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Rašo R. MIZARA

“Gimiau 1809 m. vasario 12 
d. Hardin apskrity], Kentukė- 
je. Mano tėvai buvo gimę Vir
ginija valstijoj iš nežymiu šei
mų — sakyčiau, antraeilinių 
šeimų . . .

“Mano tėvas turėjo tik še
štus metus amžiaus, kai mirė 
jojo tėvas, ir jis užaugo be jo
kio mokslo . . . Mes apsigyve
nome naujoje mūsų sodyboje 
apie tą patį laiką, kai Indiana 
patapo valstija ir įstojo į 
Jungtiniu Valstijų šeimą. Tai 
buvo laukinė sritis, kurios miš
kuose gyveno daug meškų ir 
kitokių laukinių žvėrių. Ten 
aš užaugau. Buvo ten taip va
dinamų mokyklų, bet iš jų mo
kytojų nebuvo reikalauta jo
kių kvalifikacijų apart mokė
jimo skaityti, rašyti ir skait
linėmis skaičiuoti, kad galėtų 
sudėti du ir du. O jei pasitai
kydavo toje apylinkėje už-
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Sovietai Sumuša Na 
cių Pastiprinimus ir 

Jų Čiužininkus

AMERIKIEČIAI ATSILAIKO 
PRIEŠ KELIS KARTUS

DIDESNES JAPONŲ JĖGAS

Raudonarmiečiai Atmetė Vokiečius dar 7 Mylias Atgal 
Smolensko Srityje; Atkariavo Tuzinus Vietų; La’mi Krime

klysti kokiam klaidūnui, mo- “—
kančiam lotynu kalbos, tai į Maskva, vaS. 11. — Noi’S 
tokį būdavo žiūrima kaip į ko- vokiečiai VISU greitumu SU- 
kį raganių. Nebuvo ten nieko, gabeno naujus daugius SUVO 
kas galėtų akstinti žmogų atsarginių kareivių prieš 
siektu mokslo. Sovietus, bet raudonarmie-

“Todėl, kai aš pasiekiau su- čiai tebeveda ofensyvą pries 
brendesnį amžių, nedaug teži- naClUS ir Stumia jllOS atgal 
nojau. Bet vistik kaip nors ga- įvairiose fronto dalyse, 
įėjau skaityti, rašyti ir sudėti 
du ir du, bet tai ir buvo vis
kas. Tą nedidelę pažanga, ku-; riuomenė atmetė vokiečius | 
na as įgijau apsvietoje, įgi- f|ar septynias mvlias atgal 
jau ją laika iš la.ko verčiamas h. atkavjav0 (|al. *35 miestc. 
re,kal° •' • liūs ir kaimus.

;A1KARIAVO DESČTKŲS kįegju gatvėse Rževo mies- 
MIESTŲ. TŪKSTANČIUS įto> į vakarus nu0

KAIMŲ NUO NACIŲ j Maskvos. Sovietai atėmė 
Nuo lapkričio 29 d. ikilpUSę to strateginio miesto 

vasario 7 d. Sovietai atka-ijg naciu.
riavo nuo vokiečiu 80 mies-J ’ > . ,
tu ir 4 800 kaimu ! Vokiečiai subūrė daugiau

Gavę didelių pastiprini- kąiP 45,000 savo kariuome
nių, naciai visur atkakliau'ne? Pries rusus Rževo sri- 
priešinasi r a u d onarmie-i^į^’ ^.aiP sak° anglų p ra
čiams. Šiauriniai - centrali- nesimai iš sovietinio fron- 
niame fronte jie pradėjo 
vartot ir čiužininkus.

600 naciu čiužininku Ka- € t-

Šitaip apie save rašė vienas 
žymiausiųjų Amerikos vyrų — 
19-tojo šimtmečio gigantas, 
Abraomas Lincolnas, 16-tasis 
iš eilės Jungtinių Valstijų pre
zidentas.

Be jokių pretenzijų, be jo
kio išdidumo, kukliai, gražiai 
jis pasako, kad jis gimęs ir 
augęs varge ir žinojimą, kurį 
jis pasiekė, pasiekė didelėmis 
savo pastangomis ir gabumais.

Iki 22 metų amžiaus Lincol
nas dirbo žemės ūkio darbus.

Ir 
save 
syti, 
d ei į
statesmaną, bet podraug išmo
ko puikiai rašyti. Jo tūli raš
tai šiandien yra nemirštami,— 
studijuojami mokyklose, ban
domi išmokti atmintinai.

žmogus, kuris pats per 
pramoko skaityti ir ra- 
išaugo ne tik i labai di- 
politiką, visuomenininką,

Centraliniame fronte, lin
kui Smolensko sovietine ka-

linino fronte metėsi ant ru
sų, apsupančių vieną mies
tą ar miestelį, bandydami 
pralaužt apsupimo liniją. 
Raudonarmiečiai n u kovė 
300 tu vokiečiu čiužininku, v v- u 7
o kitus nuvijo atgal.

(Tąsa 5 puslapyje)

Mūšiai Rževo Gatvėse
London, vas. 11. — Verda 

: mūšiai tarp Sovietų ir vo-

Nukirto Jau 163 Japonų Orlaivius Filipinuose; Atmušė 
Priešų Atakas; Japonai Bombarduoja Amerikiečių Fortus

Oficialiai Amerikos Pranešimai
>

Anglai Neatlaikysią 
Singapore nuo Štur
muojančių Japonų

125,000 Japonų Apgulė Anglus Singapore Tvirtumoje, 
Anglam Trūksta Orlaivių Atmušt Japonų Bombininkus

Washington, vas. 10. — Karo departmentas išleido 
sekamus pratesimus:

Filipinų Sritis — Generolas MacArthur savo prane
šime. pabrėžė, kaip kietai yra pasiryžę kovot jo ameri
kiečiai ir filipiniečiai kareiviai. Tikrai sužinota, jog 
Bataan pusiausalyje veikia penkios divizijos patyrusių 
Japonijos kareivių, be to yra daug kitos juos remian
čios priešų kariuomenės, o dar pranešta, kad japonai 
iškėlė naujų savo jėgų į Lingayen įlankos sritis. Tatai 
parodo, kiek priešai turi daug daugiau jėgų prieš ame- 
rikiečius-filipiniečius.

Kautynės Bataan pusiausalyje per paskutines 24 va
landas buvo su pertraukomis, bet ypatingai žiaurios. 
Japonai nukentėjo sunkių nuostolių.

Per paskutines 24 valandas mūsų kariuomenė nušo
vė žemyn septynis priešų orlaivius. Tai viso nuo karo 
išsiveržimo iki šiol Filipinuose sunaikinta jau 163 ja
ponų orlaiviai, kaip yra tikrai patvirtinta. Buvo patai
kyta ir į daugelį kitų Japonijos orlaivių, ir, turbūt, jie 
taipgi sunaikinti, bet tatai nėra Įrodančiai patvirtinta.

Paslėptos japonų kanuolių baterijos iš Cavite pa* 
krančių vis bombarduoja amerikiečių pozicijas apgulos 
ugnim. Mūsų kanuolės atsišaudydamos turėjo kiek pa
sisekimo.

Kairysis sparnas mūsų kariuomenės padarė vietinę 
kontr-ataką ir išvalė likučius japonų grupių, kurios 
buvo pirmiau prasiskverbusios per mūsų linijas. Japo
nai panaujino bandymus iškelt daugiau savo kariuo
menės į vakarinį pajūrį, bet mūsų artilerija sustabdė 
tuos jų bandymus.

Dešiniajame mūsų linijų gale buvo aštrių susikirtimų 
su japonais, o vidurinėje fronto dalyje jie pasmarkino 
spaudimą prieš mūsų pozicijas. Priešų artilerija per 
trumpą laiką bombardavo mūsų fortą Drum. Manoma, 
kad mūsų kanuolės sėkmingai atsakė į jų ugnį.

Hawaii — Komanduojantis generolas Hawaiiuose 
praneša, jog priešų submarinas toje srityje sausio 28 
d. torpedavo ir nuskandino Jungtinių Valstijų trans
portą “Royal T. Franką.” Dingo 29 asmenys iš buvu
siųjų tame laive. 33 kiti pasiekė Hawaiiu uostą. 
“Frank” buvo mažas prekinis laivas, viso 224 tonų, ir 
plaukiodavo tarp Hawaiiu salų.

Holandų Indija — Mažas būrelis amerikinių armijos 
lėktuvų P-40 rūšies susidūrė su skridusiais japonų 
bombanešiais. Įvykusiame mūšyje tapo sunaikintas vie
nas priešų- orlaivis. Nei vienas mūsų lėktuvas nesužeis
tas.

Vokiečiai Sakosi Atmu- Naciai Badu Marina
šą Raudonarmiečius Jugoslavijos Žmones

Tokio, vas. 11. — Japonai 
skelbė šiandien, kad jie po 
keliu valandų užimsia tvir- 
tovišką anglų Singapore 
miestą, to paties vardo sa
loje, į pietus nuo Malajų pu- 
siausalio. Japonai sakėsi, 
kad jų artilerija tik už še
šių mylių į šiaurių vakarus 
nuo Singapore miesto bom
barduoja jį.

Pasak japonų, tai jie pa
sitaisę cementinį tiltą-vieš- 
kelį per Johore jūros siau
rumą, tarp Singapore salos 
ir Malajų pusiausalio, ir da
bar tuom tiltu siunčia savo 
kariuomenę į salą. — Ang
lai, pasitraukdami iš Mala- 
jaus pusiausalio į Singapo
re salą, susprogdino tą til
ta, v

i pasitaisytu tiltu iš Malajų 
pusiausalio Į Singapore sa
lą. Anglai sako, kad Japo
nai vandeniu perkelia dau
giau savo kariuomenės į 
Singapore. Japonų kanuolės 
ir orlaiviai gina besikelian
čius saviškius į Singapore 
sala, v

Japonai permetė bent 
125,000 savo kariuomenės į 
tą salą.

Anglai praneša, kad jie 
jau pirmiau suardė savo lai
vyno stovyklą šiauriniame 
Singapore pakraštyje.

Dabar, pasitraukdami iš 
šiauriniai - vakarinės Sin
gapore salos dalies, anglai 
susprogdino įvairius pasta
tus ir sunaikino žibalą ir 
kitus reikmenis, kurių ne
paspėjo išsigabenti.

Šiuos žodžius berašant, 
anglų radijas pranešė, kad- 
jie padarė kelias sėkmingas 
kontr-atakas prieš japonus, 
'besibriaujančius artyn Sin
gapore miesto.

Japonų orlaiviai smigi- 
kai nuolat bombarduoja 

i Singapore tvirtumą ir žeria 
įkulkasvaidžių ugnį Į anglus. 
Anglams trūksta orlaivių.

London, vas. 11. — Ang
lų spauda ir radijas abejo
ja, ar jie atlaikys Singapore 
nuo japonų; užginčija, kad 
japonų kariuomenė pereina

Majoras LaGuardia 
Pasitraukė iš Civilių 

Apsigynimo Vadovybės

Vichy Franc. Valdžia 
Prezid. Rooseveltas Sa-i -KhismNady Vergė 

ko, Nualsint Priešus ir . V • • • T •7 gauta pranešimai, jog Vi-
,chy Franci j os valdovas Pe
tain įspėjo visus diplomati
nius savo atstovus užsie
niuose nesipriešint fašistų 
Ašies planams. Jis jau pa

svare eilę savo diplomatų 
iš vietų už tai, kad jie pa
sipriešino pervedimui fran- 
cūzų laivų kariniams nacių 
reikalams.

Tada Sukriušinti
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pasikalbėji
me su spaudos atstovais pa- j 
reiškė, kad didžioji strategi- ■ 
ja Amerikos ir visų Jungti
nių Tautų yra pirma sunai
kint kaip galint daugiau 
priešų kariuomenės ir pa
būklų, nualsint juos, išsemt, 

jo tada sutriuškint.
‘ Prezidentas sakė, kad da

bar amerikiečiai visose ša
lies dalyse taipgi supranta, 
jog yra vedamas visąpasau- 

Netikiu, lį apimantis karas, ar mes 
kad Jungt. Valstijos būtų su- to norime ar ne.

“Jei norima apie mano as
menį daugiau sužinoti; tai, ga
lima sakyti, esu šešių pėdų ir 
arti keturių colių aukščio; lie
sas; sveriu bendrai paėmus 
apie šimtą aštuonias dešimtis 
svarų; tamsios išvaizdos, 
šiurkščių juodų plaukų ir pil
kų akių. Kitokių žymių neat
simenu. . .”

“Pasidalinę namai negali 
laikytis. Aš manau, kad ši vy
riausybė negali visuomet išsi
laikyti būdama pusiau vergiš
ka ir pusiau laisva.

[VAIRIOS ŽINIOS

skaidytos, — netikiu, kad na
mai sugriūtų, — bet tikiu, kad 
ši šalis turės liautis buvusi pa
sidalinus . . .”

Taip, mūsų šalis liovėsi bu
vusi pasidalinus, bet tas daug 
kaštavo. Civiliniame kare, ku
ris tęsėsi apie tris metus, žu
vo daug žmonių ir turto. Lin
colnas vadovavo tam karui. 
Ant jo pečių gulė našta. Jis 
išvedė kraštą iš krizio.

Lincolnas panaikino vergiją 
Amerikoje. Jis buvo pasimo
vęs pravesti krašte daug re
formų ir todėl apsiėmė antram 
terminui prezidentauti. Deja, 
vergų savininkai neleido jam 
prezidentauti. Jie u ž 1 e ido 
žmogžudį Booth, kuris nušovė 
Lincolną. Tai buvo 
tų balandžio 14-tą 
name Washingtono

Sulaikant 
alsinant 
Valstijos 
185,000 <
tanku ir 
prekinių laivų, 
apie karinius; tuomet ši ša
lis' išvien su visomis Jung
tinėmis Tautomis turėtų 
nusveriančią pabūkių galy
be sukriušint fašistiniu 
kraštų Ašį, kai)) kad andai 
prezidentas teigė viešame 
pareiškime.

priešus ir be- 
juos, Jungtinės 
turės pasistatyt 

orlaivių, 120,000 
18,000,000 tonų 

nekalbant

Singapore, vas. 11. — 
Anglų radijo stotis Singa
pore, apgulamame japonų, 
vėl veikė, bet silpnai.

1865 me
dieną vie- 
teatrų.

Lincolnas yra pasakęs:
“Ši šalis su savo įstaigomis 

priklauso žmonėms, kurie joje 
gyvena. Kuomet jie besijaus 
pavargstą dėlei gyvuojančios 
valdžios, jie gali panaudoti

Kanados Prieplauka. — 
Fašistu submarinas nuskan
dino dar vienų anglų laivą 
Kanados vandenyse. Neži
nia, kas atsitiko su 48 jo jū
rininkais.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo departmentas 
patvarkė, kad ir filipinie
čiai jau gali tapt oficieriais 
šios šalies armijoje.

New York. — čia girdė
tas nacių radijas pasakojo, 
kad, girdi, didlaivis “Nor
mandie-Lafayette” New 
Yorke buvęs tyčia padegtas.

San Francisco, Calif. — 
Liudijama, kaip karinis A- 
merikos laivas sunaikino du 
japonų submarinus.

Berlin. — Nacių radijas 
skelbė, kad jie atmušę stip
rias rusų jėgas, kurios puo
lėsi pralaužt vokiečių lini
jas Leningrado apylinkėje. 
Sako, kad nacių artilerija 
“su geromis pasėkomis” 
bombardavo karinius taiki
nius ties Sovietų laivyno 
stovykla Kronštadte.

BELGŲ LEGIONAS
/

Nacių komanda giria 
Flamandų Legioną (sure
krutuotą iš Belgų gyvento
jų), kad jis atsižymėjęs at
mušime daugmeniškų atakų 
iš Sovietų pusės, r

savo konstitucinę teisę patai* 
syt ja, arba revoliucinę teisę 
pašalinti bei nuversti ją.”

šiandien, kai mūsų kraštas 
gyvena didelį krizį, privalome 
juo labiau studijuoti Lincolną, 
susipažinti su jo mokymais ir 
vienytis priešo-agresoriaus su
naikinimui !

Washington. — Jungtinė
se Valstijose dabar yra jau 
5,400,000 narių Civilinių 
Apsigynimo įstaigos.

SUDEGĖ PENKI APSIGY
NIMO FABRIKE

London. — 10 asmenų už
mušta ir 5 sužeista, nukri
tus anglų orlaiviui ant na
mo.

Hamilton, Ohio. — Sude-i 
gė 5. žmonės 'per gaisrą 
Herring-Hall-Marvin Safe 
Kompanijos fabrike, kuris 
turėjo karinių .užsakymų 
už 7 mik dolerių.

Ankara, Turkija. — Syrų 
laikraštis “Orient” atiden
gia, kad naciai išplėšė 90 
procentų viso grūdų der
liaus Jugoslavijoj, o gyven
tojams paliko tiktai 10 pro
centų. Vokiečiai užgrobė 
faktinai visus , jugoslavų 
galvijus.

Jugoslavijos dauguomenė, 
todėl, alkana arba tiesiog 
badauja.

Gręsia Nauja Japonu 
Ataka Bataane

Washington, vas. 11.—Ja
ponai stiprinasi iš naujo štur
mu ot amerikiečius-filipiniečius 
Bataan pusiausalyje.

Amerikiečių-filipiniečių ten 
yra tik apie 20,000 kariuome
nės, o japonai turi 100 iki 150 
tūkstančių patyrusių kareivių.

Spėjama, kad gal amerikie
čiai bus priversti pasitraukti į 
Corregidor tvirtovišką salą.

tVashington. — New Yor- 
ko majoras La Guardia pa
sitraukė iš Civilinių Apsi
gynimo įstaigos direkto
riaus vietos. Pasitraukimo 
laiške jis rašo prezidentui, 
jog apleidžia tą vietą su pa
ties prezidento užgyrimu. 
Be to, sako: “Aš jaučiu, 
kad pradinis paskyrimas 
man suorganizuot tą įstai
ga jau yra pilnai atliktas.”

Singapore. — Kai kūne 
kariniai žinovai spėja, kad 
'japonai bile valandą galį 
1 užimt Singapore tvirtumą.

Aukštieji anglų karinin
kai pripažino, kad Singa
pore padėtis “pavojinga” 
'anglams.

į Japonai, Sako, Įsiveržę 
; Į Singapore Miestą

Kartu majoras La Guar
dia pasižada eit bile parei
gą, kurią prezidentas jam 
paskirtų šaliai ginti.

Prez. Rooseveltas laišku 
šiltai padėkojo majorui La-; 
Guardija už suorganizavi-; 
mą Civilinių Apsigynimo! 
įstaigos.

Dabar prezidentas pasky- 
irė tos įstaigos direktorium 
profesorių Jamesą M. Lan-> 
disą, galvė, Harvardo Uni
versiteto teisių skyriaus.

Tokio, vas. 11. — Japonai 
garsinasi, kad jie jau įsiver
žę į patį Singapore miestą 
su jo tvirtumą.

(Anglai teigia, kad jie, 
kontr-atakuodami japonus, 
turėjo kiek pasisekimų ties . 
Singapore miestu.)

Japonai Šaukė Singa
pore Pasiduoti

-------- Tokio. — Japonai primė-
Kai kurie kongreso na-j te iš oro tūkstančius lape- 

riai kritikavo prez. Roose-|lių su atsišaukimu į anglus 
velto žųioną ir majorą La-Singapore pasiduoti. Nes, 
Guardija už tai, kad jinai girdi, japonai nenorį Singa- 
paskyrė Melvyną Douglasą, .pore miestą paversti pele- 
judamųjų paveikslų akto- nais.
rių, ir Mayrisę Chaney, šo- ------------
kikę į apmokamas vietas 10aUgįaU JapOny IsiVer- 
Civilini^ Apsigynimo jstai- v- . n i i T rT
go j. Jiedu buvo paskirti kai- ^6 1 Celebes Salą
po fiziniai lavmtojai, drą- Batavia> vas n._japonai 
sintojai bei blaivintojai to- ^ar trijose vietose įsiveržė i 

• . ^^^kniiam, jeigu Celebes salą, Rytinėje Holan-
priešai iš oro bombarduotų Indijoje: laimėjo naujas 
Amerikos miestus ir žmo- papėdes »savo planuojamam 
nėms tektų ilgiau būti slop- žygiui prieš svarbiąją holan- 
tuvėse. ;du salą Javą.
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' Irano-Sovietų-Anglijos Sutartis
Kada Sovietų Sąjungos ir Anglijos ka

ro jėgos apvalė Iraną (Persiją) nuo Hit
lerio ir Mussolinio šnipų ir penktosios 
kolonos, tai tos šalies liaudis lengviau 
atsikvėpė.

Kiek laiko atgal Iranas, Sovietų Są
junga ir Anglija pasirašė bendros pagal
bos sutartį. Pagal tą sutartį Anglija ir 
Sovietų Sąjunga, tam tikrose Irano da
lyse, laikys armiją.

Dabar ateina žinių iš Irano, kad tos 
šalies gyventojai globoje Raudonosios 
Armijos ir Anglijos ginkluotų jėgų jau
čiasi saugūs nuo bent kokių Hitlerio ir 
Mussolinio provokacijų. Irano parlamen
te (Majlis) atstovai sakė džiuginančias 
kalbas priimdami sutartį. Parlamentas, 
Sovietų Sąjungos ir Anglijos atstovai 
kasdien gauna iš įvairių Irano dalių pa
sveikinimus ii’ dėkingumą, kad hitleri
ninkų veiklai padarytas galas.

Vokiečių Karo Belaisvių Balsas
Prieš tūlą laiką Sovietų Sąjungos liau

dies komisarų pirmininkas V. Molotovas 
išleido visam civilizuotam pasauliui pa
reiškimą apie vokiškų nacių barbariškus 
žiaurumus, atliktus okupuotuose SSSR 
kraštuose. Tai buvo dokumentas, faktais 
įrodąs, kaip naciai žvėriškai elgiasi su 
civiliniais gyventojais.

Dabar turime antrą didelės vertės do
kumentą. Tai pareiškimas, išleistas vo
kiečių karo belaisvių Sovietų Sąjungoje. 
Jame visa eilė vokiečių kareivių, paimtų 
į SSSR nelaisvę, pareiškia, ką jie yra ma
tę savo akimis, kaip jiems buvo įsakyta 
daryti su raudonarmiečiais, paimtais į 
nelaisvę. Sunku tikėti, kad žmonės taip 
būtų galima sužvėrinti. Tik paimkime 
vieną pavyzdį:

“Harry Marekas, iš Oclsos, netoli 
Breslau miesto, eilinis kareivis, priklau
sąs 18-tai tankų divizijai, pareiškia, kad 
birželio 21 dieną, tuojau prieš pradėji
mą prieš Rusiją karo, mes gavome se
kamą įsakymą: Raudonosios Armijos ko
misarai turi būti ant vietos nušauti; jo
kių ceremonijų su jais nedaryti. Nesirū
pinti rusų karo belaisviais. Jie turi būti 
ant vietos pakloti. Mums buvo įsakyta 
nušauti bile civilinį gyventoją, kuris at
rodytų kame nors įtartinas.”

Tai vienas ir pats vyriausias vokiškų 
banditų įsakymas. Matyt, kareiviai ir 
karininkai jo ir laikėsi. Vokietijos karo 
komanda šitaip manė: šaudysime kiek
vieną, kuris tik kiek nors pasipriešins, 
kuris bus įtartinas, šaudysime komisa
rus, šaudysime visus įtariamuosius asme
nis. Mes užkariausime Sovietus ir 
pasaulis nei nešinos, kad taip elgėmės.

Bet išėjo priešingai. Vokietijos bandi
tams prisiėjo pasitraukti, prisiėjo daug 
kareivių nelaisvėn atiduoti, ir pasaulis 
sužinojo jų baisius darbus.

Už tuos savo barbariškus žygius, už 
nužudymus milijonų žmonių vokiški ban
ditai turės atsakyti. Ir užmokėti jie tu
rės brangiai!

Hitlerio Generolai “Ilsisi”
Kada Hitlerio armijos veržėsi į tas 

šalis, kur buvo joms dirva paruošta 
penktosios kolonos, kur veikė Hitlerio 
šnipai, tai jos buvo “nesulaikomos” ir 
Hitlerio generolai laipsniais augo, kaip 
ant mielių, nuo kapitonų linkui generolų, 
nuo generolų linkui maršalų.

Kita padėtis yra Sovietų Sąjungos 
fronte. Sovietų Sąjungos valdžia išravė
jo tuos elementus, kurie norėjo Hitleriui 
tarnauti. Raudonoji Armija ir liaudis 
didvyriškai veda karą už savo ir visos 
žmonijos laisvę.

Ir Hitlerio armija ne tik sulaikyta, bet 
ir varoma atgal. Vien prie Sevastopolio 
hitlerininkai neteko per 40,000 karių. 
Veik nėra tos savaitės, kad nenumirtų 
kokis aukštas Hitlerio generolas, kad jis 
negautų “širdies,” “nervų suirimą,” “a- 
popleksijas” ir kitas ligas.

Šiomis dienomis Sovietų fronte galą 
gavo Hitlerio fortifikacijų būdavo j imo 
generolas Fritz Todt, tai jau 27-tas di
delis nacių generolas, užmuštas Sovietų 
fronte. O kiek jų atsidūrė Hitlerio ne
malonėj ir buvo pavaryti?

“Normandie” Nelaimė
New Yorko prieplaukoj sudegė ir ap

sivertė didžiausias laivas “Normandie,” 
kuris buvo pavadintas “Lafayette.” Lai
vą išbudavojo Francija ir jos inžinieriai. 
Jo išbudavojimas ir puikus įrengimas at
siėjo $56,000,000. Tai buvo gražiausias ir 
greičiausias keliauninkų laivas.

Jį ir kitus Francijos laivus perėmė 
mūsų valdžia. “Normandie” gražūs įren
gimai išimti ir laivas buvo įrengiamas 
pervežimui karių kovai prieš hitlerizmą. 
Šis laivas būtų atlikęs savo rolę šioj ko
voj.

Bet pirmadienį, kada ant laivo dirbo 
per 2,000 darbininkų, ten kilo gaisras. 
Gaisras tęsėsi kelias valandas. Vienas 
žmogus žuvo, virš šimtas sužeista. Ant 
kiek laivas sudegė ir sugadintas, sunku 
pasakyti. Ar jis bus galimas pataisyti? 
Ar jis galės dar būti paleistas naudoji
mui karo metu?

Kodėl ten kilo tas gaisras? Kodėl jį 
nebuvo galima užgesinti ir laivą išgel
bėti? Tie dalykai dar nežinomi. Gal tai 
nelaimės auka, gal tai hitlerininkų dar
bas.

Daug tauškia ponas Dies apie savo 
“veiklą,” bet faktai rodo, kad jis savo 
veikla tik kenkia mūsų krašto atsparu
mui. Toki elementai, kaip Dies, kurie ne 
tik nejieško Hitlerio penktakolonistų, bet 
net ir pirštu nurodžius į juos jų nema
to, kurie tik prieš darbo žmones galan
da savo dantis, dabartiniu laiku skaldo 
mūsų šalies atsparumo jėgas ir nepade
da karą laimėti.

Moterų ir Jaunuolių Atydai!
Mūsų dienraščiai, ypatingai “Laisvė,” 

turi daug korespondentų." Tai labai džiu
ginantis dalykas./Mums rašo vyrai, mo
terys, jaunuoliai. Rašo darbininkai, biz
nieriai ir profesionalai. Ir kuo daugiau 
dienraštis turi bendradarbių ir kores
pondentų,. tuo jis darosi geresnis ir įvai
resnis.

Mūsų dienraštis turi įvairių skyrių, jų 
tarpe Moterų ir anglų kalboj jaunimo. 
Šiuo kartu mes norime kreipti atydą 
draugių moterų ir jaunuolių, kad yra pa
geidaujama, kad jie daugiau rašinėtų. 
Anglų kalboje skyrius bus geresnis, jei
gu įvairiais klausimais daugiau jaunuo
lių rašys į jį.

Moterų skyrius bus geresnis, jeigu mes 
gausime daugiau į tą skyrių korespon
dencijų apie moterų veikimą, ypatingai, 
dabar Civilių Apsigynimo reikalais, mez
gėjų ratelius, bonų pardavinėjimą, aukų 
rinkimą Sovietų Sąjungos pagalbai ir ki
tais klausimais.

Žinoma, kaip moterų, taip ir jaunuolių 
rašinėjimą mes nenorime aprubežiuoti 
tik tais skyriais. Galinčius ir galinčias 
rašyti, turinčius gabumo, prašome abel- 
nai dienraštyje bendradarbiauti. *

Literatūros Platinimas
Pas muš yra apščiai literatūros, kuri 

turėtų pasiekti plačias lietuvių • mases. * 
Daug yra platinimui Literatūros Drau
gijos gerų knygų. Vėlesniu laiku išleis
ta dvi brošiūros, kurių tikslas yra mobi
lizuoti mases kovai prieš hitlerizmą. Bro
šiūros išsiuntinėtos Literatūros Draugi
jos kuopoms platinti.

Literatūros Draugijos centro sekreto
rius D. M. šolomskas sako, kad eilės ko
lonijų draugai ir draugės praneša, kad 
minėtos antihitleriškos brošiūraitės labai 
lengvai platinasi. Taip rašo draugai iš 
Rochester, New Kensington, Washing
ton, Los Angeles, Chicagos ir daugelio 
kitų kolonijų.

Pirkite Apsigynimo Bonus

Mission to Moscow (Misi
ja į Maskvą), 659 pus. Para
šė Joseph Ė. Davies, kuris 
buvo Amerikos Jungtinių 
Valstijų ambasadorium So
vietų Sąjungoj nuo pabai
gos 1936 iki vidurio 1938 m. 
Išleido Simon and Schuster. 
Kaina $3.00.

Knyga susideda iš konfi
dencialių pranešimų Valsty
bės Departmentui Washing
tone, prezidentui Roosevel- 
tui; taipgi iš Davieso asme
niniai rašytų laiškų ir die
ninių užrašų.

Washington© valdžia da
vė specialį leidimą viešai 
knygos formoj paskelbti 
svarbius pono Davieso pra
nešimus su tuo supratimu, 
kad padėtis dabar labai 
svarbi, kad Amerika užmez
gė draugingesnius ryšius su 
Sovietais, o tie pranešimai 
suteikia daug įdomios me
džiagos apie Sovietų Sąjun
ga.

Reikia pasakyti, kad tai 
yra pirma tokia knyga šioj 
šaly, parašyta žymiaus ame
rikiečio, Amerikos valdžios 
atstovo, apie Sovietų Sąjun
gą

Autorius pažymi: kuomet 
p f e zidentas Rooseveltas 
1936 metų pabaigoj pasi
kvietė jį ir pranešė, kad no
ri paskirti jį ambasadorium, 
tai jis atsakė, kad jis norė
tų būt ambasadorium tik 
Rusijoj arba Vokietijoj.

Prezidentas Rooseveltas 
jam atsakė,^ kad jis paski
ria jį ambasadorium Sovie
tų Sąjungon, ir po to pats 
prezidentas išsireiškė, kad 
jis pats “labai norėtų ma
tyti Rusiją” prie dabartinių 
sąlygų.

Reiškia, ne tik ponas Da
vies, bet ir pats prezidentas 
Rooseveltas labai domėjosi 
Sovietų Sąjunga. Preziden
tas išsireiškė, jog Rusijai 
bus lemta lošti svarbią rolę 
ryšy su Europos taika ar 
karu. .

Atmuša Melus, Išsklaido 
Neapykantą

Mums visiems žinoma, 
kiek daug melų buvo pas
kleista prieš Sovietų Sąjun
gą; kiek daug neapykantos 
ir priešingos agitacijos bu
vo paskleista. Aišku, tas nu
statė labai daug Amerikos 
žmonių prieš Sovietų Sąjun
gą. Tą supranta ir ponas 
Davies, ir todėl jis knygos 
įžangoj sako:

“Mūsų' šaly buvo ir yra 
daug griežtos nuomonės, 
kiek neapykantos ir daug 
klaidingo aiškinimo apie 
Rusiją ir Sotie tų Sąjungą. 
Būdamas bąšališku, aš ti- 
kiuosiu, kad medžiaga, pa-

J. Siurba
teikta šioj knygoj, suteiks 
faktinį pamatą ir gal būt 
daugiau teisingesnio supra
timo apie Sovietų valdžią, 
jos vadus ir jos žmones.” 
(Pus. XV.)

Ir nėra abejonės, kad 
rimti, bešališki Amerikos 
žmonės, perskaitę šią kny
gą, matys, kiek daug klai
dingo aiškinimo buvo apie 
Sovietų Sąjungą. O kad 
Amerikos žmonės, ypač šiuo 
tarpu, nori daugiau sužino
ti apie Sovietų Sąjungą, tai 
parodo šis faktas: dabar 
daugiau šios knygos parsi
duoda, negu bile kurios ki
tos knygos Amerikoj.

Darant šios knygos ap
žvalgą, prisieina pažymėti 
keturis vyriausius dalykus, 
kuriuos autorius gvildena:

1. Sovietų Sąjungos sant
varka; politinė ir ekonomi
nė padėtis.

2. Kodėl nėra Sovietų Są
jungoj penktosios kolonos 
arba išdavikų Kvislingų, 
kurie tarnautų Hitleriui?

3. Kaip Sovietai veikė už 
taiką ir kaip Anglija, Fran
cija, Lenkija ir kitos valsty
bės tam kenkė ir su panie
ka žiūrėjo į Sovietus. Dėl 
ko Sovietai buvo priversti 
padaryti nepuolimo sutartį 
su Hitleriu?

4. Kaip Sovietų Sąjunga 
galinga militariniai ir eko
nominiai: ar ji gali sudau
žyti Hitlerio karo mašiną?

Autorius pažymi, kad 
jam, kaipo demokratui ir 
k a p i t a listui, kaipo tikin
čiam į progas individualiai 
prasisiekti, daug geriau pa
tinka Amerikos demokrati
nė santvarka, negu santvar
ka Sovietų Sąjungoj.

Bet jis duoda kreditą So
vietų vadams už jų pasi
šventimą ir pastangas ge- 
rint paprastų žmonių,būvį. 
“Mano nuomone,” rašo Da
vies, “Rusijos žmonės, So
vietų valdžia, ir Sovietų va
dai pamatiniai vaduojasi ar
timo meilės supratimu. Jų 
tikslas plėsti žmogaus bro
liškumą ir gerinti paprastų 
žmonių padėtį. Jie trokšta 
sutverti draugiją, kur žmo
nės galėtų gyventi lygybė
je... Jie yra pasišventę tai
kai...” (Pus. 511.)

Jis taipgi pažymi, kad So
vietų Sąjunga padarė dide
lį progresą ekonominėj sri
ty, pramonės plėtimo srity. 
Jis rašo:

“Į mane padarė didelį įs
pūdį tas, ką aš mačiau So
vietų Sąjungoj. Tai buvo 
nepaprasta matyti Sovietų 
Sąjungą bandyme atsiekti 
to bėgy penkių ar šešių me
tų industrializacijos srity, 

kas ėmė Jungtinėms Valsti
joms keletą gentkarčių at
siekti.” (Pus. 53.)

“Tuščios lygumos tapo 
paversta į milžiniškus pra
moninius plotus bėgy šešių 
metų. Įmonės ir įrengimai 
(mašinerija), ką aš mačiau, 
yra pirmos rūšies...” (Pus. 
91.)

“Abelnai kalbant, mano 
sprendimas patvirtina abel- 
ną įspūdį čia Diplomati
niam Korpuse, tai yra: jei
gu taika dar tęstųsi penkis 
ar dešimts metų, tai nepa
prastos pasekmės bus at
siektos ta industrine prog
rama.” (Pus. 96.)

Kodėl Sovietų Sąjungoj 
Nėra Penktosios Kolonos
Būdamas Sovietų Sąjun

goj, Davies atydžiai sekė 
suokalbininkų-išdavikų (Ra- 
deko, Zinovjevo, Bucharino 
ir kitų) teismus, kurie tuo
met įvyko, ir apie tuos teis
mus plačiai raportavo Wa- 
shingtono valdžiai. Kaipo 
advokatas, jis didelę domę 
kreipė į teismo procedūrą, į 
kaltinamųjų prisipažinimą 
ir tt. Jis savo raportuose 
Washingtonui darė visokius 
išvadžiojimus apie kaltina
mus, plačiai padavė viso
kias nuomones, pats nuo sa
vęs pripažindamas, kad 
sulig visų davinių kaltina
mieji buvo tikrai nusikaltę. 
Bet jam tuomet atrodė, kad 
tie teismai ir valymai buvo 
ne dėl to, kad kaltinamieji 
būtų buvę tikrai susirišę su 
Vokietija ir Japonija, kad 
sunaikinti Sovietų valdžią, 
bet kad jie buvę tarp savęs 
sudarę suokalbį prieš Stali
ną ir jo pritarėjus.

Davies rašo, kad liepos 4 
d. jis kalbėjosi su Litvinovu 
ir jam priminęs, kad Raudo
nosios Armijos generolų su
šaudymas, kad tie valymai 
labai kenkia Sovietų reputa
cijai užsienyje. Bet “Litvi
novas buvo labai atviras,” 
sako Davies. “Jis pareiškė, 
kad jie tais valymais turėjo 
“užtikrinti,” kad ant toliaus 
nebebūtų išdavystės, kuri 
galėtų kooperuoti su Berly
nu ir Tokyo; kad kurią nors 
dieną pasaulis supras, kad 
tai, ką jie padarė, tai buvo 
apsaugojimui jų valdžios 
nuo “gręsiančios išdavys
tės.” Faktinai, jis sakė, jog 
jie patarnauja visam pasau
liui “patys apsisaugodami 
nuo Hitlerio ir nacių grę
siančio pasaulio užvaldymo, 
ir tuo būdu išlaikydami So
vietų Sąjungą galingą kaip 
tvirčiausią atsparą prieš na
cių pavojų. Kad kurią nors 
dieną pasaulis įvertins, kaip 
žymus žmogus • buvo Stali-
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nas.” (Pusi. 167.)
Į tą Litvinovo pareiškimą 

ponas Davies didelę domę 
kreipė, ir užsirašė savo die
nynai!.

Bet dabar Davies nurodo, 
kad jam visas dalykas tuo 
klausimu labiau paaiškėjo, 
kuomet Hitleris užpuolė So
vietų Sąjungą.

Už trijų dienų po Hitlerio 
užpuolimo ant Sovietų Są
jungos ponas Davies kalbė
jo Wisconsin Universitete ir 
štai ką jis rašo:

“Kas tai iš publikos už
klausė: ‘O kaip yra su penk- 
takolonistais Rusijoj?’ Aš 
tuo jaus pasakiau: ‘Ten nėra 
nei vieno — jie sušaudė 
juos.’

“Važiuojant traukiniu tą 
dieną, ta mintis buvo mano 
galvoje. Buvo kas tai tokio 
nepaprasto, kuomet pradė- 
jai mąstyti, jog ryšyj su da- 
barti n iu nacių įsiveržimu 
nebuvo girdėt nei žodžio 
apie iš ‘vidaus veikimą’ ru
sų linijos užpakalyj. Nebu
vo taip vadinamos ‘viduji
nės agresijos’ Rusijoj, kuri 
kooperuotų su vokiečių 
Aukštąja Komanda. Kuo
met Hitleris maršavo į Pra- 
gą 1939 metais, tai jam 
daug pagelbėjo Henleino 
militarinės organizacijos Če
koslovakijoj. Tas pats atsi
tiko su užpuolimu ant Nor
vegijos. Bet nei Sudeten 
Henleinų, nei slavokų Tisų, 
nei belgų De Grelle’ų, nei 
norvegų Quislingu nebuvo 
Sovietų atsitikime.

’’Galvojant apie tuos da
lykus, puolė man į galvą 
mintis apie galimybę naujos 
reikšmės tų dalykų, kurie 
atsitiko Rusijoj, kuomet aš 
ten buvau. Pribuvęs į Wa- 
shingtoną aš skubinau iš 
naujo perskaityti savo se
nus užrašus, ir, gavęs leidi
mą iš Valstybės Depart- 
mento, peržiūrėjau savo ofi
cialius raportus.

“Niekas iš mūsų Rusijoj 
1937 ir 1938 metais negal- 
vojom apie ‘Penktos Kolo
nos’ veikimą. Ta frazė nebu
vo naudojama. Tiktai paly
ginamai vėlesniu laiku mū
sų kalboj atsirado frazės 
(pasakymai), n u p iešianti 
nacių veikimą, kaip tai 
‘Penkta Kolona’ ir ‘viduji
nis agresorius.’

“Tik bėgy pastarųjų po-. 
ros metų... tapo iškelta 
aikštėn vokiečių organizaci
jų veikimas šioj šaly (Ame
rikoj) ir Pietų Amerikoj, ir 
mes pamatėme tikrą vokie
čių agentų darbą su išdavi
kais Norvegijoj, Čekoslo
vakijoj ir Austrijoj, kurie 
išdavė savo šalis veikdami 
viduje bendrai su Hitlerio 
suplanuota ataka.

(Bus daugiau)

Klausimai ir Atsakymai

Soviety jaunimas > gynė Maskvą taip, kaiį> ir senimas.. Paveikslas parodo jau
nuolius darbe prie įsteigimo anti-tankiniy tvirtumą šalę Maskvos.

Klausimas:
Gerb. “Laisvės” Redakcija:

Prašau duoti paaiškinimą 
per laikraštį apie valdžiai 

j mokamus mokesčius nuo pa
jamų (Federal Income Tax- 

|cs).
Aš ir mario moteris dirba

me dirbtuvėj, tai ar man ir 
mano moterei reikės mokėti 
atskirai, kaip pavieniams yra 
nustatyta (nuo virš $750), ar 
kaip vedusioms—nuo $1500?

Ig. Jaunuolis.
Atsakymas: Galite mokėt 

i atskirai arba, jeigu norite, iš
vien (combined). Darykite, 
kaip junls patogiau išeina. 
Jeigu mokėsite pavieniai, tuo
met, žinoma, turėsite laikytis 
pavieniams nustatytos mokes
čių normos; o jeigu mokėsite 
išvien, tuomet turėsite laikytis 
vedusių normos—mokėsit nuo 
virš $1,500 metinių pajamų.

Visų smulkmenų šiuo reika
lu dar negalime duoti, neš, 
kiek mums žinoma, pajamų 
mokesčių įvairūs nustatymai 
dar vis reformuojami.
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LAIS Ve, Trečias pnslapfa

Negrai kadetai rikiuotėje. Jie lavinasi Tuskegee Institute, Alabamoj.

GARBĖTROŠKA IR BAILYS 
MUSSOLINIS

Rašo Uja Erenburgas

Benito Mussolinis valdo ne
laimingąją Italiją. Raikalau- 
ja, kad jį vadintų “Duče,” o 
laikraščiuose, kalbant apie jį, 
būtų rašomas įvardis su di
džiąja raide: “taip sakė Jis, 
tai šitoks Jo noras, Jis niekad rašyti plėšimo ir žmogžudy,

| čių papildymai.
Paskutinysis sakinys yra' Mussolinis mėgsta išdidu- 

italų fašizmo dogma. Mokiniai, mą. Savo kalbas sako tiktai 
ir kareiviai privalo neabejo-' nuo tam tikro balkono. Jis
jamai atsakyti: “Dučė niekad1 pats save lyginasi prie Juli-

neklysta. . . ”

neklysta.”
Buvo laikai, kuomet Musso

linis socialistu buvo; kaip ir 
visi renegatai, nekenčia viso 
pasaulio. Savo idėjas išmainė 
ant lirų, o šias jam pakišo 
“Fiat” fabriko savininkai, kad 
numalšintų sukilusius darbi
ninkus. Pradėjo tarnaudamas 
italų fabrikantams ir baigė 
pildydamas įsakymus vokiečių 
puskarininkų.

Mussoliniui patinka būti fo
tografuojamu kuo daugiau 
pripuolamose pozose. Atvaiz
duose aš esu jį matęs kokį 
šimtą kartų: tai su karine 
mundiera ir kevalu, tai su 
maudymosi kostiumu, plazo- 
je. Tai nutukęs ir silpnas vy
ras, su pasididžiavimo išvaiz
da ir su perdėtinai atkištu 
smakru.

Biografijose teigiama, kad 
jis puikus šeimos tėvas. Tai 
•tikrenybė. Savo vaikus aprū
pino kuo geriausia. Dukterį 
apvesdino su grafu Ciano, už
sienio reikalų ministeriu. To
kiu būdu, Italijos vyriausybė 
yra šeimos reikalas. Vienam 
Mussolinio sūnui patinka ki
nas. Jo tėvas jį išsiuntė į Ho
livudą; bet kino artistai su
rengė prie viešbučio durų, ku
riame buvo apsistojęs Mussoli
nio sūnus, ką tai panašaus į 
ragų triūbijimą. Prisiėjo ap
leisti mažai svetingą Ameri
ką. Kaip revanšas, Romoje 
garsusis “regisseur” tuoj bu
vo paskelbtas genijum. Kitas 
Mussolinio sūnus, kuris vadi
nasi Bronium, atsidavė prak- 
tiškesniems dalykams: svaidė 
bombas ant abisinų ganytojų 
ir ant kataloniečių senučių. 
Bronius yra parašęs knygą, 
kurioje pasakoja, kaip sma
gu yra naikinti beginklius abi- 
sinus, ir rašo: “Laike bombar
davimų padegdavome sody
bas. Tas suteikdavo nepapras
tą mums malonumą.”

Benito Mussolinis pradėjo 
žudyti pavieniui. Juodmarški- 
nių būriai užpuldavo žurnalis
tus ir darbininkus, katali
kus ir komunistus, žmones 
mušdavo guminėmis lazdo
mis. Juos versdavo nurj'ti 
ricino aliejų, juos kankin
davo. Mussolinis pagarsėjo, 
apart visko, socialistų deputa
to Mateotti žiauriojo nužudy
mo metu. Bailys Mussolinis su
skubo paskelbti: “Aš nekaltas 
Šioje žmogžudystėje.” Pabijo
jo liaudies keršto.

Vėliau pasidarė galinges
niu, atsiekė tikslą. Troško ma
sinių žudynių. Tai Mussolinis, 
kuris pareiškė: “Karas yra 
dieviškos kilmės. Vyrams ka-| 
ras >ra tas pat, kas moterims tanti žvėreliai. Kuomet jsiti-
yra motinystė.” kino, kad francūzų armijos savaites jie užmušę kelis

Abisinijoje Mussolinis nai- nebėra, išėjo ant balkono ir tūkstančius raudonarmiečių 
kino neatsižvelgdamas nė į ra- suriko: “Pirmyn, senosios Ro-'ir suėmę virš 1,000.

mias ganytojų tauteles. Po to, 
į Ispaniją pasiuntę savo juod- 
marškinius. Italai sukruvino 
Malagos gatves. Aš mačiau 
dienynus ir užrašų knygutes 
Mussolinio kareivių. Juose už-

jaus Cezario. Kadangi jis yra 
žemo ūgio, tai svečius priima 

įsėdėdamas ant aukštos kėdės.
Vaikšto pasistiepęs ant galų 

I pirštų. Rodos, kad dausoe gy- 
jventų.

Juodmarškinių batalionai 
pasirenka aukštai skamban- 

! čius vardus. Kareiviai visų pa
saulio armijų supliekti, pasi- 

! vadina “neįveikiamais”, “ne
suvaldomais,” “nepaimamais”. 

Į Nusikaltėliai matosi pasikrik- 
štinę “liūto,” “tigro” vardais. 
Ir dezertyrai pavadinami to
kiais vardais, kaip “audra”, 
“viesulas”, “griausmas”.

Išdidus tėviškasis Mussolinis 
i garbina prostitucijos namus. 
■ Siunčiant savo kareivius į Af- 
' riką, pasirūpino suorganizuo
ti motorizuotus prostitucijos 
vežimus.

Jo žurnalistas Turazzi vie
šai pareiškė, kad Dučė ruošė- 

I si laimėjimui: “Mums geriau 
i patinka arabės ir negrės: jos 
yra labiau patvaresnės, negu

i baltveidės.”
Kaip Kovoja Dučės Armijos

Mussolinis sutvėrė fašistų 
armiją, šitoji armija skiriasi 
nuo kitų tuo, kad ji greitai 

Į pasiduoda. Tai yra, jei norite, 
I pasaulyje gabiausia armija 
i pasiduoti belaisvėn. Kovo mė- 
Jiesyje 1937 m., Mussolinis pa
siuntė generolui Manzini šito
kia telegrama: “Sveikinu ma
no kovotojus su didžiu laimė
jimu Guadalacharoje.” Šią te
legramą už dviejų dienų rado 
ispanai Manzinio Vyriausiame 
štabe, iš kurio generolas spėjo 
pabėgti.

Tuo pat metu “nenugali
mieji” legionieriai sudarė il
gas virtines pryšakyj respub- 
likiečių dalių: jie pasidavinė- 
jo belaisvėn. Ekspediciniam 
korpusui vadovavo Dučės pa
sirinktasis generolas Bergan- 
zoli. Pastarasis buvo pabėgęs, 
tuo įrodydamas savo sportinį 
talentą. Netaip seniai, Musso
linis pasiuntė jį į Libiją. Ber- 
ganzoli pabėgo iš Bardijos pa
likdamas savo kareivius, ati
duotus jų likimui. Galų gale, 
Bengazi vietoje, anglai suga
vo šį greitų kojų generolą.

. Kuomet italai buvo graikų 
sumušti, Mussolinis tarė: “Vi
sas pasaulis mato Italijos jė
gą.” Kuomet apleido Libiją 
pabėgdami nuo anglų, Musso-
linis kartojo: “Esame laimė
tojais dviejuose kontinentuo
se.”

Francijai karą paskelbė ly
giai prieš keturias dienas pirm 
Paryžiaus žlugimo, šis karin
gas žmogus yra taip bailus, 
kaip ir tie mažieji mėsa min- 

j mos įpėdiniai! Jau išmušė is
torinė valanda!” Bet keli fran- 
| cūzų pulkai atmušė visus fa
šistų nenugalimos armijos 
puolimus. Tačiau tatai nebuvo 
kliūtimi, kad “dučė” pareikš
tų : “Apturėjome kitą niekad 
nematytą pergalę.”

Dabar Hitleris jam įsakė 
pasiųsti kareivių į rytų fron
tą. Mussolinis išsiuntė prieš 
Sovietų Sąjungą diviziją, tik
riausiai viena iš visu “nenu- c

galimiausių.” Išvažiuojant 
juodmarškiniai rėkavo, kad 
jie vienu akimirksniu užka
riaus visą Rusiją: “Rašykite 
mums į Irkutską!” Mes žino
me, ką tuo norima pasakyti, 
nes žygiuojant į Libiją, juod- 
marškiniai rėkavo: “Einame 
sunaikinti Angliją. Rašykite 
mums į Indiją!” Tikrovėje ly
giai taip ir įvyko: anglai į 
Indiją nugrūdo italų belais
vius. Labai galimas daiktas, 
kad kaip tik į Irkutsko kon
centracines stovyklas atsidurs 
“nenugalimoji” divizija. . .

Mussolinis piktas ir kerštin
gas žmogus. Lipari salose lei
džia pūti šimtams tūkstančių 
asmenų, įtartų viename daly
ke: kad abejoja, jog “dučė” 
galėtų niekad neklysti. Italų 
liaudis jam nepritaria. Jis tą 
žino ir sau saugumo jieško 
svetur. Pasivertė į Hitlerio 
berną. 1 sąrašą Hitlerio užim
tų kraštų reikia įrašyti ir Ita
liją, kurią užplūdo vokiečių 
divizijos. Italai maitina vokie
čius, jiems dirba, už juos 
miršta. Ką italai iš to turi 
mainais? Benito Mussolinį tu
ri.

Fašizmo įsteigėjas iš Hitle
rio galėjo pareikalauti nors 
sumokėti autoriaus teises. Ta
čiau nieko nereikalauja. Pry- 
šakyje Hitlerio nesi sėda į 
aukštą kėdę, o stačias įsitem
pia prispausdamas rankas prie 
kūno. Ne be reikalo čiorčilis 
pavadino Mussolinį lėtu plėš
rūnu. šis nutukęs garbėtroška 
komedijantas, kuris velkasi 
paskui Hitlerį, laukia nuo val
gio trupinių.

Kaip išmaldą iš Hitlerio ga
vo Dalmacią. Graužia kaulą 
ir bailiai pažvelgia į jūrą: jį 
vilioja anglų laivai.

Baimingai x žiūri pro langą, 
bijosi liaudies siaubo.

Pagal padavimą, Roma bu
vo įsteigta dviejų brolių, ku
riuos mažyčius penėjusi vilkė. 
Romėnai dabar taipgi laiko 
vieną vilkę uždarytą narve. 
Tai simbolis praeities garbės. 
Kažin ar tik neuždarys į kitą 
kaimyninį n a r v ą grobuonį 
Mussolinį, kaipo simbolį pra
eities gėdos?

(Iš “Darbo”)

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė ke
tina išsamiai ištirt, dėl ko
kios priežasties kilo gaisras 
francūzų didlaivyje “Nor
mandie,” New Yorke.

Michigan City, Ind. — 
Teismo sprendimu, tapo 
numarintas elektros kedėje 
Virginius Carter už nužu
dymą penkių savo giminių.

Berlin. — Naciai garsina
si, kad per paskutines dvi

Laisvoji Sakykla
Pasigailėtini Dabartiniu SLA Pilti. Tarybos Narių

Gerbiamos SLA Kuopos 
ir Gerbiami Nariai!

Aš, kaip viso gero velijan
tis dėl visų narių ir viso SLA, 
kreipiuos į jus visus kartu, 
maloniai prašydamas jūs visų, 
kad padarytumėt man ir visai 
dabartinei SLA Pildomąja! Ta
rybai šią loską. — Pasigailė
kit dabartinių Pildomosios 
Tarybos narių, kurie per dau
gelį motų yra urėdais ii- jau
čiasi labai pavargę. Jie taip 
patys nusiskundžia per savas 
prakalbas, sakydami, kad 
“tvarkymas SLA reikalų yra 
labai sunkus darbas Pildomai 
Tarybai.” O kada taip patys 
sako, tai reikia suprast, kad 
jie žino, ką sako. Jie žino, ka
da jiems yra sunku ir kada 
lengva, žėdnas žino savo rei- 

j kalus gerinus, ne kaip kiti.
Visi žinom ir suprantam, 

kad jeigu žmogus jautiesi sun
kenybę ii* pavargimą kokiam 
darbo, ir po prievarta esi lai
komas prie tokio darbo, tai 
tokis žmogus niekados negali 
to darbo gerai ir sumaniai at
likt, tankiai net sugadina, pa
darydamas nuostolius darbda
viui. žmogui būtinai yra rei
kalingas geras poilsis ir nudė
vėtų nervų atbūdavojimas!

Taigi, gerbiamieji, mano ir 
jų yra pageidavimas, kad mes, 
visi gero velijanti dėl jų ir vi
so SLA, pasirinktume naujus 
vyrus į Pildomos .Tarybos vie
tas. Vyrus, pilnus naujos ener
gijos. Taip padalydami, mes 
ne tik kad padarysim loską 
nusenusiems ir nublukusiems 
dabartiniams Pildomos Tary
bos nariams, bet tuom pat 
kartu padarysim daug gero 
visam SLA, duodami progą 
pasimokyt, kaip reikia vairuot 
organizacijos reikalus nau- 
jiem vyram, pilniems naujos 
energijos ir pasiryžimo. Nau
ji, mažu, sugebės mažinti mo
kestis. Senieji yra taip pavar
gę, kad jau nieko nesugeba 
pagerinti! Viskas, ką mes ga? 
lim tikėtis iš dabartinių Pildo
mos Tarybos narių, tai tik dar 
didesnių mokesčių; aš jus vi
sus užtikrinu, jeigu mes vėl iš
rinksim. tuos phčius vyrus į 
SLA valdybą, tai mokesčiai 
bus pakelti taip, kad daug 
senesnių SLA narių bus pri
versti apleist SLA, paliekant 
savus pinigus,—ypatingai tie 
nariai, kurių uždarbis nėra 
perdidelis; gręsia tikras pavo
jus. O kad mokesčiai galės būt 
padidinti, tam yra įrodymai.

štai jie.
Kaip yra paskelbta dabarti

nės Pildomos Tarybos, SLA 
narių sumokėtų pinigų, kurių 
suma siekia $503,628.43, skai
tomi prie dingusių.. Reiškia, 
prapuolė. Tai virš pusė mili
jono dolerių narių sunkiai už

Jungt. Valstijų karys, Milburn Henke, pirmas iškėlęs 
koją Šiaurinės Airijos sausžemyje.

7
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH

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

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

dirbtų pinigų žlugo. Ir žlugo 
ne vien tik dėlto, kad Pildo
mos Tarybos nariai buvo per
daug pavargę nuo*to sunkaus 
darbo, nepajėgė permatyt, 
kad pinigai buvo duodami ne
geriems žmonėms, ir ant be
verčių savasčių, kaip tai “Vie
nybės,” Devenio ir kitų tokių 
patrijotpalaikių. Valdžia rei
kalauja, kad šitie prapuolę 
pinigai būtų surasti ir iždas 
atpildytas. O kur juos surasi, 
jei yra žuvę kitų kišenėse?'O 
atpildyt reikia. IŠ kur paimsi 
tokią sumą pinigų? Kito išėji
mo nėra, kaip tik apkraut na
rius didesniais mok esčiais. 
Čion jau pavojus tiems* na
riams, kurie mažai uždirba.

žinoma, dabartiniai Pildomos 
Tarybos nariai bandė pasiro
dyt sumaniais atpildyme iždo. 
Jie sumanė išleist albumą, su 
vilčia padaryt gerokai pelno, 
čion ir vėl išėjo kaip tik at
bulai: turėjo apie $9,000 
nuostolių. Prezidentas Bago- 
čius sumanė pridirbt visokių 
pakabėlių ar kitokių “cackų.” 
Tokį sumanymą visi Pildomos 
Tarybos nariai užgyrė ir vy
kino gyvenimai!, kaip ir pir
mutinį. Kiek nuostolių turėjo 
su šituoju sumanymu, nepame
nu ; bet, rodos, turėjo.

Taigi, šitie ir kiti nuostoliai, 
turės būt padengti. O kas juos 
padengs? Nugi nariai savomis 
mokestimis.

Kodėl šitie sumanymai pa
darė nariams tūkstančius 
nuostolių? Todėl, kad dabar
tinė Pildomoji Taryba yra 
persidirbusi ir labai pavargu
si; kada žmogus yra labai pa
vargęs, tada jis negali tinka
mai protaut, o kada žmogus 
negali tinkamai protaut, tada 
jis negali permatyt savas 
klaidas, kurias jis daro ne tik 
dėl savęs, bet ir dėl kitų.
• Reiškia, jiems nė į galvą ne
atėjo mintis, kad dėl gerų pa
sekmių visokį geri sumanymai 
turėtų būt perduodami visiems 
nariams dėl apsvarstymo, atsi- 
klausiant, kaip jie mano, ir ar 
pritaria tokiem ar kitokiem 
sumanymam, kurie yra surišti 
su ninigiškom išlaidom. Ka
dangi nariai atsako už nuosto
lius, tai jie turi teisę ir spręsti, 
ar jie nori tokio ar kitokio su
manymo vykdyt. Dabartiniai 
Pildomos Tarybos nariai tokio 
demokratiškumo nesupranta, 
— jie elgiasi diktatoriškai. 
Vienas ką sumano, kiti prita
ria ir atliktas kriukis! Suma
nymas yra vykdomas visai ne
žiūrint, kiek bus nuostolių. Jie 
taip daro gal su gerais norais, 
bet reikia žinoti, kad geri no
rai tai dar ne viskas; prie ge
rų norų reikia gero ir proto. 
O kada žmonės pavargę nuo 
sunkaus darbo, tada jau gerai 

protaut negali. Tatai dabar 
matom gana gerai iš jų darbų. 
Jeigu jie nebūt buvę pavargę, 
tai, žinoma, jie~ niekados ne
būt dasileidę šitokių klaidų 
daryt, kurias jie darė ir dar 
vis daro.

Taigi, gerbiamieji, akivaiz
doj jų pačių nusiskundimų, 
kad “Pildomos Tarybos dar
bas yra sunkus” jiems, jeigu 
mes vėl per prie vartą juos 
rinksim į tais vietas, ir vėliaus 
susilauksim daugiaus klaidų ir 
nuostolių, tai jau tada mes ne
galėsim jų kaltint. Jie mums 
drąsiai galės pasakyt: “Mes 
sakėm, kad tas darbas yra 
sunkus, tai kam jūs mus prie
varta rinkot sunkų darbą dirb
ti ? Kodėl nepasirinkot kitus, 
jaunesnius, pilnus naujos 
energijos? Mes neatsakom už 
klaidas; jūs patys kalti!”

Kaip tada bus? Pagalvokit, 
pakol dar nepervėlu!

Tik pamislykit, gerbiamie
ji: Dabartinė Pildomoji Tary
ba susideda didžiumoj iš ad
vokatų ir daktarų ; tai yra pel
ningos profesijos, jeigu jos 
yra gerai ir sumaniai atlieka
mos. Nė vienas žmogus nenorės 
apleist savo pelningos profesi
jos; o norint būt geru savoj 
profesijoj, tai reikia daug stu- 
dijuot, kad nepasilikus toli 

.nuo progreso. Studijavimas 
paima daug energijos. O čia 
dar, tie dabartiniai Pildomos 
Tarybos nariai daug darbuo
jasi smetoniškoj politikoj gel
bėdami smetoniškiems politi
kieriams gyventi be darbo. Ir 
tam reikia daug laiko ir ener
gijos išeikvot, darant visokius 
sumanymus. Reikia visokių 
fondų tverti, visokių propa- 
gandiškų prakalbų s a k yti, 
straipsnių rašyti, ir tam pana
šiai, kad tik daugiaus pinigų 
iškaulinus iš žmonių, po prie
danga visokių fondų, smetoni- 
ninkų naudai. Sakyt teisybę 
negalima, — pinigų negausi. 
Taigi, reikia galvas sukti, kad 
suradus naujus melus ir nau
jus būdus žmones grandytu iš 
jų pinigus gaudyt. Šitam vis
kam reikia daug energijos su
naudot. Norint būt gerais to
se dvejose profesijose, tai 
SLA reikalams beveik nelieka 
energijos ir laiko, kad gerai 
dalykus apsvarstyt. . Jie vos, 
vos suspėja savo algą pasiimt, 
iš SLA., o jau kalbėt apie 
SLA. reikalus nėra kada. Tai
gi, ar galime mes šiuos Tary
bos narius barti už jų klai-1 
das? žinoma, kad ne. Mes 
matom, kad jie yra darbais 
užsivertę be SLA reikalų. 
Jiems yra sunku; turim mes 
pripažint, kad jų teisybė; tu

BRIDGEPORT, COW.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už

• labai žemas kainas. ’

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

.......................... ...................... .. .........................

WATERBURY, CONN.

rim juos paliuosuot, duot 
jiems pasilsėt. . .

Taigi, pasigailėkim jų! Pa- 
liuosuokim juos iš to jiems 
sunkaus darbo. Rinkim naujus 
žmones į jų vietas. Taip da
lydami, padarysim jiems gero, 
ir kartu visam SLA. Mažiaus 
klaidų,—mažiau nuostolių ir 
mažiau mokesčių reikės mo
kėt.

Rinkdami žmones į Pildo
mosios Tarybos vietas, žiūrė
kime, kad jie netarnautų 
trims dievams, o tik vienam 
SLA.

Tai tokis yra mano troški
mas, ir aš manau, kad visų 
yra tokis pat pageidavimas.

Viso gero velijantis,
S.L.A. Senas Narys.

Worcester, Mass.
Lietuvių Suvienytų Draugi

jų svetainė ant Endicott Str. 
paskutiniu laiku tapo išdabin
ta labai gražiai ir įtaisyti vi
sokį parankumai parengi
mams, tad ir parengimų tenai 
netrūksta. Ir kurie dabar at
silanko, tai duoda kreditą 
valdybai ypač už įtaisymą mo
derniškos virtuvės ir kitų pa
rauk urnų.

šeštadienį, vasario 7, atsi
buvo vakarienė Liet. Sūnų ir 
Dukterų Draugijos. Nors oras 
buvo labai prastas, bet svie
telio buvo gražaus. Ir ne ste
bėtina, nes tai yra viena iš 
didžiausių ir geriausių draugi
jų mūsų mieste.

Ant rytojaus, vasario 8, bu
vo paskaitos, surengtos per 
LDLD 155 moterų kuopą dak
tarui J. F. Borisui. Tai jau 
keletas iš eilės paskaitų, čia 
duotu Dr. Boriso. Jis Worces- 
teryj yra labai populiarus ir 
ant jo paskaitų visuomet bū
na daug žmonių. Taip buvo ir 
šį sykį. Paskaita buvo puiki, 
žmonių daug.

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 15, įvyksta tradicinė Suv. 
Draugijų metinė vakarienė, į 
kurią privalo atsilankyti kiek
vienas Worcesterio lietuvis ir 
pamatyti tuos visus moderniš
kus įtaisymus ir tuomi prisi
dėti prie padengimo išlaidų, 
kurių buvo labai daug. Gi ka
lakutų vakarienė tai jau bus 
tikrai gera, kokia retai būna 
mūsų mieste. Taip užtikrino 
mane parengimo komitetas. •

Taigi, iki pasimatymo!
S. J.

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

Parašė Jonas Marcinkevičius

i

(Tąsa)
Dūnaitis pasilenkė, šūktelėjo į kitą 

kambarį, kad nuimtų nuo stalo lėkštę su 
kaulais. Žila, išdžiūvusi senutė įėjo pa
lengvėle ir virpančiom rankom nušvarino 
stalą. Kordušas, akyliau žvilgterėjęs į ją, 
nusigręžė ir vėl išsitraukė portsigarą. 
Nemėgo jis drebančių, išsigandusių se
nių.

— Ar tai Sūrantienės motina? — pa
klausė Kordušas.

— Ne, Sūranto. Gudri senė, daug isto
rijų mums pripasakoja. Jaunystėje bau
džiavą ėjusi, bet dainininkė pirmos eilės. 
Neseniai, matot, ją į Kauną buvo nuve
žę. Per radiją dainavo. Į puikybę pasi
kėlė: vištų nebenori lesinti, — nusijuo
kė žemės ūkio rūmų pareigūnas, pūsda
mas rituliukus iš burnos. _

— Ak, taip. Ji man kažką primena... 
Ar tamsta vertini radiją?

— Oho! Gaila, kad mano rajone nė vie
nas neturi.

Kiek patylėjęs, paklausė:
—Pone Kordušai, girdėjau, turit pui

kų aparatą. Kodėl karvių nekontroliuo-

Kordušas kramtė papirosą, pūtė dū
mus taip smarkiai, kad net žili ūsai su
krutėdavo ir švilpterėdavo, bet nieko ne
atsakė. Pro praviras duris žiūrėjo jis į 
kitą kambarį, nors ir nedidelį, bet tokį 
pat švarų ir jaukų. Moteris kvietė mane 
į vidų, kad pasigirtų. Ot, kad ji pati bū
tų tokia švari! — iš karto buvo nusmil
kusi Kordušui mintis galvoj. Tačiau dro
binė balta staldengtė, pilna lėkštė nu
graužtų, nučiulptų vištos kaulų, virpanti 
senė, metus į jį tokį šiurpų žvilgsnį, kon- 
trolasistento susirūpinimas jo karvėmis, 
žodžiu, visa, ką, vieną kitą žodį taręs, 
Kordušas pamatu užčiuopė ir užuodė 
naujakurio kambariuose, jį prislėgė. 
Toks pigus čia kvapas, — galvojo jis vėl, 
į Dūnaitį žiūrėdamas. Puodynės, rūgusiu 
pienu ir bulvėm persunktos sienos, ra
miai rūkstanti žibalinė lempa, Dūnaičio 
rusvas baltais dryželiais kostiumas, kaš
tuoja ne daugiau kaip šimtą litų. Glups- 
tva, mizerija. Nė vienos statulėles, jo
kios knygos ar paveikslo. Tik kiaulės, 
vištos, pienas. Su kuo aš čia rimtai kal
bėsiu?

Mintys raitėsi greitos, bet nepastovios. 
Kordušas išgirdo,, kaip senutė stenėda
ma atsigulė į lovą ir prisiminė senį Ado- 
monį. Vekseliai... Taip, taip. Reikia ir 
man veikti, išsikasti iš bėdų. Grafas 
Przidirskis ir tas veža pieną, uždar
biauja.

— Aš, pone, ir atėjau pasikalbėti dėl 
tų... karvių. Nuoširdžiai...

Dūnaitis, rodos, visą savo sielą atiduo
damas, aiškino Kordušui, kiek procentų 
pakilo pieno riebumas Lietuvoje ir kiek 
dar jis galėtų pakilti, jei visi ūkininkai, 
ypač stambesnieji, dėtųsi į kontrolės ra
telius, o moterys pagaliau išmoktų šva
riai melžti karves.

— Seniai būtume pasiekę Danijos 
sviesto kokybę, jei ne tos bobos ir tvar
tai, — šypsojosi kontrolasistentas, iš 
kampo siekdamas “Ūkininko Patarėją.” 
— Be to, atvirai prisipažinsiu ponui, kad 
ir mūsų tarnyba šuniška. Gerai šičia, 
bent pavalgyti atskirai padaro. O pas ki
tus ! Kopūstai dūmais pasmirdę, atsigulti 
nėra kur... Seniai jau norėjau, kad 
tamsta, pone Kordušai, būtum mano ra
telio narys. Su inteligentu žmogum ir 
sausa duona maloniau valgyti...

Kordušas klausės atydžiai, krėtė iš
daigas, kaip su geru bičiuliu, bet neįs
tengė nugalėti minties, kad tai daro, no
rėdamas tikrąją sielos būseną nuslėpti. 
Jis skuba, jam nuobodu.

— Ak, kad tie ilgiau iš kiemo su ta 
kiaule neateitų! — galvojo jis.

Kordušo tėvas būdavo tiraniškai žiau
rus, retai kaimynų pasigailėdavo, jeigu 
vienokiu ar kitokiu savo žygiu norėda
vo pasirodyti esąs pranašesnis, turtin
gesnis. Ne tiek turto vertė, kiek fanabe
rija, ambicija darydavo jo tėvą nesukal
bamą ir pastūmėdavo čiulpti, kas tik ga
lima. Besižvalgydamas po naujakurio 
kambarius, besiklausydamas Dūnaičio iš
vedžiojimų, kiek pieno ūkis gali duoti 
pelno, Benjaminas dar skausmingiau pa-
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Hartford, Conn
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davė pelno
apie $20.
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Apie Mūsų Veiklą Ir Kit Ką
Sausio 24 d., Laisvės Choro 

svetainėje, Liet. Sūnų ir Duk
terų Draugija turėjo kortų lo- 
šio sueigėlę. Be to, buvo ska
nių užkandžių ir gėrimų. Bu
vo ir šokiai, plokštelių muzi
kai grojant.

Gąrsjnkitės navo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”!

3
į
§
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Gera Naujiena
Sausio 26 d. Kliubo dik

toriai savo posėdyje, pasitarę, 
numušė rendą svetainei veik 
net per pusę kainos. Bet tas 
paliečia tik vietos lietuvių or- 
ganizacinius parengimus, ne
žiūrint tų organizacijų pažiū
rų.

Su atpiginimu rondos už 
svetainę, bus galima turėti 
daugiau kultūrinių parengimų 
bei darbininkiškos apšvietos.

Bravo, kliubiečiai, 4kad ly- 
ginates visuomenei už padavi
mą jums rankos, įsigijimui 
nuosavo namo!

LAISVE

Dienraščio Laisvės
noro, kad jo dvarelis persidažytų, kaip 
pasakoj, kad jis nepasiekiamai peršoktų 
šimto litų tevertus grįtelnikus.

— Aš ponui Kordušui galėsiu pastaty
ti buliuką, gerą buliuką, — visai arti pri
sislinkęs prie Kordušo, kalbėjo Dūnai
tis. — Juk turit, rodos, 60 ha dirbamos 
žemės? Apsileidimas, pone Kordušai, do
vanokit. Tiek pieno šuniui ant uodegos!

— Manosios Liundos toks saldus pie
nas, kad ir karalienė Jadvyga būtų gėru
si, — balsu nusijuokė Kordušas, norėda
mas savo bendrakalbį truputį pajuokt.

—Na, na... Imkim, pavyzdžiui, Sū- 
rantą. Prieš trejetu metų jos vos neiš
varžė. Nusišauti vyras norėjo. O šian
dien puikiai verčiasi ir skolų beveik ne
beturi. Turi 14 ha žemės ir 10 gerų kar
vių išlaiko. Mūsų rately jo karvių pieno 
aukščiausias riebumas. Nematėt Žilės? 
Penkis tūkstančius kilogramų pieno duo
da per metus ir vidutiniškai — apie ke
turi % riebumo. Kapitalistas, pone Kor
dušai! • i

— Gera žemė.
— Kad ir geriausia, pone Kordušai, že

mė, bet reikia mokėti...
— Ką mokėti?
— žemė, kaip mylimoji. Aš tyliau kal

bėsiu, — dar arčiau prisiglaudė Dūnai
tis. — Kaip mylima... Reikia mokėti 
prisiglausti, išbučiuoti ir saugoti, kad 
per greitai nepasentų...

Kordušui šitoks palyginimas patiko.
— Ponas, tur būt, ne ūkininko sūnus?
Dūnaitis prakalbo svajingai, ir tik da

bar Kordušas pajuto, kad jis yra kaukš
telėjęs.

— Mano prosenelis tarnavo pas Ka
zimierą Joną Sapiehą, vyriausiąjį Povilo 
sūnų, be kitų dvarų, jis paveldėjo Skuo
dą, Kretingą...

— Mūrą Vilniuje ir už Vilkijos šnipiš- 
kius... Mokslus ėjo užsieny, buvo puikus 
ritieris. Įgijo Leipūnų, Panemunės dva
rus;.. j

— Tai ir ponas žinai?
—Cha cha! Juk mano protėviai su jais 

giminiavosi. Iškritau iš lizdo, kaip išmes
tas gandriukas... Psiakrev! Panie Dū
naitis, auksas ir pelenuos žiba, a? Juk 
aš Sapiehų genealogiją mintinai moku! 
Pažįstu visą Lietuvos bajorijos gyveni
mą nuo pat didžiojo tvano. Na, ir kas 
toliau ?

Kordušo nuotaika pragiedrėjo: grafas. 
Przidirskis, o ne kažkoks Dūnaitis sėdė
jo šalia.

— Tai kad dabar būtų išgerti!
— Ne, ne, dosc tego. Baikit. Šitokios 

kalbos greičiau nugirdo.
Kordušas žvilgterėjo pro langą, ar ne

grįžta Sūrantienė. Buvo tamsu. Tyla.
— Na, kaip ten?
— Tarnavo ir mano tėvas. Už Kėdai

nių pas grafą Przidirskį. Prieš karą 10,- 
000 auksiniais turėjo. Komodoj visi bu
vo supilti. Kas vakarą jisai su motina 
perskaičiuodavo, o aš sekdavau. Kai ka
da pasiimdavau vieną, kitą skrituliuką, 
chalvos nusipirkdavau... Et, ne tame 
reikalas — jaunystė. Prieš karą nebuvo 
kur auksinių dėti. Motina įkalbėjo tėvą 
iškeisti į popierinius. Kaip Dievą myliu, 
pone Kordušai, visą naktį tėvai meldėsi 
prie Panelės Švenčiausios, klausdavo ar 
gerai padarys, o naktimis užmigę sap
nuodavo ... Susapnavo, kad būsią gerai. 
Reikia keisti į popierinius. Ir iškeitė, 
pone Kordušai. Užėjo vokiečiai. Tėvai 
liko Lietuvoje.
Šiandien tėvas nebetarnauja — senas. 
Žiūri jis į bumaškas, pasveria jas ran
kom, apsiverkia ir vėl padeda. Tai šitąip. 
Norėjo’ dvarą nusipirkti. Į Panelę šven
čiausią nebetiki, dėl sapnų nebesiginčija. 
Nusispjauna, ir tiek. Ar reiktų man 
šiandien po tvartus landyti, grįtelninkų 
višteles čiulpti, kaip .jaunystėje chalvą? 
Šeine katarinka, ponb Kordušai.

Dūnaitis pasakojo juokdamasis, bet jo 
akyse žibėjo ašaros. Kordušui jo nuo
širdžiai pagailo.

— Aš gi grafą Przidirskį pažįstu.
Dūnaitis nenustebo.
— Kur tamsta nepažinsi. Buvai tur

tingas, garsios giminės. Naujakuriai, 
ūkininkai man daug papasakojo...

(Bus daugiau)

BAZARAS
Tik už sąvaitės didžioji “Laisves” iškilme

Keturių Dienų Bazaras
Prašome nesivėlinti priduoti bazarui dovanas. Nes iš 
anksto reikia žinoti, ką turime ir ko dar reikės dapirkti.

PENKTADIENĮ. Vasario -Febr. 20
įžanga tik 15c. Muzika nuo 7 p.

Minėjo Metinę Sukaktį

Sausio 25 d., Liet. Amer. 
Piliečių svetainėj, Jaunalietu
vių Choras, vadovaujamas M. 
Čeponytės, minėjo vieno meto 
savo gyvavimo sukaktį.

Vakarui pirmininkavo A. 
Sabeika. Jis trumpai paaiški
no vakaro tikslą.

Po to, Jaunalietuvių Choras 
atidarė programą, sudainuo
damas Amerikos ir Lietuvos 
himną. Vėliau, dar sudainavo 
keletą liaudies dainelių. Cho
ras neskaitlingas, bet 
gražiai ir klausovams

Seserys Seliokiūtės 
su duetu; jas publika 
tai priėmė.

Broliai Gaubai ir jų drau
gas skambino gitaromis ir dai
navo. Jie pasirodė artistiškai; 
klausovai nenorėjo jų paleisti 
nuo estrados.

Tūla mergaitė (jos pavardės 
nenugirdau) gan mikliai pa
šoko gražius šokius.

Buvo ir vaidinimas. Suvai
dinta vienveiksmė komedija— 
“Nesipriešyk”.

Vakarėlis patenkino publi
ką, kurios buvo apie 350.

Po programos, sekė šokiai, 
grojant Frank Paken 
trai.

Pelno, kaip girdėjau, 
virš $100.

Programą duos Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės.

ŠEŠTADIENĮ, Vasario-Febr. 21
Įžanga tik 20c. Muzika nuo 6:30 p. m.

Programą duos Pirmyn Choras iš Great Neck, vado
vaujamas Geo. Kazakevičiaus. Pirmyn Choro šokiką 

grupe šoks Lietuvos liaudies šokius ir bus 
senovės lietuvių kostiumuose.

SEKMADIENĮ, Vasario-Febr. 22
Bazaras prasidės nuo 2-ros vai. dieną, nuo 2 vai. iki 5 vai. įžanga nemokamai.

Vakare įžanga 20c. Muzika nuo 6 p.

Mirė Simanas Mačiulis
Kliubietis Simanas Mačiulis, 

63 metų amžiaus, išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo ant visados. Nu
liūdime paliko savo žmoną, 
dukterį ir sūnų.

Jo kūnas palaidotas vasario 
4 d. su bažnytinėmis ceremo
nijomis.

Lai bus jam lengva šaltoji 
žemelė.

Programą duos Sietyno Choras iš Newark, N. J., va
dovaujamas B. Šalinaitės. Jie išpildys ištisą programą. 16

PIRMADIENĮ, Vasario-Febr. 23
Įžanga tik 15c. . Muzika nuo 6:30 p. m.

Programą duos Latvių Choras iš New York.

Kiekvieną Vakarą Karšti Valgiai 
ir Visoki Gėrimai

Daug supirktų ir sudovanotų daiktų bus išparduodama 
kiekvienų vakarų. Daug svečių bus iš kitų miestų.

’5

Gavo Perskyras
Prieš porą metų Pranas 

kčnas .buvo suėjęs į porinį 
venimą su Verkeliūte. Pagyve-, 
nę apie porą metų ir matyda
mi, kad jų gyvenimas nėra 
taip glaudus, kaip turėtų būti, 
— abu sutiko persiskirti. Per
skyras gavo sausio 30 d.

Linkiu jiems laimingo gyve
nimo ir vėl esant pavieniais.

Porinio Gyvenimo Sukaktis
‘ Sausio 31 d. draugams J. R. 

Gailiūnams jų pačių namuose 
iškeltas surpryzinis bankietas 
jų 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga.

Bąnkiete dalyvavo Jų gimi
nės, artimieji ir draugai. Da
lyvių buvo gražus būrelis. Ju- 
bilėjantai atminčiai gavo gra
žių dovanėlių.

Skaniai pasivaišinta, links
mai praleistaslaikas.

Neužmiršta nė visuomeniš
kų reikalų,—suaukota $10.50 
Sovietų Sąjungai medikamen
tams.

Linkiu draugams Gailiū
nams sulaukti dar kitos 25-kių 
metų sukakties!

Nemunas

CENTRAL PALACE
16 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Broadway

KELRODIS l “LAISVĖS” BAZARĄ:
Iš New Jersey ar iš kitur, kuriem reikia važiuoti per New Yorko miestą, 

važiuokite iki Canal ir Broadway. Čia imkite B. M. T. Broadway line loka
linį traukinį, išlipkite ant Lorimer St. ir eikite du bloku pirmyn. Stotis tik 2 
blokai iki Manhattan Avė., kur rasit Central Palace salę.

Po 8-tos valandos vakarais ir visą dieną sekmadienį nuo Canal ir Broad
way galite imti traukinį su užrašu Jamaica. Darbo dienom Jamaica trauki
nis iki 8-tai vai. yra expresas ir ant Lorimer St. nesustoja.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 10. — Vienoje dalyje vakarinio fronto 

sovietinė kariuomenė, sudaužydama vokiečių pasiprie
šinimus, užėmė septynis apgyventus punktus.

Būrys sovietinių čiužininkų perkirto kelių vedantį iš 
vieno svarbaus kaimo j kitą. Per šį veiksmą vokiečiai 
prarado daug kareivių ir medžiagų.

Vienoje dalyje Kalinino fronto raudonarmiečiai, už
puldami vokiečių būrį, užmušė apie 100 jų kareivių ir 
oficierių.

Paskui baterija sovietinių patrankų atakavo tą patį 
priešų būrį ir sunaikino dar 300 vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Vokiečiai, prisidengdami ugnim apkasinių patrankų 
ir kulkasvaidžių, mėgino kontr-atakuot raudonarmie
čius. Grupė raudonarmiečių, komanduojama leitenan
to Jakovlevo, prislinko prie to vokiečių būrio. Pildami 
ugnį iš kulkasvaidžių ir automatiškų šautuvų, raudon
armiečiai nutildė priešų patrankas ir kulkasvaidžius ir 
paskui bombardavo priešus rankinėmis granatomis.

Vokiečiai pabėgo, palikdami savo ginklus. Jų kontr
ataka tapo sumušta.

Vokiečių būrys atakavo vieną raudonarmiečių susi
siekimų punktą. Sovietiniai signalistai, vadovaujami 
leitenanto Fedotovo, atmušė vokiečių ataką. Tada prie
šai pabėgo, vejami signalistų ir palikdami daug už
muštų saviškių.

Buffalo Unijų Vadai Ra
gina Prezidentą Iš
laisvinti Browderį

Buffalo, N. Y. — Vienuo
lika įvairių CIO unijų šia
me mieste parašė preziden
tui Rooseveltui laišką, ra
gindami tuojau paliuosuot 
Earlą Browderį, Komunis
tų Partijos sekretorių.

Tarp pasirašusiusių yra 
Joseph Green, vice-pirmi- 
ninkas 1199-to Plieno Dar
bininkų unijos lokalo; Wil
lard Bliss, srities direkto
rius Jungtinės Elektrinin- 
ku, Radio Darbininkų ir 
Mašinistų Unijos, ir kt.

London. — Anglų orlaiviai 
bombardavo karinius taikinius 
šiaur-vakarinėj e V okietij o j e, 
ypač Bremene.

Sovietai Sumuša Naujus 
Nacių Pastiprinimus

Ir Jų Čiužininkus
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

DIDŽIULIAI VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI

Sovietų suimtas oficie- 
rius iš vokiečių artilerijos 
18-to pulko paliudijo, kad 
vokiečiai kenčia didžius 
nustolius. Jis sake, kad 55 
procentai to pulko kareivių 
tapo užmušti bei nelaisvėn 
paimti ir kad pulkas prara
do 25-kias iš savo turėtų 
36-šių didžiųjų kanuolių.

Raudonarmiečiai jau vi
siškai išvalė vokiečius iš 
Maskvos, Tūlos ir R.iazanio 
provincijų, centraliniame 
fronte, ir paliuosavo nuo 
nacių didelę dalį Kalinino ir 
Leningrado provincijų.

Sovietiniai Sevastopolio 
gynėjai, Krime, šturmavo 
vokiečius durklais, atėmė iš 
jų dar vieną aukštumą ir 
pasigrūmė vieną mylią pir
myn.

šio 31 d. buvęs lietuvių dievai
tis Perkūnas pasibaladojo, o 
po to — vėl pradėjo snigti ir 
lyti.

Karvelių Tėvas.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

C
Wake Up, Americans!

Wake up, Amerl- 
cans!

Make America’s fa/1 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.

Singapore, kurį šturmuo
ja japonai, yra 24 Ameri
kos piliečiai.

Nashua, N. H.
MŪSŲ ŽINIOS

Serga V. Kvaraciejus
Sunkiai serga drg. V. Kva

raciejus, “Laisvės” skaityto
jas ir darbininkų reikalų ge
ras rėmėjas. Jam buvo pada
ryta sunki operacija.

Linkėtina jam greitai pa
sveikti !

Mirė A. Blekaitis
Sausio 29 d. mirė senas šio 

miesto gyventojas A. Blekai
tis, sulaukęs 60 metų amžiaus. 
Velionis A. Blekaitis seniau 
čionai laikė valgomų daiktų 
krautuvę, bet depresijai užė
jus biznis buvo sunku išlaiky
ti. Vėlesniais laikais jis dirbo 
dirbtuvėje.

A. Blekaitis paliko nuliūdi
me savo žmoną Kristę, dukte
rį Marę, sūnų, posūnį Adomą 
Bagdoną ir podukrą Elsie, 2 
anūkus ir du brolius Lietuvoj.

Velionio kūnas palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse.

CIO 405 Lokalo Pramoga
CIO 405 lokalas praneša,

kad vasario 14 d. rengiami 
šokiai-balius, kur bus ir įves
dinimas šiems metams išrink
tų lokalo viršininkų. (Kokio
je svetainėje tas viskas bus? 
—Red.).

Ši pramoga rengiama sykiu 
ir tam, kad prisiminus tuos 
Nashua jaunus unijistus, kurie 
išėjo karinėn tarnybon, tai 
yra, iš Nashua Mill Co. ir 
Jackson Mill Co. dirbtuvių.

Įžanga į šią pramogą bus 
labai navatna, — kiekvienas 
ateidamas turės atsinešti bent 
vieną (gali atsinešti kad ir 
daug) dėžutę cigaretų. Tie ci- 
garetai bus perduoti tiems šios 
unijos (lokalo) nariams, kurie 
dabar tarnauja J.A.V. karinėj 
tarnyboje. Tai bus jiems do
vanėlė nuo jų draugų.

Taigi, dalyvaukime tame 
parengime visi, ir paremkime 
tuos,, kurie kariauja Už mus 
visus ir už demokratiją.

Antras svarbus unijos nuta
rimas, tai kad abiejų medvil
nių dirbyklų (Cotton Mills) 
darbininkai susijungtų į loka
lų 405 ir bendrai laikytų savo 
susirinkimus. Tokie susirinki
mai manoma laikyti sykį į mė
nesį.

žymėtina ir tai, kad bend
rame abiejų minėtų dirbtuvių

darbininkų suėjime (mitinge) 
405 lokalas leis išlaimėjimui 4 
(po $2-5) 'Apsigynimo Bonus. 
Visų atsilankiusių narių var- 
dai-pavardės bus surašytos ant 
korčiukių ir sudėtos dėžėn. 
Paskui, bus traukiami vardai; 
keno vardas bus giliukingas, 
tas gaus Apsigynimo Boną, 
vertės $25. Tie, kurie susirin
kime nedalyvaus, tai kad jo 
vardu ir bus išlaimėtas bonas, 
bet nebus duodamas. Todėl 
visi dalyvaukite susirinkimuo
se! V. V.

Nuo Redakcijos. — Draugo 
korespondencijos - įspūdžių iš 
Bostone įvykusio didžiojo lie
tuvių mitingo nedėjome, nes 
apie tai labai plačiai Įprašė

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Maskva, vas. 11. — Per 
dieną Sovietai užmušė 1,500 
nacių.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

Vasasio-Feb. 15, 2-rą vai. po pietų, 
pas drg. F. M. Indrulį, 415 Elec
tric St. Visi nariai pribūkite į susi
rinkimą, nes yra svarbus klausimas 
kuopoje išrišti. — Sekr. J. Norkus.

(36-37)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks 15 d. Vasario, 3 vai. po pietų, 
735* Fairmount Ave. Prašau visus 
narius dalyvauti. Bus daug svar
bių, dalykų svarstoma. Kurie dar 
nesate pasimokėję duoklių, malonė
kite pasimokėti. — Prot. Sekr. F.B.

CLEVELAND, OHIO
LDS 4-to Apskričio metinė kon

ferencija įvyks Feb. 22 d., 10-tą v. 
iš ryto, Lietuvių Darbininkų Svetai
nėje, 920 E. 79th St., Cleveland, O.

Jei kurios kuopos, priklausančios 
apskričiui, dar neišrinko delegatų, 
pasitarkite su kuopų valdybos na
riais ir prisiųskite delegatus. Būtų 
labai gerai, kad visos kuapos išrink
tų organizatorius delegatais ir da
lyvautų visi minėtoje konferencijoje.

Turėkime gerų sumanymų dėl va
jaus, kurį galėtume paspartinti, nes 
tas nuo mūs visų priklauso. Ir tu
rėsime apkalbėti šeštą seimą, kuris 
atsibus liepos 20 d., 1942, Chicago, 
Ill., kad galėtų visos kuopos pasiųs
ti delegatus. Kaip apskritys pagel
bėtų toms kuopoms, kurios neišga
lėtų finansiniai, o norėtų dalyvauti 
seime. Dar sykį turėkime gerų su
manymų, kad mūsų organizacija, 
LDS, augtų, bujotų nariais ir finan
siniai. — LDS 4-to Apskr. Pirm. 
Frank J. Madison. (36-38)

Veikiančio Komiteto ir visų pa
žangiųjų organizacijų narni susirin
kimas įvyks vasario (Feb.) 15 d., 
735 Fairmount Ave. Prašome visus 
narius ir simpatikus dalyvauti. Bus 
daug svarbių dalykų svarstoma, ka
dangi jau nebetoli "Laisvės” Ban- 
kietas, tai reikalinga išrinkti darbi
ninkai ir viską gerai sutvarkyti. 
—Prot. Sekr. F. B.

(36-37)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia pasilinksmi

nimo vakarėlį. Įvyks vasario (Feb.)
15 d., Linden Hall, Wood Ave. ir
16 St. Pradžia lygiai 5 vai. vakare,
bus gardžių užkandžių ir gėrimų 
įvalias. Galėsime visi gardžiai pa
valgyti ir išsigerti. Vyram tikietai 
bus už $1.00, o moterims 50c. Tai 
draugai ir draugės labai prašome 
atsilankyti ir linksmai laiką pralei
sti. Kviečia visus Rengimo Komi
sija. (36-37)

PITTSBURGH. PA
Sekmadienį, vasario 1 die

na, LDS 142 kuopa laikė susi
rinkimą. Nauju narių prisira
šė 1.

Kuopos komiteto raportai 
parodė, kad kuopos turtas vis 
eina ,aukštyn.

Kuopos komisija (rinkimui 
aukų dėl Sovietų Sąjungos me
dikais pagelbos) draugė P. 
Paulauskienė raportavo, kad 
priskaitant kuopos auką, liko
si pasiųsta $195.85.

Tai yra pagirtinas darbas.
Pereitame susirinkime kuo

pa nutarė surengti vakarienę, 
kuri bus vasario 14 dieną, LDS 
142 kp. svetainėj, 3351 W. 
Carson St., Pittsburgh, Pa. 
“Visas” pelnas paskirtas Ame
rikos Raudonajam Kryžiui.

Kuopos komitetas pranešė, 
kad jau tikietai atspausdinti ir 
darbas eina. Darbininkai pa
skirti; viskas, ką reikia, tai tik 
platinti tikietus.

Oras pas mus mainosi taip, 
kaip sklokiečių mintys: vieną, 
dieną lyja, antrą—šalta. Sau-

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau j<lS MP*
pakeisite į OVSaUSi

“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 
štampas1 į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 stamps 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 į "Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

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

> LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dfy Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

MONTELLO, MASS.
Pietai, Koncertas, Prakalbos. — 

Ręngia 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.
Mėnesinis susirinkimas įvyks 15- 

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

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia Žaislų Party 

ir Balių, šeštadienį, vasario (Feb.) 
14, Piliečių Kliubo Svetainėj. Kam
pas 3rd ir South Sts. Šis parengi
mas yra rengiamas dėl sukėlimo fi
nansų Melikalei Pagelbai Sovietų 
kovotojams ir Raudonajam Kryžiui. 
Žaislai bus nuo 7 iki 9 vai., šokiai 
nuo 9 iki 12 vai. naktį. Taipgi bus 
skanių valgių ir gėrimų. Šokiam 
gros gera orkestrą. Įžanga 30c. Pu
bliką kviečiam iš visos apylinkės 
dalyvauti pamėgime ir paremt taip 
svarbų reikalą. — Kviečia Komite- 
tas. * (36-37)

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

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Draugijų metinė vaka

rienė įvyksta ateinantį sekmadienį, 
Vasario-Feb. 15 d., kaip 5 vai. va
kare, naujoj išdabintoje savo sve
tainėje, 29 Endicott St. Užprašome 
visus Worcesterio 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)

WILKES BARRE, PA.
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)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kuopos susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 13 d., 7:30 valandą 
vakare, Lietuvių Svetainėj,* 315 
Clinton St., Binghamton, N. Y. 
Kviečiame visus narius-nares atsi
lankyti, nes apšvletos komisija ren
giasi mums ką nors tokio paruošti. 
Drg. O. Girnienė skaitys gerą pa
skaitą. Nepraleiskite šios progos. 
Atsilankykite ir naujų narių atsi
veskite, padarykime gerą pradžią su 
1942 metais. — Užrašų Sekretorė 
J. K. Navalinskienė. (36-37)

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 STOKĖS
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

WILKES BARRE, PA.
DLK Keistučio Draugystė, 32 

metų sukakties paminėjimo balius 
įvyks šeštadienį, 14 d. vasario (Feb.) 
salėje 206 Parrish St. Pelnas nuo 
šio parengimo yra skiriamas kapi
nių pataisymui. Bus gera muzika ir 
užkandžiai. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti šiame parengime ir pa
remti šią organizaciją. Nuo 16 iki 
35 m. galite įstoti į šią organizaci
ją tik už $1.00 įstojimo. — 'Kviečia 
J. RUZgis. (36-37)

---------------------------------------------- a

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: IlUmboldt 2-7064 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

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

ū 1 ..... .................. ................. -- [į
. f

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.
<^»

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

L

patys tenykščiai koresponden
tai. Jie ten suminėjo ir jūsų 
gražius pasidarbavimus (pri
duotus $84 medikalei pagal
bai So v. Sąjungai).

žmonių pavardes prašytume 
visuomet pažymėti aiškiai ir 
taip, kaip tie žmonės patys sa
ve vadinasi bei pasirašo. Ki
taip — įvyksta klaidos ir ne
smagumai.

Clement Vokietaiti f
LIETUVIS ADVOKATAS

!; . 66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
![ Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršlena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

l^llfAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWWW if*

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

* suteikiame aprokavimus be Jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

K ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO
r Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
| Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir Žalių.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

■B
VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street, 
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

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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



BeŽtas puslapis, LAISVA Ketvirtadien., Vasario 12, 194ž

NeH'Yorko^/^zfoZmto Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

Svarbu Dalyvauti Keturių
Tautų Koncerte

“Laisvės” skaitytojai su
pranta ir įvertina, kaip svar
bu yra kaimyniškoms tau
toms viena kitą kiek galint 
geriausia pažint ir išvystyt 
tarpusavyje draugiškumu pa
remtą kooperaciją.

Lietuvių, latvių, estų ir suo
mių tautos gyveno gretimais 
per šimtmečius, o dabar visų 
tų šalių žmonės kenčia žvė
riškųjų nacių barbarų vergi
ją. Dėlto, mums, tų kraštų pa
ėjimo žmonėms, • dabar yra 
ypatingai svarbu susieiti, pa
sigrožėti vieni kitų meno ta
lentais ir paremt bendrą ko
vą prieš fašizmą.

Tokiai sueigai geriausia

proga bus šį šeštadienį, vasa
rio 11-tą, Baltic-American 

’ Cultural Council rengiamame 
koncerte-baliuje, Finų Salėje, 

, 15 West 126th St., New Yor
ke. Pradžia lygiai 8 vai. vak. 
įžanga tik 55c. Visus kviečia
me dalyvauti.

Iš lietuvių menininkų šioje 
programoj dalyvaus Aido 
Choras, vadovaujamas Aldo
nos Žilinskaitės, ir Biruta Ra
moškaitė, solistė.

Visas vakaro pelnas bus pa
skirstytas į lygias tris dalis: 
Amerikos karo pašalpos orga
nizacijai, Sovietų medikalei 
pagalbai, ir Amerikos Atei
viams Ginti. Komisija.

"Laisvės”
Daugiau dovanų bazarui ga

vome pinigais:
A. Bieliauskienė, East New 

York, ant blankos surinko 
$10.52. Per ją aukojo: V. ir A. 
Paukščiai $2, Petras Bieliaus
kas $1; K. Sadauskienė $1, J. 
ir A. Beniuliai $1, ir LDS 13 
kuopa $5.

Bazaras
Kavaliauskaitė — Fish Tidbits.

Bazaro komisijai labai svar
bu žinoti, kokius daiktus bus 
galima gauti ir kiek pinigais, 
nes turi žinoti, ko reikės nusi
pirkti. Tad prašome netrukdyti 
grąžinimą blankų ir nesivėlinti 
prisiųsti dovanas.

Šį Vakarą ALDLD1 Kuopos ir “Laisves” 
Bazaro Darbininkų Susirinkimas

Ketvirtadienį, vasario 12 die
ną, Lincoln© gimimo dieną, 
įvyks Literatūros Draugijos 1, 
kuopos ir “Laisvės”- Bazaro 
darbininkų bendras susirinki
mas. Jis prasidės nuo 7 valan
dos vakaro, “Laisvės” svetai
nėj”

Susirinkimą šaukiame bend
rai, nes Literatūros. Draugijos 
kuopos visada daug dirba “Lai
svės” bazare. čionai bus aptar
ta svarbūs reikalai, kaip tai

(Civilinių Apsigynimo darbai, 
“Laisvės” bazaro reikalai, pa
sidalinta darbais, ir eilė kitų 
reikalų.

D. M. šolomskas pasižadėjo 
pasakyti kalbą apie Abrahomą 
Lincolną ir mūsų spaudos ir or- 
ganizijų dabartiniu laiku už
davinius. Prašomi visi “Lais
vės” skaitytojai, Brooklyn© ma
sinių organizacijų nariai ir 
simpati.kai atsilankyti.

ALDLD 1 Kp. Valdyba ir
“Laisvės” Bazaro Komisija.

Nuo asmenų, kurie aukojo 
patys nuo savęs, gavome seka
mai :

Stanley Titenis, Woodhaven, 
N. Y., $2; Petras Barkauskas, 
Brooklyn, $1, Bronė Žilinskas 
$1, ir Tadas Kaškiausius, New
ark, N. J., $1 bazarui ir $1 
kaipo pasveikinimą “Laisvei” 
suvažiavimo proga.

Daiktais gavome nuo Anna 
Jucius gražią rankų darbo pa- 
duškaitę. Bitininkas Končius 
davė galioną medaus, Lillian

Mes laukiame svečių iš to
liau atvykstant į bazarą. Aiš
ku, kad atvyks. Bet būtų malo
nu iš anksto žinoti, kas ir iš 
kur atvažiuos. Kurie rengiatės 
iš toliau atvažiuoti, malonėkite 
pranešti “Laisvės” Administra
cijai.

“Laisvės” Bazaras bus vasa
rio (Feb.) 20, 21, 22, ir 23 dd.

Pasitaiko George Washington 
gimimo dienos šventėje. Dvi 
dienos šventė, tai puiki proga 
iš toliau atvykti.

“Laisvės” Adm.

Scena iš judžio “Mūsų Ru siškasis 
rodomo Rialto Teatre, Broadway 
Yorke.

Frontas”, dabar 
ir 42nd St. New

SERGA
Juozas Gustaitis išvežtas į 

Kings County ligoninę. Tai jau i 
trečiu kaitų J. G. nuvažiuoja į į 
tą pačią ligoninę su ta pačia 
nelaime — liga. Jis seniau1 
dirbdavo alinėse už baro pa- i 
tarnautoju. Brooklynietis.

Maspeth, L. I.
Tveriamas Radio Kliubas
Ketvirtadienį, 12 d. vasario , 

(Feb.), 7:30 vai. vakare, at-1 
sibus ALDLD 138 kuopos mė
nesinis susirinkimas V. Za- • 
belskio svetainėje.

Kaip greit šis susirinkimas I 
pasibaigs, pradėsime kitą su-1 
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.

METINIS PARENGIMAS

“Atvažiavo su Kraičiu,“ dviejų 
veiksmų labai juokinga komedija, 
kurią vaidins Lietuvių Liaudies Te
atro vaidintojai iš Williamsburgo. 
Komedją parašė Senas Vincas. Sta
to scenoje LDS 50 kuopa. įvyks 
sekmadieni, 15 Vasario-Feb. Durys 
atdaros 4:30 vai. po pietų: šokiai 
prasiuės 6-tą vai. vakare, Vaidini
mo pradžia 7-tą vai. vakare. Labor 
Party Hall, 4714 — 5th Ave. (tarpe 
47-tos ir 48-tos gatvių), So. Brook
lyn, N. Y. Po vaidinimui seks šo
kiai iki vėlumai nakties; šokiams 
gros Geo. Kazakevičiaus orkestrą. 
Įžanga 50c. (36-37)

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 mržos farmos prie gene- 
raliu darbo. Dėl mokesties susitar
kime asmeniškai. Kreipkitės:

18 Ainsle St., Brooklyn. Čia' bus 
nurodyta, kur yra farma.

(35-36)

Tarpe Lietuviu
Girdėt, kad moterys, dienraš

čio “Laisvės” skaitytojos ir rė
mėjos, žada šiemetinį “Laisvės” 
bazaro bufetą padaryti tokiu, 
prie kurio visi skubės pabalia- 
voti—padaryti jam namie ga
mintų skanėsių. Geros kloties! 
O mes lauksime 20-tos vasario.

• • •
M. Mikalauskienė, Mot. Ap- 

švietos Kliubo narė, dar vis ne
stipriausia.

• • •
Jonas Jankus, lietuvių para

pijos vargonininkas, randasi 
ligoninėj dėl akių nesveikatos.

Brooklyniečiuose lankėsi Ele
na Bartash iš Chicagos.

• • •
Maspethiečiai tikrina, kad jų 

į kolonijoj Laisvės Radio Kliu
dąs duos riestas lenktynes bro- 
I oklyniečių Laisvės Radio Kliu- 
bui, nors pastarasis senesnis ir 
didesnėj kolonijoj. Brooklyniš- 
kiai, išgirskite šį įspėjimą.

• • •
Elena Šuipytė, williamsbur- 

gietė, jau antras pusmetis gru
miasi su nesveikata ir vis atsi
kratyti negali.

• • •
So. brooklyniečiai laukia-ne- 

sulaukia sekmadienio, vasario 
15-tos vakaro, kad pamatyti tą 
labai juokingą komediją “Atva
žiavo su Kraičiu”, kurią čia su
los Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai Labor Party salėje, 
4714—5th Avė. Kiek prisimehu 
iš matymo lošiant Williamsbur- 
ge, yra ko laukti.

• • •
Moterys kliubietės prašo bro- 

oklyniečius ir apylinkių, lietu
vius pasitaupinti kovo 8-tą tra
dicinei Moterų Dienai, kurios 
proga rengiama įdomus pažmo- 
nys.

Ž. R.

“Mūsų Rusiškasis 
Frontas”

Taip pavadintas naujausis ju- 
dis iš šio pasaulinio karo. Jis 
pirmu kartu Amerikoje pradė
ta rodyt vasario 11-tos vakarą, 
8:30 vai., Rialto Teatre, Broad
way ir 42nd St., New Yorke.

Judį pagamino amerikiečiai 
Lewis Milestone ir Joris Ivens 
iš Sovietų'Sąjungoj trauktų pa
veikslų. Scenų paaiškinimą pa
rašė Elliot Paul, 0 jąsias aiški
na Walter Huston.

Paveikslai traukti daugelyje 
skirtingų Sovietų Sąjungos vie
tų, eilės kariškų ir civilių fo
tografų, parodo visos Sovietų 
Sąjungos mobilizaciją sumuši
mui šalį užpuolusio priešo. Pa
rodoma minios susirinkusių 
Maskvoj išgirsti istoriškąją 
Stalino prakalbą ir gražiam 
vertime anglų kalbon girdisi j 
ištraukos tos prakalbos. Matosi 
jos vykdymas—nusvilintos že
mės politika, kurią vykdo su 
didžiausiu uolumu, su ugninga

ciškam barbarizmui ir duoti 
pasauliui pergalę, taiką ir 
saugumą.

Kiekvienam fašizmo priešui 
šis rinkinys vaizdų reikėtų 
pamatyti. Oi, daug, labai 
daug iš tų vaizdų galėtume 
pasimokinti savo šalies gyni
mui. J. M-s.

Vyry Registracija 
Bus 15 ir 16-tą

Visi vyrai, piliečiai ir nepi- 
1 iečiai, kuriem suėjo 20 metų 
prieš ar 31-mą gruodžio, 1941 
metų, ir tie, kurie vasario 16 
nebus sulaukę 45-to gimtadie
nio, kurie nesiregistravę pir
mesnėse registracijose, turės 
užsiregistruoti vasario 15-tą ir 
16-tą, 1942 metų, tai yra šį 
sekmadienį ir pirmadienį.

Jaunesniem 20 metų ir se- 
nesniem 45 metų nereikės re
gistruotis. Taipgi nereikės 
persiregistruoti nei tiems, ku
rie jau tarnauja fed erai ė j ar
mijoj, arba kurie registravosi 
pirmiau.

Registracijų valandos abiem 
dienomis bus nuo 7 ryto iki 9

Pradedant su 5 d. vasario 
(Feb.), mes skelbsime “Lais
vėje” vardus ir antrašus visų, 
kurie garsinasi Laisvės Radio 
Programoj.

Štai vasario 5 d. skelbimai:
V. Kazlauskas, jewelry, 
221—03 Jamaica Avenue, 
Qu ens Village, L. I.

BROOKLYNE:
Valerija Balvočius, 

restaurantas,
494 Grand Street.
Tru Ember Fuel Co., Kuras,
J. Klasčius, savininkas, 
496 Grand Street.
Mikolas Liepa, užeiga, 
324 Devoe Street.
Walter šabunas, Real

Estate ir Insurance, 
306 Union Avenue.
Ambrozytės Muzikos

Krautuvė,
560 Grand Street.
Silver Bakery, Varpo 

Keptuvė, Balčiūnai savininkai,
36-40 Stagg Street.
Bitininko Končiaus medus,
Galima gauti “Laisvėje” ir 

kitur.
Biznieriai, kurie norite pa

sigarsinti per “Laisvės” radi
jo programą, prašomi priduoti 
pagarsinimus ne vėliau, kaip 
antradienio rytą dėlei sekamo 
ketvirtadienio programos.

Prašome “Laisvės” radijo 
programos rėmėjų remti biz
nierius, kurie garsinasi per 
mūsų programą. Praneškite 
biznieriams, kad girdėjote jų 
garsinimus per “Laisvės” ra
dijo programą.

Eva T. Mlzarienė, 
Anounceris.
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Amteris Ragino Pagreitini 
Browderio Vajų Vardan

Kritusių Komunistų

Perlų Uosto. Jis sakė:
“Tie draugai, kaip Tony Kas

tro, mirė eidami pareigas ve
žant karo reikmenis prieShit ta
riniams frontams po visą pa
saulį. Jie jau nusketvdo su lai
vais, kuriuos torpedavo Ašies 
submarinai. Jie paaukojo savo 
dali.” €

Amter ragino narius padvi
gubinti padirbėti už išlaisvini
mą vado ir budavoti partiją.

L. K. N.

ir kokios siauros galimybės 
yra į juos pralįsti, galima 
spręsti iš to, jog Bess Flynn, 
autorė, davė 2.2 jaunom ak
torėm audicijas iki pasirinko 
vieną, Alice Goodkind, savo 
duosimai per WEAF radio 
programai “Bachelor’s Child- 

Į ren.”
Reikia žinoti, kad ir tomis 

22-mis gavusiomis au d i ei ją bu
vo no bile kuri to norėjusio
sios, bot agentų jau gerai at- 

i sijotos-atrinktos gal iš šimtų 
[ar tūkstančių j ieškančių pro-

Daug Pašauktų, Mažai 
Išrinktų

gos būti aktorėmis. Greta vic- 
• nos laimėjusios, šimtų viltys 
įkilti į menininkų aukštumas 
dar kartą sudužo, dingo, kaip 

’vilnys jūrose.
Kaip daug yra norinčių bū-, Panaši padėtis yra ir kitose 

ii profesionaliais menininkais meno srityse. N. M.
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LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Kla.

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

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstam 
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 tuksian
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

Israel Amter, New Yorko 
valstijos komunistų organizaci
jos pirmininkas, atsišaukė į tos 
valstijos komunistus sudėt vi
sas pajėgas į dvigubą Browde
rio vajų—už Browderio išlais
vinimą ir už gavimą 2,000 nau
jų narių iki 1-mos gegužės.

Savo atsišaukime komunistų 
vadas pareiškė, kad 35 komu
nistai jūrininkai jau padėjo gy
vastis nuo dienos atakų ant

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

<!>
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DABAR RODOMA—Iškilminga Premjera
Rusų Pagalbos K^m., Ine., rodo

Pirmas Fotografinis
Rekordas Rusijos 
Atsakymo j Nacių
Įtūžusį žygį ’

OUR RUSSIAN FRONT
Paaiškina WALTER HUSTON. Parašyta ELLIOT PATTL’O 

Pagamino Lewis Milestone Ir Joris Ivens

DI ill T’/’l BROADWAY •HI AL I V and 42nd St. NKW VORK

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

paskuba vyrai, moterys, sene
liai ir vaikai.

Jaunimas, minios jaunų vy
rų ir moterų, išmaršuoja į 
karo lauką, likusios moterys 
dirba trejopai — už save, sa
vo vyrus, ir savo šalį. Civili
niai, padedami karių, nei pra
kaito nebraukdami, skubina 
nuimti nuo laukų javus ir il
gomis grandinėmis vežimų ve
ža gihimon šalies. Sekdami 
būriai vaikų surenka paskuti
nes varpas, kad nei sauja 
grūdų nesiliktų pratęsti prie
šo gyvastį ir jo atneštą vergi
ją, kančias. Mergaitės moki
nės, persilpnos dirbti lauke ar 
fabrike, lavintų slaugių vado
vaujamos, prižiūri, aukli kūdi
kius motinų, kurios dirba fab
rike ir lauke. Seneliai įgudu
sia akimi saugo sodybas.

Visa milžiniška šalis kovo
je — geriausi, stipriausi, gra
žiausi žmonės į frontą, turtas 
— užfrontin. Visi ir kiekvie
nas pasinėrę savo pareigose. 
Visur matai sutartingą kovos 
ir darbo simfoniją, kuri suža
vi žiūrovą. Teatre matai ne 
vieną šluostantis ašaras, nes 
tai gyvas, tikras paveikslas 
žmonių, pasiryžusių paaukoti 
viską, kad .padaryti galą na-

vakaro.

( 'IT’S JUST UO i
FINDING MONEYf 1

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

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

. nes žino, kad visados bus patenkinti.

O
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S tat ' 
adresas.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
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TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St/
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEVŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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 ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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