
v
No. 35

KRISLAI
“Lietuvos Piliečiai”.
Mūsų Pozicija Visuomet

Užpuolė dėl Kongresmano 
Kalbos.

Jie ne Prancūzai.
Rašo R. MIZARA

Trečiadienis, Vasario (Feb.) 11, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX11. Dienraščio XXIV.T AlQVŪ>Q ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
V Lij Telefonai, STagtf 2-3878

Darbo žmoni ij 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Amerikiečių Artilerija Nu 
tildo Japonų Kanuoles 

Bataan Pusiausalyj e

Tam tikros rūšies lietuviš
koji spauda daug rašo apie 
organizavimąsi “Lietuvos pi
liečių” Amerikoje. "^‘Lietuvos 
piliečiai” pasimojo šitoj šalyj 
įsteigti “Lietuvos piliečių są
jungą”.

Čikagoje susiorganizavo to
kių “piliečių” skyrius iš 9-nių 
narių. Brooklyne įsikūrė kitas 
skyrius iš apie tiek pat narių.

Gera dalis (jei ne daugu- i 
ma) tų “Lietuvos piliečių” yra į 
č>°n muerio prisiąsti. Taigi icutliai Amerikos Pranešimai 
jie yra kieti pro-naciai ir čia l 
gyvena ir veikia savo furjerio i 
naudai. Yra vienas ir plečkai- į 
tininkas—atvykęs kitais ke-1 
liais.

Kam toji spauda tiek daug i 
apie tuos “piliečius” rašo, 
kam juos taip garbina?

Nesuprantu!

SOVIETŲ ARMIJA LAIMI Advokatų Gildija Reikalauja 
VISUOS FRONTUOS Sustabdyt Dieso Veiklą, 

Pavojingą Šalies Gynimui
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Amerikos lietuviu visuome-1 
nė privalo pasisaugoti tų “pi-' 
liečiu”, su jais perdaug nesu- 
sidėti ir netikėti tai spaudai, 
kuri juos taip garbina. Tegu 
jie bus sau, o mes sau!

Washington, vas. 9. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas šiandien išleido tokį pranešimą:

Filipinų Sritis — Paslėptos japonų kanuolių bateri
jos šaudė nuo Cavite pajūrio Į amerikiečių uosto apsi
gynimus. Amerikiečiai susekė kai kurias iš tų priešų 
kanuolių ir atakavo savo artilerijos ugnim iš ameriki
nių frotų. Buvo pastebėta keli tiesioginiai amerikiečių 
pataikymai, ir nutildyta kai kurios japonų kanuolių 
baterijos.

Laiks nuo laiko buvo smarkių kautynių įvairiuose 
punktuose Bataan pusiausalyj. Japonai kelis kartus 
mėgino prasibriaut į amerikiečių pozicijas bei prasi
skverbt užnugarėn mūsų linijų. Mūsų kariuomenė at
mušė visas priešų atakas.

Japonų orlaiviai smigikai veikliai bombardavo ame
rikiečių linijas.

Anglą Diplomatas Už
ginčija, kad Sovietai

Susovietinsią Europą

Prieš pereitu metu birželio j 
22 d. “Laisvė” buvo nusista
čiusi prieš karą. Tai nebuvo 
jokia niekam paslaptis. Tai! 
buvo paprastas dalykas, kiek-! 
vienam aiškus, kiekvienam 
matomas.

Kai Hitlerio govėdps už
puolė Lietuvą ir visą Sovietu 
Sąjungą, kai šis užpuolimas!
sudarė rimto pavojaus Ame-i London. — Jeigu talki- 
rikai, mūsų dienraščio P2z''jninkai laimės kara, tai So- 
Cija pakeitė: mes griežta. vįetu Saju b„s galin. 
pasisakėme uz karą, uz Hitle- . v. . .
rio sunaikinimą. '?iausla ''alst.V 'e , Europoje

Karas pakeitė savo pobūdį, lr Panaikins Berlyno karo 
pasikeitė situacija, pasikeitė mašiną, kaip sake Su b>tat- 
mūsų dienraščio pozicija. iford Cripps, buvęs Anglijos 

Rodosi, paprastas dalykas! ^ambasadorius Sovietams, 
--------  kalbėdamas Bristoly j vas. 9

Bet tam tikrų laikraščių re- d.: 
daktoriai jieškinėja, pešioja iš 
senų “Laisvės” numerių iš
traukėles, kur mes 
pasisakę prieš karą.

Kam?
Aš nežinau.
Ar mes kada nors 

nėme savo pirmesnės 
jos? Ne, mes niekad 
užsigynėme. Tai kam 
jiems pėckotis? !

Gręsia Rysią Sutrau- 
kymas tarp Amerikos

Ir Vichy Francijos

Maskva. r— Sovietai,! tai yra apsupę didelius skai-1 
triuškindami vokiečius, vėl 
atmetė juos4 tolyn atgal 
šiaurinėje, vidurinėje ir pie
tinėje dalyse pusantro tūks
tančio mylių fronto, kaip 

(praneša Associated Press, 
| amerikiečių žinių agentūra.

Raudonarmiečiai šiuo tar- ’ 
pu tupėjo didžiausių laimė-; 
'jimų Donetso siityje, prasi- mo, §vedijos, teigia, jog ru-: 
giumdami pei plotus Pnso-;saį atėmė iš vokiečių ryti- 
dmtus minų. nius priemiesčius RževO, ku-

, (Londono radijas sake, ris už 130 liu į šiau. 
kad rusai atkariavo nuo vo-(riu vakarus nuo Maskvos> 
kiečių miestą Krasnogradą, i ^evas jau kelios dienos 
o0 mylių į PietU vakarus^faktįnai visomis pusėmis šistus, 
nuo C ar<ovo, Ukrainoje.japSUptas raudonarmiečių.) tuo pačiu laiku užsipuldinė- mui. 
Krasnogradas yra svarbus! - -1 - - - - -- 1 - - 1
mazgas Charkovo - Dnie- 
propetrovsko - Odessos. ge
ležinkelio.)

v T A T Tt? — T ruožtuose DonetsosIAUReJE j 
Šiaurinėje fronto dalyje 

raudonarmiečiai išlaisvino 
nuo nacių daugiau kaip 30 
miestelių ir kaimų, sunaiki
no du batalionus vokiečiu 
kariuomenės, užėmė didelį 
centrą vokiečių komandos 
ir pagrobė svarbius doku
mentus naciu štabo. !

čius naciu kariuomenės. €
LAIMĖJIMAI SMOLENS-: Washington. — Visašališ- Amerikos advokatų 

i ka Advokatų Gildija atsi- organizacija, iš antros pu- 
neat-ikreipė į kongreso atstovų sės, nurodo, jog Dieso ko- 

linkui rūmą ir į prezidentą, pra- misija turėjo pilną progą 
priešus šydama daugiau neskirt pi- ištirt Japonijos šnipų ir 

j “tyrinėjančiai” komisi- penktakolonistų veiklą, ku- 
Įventų vietų. Jai, kurios galva yra kon- rie priruošė kelią niekšiš-

(Pranešimai iš Stockhol- įgresmanas Martin Dies. Tų kam, pasalingam japonų už- 
:advokatų prašymas sykiu puolimui ant Perlų Uosto, 
yra ir skundas prieš Diesą Hawaiiuose; ir Dies buvo 
su smulkmeniškais parody- surinkęs žinių apie japonų 
mais, kaip Dies glostė tik- agentų šniukštinėjimą te- 
ruosius Amerikos priešus — nai, bet jis neperleido Ame- 

mačius, penktakolonistus, fa- rikos vyriausybei tų žinių, 
japonų agentus, o. taip reikalingų šalies gyni-

KO FRONTE
Raudonoji Armija, 

laidžiai varydamas! 
Smolensko, išmušė 
dar iš aštuoniolikos apgy- nigų

.P ■ apsuptas
PRASISKINA KELIUS 

PER NACIŲ MINAS
Rusų saperiai i

jo darbininkų unijas, ataka- Visašališka Advokatų
!vo kiekvieną pažangesnį Gildija taip pat primena,

Ku&u sapciicu išrankiojo !veiksmą šios šMies valdžios, kad Hitlerio propagandos
i vokiečiu minas penkiuose ka^P neištikimą , o pro- mašina per savo radiją nuo-
I ruožtuose Donetso srityje Rresyvesnius piliečius skel- Jat naudoja Dieso pareiški- 
Įir taip apvalė kelius raudon- bė kaip komunistus 
armiečiams žygiuoti pir- Prašymas - skundas, 
myn. Vienoje vietoje vokie-!kl^> sako: 
čiai ten buvo prisodinę snie-! . I)ieso komisija vienu 
gan ir žemėn minų per dvi ddtu .Jaiku atakavo, 1 
ItAXJf IJUkJ y AVAVC4XAAV/ ĮJUUllYVV Į

vietiniai saperiai iškasė 2,-!^, _ . ....
600 minu kurios buvo už- senatorių Downey, Aukš- vedamiem neva tyrinėji- 
taisytos prieš Sovietų tan-!^aus^° Teismo teisėją Mur- 'mani, tuomi tik juo labiau 
kus. Per diena raudonai*- PKv nesuskaitomą daugį pakenktų Amerikos apsigy- 

.” nimui.

“neištikimą”, o pro- mašina per savo radiją nuo-

mus prieš prezidento Roo- 
be.sevelto politiką, prieš So

vietų Sąjungą ir prieš kitus 
ar Amerikos talkininkus.

kaipo j Advokatų Gildija užreiš- 
mylias; kitame punkte so- Įneištikimus, prez. Roosevel- kia, kad jeigu kongresas 

gubernatorių Olsoną,.dar paskirtų pinigų Dieso 
600 minu kurios buvo už-; senatorių Downey, Aukš-įvedamiem neva

armiečiams žygiuoti pir- Prašymas - skundas,

Washington. — Amerikos 
valstybės ministerija gavo 
pranešimą, kad Vichy Fran
cijos valdovas Petain leido 
vokiečiam gabent francūzų 
laivais reikmenis naciams-ir 
italams Libijoj.

Kitas pranešimas teigia, 
jog Francūzų Indo-Chinos 
general - gubernatorius, ad
mirolas Jean Decoux veda 
derybas su Japonija pervest 
japonam francūzų laivus 
esamus Indo-Chinoje. Pas
tarieji vieši pareiškimai to 
francūzų general - guberna
toriaus buvo labai palankūs 
Japonijai, Vokietijai ir Ita-

Kalinino fronte vokiečiai miečiai toje srityje paliuo- k^ų■įžymių amerikiečių.
1 • * j | i j • 2- 1 *

į Japonai Įsiveržė į Sih-; Patys Hitlerio Agentai 
gapore Miestą; Ang- ( 
Jų Padėtis Pavojinga

sparčiai traukiasi atgal, bet savo tris miestelius nuo na 
traukdamiesi smarkiai atsi-įcių.
šaudo. Toje srityje Sovie- ! (Tąsa 5-me pusi.)

Žudo Prieštaraujan-« 
čius Jam NaciusAMERIKIEČIAI APRAŠO, KAIP ŽMONIŠKAI 

SOVIETAI ELGIASI SU VOK. BELAISVIAIS

“Bet aš esu pilnai įsitiki- 
buvome nęs, jog Sovietų valdžia ne

turi noro vienaip ar kitaip 
kištis į kitų Europos valdžių 
dalykus.”

pozfd- Sir stafford 
jos ne-'ka1^ Anglijai 
tuomet bendradarbiaut 

tais ir užreiškė:
“Kai kurie žmonės yra 

linkę bijot, kad nepasiskleis- 
;tų rusų idėjos Europoj, bet 
(tas pavojus būtų didesnis, 
jeigu mes elgtumės priešiš
kai linkui Sovietų, 
kad, jeigu elgsimės 
giškai su jais.

“Todėl aš labai 
kad mes sudarytume 
santikius su Sovietų Sąjun
ga, kad mums būtų duota 
pilnas bendradarbiavimas 

i pokariniame Europos ats- 
teigime.”

Kas liečia komunizmą, tai 
'Sir Stafford Cripps sakė, 
i kad jis “giliai gerbia dau
gelį dalykų komunizme,” 
bet daugelio kitų komuniz
mo dalykų nenorėtų matyt 
savo šalyje.

nurodė rei- 
draugiškai 
su Sovie-

manėAndai “Naujienos 
mus labai įgilsiančios, kai jos 
išspausdino ištraukas iš kon- 
gresmano Marcantonio kalbos, 
tūpusios “Laisvėje”. Kadaise 
kongresmanas Marcantonio 
buvo prieš karą,—panašiai 
kaip ir mūsų dienraštis. Mes 
tuomet buvome išspausdinę jo 
kalbą.

Paskui kongresmanas Mar
cantonio savo poziciją pakei
tė ir pakeitimo priežasti pa
sakė Jungtinių Valstijų kon
grese. Tuomet mes ir tą jo 
kalbą išspausdinome “Laisvė
je”. Reikia žinoti, kad Mar
cantonio yra Amerikos Darbo 
Partijos atstovas Jungtinių 
Valstijų kongrese. Jis yra iš 
New Yorko.

Na, ir Čikagos menševikų 
laikraštis manė mus sukriti
kuosiąs dėlto, kam mes Jung
tinių Valstijų kongresmano 
kalbą savo 1 a i k r aštin kada 
tai dėjome!

Kokių keistų šiame pasau
lyje yra žmonių!

Kada rusų rašytojas Eren- 
burgas nuvyko j išlaisvintąjį 
Možaiską, tai viena moteriš
kė, rodydama jam į tūlą pa
statą, kalbėjo:

—Čia buvo apsistoję fran- 
cūzai.

Rašytojas jai atsakė:
—Ne, mano brangioji. Jie 

nebuvo francūzai. Jie buvo 
vokiečiai. Tikrieji francūzai 
neapkenčia vokiečių, kaip jūs 
ir aš. Vokiečiai sudegino 
Franciją, paskandino ją jos 
pačios kraujuose. . .

Tai tiesa! Možaiske buvo 
francūziški Francijos pardavi-

negu 
drau-

noriu, 
tokius

Amerikiečių Oro Žygiai 
Prieš Japonus Burmoj

Anglijos ambasadorius 
Washingtone, lordas Hali- j 
fax įteikė parodymus Ame
rikos valstybės ministerijai, 
kad Vichy Francijos laivai 
iš francūzų kolonijų šiauri
nėje Afrikoje veža karo 
reikmenis vokiečiams ir ita
lams Libijoje prieš anglus.

Radijo pranešimas iš Lon
dono vas. 10 d. sakė, kad 
afrikinės francūzų koloni
jos siunčia maisto dalykus 
fašistams Libijoje.

Jeigu pasitvirtins 
Vichy Francijos bendradar
biavimas su naciais, tai su
prantama, kad Jungtinės 
Valstijos sutraukys diplo
matijos ryšius su jąja.

toks

Naciai Sakosi Vėl 
Esą ties Možaisku

Berlin. — Nepatvirtintas 
nacių pranešimas skelbia, 
kad jie, girdi, dasigrūmę at- 

i gal iki vakarinių Možaisko 
tijų lakūnai, begindami an-!prįemiesčių, Možaiskas sto-
glų Rangooną ir Burmos(vi už 57 mylių į pietų vaka- 
kelią nušovė' žemyn jau 136|rus nuo Maskvos.
japonų orlaivius. 

' Burma. — Jungt. Vals-

Delhi, Indija. — Vyriau
sias Chinijos komandieriusi 
Chiang Kai-shek atvyko 
čia ir tariasi su Anglijos, 
vyriausybe .Indijoj ir su| 
tautiniais indėnų vadais 
apie reikiamus veiksmus 
prieš Japoniją.

kai, kuriems francūzų tauta 
niekad nedovanos! *

Naciai Giriasi Laimė
jimais Jūroje

Berlin, vas. 10. — Vokie
čių radijas garsina, kad jų 
submarinai nuskandinę dar 
8 prekinius talkininkų lai
vus, viso 50,000 tpnų, ir 
vieną karinį laivuką, At
lanto Vandenyne.

Maskva.—Šiaurinės Ame- panašius lošius, daly vau t 
rikos Laikraščių Susivieni- sportuose, pirkt drabužius 
jimo korespondentas Eric 
McLoughlin lankėsi ir porą 
dienų gyveno stovykloje pa- 

I imtų nelaisvėn vokiečių 
Starosvietsk kaime, apie 
400 mylių į rytus nuo Mas
kvos, ir atrado, jog Sovie
tai labai žmoniškai elgiasi 
su vokiečiais belaisviais, 
gal, girdi, “net peršvelniai 
su jais apsieina.”

(Iš antros pusės, 
vokiečiai belaisviai skundė 
nacius Tarptautiniam Rau
dono jam Kryžiui, kaipo 
dytojus, kankintojus ir 
du marintojus paimtų 
laisvėn rusų.)

To korespondento prane
šimas, išspausdintas N. Y. 
Times’e vas. 10 d., tarp kit
ko sako:

2,000 belaisvių ten gyvena 
senuose vienuolyno rūmuo
se, su sienomis aptvertu plo-1 
tu trijų akrų.

Atlikęs savo darbą, be
laisvis gali liuosai vaikšti
nėt ar žaist tame plote. 
Jeigu jis neatlieka savo pa
reigos, tad vienas būdas 
jam nubaust yra pajuokt jį 
sieniniuose laikraščiuose, 
kuriuos patys belaisviai iš
leidžia.

Belaisviai turi savivaldy
bę. Tiesioginiai jų viršinin
kai, palaikymui tvarkos ir 
disciplinos, paprastai paren
kami iš jų puskarininkių sovietinis gydytojas ir du 
(unter-oficierių), priežiūro
je rusų valdininkų.

Belaisviam leista vilkėt 
savo uniformas su kariniais 
ženklais, skaityt, lošt šach
matus, biliardus ir kitus

ir kitus reikmenis. Belais
viai turi kas šešios dienos 
nusimaudyt garinėje pirty
je, leist įšvirkšt jiem vaistų 
prieš apkračiamas ligas ir 
atlikt paskiriamą darbą.

Belaisviams ‘ u ž drausta 
apleist stovyklą, 'laikyt 
ginklus, lošiamąsias kortas, 
karinius dokumentus, radi
jo dalis, kompasus, žemla-

London, vasario 10. —i 
Anglai pripažįsta, kad ja
ponai įsibriovė jau į patį policija (Gestapo) žudo ne- 
Singapore, tvirtovišką mies- sutinkančius su juom na
tą, ir užpuolė radijo stotį 
tenai. Ta stotis jau nustojo įrius užimtoje Francijos dar 

lyje, Jugoslavijoje ir kituo- 
vokiečių okupuotuose 

i kraštuose. Po to Hitlerio a- 
gentai sušaudo šimtus 
francūzų, jugoslavų ir kt. 
neva kaip kaltininkų. Žy
mėtina, kad hitlerininkai 
tikrumoj ne j ieškojo, taigi 
ir nerado nei vieno tiesio- 

Anglijos ambasadorius So-iginio nužudytojo jokio vo- 
vietam, Sir Stafford Cripps, kiečių valdininko ar kari- 

j ninko tuose kraštuose.
“Sovietu premjeras Stali-Į ---------------------
SSrS” I.v,ST Priešai Vakarinėje 

Dalyje Singapore

London. — Čia gauta ži
nių, kad slaptoji Hitlerio

cius valdininkus ir oficie-

veikus.
Londonas sako, padėtis į se 

Singapore labai bloga.

Stalino Telefonavimas
Pradėjo Ofensyvą

Bristol, Anglija. — Buvęs
| .1 ’ 7 X 7

patys |pins ir tūlus kitus daiktus.
“Aš pats mačiau, kaip sakė: 

maistas tiem belaisviam ga
minamas ir pats jį valgiau. |nas ] 
Jis gerai pagamintas ir ska-lper telefoną įsakė vyriau-į

zu-
ba-
ne- inus. Maisto teikimo ir gy-!siam komanduojančiam ge-' 

nerolui pradėt atakuot vo-

“Ir nuo to laiko prasidėjo Singapoie, vas. 10. —J ia; 
vokiečiu traukimasis atgal JaP®nP kulkasvaidziai 
visu frontu. vakarinėje dalyje šio anglų

“Stalinas'yra didžiausias va^°m° miesto. Į Singapo- 
iš visų pasaulio realistų” Ir? .sa a lsslke^ dar bu- 
(o realistas yra žmogus, ku- riai . JaPpnlJ įsiveržėlių ir 
ris žiūri į dalykus blaiviai, PTasimusė skersai tos salos,

veninio sąlygos abelnai yra

“Belaisviai turi gerai į- 
rengtą kliubo kambarį ir 
knygas vokiečių kalboje. 
Rodoma jiem judamieji pa
veikslai.

“Yra jiem gera ligoninė
: ir dantų klinika.”

New York Post korespon
dentas A. T. Steele taipgi 
lankėsi vokiečių belaisvių 
stovykloje ir rašo štai ką:

“Visi belaisviai, ar kurie 
dirba ar ne, vis tiek gauna 
po septynis rublius (apie 
$1.25) algos per dieną, už 
kuriuos jie perka sau taba
ką ir kitus mažesnius reik
menis.

“Jų sveikata prižiūrėt yra

tikroviškai, be tuščių 
vaizdavimų).

jsp nežiūrint, kad anglai atkak
liai priešinosi jiems.

i Japonų artilerija ir orlai- 
Libi-viai smarkiai bombarduoja ♦_ • ! , . • . •

įsi- c

.London. — Anglai
joj sustabdė fašistų briovi-j vakarinius Singapore prie- 
mąsi pirmyn. miesčius.

kio maisto:
14 uncijų juodos duonos.! 

du svarus bulvių ir kitų dar- i 
žovių, tris uncijas grikių 
košės, penktadalį svaro žu
vies ar mėsos, du trečdaliu 
uncijos cukraus, 20 gramu 
sviesto, ir tt.

“Kurie belaisviai kapoja 
medžius, neša vandenį, vale 
patalpas ir atlieka kitus pa
našius darbus, tie gauna po n

Japonai Įsiveržė į 
Pietinį Celebes

medikaliai pagalbininkai.
“Kiekvienam • belaisviui 

duota po pagalvį ir šiaudi
nį šieniką.

“Kiekviena? belaisvis kas
dien gauna štai kiek ir ko-100 gramų daugiau duonos.

Batavia. — Japonų lai
vai iškėlė savo kariuomenę 
i Macassarą, pietinėje daly
je Celebes salos', Rytinėje 
Holandų Indijoje. Tapo 
perkirsti susižinojimai tarp 
Celebes ir svarbiosios ho- 
andų salos Javos.

—
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yra labai artimi tam klerikalo šmotui.
“Antra vertus, ką bendro turi Fran- 

cūzijos pralaimėjimas su religija? Jei
gu jau religiškumas yra pagrindas lai
mėti karą, tai sulyg tos logikos išeina, 
kad naciai yra labiau rėligiški, nes jie 
apgalėjo Francūziją. Bet Urbonavičius 
žino, kad tai absurdas, kadangi naciai 
yra religijos priešai.

“Vadinasi, karo laimėjimas ar pralai
mėjimas nieko bendro neturi su religija.

“Francūzija pralaimėjo, nes jos prie
šakyje stovėjo išdavikai munichiečiai, to
kio jau tipo kaip ir Chamberlainas.

“Tas žinoma visiems, tik nežinoma to
kiam dvasios ubagui, kaip Urbonavičius.

“Katalikų savygarba reikalauja pra
vyti tą obskurantą iš redakcijos.”

Kieno Naudai Ponas 
Smetona Dirba?

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Mirė Nacių Koncentra
cijos Stovykloj

Iš Stockholmo ateina žinių, kad Nor
vegijoj mirė žymus to krašto darbininkų 
veikėjas, Henrikas Kristiansen. Apart 
to, kad jis buvo plačiai žinomas visame 
Norvegijos krašte kaipo darbininkų rei
kalų gynėjas, Kristiansen buvo komunis
tas ir Norvegijos Komunistų Partijoje 
vaidino žymų vaidmenį, faktinai jis bu
vo josios vadas.

Dar 1940 metais, kai tik naciai užėmė 
Norvegiją, Kristiansen buvo areštuotas 
ir įkalintas. Po tūlo laiko jis buvo išleis
tas iš kalėjimo. Vėliau ir vėl tapo suim
tas ir šiuo metu ten numirė. Kokia buvo 
jo ligos priežastis? Niekas nežino. Gali
mas daiktas, kad budeliai naciai jį ten 
nukankino.

Nėra tos dienos, kuri neatneštų bai
sių žinių apie žuvimus darbininkų judė
jimo veikėjų nacių priespaudoj. O visgi 
joki žiaurumai ir žudynės nacių viešpa
tavimo neišgelbės. Jis turės žūti ir bude
liai už savo bjaurius darbus bus priver
sti atsiskaityti.

Kun. Vrbonavičiusi“Aiš
kina” F r and jos Žlugimą

“Vilnis” (iš vas. 7 d.) rašo:
“Urbonavičiaus ir Kneižio ‘Darbinin

kas’ tankiai sumuša visus žioplumo re
kordus.

“Paimti kad ir jų aiškinimą, kodėl 
Francūzija pralaimėjo. Tuo klausimu 
Urbonavičius rašo:

“Pralaimėjimo priežastys—tai do
rovinis tautos susmukimas, nenoras 
ginti tėvynės ... žodžiu, kietas sau- 

- sas asmeninis egoizmas... Dabar jau 
kaip ant delno aišku, kad apsileidi
mas religijoj visados eina greta su 
doroviniu ir, pagaliaus, su patriotiniu 
sunegalėjimu. ..
“Sakyti, kad francūzų tauta “dorovi

niai susmuko’ reiškia šmeižt francūzų 
tautą. Francūzija pralaimėjo visai ne 
dėl to, kad francūzų tauta ‘doroviniai 
susmuko,’ bet todėl, kad jos viršūnėse 
buvo pernelyg daug išdavikų. Tų išdavi
kų, Kagularų, Petainų, Bonett’ų, Dala- 
dier’ų buvo labai daug.

“Taigi, Urbonavičius ir kompanija 
bando paslėpt išdavikus, judošninkus. 
Jau iš to vieno aišku, kad tie išdavikai

Ignorantai
“Naujienos,” norėdamos diktuoti Lie

tuvos liaudžiai santvarką, ginčija, kad 
kada Lietuvoj 1940 metais buvo renka
mas seimas, tai “nei Paleckio vyriausy
bė, nei laikraščiai nesakė, kad atstovai 
turėsią spręsti klausimą apie Lietuvos 
nepriklausomybės likvidavimą.”

Žinoma, grigaitiškai klausimas nebu
vo statomas “nepriklausomybės likvida
vimas,” ką Grigaitis supranta Lietuvos 
susidėjimu su Sovietų Sąjunga.

Lietuvos liaudis suprato, kad suside- 
dant federacijos ryšiais su kitomis val
stybėmis, Lietuva užtikrina savo nepri
klausomybę.

Bet pasakoti šiandien žmonėms, būk 
Lietuvoj tada nebuvo rišamas balsuo
tojų klausimas, kokia bus ateitis Lietu
voj , gali tik ignorantai. Visoj Lietuvoj 
įvyko toki skaitlingi susirinkimai, kokių 
dar niekados Lietuva nematė. Į tuos su
sirinkimus susirinkdavo po desėtkus tūk
stančių žmonių. Lietuvos piliečiai, rink
dami atstovus į seimą, priėmė ne šimtus, 
bet tūkstančius rezoliucijų, kuriose rei
kalavo iš atstovų,, kad Lietuvoj būtų 
įvesta tarybinė santvarka, kad Lietuva 
susijungtų, draugiškais federatyviaiš ry
šiais su kitomis Sovietų' Sąjungos respu
blikomis. Ir atstovai susirinkę į seimą 
įvykdė tą liaudies valią.

Bandyti tą paslėpti, įkalbėti, būk Lie
tuvoj tie dalykai nuo žmonių buvo pa
slėpti, būk atstovai susirinko ir nutarė 
tą, kas visai žmonių nesvarstyta, gali tik 
politiniai ignorantai, kurie nieko dau
giau nemato, kaip tik sąvo užsispyrimą.

“Naujienų” tiradas persispausdino 
“Draugas” ir jam panašūs laikraščiai, 
kurie taip neseniai Hitlerį 
re hitlerizmą Lietuvoj!

“Naujienos” ir dabar nuduoda neži
nančios, kad Lietuva yra dalimi Sovietų 
Sąjungos ir bando j ieškoti neaiškumų 
Kalinino kalboj.

Veltui jos jieško neaiškumų! Sovietų 
Sąjunga yra pasakius Amerikos Raudo
najam Kryžiui ir daugeliui kitų įstaigų, 
kad lietuviai yra Sovietų Sąjungos pi
liečiai, kad Lietuva yra savo valia susi
jungus su Sovietų Sąjungos kitomis res
publikomis.

Ar Lietuva ir po karo, kada hitleriz- 
mas bus sumuštas, tokia pasiliks, tai tas 
nepriklausys nei nuo “Naujienų,” nei 
nuo “Draugo,” nei nuo mūs, neigi nuo 
smetonininkų, kurie Amerikon atvykę 
per Berlyną kuria “sąjungas.” Tas vis
kas priklausys nuo Lietuvos liaudies va
lios, kuri pagal savo Konstituciją turi 
teisę būti dalimi SSSR arba iš ten pasi
traukti, jeigu ji to nori. Tai Lietuvos 
liaudies valia.

Kada Baltimorės piliečiai 
labai teisingai iškėlė pro
testą prieš jų taksais sumo
kėtų pinigų eikvojimą Sme
tonos užlaikymui, kada jie 
atžymėjo, kad Antanas 
Smetona yra pro-nacis, tai 
ponas W. F. Laukaitis pa
reiškė, kaip rašo Baltimo
rės anglų laikraštis “The 
EVening Sun,” būk “viena
tinis tikslas pono Smetonos 
apsilankymo į Baltimorę- 
yra, kad padidinti Amerikos 
lietuvių tarpe" pirkimą bo- 
nų ir kitus karo reikalams 
veiksmus.”

Šis pono Laukaičio pa
reiškimas visai neatitinka 
teisybei kas liečia Antano 
Smetonos veiklą. Yra fak
tas, kad Antanas Smetona 
nekėlė jokio protesto prieš 
Hitlerį, kada naciai okupa
vo Klaipėdą ir Klaipėdos 
kraštą. Yra faktas, kad 
Hitleris viešai pareiškė, jog 
Antano Smetonos valdžia 
prašė Hitlerį užimti Lietu
vą.

Yra faktas, kad Antanas 
Smetona su savo artimais, 
1940 metais, pabėgo iš Lie
tuvos ne kur kitur, kaip į 
Berlyną — pas hitlerinin
kus, kuomet tuo laiku visi 
anti-hitlerininkai bėgo nuo 
Hitlerio.

Yra faktas, kad Amerikoj 
Smetonos šalininkai iš “Vie
nybės” ir kitų laikraščių ne
galėjo atsidžiaugti, kada 
Hitlerio govėdos pavergė 
Lietuvą. “Vienybė” net spe- 
cialę laidą buvo išleidus su 
didžiausiu antgalviu, būk 
Lietuva tapo “nepriklauso
ma ir laisvą.”

Yra faktas, kad per še
šis mėnesius laiko Jungti
nėse V a 1 s t i jose Antano 
Smetonos šalininkai spau
doj ir susirinkimuose garbi
no hitlerizmą Lietuvoj, tal
pino hitlerininkų straips
nius, prakalbas, per radio 
sakytas kalbas, Prano An- 
cevičiaus, Hitlerio apmoka
mo agento radiogramas ir 
t.t.

Yra faktas,1 kad Antanas 
Smetona jau kelintas mėne- 
sis važinėja Jungtinėse Val
stijose po lietuvių koloni
jas, kalba tarpe lietuvių ir

niekur viešai neišstojo prieš 
Hitlerį ir hitlerizmą. Ką 
Smetona daro, tai niekina 
“rytų kaimyną” — Sovietų 
Sąjungą, tą g a 1 i n giausį 
Jungtinių Valstijų talkinin
ką kovoje prieš hitlerizmą, 
pasakoja, kaip rusai “netei
singi,” kaip nuo jų Smeto
na “senatvėj” turėjo bėgti 
pas Hitlerį. Gi kiti Smeto
nos šalininkai, kurie taip 
pat buvo persikėlę į Berly
ną, rašė ir pasakojo, kad 
vokiečiai juos draugingai 
priėmė, kad jiems suteikė 
net radio naudoti propagan
dai prieš Lietuvos liaudies 
valdžią.

Niekur Antanas Smetona 
savo kalboj neišstojo prieš 
Hitlerį ir hitlerininkus. Jei
gu ponas Laukaitis jau ne
tiki anglų spaudai, kurioje 
buvo užtektinai davinių 
apie Antano Smetonos misi
ją, tai būtų užtekę jam pa
siskaityti Smetonos vien
minčių “Vienybę,” iš gruo
džio 19 d., 1941 metų, kurio
je aprašomos Brooklyne į- 
vykę A. Smetonos prakal
bos gruodžio 14 dieną.

Antanas Smetona, kaip 
kitur, taip ir Brooklyne nie
ko nepasakė prieš Hitlerį ir 
hitlerizmą. Jis kurstė klau- 
sovus prieš Sovietų Sąjun
gą, tą Jungtinių Valstijų 
karo kovoj talkininką. Gi 
ten pat kalbėjo Tysliava, 
Mikalauskas, Olis ir kiti, 
kurie visu žiaurumu puolė 
Sovietų Sąjungą.

Ponas Laukaitis rašo, kad 
būk Antanas Smetona turi 
tikslą atvykti į Baltimorę, 
kad lietuvius paragint pirk
ti Jungt. Valstijų bonus. 
Nejaugi Baltimore j lietu
viai Amerikos piliečiai pa
tys savo tarpe neturi užtek
tinai prasilavinusių žmonių, 
kurie tą darbą galėtų atlik
ti? Nejaugi tam reikalingas 
Antanas Smetona, kuris vie
šėjo pas Hitlerį? Nejaugi 
tam gali pasitarnauti tas 
žmogus, kuris kvietė Hitle
rį pavergti Lietuvą? Jam 
netikės nei vienas Jungt. 
Valstijų lietuvis pilietis ir 
nei vienas, kuris nori maty
ti Lietuvą laisvą!

Kitas dalykas, kad Anta

nui Smetonai ir jo šalinin
kam nerūpi Jungtinių Vals
tijų bonusų pardavimas, tai 
parodo ir Smetonos atsibu
vusios prakalbos kitur, o 
ypatingai Brooklyne 14 die
ną gruodžio. Tos prakalbos 
įvyko savaitė po to, kaip 
Japonijos žvėrys užpuolė 
mūsų laivyną ir orlaivyną 
Perlų Uuoste. Jos įvyko po 
to, kaip Japonija, Vokietija, 
Italija ir jų talkininkės jau 
buvo paskelbę Jungtinėms 
Valstijoms karą.

Ir į Brooklyn® prakalbas 
nebuvo pakviestas nei vie
nas Jungt. Valstijų veikėjas 
iš Raudonojo Kryžiaus, Ci
vilinių Apgynimo Komitetų 
ar kitų kalbėtojas nušviesti 
tą klausimą. Ten niekas 
neprisiminė apie reikalą 
pirkti Jungt. Valstijų bo
nus.

Savaitė laiko po to, kaip 
mūsų šalis buvo užpulta, 
Antano Smetonos prakalbo
se niekas neagitavo už bo
nus ir kitus Amerikos rei
kalus. Bet ten su didžiausia 
energija rinko aukas Anta
no Smetonos fondui, kuris 
vadinasi “Lithuanian Natio
nal Relief Fund” ir “Vieny
bė” sako, kad ten buvo su
rinkta $1,203 aukų. O leis
kite paklausti: už kiek par
duota Jungtinių Valstijų 
bonusų? Neparduota nei už 
centą!

Gi “Lithuanian National 
Relief Fund,” kaip rašė ger- 
biam. K. J. Paulauskas 
“Tėvynės” No. 35, 1941 me
tais, “suorganizuotas ir už- 
girtas buvusiame suvažiavi
mą, įvykusiame Tabor Far- 
moje, Sodus, Mich. Įregis
truotas birželio 19 d., 1941 
metais, tikslu šelpti lietu
vius, pabėgusius Vokietijo
je?’

Reiškia, minėtas fondas 
buvo suorganizuotas pačio 
Antano Smetonos vadovys
tėj, farmoj, kur jis gyveno. 
To fondo tikslas aiškus — 
siųsti pinigus lietuviam hit
lerininkam į nacių Vokieti
ją. Ir Antanas Smetona ir 
jo šalininkai tam fondui 
rinko pinigus iš lietuvių 
Amerikos piliečių ir siuntė 
į nacišką Vokietiją.

Ir net savaitė laiko po to, 
kaip jau mūsų kraštui na
cių Vokietija ir jos talki
ninkės buvo paskelbusios 
karą, tai vis tiek Brookly
ne aukos buvo renkamos

tam fondui, kurio tikslas— 
remti hitlerininkus, gyve
nančius Vokietijoje.

Taigi, daugiau negu aiš
ku, kad toki asmenys, kaip 
Antanas Smetona ir jo šali
ninkai, kurie kaulino iš lie
tuvių Amerikos piliečių pi
nigus ir siuntė hitlerinin
kams į Vokietiją, negali pa
dėti mums karą laimėti.

Antanas Smetona važinė
damas po lietuvių kolonijas 
tik sukelia lietuviuose, Ame
rikos piliečiuose, nereikalin
gus ginčus ir pasidalinimą, 
o tas silpnina Jungtinių 
Valstijų demokratinių jėgų 
karo atsparumą prieš Hit
lerį ir jo talkininkus.

Baltimorės laikraštis “The 
Evening Sun” rašo, kad ka
da ponas Laukaitis atsi
klausė Jungt. Valstijų val
džios apie Smetonos pra
kalbas, tai Valstybės De- 
partmentas pareiškė, kad 
Smetona gali naudotis mūsų 
šalies prieglauda, bet jam 
nepatartina viešai kalbėti 
ginčijamais Europos klausi
mais.

Antanas Smetona kaip tik 
ir elgiasi priešingai šiam 
Valstybės Departmento nu
sistatymui. Jis kalba ir 
kursto dalį lietuvių prieš 
Sovietų S ą j u n gą, prieš 
Jungtinių Valstijų talkinin
kę. Tuo jis ne tik negelbėja 
platinti Amerikos bonus, 
bet kenkia tam.

Kad Smetonai ir jo šali
ninkams yra svetimi toki 
dalykai, kaip Jungt. Valsti
jų bonų pardavimas, patvir
tina ir patsai tas komite
tas, kuris kviečia A. Smeto
ną į Baltimorę. To komiteto 
pirmininku yra advokatas 
W. F. Laukaitis ir sekreto
rium P. P. Jaras ir jie sa- 

ivo oficialiame pranešime 
apie Smetonos užkvietimą 
sako: ’’Kalbama, kad neblo
giau pasirodys ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventėj 
vasario 15 ir 16 aukomis 
Lietuvai.” “Dirva” sausio 
30, 1942.

“Vienybėj” nuo 16 d. sau
sio Smetonos vadovaujama 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
praneša, kad Baltimorėj bus 
renkamos aukos tam Sme
tonos Fondui, kuris turi 
tikslą pinigus siųsti į nacių 
Vokietiją. Taigi, paties 
Laukaičio lietuvių spaudoj 
pareiškimai sumuša į dul-

Aukos -■ Sveikinimai ‘Laisvės’ Suvažiavimui
Julė ir Kastantas Anskiai, Newark 3.00
Moterų Apšvietos Kliubas, Montello 5.00
Taipgi iš Montello, Mass, po $1.00:

Uršulė Zaleckienė, Bronislava 
Lapinskienė, Agota Kukaitienė, 
Paulina Mickevičienė, Viktorija 
Saulėnienė, E. Beniulienė, A. 
Baronas, F. Vaitekūnas, J. Ku

Darbininkai kičine, kūne ruošė

kaitis, K. Beniulis. — Viso .... 10.00 
J ALDLD 13 kuopa, Easton, Pa.......... 5.00

ALDLD 81 (Moterų) kuopa, 
; U Brooklyn, N. Y............................ 5.00
i| ALDLD 55 kuopa, Ridgewood, N. Y. 5.00

F. Vaitkus, Brooklyn, N. Y............ . 5.00
j A. Dagis, Brooklyn, N. Y............... 1.00
j J. Bimba, Paterson, N. J................... 1.00
j V. Bunkus, Brooklyn, N. Y.................. 2.00
j V. Karlonas, Maspeth, N. Y...............  1.00
| j! Jonas Laurinaitis, Brooklyn .......... 2.00
V M. Stakovas, Brooklyn ...................... 1.00
\ B. Adams, Brooklyn .......................... 2.00

Jonas Ručinskas, Brooklyn, N. Y... 1.00
V. J. Stankus, Easton, Pa................ 1.00

“Laisves” bankietą :
Geo. Waresonas ................... 3,00
A. Balčiūnas ........................   3.00
M. Misevičienė .......... ;.. . . 1.50
V. Baltrušaitis ....................... 1.00
K. Kreivėnas ......................... 1.00

• F. Kazakevičienė ..................   1.00
K. šolomskienė ..........  1.00
Viso ..........   11.50

M. Liepa, Brooklyn, N. Y................ 7.50
P. Kapickas, Brooklyn, N. Y.......... 10.00
Vincas Čepulis, Brooklyn................... 5.00
Pasveikinimai nuo LDS Centro

Darbininkų:
Jonas Siurba ......................... 2.00
Jonas Gasiunas ..................... 1.00
Jonas Ormanas ........'........... 1.00
Biruta Kalakauskaitė ..........  1.00
Elsie Gasiuniene ........... 1.00 
Frances Pakalniškienė ........ 1.00

• Ona Vaznytė ..........  1.00
Viso . .................................... 8.00

J. Kalvaitis, Brooklyn ..................... 2.00
J. Bernotą, Brooklyn ................  1.00
V. Tauras, Brooklyn ......................... 1.00
J. Nalivaika, Brooklyn .................... 1.00
V. Jokubonis, Bridgeport, Conn. . . 5.00
Kalakauskiene, Brooklyn '................ 1.00
Kaulinienė, Maspeth, L. 1............... 1.00
A. Krapavickas, Brooklyn ............ 5.00
Jonas Valinčius, Bridgeport, Conn.. 2.00
J. Semėnas, Bellmore, L. 1................ 2.00
A. Mureika, Brooklyn ........... 1.00
A. Daugeliene, Richmond Hill, N. Y. 1.00
J. Vinikaitis, Ozone Park, N. Y.... 1.00
V. Bovinas, Brooklyn, ......................  1.00
S. Griškus, Brooklyn ....................... 1.00
ALDLD 1 kuopa, Brooklyn ..........  . 5.00
A. ir J. Smitai, Philadelphia, Pa... 2.00
Kazys Lapikaitis, East New York.. 1.00 
Geo. Zablackas, Maspeth .............. 1.00
K. Yoneliunas, Brooklyn ......... 2.00
O. Čepulienė, Brooklyn..................... 2;00
Ig. Beeis, Newark, N. J................... 2.00
H. žukienė, Binghamton, N. Y. ... 1.00
J. Drusis, Woodhaven, N. Y............  1.00
F. Bunkus, Brooklyn, N. Y................ 2.00
P. Bieliauskas, Brooklyn ........ •. . 1.00
S. Ruzgis, Brooklyn........................... '1.00
Draugė A. .  ........................  50
ALDLD 37 kp., Lawrence, Mass. . . 2.00

Aplaikėme iš Shenandorio, Pa., 
pinigais $15.00, bet neturime 
vardų aukotojų. Jei shenando- 
riečiai pageidautumėt, tai pri- 
siųskite vardus, ir bus patal
pinta spaudoje.

Per A. Bimbą prisiųsta:
Kenosha nuo sausio 13 d. pra
kalbų liko paaukauta “Laisvės” 
suvažiavimui $3.31. Kenosha 
“Laisvės” skaitytojai Burdenai 
pridėjo $1.00 — Viso...............‘ 4.31

Rockford, Ill.

Ant. ir Eve Mikalauskai.. $2.00
S. žaltys ..........................  1.00
V. Petrokas ..............  1.00

• M. ir E. Ruliai ..................... 1.00
S. Kasper ............................... 1.00

Springfield, III.
M. Klikunienė . ..................... 1.00
J. Starkevičius . . ..".................... 50
Stanley Kaston...................... 1.00
J'. Paulauskas . . •..................  1.00
C. J. Ratner ......................... 1.00
J. Kuzmickas ..................   • . . 1.00

Collinsville, Ill.
Sausio 19 dienos prakalbose
rinkta aukų “Laisvės” suvaž. . . 9.00

E. St. Louis, III.
Liudvikas Bukauskas............. $1.00
A. Kupstas ........................... 2.00
Walter Ogar................  1.00
J. Mikalauskis ......................  1.00
A. Peters................................. 1.00
M. Daujotas ........................... 1.00
J. Tumasas ............................  1.00
J. Skerston ............................. 1.00
J. Karvelis ............ A.............. 1.00
G. Bendix ........................... 2.00

Denver, Colorado
Adomas Rakauskas ............... $1.00
Peter Gedraitis......................  1.00
John Naumavich ..................  1.00
Mike TJšinskas ....................... 1.00
Joe žimblis ............................. 1.00
Fred Ruke ............................. 1.00
Chas. Daus ............................. 1.00
Mr. & Mrs. Kwedar.......... .. 1.00
Mrs. Juška .................... ••.. • 2.00
Steve Smith ........................   . 2.00
Mrs. P. Lanke ....................... 5.00
Joe Liegus.......................... • . . 1.50
Julie Ruke ............................. 2.00
LDS 77 Kuopa....................... 5.00

kės pasakas, būk Antano 
Smetonos vienatinis tikslas 
Baltimorėj, tai pardavinėti 
Jungt. Valstijų bonus. Sme
tonos ir jo šalininkų Balti
morėj yra tas patsai tiks
las, kokis buvo ir kitose 
kolonijose.

Baltimorės piliečiai labai 
teisingai daro, iškeldami ko
vą prieš jų pinigų dalinimą 

j Antano Smetonos bankietų 
rengimui. Piliečių sumokė
tiems pinigams yra tūks
tančiai svarbesnių reikalų, 
negu parėmimas Smetonos, 
kuris į Jungtines Valstijas 
atvyko per naciška Vokieti
ją. _ V. S.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

Tills war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
wc can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don't delay — every hour 
counts. Buy United Stales 
Defense Bonds and Stamp* 
TODAY. A *
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Vasario menesį įvyks “Laisvės” baza- 
ras. Jį kasmet puošdavo, jam didelės natr 
dos atnešdavo moterų dirbiniai. Prašome♦ 
draugių jam padirbėti ir šiemet ir apie 
darbus pranešti savo skyriui.

v______________________________________________ J

Spalių menesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubile- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su« 
rengkite moterų vakarus-mitingus.

Tižias pttslapie

Moterys Dienraščio 
Suvažiavime

šį didelių “Laisvės” iškil -1 merginos manadžeriumi, jau- 
mių mėnesi pradėjom svar- uos motinos direktorių tarybos 
biausia iškilme iš visų — dien- sekretoriumi, arba moters sa- 
raščio suvažiavimu, įvykusiu vo 
vasario 1-mą, erdvioje Grand riu ?

radio programos anaunce-

Paradise Ballroom.
• Mano akys pirmiausia per
skrieja susirinkusius, pamaty
ti, kas dalyvauja. Moterys mū
sų laikais daugelyje mitingų 
sudaro didžiumą, jos tikrai 
pirmosios, kada eina klausi
mas darbo sukėlimui lėšų — 
virtuvėse, už stalo, su blanko- 
mis, bet kada eina svarstymas 
paties svarbiausio punkto — 
turinio — kaž kodėl jų biske- 
lis mažiau.

Tačiau čia, anaiptol, ir ne 
vienų vyrų “biznis.” Prie pat 
durų, Petro ir Povilo vietoj, 
mus sutinka Mizarienė ir Pa
kalniškienė, pati krindamos 
mūsų balsą (ne su lyg gerklės 
sveikatos, bet pagal šėrininkų 
knygas)—be .jų valios neįeisi i 
dienraščio “karalystę.” O atė
jus suvažiavimo viršininkų 
rinkimui, Adelė Pakalniškie
nė, “Laisvės” direktorių sekre
torius, kaip senas politikierius, 
be agitacijos pravedė agitaci
ją už suvažiavimo pirmininką, 
sakydama:

— Balsuosim už K. Žukaus
kienę į pirmininkus ir P. Bėčį 
i vice-pirmininkus.

Susipratom. Nors kartą mo
teris vyriausia vajininkė turi 
būti mūsų suvažiavimo pirmi
ninku, nes davimas moterims 
pirmenybių “Laisvei” nėra 
naujiena, bet tradicija. Koks 
kitas lietuvių laikraštis gali 
pasigirti įvedimu pirmo pasto
vaus Moterų Skyriaus, nuolat 
turėjimu moterų savo redakci
niame štabe, turėjimu jaunos

Mūsų Graži Kalba
Maloniausi skambesį turi 

mūsų klausai ir labiau įtikina 
mus ta kalba, kuri nėra per
sakyta, nei nedasakyta.

Deja, retas iš lietuvių yra 
nuodugniai studijavęs kalbą. 
Dėlto mūsų kalbamojoj ir ra
šomojoj kalboj yra daug ne
tikslumų. Jie be pasigailėjimo 
nukryžiavoja mūsų išsitarimus, 
o kartais padaro juos net juo
kingais ir kiekvienu kartu iš
velka aikštėn mūsų siauraži- 
nystę savo gimtosios kalbos 
srityje.

Primenu tai šiame skyriuje 
ne dėlto, kad moterys tame la
biau prasikalstų. Ne. Jos, kai
po grožės mylėtojos, labiau 
pasirenka žodžius. Prisideda 
ir tas, kad būdamos mažiau 
lavintomis, n e s i j a usdamos 
“viską žinančios”, būna atsar
gesnės. Jeigu jos prasikalsta, 
tai nedasakyme, o tas jau ge
riau persakymo.

Štai Keli Nuolatiniai 
Netikslumai

Susirinkimuose girdime pra- 
nešant-kviečiant: “Visi skait
lingai dalyvaukite! Bet už vi
sus skaitlingiau negali būti. 
Teisingai būtų — Visi daly
vaukite!

Arba vėl turime daug dar
bų ir kad spėti viską nutarti, 
tūlas pasiūlo: “Kad sutrum- 
pint laiką, įnešu balsuoti be 
apkalbėjimo.” Tačiau iš jo pa
siūlymo matome, jog norėjo 
taupinti, o ne trumpinti laiką.

“Užeikite ant salės,” kvie
čiame svečią, o patys jo lau
kiame salėj, ne ant salės. Ypa- 
trng?/ žiemą, kssg: norėtume 
laukti ant salės, tad ir svečią 
kvieskim salėn arba į salę.

M-tė.

Suvažiavimo veiklos nekar
tosiu, kadangi kitur buvo ra
šyta plačiai, priminsiu tik tą, 
.jog ėjosi sklandžiai, draugiš
kai i)- jog užbaigta dviem A- 
merikoj augusiom moterim įei
nant į direktorių tarybą.

Bene pelningiausia suvažia
vimas praėjo Elizabetho drg. 
M. Barkauskienei ir brookly- 
nietei M. Sinkevičiūtei, dien
raščio manadžeriui — pirmoji 
besiklausydama suvažiavimo 
numezgė veik visą kojinę, o 
antroji susižėrė apie pusantro 
tūkstančio dolerių, žinoma, 
abi ne sau. Mezgėja Barkaus
kienė džiaugėsi greičiau pri
davus! kojines centralinės lie
tuvių mezgėjų komisijos sek
retorei K. Petrikienei persiun
timui kovotojui prieš fašizmą 
apauti, o Sinkevičiūtė nusku
bino bankan su šypsą, kad 
atėjus “Laisvės” bilų mokėji
mo dienai galės būti geru gas- 
padoriumi, laiku išmokėti bi
tas.

Už šėrininkų registratorių 
stalo visą laiką rašė, smarkiai 
rase dvi būsimos sekretorės, 
apie penkmetės mergaitės, šė- 
rininkiu dukrelės. Ju užrašu 
neteko skaityti, tačiau širdį 
kuteno džiaugsmas, jog ir ta
da, kada jau tūlų iš mūsų gal 
nebus, rasis trečios ir ketvir
tos gentkartės lietuvaičių, ku
rioms “Laisvės” reikalai bus 
savi ir užvaduos savo motinas 
suvažiavimo sekretorystėse ir 
kitose pareigose.

Stebėtoja.

I PLAUKAII
' Kaip Auga Plaukai ir iš Kokių 

Medžiagų Susideda

Plaukai susideda iš trijų 
sluoksnių. Viršutinė dalis ar
ba “cuticle,” tai kaip ir ap
valkalas, yra žuvies žvynelių 
pavidalo. Tos žvynelės tokios 
smulkučios, kad tik su labai 
padidinamu stiklu teįmatomos.

Imant “permanent wave,” 
kai plaukus susuka ant virba
lo ir sulieja su tam tikru che
mišku skiediniu, o paleidus 
elektros sriovę, kai gerai į- 
kaista — žvyneliai atsidaro. 
Jeigu plaukai storesnį, tai ir 
jų branduolys arba šerdis sto
resnė. Tokie plaukai labai 
lengvai priima “permanent 
wave.”

Kurių plaukai švelnučiai, 
smulkučiai, tai tokių ir bran
duolys arba tuštuma menkutė, 
žvyneliai netaip lengvai atsi
daro ir tokiuose atvejuose rei
kia vaitoti daugiau karščio ir 
stipresnius chemikalus. Atliki
mui tinkamo darbo prie tokių 

į plaukų reikalinga ir daugiau 
Į patyrimo.

Antras plaukų sluoksnis, tai 
spalvinė medžiaga, angliškai 
vadinama pigment. Nuo tos 
medžiagos priklauso plaukų 
spalva. Ji taipgi priduoda 

■ plaukams standumą, tvirtumą.
Kai dėl senatvės ar kokios 

kitos priežasties šis plaukų 
sluoksnis nebeveikia kaip pri
valo, plaukai tada nustoja na- 
turalės spalvos ir mes sako
me — žmogus pražyla.

Trečias plaukų sluoksnis, 
tai šaknis. Susideda iš daug 
mažyčių celių, kurios išsiša
kojusios ir į galą nusmailin
tos.

Pagrindiniai, plaukai susi
deda iš tų pačių medžiagų, 
kaip ir plunksnos, ragai, ka
nopos. Chemiškai išskirsčius

Moterys darbininkės Kanados šapoje lanksto pa
rašiutus studentams į lakūnus ir lakūnams iman- 
tiems aukštuosius orlaivininkams kursus.

A T MENU
Menu, kai supyniau ramunių vainiką, 
Kai vakaras buvo vaikystės blankus . . . 
Iš aukso svajonių sapnai pasiliko 
Tos kūdikio dienos kada benubus? . . .

Gimtinės palaukėj, prie žydinčios vyšnios, 
Menu, kai norėjau pavirst gegute.
Išskristi, išskristi ir niekad negrįžti, 
Daugiau, kad nebartų mama jau manęs . . .

Paskui, parugėj vėl sėdėjau ant ežios, 
Pavargusi grėbus gėlynus lankos . . .
O dienos los gražios, taip nuostabiai gražios, 
Tikėjau, kad laiko žirgus pažabos . . .

Pražysta bijųnai, pražysta ramunės, 
Paskui vėl parausta beržais pagirys . . . 
O mano tos dienos—tikrai nemarūnės
Vis skrenda ir skrenda: jau niekad negrįš . . .

Vaidenas man šiandien tas vakaras kartus, 
Kada tokie liko gimtines namai . . .
Dar, rodos, matau, kai motulei už vartų
Akyse sublizgo perliniai lašai ... '

Bronė Venckutė.

Laikas Keičia Sąlygas, Anglija Samdys J. V. 
0 Sąlygos Pažiūras Lakūnes
Paskubusioji artistė-daini- 

ninkė Tamara Tumanova gir
dėta ne viename iš Rusijai Ka
ro Pagalbos koncertų, pirmu 
kartu išvydusi pasaulį preki
niame vagone, jos tėvui, caro 
armijos pulkininkui, bėgant 
nuo Rusijos revoliucijos.

Mažytė būsima artistė tuo
met nesuprato ir negalėjo pa
tarti ar jos tėvui reikėjo ar 
•nereikėjo bėgti. Ypatinga ta
čiau tas, kad taip nepaprasto
se sąlygose atėjus pasaulin ji 
išaugo prisirišus savo tėvų 
gimtinei ir pasiryžus tarnauti 
teisėtumui. Kada Sovietų Są
junga tapo užpulta nacių, ji 
buvo viena iš pirmųjų stojusių 
aktyviai remti Rusijai Karo 
Pagalbos kampaniją.

Mrs. W. A. Connor, Rah
way, N. J., šiomis dienomis 
išleido kariškon tarnybon 5-tą 
savo sūnų Norbert, 19 metų. 
Jie visi įstoję liuosnoriais.

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

šią medžiagą joje rasi ir ang
lies, ir degio, ir vandendario, 
ir sieros ir dar kitokių mine
ralų. Tų medžiagų kiekis plau
kuose mainosi sulyg žmogaus 
amžium. Vienos medžiagos 
yra daugiau suaugusio žmo
gaus plaukuose, kitos jaunuo
lių, o dar kitos kūdikių.

Vasaros metu plaukai ge
riau auga, negu žiemą, nes 
gauna daugiau tyro oro ir sau
lės spindulių.

U1. Andrulienė.

Jacqueline Cochran, pati 
garsi lakūnė, turinti moterų 
lakūnių greitumo ir aukščio 
rekordus, trejetą kartų buvus 
apdovanota Harmon trofėja, 
paskelbė pradedanti organi
zuoti amerikietes moteris la
kūnes vairuoti — gabenti karo 
orlaivius Anglijoj.

J. V. Karo Departmentas 
planą užgyręs. Sutikta, jog 
lakūnės iš tarnybos Anglijoj 
bus paliuosuotos “kada tik 
jos bus reikalingos Jungti
nėms Valstijoms.”

Cochran savo orlaiviu lan
kysis dešimtyje Amerikos žy
miausių. miestų, kur ji pasi
matys ir pasikalbės su šimtais 
moterų lakūnių, pareiškusių 
norą imti tą tarnybą. Gavu
sios iš jos rekomendacijas bus 
pasiųstos į Montreal bando
miesiems skridimams, sulyg 
kurių kapitonas Norman Ed
gar galutinai priims arba at
mes. '

Iš 3,258 laisniuotų moterų 
lakūnių Jungtinėse Valstijose, 
p-lė Cochran tikisi rasti apie 
500 tinkamų išbandymui ir iš 
tų apie 75 nuošimčius pasam
dyti. Vairuojančiom viena-mo- 
torinius orlaivius mokėsią bis- 
kelį mažiau $4,000, o daug- 
motorinių sunkiųjų bomberių 
vairuotojom mokėsią daugiau 
$4,000 per metus, apart ap- 
draudos ir maisto lėšų.

Numatoma, kad moterys 
nenužilgo pavaduos vyrus lai
vų radijų operatorių, stewar- 
dų, paštininkų ir tolygiose tar
nybose.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus 

Susirinkimo

Vasario 6-tą, Lietuvių Sve
tainėje, atsibuvo Moterų Sky
riaus susirinkimas, kuriamo 
dalyvavo gražus būrelis drau
gių ir visos gana rimtai svars
tėme reikalus, liečiančius Mo
terų Skyriaus darbuotę.

Moterų Skyriaus komiteto ir 
įvairių komisijų raportai iš
klausyti ii- priimti. Pasirodo, 
kad koncertas dėl tam tikrų 
priežasčių yra atidėtas iki ba
landžio 11 dienos.

šiame susirinkime prisirašė 
dvi naujos narės. Mūs Moterų 
Skyriaus pirmininkė drg. A. 
Maldaikienė. perstatė drg. N. 
Began, o drg. J. Navalinskic- 
nė perstatė drg. N. Yu'dikai- 
rienę. Minėtos draugės entu- 
zijastiškai likosi priimtos.

Pereito mėnesio susirinkime 
buvo nutarta paaukoti iš Mo
terų Skyriaus iždo $10.00 nu
pirkti vilnų mezgimui svede- 
rių Raudonajai Armijai. Vil
nos gautos ir darbo vaisiai jau 
matomi. Drg. M. Kulbienė au
kojo vilnų vienam svederiui ir 
numezgė jį. Ir du svederius 
numezgė iš pirktų vilnų. Tai 
ji jau numezgė 3 svederius. Ir 
pasižadėjo ir daugiau mėgsti. 
Tai yra didelis pasidarbavi
mas drg. M. Kulbienės. Kitos 
draugės irgi jau yra numezgu- 
sios: P. Bakšienė 3 poras pirš
tinių ir porą kojinių; A. Ma- 
čiukienė 2 poras pirštinių; O. 
Girnienė 1 svederį ir pasiža
dėjo daugiau mėgsti. Baigia 
mėgsti šios draugės: II. Pino 
—svederį, M. žvirblienė—sve
derį ir K. Vaičikauskienė— 
svederį. Pasirodo’, kad mūs 
mezgėjos turi gerą ūpą ir ant 
toliaus mėgsti, o pirmiaū pirk
tos vilnos jau išsibaigę, tai 
Moterų Skyrius nutarė ir vėl 
paukoti iš savo iždo $5. Ir 
drg. M. Liuzienė aukojo $10 
ir drg. J. Navalinskienė $2, 
tai viso vilnų fondas pasidarė 
iš $17. Taipgi nutarta surengti 
pasilinksminimo vakarėlį dėl 
vilnų fondo ir išrinkta komi
sija iš veiklių draugių. Lauk
sime, draugės, jūsų darbo vai
sių.

Moterų Skyrius atsikreipia į 
vietos lietuvius, kaip moteris, 
taip ir vyrus, kurie pritariate 
mezgėjoms ir manote, kad jų
jų darbas yra dalis prisidėji
mo prie laimėjimo šio karo, ir 
turite, atliekamą dolerį kitą, 
paaukokite jį į vilnų fondą, 
kad mezgėjos turėtų pilnai 
darbo, kurį jos entuzijastiškai 
dirba. Norintieji ir galintieji 
paaukoti į vilnų fondą, galite 
savo auką palikti pas mūs Mo
terų Skyriaus iždininkę drg. 
O. Mikolojunienę, 49 Hazle 
St. Taipgi Moterų Skyrius pra
šo tų moterų, kurios turi liuo- 
so laiko ir galėtų sunaudoti jį 
dėl visuomeninio darbo, kad 
pasiimtų vilnų dėl mezgimo. 
Galima mėgsti svederius, koji
nes ir pirštines. Vilnas gali
ma gauti pas drg. Q. Mikolo
junienę. Išvystykime mūs mez
gėjų grupę pilnoje to žodžio 
prasmėje. Darbas nėra .sun
kus, bet svarbus, ir jį gali 
dirbti kiekviena moteris, ku
riai rūpi, kad karas greitai 
pasibaigtų. Lauksime jūsų, 
draugės-gai, paramos ir tal
kos.

Kad mūsų Moterų Skyrius 
būtų susirišęs Artimesniais ry
šiais apšvietos platinimo dar
be, kaip tai; užrašinė jimui mūs 
dienraščių “Laisvės” ir “Vil
nies” ir pardavinėjimui lite
ratūros, tai Moterų Skyrius iš
rinko dvi literatūros agentes, 
d.d. J. K. Navalinskienę ir O. 
Girnienę, kurios darbuosis 
platinime literatūros Moterų 
Skyriaus vardu.

Korespondente, O. G.

Sovietų Motinos
Laiškas

Ypatingai jaudinantį laišką 
Sovietų motinos, netekusios 
sūnaus, įteiktą su dovana savo 
kraujo sužeistam raudonar
miečiui, išspausdino ameriko
nų leidžiamas žurnalas “So
viet Russia Today” savo lai
doj už vasario mėnesį.

Dalyje to motinos laiško sa
koma :

Mylimas raudonarmieti sū-

Suknelei forma 8066 yra 
gaunama 36 iki 52 dydžio, 
taikoma diktesnėms moterims. 
Dydžiui 38, trumpom ranko
vėm, reikia 4 ir 7-8 (4 ir sep
tynių aštuntadalių) yardų 39 
colių pločio medžiagos.

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

Vieša Padėka
BINGHAMTON, N. Y.

Tariu širdingiausią ačiū vi
soms rengėjoms, šeimininkėms 
ir visiems dalyviams, kurie 
dalyvavote mano gimtadienio 
paminėjime, įvykusiame sau
sio 17 dieną. Man buvo labai 
linksma matyti tame suėjime 
draugus, su kuriais turėjau 
progos darbuotis darbininkiš
kame judėjime per eilę metų.

Ir šio, mane pagerbti su- 
i engto pokilio aš niekuomet 
neužmiršiu ir sykiu jausiuosi, 
kad esu daug, daug skolinga 
visiems draugams-gėms, kurte 
surengė tą smagią sueigą, ap
dovanojo mane gražiomis do
vanomis ir išreiškė daug, daug 
gražių linkėjimų mano ateities 
gyvenime ir pageidavimų dar
buotis darbininkiškame judėji
me ir ateityje.

Draugės ir draugai, šis jū
sų surengtas pagerbimas duo
da man naujos energijos ir 
stiprios ištvermės tęsti mūsų 
pradėtąjį darbą iki galutino 
laimėjimo.

Širdingiausiai ačiū visiems 
rengėjams ir visiems daly
viams už gražų pagerbimą.

O. Girnienė. 

nau! Aš nežinau tavo vardo, 
brangusis, bet aš vadinu tave 
savo sūnumi, kadangi mano 
sūnus yra miręs. Aš jo nete
kau prieš keletą dienų.

Aš mažai teturiu laiko apie 
jį mąstyti darbe. Mūsų audi- 

i nyčia dirba su pilniausia pa
skuba ir mes padarome pro
dukciją virš savo kvotų. Ma
no sandarbininkai yra man 
geri, jie mane prižiūri. Bet na
mie . .. namie, aš žiūriu į jo 
paveikslą ir galvoju apie vi
sus dalykus, kuriuos neturėjau 
laiko jam pasakyti, ir kaip aš 
skaudžiai ilgiuosi pabučiuoti 
jo brangų veidą dar kartą, ir 
apkabinti jį . . .

“Motina,” sakė jis man, 
“jūs turite suprasti, kaip aš 
nekenčiu fašistų, sužalojusių 
gyvą mūsų žemės kūną . . .”

Kadangi motina neverkė, 
kadangi jinai net bandė šyp
sotis, sūnus lengviau atsiduso 
ir nubėgo pas mylėtinę Va- 
liušką. Jie abu sugrįžo sykiu, 
jisai ir Valytė, abudu jau uni
formose. Aš nemaniau, kad 
taip greit gali atsitikti!

Po to dienos bėgo, ir mano 
ausyse nuolat keistai skambė
davo, tarsi būčiau prakaitavi
mui vaistų paėmus.

Prieš keletą dienų, kada 
atėjau darban, jie įdavė man 
Valytės ranka rašytą laišką. 
“Drąsos, mamyte, mūsų myli
masis žuvo,” rašė ji. Matyda
mi mane drebančią einant prie 
mašinos, jie pradėjo klausinė
ti: “Kas atsitiko, brangioji?”

Po darbo aš nepajėgiau na
mo eiti, likausi pasilsio-pas‘i- 
linksminimo kambaryje. Va- 
liuška man aprašė visas 
smulkmenas. Kaip mano sūne
lis išėjo su žvalgų grupe. Jis 
ir kitas vaikinas tapo apsupti. 
Kaip jiedu vienu du atmušė 
priešą per 24 valandas. Kada 
pritrūko kulkų, jie vartojo 
rankines granatas. Jo draugas 
mirė nuo žaizdų, bet jis laikė
si gyvu. Tada pats vienas ma
no sūnus išstojo kovon durtu
vu. Jie sužeidė jį, ir jis krito, 

i bet tai dar nebuvo mirtis. Jie 
i pradėjo jį baisiausiai kankin- 
!ti! Kam jie tą darė! Kaip ga
ilėjo jie taip daryt! Paklausk 
■ jų, paklausk, drauge kary— 
lai jie atsako šį Sovietų moti- 
klausimą!

Aš pakeliu savo ranką aky- 
|se viso pasaulio, ir aš tvoju 
I veidan visai Vokietijos armi
jai — šekit, bailiai, nešiokite 
šią žymę paniekos ir pažemi
nimo — bailiai, banditai, žvė
rys! Niekad jūs negalėsite nu
plauti žymę motinos rankos!

Jūs pervarėte jo krūtinę su 
peiliais — jis buvo gyvas! Jūs 
nukapojote jo ranką — jis bu
vo gyvas! Jūs nupjovėte jo 
ausis — jis dar buvo gyvas! 
Jūs išdeginot jo akis, o jis vis 
dar buvo gyvas, ir spjovė jums 
veiduosna! Toki yra mūsų sū
nūs, toki yra Ukrainos kovoto
jai! Jis neleido jums išgirsti 
jo vaitojimo. Tuomet jūs su- 
kriušinote jį po savo tankais...

Aš pravirkau . .. Mano kai- 
minka apkabino mane. “Verk, 
verk, brangioji—tau bus leng
viau.” Ir mudvi abi išsiverkė
me kartu, ji ir aš.

Siunčiu savo kraujo, perleis
ti tau, sykiu su šiuo laišku. 
Mano draugė ir aš pasižadėjo
me duoti viską, ką tik galime, 
pergalei. Darbe — ne mažiau, 
kaip šimtą nuošimčių virš pro
dukcijos kvotų, namie — apsi
gynimo rateliuose!

Pasitikėk motinos kraujui, 
brangus kary! Jig sugvdys ta
vo žaizdas; jis pripildys tavo 
sielą dar didesniu pasitikėji
mu pergale!
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 2

Newark, N. J.
Trečiadienis, Vasario if, 194Ž

(Tąsa)
•Jam buvo gražu, linksma ir gera. Sunkus 
akmuo, rodos, nusirito nuo krūtinės. Jis 
užmiršo dukterį, protestuotus vekselius, 
senį Adomonį, užmiršo žmonos mirties 
sukaktuves, grafą Przidirskį...

— Būtinai pagerinsiu karvių veislę, 
pakelsiu pieno ūkį, auginsiu cukrinius 
runkelius, — tvirtai šmėkčiojo Kordušo 
galvoj. — Nepasitikėsiu... Kovosiu. Ne
gražu man išskėsti rankas ir pasakyti: 
nugalėtas, ateikite ir pribaikite mane.

Miela, brangi praeitis tokia lengva ir 
niekuo neapmokėta, kaip daina, kaip pir
masis meilės vakaras, pasiutiška jėga, 
tartum žaibas, nejučiom pažadino Kor- 
dušą gyventi, kurti, mylėti.

Visai temo. Rūkas gulė tirščiau ir tirš
čiau. Priešais, naujakurių trobose, sužibo 
šviesos ir sumirkčiojo paslaptingai, lyg 
žvakelės ant altoriaus mažoj bažnytėlėj. 
Kordušas jau žengė atsargiai, nes nebe
pažino vietų. Prieš dvyliką, penkioliką 
metų čia su draugais jis medžiodavo lau
kines antis ir kurapkas. Jo mylimasis šuo 
Spritka iki antį už sparno pačiupdavo, 
kaklą ištempęs plaukdavo. O dabar iš
kasti gilūs grioviai, žaliuoja kviečiai, ru
giai. Jis eina vaksuotais batais ii’ tik per 
piršto storumą nuklimpsta į drungną, pu
rią žemę. Pasikeitė. Pasikeitė žemė, žmo
nės, mokslas, papročiai, pasikeitė ir Kor
dušas. Pinigų ir pinigų, o jų nėra. Poryt 
antstolis. Adomonis... O kas man? — 
nusispiovė Kordušas. ■— Parduosiu 5 ha 
ir bus kvit. Lygus — lygiam, nelygus — 
nelygiam. Vis dėlto bravo, švabe! Tačiau 
ar aš nepaklydau? Kur gi, po šimts bie- 
sų, Sūrantas? Rodos amžius čia nebuvau 
padėjęs kojos.

Staiga aštrus žviegimas, pilnas mirties 
siaubo ir išgąsčio perskrodė vakaro tylą 
ir sujaukė Kordušo mintis. Jis sulėtino 
žingsnius. Štai ir Sūranto trobesiai. Lem
pa spinksėjo lange, ir Kordušas pro mig
las pamatė kelių žmonių šešėlius ir gy
vulį ištemptom kojom. Priėjo arčiau. 
Sukruvintom iki alkūnių rankom, Sūran
tas dar badė užverstai ant ilgų durų 
kiaulei pakaklį, o antrasis, jo kaimynas 
Ronkus, maišu apsijuosęs, laikė gyvulį 
už paskutinių kojų. Ties gyvulio galva iš 
šono, pasikūprinusi tupėjo Sūrantienė su 
dideliu dubeniu, į kurį tekėjo juoda krau
jo srovė. Gyvulio žviegimas darėsi vis 
silpnesnis ir silpnesnis, o iš kaklo į dube
nį silpniau lašėjo kraujas. Kai gyvulio 
kojos susitraukė ir vėl išsitiesė, kraujo 
srovė sujuko ir sukrekusi, pajuodusi nu- 
tiško ant Sūrantienės rankų.

Kordušas žiūrėjo į šitą sceną išplėtęs 
akis, ir šaltis perėjo jo nugarą. Į jį nė 
vienas nepažvelgė, neprakalbino, lyg jo 
nebūtų buvę.

Sūrantas atsitraukė ir kojomis ieškojo 
klumpių. Sūrantienė šoko bėgti į trobą, 
tačiau atsigręžus, pamačius Kordušą, 
stabtelėjo ir nusišypsojo. Dvi baltų dan
ty eilės švystelėjo prieš Kordušą, o lū
pos buvo raudonesnės už kraują.

— Ponas kaipsyk pataikėt ant skers
tuvių, — tarė ji ir nubėgo stambi, jauna, 
blauzdom švytuodama.

Ramiai žvilgterėjo Sūrantas su Ron- 
kum į nelauktai, netikėtai apsilankiusį 
svečią.

— Labas vakaras, pone Kordušai, — 
tarė Sūrantas, į draugo prikyštę šluosty
damas ilgą, kruviną peilį.

— Tai papiovėt ir gana. Psiakrev! — 
net šūktelėjo Kordušas.

— Kuriems galams auginti, jei neplau
ti. Ponui, tur būt, mėsos dar užtenka.

— Taip, taip. Bet karalius Liudvikas 
niekuomet kiaulių nepiovė ir puikiai gy
veno. Hee! Aš nepiaunu, man šlykštu.

— Tarnai piauja, vistiek, — atsiliepė 
Ronkus. — Karalių dabar nebėr...

— Gudriai pasakyta, jakžesz...
Kordušas sukikeno ir išsitraukė papi

rosus. Ilgai jis žiūrėjo į sidabrinį su di
dele arklio galva portsigarą, nagu pag- 
ramdė auksinę monogramą, rods, kad už
tiško ir prilipo kraujo. Pagaliau portsi
garas spraktelėjo, atsilošė į abi puses 
kaip dvi baltos moteriškos pirštinaitės, 
ir vienas papirosas nukrito ant žemės. 
Ronkus lenkėsi, bet Kordušas piktai pas
pyrė koja ir paprašė Sūrantą vaišintis.

— Kad mano rankos...
— Prašom, prašom!
— Tur būt, ponas Kordušas tęsiat va

karinį pasivaikščiojimą? — užkimęs, dū

mus pūsdamas, prašneko Sūrantas ir 
tuojau atsigręžė į savo trobos langus. 
Rankoj jis tebelaikė blizgantį, kruvinom 
kriaunom peili. X v

— Atėjau pasikalbėti su kontrolių. Ar 
neįkaušęs?

— Ne, ne. Kambary valgo, — linksmai 
sučiauškė Sūrantienė ir stabtelėjo nuo 
Kordušo per du žingsnius.

— Juk kaimynas, pone Kordušai. Ne
pasididžiuokit, bent kartą įeikit į vidų...

Ji stovėjo ilgai, net per ilgai, ir dvi 
dantų eilės dar balčiau žibėjo Kordušo 
akyse. Manoji amžiną atilsį tokių dantų 
neturėjo, — drįso jis pagalvoti. — O ko
kios tos šelmės akys!

— Jie nesipuikuosit, naminiu*vynu pa
vaišinsiu.

Sūrantienė kalbino, šypsojosi, o Kor- 
dušui tatai patiko. Kalba, kaip lygi su 
lygiu. Verta grieko, verta, — bėgiojo 
mintys, lyg sukiršytos skruzdės per nuo
gą kūną. — Ji mokėtų vyną gerti, šokti 
mazurką ir klausytis komplimentų. Jei
gu ją šitas grįtelnikas įviltų į juodą, 
permatomą suknią ir atvestų į balių su 
raudona rože prie krūtinės, prisiekiu šv. 
Stanislovu, ir grafas Przidirskis “Tėve 
mūsų” išmoktų.

— Cha cha cha. Juk tavo maniusia pas 
mano tėvelį tarnavo?

— Mano... O ko ponas, juokiesi?
Vyrai, tartum šito laukę, nuritino 

kiaulę nuo durų, paguldė ją kniūbščią, 
pražiodino ir ruošėsi'svilinti. Plytgalį į- 
sikandusi, keturių centnerių riebulė bu
vo rami, rodos, prisigardžiavusi skanaus 
jovalo. Laiminga ir kiaulė, ir vyrai, ir 
šita va šeima - gundytoja, — lindo jau 
aižesnės mintys Kordušo galvon, bet jis 
vijo jas šalyn, žilus ūsus kraipydamas.

— Mama, man bus pūslė, man! — už
dusęs išbėgo iš trobos 5 metų pusnuogis 
pipiras ir, įsikibęs į motinos sijono kraš
tus, galvą paslėpė nuo nepažįstamo sve
čio.

— Bėk, bėk sau!
— Šalta, ponia Anele, a? Rodos, toks 

tavo vardas?
— A-je. Žuvelės vandeny nesušąlą, ko 

gi' mums... O vardų ponas Kordušas tai 
daug atsimenat...

Sutratėjo šiaudų saujos. Dūmų kody
lai pakilo aukštyn, sukosi sruogom, puo
lė svilintojams j akis, žiežirbų lietus api
pylė Kordušą nuo galvos iki kojų. Ber
niūkštis timptelėjo motinos sijoną smar
kiau, o Kordušo akys spėjo, kaip vagilės, 
nuklysti prie dailių Anelės kojų iki kelių. 
Šitai užtruko akimirką. Bet akimirka bu
vo stipri, kaip šimtamečio vyno stiklinė. 
O! Ilgai Benjaminas būtų dėkojęs šiam 
vakarui ir pusnuogiam berniūkščiui, jei 
kipšiškos fantazijos pikta realybė nebū
tų išjuokusi, sugėdinusi, net sušlykštinu- 
si. Anelės kojos buvo purvinos ir kruvi
nos.

Už jos pečių Kordušas ryškiai pamatė 
Sūranto suodiną nosį, vario spalvos veidą 
ir peilį, įsmeigtą į žemę, lyg į sučiupto 
meilužio širdį. Jis krūptelėjo, staiga nu
sigręžė nuo moteriškės ir šaute šovė į 
vidų.

“Laisvės” Bazaras ir Sietyno 
Choras

Draugai-gės Sietyniečiai!
Penktadienio rytą gavau 

nuo dienraščio “Laisvės” spe
ciali laišką, kuriame prašo 
mus pasirinkti tinkamiausią 
vakarą atvažiuoti į “Laisvės” 
bazarą ir gražiai padainuoti. 
Taip rašo draugas Buknys.

Dėl mūs tinkamiausias va
karas tai šeštadienio; bet tą 
pasirinko greatneckiečiai. Aš 
manau, kad mes su jais į krū
tis nesikabinsime, — m u m s 
bus gerai ir sekmadienio va- 
karas, vasario 22.

Dabar, draugės ir draugai, 
visas abejones ir asmeniškus 
reikalus minėtoje dienoje pa
dėkite į šalį ir pasisakykite, 
kad visi kaip vienas dalyvau
sime “Laisvės” bazare.

Beje, pereitose praktikose 
Sietyno Choro patrijotas Povi
las Kasparas kur tai knygyne 
iš pirmiau loštų operečių “iš- 
digino” labai gražių dainų. 
Mūsų mokytoja rokuoja, kad 
dar sykį perdainuosime, tai 
“Laisvės” bazare.

Baigdamas, labai prašau vi
sus dalyvauti choro pamokose 
vasario 12 d. ir pasisakyti už 
dalyvavimą “Laisvės” bazare, 
sekmadienį, vasario 22 d.

Jūsų,
J. Paukštaitis.

Dr. J. N. Simans ir M. Januš
kevičienė $8.00.

Viso surinkta $19.75.
Labai širdingai ačiū visiems 

mano geradėjams už finansinę 
paramą. Jūsų pinigai yra man 
brangūs, bet dar brangesnis 
man yra jūsų atjautimas ir 
draugiškumas. Ir aukotojų su
rašą laikysiu pas save, kolei 
aš gyva būsiu, kad jūs mane 
liūdėsyj nepamiršote!

Su didele padėka visiems ir 
visoms,

M. Raulinaitienė.

Chester, Pa.

Cleveland, Ohio
Padėka už Aukas

Mirė Antanas Lenauskas
Senoji mūsų karta traukia

si iš gyvųjų tarpo.
Vasario 3 d. mirė Antanas 

Lenauskas, sulaukęs 76 metų. 
Paliko nuliūdime moterį, duk
teris ir sūnus.

Velionis Lenauskas buvo 
iš seniausių lietuvių, apsigyve
nusių Chester miestelyj. 1910 
metais velionis daug pasidar
bavo Vytauto Pašalpinio Kliu- 
bo sutvėrime. Jis buvo vienas 
iš geriausių to kliubo narių. 
Jis buvo ir seniausias kliubo 
narys.

Velionis buvo tautinių pa
žiūrų, bet buvo geras žmogus 
visiems ir sugyveno gerai su 
visais. Jo kūnas buvo pašar
votas Kliube.

Vasario 5 d. likosi palaido
tas.

Mes, Chesterio lietuviai, ve- 
linam velioniui Antanui ra
miai ilsėtis juodoj žemelėj...

P. š.

kovotojų, kurie kovoja prieš 
didžiausį žmonijos priešą, tai 
yra Hitlerį ir Japonijos gau
jas. Besilinksmindami ir beba- 
liavodami, neturėtumėm pa
miršti ir tuos, kuriems parama 
neapsakomai yra reikalinga. 
Šiame bankiete aukavo šie 
asmenys sekamai: drg. Geru
lis $2; po $1: Mrs. Gerulienė, 
J. Kevita, Ješmantas, S. Bis- 
trajus, E. Vanagienė, J. Kas- 
močienė ir Ch. Sauseris; Mr., 
ir Mrs. Viždžiūnai 75c.; po 
50c.: O. Klimaitienė ir M. 
Lumas; po 25c.: J. Mažiulis, 
Mrs. Velikienė, Gruzinskas, 
M. Turla, J. žiurlis, S. Surdo- 
kas, C. Kasmauskienė, F. Ur- 
chinas, V. Adomonienė, M. 
Urbonas, P. Pronckūnas, J. 
Pauliukas, Mrs. Bernotavičie- 
nė, J. Pilvinis ir C. Poząra.

Viso $16.70.
Aukos priduotos vietiniam 

Raudonojo Kryžiaus skyriui.
P. B.

Montello, Mass.
Mūs Veikimas

Iki šiol montelloje jau su
kelta suvirs $400 Sovietų pa- 
gelbai. Dabar gi, vasario 15 
dieną, rengiamas didelis ban
kietas su gera programa ir 
šokiais. Visas pelnas eis Sovie
tų karo pagelbai. Manoma, 
kad šis - parengimas duos gra
žaus pelno, nes prijaučiant

tam tikslui žmonės suaukavo 
daug valgių ir gėrimų,—ma-* 
žai ką reikės dapirkt.

• • •
Montelloje gyvuoja Liuosy- 

bės Choras, vadovaujamas G. 
Steponavičiaus. Tas choras 
rengia šaunų koncertą (su šo
kiais), vasario 21 d. Progra
mai ducfti yra sukviesti geriau
si artistai, kaip tai: A. Vasi
liauskas, S. Vaitkaitė, A. Bui- 
nauskaitė, O. Mineikiūtė (dai
nininkai) ir Lillian Lavas-smui- 
kininkė. Tai Mass, valstijos 
žvaigždės.

Taipgi choras sudainuos ke
letą puikių dainų; gi Mote
rų Kliubo dainininkių grupė 
pasižadėjo padainuoti gražių 
dainelių.

Choras tuomi nežada pasi- 
tenkint, — už poros mėnesių 
žada surengti didžiulį koncer* 
tą, kur bus sutrauktos visos 
geriausios spėkos, kokios tik 
yra Mass, valstijoj.

Vabalninkas.

Filipinai.—Generolo Mac- 
Arthuro kariuomenė Ba
taan pusiausalyje ištaškė 
rinktinius “savižudiškų” ja
ponų būrius.

Burma. — Anglai su chi- 
nų pagalba jau devintą die
ną atmuša japonus Swateen 
upės srityje, ties Rangoon, 
Burmos sostine.

Laike laidotuvių velionies 
Raulinaičio, per pasidarbavi- 
ma Dr. Simans ir S. Mažeikie
nės buvo gauta aukų paguo
dai jo našlės, d. Raulinaitie- 
nės.

Kadangi aukotojų vardai 
dar nebuvo pažymėti laikraš
tyj, todėl, kad ir suvėluotai, 
bet negalima pamiršti savo ge
rų draugų ir draugių už jų 
taip gerą padarymą, kad ma
ne atjausdami, suaukavote 
taip diktą sumą pinigų.

Aukautojai buvo šie: po 
25c.: G. Gondrėnas, 11. Kopie, 
E. Scholtnis, D. Jankauskienė, 
S. Jaučius, N. ,'Zack, J. Bru- 
sokas, F. Lavandauskas, drg. 
Baronas, d. Dulskis, d. Krun- 
kaitis, d. Camer ir S. Kazilio
nis. Po 50c.: A. Dočkus, Mary 
Schultz, Fred Sohnel, J. Pet
rauskas, Alex Sycks, d. Jasiu- 
nas, S. Mažeikiene, d. Zinke
vičienė, P. Dagis, B. Kirstu
kas, J. Dylis, Wm. Karinus, 
M. Alvinįenė ir J. K. Alvinas; 
po $1: D. Lesnikauskas ir M., 
Geibienė; po $2: K. Romand,

Great Neck, N. Y.
Bankietas ir Parama Raudo

nam Kryžiui
Sausio 31 d. įvyko bankie-, 

tas. Tai buvo J. E. Vanagų 25 
met. ženybinio gyvenimo su
kaktis. Bankietą surengė O. 
Bistrajienė ir B. Kutkienė; ja
me dalyvavo ne tiktai vieti
niai jų draugai ir pažįstami, 
bet buvo ir iš kitų miestų, 
kaip tai iš Maspetho, Brookly- 
no ir tt. Reikia pasakyti, kad 
šitas bankietas turėjo vieną 
ypatybę, tai, kad apart svei
kinimų ir gerų linkėjimų drau
gams Vanagams, buvo prisi
minta ir buvo duota proga 
parinkti aukų dėl šios šalies 
Raudonojo Kryžiaus. Labai 
daug (gal ir perdaug) pana
šių bankietų čia buvo rengta, 
bet rengėjai-jos visados su
rasdavo vienokį ar kitokį pa
siteisinimą arba visiškai ne
kreipė mažiausio dėmesio, 
kad paskirti dolerį kitą dėl tų

[ flT’S 'JUST ŪKĖ 
/FINDING MONEYfl

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y. c

MATEVŠAS SIMONAV1CIVS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

II
Durys buvo baltai dažytos, rankena 

varinė. Tatai Kordušą kiek nustebino. 
Rankeną jis paspaudė iš lėto ir žengė į 
vidų, tartum lįsdamas į požemį, kur mo
terėlės visais šventaisiais prisiekia, kad 
ten vaidenasi.

Kambary degė didejė žibalinė lempa, 
apvožta melsvu “kl.ošu,” lyg kūdikio ke
puraite. Prie stalo sėdėjo apie 120 kilo- 
graipų kontrolasistentas ir, čiulpdamas 
vištienos kaulą, tingiai žvilgterėjo į Kor
dušą. Štai kaip čia šviesu ir švaru, — 
lengvai atsiduso Kordušas.
— Labas vakaras,—pasveikino jis kon- 
trolasistentą. — Tai ponas būsit Dūnai- 
tis?

— Aš...
Dūnaičio buvo dar pilna burna. Jis 

skubiai kramtė kąsnį ir atsistojo. Psia
krev! Ryja, kaip smauglys, — nusišyp
sojo Kordušas ir pralinksmėjo. — Pažiū
rėsiu, ką tas balvonas man gudraus pa
pasakos.

Purvo, kraujo, kiaulės vaizdas, taip ū- 
mai sukėlęs jame pasibiaurėjimą, suma
žėjo.

(Bus daugiau)

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

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

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

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

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

StllĮ 

a<hesas •

Skersai nuo Republic Teatro 

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne
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WATERBURY, CONN.
; PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA į

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

' Savininkai , J
i; 128-30 N. ELM ST., WATERBURY, CONN. 
!; ;!

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas j Į

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir ;! 

; Sekmadienių Vakarais
; PENKIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ ŠOKIAMS 
;• Specialiai prisiruošę priimti svečius

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Telefonu. 1-3771)
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 9. — Sovietų Žinių Biuro šiandieninis 

pranešimas sako:
Sovietų kariuomene naktį vas. 8 į 9 d. vedė užpuo

limo mūšius prieš vokiečių fašistų kariuomenę.
Raudonarmiečių grupės, komanduojamos Bovronovo, 

vakariniame fronte užėmė septynias apgyventas vietas.
Kitoje fronto dalyje sovietinė kariuomenė per dienų 

išlaisvino 11 vietų nuo vokiečių įsiveržėlių.
Sovietų artilerijos būrys, vadovaujamas Seleznevo, 

vakariniame fronte sunaikino 10 vokiečių orlaivių, už
puldamas naktį priešų orlaivių stovyklą.

Raudonarmiečių daliniai, veikdami pietiniame fron
te, toliau stūmė priešus atgal ir per dieną užėmė tris 
vietas.

Mėgindami sulaikyt Sovietų ofensyvą, vokiečiai 
prisodino minų dideliuose plotuose. Sovietų saperiaį, 
veikdami po priešų ugnim, darė ir daro tas minas ne
kenksmingomis. Tik viename punkte sovietiniai sape- 
riai iškasė 2,000 minų iš gilaus sniego.

Vas. 8 d. buvo nušauta žemyn penki vokiečių lėktu
vai per kautynes ore. Sovietai neteko trijų lėktuvų. So
vietiniai orlaiviai sunaikino aštuonis vokiečių tankus, 
apie 100 trokų, kurie buvo pilni pėstininkų ir karo me
džiagų; 80 automobilių, kurie buvo prikrauti amunici
jos, ir grupę apkasų patrankų. Liko sunaikinta devyni 
vokiečių geležinkelio vagonai ir išblaškyti ir dalinai su- i 
naikinti du batalionai priešų kariuomenės.

Mimas Nady Armijoj 
Sovietiniame Fronte
London. — Pranešama, 

kad Sovietų kariuomenė su
ėmė nacių 290-to pėstinin
kų pulko komandieriaus 
įsakymą, kuris šaukia su
stabdyt krikimą kariško 
ūpo savo pulke. Įsakymas 
pripažįsta, jog tūli jo ka
reiviai atsisakė kariaut.

Rangoon. — Japonų or
laiviai pleškino Burmos ge
ležinkelį, bet anglai sulaikė 
ten japonus ant žemės.

Tokio, vas. 10. — Japonai 
skelbia, kad jiem telieka tik 
9 mylios pasiekt patį anglų 
Singapore miestą su tvirtu
ma.

Singapore, vasario 10. — 
Anglų generolas Shenton 
Thomas pareiškė, jog Sin
gapore likimas atsiduria 
“Dievo rankose.”

SOVIETU ARMIJA LAIMI 
VISUOS FRONTUOS

Pittsburgh, Pa.

je Carnegie Salėje, Federal 
St., N. S. žmonių buvo apie 
tūkstantis. Daiig buvo suva
žiavusių iš apylinkių.

Susirinkimą atidarė" žydų 
choras, sudainuodamas Ame
rikos himną.

Pirmininkavo H. Forbes. 
Kalbėtojais buvo Geo. Powers, 
senatorius Novak ir kiti.

Mitingo eigoje, buvo priim
tos rezoliucijos. Viena jų bu
vo užginanti prez. Roosevelto 
poziciją karo klausimais; ant
roje rezoliucijoje buvo reika
lauta, kad prezidentas Ro’ose- 
veltas paliuosuotų iš kalėjimo 
dig. Earl Browderj.

Pagarsėjęs artistas-daininin- 
kas M. Bauman sudainavo ke
letą dainų anglų, rusų ir ispa
nų kalbose.

Nuo Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus kalbėjo moteris ir 
vyras, atsišaukdami į publiką 
finansinės paramos Raudona
jam Kryžiui. Tam ant vietos 
buvo rinkliava. Surinkta graži 
suma.

Paskuti n i u o j u k alb ėto j u m 
buvo Patrick Toohey. Jis pla
čiai aiškino būtiną reikalą vi
siems vieningai dirbti ir dėti 
pastangas, kad laimėjus karą 
prieš Hitlerį ir jo talkininkus, 
— Japoniją ir Italiją.

Įėjimas buvo 25c. asmeniui.

Nuo įžangos įplaukų 10-tas 
nuošimtis buvo paskirtas Ame
rikos Raudonajam Kryžiui.

Šis ma'sinis mitingas užda
rytas sudainuojant “Interna
cionalą.”

Vasario 15 d. įvyks Liet. Li
teratūros Draugijos apskričio 
konferencija. Gi tą patį vaka
rą LLD 87 kuopa turės šau
nią vakarienę. Visi mūs drau
gai ir pritarėjai yra prašomi 
dalyvauti.

N. S. dalyj daug jaunų lie
tuvių gavo laiškus būti pasi
rengusiais eiti karinėn tarny
bon. D. P. L.

WILKES BARRE, PA.

programą turėsime Šiame pa
rengime. Bet tai buvo dar ne 
viskas. Turiu pranešti gerbia
mai publikai, kad turėsim dar 
didelį priedą prie tos mūs 
programos, nes dalyvaus Wil
kes Barre Lyros Choro mergi
nų sekstetas. Sekstete dainuo
ja šios jaunuolės: seserys Stel
la ir ' Helen Puoderiūtės, Bi
rutė Radzevičiūtė, Adelė Bar- 
tuliūtė, Jenny Daugirdaitė ir 
Anna Zakarauskiūtė.

Prie tam, dar turėsim due
tų — sudainuos mums dvi se
sutės: Aldona Grigaitienė ir 
Milda Kaspariūtė.

Kaip matote, programa bus 
viena iš puikių; taipgi bus ge
ra muzika šokiams.

(Tąsa nuo 1 puslapio)
NACIAM PADARYTI
NUOSTOLIAI KRIME
Krime, sovietiniai gynė-

PKAN ESI1V1A1
1S KITUR

MONTELLO, MASS.
Pietai, Koncertas, Prakalbos. 

Rengia Russian War Relief, įvyks 
Vasario-Feb. 15, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Taut. Namo svetainėje, 
8. Vine St., Montello, Mass. įžanga 
$1.10. — Kviečia Komitetas.

(35-36)

DETROIT, MICH. į
Mėnesinis susirinkimas įvyks 15- 

tą d. Vasario-Feb., 10-tą vai. ryte, 
Draugijų Svetainėje, 4097 Porter 
St. Nepamirškite visi nariai būti. 
Sekr. J. Servinskas. (35-36) I

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Draugijų metinė vaka- j 

rienė įvyksta ateinantį sekmadienį, Į 
Vasario-Feb. 15 d., kaip 5 vai. va
kare, naujoj išdabintoje savo sve
tainėje, 29 Endicott St. Užprašome 
visus Worcester!© ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti ir tuomi prisidėti 
padengimui svetainės padabinimo lė
šų. O kalakutų vakarienė su visais 
pridėčkais užtikriname, jog bus tik- 
kai gera. — Kviečia Komitetas.

(35-36)

WORCESTOR, MASS.
Penktadienio vakare įvyks susi

rinkimas Komiteto teikimui Medi- 
kalčs 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 Sekr. J. M. Lukas.

(34-35)

WILKES BARRE, PA.

jai Sevastopolio uosto per 
keturias dienas sudaužė de
vynias baterijas fašistų ka- 
nuolių. Rusų artilerija, or
laiviai ir pėstininkai, kapo
dami vokiečių jėgas iš už- 
nugarės, užmušė bei pavo
jingai sužeidė dar tūkstan
čius vokiečių.
HITLERIO NUOSTOLIAI 

JŪROSE IR ORE
Sovietai pranešė, jog per 

septynis mėnesius karo jie 
sunaikino šimtus vokiečių 
transporto laivų, gabenusių 
kareivius ir karo reikmenis; 
81-ną karinį nacių laivą ir 
276 pagalbinius jų laivus, ir 
sunkiai sužeidė 59 vokiečių 
karinius ir pagalbinius lai
vus.

Nuo vasario 1 d. iki šiol 
Sovietai sunaikino 204 vo
kiečių orlaivius, o savo ne
teko 49 orlaivių.

Meksika Neduos Papė
dės Įsiveržėliams

Austin, Texas. — Mek
sikos prezidentas Camacho 
per radiją Texas Universi
tetui pareiškė, kad jo kraš
tas neduos papėdės jokiai 
svetimai valstybei veikt iš 
Meksikos prieš bile kurią 
amerikinę šalį.

Apie Viską
Vasario 1 d. įvyko LDS 160 

k p. susirinkimas. Laikytas sa
vam name.

Narių suėjo šį sykį nema
žai. Virš 30 jų pasimokėjo 
duokles.

Valdybos nariai, išskyrus 
tik vieną iždo globėją, visi da
lyvavo.

Tarp kita ko, šiame susirin
kime turėjome LDS Centro 
v irsi n i n k ų n o m i n ac i j as.

Skaitytas laiškas iš LDS 
Centro raštines, kuriame buvo 
aiškinama apie naujų narių 
gavimo vajų. Laiškas priimtas 
ir svarstytas.

Buvo iškelti klausimai ir 
svarstyta apie paramą Lietu
vių Meno Sąjungos, apie būsi
mą “Laisvės” bazarą ir kitus 
dalykus.

Nutarta pakeisti kuopos mi
tingų laikas. Susirinkimai da
bar bus laikomi 7 vai. vakare, 
vieton 2-trą valandą po pietų.,

Išrinkti delegatai į konfe
renciją, kuri įvyks vasario 22 
dieną. Jais yra: d.d. Armalie
nė, Norkienė ir Lukas.

Išrinkta komisija surengi
mui vakarienės LDS Apskričio 
naudai. Vakarienė įvyks va
sario 22 d., 1320 Medley St.

Paskutinis Pakvietimas
Jau daug sykių spaudoj bu

vo minėta, kad LLD 12 Ap
skritys rengia vakarienę su di
dele koncertine programa. 
Tai jau įvyks tik už keletos 
dienų: vasario 15 dieną.

Apskričio valdyba bus pil
nai prisirengusi pasitikt atsi
lankiusius su geru maistu ir 
gėrimais; taipgi bus ir muzika 
šokiams.

Spaudoje buvo rašoma ir 
plakatuose garsinama kokią

Todėl vietos ir iš toliaus 
drauges ir draugus ragina
me nepraleisti šios progos — 
kviečiame skaitlingai dalyvau
ti, nes kitos tokios progos rei
kės ilgai laukt.

Šis parengimas įvyks visiem 
gerai žinomoj vietoj, 325 E. 
Market St.

Pradžia 4-tą po pietų.
12-to Apskričio Valdyba.

Clement Vokietaitif j
LIETUVIS ADVOKATAS

Į 66 COURT STREET 1
s Brooklyn, N. Y.
J Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
? Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

limited States
Defense Stamps

Vėliau jas 
pakeisite į Bonds

LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

Sausio 26 d. turėjome ma
sinį mitingą Lenino mirties 
minėjimui. Tas buvo didžiulč-

Wilkes Barre ir apylinkės lietuvių 
žiniai. LLD 12-tas Apskritys rengia 
vakarienę su didele koncertine pro
grama, kuri įvyks vasario 15-tą 
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- 
vaut. — Apskričio Valdyba.

(34-36)

London. — Anglų sub- 
marinas nuskandino vieną, 
o gal net tris fašistų' laivus 
Viduržemio Jūroje, kurie 
gabeno vokiečiam ir italam 
reikmenis į Libiją.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PAT ,Ę BARBERIAI

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

OHV - 1430 Klcs.

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

Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

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

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

Taipgi gera proga draugijoms paskelbti savo pa
rengimus. Darome ir pranešimus vedybų, gimtadie
nių, jubilėjų ir mirčių.

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ
Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

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 Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

[□--------------------------------------------- s

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

• -................  ••• f ......................* —................

B..................      B

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę 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 į 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 j “Laisvės” ofisų, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Į. " v j-■ :' .7:4

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.

•••••••••••••••••••••••••••••D
: CHARLES J. ROMAN :
• (RAMANAUSKAS) «

• ~— • • • •• • • • •

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS J 

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

site patenkinti. •
*

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. , Name BROOKLYN .

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

Lietuvii| Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

8!l/AWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAW>f

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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NowYork<R<žaė0gfe?inl(n
Svarbus Masinis Mitingas 

C. Brooklyne
“Laisves” Bazaro Darbininkų 

Susirinkimas

Kalbės Per Radio Apie 
Browderio Bylą

Bedarbiai Malioriai 
Prašė Darbų

malioriams ir kitiems neteku
siems darbų sudaryti galimy
bių dirbti apsigynimo industri
joj.

L. L. D. ir L.D.S. vietinės 
kuopos rengia svarbu masini 
mitingą. Mitingas Įvyks penk
tadienį, vasario 13 d., 7:30
vai. vak., Lietuviu Neprigul- 
mingo Kliubo svetainėje, 269 
Front St. Bus plačiai aiškina
ma dabartinė pasaulinė padė
tis :

Ką mes privalome daryti?
Kuomi mes galime prisidėti 

prie apgynimo savo šalies,

tuo pačiu sykiu prie išlaisvi
nimo ir Lietuvos?

Kaip dabar dalykai stovi 
i visuose karo frontuose?

Kalbėtojais bus D. M. šo- 
: lomskas, vienas iš “Laisvės” 
redaktorių, ir labai gera mo
tei'i s kalbėtoja.

Ateikite visi, o tikrai išgir
site daug ko pamokinančio.

Užkviečia Rengėjai.

“Laisvės” metinis 
prasidės penktadienį, 20 die-

Maspeth, L. I

bazarasną vasario ir jis tęsis per 4 
dienas. šiemet bazaras bus 
labai didelis, tam. yra daug 
priežasčių. Reikės daug dar
bininkų.

nosini? 
belsk ir

Iki Pasimatymo Koncerte!

VYTAUTAS BACEVIČIUS

Vytauto Bacevičiaus piano 
koncertas įvyks jau šį trečia
dienį, vasario 11-tą, lygiai 
8:30 vakaro, Carnegie Hali, 
57th St. ir 7th Ave., New 
Yorke. Bilietai $2.20, $1.65, 
$1.10 ir 83c. Ložose iki $3.30.

Šis jau yra paskutinis pra
nešimas, tad prašome visus Į 
įsitėmyti laiką ir vietą.
-- Bacevičiaus konerertan at
vyksta muzikos mylėtojų net 
iš Conn, valstijos miestų ir iš ■ 
New Jersey. O tai reiškia 
jiems keleriopai didesnes iš

laidas ir sugaištį, reiškia su- 
i grįžimą namo paryčiais. Ta
čiau jie tai padarys, kad iš
girsti žymiausį lietuvių pianis
tą, pasiklausyti žavingos mu
zikos ir tuomi padėti artistui 
siektis tolyn.

Newyorkieciai - brookly- 
niečiai, kuriems sąlygos labai 
patogios, be abejo dalyvaus 
skaitlingai. Vieną vakarą per 
metus pašvęsti savo žymiausio 
tautiečio menininko perstato
mai muzikai, regis, kiekvie
nam būtų naudinga ir malonu. 
Tad iki pasimatymo Vytauto 
Bacevičiaus koncerte vasario 
11-tos vakarą, Carnegie Hali.

“Mergina Iš Leningrado” 
Palikta 8 Savaitei

Šioji paskilbus filmą, su Zo
ja Fiodorovą vadovaujamoj 
didvyriškos Sovietų karo slau
gės rolėj, sėkmingai rodoma 
jau 8-ta savaitė Stanley Teat- 

|re, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke. Tai yra pirma Sovietų 
filmą iš antrojo pasaulinio ka
ro.

Greta šios,’ rodoma kitos 
trumpos filmos: “Į Pasaulio 
žvdus”, “Sovietu Moterys Ka
re” ir karo fronto žinios.

Tveriamas Radio Kliubas
Ketvirtadienį, 12 d. vasario 

(Feb.), 7:30 vai. vakare,-at
sibus ^.LDLD 138 kuopos mė- 

susirinkimas V. Za- 
svetainėje.

Kaip greit šis susirinkimas 
pasibaigs, pradėsime kitą su
sirinkimą, tvėrimą Maspetho 
Radio Kliubo. Iki šiol maspe- 
thiečiai labai gražiai pasirodė 
rėmime Laisvės Radio valan
dos, tikimės, kad ir dabar ne
patingės ateiti Į šį susirinki
mą.

Kviečiame visus maspethie- 
čius. Komitetas.

“Laisvės” Bazaro Komisija 
ir Literatūros Draugijos 1 
•kuopos valdyba susitarė, kad 
sušaukti bendrai susirinkimą 
ketvirtadienį, 12 d. vasario, 
7:()() vai. vakare, “Laisvės” 
Svetainėje, 419 Lorimer St.

Taigi, tą ""pat v aka raibus 
kartu ir Literatūros Draugijos 
1 kp. ir bazaro darbininkų 
susirinkimas. Kviečiami į šį 
susirinkimą visi “Laisvės” 
skaitytojai, masinių organiza
cijų nariai ir visi draugai ir 
draugės, kurie sutiktų padir
bėti bazare. Prašome nešivė- 
linti!

Bazaro Komi sija.

Normandie Apdegė Prie
plaukoj; Šimtai Sužeistų

Francijos puikiausia keleivi
ais laivas Normandie užside
gė savo prieplaukoj Hudson 
Upėj, gale 49th St., New 
Yorke, pereitą pirmadienį ir 

i gaisragesių pripiltas tonais 
į vandens, pasviręs, tapo apver
stas kylančios bangos anksti 

i antradienio rytą.
Laivui aršiai svyrant, admi

rolas Adolphus Andrews tuo
jau po pusiaunakčio antradie
nio rytą buvo įsakęs visiems 
gelbėtojams pasitraukti nuo 
laivo ir jo artimos apylinkės, 
kad 83,423 tonų milžinas ne
patrauktų po savim. Už apie 
pusantros valandos laivas- ap-

žuvo, 109 asmenys atsidūrė 
ligoninėse, kai kurie sunkiai 
nukentėję, ir 90 pasiųsta na
mo su mažesnėmis žaizdomis.

Sakoma, kad gaisras kilęs 
netyčia, darbininkui dirbant 
su metalo ir maliavų degina
mąja lempa kibirkščiai pade
gus, krūvą gyvasties saugoji
mo juostų. Nuo to gaisras pa
plito.

Miesto gaisragesybos virši
ninkai sako, kad laivas būtų 
buvęs išgelbėtas, jeigu būtų 

d ai k u pašaukę miesto gaisra- 
.gesius.

si vertė.
Gaisras gesinta nuo 2:30 po'statęs 

piet iki 9 vakaro. Gaisro ir jo | Korpuso 
gesnimo eigoje viena gyvastis 1 nebūdamas.

Brooklynietis Rob. Murphy 
prisipažinęs apgavingai persi- 

Armijos Orlaivininkų 
kapitonu visai juomi

RJJ

LAISVES BAZARAS
Prie Laisves Bazaro gali ir privalo prisidėti 

visi jos pair i jotai iš visos Amerikos.

• BAZARAS BUS 4 DIENAS
Vasario-Feb. 20,21,22, ir 23 Dienomis
Iš visos Amerikos laukiame dovanų bazarui, ypač reikia piniginių dovanų, 

nes daug daiktų reikės dasipirkti

BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16 Manhatton Avenue, vienas blokas nuo Broadway Brooklyn, N. Y.

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

Įžanga: Feb. 20-15c, Feb. 21-20c, Feb. 22-20c, ir Feb. 23-15c
Įskaityta ir taksai į pažymėtas kainas .......  -..zzzzzzzzzzz

Visa didžĮojo New Yorko apylinkė dalyvaus šiame bazare. Bus puiki pro
ga įsigijimųjkgerų daiktų visai žemom kainom.

Kas vakarą bus gaminami skanūs valgiai 
ir bus visokiu gėrimų

Paskilbus visoj Amerikoj 
kalbėtoja Elizabeth Gurley 
Flynn, Piliečių Komiteto 
Browderiui Išlaisvinti sekreto
rė, kalbės per radio šio ket
virtadienio vakarą, vasario 
12-tą, Lincolno Dieną, temojo 
“Browderio Byla”. Kalbės iš 
stoties WHOM, 1480 klcs., 
nuo 9:45 iki 10 vai. vakaro.

Slaugė Numarino 
Naujagimį

Bronxo Gimdymo Ligoninėj, 
1072 Grand Concourse, vienas 
naujagimis kūdikis mirė, o ki
tas sunkiai serga dėlto, kad 
slaugei įkyrėjo jų nuolatinis 
verksmas ir jinai juos nura
mino stipriais miego lašais, 
vadinamais laudanum.

Lašus davusi slaugė, Mrs. 
Irma Twiss Epstein, sulaikyta 
ištyrimui. Menama, kad jinai 
susirgusi proto liga. Policija 
sako, kad ji dėlto buvus tyri
nėta prieš porą metų.

Kūdikių likimas užtikta, ka
da naktinė ligoninės viršinin
kė nuėjo į kūdikių warda pa
sišaukti slaugę. Radus ją keis
tai elgiantis, pačią į save kal
bant apie kūdikius, rasta kū
dikiai' užmigdyti nenormaliu, 
miegu. Pašaukta daktarai ir 1 
kūdikis, Elizabeth Pantagone, 
4 dienų, atgaivinta, o kitas 
kūdikis, Judith Valle, 20 va
landų amžiaus, mirė.

Judith buvo vienintelis kū
dikis pas tėvus, kurių pirmes
nis kūdikis 11-ka metų atgal 
taipgi mirė už kelių dienų po 
gimimo.

Diskusuos Penkių 
Centų Fėrą

šį antradienį, vasario 17-tą, 
yra šaukiamas posėdis per 
valstijos Senato Visuomenei 
Patarnavimu Komitetą disku- 
savimui 5 centų fėro klausimo 
New Yorko miestui.

Komiteto pirmininkas Hast
ings skelbia, kad diskusijose 
visoms pusėms bus leista pa
sisakyti. Suinteresuotos atsa- 
komingos organizacijos ren
giasi siųsti į posėdį atstovus.

Fėro klausimu New Yorko 
miesto senatorius Charles Mu- 
zzicato,'republikonas, yra įne
šęs biliu, kuriuomi reikalauja
ma palikti 5 centų1 fėrą iki pa
baigos karo.

Gal Turite Atliekamų 
Rekordų?

Am. Raudonojo Kryžiaus 
Brook lyno Skyrius prašo gy
ventojų apžiūrėti savo gramo
fono rekordų albumus, taipgi 
apžiūrėti aukštinius, gal kar
tais turite “portable” ranka 
užsukamą granlofoną, kurio 
dabar nevartojate. Prašo juos 
priduoti Raudonajam Kryžiui, 
kuris perduos į, armijos kem
pes kareiviams ir jūreiviams 
vartoti.

Automobilistams
Motorinių vežimų komisio- 

nierius Mealey perspėja mo
toristus visiškai sustoti priva
žiavus mokyklos busą paimant 
ar išleidžiant keleivius. Rapor
tai sako, kad daugelis moto
ristų to neprisilaiko. Komisio- 
nierius skelbia, kad nuo šio 
laiko prasikaltusieji bus griež-( 
tai baudžiami.

PAJIEŠKOJIMAI
NORIU SUSIPAŽINTI

Noriu susipažinti su rimta našle 
ar mergina nuo 35 iki 45 metų am
žiaus. Meldžiu rašyti šiuom antra
šu: V. J. Sturgis, 244 Keap St., 
Brooklyn, N. Y. (34-36)

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas darbininkas 

dirbti ant mažos farmos prie gene- 
ralio darbo. Dėl mokesties susitar
sime asmeniškai. Kreipkitės:

18 Ainsle St., Brooklyn. Čia bus 
nurodyta, kur yra farnta.

(35-36)

apsi-Pasekmėj pirmenybių 
gynimo darbams, kaip skelbia 
unija, apie 10,000 maliorių ne
tekę darbų. Dėlto unijos dele
gacija lenkėsi pas Mrs. Roose
velt, Civilinių Apsigynimo di
rektoriaus

Lengviau Rasti negu Atsiimti

Astor i joj, visai ne j ieškant, 
buvo rastas pavogtas automo
bilius. Tačiau jo atsiėmimui 

perstatė reikėjo samdyti didelis tro- 
| kas, kadangi guminės šynos

Dabar ji savo laiško unijis-| buvo numauta su visais ratais, 
tams pranešė, jog ji dėlto spe-j 
cialiai kreipėsi į Sidney Hill

man, Karo Produkcijos Tary
bos direktorių, 
svarstyti, ar ]

B a n d om as is a p t o m d y m as-
blackout” buvo pravestas 

prašydama Bedford sekcijoj, Brooklyne, 
nebūtų galima;pereitą antradienio vakarą.

Pirmas Fotografinis 
Rekordas Rusijos 
Atsakymo j Nacių 
Įtūžusį žygį!

Š|VAKAR 8:30 vai.—Iškilminga Premjera
Rusų Pagalbos Kom., Ine., rodo

OUR RUSSIAN FRONT
Paaiškina WALTER HUSTON. Parašyta ELLIOT PAULO 

Pagamino I^ewis Milestone ir Joris Ivens

E>l Al TA BROADWAYKIALIU and42ndSt. Y()KK

PABALTES TAUTŲ METINIS

KONCERTAS ir BALIUS
Rengia Baltic-American Cultural Council

Įvyks ši šeštadieni

VASARIO 14 FEBRUARY
Puiki dailės programa, kurią duos finą, estą, Lietuvių 

ir latvių chorai ir atskiri talentai.

BUS FINŲ SALĖJE
15 W. 126th St., New York City

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Gros įvairius šokius

Pradžia 8 vai. vakare Įžanga 55c.

Pelnas nuo šio parengimo yra skiriamas ateivių gynimui ir 
Medikalei Pagelbai Sovietų Sąjungai per general? Amerikos karo 
pagelbos organizaciją.

Vytauto Bacevičiaus
Piano - Koncertas

žymiausias lietuvių pianistas 
kompozitorius—virtuozas koncertuos

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., {skaitant valdžios taksus.

Bilietus galima gauti LAISVĖS raštinėje 
ir Carnegie Hall kasoje.
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