. Nors pote
rėlį sukalbėsim...”
“Tai strazdinio liežuvio logika: ‘Gy

viausioj! ir didžiausioji mūsų kuopa 
Rockforde.”

“O ant kito puslapio: ‘Visai bloga su 
Rockfordu.’

“Pelėsiai ir šarlatanizmas!”

- Hitleriškai Tauškia
“Naujienos” tebeskleidžia hitlerišką 

propagandą. Dabar jos jau negauna 
Prano Ancevičiaus nacių melų prieš So
vietų Sąjungą, tai pasitenkina amerikie
čio trockisto tūlo Beal šmeižtais. Tas be
gėdis tauškia, būk Amerikos kalėjimuose 
geriau negu Sovietų Sąjungoj laisvėj. 
“Naujienos” tą tauškimą ima už gryną 
pinigą ir mano, kad atras tokių, kurie 
tam tikės.

“Naujienos” ir tasai trockistas nori 
Amerikoj žmonėms įkalbėti, būk Sovietų 
Sąjungoj taip baisu, taip sunku gyventi, 
kad jau ir kalėjime nebus blogiau. Tai ta 
pati “Naujienų” besmegeniška pasaka, 
kurią jos per 24-ris metus pasakojo savo 
skaitytojams, apie tai, būk Sovietų Są
jungoj viešpatauja baisiausia “suirutė,” 
būk “komisarai žmones smaugia,” kad 
‘‘žmogus žmogų ėda,” kad, kaip tik kokia 
stipresnė valstybė užpuls Sovietų Sąjun
gą, tai tuojau “žmonės sukils” prieš esa
mą tvarką.

Tokias pasakas skleidė Grigaitis. Tą 
pat pasakojo Hitlerio propagandos sky
rius su Goebbelsu ir Pranu Ancevičium 
priešakyj. Tą turavojo Hearstas. Tam 
gal būti Hitleris ir tikėjo, už tai jis da
bar nagus graužia sau.

Sovietų Sąjunga atsiekė daug. Indus
trijoj, kultūroj, abelname žmonių gerbū
vio pakėlime ji padarė daugiau, per de- 
sėtką metų, kaip kitos šalys per šimtme
tį. Už tai jos liaudis ir Raudonoji Armi
ja taip didvyriškai kariauna, nes jie turi 
už ką ir kuom kariauti. Jie gina tokią 
laisvę, kokios niekas dar niekur neturėjo. 
Jie pajėgė iškilti iš tamsybės, išbudavoti 
galingą industriją, kuri tokį ilgą frontą 
pajėgia aprūpinti ginklais ir amunicija.

Vasario 2 d. New Yorke laikraščiai 
“Herald Tribune” ir “PM” pripažino, 
kad Raudonoji Armija tiesiai daro ste
buklus, kad Sovietų Sąjungos liaudies 
moralas ir vieningumas su Sovietų val
džia toks didelis, kokio niekur kitur nė
ra. Gi Grigaitis hitleriškai tauškia prieš 

Sovietų Sąjungą, niekindamas Amerikos 
galingiausį talkininką kovoje už laisvę.

Nesveikos Kalbos ir Raštai
Washingtone iškelta faktas, kad per 

tris pastaruosius mėnesius iš Amerikos 
nei pusė nebuvo ginklų ir reikmenų pri
statyta Sovietų Sąjungai, kiek buvo pa
žadėta.

Tai, žinoma, blogas apsireiškimas. 
Amerika turi visas galimybes užtektinai 
pasigaminti sau ir jos talkininkėms gink
lų ir amunicijos. Jeigu jau mes su tokia 
industrija, taip patyrusiais darbininkais, 
turėdami tiek daug žalių medžiagų ir 
nebūdami karo sferoj negalime paga
minti, tai kaip tada Sovietų Sąjunga gali 
ir ilgiausi žmonijos istorijoj frontą lai
kyti ir taip skaitlingą armiją reikmeni
mis aprūpinti?

Kad nepagaminome ir nepristateme 
savo talkininkei, ką žadėjome, tai reiškia 
neatlikome savo pareigų. Už tai kas nors 
pas mus kaltas. Ką gi mūsų spauda pa
sakytų, jeigu Sovietų Sąjunga savo pa
žadų būtų neatlikus?

Nors mes neatlikome savo pareigų, 
bet tūli iš rašytojų ne pas mus jieško 
kaltininkų, nesistengia dalykus pataisy
ti, bet už mūsų apsileidimą vis tiek ban
do purvinti Sovietų Sąjungą. Taip ponas 
William Phillip Simms pasielgė, rašyda
mas, būk Sovietų Sąjunga mes kariavusi, 
jeigu Anglija ir Amerika jos neaprūpins 
ginklais ir amunicija. Žinoma, jis tam 
neturi jokių faktų, tai jo paties išmislai! 
Minėtas asmuo ir seniau yra daug pas
kleidęs priešsovietinės agitacijos, nieku 
neparemtos.

“New York Daily News,” kuris taip 
aklai tarnavo America First Komitetui, 
tiems elementams, kurie net iki Pearl 
Harbor nelaimės vis tauškė, būk Ameri
kai nėra jokio pavojaus, taip pat davė 
redakcinį straipsnį; nukreiptą prieš So
vietų Sąjungą. Jis, įkalbinėja, būk da
bar Hawaiiu salos daug svarbesnės, 
kaip Sovietų Sąjungos frontas.

Visos šios kalbos yra nesveikos ir 
kenksmingos Amerikai. Sovietų Sąjun
ga buvo pasiryžusi vesti karą iki perga
lės ir tada, kada mes dar nebuvome ofi
cialiai užpulti. Jos tas pasirįžimas da
bar dar didesnis. Jeigu mes praeityje ne
atlikome savo pareigų, tai jas dabar’'at
likime. To reikalauja visų pergalė prieš 
mūsų bendrą priešą.

Nei Cento “Raganų 
Medžiotojams”

Šiuo metu USA kongrese kyla protes
to balsų prieš skyrimą valstybės lėšų kai 

'kuriems ne taip jau reikšmingiems da
lykams, neturintiems tiesioginio sąry
šio su šalies apgynimu, su karo laimėji
mu. Be abejo, tai yra geras daiktas, kai 
mūsų kongresmanai ir senatoriai rūpi
nasi taupyba.

Jeigu taip, tuomet mūsų kongresma
nai turėtų būti apdairūs visur ir visuo
met. Neužilgo, štai, kongresmanas Diesas 
prašys dar šimto tūkstančių dolerių (ar 
didesnės sumos) iš valstybės iždo “raga
nom medžioti.” Per eilę metų Dieso ko
mitetas tąsias raganas medžiojo ir nieko 
nesumedžiojo. Šis komitetas, kuriam p. 
Dies vadovauja, paskirtas prieŠ-ameri- 
kiniams individualams bei organizaci
joms suvaldyti. Jis “tyrė,” “jieškojo” ir 
per eilę metų nieko nesurado. Amerikos 
priešai veikia, kaip veikę (jei jų nesu- 
gauna atatinkami vyriausybės organai 
be Dieso pagalbos), o p. Diesas per tą 
laiką išleido daug valstybės pinigų ir, 
kas blogiausia, bandė paniekinti, paže
minti visą eilę atskirų asmenų, žymių 
veikėjų ir visuomenininkų.

Ponas Dies, pav., jieškojo komunistų. 
Betgi komunistai veikia atvirai, kiekvie
nam, kuris nori, yra žinomi. Vadinasi, jie 
ir be jieškojimo, be leidimo valstybės pi
nigų, gali būti surasti, kas to nori. Po
nas Dies, tiesa, “atidengė” kai kurių 
“naujenybių”; jis apšaukė visą eilę žy
mių žmonių komunistais, kitus radika
lais, kitus dar kitokiais ir bandė juos pa
žeminti, jiems pakenkti. Pastaroji jo 
priekabė buvo padaryta Leonui Hender- 
sonui, kainų kontroliavimo administrato
riui, žinomam pažangiajam žmogui, ku
ris yra tik tuo kaltas, kad yra padorus 
ir rūpestingas krašto patrijotas.

Taipgi mes visu atvirumu patariame 
mūsų kongresmanams; kai Dies ateis pas 
jus prašyti pinigų savo “raganų medžio
jimo* komitetui palaikyti, jų reikia ne
skirti. Geriau tuos pinigus sunaudoti 
krašto gynybos reikalams.

Panašiai sakome ne tik mes, panašiai 
sako milijonai Amerikos piliečių.

čiui gyvuoti ir platintis.
Anksčiau dienraštyje bu

vo paskelbti pasveikinimai 
ir pažymėtos dovanos kiek 
kuri kolonija sukėlė. Neabe
jojame, kad daugelis pama
nė, kas darosi su Bostonu, 
kad niekur nesuminėta jo. 
Vasario b d., ryte gauname 
sekamą laišką:

“Draugai L a i s v iečiai! 
Siunčiu jums žadėtus pini
gus, kuriuos sukėlėme ‘Lais
ves’ paramai šėrininkų su
važiavimo proga — $100.

Draugiškai,
H. Tamošauskienė.”»

Bostoniečiai buvo prane
šę, kad jie rengia “Laisvės” 
naudai vakarą ir tą pelną 
skaitys kaipo paramą dien
raščiui suvažiavimo proga. 
Kaip matome, pažadas išpil
dytas, pasekmės gražios.

“Keleiviui” virtus naciš
ku propagandistu, “Lais
vės” prestyžas Bostone gra
žiai kyla.

Dovanų “Laisvei” suvažia
vimo proga sukėlėme per 
pusę daugiau negu tikėjo
mės. Šerų išpirkta taipgi 
patenkinančiai reikalą. Bet 
naujų skaitytojų suvažiavi
mo proga, 41, tai biskį per 
mažai. Turime darbuotis, 
kad po suvažiavimo gauti 
naujų skaitytojų.

Laike va jails, 1941 metais 
naujų skaitytojų gavome 
gražų skaičių. Vajininkai 
rašo, kad pernai lengviau 
buvo gauti naujų skaityto
jų, negu anksčiau. Daugelis 
žmonių patys; naujai užsira
šo dienraštį. Tai tie faktai 
liudija, ■ kad suvažiavimo 
proga nebuvo dėta rimtų 
pastangų gauti naujų skai
tytojų. Gaila!

Džiaugdamiesį gražiu su
važiavimo pavykimu, nori
me priminti tiems “Laisvės” 
patri jo tams, kurie nespėjo
te primesti savo dienraščiui 
ant popieros suvažiavimo 
proga, prisiųskite dabar. 
Vistiek bus gražiai ir spor
tiškai. Supraskime tai, jog 
medžiagos, naudojamos prie 
spaustuvės, pabrango, o 
“Laisvė” kainos nepakėlė. 
Tat padėkit aukomis “Lais
vei” atsilaikyti prieš kylan
čias kainas.”

P. Buknys.

Puikus Atsiliepimas
• Ii ... >

Vasario 1 d. atlaikėme 
“Laisvės” Bendrovės suva
žiavimą. Jis buvo gražus ir 
įspūdingas. Dalininkų (šėri- 
ninkų) dalyvavo daugiau 
negu buvo tikėtasi. Dalinin
kų ūpas buvo amerikoniškai 
patrijotiškas. Kalbos ir pri
imtos rezoliucijos . stipriai 
užgiria “Laisvės” liniją už 
prezidento Roosevelto pozi
ciją sukrušinimui Ašies 
banditų.

Materialiai šis suvažiavi
mas buvo sėkmingiausias iš 
visų anksčiau įvykusių su
važiavimų. Paskelbę suva
žiavimo įvykimą išsireiškė- 
me, kad su pasveikinimais 
dovanų reiktų gauti apie 
tūkstantį dolerių. Priminė
me kad per tas kelias sa
vaites būtų gražu gauti apie 
100 naujų skaitytojų dien
raščiui. Taipgi prašėme tų, 
kurie “Laisvę” myli, bet dar 
nėra jos šėrininkai, kad jie 
pasipirktų Šerų ir būtų 
“Laisvės” leidėjais.

Į mūsų pageidavimus at
siliepimas buvo tokis:

Naujų skaitytojų suvažia
vimo proga gauta 41. Dali
ninkais patapo 19 asmenų 
su investmentu $190.00. O 
su pasveikinimais dovanų 
gavome virš $1,500.

Tai ne tuščios frazės, ale 
realūs linkėjimai dienraš-

Pagavo Hitlerį už 
Liežuvio

New York Post laikrašty
je žinoma žurnalistė Doro
thy Thompson paanalizavo 
vėliausią Hitlerio kalbą ir ji 
iškėlė viešumon eilę faktų, 
kurie aiškiai rodo, kaip Hit
leris meluoja, kad paslėpus 
savo pralaimėjimus Sovietų 
Sąjungoj. Čia mes apsistosi
me tik ant kelių iš jų.

Hitleris tvirtino, būk jo 
karo mašina tik keturis mė
nesius vedė užpuolimo karą 
prieš Sovietų Sąjungą, o 
paskui perėjo į apsigynimą. 
Tai,’ žinoma, yra paprastas 
Hitlerio { banditiškas melas. 
Hitleris ir jo gaujos užpuo
limą prieš Sovietų Sąjungą 
pradėjo birželio 22 dieną. Ir 
užpuolimo karą vedė net iki 
gruodžio 6 dienos, tai yra, 
veik šešis menesius.

Spalių 3 dieną Hitleris 
gyrėsi, kad “į paskutines 48 
valandas pradėjo gigantiš
kus karo veiksmus, kurie 
sunaikins galutinai Rusiją.” 
Spalių 9 dieną Hitlerio as
meninis žinių perdavėjas 
Otto Dietrich tvirtino už
sienio korespondentam, kad 
Leningrade galutinai užda
ryta Vorošilovo armija, kad 
pietuose — Budionio armi
jos sunaikintos ir kad cen
tre maršalo Timošenko ar

mijos apsuptos ir baigiamos 
naikinti, kad būk Sovietų 
Sąjunga jau neturi nei vie
nos tinkamos mūšiams divi
zijos. Ir Hitleris ir jo karo 
mašina vedė baisią kovą už 
paėmimą Leningrado ir, 
pirmoje vietoje, Maskvos.

Bet štai lapkričio 30 die
ną, pietų fronte, maršalo 
Timošenkos armijos perėjo 
į ofensyvą, supliekė hitleri
ninkus Rostove ir nuvijo 
juos linkui Taganrogo. Tai 
buvo pradžia rusų ofensyvo.

Gruodžio 6 dieną Raudo
noji Armija perėjo į ofen
syvą ir Maskvos fronte ir 
po baisių mūšių pradėjo va
ryti hitlerininkus laukan iš 
Sovietų Sąjungos.

Hitleris begėdiškai meluo
ja, kad būk Raudonoji Ar
mija tik “kelis kilometrus” 
pasivarius pirmyn. Bile 
žmogus, pasiėmęs-žemlapį, 
matys, kad nuo Klino iki 
Velikije Lūki nuvarė tiesiai 
apie 300 mylių hitlerinin
kus, kad Tūlos fronte na
cius atmetė apie 200 mylių 
ir kitur išilgai frontą 100 ir 
daugiau mylių naciai atmes
ti atgal. Kiekvienas matys, 
kad Hitlerio frontas su
lankstytas, sukraipytas ir 
visas yra pavojuje, o tas

Aukos - Sveikinimai ‘Laisves’ Suvažiavimui
(Priduotos asmeniniai ir per rinkėjus)

Joseph A. Jerome, Barre Plains,
Massachusetts ..............................$ 3.00

J. Buvlis, Barre Plains, Mass...........  1.00
Per Amelia Burba, Stamford, Conn. :

William Deksnys ............. $5.00
Andrew1 Grimaila ............  5.00
Dominick Burba ............... 4.00
Anna Philipsie ................  1.00
Amelia Burba ................. 1.00
Anthony Petrikonis.............. 50

Viso ................................... 16.50
ALDLD 22 kp., Cleveland, Ohio . . . 5.00
Pranas Jociopis, Dearborn, Mich. . . 5.00
Per A. Bimbą, iš Chicagos, ir kitur. . 233.81 
LLD 136 kp., Kearny-Harrison, N. J. 3.00 
Millie Barnett, Hartford, Conn. . . . 2.00
Per S. Paulenką, Lowell, Mass.:

Fr. Greska ............... $2.00
V. čiulada ...................... 1.00
C. Kay utis ..................... 1.00
A. Stravinskas ................ 1.00
S. Paulenka .................... 1.00
J. Daugirdas . . •............... 1.00
R. Chulada ........................... 50

Viso ................................. 7.50
ALDLD 28 kp., Waterbury, Conn., $3 

kuopa, ir $3 nariai — viso . . . 6.00
Vladas Mikolopas, Lowell, Mass. . . . 1.00 
Jonas Bullis, Rochester, N. Y...........  3.00
Rochesterio Lietuvių Moterų Mezgėjų

Kliubas per V. Bullienę .......... 6.00
St. M. Leesis, Saginaw, Mich............ 1.00
Julius Thamas, New Kensington, Pa. 1.00 
Per L. Prūseiką, Chicago, 111. ..”... 27.00 
Peter Vizmpr, Anson, Me................ 1.00
K. Jotautas, Brooklyn, N. Y.............  1.00
Laisvės Darbininkai:

Po $1.00: Geo. Kuraitis, Al. Do- 
binis, Walter Kubilius, O. Bag
donas, P. Baranauskas, P. Sho- 
lomskas, N. Pakalniškis, J. Dai- ; 
nius, P. Venta, P. Buknys ir M. 
Sinkevičiūte. Po $3.00: V. Ru
daitis ir S. Sasna. — Viso .... 17.00 

Per J. Yaskevičius, Hudson, Mass.:
H. L. Piliečių Kliubas . .$25.00 
ALDLD 103 kp. ............. 5.00
Geo. Šidlauskas ............ 5.00
J. G. Sadauskas ....r.. 2.00
J. Yaskevičius . ............... 3.00
ir po $1.00: A. Sikorskis, C. K. 
Urbonas, J. Sabanskis, Ig. Mar
kūnas, F. Vaidvil, S, Yankaus- 
kas, S. Lakstutienė, O. Vilkaite, 
žulonai, M. Furgonas, M. Rim
kus. Po 50c.: M. Peredinis, P.
Vaitekūnas. ■— Viso . . . ........... 52.00

J. Sireikis, Montello, Mass. . ........... 2.00
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas,

Norwood, Mass. ......................... 3.00
Alfonsas Švėgžda, Bridgeport, Conn. 5.00
John .Žukas, Portland, Oregon........  1.00
Neki Načiūnas, Chicago, Ill.............  2.00
A. Valinčius,. Pittston, Pa. ....... 1.00
ALDLD 20 kuopa, Moterų Skyrius,

Binghamton, N. Y? .. ... ............ 5.00 

banditas kalbėjo, kad jis 
būk traukiasi “ištiesinimui” 
fronto.

Toliau Hitleris kalbėjo, 
kad būk jo armiją sulaikė 
ne Raudonoji Armija, bet 
žiema. Vienok, jis pridėjo, 
kad baisiai keršins rusams 
už hitlerininkų mirtį. Čia 
patsai save nuplakė. Juk 
jeigu žiema sulaikė, tai kam 
tada keršinti rusams?

Bet Dorothy Thompson 
priveda faktą, kuris sumu
ša šį Hitlerio tvirtinimą. 
Gruodžio 20 dieną Goebbel- 
sas atsišaukė į Vokietiją 
Hitlerio vardu ir tada jis 
teisino nacių nepasisekimus 
Rusijoje tuomi, kad rusai 
“turi daugiau žmonių ir me
džiagų” už vokiečius. Reiš
kia, ir Dietrich pasakos 
apie tai, kad Sovietų Sąjun
ga jau spalių mėnesį netu
rėjo nei “vienos divizijos,” 
ir Hitlerio pasakos apie 
žiemą yra paprastas hitle
rininkų blofas. Jie patys 
nesusikalba, jie patys vieną 
kartą tvirtina vieną daly
ką, kitą — kitą.

Hitleris suminėjo, būk 
rusai atėmę nuo nacių kelis 
sodžius. Čia taip pat bjau
rus melas. Jis slepia nuo 
Vokietijos žmonių tokius 
pralaimėjimus, kaip Rosto
vas, Lozovaja, Kozelsk, Ka
luga, Kirov, Možaisk, Klin, 
Kalinin, Kholm, Tichvin ir 
daug kitų miestų ir svarbių 
karinių centrų.

V. S.

*

Per J. Grybą, Norwood, Mass.:
J. Krasauskas ................... $2.00
J. Grybas.......... ................ 2.00
L. Trakimavičius .............. 1.00
N. Grybienė ......................  1.00
M. Grigūnienė ..................  1.00

Viso ................................... 7.00
A. Klimas, llartford, Conn.'............  5.00
Tedaušas Laučius, Brooklyn............  2.00,
Charles Kaulinis, Brooklyn ............ 1.00
Franas Klibinskas, Brooklyn .......... .25
Aldona Kazokytė, Jamaica, N. Y. . . 5.00
K. Levanas, Brooklyn ....................... 1.00
L. Tilvikas, Easton, Pa........................ 10.00
Ig. Karlonas, Tuckahoe, N. Y...........  1.00
Chas. Kairis, Brooklyn, N. Y.............  2.00
A. Žilinskienė, Brooklyn, N. Y.......... 1.00
Liet. Darb. Lit. Jh'aug. 42 Kp.,

Nashua, N. H.............................. 3.00
Liet. D. S. 128 kp., Nashua, N. H. .2.00 
U. Kazlučiunienė, Camden, N. J. . . .75
Petras Babrauskas, Brooklyn, N. Y. 1.00 
Dr. M. D. Palevičius, Detroit, Mich. 2.00 
P. F. A. G., Brooklyn, N. Y............ 5.00
LDS 3’čias Apskritys, per Matulį,

New Jersey ............................... 10.00
Iš Matulevičių pares, Jersey C., N. J. 13.00 
L. P. Draug. Saule, Linden, N, J... 5.00
Frank Gražys, Brooklyn . .. •.......... 5.00
K. Romikaitis, Reading, Pa..............  2.00
A. Rosol, Kenosha, Wis...................... 1.00
LLD 6 kp., Montello, Mass..............  5.00
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. . . . 2.00 
J. Daubaras, Athol, Mass. .......... • . . 5.00
L. Kavaliauskaitė ............................. 1.00
St. Wort, Brooklyn, N. Y................ 1.00
Paul Šlajus, Chester, Pa................... 2.00
Ona Aliliunienė, Brooklyn . . •........ 1.00
LDS 49 kp., Waterbury, Conn.......... 2.00
Eva žvingila, Jewett City, Conn.M . . 2.00
ALDLD 43 kp., Wilkes Barre, Pa., iš

iždo $2.00, nariai $2.00—viso 4.00
Per P. Šlekaitį, Scranton, Pa.............  11.00
ALDLD 68 kuopa, Hartford, Conn. 5.00 
Albert Green, Brooklyn, N. Y.......... 2.00
Detroito Lietuvių Moterų Pažangus

Kliubas, per K. Lakomskį .... 5.00
J. Žilinskas, Suffield, Conn................ 5.00
A. K. Remeitis, New Britain, Conn. 2.00 
ALDLD 14 kp., Minersville, Pa.........  5.00
Jurgis ir Katrė Kupčinskai,

Minersville, Pa............................ 1.00
Per K. Žukauskienę, E. Orange, N. J. 59.00 
Klimų šeima, Richmond Hill, N. Y. 2.00 
ALDLD 185 kuopa, East New York 5.00 
Geo, Stasiukaitis, Cliffside, N. J.... 10.00 
ALDLD 77 kuopa, Cliffside, N. J.. . . 5.00
LDS 16 kuopa, East New York .... 5.00
Verk utis, Woodhaven, N. Y.'.......... 1.00 x
K. Dzevečka, New York City..........  5,00
J. Gužas, Brooklyn ......................... 3.00
M. Simonavičius, Brooklyn..............  3.00
J. Vaiginis ir J. šapola, Brooklyn . . 10.00
ALDLD 13 kp., ir LDS 14 kp.,

Maspeth, N. Y............................. 10-00
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' Popular Lithuanian Youth Leader Agrees 
With Stulgis Comments on English Sec

tion; Offers Several New Suggestions
BY MATT SHOLOMSKAS

Don’t Like This) 
closet. It brings*! 
attention.

STULGIS’ “B’lievc Me” column “1
* Page, Do You?” calls out the skeleton in the 
to the fore a matter which has long cried for

While I am in'full accord with the opinions expressed by Mr.!
Stulgis, I feel that his belated0--------------------------------------- ■
criticism, though 
a step forward, #is superficial of all to have an organized ba-! 
in character and does not dig sis. This presupposes that there' 
to the roots of the question. must be an attitude on the parti

From his point of view, the;of our youth movement that' 
problem is purely a technical the Laisve Youth Section is] 
one. I do subscribe to and re-į their 
cognize the technical aspect 
sociated with the problem, 
I feel that a more complete 
timation is essential for 
clearer understanding of 
problem.

To my estimation the 
blem derives from both an at- group correspondence, 
titude and an organizational!
shortcoming. First let’s ex
amine the attitude.

representing; this role, it is necessary first!

NEW LAISVE RADIO HOUR 
ANNOUNCERESS

Eva Mizara, the new announcer 
over the Lithuanian Laisve Radio 
Program which is heard every 
Thursday in the Metropolitan area 

over WBYN, I 130 kilocycles, 
from 6:30 to 7 p. m.

Leading Lithuanian Public 
Figures Denounce “Soviets 

Unwelcome” Tales
Scoff at Propaganda Which Tries to Drive a Wedge Between 

The People of the Baltic Republics and the U.S S.R.
Paleckis, Cvirka, Šimkus, Girdzijauskas and other well-known 

Lithuanian statesmen and authors added their names to a signed 
statement by outstanding Baltic figures condemning a London 
Times story that the people of Lithuania, Latvia and Estonia 
“would not particularly welcome the Russians’’.

Their statement gives a clear0--------------- ?------------------------

MM£S,

CAPTAINS 
oftheCLOUDS

A Warner Bros.-Firxf National Picture in Technicolor. Directed ty Michael I 
Curtix. Screen Play by Arthur T. Horman, Richard Macaulay end Norman J 

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

CAST OF PRINCIPAL CHARACTERS
Tiny Murphy ........................ Alan H»h j

Blimp Lebec..............George Tobie*
^Scrounger Herrix . Reginald Gardiner 
Commanding Officer, Regintld Denny

CHAPTER III.

•^rian MacLean . . JAMES CAGNEY 

Johnny Dutto- . DENNIS MORGAN 

Emily Foster , BRENDA MARSHALL

picture as to the attitude of the 
people of Lithuania, Latvia and Es
tonia to not only the Nazis but to 
(he Soviets as well.
."We learned that the columns*of 

the London Times,” said the group’s 
statement, “caried a dispatch from 
Stockholm to the (’fleet that the 
Estonian and L.atvian populations, 
although they ‘hate the Germans,’ 
would allegedly ‘not particularly 
welcome the Russians.’

“The' population of the Baltic Re
publics truly hate the German oc- 
cupationists with al) the fervor of 
freedom-loving, proud and honest 
people. Along with the blood of their 
fathers and forefathers, our peoples 
inherited undying hatred for the 
German imperialists who on more 
than one occasion attempted to en
slave the Estonians, Latvians and 
Lithuanians, to turn them into obe
dient slaves of the German baron 
landlords and to 
stained paws on 
our peoples.

MONSTROUS

of time. More than 50,000 peasants 
received new plots of land.

“Also in Soviet Latvia people re
ceived work who prior to that had 
for years lasted the bitterness of 
unemployment. Peasants of the Re
public were given nearly a million 
hectares of land in perpetuity for 
their free use.

“In Soviet Lithuania more than 
40,000 unemployed received work. 
Tens of thousands of Lithuanian 
peasants for the first time received 
land. Hnudreds of now schools, 700 
libraries, some 1,000 clubs were 
opened in the cities and villages of 
Estonia, Latvia and Lithuania. New 
national theatres were opened and 
tens of thousands of Latvians, Es
tonians and Lithuanians made their 
first acquaintance with culture.

AFTER a perilous flight through the storm Johnny Dutton 
returned with the doctor and made a safe landing on tiny 

I«tc Vert by the light of bonfires. “I lost my bet!’’ shouted Tiny.

voice, the voice of their 
as-; chorus, the voice of their club, 
but and the voice of their branch 
es- and that the responsibility of 

maintaining and enhancing the 
youth section is theirs as well 
as that of the editor. This pre-! 

pro- supposes regular contributions,i 
feature 

items, columns, comment and 
criticism and the lessons and1 
experiences of their organiza
tions. To the extent that the 
youth organizations contribute 
to their voice to that extent 
will the youth section be im
proved and enhanced and reci
procally will the youth organi
zations thrive and grow. Also!
to better the Youth Section we; ruary 8, at 408 Court Street, 

lYinlrVa- good time was had by all.
. I Good luck, Anthony! —Sthe!....

ourj

a 
the

Give Member a 
Send-Off to Army

one pagel 
was made]

QOME YEARS AGO when 
the Laisve Youth Section 

was “overhauled” from a week
ly four-page tabloid to the ex-i 
isting semi-weekly 

• sheet, the change
with an eye on eliminating, I- 
am sure, a technical difficulty' 
associate with the publication 
of the Daily Laisve. At that! 
time, the sires of our I^ith-', 
uanian organizations and press' 
felt that for the sake of techni-] 
cal convenience the youth sec
tion should come out in its pre-Į 
sent format. Their 
tion of the problem 
from the technical 
noring or for the 
least forgetting the organ iza-j rests the responsibility of giv-] 
tional angle inherent in such ing more attention to the youth 
a change.

must build, build awl 
our organizations, for 
strength or weakness of 
organizations are reflected in
the strength and weakness off 
our Laisve Youth Section.

As I see it, therefore, the so
lution of the problem consists 
of three factors:considera-! 

was purely 
aspect, ig-| 
moment at1 leaders of our

ONE, that on our sires, the1 
organizations,1

section and the youth move
ment :

SECOND, that on our youth 
rests the responsibility of giv
ing more attention to their or
ganizations and 
tention to the 
Section; and

THIRD, that
editors rests the responsibility 
of making the necessary tech
nical changes to make more ap- 

į pealing and more interesting 
the Laisve Youth Section.

If this is 
consider me

They forget, I am sure, that 
such a change would have un
favorable repercussions upon; 
the youth section in particular 
and the youth movement in go-, 
neral. Such an attitude certain
ly was one that grew from an 
underestimation of the youth] 
movement or an insufficient 
understanding of the import-! 
ance of the youth movement.! 
It was also possible that this\ 
attitude sprung from a patro-\ 
nizing 
section 
went.

Now
It must be remembered that 

the role of our youth press is sion is well under way. 
two fold, that of an educator your paper and we went your 
and organizer. But to fulfill opinions!)

particular at-
Laisve Youth

on our Laisve

N. Y. A fare-: 
held here for An-'

ELIZABETH, 
well party was 
thony Paciunas, popular member ofj 
the L.D.S. and 
Bangos Chorus. ... „
the army this month and the par-1 
ty was arranged as a testimonial to 
the affection and esteem in which 
his friends hold him.

The party was held Sunday,

of the Elizabeth!
He is leaving for1 ONE AM BITION

Feb-
and

V.

Adele 
lyn 
the 
day 
Hall 
and

Namikls, youthful Brook- 
Lith-Anierican, who appeared in 
comedy “Teodolinda” last Sun- 
presented at the New National 
under the auspices of the LDS 
LLD branches of Maspeth.

approach.
and the

as to the

to the youth ■ 
youth move-

other aspect.

to be a “crusade, 
a crusader.
Note: Readers 
to send in their

(Editor’s 
are invited 
comments now that the discus- 

This is

“Self Made Man”-Story of the Foremost 
Lithuanian Pianist, Prof. V. Bacevičius

after a 
of South 
his debut 

Carnegie
%. * ■.: ■/, ,■ ■■;'' - A. ;:...

ei
to 

re- 
of

Last year Prof. Vytau
tas Bacevičius, 
successful tour 
America, made 
appearance at
Hall to an audience com
posed predominantly of 
Lithuanians. This Wednes
day, February 11, he 
makes his second appear
ance at the famous hall 
after a year of touring 
ties from New' York 
the Pacific cost and 
ceiving the acclaim
both critic and layman.

One of Bacevičius’ first 
appearances in New York 
was made at the Annual 
Concert of the Lithuanian 
Daily Laisve. At this time 
the audience clamored for 
encore after encore which 
the celebrated artist gra
ciously granted. A great 
many of his appearances 
in the Middle West were 
arranged with the help of 
various Lithuanian Ameri
can fraternal and cultural 
organizations.

Recent flattering comments re
garding his virtuosity and technique' 
have been made by the press. The I 
Chicago Daily News says he is "an|

Prof. Vytautas Bacevičius

Fantaisie et 
Fr.. Liszt. 
Etude in F.

I’ R O G R A M 
I

Fugue on “B-A-C-H

_____ ... _ . minor, Ballade in A 
excellent pianist, having a magnifi-j fiat major, Valse in C. sharp minor, 
cent technique and producing a tone Į Polonaise in A flat Major, Op. 53- 

Fr. Chopin.
In Lithuania (from Second So- 

nate)—J. Gruodis.
Prelude G minor—S. Rachmani

noff.

of very beautiful quality.” The Cle
veland Press said he is “a highly 
accomplish pianist... Chopin’s A 
flat major Polonaise was done with 
robust exhilarating octaves; a well 
known Donnanyi Capriccio was 
given with exceptional brilliance.”

At Carnegie Hall tomorrow Pro-I 
fessor Bacevičius will play:

II
Sonatine—M. Ravel.
a. Moda re
b. Mouvement do Menuet
c. Anime.

tient..
Dawn was beginning to tint the 

.skies when Emily came from the 
cabin. “He’s all right, the doctor 
claims, but I’m so afraid if he takes 
a turn for the worse . .

“Now, quit worrying! A few days 
of your cooking and MacLcan’ll be Į 
better than ever! I almost 
he chuckled, “I had a hole 
head!”’ He pulled her down 
him. She submitted absently, 
what, Emily? I talked to 
bankers down in Winnipeg..
tough as they are ... they kind of I 
came around! They...”

“They have street cars ; 
tomobiles and restaurants in Win 
nipeg, don’t they?” she asked drea- i 
mily.

“Sure! Well anyhow, from what i 
the bankers said, from what the 
bankers said—providing I have a j 
good winter—I think I’ll be able to j 
start our airline, come Spring!”

“That’ll be fine,” she said apathe
tically. Then eagerly, “Take me to 
Winnipeg, Johnny!”

“I will some day, sure! Winnipeg, Į 
and Ottawa and Montreal...”

“And New York?”
“Sure, NeW York!! Once the air

line gets going, we’ll take vaca
tions every year in style! Know 
where I think our home port will 
be ?”

“Let’s not wait for the airline! 
We’ll be married in Churchtown.

i Then, after our honeymoon we’ll • • •” I 
“I’de like to, Emily- I sure, 

would! But I won’t!” His arms were 
about, her. “Mrs. Johnny Dutton’s 
going to have a real house with I 
electric lights and plumbing and . . . 
and soft furniture and ...”

Then the doctor appeared, eager 
to be off. Tiny agreed to stay be-

Say, what do you do 
up here year after

wish,” | 
in tny ' 
beside ' 

“Know ;
some I 

and ,

the store 
father.

keep 
eat...

The doctor hurried to his pa-0
she asked pretending annoyance. Ho 
had just pulled his bandage askew 
and asked her to straighten it. She 
did so a bit roughly. “Take it easy, 
will you, Babe! 
with yourself 
year?”

“I work in
house for my 
sleep!”

“Next time I come by, I’ll bring 
you some magazines.”

“No... I don’t want to read 
about, what other people do and 
see—I want to do and see things 

į for myself. I want to live in cities!
‘}nc\,au* ■ I want to hear music, and dance, 

nice clothes, and —and

“In those joyous days the prog
ress of the Russian people became 
nearer and dearer to the peoples of 
Estonia, Latvia and Lithuania. Lat
vians, Estonians and Lithuanians 

DISTORTION i are fighting shoulder to shoulder 
with their Russian comrades in the 
ranks of the Red Army and in par- 

the

lay their blood- 
all the riches of

“In estimating the attitude of the 
peoples of Estonia and Latvia to 
the Germans, the Stockholm cor
respondent of the Times repeated 
a universally known truth.

“But his statement regarding the 
attitude of Estonians and Latvians 
to the Russians is- a monstrous dis
tortion of the real facts. His state
ment is dictated by ’ interests alien 
to the people of the USSR of Es
tonia and Latvia.

“The peoples of the Baltic Re
publics know of the truly groat 
fraternal assistance which the Rus
sian people rendered them in the 
period of their struggle for national 
independence at the time of the 
rebirth of their State in years gone 
by and again only recently. It is 
known that in 1940, during the 
first months of Soviet life in Lat
via, Estonia and Lithuania, the Rus
sian people, all the peoples of the 
USSR helped us take the path of 
prosperity--national, political and 
cultural.

JOBS AND LAND
“In Soviet Estonia, unemployment 

among workers and intelligentsia 
was eliminated within a short space

pix
It’s the story of a

Spencer Tracy and Katharine Hepburn in the starring new MGM 
Radio City Music Hall, “Woman of the Year.at

baseball writer and a diplomat’s daughter who find that the marriage of 
kindred professions lias its ups and downs.

Dorothy Lamour received the I 
greatest civic welcome Los Angeles i 
has ever given any screen star in 
years when she returned today 
(Thursday) from her month’s De
fense Bond Sales tour for the U. S. 
Treasury Department. Greeted by 
thousands of people at the Union 
Depot, the star was met by Howard 
D. Mills, Treasury Department re
presentative for Southern Califor
nia; Y. Frank Freeman, chairman 
of the War Activities Committee of 
the motion picture industry, Hol
lywood division; battalions of sol
diers, a women’s ambulance unit, 
uniformed Defense Bond “chevro- 
nettes” and a huge band . . .

Three Preludes, Op. 11—A. Scria
bin.

Two Grotesques, Op. 20—Vyt. Ba
cevičius.

(Universal Edition in Wien)
Sonata No. 5, Op. 38 (Second 

part)—S. Prokoffieff.
Three Danses (On Hebrew The

mes)—A. Krein.
Three Danses Fantastiques—D.

Shostakovich.
Danse—A. Tcherepnine.

tisan detachments against 
bloody German invaders.

“All thoughts of the citizens of' 
our Republics arc directed towards! 
rapidly drjving 
hordes an

the German fascist 
the marauders off our 

native soil1 and of returning to the 
bright times of our free Soviet life.

“It is qlear that the statement 
of the Stockholm correspondendent 
of the Times regarding the attitude 
of Estonians and Latvians to the 
Russians is in complete contradic
tion to the real state of affairs.”

The letter is signed by chairman 
of the Presidium of the Supreme 
Soviet of the Estonia S.S.R., Johan
nes Barbarus Varės; President of 
Tartu University, Hans Kruss; Pro
fessor Yuri Nnut; Writer August 
Kirchenstein; Writers Andrei Upit, 
Janie Nedrie, Vilis Lacis; Chairman 
of the Presidium of the Supremo 
Soviet of the Lithuanian S.S.R. Jus
tas Paleckis; Writers Petras Cvirka, 
Jonas Šimkus; 1
Girdzijauskas; and Actress Alexand
ra Stashkevichute.

professor Vytautas i hind to help Emily—Johnny’s plane

Fear — An immense, misshapen,

was soon but a fleck in the sunlit 1 
sky. I

Emily was at the mirror a fewj 
days later fixing her hair in a 

i her patient 
called. “What do you want now!”

marvelous monster whose; eye is out. different way when
— Virgil. ic:":-. y-

With Louis Weintraub

MANHATTAN MEMORANDA: Navy has it now for a training
1 station for coast k guardsmen.. .

Is it true that the three Chica
go Lithuanian 
“Sandara”, and 
sing America’s 
We learn from

Our scoop on Mayor LaGuardia 
resigning as head of the Q.C.D. was 
predicted as far back as December 
80. The Mayor confirmed our scoop 
two Sundays ago on his weekly 
radio broadcast. . . Fred Allen, the 
radio comedian, is busy these days 
lining up a big benefit show for 
National Variety Artists to be held 
at the Imperial Theatre February 
15... Kay Kyser’s latest bit disc is 
“It Happened In Hawaii”..... Sugar
hoarders will find it difficult to 
chisel sugar when they will be given 
federal rationing cards. Federal 
Authorities should have the sugar 
merchants under stricter surveil
lance. . .

No Lithuanian should dare miss 
concert to be 

to-morrow
is Bacevičius’ chance to 
music lovers that he is 
newspapers have called 

excellent pianist and 
having a ' magnificent 

and producing a tone of

It 
the 
the 

“An

aro 1 os- 
heart ?

Mayor |

that trick 
think about 
spots?”

fiance of 
your hit-

He’ll take

Tiny 
one- 
the 

long

mar-

and dress in 
I will!”

"What’s
yours gonna 
tin’ the high

“He’ll be my husband, 
me to the cities, and . ..”

“Whoa! Whoa! From what 
tells me, Johnny’s plannin’ a 
horse airline somewhere in 
bush! You’re gonna end up a 
way from the whoopee belt!”

“Oh, no I’m not!’*
“It’s a long chance—gettin’

ried so you’ll see a town with street 
lights. For instance—I don’t own 
an airplane, but my girls dance and 
eat in nice places—they even have 
champagne once in a while!”

“Your girls! Is that the kind of 
a man you are?”

“That’s me honey—my flag’s up 
for everyone I see 
hit and run guy! . 
you’d be a riot a 
Chicago ... or New

“You think so?”

I’m strictly a 
You know

Montreal ... or 
York!”
Her eyes were

sparkling. He pulled her to him and 
kissed her. She resisted at first. 
“Did Johnny ever kiss you like 
that?” he asked as they broke the 
embrace. “N-no!” a bit breathlessly. 
“Either a guy has it,” bragged 
Brian with his most ingratiating 
grin, "or he hasn’t!” and kissed her 
again.

Builders to Hold 
Musicale Program

L.D.S.
cost of 
members 
to listen

planned by 
Despite the 
the LDSers 
not be un-

Evenings”
Builders.

records,
should

to the musical high
time. Programs for

BROOKLYN, N. Y. — Symphonic 
masterpieces and world-famous ope
ras will be featured on a series kof 
“Musicale 
the 
high 
feel, 
able
lights of all 
these listeners’ sessions will be ar
ranged by the committee of Ann 
Wagnis and Bertha Fulton. Records 
will be borrowed and house parties 
arranged so that members
hear what others were fortunate 
enough to have.

may

Joel McCrea, Paramount actor, 
has retired to his huge Ventura Co
unty Ranch, following the * year’s 
most unusual make-up tests for his 
next picture, “I Married a Witch,” 
film version of Thorne Smith’s last 
novel...

Vytautas Bacevičius’ 
held at Carnegie Hall 
night, 
show 
what 
him,
composer, 
technique 
very beautiful quality.”
BUY DEFENSE BONDS TODAY

Congratulations are in order to 
my colleague and columnist, Antho
ny Bimba, who is doing an excel
lent job touring the country, lec
turing on Civilian Defense and also 
collecting funds for war relief or
ganizations. For those who do not 
know, Bimba is also an Air Raid 
Warden who has been doing more 
than his share in the defense 
nation... Lana Turner, the 
er girl, is continuing to add 
honors. The latest accolade 
from a college in Arizona 
calls her “The Zing Girl of

Contrary to the rumors that Mrs. 
Franklin D. Roosevelt will discon
tinue her Sunday night broadcasts, 
it was clarified this week with the 
statement that she will continue 
them until her contract expires in 
April ... Clark Gable who is mourn
ing the loss of his wife Carole Lom
bard who died in an airplane crash, 
is also celebrating his 41st birthday. 
If Manhattan Beach was one of 
your favorite resorts, forget it. The

of his 
sweat- 
to her 
comes 
which

1942.”

papers “Naujienos” 
“Jaunimas” 
interest at 
the Chicago Daily,

Vilnis that they disregarded 
Kelly’s personal message to attend' 
a recent meeting dealing with na-; 
tional defense. Attention J. Edgar 
Hoover and War Department: Why 
not investigate this mater?

Melvin Douglas, the movie actor, 
was chosen to head the Arts Divi
sion of the Office of 
fense by Dean Landis 
Broadway, known as 
White Way, will be 
during 1943 because of the power 
shortage. The State Power Autho
rity told that Governor 
since 
power

Civilian Do
th is week.. .

the Great
blacked out

Lehman, 
it is necessary to concern 
for national defense.

—o-
JOHNNY returned from the trip in 

high elation because he’d got 
what he said would be an all-winter 
job at Port Wilson—a string of six 
mines. “We fly supplies in and con
centrate out until after the thaws. 
Take three planes to swing it, so 
if you want to come in with Tiny 
and me, MacLean .. .”

“No thanks! No workin' on sche
dule ... fillin’ out forms ...”

“Let’s get this straight—I offered 
to cut you in because you’ve had 
bad luck. I’d rather have any other 
pilot in Canada than a price-cut
ting, job-stealing...”

“Hey! Hey!” shouted Tiny, break
ing in to avert a quarrel. “Come 
on out, MacLean,. and give me a 
hand at the pier!” When they were 
out of earshot, he went on. “I didn’t 
tell Johnny that I’d swiped your 
notebook. Anyway, except the Port 
Wilson job half the jobs were his. 
He’s already lined ’em up!”

/Okay okay. So he’s a tin saint. 
Anything else on your chest?"

"One thing, ye’ve been musclin’ 
in on Em’ly!”

“Wouldn’t you if you had a 
chance ?”

“No. Johnny’s gonna marry her!” 
“Marry her! What for? He’s more 

of a jerk that I thought he 
Can’t he see she’s the kind of 
that’ll run him ragged?”

“About that I know from
ing. All I know is, ye’ve been chisel
in’ on a guy that saved yer life!

“What do you 
life! He got me a 
would!”

“Yeah

was. 
dame

noth-

BEST SELLER LIST
Records

week are:
ROSE

CLIFFS
Smith.

DEAR !
OF REGRET by Kate Smith.

THIS IS NO LAUGHING MAT
TER, WHEN I SEE AN ELE
PHANT FLY by Charles Spivak & 
His Orchestra.

DEAR MOM, REMEMBER PEARL 
HARBOR by Charlie Spivak & His 
Orchestra.

THE WHITE CLIFFS OF DO
VER THE TRAIN SONG by Tom
my Tucker Time.

I SAID NO, MOONLIGHT COCK
TAIL by Tommy Tucker Time.

YOU MADE ME LOVE YOU, 
SINNER KISSED AN ANGEL 
Harry James & His Orchestra.

DAY DREAMING, HE’S 1-A 
THE ARMY AND HE’S A.l. 
MY HEART by Harry James 
His Orchestra.

that are best sellers this

O’DAY, THE WHITE 
OF DOVER by Kate

MOM, ON THE STREET

by

IN
IN

A! 
of

Add this excerpt from the 
Pearce show to your glossary 
war satire: “The newest card game 
is Corrigedor poker. It takes better 
than Japs to open.”

mean—saved my 
doctoor! Any pilot

but
lake

this 
hur- 
Port 
with

would he land a 
plane on this postage stamp 
in the dark?"

“He set a plane down on 
lake — in the dark?” Brian 
ried to Johnny. “About that 
Wilson job — I’ll come in
you! I want to hear the bang when 
you land the first load of nitro! 
I’ll go pack!” He rushed into the 
cabin. Emily was frantic. “Brian, 
you can’t!” she cried. “Just think — 
you and me all winter? We’ll go to 
Montreal, won’t we? Just because 
sometime I may 
what’s that got to 
me?”

“That’s a good 
scornfully. “They’ll 
on your- tombstone 
mous last words!”
nished he started to go. "So long, 
kid —•" he called back, “nice to 
have known you!”

As he wen* out Emily looked af
ter him, her expression torn bet
ween surprise and the dawning fury 
of a woman scorned.

(Continued Friday)

marry Johnny, 
do with you and

line,” he said 
probably put it 

some day — fa- 
His packing fi-
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 1

RAPORTAS TAUTAI U

štai tau, skaitytojau, nauja apysaka! 
Spausdiname vieno žymiųjų jaunesnėsės 
kartos Lietuvos rašytojų — Jono Marcinke
vičiaus — apysaką “Benjaminas Kordušas.” 
Tai prasigėrusių, išsigimusių Lietuvos dva
rininkų gyvenimo pavaizdavimas, ir jų san
tykių su savo tarnais ir su kaimynais-vals- 
tiečiais. Apysaka parašyta ir atspausta tuo
met, kai Lietuvoje viešpatavo fašizmas — 
smetoniškas režimas, — todėl rašytojas tu
rėjo prikąsti liežuvį ir perdaug prieš po
nus nerašyti. Bet Jonas Marcinkevičius ir 
prie aštrios cenzūros sugebėjo duoti įdomią 
ir patrauklią apysaką. Lietuvoje "Benjami
nas Kordušas” susilaukė iš spaudos palan
kių atsiliepimų.

Apie apysakos autorių — Joną Marcinke
vičių —tiek tegalima pasakyti. Jis yra ke- 
letos knygų autorius. Seniau jis buvo visų 
gerbiamas ir mėgiamas, kaipo rašytojas. 
Bet kai naciškos Hitlerio govėdos užėmė 
Lietuvą, ir, pasitraukęs į Sovietų Sąjungą, 
Jonas Marcinkevičius pradėjo rašyti žinias 
mūsų dienraščiui apie Hitlerio gengsterių 
žiaurius darbus Lietuvoj, tai tūla Amerikos 
lietuviškoji spauda (“Naujienos,” “Kelei
vis,” etc., etc.) pradėjo jį bjaurioti. Kaip 
tai, girdi, jis drįso tą rašyti prieš Hitlerį!...

Prieš pat karą, tenka pastebėti, ši apysa
ka buvo išversta į rusų kalbą ir ji būtų 
buvusi išleista Maskvoje. Bet karas bene 
bus sutrukdęs tąjį darbą.

Na, o dabar, gerbiamas skaitytojau, pra
dėsime skaityti Benjamino Kordušo gyveni
mą! — “Laisvės“ Redakcija.

šypsena. Jis pakėlė galvą.
— Andriau! — ūmai šūktelėjo, pama

tęs buvusį sodininką.
Per nosį, lyg per išgverusią armonikė

lę, šnypšdamas, artinos pražilęs senis, 
stabtelėjo šalia Kordušo ir užsikosėjo.

— Tai miršti?

L
Benjaminas Kordušas lėtai nulipo laip

tais žemyn ir, rūsčiai susimąstęs, ėjo pro 
didžiuosius dvaro vartus.

Vartai buvo plačiai atidaryti ir parem
ti apipuvusiais basligaliais. Abiejose var
tų pusėse ant baltų, jau sutrūkusių ak
mens pastovų, ištiesę letenas, gulėjo du 
variniai liūtai. Vakaro prieblandoje jie 
atrodė gyvi ir susenę. Trūko, rodos, tik 
stipriau koja treptelėti ar garsiau su
šukti ir liūtai nu kurs per parką, gailiai 
kaukdami. Seniai jau į šituos Kordušų 
galybės simbolius niekas nebekreipė dė
mesio.
-----Psiakrev!

Kordušas sukeikė ir nepastebėjo nei 
atdarų vartų, nei liūtų. Jo galva buvo pa
krypus ant šono, akys įsmigusios žemėn. 
Ištisą savaitę graužė jį keistas dvasios 
slogutis, pikta melancholija. Ir širdis 
štai muša sustodama, tarytum apmąsty
dama ar beverta varinėti kraują Kordu
šo gyslomis. Buvo nuvažiavęs į svečius, 
užkalbino Sūrantienę, pagaliau keletą 
dienų ir savo knygyne pratriūsė, o nusi
raminimo vistiek nerado. Apdulkėjusias, 
net pelėsiais aptrauktas, knygas vartė 
Kordušas atydžiai, vaikišku smalsumu, 
bet pajutęs, kad kitų žmonių mintyse įieš
ko išganymo — pasišiaušė ir nubloškė 
jas šalin. Net staigus dieglys jam buvo 
perėjęs per galvą. Pabūgo ligos ir visą 
naktį dėjo prie smilkinių šaltus kompre
sus. Ne Kordušo čia darbas, — šypte
lėjęs pamąstė.

“Visa, kas yra geriausia, priklauso 
mums, išrinktiesiems ir jeigu mums to 
neduoda—patys pasiimam. Pasiimam šva- ‘ 
riausią dangų, didžiausias mintis, ge
riausius vaisius, gražiausias moteris.”

“Sokratas mokė dorovingumo ir arti
mo meilės. Bet kas gi jis buvo? Sokra
tas buvo kilęs iš liaudies ir todėl — toks 
šlykštybė!

“Gyvenimas — pasitenkinimo šulinys, 
bet ir šuliniai, iš kurių drauge su jumis 
geria tie bjaurybės, yra visi užnuodyti.”

— Kas gi šitaip kalbėjo? Taip kalbė
jo Zaratustra Nietzsches lūpomis, — pa
klausė ir pats atsakė Kordušas. — O-ho! 
Kvailas švabas protingai galvojo. Ly
giam — lygus, nelygiam — nelygus. 
Šimts velnių!

Visą dieną Kordušas didžiavosi šitais 
Nietzsches posakiais, buvo išdidus, kad 
juos giliai įsidėjo į galvą, bet dabar nė 
kiek nesijautė linksmiau. Jis pakėlė skry- 
bėlę, nosine brūkštelėjo per pliką pakau
šį, o akys, mažytės ir piktos, žybtelėjo 
bejėge ironija.

— Atimk tu, pone švabe, iš Adomonių, 
Sūrantų, atimk tu iš tų bjaurybių, jei jie 
neduoda! Jėgos reikia! Jie geria šulinius 
apgulę, o mudu su tavim filosofuojam. 
Velniop knygas, kai ginklo reikia! Ūž 
tavo filosofiją šimtą kartų geriau vynas, 
viščiukai, lašišiena ir mergina. Tėvo kar
du prisiekiu! Rimais, kaip Slovackis kal
bu !

Pegeltusiame, aštriame, lyg užgrū- 
-dinto kario, Kordušo veide vėl nusmilko

— Agrastus, pone, reikės apipurkšti. 
Prakeikta švediška liga. O panelė Helė 
agrastus mėgsta...

— Naktį ir purški?
— Vistiek...
— Agrastai — zero, smulkmena. Kiti 

gali...
— Ko gi ponas norėjai? Orchidėjų ne- 

beauginam...
Apatinė Kordušo lūpa suvirpo.
— O koplyčioj tvarka?
— Žvakės jau susmeigtos. Rytoj vaini

kus nupinsim. Dar visa savaitė...
— Kiek žvakių ?
— Dvylika... Pinigų pritrūko, mos- 

ci...
— Kodėl pas mane neatėjai? Vis, pa- 

nie, asilas!
Kordušas ištraukė piniginę iš apatinio 

kelnių kišeniaus ir, tartum didelę žariją, 
vikriai ją vartė rankose.

— Penkių litų užteks? Še. Su zakristi
jonu galėsi pasiderėti. Taigi, kad būtų 
dvidešimt keturios žvakės. Ties šv. Sta
nislovu ir Panele Švenčiausia — vainikai. 
Gėlių, žalumynų užteks. Grafas Przidirs- 
kis atvažiuos, kunigas — klebonas...

— Suprantu.
— Palauk. Ką čia dar?
Įsismeigė Kordušas į Andrių, storai 

sukosėjo ir tyliai paklausė:
— O panelės kartais ar nematei? Gal 

į mišką nuėjo?
— Nemačiau. Pirmiau baltą skarą už

simetus, po parką spacieravojo, — atle- 
mentavo senis.

— Andriau, — žengė žingsnį arčiau 
Kordušas. — Pasakyk ar tu tiki manim?

Andrius išsižiojo ir palenkė galvą.
— Nesuprantu...
— Būk atviras, pasakyk ar tu tiki, kad 

mes... išsigelbėsim.
—Dievas aukščiausias mato...
— Ech, ir tavo mužiko dvasia... Die

vas dvarininkams nebepadeda. Na, o ką 
šneka bernai su mergom, supranti. Ką 
jie porina pakampiais...

— Nieko negirdėjau, vielmožny panie.
— Neslėpk, panie Andrzej... Žino jie, 

kad bus antstolis ar ne?
Kordušo veidas susiglamžė, akys 

blykstelėjo.
— Ne, nieko nežino. Ponas toks nuliū

dęs... !
— Negiedok, Andriau, gadzinkų. Ne- 

pražūsim mes, pamatysi. Aš nusilenksiu, 
bet... duodu garbės žodį. Niekam nė žo
džio, kur aš einu. Einu ten... Gerinsim 
pieno ūkį. Tu man padėsi, Andriau. Už
muščiau, jeigu pasakytum.

— Argi manęs ponas nepažįsti? Tam
su, niekas nematys...

— Ar kontrolasistentas pas Sūrantus?
— Šiandie, rodos, atvažiavo.
Kairįjį petį pakratydamas, Kordušas 

pasuko dešinėn ir pasodės takeliu nu
žingsniavo tolyn, lyg slėpdamasis nuo 
dvaro rūmų. Ilgos, plačios alėjos gale, va
karo migla aptraukti, smilko senučiai ap
samanoję rūmai; smilko parkas, apaugęs 
šimtametėm liepom ir liūdinčiais ber
žais. Liepos išsišakojusios, pametusios 
moteriškų “bubi” formas, beržai nuge
nėti, bernų vantoms apipiaustyti, iš tolo 
vis dar darė garbingų aristokratų parko 
išvaizdą. Kordušas visuomet mėgdavo 
atsigręžti, pasižiūrėti į savo gūžtą, kur 
tiek daug gražių jaunystės atsiminimų 
kyla, kur tiek linksmų, nežabotų dienų 
praūkčiota, prašvilpauta ir prasvajota, 
bet šį kartą nė galvos ne kryptelėjo. Lau
kuose žolė jau buvo didelė, griežė griež
lė, silpnai, mieguistai “gyvyvavo” pem
pės. Gretimas miškas tylėjo, snaudė. Vi
si paukščiai, suglaudę sparnelius, buvo 
užsimerkę, nebesipfūduriavo. Tik kur-ne- 
kur sušvilpdavo strazdas, kranktelėdavo 
varnas klajūnas. Migla vis baltesnė ir 
sunkesnė driekėsi laukuose. Ak, pavasa
ris! Ankstyvas, bet šiltas, nusagstęs že
mę pirmosiom žibutėm, fijolkom, vos į- 
žiūrimais beržų pumpurais, suvilgęs čiur
lenančiais, kaip smagi jaunystė, upeliais 
pačiupo į savo glėbį ir Kordušą. Jis pasi
juto jaunas, smagus ir ėjo pirmyn, aiš
kiai nežinodamas, nei kur nei ko.

(Bus daugiau)

(Šis yra antras iš serijos 
trijų straipsnių, kurie api
ma svarbiausius punktus 
Oporto Tautai. Raportas 
apie apsigynimo pastangų 
progresą, pagamintas Fak
tų ir Skaitlinių Ofiso pagal 
prezidento Roosevelto pra
šymą.)
Su v. Valstijos terioja; priešą 

visuose pasaulio frontuose; be- 
kraujinis susirėmimas yra ve
damas prieš Ašies jėgas, kuris 
gali tapti lemiančia kova, kaip 
sako Raportas Tautai, išleis
tas Archibald MacLeish, di
rektoriaus Faktu ir Skaitliniu 
Ofiso.

Ši “ekonomine kova” yra 
kova komercijos ir prekybos, 
mainų ir pirkimų}* paskolų ir 
sutarčių, juodraščių ir bloka
dų, kova sulaikyti Ašies dirbi
mą karo pabūklų per sulaiky
mą visokios grynos medžiagos 
iruo Ašies.

Pabrėždamas pasaulį api
mančią kovą, raportas prane
ša, kaip kitos Amerikos res
publikos prisidėjo prie praša- 
linimo priešo įtekmės žemiaus 
Rio Grande. Pabrėžia, kad 13 
bilijonų dolerių “Lend-Lease” 
pinigais, ligi šiam laikui pa
skirta Suv. Valstijų alijan- 
tams, tai nėra koks labdarin
gas žygis, bet realybė. “Lend- 
Lease” yra karo ginklas.

“Lend-lease teatras,” sako 
raportas, “yra visas pasaulis.” 
Skolinimo-Nuomavimo progra
mą sako raportas, veikia vi
sose pasaulio dalyse. 33 val
džios, apart Anglijos, pagal 
to biliaus, gali prašyti pagel- 
bos. Tam tikslui beveik 13 bi
lijonų dolerių jau paskirta.

Iš Skolinimo - Nuomavimo 
pinigų, britų bazės statomos 
Rangoone Burmoj ir Karachi 
prie Arabijos jūrų, ir kituose 
svarbiuose avanpostuose Per
sijos užlajoj ir Eritrėjoj. Su 50 
milijonų dolerių iš Skolinimo- 
Nuomavimo Armijos Oro Kor
puso perkėlimo komanda, jau 
pristatė tūkstančius lėktuvų. 
—Pan American Airways ga
vo pinigų naujam keliui sker
sai Pietų Atlantiką. Kitas 
“Lend-Lease” oro kelias pasie
kia Icelandiją. Sunkvežimiai 
pripildyti su “Lend-Lease” ku
ru ir aliejum keliauja vingiuo
tu Burma Road, Chinijos svar
biausia gyvybinė linija.

Pereitą kovo mėnesį tik 18 
milijonų dolerių Skolinimo 
Nuomavimo pagelbos duota: 
lapkričio mėn., 1941 m., suma 
kilo ligi 283 milijonų dolerių 
per mėnesį. Iš viso 1.2 bilijo

nas dolerių praleista, kuri su
ma sudaro 10% visos sumos, 
kurią mes praleidome apsigy
nimui ir karui nuo “Skolinimo 
—Nuomavimo” įstatymo priė
mimo.

Nuo balandžio mėn., 1940 
m., skaitlius valdžios. įstaigų, 
kiekviena veikdama savo ypa
tingoj dirvoj, tiesiog nešė eko
nominę kovą priešui. Įšaldy
mas svetimų pinigų yra apra
šytas kaip ekonominis ginklas, 
kuris padeda Amerikos drau
gams ir yra nelaimė priešui. 
Daugiau kaip 7 bilijonai dole
rių 33 šalių įšaldyti; kontrolė 
dabar įima visą kontinentinę 
Europą, apart Turkijos. Apie 
2,500 biznio užsiėmimų po 
priešo dominacija, dabar vei
kia su leidimais. Iždo Depart- 
mentas dabar turi strategiškas 
informacijas apie Ašies ir 
Ašies kontroliuojamų firmų 
sudėtį, veikimus ir istoriją.

Įšaldymas svetimų pinigų 
apsaugoja užkariautų šalių 
turtą Suv. Valstijose, neduoda 
patekti į Ašies rankas. Kada 
įėmė Vokietiją ir Italiją birže
lio mėn., 1941 m., suparalyžia
vo jų pastangas įgyti .svarbią 
medžiagą iš vakarinio žemy
no. Jie vartojo Amerikos do
lerius ir Amerikos bankų pa
ranku mus sabotažui, šnipavi- 
mui ir propagandos kovai Pie
tų ir šiaurės Amerikose.

Prieš Japoniją smūgis buvo 
aršesnis. Japonijos ekonomija 
priklauso nuo jos importų. 
Taip pat jos karo mašina. Ja
ponijos susikrovimas karo me
džiagos baigėsi liepos mėn. 26 
d., kada Suv. Valstijos, Brita
nija ir Olandija tuo pačiu lai
ku įšaldė jos pinigus.

Juodraštis iš tikro yra sura
šąs asmenų ir firmų, su ku
riais Amerika nutarė nepre
kiauti. Surašąs dabar turi apie 
5,600 vardų, ir jis reprezen
tuoja bilijonus dolerių Ašies 
investmentų Pietų Amerikoj ir 
kitose šalyse, <

Apart kiek nors slaptų įve
žimų, tiesioginė pirklystė su 
Ašies firmom užbaigta. Prob
lema dabar yra apsiveikti su 
firmomis, kurios slepia priešų, 
pirklystę. Kai kurioms kompa
nijoms pasiūlyta net iki 75% 
vertės eksportų už vartojimą 
jų vardo.

Juodraštis ir kontrolė Ame
rikos eksportų yra ekonomi
niai ginklai. Daug nesvarbių 
eksportų siunčiama į Pietų 
Ameriką po “generaliniu” lei
dimu, bet tie leidimai neduoti 
juodraščio vardams. Išdavimas 
pagreitintas ligi 3,000 aplika
cijų per dieną.

“Prašalinimas Ašies kontro
liuotų oro linijų Pietų Ameri
koj,” sako raportas, “yra pui
kus pavyzdys pasekmingos 
ekonominės kovos. ‘Octane’ 
gazolinas buvo sulaikytas nuo 
įtartų kompanijų. Daug res
publikų norėjo išpirkti sveti
mus savininkus, bet neturėjo 
iš ko, aštuoni milijonai dole
rių paskolos fondas buvo 
įsteigtas palengvinti tokius nu
pirkimus. Rugsėjo mėn., 1939 
m., buvo 4,109 mylių Ašies 
dominuotų linijų Bolivijoj, — 
dabar visai nėra. Buvo 5,495 
mylios Colombijoj, 494 mylios 
Ecuador, 1,210 mylių Perų. 
Šiandien visai nėr. Ir darbas 
beveik užbaigtas kitose šaly
se.”

Suv. Valstijos sulaikė Ašį 
nuo strategiškos medžiagos iš 
visų šalių, nupirkdamos me
džiagą, kuri eitų priešui.

“Prieš pabaigą 1941 m.” ra
portas prideda, “sutartys už
baigtos su Chile, Meksika ir 
Peru dėl jų visos vario pro
dukcijos. Lapkričio mėn., 1940 
m., mes sutikome nupirkti vi
są Bolivijos ciną, kuri nesiun- 
čiama į Angliją. Keliais mėne
siais vėliau, nepaisant Japoni
jos aukštesnių pasiūlymų, su
tartis užbaigta su Bolivija dėl 
viso volframo. Pagal 1941 m. 
sutarties su Brazilija, Meksi
ka, Peru, mes perkame jų vi
są atliekamą strategišką me
džiagą.”

Išvystymui naujų resursų, 
ir padėti joms pirkti prekes 
Suv. Valstijose, nes tas prekes 
jie niekur kitur negali pirkti, 
Export and Import bankas da
vė kreditus ir paskolas iki 290 
milijonų dolerių 18-kai Ameri
kos respublikų.

Office of Facts and 
Figures,
Washington, D. C.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

DON’T TAKE THIS
LYING DOWN . . -

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

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

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

Don’t take this lying down.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir itnportuo- 
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 Ilewes St. elevelterlo stoties

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

i (IT’S OUST n Kg 
[FINDING MONEYT1

Rcligijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.
u____- ~- ■ _____________ .

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyno
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BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8098

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH

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

•fc 4*

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 
daugnicniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANK1ETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

. I I ■■»!».!■-.1 ■■-■III!........... ..
„..„I.,.. .1 !,., I............................ .... I. IM,!!, .,,!   ..u...   "Ti«, ....... UM .ll.Wiyii* '■*



Antradienis, Vasario 10, 1942 LAISVĖ Penktas puslapis

Šitaip Tolimųjų Rytų Gengsteris elgėsi su neginkluotu Manila miestu Filipinuose.

dingos žinios gali pražudy
ti.

Kada 1871 metais prasi
dėjo Franci jos ir Prūsijos 
karas, tai pirm negu prie 
Sedano įvyko mūšis, vokie
čių komandieriai, priešakyj 
su feldmaršalu von Moltke, 
ten jau turėjo visokių, dide
lių ir mažų, išsilavinusių ir 
paprastų, 36,000 vokiškų 
šnipų, kurie veikė Sedano 
srityje, Franci jos sostinėj, 
ant geležinkelių, visų Fran- 
cijos armijos komunikacijų 
ir tas davė vokiečiams tokią 
pergalę ant francūzų armi
jų, vedamų Baze no ir Mac- 
Magono, kokios net patys 
vokiečiai nesitikėjo. Fran
ci j a buvo sumušta. Jos ar
mija išnaikinta arba suim
ta į nelaisvę, skaičiuje 85,- 
000 kareivių, priešakyje su 
Franci jos imperatorium Na
poleonu III.

Kada vokiečiai 1914 me
tais daužė Belgijos tvirtu
mą Liege, tai ten veikė virš 
8,000 vokiečių šnipų, kurie 
teikė žinias ir žineles.

Labiausiai šnipų veiklą 
išvystė, tai hitlerininkai. Jie 
tiesiai visą pasaulį prigrū

do savo agentų ir agentėlių. 
Jų agentai veikia visose 
srityse. Vieni šnipinėja ka
rinius dalykus, kiti teikia 
jų submarinams* žinias apie 
mūsų laivus, treti skleidžia 
hitlerišką propagandą, nie
kina Amerikos talkininkus, 
giria barbarišką hitlerizmo 
režimą, skelbia melus apie 
Sovietų Sąjungą, tą galin
giausią Amerikos talkinin-

Prieš juos reikia budėti. 
Kas vienu ar kitu būdu 
trukdo Amerikai ir jos tal
kininkams karą laimėti, tai 
reikia tėmyti, kodėl jis tą 
daro, kokiais išrokavimais, 
kas jis patsai yra.

V. S.

Wilkes-Barre, Pa.

Wilkes Barre miesto. Leidžia
ma pasilaidoti ne vien tik na
riams, bet visiems lietuviams, 
kurie tik nori čia laidotis.

Draugija, 32 metų savo gy
vavimo laiku, išmokėjo 56 po
mirtines ir labai daug pašel- 
pų. Nes angliakasyklose daž
nai įvyksta susižeidimu ir, 
aišku, būna kitokių susirgimų. 
Tačiau DLK Keistučio draugi
ja laikosi stipriai. Turto, su 
investmentais, turi $15,000.

Šiuo tarpu DLK Keistučio 
Draugija yra nupiginusi įstoji
mą. Nuo 16 iki 35 metų am
žiaus įstojimas tik $1.00. Už
simokėjęs, tampi nariu ir gau
ni po $7.00 į savaitę apsirgęs. 
O jei netenki sąnarių: ran-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

kos, kojos ar akies, už tai na
riai sumoka ekstra. Pomirtinė 
$200 ir draugija suteikia 6 
grabnešius. Visus grabnešių 
kaštus apmoka draugija.

Taigi, kviečiame dalyvauti 
baliuje ir kviečiame įstoti į 
šią mūsų draugiją, kuri gra
žiai sušelpia savo narius.

J. Ruzgis.

: Clement Vokietaiti f
LIETUVIS ADVOKATAS

[ 66 COURT STREET 1
! Brooklyn, N. Y.
! Tel. TRiangle 5-3622

i 168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 ?

Montanos Darbo Fed.
Prašo Išlaisvinti 

Browderj
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Kaip Austrija Gražiai
Palaidojo Savo Priešą

Vienoj, tais laikais Austro- rūpėjo, kad Rusija nesuži- 
Vengrijos sostinėj, nusišo- notų, jog jau žinoma Redl’io

D.L.K. Keistučio Draugijos 
32 metų sukakties balius įvyks 
šeštadienį, vasario (Feb.) 14 
d., 206 Parrish St., Wilkes
Barre, Pa.

Ši draugija turi nuosavas 
kapines, taigi pelnas nuo šio 
parengimo bus skiriamas ka
pinių pataisymui. Kapines yra 
gražioje vietoje, netoli nuo

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 •

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker

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

naikint blogybę Ašies vals
tybių, idant teisingumo ir 
laisvės idėja galėtų išlikti 
gyva ir laimėti pergalę. 
Amerikinis teisingumas yra 
stipriausia vieta mūsų šar
vuose prieš pavergimo jė
gas. Išlaisvint Earlą Brow- 
derį tai būtų veiksmas tei
singumo ir žmoniškumo.”

Tie Montanos Darbo Fe
deracijos vadai savo laiške 
prezidentui pareiškė, kad 
jie nesilaiko politinių Brovv- 
derio nuomonių, bet jie yra 
tvirtai įsitikinę, jog “nutei
simas Browderio ketverius 
metus kalėti buvo perdaug 
žiaurus,” ir jie atsišaukė į 
prezidentą “panaudot savo 
galią ir suteikt Earl Brow- 
deriui laisvę.”

vė pulkininkas Redl. Prie jo 
durų laukę keturi viršinin
kai iš Austro-Vengrijos ge-

išdavystė. Austrija veik per 
metus laiko, iki karo pra
džiai, energingai dirbo ir

neralio štabo įėjo vidun. Jų ■ daug ką pakeitė Przemislio 
įsakymas išpildytas — Redl j ir Krakovos bei kitų tvirtu- 
negyvas. Ant žemės gulėjo imu apgynime. Jeigu ji bū- 
valdiškas revolveris. Pulki- i tų paskelbus, kad Redl iš
ninką Redl paskelbė sau-i davystė susekta, tai Rusija 
žudžiu ir kariškai palaidojo ‘ būtų žinojus, kad bus ir 
ta pati valdžia, kuri įsakė nauji pakeitimai tose tvir-
jam nusišauti.

Kodėl tas atsitiko? Todėl, 
kad pulkininko Redl mirtis 
metams atidėjo Austrijos ir 
Rusijos karą ir tas davė 
daugiau laiko Austrijai prie 
jo prisirengti.

Dalykas buvo taip. Aus
tro-Vengrijos valdžia pa
skyrė pulkininką Redl sekti 
Rusijos šnipų veiklą Austri
joj. Redl buvo galva prieš- 
šnipų veiklos. Vienok jis

; tumose ir vėl jieškojus nau- 
!jų šnipų, kad išgavus nau- 
! juts planus. Austrijai svar- 
! bu buvo apgauti Rusiją. Tas 
jai pavyko. Juk ramiu lai
ku šnipavimas tai yra pa
ruošimas veiklos karo lai
ku. Teisingomis ir patikrin
tomis šnipų žiniomis galima 
sudaryti planą veikimui, ku
ris užtikrina pergalę. Klai-

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas pakeisite j
Vėliau jas ma jįįJS

pakeisite j

“Laisvė’’ parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su
lipdė po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite $37.50 vertę. Tada atmainysite tas 
štampas į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas j knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas į 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

★ ★★
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

* LIETUVIŠKA ★

V ž E I G A
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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—HAvcineyer 8-1158

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name

LORIMER RESTAURACIJA ji
BROOKLYN i

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Sovietai. — Raudonoji per keturis metus išdavine- 
Armija, su Amerikos oriai- jo Rusijai visas smulkme

nas apie Austro-Vengrijos 
armiją, jos generalio štabo 
veiklą, tvirtumas. Rusija 
viską žinojo. Austrijos vir
šininkas apsaugai tos šalies

vių pagalba, sėkmingai pra
dėjo naują ofensyvą prieš 
nacius D o neco srityje, 
Ukrainoje.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTOR, MASS.
Penktadienio vakare įvyks susi

rinkimas Komiteto teikimui Medi
kais pagelbos Sovietų kovotojams. 
Bus Lietuvių salėje, 29 Endicott St. 
Kviečiame visų draugijų valdybas 
dalyvauti ir taipgi visi tam darbui 
prijaučianti asmenys malonėkite būt 
šiame susirinkime. — Med. Pag. 
Komiteto Sckr. J. M. Lukas.

(34-35).

nuo šnipų, patsai buvo Rusi
jos šnipas. Jis pardavė Ru? 
sijai planus Krakovos ir 

į Przemislio tvirtumų. Galop 
austrai jį susekė. Jie nu
sprendė be didelio skanda
lo, kad neiššaukus Rusijos 
tuojautinius karo žygius, 
apsidirbti su išdaviku. Jie 
įsakė pulkininkui Redl nu
sišauti ir jį palaidojo, ne 
kaipo išdaviką, bet kaip ge
neralio štabo narį. Austrijai

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barrę jr apylinkės lietuvių 

žiniai.* LLD 12-tas Apskritys rengia 
vakarienę su didele koncertine pro
grama, kuri įvyks vasario 15-tų 
•dieną, LPK Svetainėje, 325 E. Mar
ket St. Pradžia 4 vai. po pietų. Vie
tos ir iš toliau lietuviai ir lietuvai
tės yra kviečiami skaitlingai daly
vauk — Apskričio Valdyba.

(34-36)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 11, 1942 m., 8 vai. 
vakare, LDP Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J.

Visi nariai būtinai turite dalyvau
ti šiame susirinkime, nes bus nomi
nacijos į Centro Valdybą ir tas la
bai svarbus darbas turi būti atlik
tas šiame susirinkime.

LDS 33 Kp. Sekr.
(33-34)

C
Wake Up, Americans!

Uh Wake up, Amerl-
'SfcBp cans I

dr'/nite Make America's 
EI answer roar out

Jr over, the world.
Every citizen must 

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

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

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 5-6101

S-------------------------------------------------- ®

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

B . r,,........ . > ......

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

: CHARLES J. ROMAN j
® (RAMANAUSKAS) •

LAIDOTUVIŲ • 
DIREKTORIUS J

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

site patenkinti. •
*

1113 Mt. Vernon St ;
Philadelphia, Pa. Z
Telefonas Poplar 4110 •

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

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

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
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

Jus NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAl
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą
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NewWko^M^Zmios
Suvaidins “Atvažiavo su
Kraičiu” So. Brooklyn 3

Dalyvaukite V. Bacevičiaus 
i Koncerte Trečiadienį

Vakarinė Mokykla Duoda
Daugelį Kursų

Sekantį nedėldienį, Liet. L. | ----------
Teatro vaidintojai perstatys? trečiadienis, vasario 11- 
juokingą komediją — “Atva-ta, bus didelė diena lietuvių 
žiavo su Kraičiu”. įžymiajam pianistui Vytautui

Pramogą ruošia LDS 50 kp. 
Pokilis atsibus Labor Party 
Hall, 4714—5th Ave., South 
Brooklyn©; vaidinimo pradžia 
7-tą vai. vak. Prieš vaidinimą 
ir po vaidinimui seks šokiai.

šiandien, vasario 10, (ant
radienį) vakare, Lietuvių 
Liaudies Teatro vaidintojai 
(komedijos “Atvažiavo su 
Kraičiu”) turės pasitarimą ir 
praktikas “Laisvės” salėje, ly
giai 7-tą vai. vakare.

Dalyvaukime.
L. L. T. Sekr.

Julius Baranauskas 
Išskrido į Afriką

Bacevičiui, bus didelė diena ir 
visiems lietuviams. Dčlko 
taip ?

Vytautui Bacevičiui šis bus 
antrasis išstojimas žymiausioj 
Amerikos meno vietovėj, Car
negie Hali, jam vienam su- 
rentame piano koncerte. Pir
mąjį rengė jis pats su grupe 
draugų, šis, antrasis, rengia
mas žymios amerikiečių pro
gramų rengimo įstaigos NBC.

Laike pirmojo koncerto į 
’ Bacevičių žiūrėta, kaipo į nau- 
iją iš užrubežių pribuvėlį, am
erikiečiams dar negirdėtą ar
tistą. Tad tiktai laukta, ką 

Ijis parodys, kaipo meninin
kas. į tai, kiek jis turės pub- 

' likos, visai nebuvo kreipta do
mės. Puikiai jis pasirodė kai-

rie gaunami “Laisvės” raštinėj 
ir pas platintojus. Iš anksto 
įsigyti bilietai bus aiškiu įro
dymu, kad lietuviai moka 
įkainuoti gerą muziką ir savo 
menininkus, kad jie yra pasi
ryžę padėti savo menininkams 
siektis į meno aukštumas. Iš 
d ai y vu m o koncerte turėsime 
sau naudos ir padėsime savo 
tautiečiui artistui.

Bacevičiaus koncertas įvyks 
jau šį trečiadienį, vasario li
tą, lygiai 8:30 vai. vakaro, 
Carnegie Hall, 57th St. ir 
7th Ave., New Yorke. Bi
lietai nuo $2.20 iki 83c. Spe- 
cialėse ložose iki $3.30.

M-s.

Liuteriečiai Turėjo 
Smagu Baliu

Now Yorko Vakarinėj Vi
durinėj Mokykloj (High 
School), 155 W. 65th St., New 
Yorko mieste, prie jau buvu
sių ispanų ir portugalų kalbos 
klasių, šį sezoną dadedama 
ispanų stenografijos, kores
pondencijos, Lotynų Amerikos 
istorijos ir prekybos kursai, 
labai svarbūs tiems, kurie ti
kisi turėti kokių nors reikalų 
—vesti biznį su Lotynų Ame
rikos firmomis arba turėti tar
nybas tokiose įstaigose.

Registracija visą šią- savai
tę nuo 7 iki 9 vakarais, bai
giant vasario 13-tą.

Mokykla turi vakarines kla
ses ir kitais klausimais, rei
kalingais užbaigimui vidurinės 
mokyklos kurso ir gavimui di
plomo įstojimui į kolegiją, 
šiuo tarpu vedami ir pirmos 
pagalbos kursai.

Pereitomis dienomis great- 
neckiečiui Juliui Baranauskui 
buvo suruošta išleistuvės, ku
ris išskrido orlaiviu į Afriką. 
Kadangi Julius yra orlaivinin- 
kas ir, sakoma, padaręs kon
traktą ant tam tikro laiko 
su tūlomis kompanijomis dirb
ti tenai kaipo transportinis 
lakūnas.

Linkėtina jam gerai darbuo
tis ir laimingai sugrįžt.

Rep.

Išleistuvių Puota
Pereitą sekmadienį pas 

Karpavičius, 114 Norwood 
Ave., buvo suruošta išleistu
vės Edwardui Karpavičiui, ku
ris sekantį šeštadienį išvyksta 
į karinę tarnybą. Išleistuvėse 
dalyvavo didokas būrys jau
nino ir suaugusių kaimynų 
bei giminių. Visi palinkėjo 
Edwardui geros kloties tarny
boje.

Pet.

po muzikas, tą žinome iš gir
dėjimo jį asmeniškai bei iš 
skaitymo žymiausiu muzikos 

I kritikų Amerikoje labai gra- 
įžius apie jį atsiliepimus.

šiame koncerte, apart gero 
'pasirodymo muzikoje, ką jis, 
kaip jau žinome, kuogražiau- 

į šia išpildys, koncerto rengėjų 
i ir kritikų jau bus žiūrima ir 
kiek jis turi pasekėjų-publi- 

. kos. Kiek jis turi klausytojų 
Isavo tautiečiuose, ‘kurie pir
mieji turėtų būti susidomėję 

isavo tautiečiu artistu? Jeigu 
i jie yra kultūriniai pakilę, 
skaitlingai lanko muzikos va
karus, koncertų rengėjams 
dvigubai svarbiau palaikyti 

i savo koncertų programų pil- 
' dytojų sąraše tos tautos artis
tą, kadangi apart gerų prog
ramų jie tikisi turėti ir pil
nas sales publikos.

štai dėlko be galo svarbu 
lietuviams nepraleisti šio Ba
cevičiaus koncerto ir svarbu 

; įsigyti iš anksto bilietus, ku

Pereito šeštadienio vakare, 
Grand Paradise Ballroom, įvy
ko Dr. Martin Luther’io Drau
gystės 36-tas metinis balius, 
kuris buvo vidutinio didumo, 
pilnai gyvas ii- smagus, kadan
gi patys liuteriečiai buvo ant 
kojų svečius sutikti.

Baliuje, apart pačių liute- 
riečių su šeimomis, matėsi ir 
pašalinės publikos. Kaip pa
prastai, buvo geroka grupė 
aidiečių. Jie turbūt—lietuviš
kiausia ir visuomeniškiausia 
jaunimo grupė Brooklyne, 
juos matysi visų vertų para
mos organizacijų pramogose 
smagiai šokant ir šokių per
traukose būreliais susėdus dai
nuojant. Buvo svečių iš ‘Lais
vės” ir kitų žymiųjų lietuvių 
įstaigų. Matėsi Pil. Kliubo 
gaspadorius .Zakarauskas, Pil. 
Kliubo lyderis advokatas Viž- 
lanskas, kontraktorius Augū- 
nas, graborius Bieliauskas, 
real-estatininkas šabūnas, ir

Drąsus Vagilis
Pereitą šeštadienio vakarą, 

apie pusė po penkių vakare, 
Julės Undrik apartmente, po 
num. 322 Union Avė., įsiveržė 
vagilis ir pačiupęs apie $100 
pinigais, taip pat, apie tiek 
vertės drapanų—ramiai sau 
prasišalino. Keisčiausia, kad 
tuo tarpu didžiuma apartmen- 

1 to gyventojų buvo namie, o 
kiti kaimynai net matę ir va
gilį po apartmentą besidar
buojant, tačiau nieks neatkrei
pė atydos ir vagilis saugiai 
pranyko.

Manoma, kad tai žinomo 
darbas. Rep.

tūli kiti verslininkai, kurių są
lygos leidžia pasiliuosuoti iš 
pareigų šeštadienio vakarą. 
Tas rodo liuteriečius turint 
draugų visuose lietuvių sluoks
niu ose.

Šokiams grojo Yezavito or
kestrą. “L.” Rep.

LDS 1-ma Kuopa Gerai 
Gyvuoja ir Talkina 
Kitom Draugijom

į susirinkimą, įvykusį ket
virtadienį, vasario 5 d., “Lais
vės” svetainėj, nariai buvo 
kviečiami atvirutėmis, todėl 
daug dalyvavo. Susirinkimą 
atidarė ir tvarką vedė pirm. 
A. Velička. Valdybos raportas 
priimtas be diskusijų.

Laišku skaitymas; Nuo Pa- 
baltijos Tautų Kultūrinės Ta
rybos kvietė į 4 tautų — lie
tuvių, latvių, estų ir suomių — 
bendrai rengiamą koncertą- 
balių, kuris įvyks vasario 
(Feb.) 14 d., 15 W. 126th 
St., New Yorke. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Įžanga 55c. Kvietė 
narius dalyvauti ir prašė duo
ti darbininkų. Padirbėti apsiė
mė Petrikienė ir Kavaliūnas.

Ispanijos liaudies kovotojų 
gelbėjimo komiteto ir svetur- 
gimių teisių gynimo reikalais 
laiškai šį kartą nesvarstyta, 
kadangi pereitą susirinkimą 
turėjome laiškus tokio pat tu
rinio ir kas reikalauta, buvo 
išpildyta.

LDS Centro laiškas ragina 
daugiau darbuotis gavimui 
naujų narių, kad jki būsiančio 
Seimo, Chicagoje, užbaigtume 
nusistatytą skaitlinę — vieną 
tūkstantį. Ragino kuopas ir 
narius daugiau veikti apsigy
nimui : pirkt apsigynimo bond- 
sus, rengti paskaitas, kurios 
rištųsi su šalies apgynimo rei
kalais.
Dirbsime “Laisvės” Bazarui

Gautą “Laisvęs” bazaro 
blankos, kurias draugai pasi
ėmė parinkti aukų. Bazare 
dirbti apsiėmė sekami: Petri
kienė, Grabauskas, Kasmočie- 
nė, Bunkus, Lapata, Kovas, 
Mizara, Reinis, Velička ir 
Niauronis.

Velička ąjtstovavo LDS 1 
I kuopos Šerą “Laisvės” Bendro
vės dalininkų suvažiavime. 
Nuo LDS 1-mos kuopos įteik
ta sveikinimas su $5. Raporta
vo, kad suvažiavimas buvo la
bai sėkmingas ir kad vakare 
įvyko labai didelis, gražus 
bankietas.

Nelaimė atsitiko Antanui 
Lenerdui, LDS 1-mos kuopos 
nariui, sužeidė automobilis. 
Duoklių mokėjime, kaip aiški
no fin. sekretorius, jis nieka
dos nebuvo punktualus, kaip 
tai vis nepilnai užsimokėdavo. 
Kuomet prisiėjo reikalas, tas 
sudaro daug nesmagumo to 
nario šeimai, turi ateiti į kuo
pos susirinkimą aiškinti, kodėl 
tėvas pavėlavo arba užvilko 
mokestis. Tai paminėjau dėl
to, kad iš to žmogaus įvykio 
kiti nariai pasimokintų. Pri
klausai pašalpos ir apdraudos 
organizacijose, būk visuomet 
užsimokėjęs, gerame stovyje. 
Nežinome nei vienas, kuomet 
nelaime gali patikti.

Nutarta J. Visockio duokles 
užmokėti iš kuopos iždo už tą 
laiką, kurį jis buvo kariuome
nėj, su ta išlyga, jeigu jis no
ri ir ant toliau liktis LDS na
riu ir užsimokėti už laikotar
pį nuo sugrįžimo.

Į LDS Centro Komitetą no
minuoti sekami draugai: Į 
prez. Mizara 36 balsais, vice- 
prezid. Mažanskas 17 b., Ve
lička 17 b.; antru vice-prez. 
Vasaris 24 b.; iždo globėjais: 
J. Grųbis 41 balsą; Pakalniš
kienė Adelė 27 balsus, Mary 
Barkus 21 balsą, S. Kuzmic
kas 27 balsus; daktaru kvotė
ju: Dr. Palevičius 16 b., Dr. 
Repšis 23 b.

Kuopos stovis: ligonių 2, su
spenduoti 2, gerame stovyje 
301.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Garsinkites savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”! ,

PRANEŠIMAI
MASPETH, N. Y.

Lietuvių Namų Savininkų Susi
vienijimo susirinkimas įvyks antra
dienį, vasario (Feb.) 10 d., Lietuvių 
Piliečių Kliubo Salėje, 60-39 56th 
Dr., Maspethe. Po susirinkimo bus 
įvesdinimas valdybos. Prie to, turė
sim alaus ir užkandžių.

Malonėkite visi susirinkti ir at
sivesti naujų nartų. — Kviečia Val
dyba.

Suvaidinta “Teodolinda”

Pereitą sekmadienį Maspo- 
the progresyvių draugysčių su
ruoštame pokilyje buvo suvai
dinta trumpa, bet juokinga 
komedija “Teodolinda”. Vai
dino Lietuvių Liaudies Teatro 
vaidylos, kaip tai: J. Lazaus
kas, J. Judžentas, Stankaitie- 
nė, J. Klimas, A. Namikiutė 
ir E. Rinkevičiūtė.

Atsižvelgiant j tai, kad ši 
komodijukė susimokinta į po
rą savaičių ir be specialio re
žisieriaus—patys vieni, tad 
vaidinimas išėjo sklandžiai.

Apart vaidinimo, Aido Cho
ras sudainavo keletą dainelių, 
o R. Mizara pasakė bėgamais 
klausimais prakalbą.

Publikos dalyvavo apypilnė 
Lenkų Tautiška didžiulė sa
lė. Atrodo, parengimas pavy
ko puikiai. " Rep.

Prasidėjo Priešų Salią 
Ateivių Registracija

Visi turintieji Vokietijos, 
Italijos ar Japonijos pilietybę 
asmenys, 14 ar daugiau metų, 
nuo dabar iki šio mėnesio pa
baigos turės užsiregistruoti ar
timiausiame pašto skyriuje. 
Už nesiregistravimą bus ašt
riai baudžiami.

Ši registracija bus griežtes- 
l nė nuo pernykščios, kadangi 
kiekvienas turės įteikti ir fo
tografijas, su kuria išduotą 
registracijos kortelę kiekvie
nas turės visuomet nešiotis su 
savimi. Registracija nieko ne
kainuos, apart fotografijų, ku
rias kiekvienas turės nusiimti 
savo lėšomis.

Menama, kad New Yorko 
mieste randasi apie 278,500 
tokių gyventojų.

RYTOJ 8:30 vai. vak.—Iškilminga Premjera 
Rusų Pagalbos Kom., Ine., rodo

Pirmas Fotografinis Rekordas Rusijos 
Atsakymo i Naciu Įtūžusi žvgi

MŪSŲ RUSIŠKAS FRONTAS
Paaiškina WALTER HUSTON. Parašyta ELLIOT PAUL’O

Pagamino Lewis Milestone ir Joris Irons

RIALTO BROADWAY ir 42nd ST. 
New York

OUR RUSSIAN FRONT
Commentary by WALTER HUSTON 

Written by Elliot Paul 
Produced by Lewis Milestone and Joris Ivens

GALA PREMIERE QI Ml BROADWAY
TONIGHT AT 8:30 IV I #4 ft- I and 42nd St. .

SULAIKYTA ANT AŠTUNTOS SAVAITES

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA 

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietu karės slauges dirbančias 
Taipgi: Trumpesnės Sovietų Filmos:

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

Nuolatiniai nuo 9 vai. ryte — 25c. iki 1 >al. p. p. šiokioms dienomsSTANLEY THEATRE s,‘"
VĖLUS RODYMAS SUBATOM

Vytauto Bacevičiaus 
Piano - Koncertas 

žymiausias lietuvių pianistas 
kompozitorius—virtuozas koncertuos 

CARNEGIE HALL 
Kampas 7th Avė. ir 57th St. New York City

Trečiadienį, 11 Vasario-February
Prasidės 8:30 vai. vakare

Įžanga $2.75, $1.65, $1.10 ir 83c., įskaitant valdžios taksus.

Bilietus galima gauti LAISVES raštinėje 
ir Carnegie Hali kasoje.




