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mas Yra Pavojingas.
Kaip Galima Hitlerį Greit 

Sumušt ?
Reikia Registruotis.
LDS Veikia.

Rašo R. M1ZARA

Aną dieną Wm. Z. Foster 
sakė kalbą Schenectady mies
te. Jis pabrėžė, kad tūli SSSR 
prieteliai (tokiu esą net ir ko-
munistų eilėse) yra perdideli 
optimistai dėl to, kas darosi 
Rytų Fronte. Pasak Fosterio, 
jie maną, kad šiuo metu, kai 
Raudonoji Armija priešus ve
ja ir muša, tai reiškia, jog Hit
lerio jėgos .jau yra palaužtos 
ir .jokio pavojaus Sovietams iš 
Vokietijos pusės nebūsią.

Deja, sake kalbėtojas, dar 
taip nėra ir šitaip manantieji 
dar gali skaudžiai nusivilti.

n t

Nors bus ilgokas krislas, bet 
prašau pasiskaityti LDS orga
no “Tiesos” editorialo ištrau-
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AMERIKA KIRTO DIDELĮ SMOGĮ JAPONAM JŪROJE
VOKIEČIŲ KARO LAIVAI 

PASPRUKO IŠ ANGLŲ 
BLOKADOS

Fosteris nurodinėjo, kad ------------------------------
Raudonoji Armija yra suvaidi- pigiame Jūros ir Oro Mūšyje Anglai Prarado 42 Orla v'us, 
nusi milžinišką vaidmenį. Vi- tr i • v. •inov. f • . .v ai. • n
su pirmiausiai, raudonarmie-! 0 Vokiečiai 18; Sužeista Laivai is Abiejų Pusių I
čiai uždavė naciams dideliu fi-! ----------
žinių smūgiu: jie parodė pa-į London, vas. 13. — Ke- 
sauliui, jog naciu armija nėra!tvirtadienį paspruko didie- 
nenugalima, kaip tūli elemen-h’į 
tai skelbdavo; Raudonoji Ar-j* 
mija, 
prieš Hitlerį, išgelbėjo Angli
ją nuo invazijos. Tai tiesa!

Bet tiesa yra
Hitleris dar vis galingas, kad kampe. Ten anglų lakūnai 
jis valdo visos Europos pra-!atakavo juos 110 kartų be- 
monę ir daugybę milijonų vejk per metus |aik0, ir I 
žmonių, kurie toje pramonėje ;v0 ne sykį ske]biama, kad 
dirba, gamindami jam karo.^ naciu.karo laivai esą be-■ tonu įtalpos, 
reikmenis. Be to, jis turi visos; v . •] • .. 1~ . ... !veik tikrai sunaikinti.Europos žaliosios medžiagos’ 
resursus. Prasimušę per ;

Su tuo reikia skaitytis. Tą j blokadą, jie dabar plaukia 
reikia žinoti. O tą žinant, ne-j 
sunku suprasti, kiek dar daug;stovykla.
-teks Raudonajai Armijai ko-. Ištrūkimui iš Bresto, tie 
VriėšuSU ,U0JU Zm°”"0S'nacių laivai dalinai pasi- 
pn *_____ [naudojo ūkanotu oru. Bet

Paskubinti Hitlerio sunaiki-orlTaivįai 
nimą gali Amerika ir Anglija, i UŽklupO. Įvyko didžiulis mŪ- 
Amerika, nurodė Fosteris, tu-iŠis,^ kuriame dalyvavo kari- 
rėtų suteikti Sovietu Sąjungai1 niai Anglijos laivai ir ne tik 
tiek karo reikmenų, kiek jų i patys “Gneisenau,” “Scharn- 
yra pažadėta. Amerika turiihorst” ir “Prinz Eugen,” bet 
skubinti ginkluotis ir duoti ka-'ir kiti, mažesni vokiečių 
ro reikmenų ne tik Sovietams,; kariniai laivai, 
bet ir Anglijai.

Na, o pavasarį, Amerika ir; 
Anglija turėtų atidaryti nau-1 
ją frontą Vakarų Europoje.

Tuomet Hitlerio jėgos gale-' 
tų būti greit sunaikintos. O po 
to su japonišku ir itališku ag
resoriais lengva būtų apsidirb
ti.

Šitokios, trumpai suėmus, j 
yra pažiūros U.S.A. Komuniš-'ii’ 
tų Partijos pirmininko į karą, bei kanuolių šoviniais. Ang- 

--------  lų kanuoles iš Doverio pa-
Tarp 20 ir 44 metų amžiaus krantės taipgi bombardavo 

vyrai, nepamirškite, kad sek- nacių laiVUS. 
madienį ir pirmadienį jums 
reikia susiregistruoti karinei 
tarnybai!

vokiečių 
Gneisenau” 

didvyriškai kovodama horst” ir
“Prinz Eugen”

i laivyno stovyklos, 
ir tame, kad įniai-šiauriniame

karo laivai 
ir “Scharn- 

š a rvuotlaivis 
iš Bresto, 

, vakari- 
Francijos

ko, kad vokiečiai tik nedau
gelį jūreivių sužeidė bei už
mušė anglų naikintuyuose.

“Gneisenau” ir “Scharn- 
horst” yra 26,000 tonų vie
nas ir kitas; abudu naujo
viški ir ginkluoti -kanuolė- 
mis su 11-colinėmis ir 6-co- 
linėmis gerklėmis. Jiedu ga
lį plaukt po 30 mylių per 

bu- valandą.
Prinz Eugen” turi 10,000

Į

anglų ; Willkie Ragina Paskirti 
nioKaaa, jie aaoar plaukia n/i A 1Z J*
kur tai į saugesnę, vokišką MacArthiirą Komandie-

rium Visų Karo Jėgą

Mūšyje liko nukirsta že- 
jmyn 42 Anglijos orlaiviai, 
tarp jų ir 20 didžiųjų bom- 
banešių; o anglai nušovė į 
vandenį 18 nacių orlaivių.

Manoma, kad trys stam
bieji vokiečių karo laivai ir 
■vienas naikintuvas tapo su
keisti anglų oro bombomis 

naikintuvų torpedomis

“Kai tik japonai ir naciai 
užpuolė mūsų kraštą, Ameri
ką, LDS Centro Valdyba tuo- 
jaus atsišaukė į visas kuopas 
ir narius, kviesdama visus pa- ■ 
siaukojančiai ginti savo užpul
tą kraštą.

“Kai kurios mūsų kuopos 
Centro Valdybos atsišaukimą 
parėmė konkrečiu savo darbu, 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie savo krašto gyni
mo.

“Šios kuopos pavyzdingai 
pasirodė: 2, W. Pullman, 111., 
pirko aps. boną $100 vertės; 
6, Binghamton, N. Y., rengia 
masinį mitingą civiliam apsi
gynimui, turi kelis narius ar
mijoj; 19, Elm Grove, W. Va., 
pirko aps. boną ir surengė pa
rengimą apsigynimo reika
lams; 23, Buffalo, N. Y., iš
leido armijon tris savo narius, 
duokles už juos pamoka, pir
ko aps. boną $100 vertės, re
mia Raudonąjį Kryžių, veikia 
tais klausimais bendrai su 
SLA vietine kuopa; 28, Rum
ford, Me., remia Raud. Kry
žių; d2, Westville, III., remia 
Raudonąjį Kryžių; 55, Cleve
land, Ohio, pirko boną $10'0 
vertės, remia Raudonąjį Kry-

Londono pranešimas sa-

50 Unijų Vadų Prašo 
Išlaisvint Browderi

Filipiiiy Farmeriai, Bijodami
Japonių, Apleido I Jkius; Pali

ko Derlių Laukuose

AMERIKIEČIAI ŪMU 
ŽYGIU SUNAIKINO 
16 JAPONŲ LAIVŲ

Japonai Ruošiasi Panaujinti Ofensyvą prieš Amerikiečius

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Tuo Pačiu Laiku Amerikiečiai Sunaikino 38 Japonijos 

Lėktuvus ir Daug Karui Svarbiu Punktu

Willkie, 
mūsų jė- 

sekmin-

New York. — Lincolno• • • • gimtadienyje 26 čionaitiniai 
Darbo Federacijos unijų va
dai ir 24-ri CIO unijų vir
šininkai telegrafavo prezi
dentui Rooseveltui prašymą 
išlaisvint Earlą Browde-

rį, Komunistų Partijos
sekretorių. Sako: “Kai 
mūsų tauta kovoja už šalies 
vienybę ir demokratijos iš
laikymą, mes jaučiame, jog 
teisingumas ir žmonišku
mas reikalauja paleist Ear
lą Browderį iš kalėjimo” 
(kur jis keturiem metam į- 
kalintas tik už technikinius 
skirtumėlius jo pasporte).

Boston, Mass. — Wendell 
L. Willkie, buvęs republiko- 
nų kandidatas į preziden
tus, kalbėdamas Lincolno 
gimtadienio minėjime, ragi
no atsaukt generolą Mac- 
Arthurą iš Filipinų ir pa
skirt jį vienu komandierium 
visų Amerikos armijos, lai
vyno ir oro jėgų, kad gen. 
MacArthur priklausytų tik 
nuo prez. Roosevelto.

Turint tokį bendrą ko- 
mandierių, sake 
būtų suderintos 
gos taip, kad jos 
giausiai veiktų.

Už japonų padarytą ame
rikiečiams nelaimę Perlų 
Uoste Willkie kaltino atski
rus nesusiklausančius ko
mandierius Amerikos laivy
no, armijos ir orlaivyno. Jis 
taipgi kritikavo kai kuriuos 
Washington© valdininkus už i 
stoka budrumo.

Willkie pranašavo ilgą 
karą, dar dviejų iki penkių 
metų, ir teigė, kad jame 
“žus baisiai daug gyvybių.”

Republikonus kongreso 
narius Willkie ragino nesi- 
priešint daugumai kongreso 
ir prezidentui tik todėl, kad 
jie yra republikonai, o pre
zidentas ir dauguma sena
torių ir kongresmanų — 
demokratai. Jis šaukė re- 
publikonų partiją išdirbt 
teigiamą savo karinę pro
gramą, kad padėtų Ameri
kos demokratijai laimėt žūt
būtinę kovą prieš fašistų 
Ašį.

Washington. — Preziden
to žmona sakė, kad ji grei
tu laiku apleis direktorės 
vietą Civilinių Apsigynimo 
įstaigoj. •

žiu; 93, Southbury, Conn., pir
ko boną $100 vertės; 98, Wa
shington, Pa., remia civilį ap
sigynimą; 133, Jersey City, N. 
J., pirko boną $25 vertės.”

Vadinasi, LDS kuopos atlik- 
dinėja savo patrijotišką parei
gą!

Washington vas. 12. — Karo departmento praneši
mas šiandien sakė:

Filipinų Sritis — Buvo labai mažai mūšių ore ar ant 
žemės Bataan pusiausalyje per paskutines 24 valan
das. Japonai, matyt, perorganizuoja savo jėgas ir lau
kia daugiau reikmenų ir pastiprinimų pirma, negu jie 
vėl pradės ofensyvą.

Priešų kariuomenė užėmė salą Masbate, arti vidu
rio Filipinų Salyno.

Atėję generolui D. MacArthurui pranešimai rodo, 
kad filipinai farmeriai, japonų įsiveržėlių išmesti iš na
mų, sugužėjo į Manilą arba slapstęsi kalnuose, vengda
mi žiaurumų iš japonų kareivių pusės. To pasėka yra 
tokia, jog labai stokuoja darbininkų derliui nuo laukų 
suimti, o maisto vis labiau trūksta.

IŠGĄSTINGAS JAPONŲ ATSIŠAUKIMAS
Padėtis pasidarė tokia išgąstinga, kad Įeit, genero

las Masaha.ru Homma, japonų armijos komandierius 
Luzon saloje, išleido sekamą atsišaukimą:

“Greitai sugrįžkite į savo ūkius. Mieli mūsų broliai, 
greitai grįžkite į savo farmas ir suvalykite derlių grū
dų ir cukrinių nendrių. Dabar jūs negalite gaut reik-

Washington, vas. 12.
Jungtinių Valstijų 
jdepartmentas pirmą 
oficialiai paskelbė, kokius stambų Japonijos laivą, lėk- 

i nuostolius amerikiečiai pa-ituvų išvežiotoją “Yawata” 
įdarė japonams, kai sausio į rūšies, 17,000 tonų.
31 d. nelauktai užklupo ja-' Kartu amerikiečiai nu- 
ponų laivyno ir orlaiviu sto-'skandino vieną lengvesnį 
vykias Marshall ir Gilbert ^priešų šarvuotlaivi, vieną 
salose, už dviejų tūkstančių‘naikintuvą, tris didelius ži- 
mylių į vakarų pietus nuo ;balinius laivus, du submari- 
Hawaiiu. nūs, penkis stambius preki-
----------------------------------- ,nius laivus ir tris mažes-

Tuom žygiu kariniai ame- 
laivyno Tikiečių laivai ir orlaiviai 

kartą sunaikino, tarp kitko, ir

Fašistai Skelbia, kad :
Jie jau Užvaldę An

gly Singaporą
15 greitųjų kovos lėktuvų 

i ir du didelius vanden-lcktu-

Berlin, vas. 13.—Nacių ra
dijas kartoja, kad japonai 
jau visiškai užvaldę Singapo- 

i re miestą su tvirtuma ir prie- 
menų ar prekių iš užjūrinių kraštų. Jūs turite gauti plaukos sričia
maisto patyš savo rankomis. Kuomet jūs slapstotės 
kalnuose, vengdami karinių trukšmų ir sąjūdžių, tai 
supūs derlius ir žus daigai kitiem metam.

“Japonų kariuomenė nieko blogo nedarys jokiam fi- 
lipinui, kuris rūpestingai atliks savo darbą. Nebėgkite 
į kalnus, būdami suklaidinti Jungtinių Valstijų propa
gandos. Karo trūkšmai jau toli šalin nuėjo. Pasigamin
kite maisto, dirbdami su prakaitu ant veido. Mieli 
broliai, sugrįžkite į savo farmas ir tuo jaus pradėkite 
imt derlių. Jūsų daromos pastangos šiandien ar rytoj
nusakys, ar turėsite badant ar geroviškai gyvensite.” 1

Be to, amerikiečiai supleš
kino šešias japonų orlaivių 
'patalpas, penkias pakranti- 
įnes kanuoles ir eilę žibalo 
'tankų, dirbtuvių, krautuvių, 
ir amunicijos ir gazolino 
sandėlių.
AMERIKIEČIŲ NUOSTO

LIAI BUVO NEDIDELI
Tame žygyje amerikiečiai 

'prarado 11 žvalgybos bom- 
Ibanešių, ir japonai pataikė 

f • IT* i • o* nedideliu šoviniu į vieną Japonai Užgrobia Din- Amerikos šarvuotlaivį, ne
padarydami jam jokios rim- 

:tos, žaizdos. I '

i; bet pripažino, 
kad anglai dar įnirtusiai gi
nasi iš atskirų fortų Singapo
re.

London. — Anglai tvirtina, i 
jog pats Singapore miestas | 
dar tebėra jų rankose.

SOVIETAI TEBELAUŽO NACIŲ GYNIMĄSI

Maskva. — New Yorko se Doneco Baseino su svar- 
Times k o r e s p o ndentas biomis kasyklomis ir dide- 
Ralph Parker paduoda šito- liais fabrikų centrais.
kias žinias iš karo fronto 
tarp Sovietų ir vokiečių:

Sovietai turi laimėjimų' 
Krime, Sevastopolio srityje. |

Maskvos radijas patvirti
no, jog rusai yra atėmę iš 
naciu Lichačevo miestą, 55 V V 7
mylios į pietų vakarus nuo 
Charkovo.

Raudonojo Laivyno mari- 
ninkai keliose vietose prasi- 
mušė j fašistų užnugarę sri-! žymėtina, jog kol vokie- 

čiai ten buvo, jie nedavė ru
sam jokių darbų pramonė
je, bet statė juos prie tokių 
sunkių darbų lauke, kaip 
tvirtumų statymas vokie
čiams ir panašiai.

DONO BASEINAS VĖL 
DIRBA SOVIETAMS

Tie fabrikai, dirbtuvės ir 
kasyklos jau vėl dirba So
vietams.

Visa Vorošilovgrado pro
vincija išlaisvinta nuo vo
kiečių. O joje yra svarbios 
angliakasyklos, cheminiai ir 
kiti fabrikai.

gaporo Vandenį
London, vas. 13.—Japonai ( 

užgrobė daugumą tvenkinių-' 
rezervuarų, iš kurių Singapo-i 
re miestas gaudavo geriamąjį 
vandenį.

Pranešimas iš Londono tei 
gia, jog nežinia, kaip ilga

Tik Visomis Jėgomis 
Amerika Tegali Laimėt

J San Diego, Calif. — Ad- 
jjmirolas Wm. H. Standley, 

dar plevėsuos Anglijos vėlia- naujai paskirtas Ameiikos 
va Singapore. ambasadorius Sovietam, pa

reiškė, kad nėra užtikrintas 
šiai šaliai laimėjimas, jeigu 
jinai nesuteiks visas jėgas

rf

Kalbama, kad Naciai
Briausis į AnglijąJVKFnpita?ijąaponlją’Vokie’'

Stockholm, Šved. — Čia 
girdėtas nacių radijas iš Anglai Išvystė Smar-

tyje Juodosios Jūros.
Į pietiniai-vakarinį frontą 

vokiečiai ant greitųjų suga
beno savo atsarginę kariuo
menę iš Franci jos. Frontan 
prieš Sovietus taipgi atsiųs
ta nauja rumunų kariuome
nė. Jie’ per kelias dienas 
mėgino padaryt 
kontr-ataką prieš 
armiečius

S įSffį, “ kiausi?Tank|! Kanuo|e 

veržti. Esą, kaip japonai į-! --------
sibriovė į tvirtovišką anglų 
salą Singapore, taip naciai 
galį padaryt ir Anglijai, tu
rėdami stipresnį oro laivy
ną už anglų.

didelę 
raudon- 

U 1 • v* • C 1 • I • • armiečius iš dviejų šonu.Vokiečiai dakOSl Laimį Bet Raudonoji Armija su
mušė priešų bandymus.

Rusai per dieną vėl at
kariavo daug kaimų ir 

nuo vokiečių 
Ukrainoje ir vakariniame 
fronte.

Kurias tik vietas Sovietai 
atvaduoja, žmonės juos šil
tai sveikina, dainuodami ir 
Ikitaip išreikšdami džiaugs- 

Libiia. — Italai skelbia, 
kad Libijoj šiuo tarpu buvo -
tik žvalgų susidūrimu tarp manduojama maršalo Timo- 
fašistų ir anglų ties El Me- šenko, Ukrainos fronte, jau 
chili. atėmė iš vokiečių beveik pu-

Doneco Srityje
Berlin. — Nacių komanda m iestelių 

teigia, kad jie, rumunai ir 
[kroatai pastūmę raudonar- 
|miečius atgal Doneco fron
te, pietuose. Kituu vokiečiai 
sakosi atmušę rusų atakas.

mą.
Sovietų kariuomene, ko-

►

London. — Anglijos mi
nisteris gamybai, lordas 
Beaverbrook pranešė sei
mui, kad anglai dabar gami
na savo tankams tokias 
smarkias kanuoles, kad jos 
prašaus ir storiausius 
kiečiu tanku šarvus. * *■

Lordas Beaverbrook 
kongresmanai.reiškė, kad Anglija dės 

ištirt tikrąją'sas pastangas pristatyt Sq- 
i didlaivyjc vietanfs karinių pabūklų, ir 

pranešimas, kad Sovietų ka- “Normandie” — “Lafa- sakė, jog anglai turės siųst 
riuomenė ant čiužių (skis) yette.” Sovietų ' Sąjungai vis dau-
kai kur jau pasiekė sieną-------------------giau tankų ir orlaivių at-
Baltgudijos. beveik už 400; Washington. — Jungtiniu mušt nacių planuojamą pa
myliu į vakarus nuo , Mas
kvos.

Raudonarmiečiai Pa
siekę Baltgudijų

London, vas. 13. — Gauta

IšTIRT “NORMANDIE”
GAISRĄ i

Washington. — Kai kurie į 
senatoriai ir ] 
reikalauja 
priežastį gaisro

VO-

pa- 
vi-

»

i

>

SUMUŠĖ JAPONUS

Rangoon, Burma, vas. 13. 
— Anglai smarkiai sumušė 
japonus Salween upės fron
te ir atmetė juos atgal Paan 
Srityje.

‘Valstijų karo sekretorius vasario ofensyvą prieš So- 
'Stimson įsakė įčiepyt visa vietus. Nes to reikalauja su- 
; kariuomenę prieš geltonojo tartis kas liečia pabūklų pa- 
!drugio ligą. galbos tarp Anglijos ir So-

---------------- vietų, 
v

Angių ministeris lordas 
mazga Beaverbrook teigė, kad 

šiauriniai-vakarinė- Anglijos tankai labai padėję

Maskva. — Sovietai atka
riavo geležinkelių 
Borok, 
je pakrantėje Ilmen ežero, Sovietam apgint Maskvą 
Leningrado fronte. nuo vokiečių.

Masaha.ru


Antras puslapis šeštadienis, Vasario 14, 1942

JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve. Inc. 
Every day except Sunday 
Established April 5. 19U

<27 LORIMER STREET. BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. STagg 2-3878 

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas 

. Editor Roy Mizara

Bendrai paėmus, Cecil Brown sako, 
kad britai kovoja smarkiai. Deja, jų yra 
ten mažuma. Jie nebuvo paruošti to
kiems žygiams, kokius japonai prieš juos 
pastatė.

Pasitenkinimas, nepaisymas — didelė 
talkininkų nelaimė. Dabar jie turi už tai 
brangiai užmokėti.

Mes gi, Amerikoje, -iš to privalome 
greit mokytis, nes “gera nuotaika” mums 
gali lėšuoti taip pat labai daug!

Ką Pavasaris Duos 
Hitleriui?

SUBSCRIPTION RATES;
United States, per year ---------
United States, six months -----
Brooklyn N Y., per year ------
Brooklyn. N Y., six months_
Foreign 
Foreign 
Canada 
Canada

countries, per year 
countries, six months _ 
and Brazil, per year . 
and Brazil, six months

$6.00
$3.25
$6.50
$3.50
$8.00
$4.00
$6.00
$3.25

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

Act of March 3. 1879

Užsiregistruokite!
Vasario 15-tą ir 16-tą — sekmadienį ir 

pirmadienį — visi vyrai, piliečiai ar ne 
piliečiai, tarpe 20 ir 44 metų amžiaus im
tinai, turi užsiregistruoti kareiviavimui. 
Tik tiems to amžiaus vyrams nereikia re
gistruotis, kurie jau yra užsiregistravę 
arba kurie tarnauja amerikinėje kariuo
menėje.

Užsiregistruoti reikia vietini ame 
draft-board ofise. Kadangi mūsų laik
raštis skaitomas po visą-šalį, tai negali
me nurodyti tų ofisų adresų. Registravi
mo vietoves, ofisus, galima lengvai su
rasti, paklausiant kaimynų bei policma- 
nų.

Registravimasis yra verstinas kiekvie
nam; kuris to nepadarys, tam gręsia pa
bauda.

Šiandien, kai mūsų kraštas yra kare, 
tai kiekvienas žmogus privalo atlikti vi
sas pareigas, kurias ant jo uždeda gy
venimas.

Reikia atsiminti, kad užsiregistravi
mas tai dar nereiškia, jog užsiregistra
vęs vyras bus paimtas į kariuomenę. Ne! 
Iš užsiregistravusiųjų bus parinkti, ku
rie kareiviavimui tinkami, kuriems sąly
gos leidžia kareiviauti, kuriems sveika
ta leidžia, kuriems darbap leidžia.

Mes norime, kad nei vienas mūsų 
laikraščio skaitytojas, kad nei vienas lie
tuvis nenukentėtų dėl neužsiregistravi- 
mo. Todėl dar kartą sakome: visi vyrai, 
Amerikos piliečiai ir nepiliečiai, tarp 20 
ir 44 metų amžiaus, sekmadienį ir pir
madienį užsiregistruokite!

Keisti Dalykai Kongrese
Prieš kelias dienas Jungt. Valstijų 

kongrese tūli asmenys kėlė protestus 
prieš tai, kam prezidento žmona, Mrs. 
Rooseveltienė, kaipo Civilinio Apsigyni
mo veikėja, pasamdė tūlą šokėją vaikus 
šokti mokyti. Tai šokėjai sulygta mokė
ti apie 4,000 dol. per metus algos.

Atrodė, kad mūsų kongresas nori labai 
didelės’ taupybos, kuri šiuo metu, prisi- 
pažinsime, yra labai reikalinga.

Bet štai kongresmanas Dies, pagarsė
jęs “raganų medžiojimu,” pareikalauja, 
kad jo komitetui būtų suteikta iš vals
tybės iždo dar $100,000, kad jo komite
tas galėtų veikti, vadinasi, dar per me
tus laiko.

Na, ir ką jūs sakysite, žemesniojo bu
to tvarkos komitetas — House Rules 
Committee, — nutaria Dieso prašymą iš
pildyti. Vadinasi, jam sutinkama duoti 
šimtas tūkstančių dolerių metams. Da
bar tas klausimas bus įteiktas visam at
stovų (kongresmanų) butui galutinam 
užgy rimui.

Žmonės, kurie buvo atsilankę į tą ko
mitetą ir protestavo prieš davimą Dieso 
komitetui valdžios pinigų, buvo išjuokti, 
išbjaurioti, “asilais” išvadinti. Buvo di
delė dėmė mesta ant prezidento Roose- 
velto. Girdi, prezidentas atsisakęs leisti 
šitam komitetui tyrinėti japoniškus šni
pus, jų veiklą. Kuomet kongresmanas 
Vito Marcantonio pareiškė, jog tai ne 
tiesa, kad prezidentas Rooseveltas ir 
valstybės sekretoriaus padėjėjas, Sumner 
Welles, autorizavo jį pareikšti, jog tai ne 
tiesa, tai prieš patį Marcantonio komite-

Kiekvienam žmogui, kuris sekė Dieso 
komiteto “akciją,” žinoma, kad ji buvo 
nukreipta prieš liberalus ir komunistus; 
kiekvienam žinoma, kad Diesas ir jo ko
mitetas visur bandė slėpti fašistų veiklą 

>— fašistų, didžiausių Amerikos priešų 
veiklą!

Akiregyj to, ir vėl ruošiama tam 
mitetui duoti valstybės pinigų ir jį 
laikyti, kad jis tęstų savo senovišką 
ei ją.

Amerikos žmonės, kuriems rupi tauti
nė vienybė, kuriems rūpi sumušimas Hit
lerio ir jo gengsteriškų sėbrų, privalo 
protestuoti prieš skyrimą valstybės 
nigų tam komitetui.

ko-
pa- 
ak-

Įdomūs Reporterio Patyrimai
Columbia Broadcasting Sistemos (ra

dijo) reporteris, Cecil Brown, kadaise 
buvo Singapore. Iš ten jis kasdien pra
nešdavo Amerikai savo patyrimus. Cecil 
Brown dažnai kritiškai kalbėdavo — kri
tiškai apie britų neužtenkamus pasiruo
šimus japonišką agresorių sutikti.

Ir štai, ima britai ir uždraudžia šitam 
reporteriui per radiją transliuoti.

Cecil Brown išvyko iš Singapore. Da
bar jis yra Australijoj, Sydney mieste. 
Australijos autoritetai leidžia jam kalbė
ti apie tuos dalykus, ko nebuvo leista iš 
Singapore. Ir ką gi Cecil Brown sako?

Jis sako, kad britai buvo nepasiruošę 
karui nei Malajuose, nei Singapore. An
glai niekad nesitikėjo, kad japonai juos 
užpuls. O kai užpuolė, jie nesuspėjo apsi
ginkluoti, nesuspėjo pristatyti užtenka- 
Jnai žmonių ii' jų išlavinti. Kitas da
lykas: anglai niekad nesitikėjo, kad ja
ponai galės tankais maršuoti per Mala
jų pusiausalio raistus ir pelkes. Jei jie 
būtų tam tikėję, būtų pasiruošę. Kada 
pamatė, kad japonai žygiuoja per pelkes 
ir raistus su tankais ir kanuolėmis, ang
lai nesuspėjo išlavinti savo jėgų tokiam 
karui.

Dabar padėtis yra prasta, sako Cecil 
Brown. Prasta talkininkams. Prasta 
Sujungtoms Tautomis. Japonai visuose 
frontuose laimi. Talkininkai neturi už
tenkamai jėgų iųr sulaikyti. Japonai turi 
suorganizavę4penktakolonistų armijas. 
Malajuose tas puikiausiai buvo įrodyta.

Dabar japonai gali užduoti smūgį 
Burmai, Sumatrai, Javai, Australijai. 
Jie veikiausiai bandys greit tą padaryti, 
kol talkininkai pasiųs daugiau jėgų. Tuo 
pačiu sykiu talkininkų žmonės reikalau
ja daugiau orlaivių, daugiau ginklų.

Šis reporteris mano, kad Singapore 
esamieji britai, indusai ir australiečiai 
kanai smarkiai kovos prieš įsiveržėlius. 

.Pabėgti jiems iš ten sunku. Vienintelė 
išeitis: pasiduoti arba kovoti. Radijo re
porteris mano, kad jie kovos iki pasku
tiniųjų.

pi-

500 Naujų Narių į LDS
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

ganas “Tiesa” (iš vasario 15 d.) skelbia, 
kad iki šiolei šiame vajuje į LDS įrašy
ta 500 naujų narių. LDS organo žo
džiais:

“Džiugu čia atžymėti, jog 160 LDS va- 
jininkų yra bendrai įrašę apie 500 naujų 
narių šiame vajuje. Tie garbingieji mū
sų veikėjai atstovauja 95 kuopas. Vadi
nasi, pusė mūsų kuopų jau yra vajuje pa
sidarbavę. Jeigu visos kuopos ir visi va- 
jininkai būtų taip pasidarbavę, tai va
jus būtų pilniausiai sėkmingas.

“Žemiau telpa pilnas sąrašas visų pa
sidarbavusių kuopų ir kiek jos yra nau
jų narių įrašę. So. Bostono kuopa, kaip 
matote, stovi pirmoje vietoje, bet čika- 
giškė Brighton Parko kuopa mina jai ant 
kulnų. Arti jų stovi Bingham to no, či- 
kagiškė. Bridgeport# ir Detroito kuopos. 
Minimų kuopų vajininkai, matyt, pavyz
dingai darbuojasi.

, “Čikagiškė 53 kuopa rengia bankietą 
kovo 1 d. naujų narių priėmimui ir pa
gerbimui. Kitos kuopos taipgi turėtų 
naujus narius supažindinti su senaisiais 
nariais.

“U. Palevičienė, Detroito 21 kp. vaji- 
ninkė, rašo: ‘Gavau vėl du naujus na
rius. Sekančiam susirinkimui gavau vie
ną jaunuolį. Mėginsiu gauti daugiau, 
kiek mano sveikata leis. Aš noriu matyti 
tą dieną, kada LDS pralenks senuosius 
susivienijimus? ■ 1 '"WIIIIMF

“J. K. Navalinskienė,. Binghamton o 
kuopos vajininkė, andai lankydamosi 
Brooklyne pareiškė, jog jinai turi Viltį 
gauti dar kitą tiek naujų narių, kiek yra 
gavusi.

“Toks gražus vajininkų pasišventimas 
budavoti savo organizaciją duoda daug 
vilčių gauti daug daugiau naujų narių.”

or-

Generolas V. A. J a konto v
Viena iš labiausiai uži

mančių temų mūsų, visų 
yra, tai klausimas apie vo
kiečių ruošiamą naują ofen- 
syvą pavasąrį. Tuo klausi
au daug kalba, rašo straips
nių ir spėlioja. Vieniems 
pavasaris siūlo greitą per
galę, ,o kitiems —- pavojų ir 
baimę.

Prie kokių gi sąlygų da
bar yra frontai ir daromi 
tie Hitlerio planai? Dabar 
jau abejoti negalima tame, 
kad vokiečiai’ traukiasi va
romi Raudonosios Armijos. 
Fašistų pasisekimai Libijoj 
negali prilygti prie tų fa
šistų pralaimėjimų, kokius 
jie neša rusų fronte. Libi
joj karo veiksmai, tai nie
kas daugiau — kaip mažas 
kolonialis karas, kur armi
jų kiekis labai mažas, ką 
visai negalima lyginti su 
milioninių armijų veiksmais 
Sovietų fronte.

Japonijos pasisekimai Ra
miajame Vandenyne, žino
ma, turi didelės reikšmės ir 
negali nedžiuginti vokiečių 
nacius. Vienok, ir tie japo
nų pasisekimai negali nu
sverti Raudonosios Armijos 
pergales pačiame svarbiau
siame fronte prieš Ašį.

Niekas taip įtikinančiai 
neparodo tikrą Hitlerio pa
dėtį, kaip pasiekusios žinios, 
kad Hitleris, bandydamas 
sulaikyti Raudonąją Armi
ją, permetė į rytų frontą ne 
tik armijos dalis iš okupuo
tų kraštų, bet ir dalį armi
jos iš Pabalti jos, kuri buvo 
ruošiama jo pąvąsario ofen
syvai. Reiškią,.jis privers
tas jau eikvoti tas savo ar
mijos dalis, kurias ruošė ki
tiems tikslams, kurias ga
mino pavasario ofensyvai; o 
tai nebuvo Hitlerio planas.

Pavasarį, 1916 metais, 
mane caristinės Rusijos ko
manda buvo pasiuntus į 
Franci ją su dokumentais, 
išdėstančiais bendrą talki
ninkų ofensyvos planą tais 
metais. Tuo laiku, kada aš 
pasiekiau Šantiliją, kur ta
da buvo vyriausias maršalo 
Joffre štabas, ir dariau pra
nešimą apie Rusijos genera- 
lio štabo ofensyvo planus, o 
kas svarbiausia, apie atlie
kamą ofensyvai pasiruoši
mą, pradėjo ateiti blogos ži
nios iš Italijos fronto. Vo
kiečiai ir austrai spaudė 
tais laikais mūsų talkininkę 
Italiją. Neužilgo Italijos 
Aukštoji Komanda pradėjo 
šauktis pagalbos. Ir Rusija 
suteikė jai tą pagalbą, bet 
tas sugriovė mūsų genera- 
lės ofensyvos planą.

Arba prisiminkime 1914 
metus, kada rusai išgelbėjo 
Paryžių. Paryžius buvo pa
vojuje, Francija šaukėsi pa
galbos ir Rusija, atsiliepda
ma į tą francūzų šauksmą, 
metė į Rytų Prūsiją savo 
Antrą Armiją, vedamą ge
nerolo Samsonovo, kuri o- 
fensyvai' nebuvo dar pa
ruošta. Ir kaina tos rusų 
armijos pražūties Pary
žius buvo išgelbėtas, nes ru
sai ant savęs atitraukė vo
kiečių jėgas.

Taip ir 1916 metais rusai, 
atsiliepdami ,į italų prašy
mą, išvystė žinomą genero
lo Brusilovo ofensyvą. Ge
nerolo Brusilovo ofensyvą

ją mesti daugiau jėgų prieš 
rusus ir Austrija atitraukė 
savo armijų dalį iš Italijos 
fronto. Ir taip rusai išgel
bėjo Italiją nuo katastro
fos.

Vienok, pasekmėje to, 
bendra ofensyvą, talkininkų 
palnuota 1916 metais, nebu
vo išvystyta, nes rezervai 
žmonių, ginklų ir amunici
jos, kurie buvo paruošti 
ofensyvai, buvo atiduoti ge
nerolo Brusilovo ofensyvos 
reikalams. Greitai sukuopti 
naujus rezervus, ginklus ir 
ypatingai amuniciją naujai 
ofensyvai tada nebuvo mūsų 
galimybėj. Reiškia, kitur 
sueikvotos jėgos neleido į- 
vykinti mums suplanuotą 
ofensyvą.

Tatai labai svarbu karo 
veiksmuose. S u prantama, 
sunku žinoti tikrą dabarti
nę padėtį Hitlerio armijoj ir

jos galimybes; veltui būtų 
spėlioti, kaip dideli dar re
zervai yra, bet diskusuojant 
būsimą pavasario Hitlerio 
ofensyvą yra vietoj pamąs
tyti apie 1916 metų apra
šytą įvykį.

Dabar iniciatyva yra Rau
donosios Armijos rankose. 
Vokiečiai priversti gintis, 
tai yra, daryti ne tą, ką jie 
planavo, ne tą, ką jie no- kuris yra Suvienytų Tautų 
retų, bet tą, ką juos priver- vyriausias frontas. Iki poil- 
čia daryti Raudonoji Arini- šio dar toli. Dar apie bent

Taigi, iniciatyva yra kokį susilpninimą mūsų pa- 
pasekmingai pirmyn einan-; ruošimo jėgų karui negali 
čios Raudonosios Armijos būti nei kalbos, reikia mo- 
rankose, nors tai labai ne
lengvas dalykas. Dabartiniu 
laiku vokiečių linija labai 
sulankstyta, sukraipyta ir ji 
gatava subyrėti visais ga
lais.
cių
Bet 
jau 
tam 
do. 
Pas 
išsisėmė galimybės ofensy
vai. Pavojus naujų ofensy
vos žygių pavasarį yra gali
mas. Todėl, geriau nepasi-

duoti perdideliam optimiz
mui, o laikyti paraką sausą 
ir visomis jėgomis ruoštis 
sutikti priešą.

Karas dar pačiame did
žiausiame įtempime ir ka
ras eina ant daugelio fron
tų. Nuo to, kas darosi ki
tuose frontuose daug pri
klauso ir tas, kas yra ir kas 
gali įvykti Sovietų fronte,

■MMI
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Suprantama, kad na- 
armijos dvasia puola, 
tvirtinti, būk vokiečiai 
sumušti, suprantama, 
niekas neturi pagrin- 
Jie dar labai galingi, 
juos dar, matomai, ne-

bilizuoti visas jėgas karo 
išlaimėjimui. Būtinai reikia 
ruoštis pavasariui.

Ir jeigu anti-hitleriškos 
jėgos gerai pasiruoš ir bū
simą pavasarį sulaužys prie
šo ofensyvos pastangas, ne
leis jam atsiekti pergalių, 
tai mūsų karo laimėjimo už
tikrinimas bus pilnai atsiek
tas. Gal būti, po to neilgai 
reikės laukti ir iki karo ga
lo, — iki karo galo ir kar
tu ne vien Hitlerio, bet ir 
fašizmo galo.

D. M. š.

Knyga Apie Sovietų Sąjungų, 
Dabar Daugiausiai Skaitoma

(Tąsa)
“Anglijos ir Francijos re

akcionieriai neužilgo mal
daus Sovietų paramos savo 
desperacijoj, bet jau tuomet 
gal bus pervėlu, jeigu So
vietai bus galutinai nusivy-

Davies numato, kad Hit
leris visu smarkumu rengia
si prie karo, ir labai susirū
pinęs, kad Anglija ir Fran
cija nenori bendrai vęikti su 
Sovietų Sąjunga. Jis rašo, 
kad nuvykęs į Londoną ba
landžio 3 d., 1939, jis kal
bėjosi su Amerikos ambasa
dorium Kennedy ir jis jam 
pataręs pasakyti Chamber- 
lainui, kad jeigu jis nebus 
atsargus, tai privers Sovie
tų Sąjungą nors laikinai su
sitarti su Hitleriu, nes So
vietai nori taikos.
Apie Sovietų Nepuolimo 

Sutartį su Hitleriu
Kuomet rugpjūčio 22 d., 

1939, spaudoj tapo paskelb
ta Sovietų ir Vokietijos su
tartis, tuomet Davies para
šė ilgą laišką Sumner Wel
les, einančiam Valstybės Se
kretoriaus pareigas. Davies 
nurodo, kad Sovietų Sąjun
ga kitos išeities neturėjo, 
kaip tik pasirašyti nepuoli
mo sutartį su Hitleriu ir 
kad nors laikinai išvengti 
karo. Davies rašo:

“Sovietai >buvo ‘pažemin
ti’ ir ‘labai užgauti,’ kuomet 
jie buvo atstumti nuo Mu- 
nicho konferencijos.

“Sovietai pasiūlė sudary
mą ‘realistinės sąjungos’ 
sustabdymui Hitlerio, bet 
Chamberlaino valdžia atme
tė atsižvelgdama į lenkų ir 
Pabalti jos valstybėlių jaus
mus.

“Nuožiūra vis didėjo, kad 
Anglija ir Francija lošia di
plomatinį žaislą, kad padėti 
Sovietus į tokią padėtį, ku
rioj Rusija viena turėtų ka
riauti su Vokietija.” (Pusi. 
455).

Toliaus Davies štai kokį 
svarbų dalyką pažymi:

“Pridėjus prie to, Fran
cija ir Anglija griežtai atsi- 

uždavė baisų smūgį Austri- sakė padaryt . aiškią sutar- 
jai ir tuo privertė Vokieti- tį (su Sovietais), kad remti

J. Siurba
Rusiją apsaugojimui Rusi
jos svarbiųjų interesų,, kad 
nedaleisti (Vokietijai) už
grobti Pabalti jos valstybė
lių per vidujinę agresiją, o 
Rusija iš kitos pusės siūlė 
pilnai remti Angliją ir 
Franci ją, duoti joms pagal
bą, jeigu jų svarbieji inte
resai būtų paliesti vokiečių 
užpuolimu ant Belgijos ir 
Holandijos, nepaisant, kokis 
pobūdis būtų tos agresijos.

“Tie įvykiai patarnavo 
dar padidinti nuožiūrą ir 
sukelti dar didesnį nepasi
tenkinimą pas Sovietų rea
listinius vadus, jų tarpe ir 
pas Staliną. Matomai, jiems 
tiek atsibodo tie bandymai 
sustabdyti agresorius daly
vaujant Europos reikaluose, 
kad jie charakteringai drą
siai pakeitė savo atsinešimą 
ir nusprendė apsaugoti sa
vąsias pozicijas padarant 
nepuolimo sutartį su Vokie
tija, kas užtikrintų taiką 
Rusijai nors ir tūlam laikui, 
nepaisant, kokia galimybė 
nebūtų prasidėti karui Eu
ropoj.” (Pusi. 455-6).
Lenkijos Ministeris “Priga

vo” Chamberlainą
Rugpjūčio 26, 1939, būda

mas New Yorke, Davies sa
vo užrašuose pažymėjo:

“Spauda praneša, kad an
glai ir lenkai pasirašė savi
tarpinės pagalbos sutartį. 
Bet arklys jau pavogtas... 
Litvinovo praktiškas pasiū
lymas sušaukti visų ‘nea- 
gresyviškų’ valstybių konfe- 
ręjiciją buvo atmestas, rei
kalaujant Lenkijos ir Ru
munijos valdžioms.

“Tatai - parodo tragišką 
nesupratimą • jėgų Europoj. 
Chamberlainas pilni ausia 
pasitikėjo Becko (Lenkijos) 
valdžia, o ranka numojo ant 
Sovietų tvirtumo.” (Pusi.

Toliaus jis pažymi, jog at
rodo, kad Lenkija silpna ir 
kad jie negalės atsilaikyti 
prieš Vokietiją.

Bet kuomet jis buvo Brus
sels, Belgijoj (1938 m.), tai 
vienas Becko (Lenkijos) mi
nisteris jam tikrino, kad

Pusė LDS kuopų, reiškia; dalyvavo va
juje ir jos arba jų vajininkai įrašė 500 
naujų narių. Jei kita pusė--būtų stojusi 

; darban, tai Iki šiol LDS galėtų turėti šia
me vajuje jau 1,000 naujų narių.

Na, bet dar liko keli mėnesiai vajaus. 
LDS ruošiasi į savo Vl-tąjį seimą, kuris 
įvyks liepos mėnesį, Čikagoje. Taigi dar 
ir tos kuopos, kurios nedalyvavo iki šiol 
vajuje, turi progos dalyvauti.

Lenkija esanti galinga. Da
vies rašo:

“Jo (Lenkijos) valdžia, 
sakė jis (ministeris), paro
dys pasauliui, ką ji gali; už 
trijų savaičių po karo pra
sidėjimo lenkų kariuomenė 
bus Berlyne; Vakarų Siena’ 
arba Siegfried Linija yra 
niekas daugiau, kaip ‘vatos 
linija’ (tvirtovė). Lenkijai 
nereikalinga Rusijos pagal
ba; jie gali vieni lengvai su 
vokiečiais apsidirbti.” (Pus-

Ir tuomet Davies darė iš- 
to sekamą išvadą:

“Aš bijau, kad gali ateiti 
laikas, kuomet Lenkijai ga
li būt desperatiškai reika
linga bile kokia pagalba, 
įskaitant net ir Sovietų pa
galbą, kad išsigelbėti, ir 
kad tai blogas supratimas 
atsisakyti imti vandenį už
gesinimui gaisro, kuris nai
kina jų namus, iš priežas
ties baimės, kad vanduo ga
li sušlapinti jų kojas ir gal 
būt atšaldinti.” (Pusi. 459).

Su Lenkija taip atsitiko, 
kaip p. Davies pranašavo.

(Daugiau bus)

Naujasis Čilės respublikos pre
zidentas, Juan Antonio Rios, 
išrinktas pažangiųjų žmonių.

Singapore. — Anglų lakū
nai naikino japonų kariuo
menę ir įrengimus Malajų 
pusiausalyje.

Windsor Locks, Conn., vas. 
12.-Sudužus kariniam Ame
rikos orlaiviui, žuvo penki 
jo lakūnai. Nėra žinios apie 
šeštą.

Singapore. — Japonų arti
lerija ir orlaiviai nuolat, bai
siai bombarduoja Singaporą.
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Viešbučių ir restoranų darbininkų unijos (ADF) lokalas 16 nupirko už $25,000 
apsigynimo bonų. Unijos veikėjai įteikia valstybės iždinės atstovui New Yorke, 
Harold Graves, čeki.

DAINE SALOMĖJA NERIS
Salomėja Nėris i lietuvių poeziją atėjo 1926 

m. Ji iškilo, išaugo į stipriausią poetę. Pir
mam savo veikale “Anksti rytą” ji dainavo 
apie jaunystės veržimąsi, juoką, džiaugsmą. 
Tačiau dainė tokia savo kūryba vis daugiau 
ir daugiau nesitenkino. Ji troško, kad jos ei
lėraščiai būtų darbo žmonių vargų ir kovų at
spindžiu. Ji troško savo minčių žiežirbomis 
uždegti, nušviesti gyvenimą. Todėl ji 1931 
metais nuėjo su kairiuoju “Trečiu Frontu.”

Salomėja Nėris rašė: nuo šiandien aš savo 
dainą atiduodu darbininkų klasei. Ji netikėjo 
buržuaziniu melu, kad menas niekam netar
nauja, kad menas yra “neitralus.” Menas liau
džiai! Tokiu šūkiu pradėjo ji kurti, dainuoti. 
Pirmose progresyviose poemose ji drąsiai at
sistojo šalia revoliucionieriaus matroso, ša
lia žvejų, kurie suko bures i šviesų krantą, į 
naują gyvenimą. Ji per poemas vaizdavo dar
bo žmones audringa jūra, kuri nesulaikomai 
banguoja, ritasi, artėja ... Darbo žmonės lai
mės !

Su tokia viltimi, su tokiu užsidegimu, su to
kiu patosu atėjo Salomėja Nėris į liaudį, i 
pažangiosios literatūros tribūną.

Užteko Salomėjai Nėriai nusigręžti nuo se
nos literatūrines pozicijos, užteko uždainuoti 
apie raudoną vėliavą, matrosus, darbo moters 
išnaudojimą, užteko “sudeginti tiltą į praeitį” 
—bet .kokį ryšį su reakciniu pasauliu, užteko 
pamilti Lenino raštus, kad ant dainės galvos 
pasipiltų šmeižtų ir prakeikimų pamazgos'. 
Dainė, kuri dar vakar buvo garbinama, pri
pažįstama lietuvių poezijos talentingiausią po
ete, liko jau negabi, stingstanti “agitacijoje”, 
norinti dainuoti apie proletarus ir jų vargus, 
bet nemokanti . . . Tai buvo vilkų ašaros. Ta
čiau dainė nesustojo. Ji vis daugiau ir dau
giau stiępėsi į tą padangę, kuri pro debesis 
turi sušvisti raudona saule. Ji visur matė nak
tį. Ji visur matė skurdą, bakūžėlės vargus, į 
pelkes įklimpusį kaimą. Kas kaimą ir bakūžė
lę nušvies? Kova. Bet dainei surakintom lū
pom sunku apie kovą, apie naują gadynę dai
nuoti. Todėl Salomėja Nėris dainuoja liaudžiai 
simboliškai:

“Kada kieti delnai,
Kada juos nustums?
Nes jų pilvų kalnai
Užtemdo saulę mums.”

Šį vaizdą prozos kalba galima taip išreikšti: 
kada darbo žmonės nugalės buržuaziją? Dainė 
nerimo. Dainė svajojo apie gyvenimą, spin
dintį laisvės spinduliuose. Dainė pro rūkus 
žiūrėjo į ateitį: ten turi išaušti liaudžiai nau
ja gadynė, ten turi užtekėti saulė...

Salomėja Nėris iš darbo žmonių skurdo, iš 
nelaimingos mergaitės likimo išaudė sociali
nio neteisingumo drobę:

“Nuvargę stingsta pirštai
Ir akyse tamsu—
Gyvenime! Aš mirštu, 
Dėl dvidešimties sū!”

' Dainė dėl reakcijos negalėjo savo poezijoje 
parodyti darbo moters lietuvės vargų, ašarų, 
pavergimo. Todėl ji piešia japonės ir francū- 
zės sunkų gyvenimą.

Salomėjos Nėries “Pėdos smėly”—jos ideo
loginio persilaužimo kelias. Ten ji pradėjo dai
nuoti apie “pilk& brolį” — valstietį, vargus, 
mergą, apie minią, kylančią su raudona vėlia
va į gatvę, į kovą.

Gyvenimas—naktis. Lūšnelėse vargas. Dirb
tuvėse nėra darbo. Valstietį karia skolos. Dar
bo žmogus kalėjime. Tokia tamsi, tokia kruvi
na naktis negali taip ilgai dengti tėvynės lau
kų, valstiečių lūšnos! Salomėja Nėris nenusi-

geležinių!”
toks sielvartas buvo tų, 

žiūrėjo į žemę, į tėvynę 
atjautė sukaustyto žmo-

vylė. Salomėja Nėris pradėjo svajoti apie atei
tį, žydinčią diemedžiu.

Ji dainavo apie kalėjimą: »
“Paukštis čia neranda kelio—
Net varnėnas jo nežino.
Veltui stiebsies prie langelio,
Prie pinučių

Toks gyvenimas, 
kurie ilgus metus 
pro grotas. Dainė
gaus ilgesį. Todėl ji kalėjime buvo mylima ir 
mėgiama poetė. Vienas politinis kalinys, kurį 
nuteisė sušaudyti, kuris mirties akivaizdoje 
atsisakė prašyti priešo malonės, jautriai, poe
tiškai pasakojo: Salomėja Nėris yra poetė, 
kuri galėtų apdainuoti tokią Lietuvą, kokią aš 
norėčiau matyti.

Taip, Salomėja Nėris reakcijos periode buvo 
viena artimiausių liaudžiai poetų. Ji savo ei
lėraščiais kėlė žemę" iš miego, iš tylos. Ji pa
smerkė imperialistinį karą. O pro to karo dū
mus ji matė žengiančią basą, alkaną, apdris
kusią motiną—liaudį į naują gyvenimą. Jos 
“Diemedžiu žydėsiu” išpranašavo tą dieną, tą 
laisvę, kuria šiandien dega, šypsosi visas kraš
tas. Pavergta,- sukruvinta, nušlakstyta prakai
tu žemė pražydo diemedžiu—Socialistine Ta
rybų Respublika. Salomėja Nėris savo eilėraš
čiuose ilgai jieškojo saulės. Pagaliau ją pa
matė savo socialistinio realizmo poemoje apie 
Staliną:

“Saulė ta Lenino—Stalino
Visai žmonijai šviesi.
Budeliai plėšrūs apkalino
Saulę juodžiausiam rūsy.”

Kokia čia Salomėja Nėris artima ir supran
tama liaudžiai! Tačiau, kol tėvynė pasiekė lais
vę, reikėjo eiti į kalėjimus, stovėti bedarbių 
gretose, žiūrėti pro lūšnos langą, ar neatva
žiuoja antstolis išvesti karvutės, slaptai skai
tyti knygą, naktimis daryti susirinkimus, daug 
galvoti ir kentėti. Laisvė? Dėl jos liaudies sū
nūs turėjo eiti mirti į slėnį anksti rytą, kad 
nepamatytų saulė, atsistoti prie duobės, ant 
savo veido pajusti užrištų akių siaubą, išgirsti 
salvę ir peršauta krūtine kristi į duobę. O vi
sa tai matė tėvynė. Salomėja Nėris dainuoja:

“Gimtoji žemė glaudžia
Sušaudytus vaikus.
Ir dainos liūdnos, skaudžios
Nuaidi per laukus.”

Taip laisvai dainė tegalėjo prabilti tik že
mei pražydus diemedžiu — liaudies pergale. 
“Poemoje apie Staliną” ji dainuoja, myli tai, 
ką nori liaudis.

“Pėdos smėly” Salomėja Nėris pradėjo ar
tėti prie revoliucinių troškimų, prie darbo 
žmonių. O “Poema apie Staliną” ją stipriai su 
jais surišo.

žemė žydi, siūbuoja žaliais laukais. Toji pat 
žemė liko šviesesnė ir gražesnė. Todėl dainė 
negali užmiršti to žmogaus, kuris daugiausiai 
dirbo ir tebedirba jos žydėjimui. Salomėjos 
Nėries lyroje pasigirsta, suskamba galingas 
žodis: Stalinas!

“Kieno tu, žeme, ak, kieno tu,
Penėtoja, maitintoja?
O, kad galėtų—ji bylotų,
Ugnim ji spjaudyti imtų.”

Nes žemė matė daug kraujo, daug skriaudų.
Reakcija laukė, kada Salomėja Nėris grįš 

atgal. Tačiau ji težiūrėjo į priekį, stebėjo gy
venimą, svajojo ir dainavo apie žydintį die
medį, apie skurdą, vaikščiojantį kaime, apie 
šviesią ateitį. Ji vįsus savo eilėraščius ąpvaipįT 
kavo brangiausiu liaudžiai kūrihiu—“Bolševi-

Laumes Dovanos
Salomėja Nėris

Skaisti žara nubluko
Saulėleidžio baro.
Ringuoja laumės rūką 
Nuo pievų vakaro.

Sutemo platūs toliai, 
Sutemo ir laukąi, — 
Skubėkite namoliai, 
Baudžiauninkų vaikai!

šaunieji mano broliai,
Kol širdys jaunos plasta, 
Aplenkite iš tolo 
Jūs laumių skalbyklas.

Tik saulei nusileidus 
Jos braido po rasas — 
Ir prausia baltus veidus, 
šukuojasi kasas.

Kas jų išgirsta dainą 
Ir klausos apžavų, 
Jau niekad nepareina, 
Jau niekad prie savų.

Skubėkite namoliai
Į varganas pirkias, 
Sesutės jaunos, broliai, 
Vargelio juodo kęst.

Suplušusi per dieną —
Vis dvarui negana —
Sugrėbti savo šieną 
Skubėjo Elena.

Siūbavo smilgos žalios, 
Rugiai—draugai geri. 
Jos pamestas ryšelis 
Verkšleno pabary.

Neverk, brangus maželi, 
Varguži mano tu! 
Mamytei rankos gelia, 
širdelėje kartu.

Tėvelį į rekrūtus
Nuvarė neseniai...
Man dega pilnos krūtys, — 
Tu sotus būsi, greit.

♦

Tik. duok sugrėbti .šieną, 
štai, niaukiasi labai, — 
Mauroja jautis šėmas 
Blykčiodamas žaibais.

Ji šieno pluoštus braukia 
Grasmingoj prietemoj — 
Ir girdi, tartum šaukia: 
“Greičiau, skubėk namo!”

Ji žemėn grėblį meta
Ir leidžias tekina
Per mišką gūdų metą -— 
Vargdienė Ėlena.

Medžioklėje netyčia 
Kalė čia nušauta, — 
Ir jos akli šunyčiai 
Paliko — kaip našta.

Ir ponia tarnui kvykia: 
“Eleną man pašauk!— 
Jos kūdikis mažytis, 
Ji pieno turi daug.’’

Net kojų nebejaučia 
Skubėdama tamsoj. — 
Įnirtę grumias jaučiai 
Padangėje visoj.

Jau dvaras. Ten po šieną 
šunyčiai be kalęs, •— 
Iščiulps jai visą pieną, 
Mažyčio negailės.

“O dieve! Mano vaikas — 
Paliko laukuose!” 
Ji blaškosi .paklaikus, 
Jai siaubas akyse.

Surask tu jį, suraski, — 
Laikų pasigedai! 
Ar vilkas jau sudraskė? 
Ąr užplakė ledai?

ko keliu.” Pagaliau daine visiškai aiškiai su
prato liaudį, o liaudis supratę ją.

Su “Poema apie Staliną” žemė išsinėrė iš 
rūkų, pražydo diemedžiu. Ir ji viską atiduos 
tam, kuris ją mylėjo su juodu prakaitu.

Baltkojis, žebris, murza, — 
Visų nė nežinia, — 
Visį jie sotūs .kniurza 
Sudribę daržinėj.

Rūbus jai vėjas drasko, 
Pasimetė skara. —
Miške dejuoja, braška, — 
Kvatojasi audra.

Vaitoja miškas, laukas, 
Dirvonai suarti.
Kraupiai kažkas sukaukia 
Visai visai arti.

Ji širdį lyg paukštuką 
Prispaudusi delnais . .. 
Audra į šoną suka 
Su debesų kalnais.

Ir išslenka mėnulis— 
Išbalęs, nejaukus ... 
čia jos vaikelis guli,— 
Pažįsta tuos laukus.

O kupetų daugybė!
Iš kur jų tiek čionai?
Nė pusės nesugrėbė 
Prieš audrą čia jinai.

Sukrautas visas šienas, 
Ir įsmeigtas grėblys, 
šešėliai mėnesienos------
Bet kurgi, kurgi jis?

Jai širdį plėšo, gelia ... 
Lyg vanago nagai------
O ašara, vargeli, t 
Tu mano—kur dingai?

širdis nuvargus plaka: 
Tu neberasi jo! 
žiauri tyla jai sako: 
Gali laukais klajot!

Tik mėnuo, žvaigždės vienos 
Bemirkčioja aklai. 
Ir driekias mėnesienos 
Išbalę audeklai.

Ir senas laumių gluosnis
• Nusvirusiom kasom,— 

Jisai tave paguos tik, 
Paverks šaltom rasom.

Bet kas gi čia dainuoja— 
Liūdnai taip—iš tiesų? 
O gal širdis manoji 
Prasiveržė balsu?

Ir skamba liūdnas balsas 
Nuolat gražyn, aiškyn. 
Ir Elena jo klausos— 
Jai prasmė jo ryški:

“Vai liūlia, Čiūčia-liūlia 
Netyčia užmirštą— 
Baudžiauninkės motulės 
Netyčia paliktą------”

Po gluosniu laumė sėdi 
Vaikelį supdama.
Tikrai?—O gal čia kliedi 
Išvarginta mama?

Ir laumė, ją pamačius, 
Išnyko rūkuose.— 
Alsavo pievos plačios 
Jau rytmečio dvasia.

Saldžiai mažytis miega 
šilkiniuos vystykluos— 
Ir baltesniuos už sniegą 
Pūkiniuos pataluos.

Kiek turto čia žėrėjo— 
O kas beapsakys!
Tai laumę tau žiūrėjo 
Į mėlynas akis—?

O laumė jei pažiūri
Mažyčiui į akis, 
Užaugęs jau neturi 
Ramybės niekad jis.

Ir jaučia brolių vargą— 
Tik šimtąsyk skaudžiau— 
Ir į pasaulį margą 
Jis žiūri išdidžiam

Jam laisvės paukštis draugas 
Erelis nuostabus!
Jis neyergaus užaugęs, 
Baudžiauninku nebus!

Hartford. Conn
Visko Po Biskį

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 68 k p. turėjo savo mėnesi
nį susirinkimą pirmadienį, va
sario 9 d.

Iš susirinkimo paaiškėjo, kad 
mūsų kuopa šiemet jau iš pat 
pradžios metų pradėjo gerai 
veikti. Per du susirinkimus ta
po prirašyta du nauji nariai, 
33 nariai užsimokėjo savo 
duokles už šiuos metus. Drau
gės ir draugai, kurie dar neuž
simokėjote duokles už Šiuos 
metus, tai būtinai pasirūpinki
te, kad ateinantį susirinkimą 
pribūtumėte ir užsimokėtumėt. 
Sekantis ALDLD susirinkimas 
įvyks kovo (March) 9 d., Lais
vės Choro svetainėje, 155 
Hungerford St., 7 :30 vai. vak.

Kuopa nutarė surengti va
karienę su šokiais kuopos nau
dai. Vakariene įvyks kovo 7 
d., Laisvės Choro svetainėje.

Išklausius pranešimą mūsų 
kuopos “Laisvės” vajininko, 
draugo A. Klimo, kuris daly
vavo “Laisvės” šėrininkų su
važiavime, ir kuris visiškai 
buvo nesuminčtas kaip tokis 
tame suvažiavime,—kuopa nu
tarė išreikšti viešą papeikimą 
“Laisvės” vajaus tvarkyto
jams.

Drg. B. Muleranka pranešė, 
kad paėmė parką dėl spaudos 
pikniko, kuris įvyks rugpjūčio 
(August) 30 d., 1942 m.

Visų Atydai
Lietuvių Meno Sąjungos 4 

Apskričio chorų koncertas į- 
vyks balandžio (April) 12 d. 
Visi minėto apskričio chorai 
prašomi tuojaus pradėti reng
tis prie to koncerto, kad visi 
gerai pasirodytame. O kitos 
organizacijos prašomos nieko 
nerengti tą dieną ir ruoštis 
dalyvauti tame chorų koncer
te. Koncertas įvyks Hartforde.

. Laisvės Choras jau baigia 
susimokinti operetę “Apsiga
vo”; tai yra trijų veiksmų ko
miška operetė, pilna gražių 
dainų ir smagaus juoko, ši 
operetė bus statyta scenoje 
kovo 15 d., Lietuvių Kliubo 
svetainėje.

Moterų Kliubo kazyrių tur
nyras įvyks vasario 15 d., 
Laisvės Choro svetainėje.

Dabar pas mus, Hartforde, 
išdygo taip vadinamas “Jau
nalietuvių Choras.” Organi
zuojamas jis Amerikos Pilie
čių Kliubo svetainėje. Ir man 
atrodo, kad šis choro organi
zavimas yra remiamas neku
riu “progresistų” žmonių iŠ 
kliubo valdybos, arba pavie
nių narių.

Hartforde gyvuoja du cho
rai jau per daugelį metų. Tai 
yra Cicilijos, bažnytinis cho
ras, ir Laisvės Choras, prie 
kurio priklausė ir priklauso 
visokių pažiūrų žmonės, — 
laisvamanių ir katalikų. Ir vi
si gražiai kooperuoja sykiu, 
dėlto, kad Laisvės Choras turi 
sau už tikslą žengti pirmyn 
kartu su visa pažangiąja žmo
nija. O kurie nenori priklausy
ti prie progresyvių žmonių 
choro, tai tie randa sau vietą 
prie katalikų bažnytinio cho-
ro.

Bet štai, laksto keli liuosi 
smetoniniai fašistėliai, sumano 
prisidengti ‘ nekaltų avinėlių 
kailiu,—tuojau griebia orga- j 
nizuoti (dar ir su radijušo pa
galba) chorą. Tai jau bus tre
čias choras Hartforde. Jauni
mas, žinoma, negali atskirti tų 
smetoninių organizatorių nuo 
visų kitų lietuvių, kadangi jie , 
yra nekaltų avinėMų kailyje.

(Tąsa 5 puslapyje)
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Paraše Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 5

(Tąsa)
0 kartą atvykusiai J svečius grafo 

Przidirskio dukteriai sodininkas prisky
nė tokią gelių puokštę, kad ji iš džiaugs
mo net sukliko. Kordušas dovanojo An
driui seną surdotą, batus ir “pan An
drzej” pavadino. Kelnes jis atidavė kal
viui Ksaverui, bet surdotu ir pan An
drzej ilgai net prieš patį kleboną didžia
vosi. •

— Psiakrev? Kur gėlės, kur viskas? 
Ateitis jau niekuomet manęs nebsušil- 
dys, nebenuteiks nerūpestingai švilpauti, 
nebeišgydys žaizdų! Vienas, vienišas, lyg 
prarajon įkritęs alpinistas.

Šito Kordušas balsu netarė, bet paukš
čio krykštavimas, artimas miškas, An
driaus šiltadaržiai įliejo į jo širdį aštrų, 
aštrų liūdesį. Jis girdėjo juos skambant 
ausyse.

— Pienas, kiaulės, Sūrantienė, antsto
lis...

Žodį antstolis ištarė nejučiomis, nes jį 
norėjo nuryti, išbraukti iš savo atmin
ties. Jam pasidarė silpna. Akyse subliz
gėjo ašaros. Atsirėmė į kryžkelės ber
žą ir žiūrėjo į savo parką, kuris buvo 
jau čia pat. Kažkas širdyje lyg trukčio
jo, kažkas draikė praeities vaizdus ir 
tartum kugždėte kugždėjo, kad dar nie
ko baisaus neatsitiko, kad alpstanti gy
vybės srovė nuplaus visas drumzles. Bet 
širdis vistiek nerimo, protas nebetikėjo.

— Driežai, kurmiai! — sunkiai alsuo
damas, tartum visai gamtai grūmojo 
Kordušas. — Bet aš... vistiek nepasi
duosiu ! Kiaule nepavirsiu!!

Ūmai jis pamatė du šešėlius ir krūp
telėjo. Nekęsdavo baimės jausmo, bet šį 
kartą krūptelėjimas ir jam pačiam at
rodė natūralus ir būtinas. Argi Elena? 
— tartum dūrė kas į smilkinį, šnabžde
sys, balsai... Nagi iš tikrųjų Elena, dar
gi su Jeronimu Adomoniu. Rods, per
kūnas trenkė į Kordušą, bet jis laikėsi. 
Laikės dantis sukandęs, kad iš burnos 
neišsprūktų nė “psiakrev.”

Balta, mėgsta skara, koketiškai per
mesta per nugarą, artėjo prie beržo. Nei 
širdis salo išgirsti, ką jiedu kalbasi, ta
čiau protas susigriebė. Negražu. Kordu
šas niekuomet nebus, kad ir savo duk
ters šnipas.

— Man iki skausmo nuobodu...
Šituos žodžius pasakė jo duktė. Pasa

kė ir abu nusigręžę pasuko tiesiog j par
ką.

Kordušo akyse staiga išdžiūvo ašaros 
ir dingo visa, ką šiandien buvo matęs. 
Pyktis užkūrė akis.

— Adomonis! Prakeiktasis chamas! 
Aš dar nemiriau, ne!

Prie didžiųjų vartų akis į akį susitiko 
Eleną ir Jeronimą.

— Labas vakaras, pone Kordušai, — 
linksmai pakėlė skrybėlę agronomas. — 
Apžiūrėjom apylinkes...

Kordušas į dukterį nė nežvilgterėjo.
— Naktį, pone agronome! — virpėjo 

jo lūpos.
— Panelė Elena drąsi moteris, nebijo. 

Toks gražus vakaras.
— Gražus...

—• Sentimentai ne šiandien! Aš noriu 
su tavim rimtai pasikalbėti. Sodininkas 
matė, visi tie grįtelninkai sužinos... Ne
gi senatvėje ir tu nori man gedą užtrauk
ti?

— Sėsk, papa. Nežiūrėk taip baisiai... 
Ko taip jaudinies?

— Su Adomoniu naktį, argi tau šito 
nepakanka? Tavo motina nedrįsdavo...

— Pagaliau su kuo gi aš vaikščiosiu?
— nutraukė Elena.

Ak, rodos, ar čia seniai ir pats Kor
dušas turėjo jauną, visiškai jauną širdį! 
Tuomet jis daug ką suprasdavo. Dabar 
jam baisu. Beveik kruvinom jis žiūrėjo 
į dukterį, į jos ramias ir rimtas akis. O 
tatai baisiausia!

— Elena, atsimink, kas tu esi. Tavo 
gyslomis teka didžiųjų Lietuvos kancle
rių ir garbingo Vengrijos vyro kraujas. 
Bobučių testamentus tau priminsiu. 
Klausy-y-k! Vardan Dievo Tėvo ir Sū
naus ir Dvasios Šventosios Amen. Pir
miausia dėkoju už didžiausias mano ir 
Dievo dorybes, kad mane pagimdė tėvai, 
tikėję šv. katalikų bažnyčią ir katalikiš
kai mane išauklėjo, šv. Sakramentais 
aprūpintas, Dievo globai atiduodu savo 
smulkučius troškimus, nuvargintą sielą 
ir šimtą dvidešimts aštuonis tūkstančius 
aukso užrašau tiems, kas laikys už mane 
šv. mišias. Būdamas sveiko proto, užra
šau Vilniaus bažnyčioms šitokį turtą: šv. 
Stanislovo bažnyčiai 400 aukso, Augusti
no vienuoliams prie šv. Petro bažnyčios
— 200, Karmelitams — 400. Negi užmir
šai, Elena? Žemaičių žemėje visas Kur

— Aš panelei Elenai aiškinau apie ūkį. 
Mažai runkelių sodinate. Jau artėja lai
kas, kad bekonas puikiai išsimokės...

— Man jau šalta, — sumišusi tarė Ele
na.

— Tai eik šildytis, o mes... pasikal
bėsim.

— Tamsta, pbne Kordušai, su tėveliu. 
Čia ne mano reikalai...

— Ne apie tai, pone agronome, —- 
ūmai vėl paaštrėjo Kordušo veidas. — Aš 
tamstai pasakysiu anekdotą. Pas Liudvi
ką Didįjį buvo puikiai įsitaisęs vienas 
dvasininkas. Istoriją, tur būt, atsimeni. 
Dvasininkas pas jį buvo nelyginant mi- 
nisteriu pirmininku. Kartą, per didelį 
balių tas ponas užsimiršo ir prie damų 
pradėjo kalbėti apie kiaulių veislę. Taip, 
pone agronome. Ar žinai, kokios pasė
kos buvo? , Karalius ministerį išvarė 
kiaulių šerti! Sudie, tamsta!

Tris valandas Kordušas laukė, įeinant 
pas jį dukters. Vartė, blaškė knygas, 
pustekinis lakstė po kambarius, bet Ele
na nepasirodė. Pagaliau jis pas ją nuėjo.

— Papa, tu jį labai įžeidei, — tarė Ele
na ramiai, bet kiek pablyškusi.

— O tu manęs?
— Kuo?
— Ir dar drįsti klausti? !
— Rimtai, papa, aš tave klausiu? Ro

dos, niekuomet manim nesiskųsdavai.

tuvėnų miestęlis, Gaudučiai, Starapolė, 
Ditučiai, Papievė, Lipgiriai, Miestai- v • •ciai...

— Atsimenu, tėte, viską atsimenu...
— Budryčiai, Perikaičiai, Pestvėnai, 

Kaltavka... Atsimeni? — vis labiau kai
to Kordušo krūtinė. — Visa tai buvo mū
sų! Kur dabar? Atėmė! Elgetom padarė. 
Elena, žvilgterėk į mane, prisimink kas 
mes buvom. Supratai? Prisimink! O tu 
drįsti šiandien vaikščioti su tuo... su 
priešu po ranka! Tavo broliai išdides'ni. 
Gerai padarė išbėgę iš to mėšlyno. Esi 
juk mano mažiausia ir mylimiausia duk
tė. Tau noriu ką nors palikti... O jie, tie 
Adomoniai drasko viską, plėšia.

Kordušas duso. Jo veidai išsilygino, 
akys žibėjo išdidumu, tik rankos tarsi į- 
gudusio pianisto bėgiojo į visas puses. 
Tačiau dukters veidas nepersimainė. 
Rimtos, tamsios akys iš po jos juodų di
delių blakstienų žvelgė į tėvą šiltai, bet 
buvo pilnos ašarų. Nesurado žodžių, ne
sukūrė argumento jojo užkurti romėnės 
ar Sapiegaitės išdidumu. Nepajėgė jos 
pakeisti.

— Mano sąbolio kailius prašau atiduo
ti Juanai Naruševičiūtei, šilko medžia
gas... — Vis karščiau užsidegdavo tė
vas, rodos, metų metais šios valandos 
laukęs. — Fridrikas Sapieha gavo dva
rą Čiordonę su cerkve, knygom, varpais, 
paveikslais. Taip pat Gardine, iš žydo 
Hoškevičiaus mūrą, vėliau upę, nakvy
nės namus, karčiamą, falvarkus... Jė
zuitų kunigui, teologui Popilovui palieku 
penkis šimtus ir arklį su karieta, nes jis 
mėgsta važinėtis...

— Papa, tai Sapiehų istorija!
Kordušas kietai suspaudė lūpas, pas

kui ėmė blaškytis, žiopčioti, nebepajėgda
mas ištarti žodžio.

— Aš gi neišteku, — gailiai šyptelėjo 
Elena. i > i .. į i

— Neišteki?! Įžeidei mane. Sakai Sa- 
piehos... Vistiek! Argi tavo protas... 
O mūsų giminėje ar nėra Sapiehų krau
jo? Bet kartą nueik į tas grįteles ir pa
matysi, — ūmai mostelėjo Kordušas ran
ka į sieną. — Purvas, kruvinos kiaulės. 
Negi ir tu norėtum tokia būti? Ak, Ele
na, Elena! Atvažiuos, grafas Przidirskis, 
Makovskis. Jei tau liūdna, važiuok pas 
Tadą į Varšuvą. Važiuok... Aš vienas 
liksiu, vienas! Ir į Kauną neleisiu, girdi. 
Nebeleisiu!

Pajutęs, kad vėl kabo ašara, Kordušas' 
sunkiai pakilo. Elena pripuolė prie jo, 
apsikabino kaklą ir pravirko.

— Dar nepasakiau visko... — duste 
duso tėvas.—Adomonis senis... Taip... 
Poryt antstolį atsiunčia. Už skolą, su
pranti? Jis nori atimti iš mūsų paskutinę 
pėdą žemės!

— Papa, bet tu jį įžeidei, — lyg nieko 
nesuprasdama net šūktelėjo Elena.

— Vardan Dievo...
(Bus daugiau)

Worcester, Mass.
Permažai Rašome

Iš didmiesčio, kaip Wox’ces- 
teris, kur gyvena tūkstančiai 
lietuvių ir yra išsivystęs dide
lis veikimas, bet iš pažangių
jų lietuvių veikimo visai ma
žai korespondencijų dienraš
tyje “Laisvėj” pasirodo.

Pavyzdžiui, vasario mėnesį 
buvo Suvienytų Draugijų de
legatų metinis susirinkimas; 
išrinkta nauja valdyba, o taip 
pat buvo visokių svarbių tari
mų, bet mūsų spaudoje apra
šymai nepasirodė, su tuom vis
kas ir užsibaigė.

Kitas svarbus veikimas tu
rėtų būti aprašytas, tai Sūnų 
ir Dukterų Draugija, kuri tu
ri suvirs 500 narių; iš tokio 
skaičiaus, man rodos, turėtų 
rastis vienas kitas rašė j as, ku
ris nors kartą į mėnesį apra
šytų iš Sūnų ir Dukterų Drau
gijos veikimo. Juk ši draugi
ja yra pažangi, daug yra pi
nigų išaukavus svarbiem rei
kalam, ir todėl nereikėtų pa
miršti ir aprašyt jos veikimą.

Vasario 7 d. Sūnų ir Dukte
rų Draugijos įvyko metinis 
balius; dalyvavo virš 300 na
rių; nors oras buvo labai pras
tas, bet vistiek nariai atsilan
kė ir linksminosi iki vėlumui. 
Komisijos ir visų darbininkų 
minėto baliaus čionai neminė
siu, nes neteko sužinot visų tų, 
kurie darbavosi. Tikiu, kad 
drg. J. Bakšys, kaip Sūnų ir 
Dukterų sekretorius, šį darbą 
atliks. Aš nekaltinu J. Bakšį, 
nes jis turi tiek daug darbo, 
kad jis vos tik gali jį panešti; 
ir be to, dar parašo iš lietu
vių judėjimo. Bet juk mes tu
rime daug draugų, kurie netu
ri jokio užsiėmimo, ir yra su- 
gabūs rašyme, tai galėtų daug 
aprašinėt apie lietuvišką ju
dėjimą. O vienok atydos visai 
nekreipia . . .

Dar yra viena “susaidė”, 
apie kurią niekas neaprašo; 
minėta “susaidė” pusiau slap
ta, duokles moka slaptai, kad 
Dėdės Šamo sargai nepatėmy- 
tų, nes gali bausmę uždėt na
riams. Vardas minėtos “drau
gystės” yra “Pynaklių Drau
gija.” Aš manau, kad ši “su
saidė” jau nuo Jėzaus Kris
taus gimimo laikų susitvėrusi. 
Būtų labai sveika, kad minė
tos “susaidės” prezidentas lik
viduotų tą savo “veiklą” ii’ na
rius paliuosuotų, kad jie galė
tų užsiimt naudingą darbą 
mūsų šalies gynime nuo už
puolikų. Jeigu šiandien kiek
vienas mūs imtųsi už naudin
go darbo organizacijų reika
luose, vietoj kazyravimo, tai 
mūsų visas veikimas pakiltų, 
Negana to, kad tėvai yra įsi
vėlę į tą žalingą darbą, šali
nasi nuo veilnmo, bet ir ki
tus patraukia prie tokio pat 
užsiėmimo; jaunuoliai, įsitė- 
miję, irgi seka suaugusių pė
domis į kliubą ...

Atsilanko daug jaunimo, 
kuris labai gražiai vartoja lie
tuvių kalbą, jis tiktų visokiuo
se veikimuose, bet niekas jų 
nepakviečia, o jie, neturėda
mi drąsos, taip ir pasilieka.

Todėl tėvai, paraginkite sa
vo jaunuolius, kad jie daly
vautų, pavyzdžiui, Aido Cho
re. Yra daug vietos dėl jauni
mo, Praktikos būna trečiadie
niais, 8 vai. vakare, 29 Endi
cott St.

Vasario 8 d., 29 Endicott 
St., daktaras Borisas laikė pa
skaitą. Publikos atsilankė ga
na daug. Visi atydžiai klau
sėsi.. Tėvams dr. Borisas pa
tarė, kurių sūnūs armijoj, 
laiškus jiems rašydami, nie
kuomet nerašykit apie savo 
namines nelaimes. Kuomet sū
nus aplaiko tokius laiškus, jis 
pasilieka nusiminęs ir per tai 
pasitaiko ir pas juos nesma
gumų ir rūpesčių.

Kitas dalykas, kuomet ka
reiviai būna kokiam nors fron
te, tai jų laiškai eina per cen
zūrą, o kuomet suranda ką 
nors rašyta nemalonaus, tai 
tankiai laiškai kareivius nepa
siekia. Jeigu kad ir įvyksta 
kokis atsitikimas, tai tegul pa
silieka namie,»— negązdinkitc 
savo sūnus-kareiviųs.* gioferfc*
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Dienraščio Laisvės

BAZARAS
Tik už sąvaites didžioji “Laisves” iškilme.

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

f

PENKTADIENĮ, Vasario- Febr. 20
Įžanga tik 15c. Muzika nuo 7 p. m.

Programą duos Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės.

ŠEŠTADIENI, 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 

grupė 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. m.

Programą duos Sietyno Choras’ iš Newark, N. J., va
dovaujamas B. Šalinaitės. Jie išpildys ištisą programą.
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PIRMADIENį Vasario- Febr. 23 |
Įžanga tik 15c. Muzika nuo 6:30 p. m. g

Programą duos Latvių Choras iš New York. f.1

Kiekvieną Vakarą Karšti Valgiai 
ir Visoki Gėrimai

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

CENTRAL PALACE
Į ’

16 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Vienas blokas nuo Broadway

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

važiuokite iki Čanal 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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Penktas puslapis
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Kariuomenes Tarnybai Re
gistracija Bus Sekmadienį 

ir Pirmadienį
Visi vyrai, ar jie Amerikos piliečiai ar nepiliečiai, 

tarp 20 iki 44 metų amžiaus, privalo užsiregistruoti ka
rinei tarnybai. Registravimosi dienos — sekmadienis 
ir pirmadienis — vasario 15 ir 16 dd. — tarp 7 vai. ry
to ir 9 vai. vakaro. Tik tiems vyrams nereikia regis
truotis, kurie jau yra užsiregistravę arba kurie jau 
yra federalinėje krašto kariuomenėje.

Kiekvienas paminėtojo amžiaus vyras turi užsiregis
truoti savo vietos užsiregistravimo raštinėje—DRAFT
BOARD raštinėje.

Kiekvienas paminėtojo amžiaus vyras privalo suži
noti, kur jo drafto raštine yra. Jeigu jis pats to nežino, 
tai jis privalo pasiklausti kaimyno arba policmano bei 
kokio kito valdžios viršininko, kuris jam pasakys.

Atminkite: visi vyrai, piliečiai ir nepiliečiai, nuo 20 
iki 44 m. amžiaus, turi užsiregistruoti sekmadienį arba 
pirmadienį. Kai jūs užsiregistruosite, tai dar nereikš, 
kad jus kiekvieną ims kariuomenėn. Bus išimčių. Bet 
užsiregistruoti būtinai turi kiekvienas, imtinas ir ne- 
imtinas. Paskui bus daromi tyrimai ir išimtys.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 12. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

paskelbė tokį pranešimą:
Sovietinė kariuomenė naktį vas. 11 į 12 d. darė to

lesnius veiklius žygius prieš vokiečių kariuomenę.
Grupė audonamiečių, komanduojama Kučenovo, va

kariniame (centraliniame) fronte, užgrobė 400 priešų 
vežimų su kariniais reikmenimis. Suėmė kelis tuzinus 
vokiečių kareivių ir* oficierių, kurie lydėjo tų vežimų 
eilę.

Kitoje fronto dalyje raudonarmiečiai, komanduojami 
Lesokovo, išvijo vokiečius iš kaimo “N.” ir pagrobė 
penkias prieštankines kanuoles, aštuonis kulkasvai- 
džius ir penkias artimesnio šovimo patrankas.

Būrys šape riti, komandoje leitenanto Černiavskio, 
remdamas ofensyvos veiksmus mūsų šaulių, per kelias 
dienas surado ir padarė nekenksmingomis tūkstantį 
vokiečių minų ir 57-nis pakastus sprogimus.

Į kaimą Voinovo pirmutinis įsiveržė pagalbininkas 
politinio švietėjo Preskovas, kuris užmušė 17 vokiečių 
kareivių, veikdamas lengvu kulkasvaidžiu ir rankinė
mis granatomis.

Maskva, vas. 13. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Vokiečių kariuomenė praranda daug pabūklų, o ypač 
daug kareivių.

Vas. 11 d. buvo nušauta žemyn 13 vokiečių lėktuvų 
per kautynes ore ir keturi sunaikinta pačiose priešų 
stovyklose. Sovietai neteko astuonių- lėktuvų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA. ’ .
Liet. Org. Kom. Gynimui Ameri

kos šiame kare, konferencija įvyks 
vasario (Feb.) 16-tą d. Rep. Susiv. 
name, 1218 Wallace St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kviečiame visus 
delegatus ir taip pat simpatikus da
lyvauti šioj konferencijoj šiuom taip 
svarbiu momentu.—Kom. Sekr. J. B.

(38-39)

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)

PAKILO KARINE GAMYBA 
ANGLIJOJE

London. — Lordas Bea
verbrook, gamybos ministe- 
ns, pranešė anglų seimui, 
kad dikčiai pakilo karo reik
menų gamyba Anglijoj, bet, 
girdi, toliau vis tiek reikės 
daugiau ir daugiau para
mos iš Amerikos.

CHARLES
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

: Clement Vokietaiti} :
LIETUVIS ADVOKATAS

! 66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y. '

Tol. 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

F. W. Shalins

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia Valentine 

Dance vasario (Feb.) 15 d., ant 25 
ir Vernor gatv. Visas pelnas bus 
skiriamas dėl Raudonojo Kryžiaus. 
Aido Choras stengiasi sukviesti De
troito ir apylinkės visus lietuvius. 
Prasidės 8 vai. vakare. Šokiai bus 
prie geros orkestros abiejose svetai
nėse. įžanga 45c. Aido Choras kvie
čia ' visus nepaisant kokių pažiūrų 
Atsilankykite visi. Visas pelnas eis. 
Raudonojo Kryžiaus naudai.

Atyda Aido Choro Nariams. Nepa
mirškite lankyti pamokas. Pamokos 
būna penktadienį, 8 vai. vakare, se
kmadienį po pietų 1:30. Stengkimės 
dalyvauti visi, nes daug darbo turi
me ant rankų. — Aidietis.

BALTIMORE, M D.
Sovietų filmą “Wings of Victory,” 

kuri turėjo būti rodoma the Little 
Theatre, Howard ir Franklin Sts., 
pradedant sausio 17 d., vėliau buvo 
skelbta, kad bus 24. Dabar Russian 
War Relief praneša, kad filmą gau
ta ir pradės rodyti šeštadienį, va
sario (Feb.) 14, The Little Theatre, 
įžanga 55c. — K. Pascrskis.

(37-38)

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 kuopos išrink
tų organizatorius delegatais ir da
lyvautų visi minėtoje konferencijoje.

Turėkime gerų sumanymų del 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

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

Savo tikslo jie neparodo vie
šai. Bet jų tikslas yra, kad 
kaip nors sugriauti, arba nors 
kiek apgriauti Laisvės Chorą, 
ko, žinoma, tie smetonininkai 
niekad negalės atsiekti. Laiki
nai jiems pasisekė ištraukti iš 
Laisvės Choro apie pustuzinį 
jaunuolių, bet tai tik laikinai. 
Girdėjau, kad vienas iš tų bu
vusių Laisvės Choro narių jau 
nutrenkė tą s m et onininkų 
“chorą”; turbūt sužinojo jų 
nelemtų tikslų. Aš manau, kad 
ir kiti jaunuoliai, buvę Lais
vės Choro nariai, kaip tik su
žinos, kam tas choras 'buvo su
organizuotas, tai mostelės ran
ka ir atsitrauks nuo jo. Dori 
ir protingi jaunuoliai nesiduos 
ilgai vadžioti už nosies to- 
kiotrfs, kurių viltys ir žmonijos 
“paliuosavimas” iš dabartinio 
karo yra pas Hitlerį.

Hartforde seniai gyvuoja du 
chorai, tai, man rodos, dau
ginus jų čionais ir nereikia. 
Hartfordas nėra didelė lietu
vių* kolonija.

Žvalgas.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObrldgo 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 Ir 6-8 vakare
Nedaliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse mibsto.
Tel. Virginia 7-4499

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 

i sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

'/ geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

raj--------------------------------------------- m

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

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

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

B............ . ....... ........—------o

Amerika Turės Dar 
Ilgą Karą

Maskva. — “Pravda,” So
vietų Komunistų Partijos 
laikraštis, numato ilgą karą 
Pacifiko Vandenyne tarp 
japonų, iš vienos pusės, ir 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos, iš antros pusės.

London. — Anglų lėktuvai 
vijosi bėgančius iš. Bresto sto
vyklos karinius nacių laivus; 
sakoma, pataikė į juos stam
biomis bombomis.

Numatoma Nauja Didi 
Sovietą Ofensyva

Maskva. — Manoma, jog 
Sovietai ruošiasi pradėt 
naują didžią ofensyvą prieš 
vokiečius, kaip teigia As
sociated Press, amerikinė 
žinių agentūra.___________

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer. Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
C 305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage- Control Law at 
5156 Brighton 11th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NEW BRIGHTON BEVERAGE CO., INC.
I 51 56 Brighton 11th St., Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES LAISVĖJE

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

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 PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

..................   -.... —t'

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas Bonds
“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 

stamps. “Laisv&B duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25c.—$L5 štampas, galėsite gauti vieną bonų— 
$18.75 vertės, kuris jlo 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, joj 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 apsigynima bonus. Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupomo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN :
(RAMANAUSKAS) •

•••••••••
t

Dabartiniais laikais daug žmo
nių nebėdavoja, kad trūksta 
cukraus. Nes jie vietoje cukraus 
naudoja medų. O medus yra 
dešimtį kartų sveikiau valgyti 
negu cukrus.

Bitininkas Končius praneša 
visuomenei, kad iš jo galima 
gauti geriausio-tikro bičių me
daus, pavasarinio. Nes pavasa
rinis medus yra daugiausia bi
čių suneštas iš liepų žiedų. Par
siduoda sekamai:

Kvorta stiklinėj, 3 svarai.........................85
5 svarai puoduke................................... $1.25
Galionas, 12 svarų .............................. $3.00

Prisiunčiamo į namus ir persiuntimo kaštus apmokame. Užsisaky
dami galite prisiųsti pinigus kartu su užsakymu arba pažymėkite 
kiek norite, mes prisiusime C.O.D.

Parduodame nedaugiau kaip vieną galioną kostumeriui. Užsisaky
dami aiškiai paduokite savo adresą ir pažymėkite kiek norite me
daus: kvortą, 5 svarų puoduką ar galioną.

KONČIAUS BITININKYSTE
57 BATTERY ST., NO. ABINGTON, MASS.

‘Končiaus bitininkystės medaus taipgi galite gauti 
Brooklyne: “LAISVĖJE,” 427 Lorimer St.; pas Vikriką, 
123 Grand St. ir pas Šimanską-Petkauską, 380 Grand St.

LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPH~ŽĖTOAT, Sav.
UI Grand St., Brooklyn

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—IIAvemeyer 8-1158

Puikūs lietuviško na
mų darbo klibasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai 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.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. '"Laisve." Nome BROOKLYN• “Laisvės” Namo

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

| Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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.
& 4*

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

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.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe IR SŪNA1
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ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona

4>

su L. 
bites, 
vukas 
kas. ‘i jas ir

siunčiami
gyventojų

5 centų fėrą nepakeltu,
Muzzicato bilių valsti-Dabar dar tik pradžia me

tų, tai lengviausia gaut nau
jų narių. Pasistenkime atsi
veši ateidami. Taipgi draugi-

36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. V

Rūgšti
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Pui
kiausias pa’sirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake 
Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery,

A. White, 55 m., 
taip pat, ko tas liuosnoriu kariškon

Tuo visiems rūpimu klausi
mu New Yorko Miesto Tary
bos narys Peter V. Cacchione 
išleido brošiūraitę, užvardintą 
“Kaip Išgelbėti 5 c. Fėrą.

fieStas puslapis

visų

pora

mums, generalei publikai, at-j York American’e, vasario 12- 
n J n 1 trtrn iii t 1 i t • i • 11 y * t • i 1 • 1 .

va-

jo

PAJIEŠKOJIMAI

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

te
MM

rašo
New

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

prižiūrėji- 
kreiptis:

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

lieta
is an- 
rašti-

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

1295 Ocean
Y. Telefo-

Reikalinga moteriškė 
mui IVz metų mergaitės 
mentą biznierių porai, 
kambarys. Alga $50-55 
Reikalinga liudijimas apie asmenį 
(references). Kreipkitės: 
Parkway, Brooklyn, N. 
nas: Cloverdale 8-1218. 

(38-40)

Radio Programos 
ketvirtadienio vaka- 
iš stoties WBYN,

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Pirmyn Choras pasamdė busą
žiuoti į “Laisvės” Bazarą, vasario 
Feb.) 21 d. Visi choristai ir draugai, 
kurie važiuos į bazarą, susirinkite 
7-tą valandą vakare pas Kasmočių, 
91 Steambat Rd. Bušo tikieto kai
na 50c. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas F. Klaston. Telefonas 
Great Neck 2139. — Sekr. Olga 
Lukauskas. (

15 W. 126th St., New

Reikalinga moteriškė 
mui invalido. Prašome 
M. Shapran, 293 Grand St., Brook
lyn, N. Y. tarp 8 ir 9 vai. ryte arba 
8 ir 9 vai. vakare. (37-39)

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

prižiūrėji- 
ir apart- 
Atskiras 

į mėnesį.

MATEUŠAS SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Kelrod is
salė randasi 15 W.

New Yorko^^^Zi nioi
Aido Choras ir Biruta Ramoškaitė 
Dainuos Keturių Tautų Koncerto 

Programoj Vasario 14-tą
Paskutiniu kartu norime pri-į 

minti brooklyniečiams - new- 
yorkiečiams ir apylinkių lietu
viams, kad mūsų — lietuvių— 
bendrai su latviais, estais ir 
suomiais rengiamasis koncer
tas ir balius Įvyks jau šį šeš
tadienį, vasario 14-tą (šį va
karą), Finų Salėje, 15 W. 
126th St., New Yorke. Prad
žia lygiai 8 vai. vak. įžanga 
tik 55 centai, Įskaitant taksus.

Sėdynės nerezervuotos — 
pirmas atėjęs, pirmas pasiren
ki vietą, tad raginame 
vius nesivėluoti. Bilietai 
ksto gaunami “Laisvės” 
nėj ir pas platintojus.

Programoj dalyvaus
keturių tautų parinktiniai ar
tistai—dainos ir muzikos so
listai, taipgi visų tautų chorai 
ii kai kurių tautų šokių gru
pės.

Lietuvių menininkus šį kar
tą atstovaus žymioji daininin
kė Biruta Ramoškaitė ir po
puliarusis Aido Choras, vado
vaujamas Aldonos Žilinskai
tės.

Lietuviams bus Įdomu išgir
sti estų pianistą virtuozą Vla
dimir Padvą, plačiai žinomą 
ir amerikinėje koncertų sceno
je. Taipgi dainuos paskilbęs 
rusų baritonas David Tulchi- 
noff.

Po programos bus Šokiai ir 
pasilinksminimas iki gerokų 
paryčių, šokiams grieš popu
liari Jurgio Kazakevičiaus or
kestrą.

šis jau bus antras metinis 
koncertas - balius, rengiamas 
per Pabaltijos Amerikiečių 
Kultūrinę Tarybą, įsteigtą 
bendrai lietuvių, latvių, estų 
ir suomių organizacijų tikslu 
palaikyti ir auklėti kultūrą 
per bendrą veiklą ir vieni ki
tiem kooperaciją. Lietuviai iki 
šiol pavyzdingai prisidėdavo 
prie bendro darbo, reikia tikė
tis, jog taip bus ir šiuo kartu. 
Menininkai, kaip jau minėjo
me, atliks savo dalį, dalyvaus 
programoj. Organizacijos iš
rinko darbininkų. Belieka

likt savo — visiems dalyvauti 
• pramogoj: pasigrožėti kaimy
niškų tautų menu, susipažinti 
ir pasilinksminti su jų žmonė
mis ir bendrai paremti vi
siems svarbius tikslus.

Šeštadienis, Vasario 14, 1942

Pasitarus su Medaus 
Pristatytoju

Išsipildė Pranašystė 
Apie Laisvės Radio

ALDLD 55-ios Kuopos 
Susirinkimas

Pramogos pelnas eis lygio
mis dalimis sekamoms Įstai
goms: Amerikinei karo pašal
pos organizacijai, Sovietų me- 
dikalei pagalbai, ir Amerikos 
ateiviams ginti.

ALDONA ŽILINSKAITĖ, 
Aido Choro mokytoja. Jos va
dovybėj choras išstos bendra
me lietuvių, latvių, estų ir 
suomių koncerte vasario 14-tos 
vakarą, 
Yorke.

Finų
126th St., New Yorke, netoli 

•nuo 5th Avė. Nuo IRT Lexing
ton Linijos 125th St. stoties 
reikia eiti į šiaurvakarius 3 
blokus, o nuo Independent 8th 
Avė. linijos 125th St. stoties 
eiti į pietryčius du ilgieji blo
kai (būtų apie 5-6 mažieji 
blokai.).

Pereitą savaitę šiame sky
riuje’ rašiau, jog girdėta, kad 
Laisvės Radio Programoj' bus 
kas naujo. Na ir vasario 12-tos 
programoj tikrai buvo naujo
vių.

Eva Mizarienė, anauncerė, 
padarė pranešimus apie svar
biuosius lietuvių veiksnius šio
mis dienomis, taipgi apie tūlus 
buvusius Įvykius. R. Mizara 
pasakė kalbą apie Lincolną, 
buvusį Amerikos prezidentą, 
negrų išlaisvintoją. Mizara il
gokai buvo pasitraukęs iš ra
dio programų, kol pilnai pa
sveiko nuo sužeidimo automo- 
biliumi. Naujove buvo Adelė 
Pakalniškienė, trumpai ir gra
žiai perdavusi sutrauką tos 
dienos svarbiausių žinių. To
ji jauna Maspetho dzūkų Za- 
blackų duktė, pati jau moti
na, amerikoniškos raštinės 
darbininkė, savo gražia lietu
viška kalba sukerta važinėju
sias po kolonijas smetoniškos 
Lietuvos aukštas ponias.

Pažangiuosiuose vis atsiran
da tikrai lietuvišku ir tikrai 
gabių ir darbingų Amerikoje 
gimusių jaunų žmonių visose 
srityse, užimančių ir atliekan
čių sėkmingai atsakomingas 
pareigas. Yra kuo pasidžiaug
ti.

Teko patikimai sužinoti, 
kad sekamai programai, va
sario 19-tą, vėl bus naujovių 
—labai Įdomių naujovių. 
Lauksime.

Laisvės 
būna kas 
ro 6 :30,
1430 k les. ■

Kaipo korespondentas mini
mos kuopos, noriu paraginti 
visus narius atsilankyti. Ir 
perspėju, kad aš rašydamas iš 
kuopos susirinkimo ■ daugiau
sia rašysiu apie tuos, kurie 
neatsilankė.

šiomis dienomis Brooklyne 
lankėsi L. Končius, iš No. 
Abingtono, Mass., kuris prista
to “Laisvės” ra.štinėn medų. 
Man parūpo plačiau pasikalbėti

Končium apie medų ir 
nes Lietuvoje mano tė- 
taip pat buvo bitiniu-

Ką Rašo Spauda Apie 
V. Bacevičių

New Yorko amerikinės 
spaudos meno kritikai, kaip 
ir po pirmojo jo koncerto, 
apie Bacevičiaus pasirodymą 
antrajame savo koncerte Car
negie Hall, pereitą trečiadie
nį, gausiai atsiliepė, štai 
tokių atsiliepimų:

“Vytautas Bacevičius,” 
Grena Bennett didlapyje

tos laidoj, “iš Lietuvos kilęs 
pianistas, davė savo antrą 
metinę programą pereitą va
karą, Carnegie Hall, žymiai 
išstatydamas ir savo kompozi
cijos dvi “Groteskas.”

“Jo turininga programa atsi
darė su Liszt’o Fantazija ir 
Fuga apie B-A-C-H, kurios 
aukštai muzikaiiškus ir tech
niškai sunkius puslapius jis 
perdavė pilniausia, bet kiek 
perdaug vartodamas stipriuo
sius garsus.

“Jis turi miklius ir nenuils
tančius pirštus, kurie išpildo 

(38-40) I techniškus reikalavimus sėk
mingai ir su pažymėtina ener- 
gija. . . ”

Toliau atžymima kiti 
programoj buvę kūriniai.

“World-Telegram” kores
pondentas savo vasario 12-tos 
laidoj rašė:

“Vytauto Bacevičiaus aud
ringa technika lakiai perbėgo 
per vieną iš sezono turtingiau
sių piano programų Carnegie 
Hall vakar vakarą. Lietuvio 
bravura stilius turėjo pla- 
čiausį pasireiškimą Liszt’o, 
Chopin’o, Gruodžio, Rachma- 
ninoff’o Scriabin’o, Prokofie- 
ff’o ir šostakovičiaus muziko
je.

, Programa buvo dalinai 
Sii°4 i skirtinga nuo priprastųjų for-

Pajieškome tėvo Juozapo Degučio, 
jis yra virš 50 metų amžiaus. Iš j 
Lietuvos • 
Satyje išgyvenęs apie 30 metų, 151 . „ .v. .v ,
metų išgyveno Oglesby, Illinois. Jis Į mU B’ Mr. BaceviciUS išpildė 
paliko 4 sūnus: Juozapą, Nikodemą, j visą iki pačių I 
ir Bemadiktą. Nebijok tėve, mes i 
nereikalaujame užlaikymo. Mes už
sidirbame sau pragyvenimą, tik mes 
norime dar pamatyti tėvelį pirma 
negu išeisime į kariuomenę. Atsi
liepk t?vcl4, jrt dar gyvas esi, arba 
žinanti apie jį malonėkite pranešti, 
už tai būsime labai dėkingi. Mūsų 
antrašas: J. N. ir B. Degutis, 1430 
Broadway, Rockford, Ill.

(37-38)

iki pačių smulkiausių 
technikoje ir išgavime garsų, 
nors kai kur pasitaikė neaiš
kių melodijos linijų.”

“New York Sun” kritikas 
pripažino Bacevičiaus techniš
kus gabumus, o kas liečia jau
smingumą išpildyme melodijos 
ir tono jis laiko už vis gra-

Poniulė Krimstelėjo 
Kolumnistei Ranką

Pereito trečiadienio naktį 
tūla ponia ar panelė su paly
dovu gurkšnojo gana poniškoj 
užeigoj—Cafe Royal prie E. 
12th St. ir 2nd Ave., Now 
Yorke, čia pat atėjo su paly
dovu ir paskubusioji kolum- 
nistė Dorothy Thompson, uoli 
Roosevelto politikos rėmėja.

Nežinia, ar nežinomoji po
nia pažino kolumnistę ar tik 
taip sau pripuolamai pradė
jus plūsti žydus ir pagaliau 
surikus “Heil Hitler!” Kafe- 
jos savininkai ponią ir jos pa
lydovą paragino išeit. Kolum- 
nistė su savo palydovu irgi 
susitarę pasikėlė eiti lauk er- 
myderiui prasidėjus. Tuo tar
pu rėksnė ponia jau buvus iš
mesta. Ji išeinančią kolumnis
tę pasitiko prie durų ir pradė
jo spardyti pilvan, o paskiau 
perkando pirštą taip, kad rei
kėjo sudėti stičius.

Kolumnistę atsakė taipgi ne 
blogiau, kaip plunksna. Iš ka- 
fėjoj buvusių svečių kolumnis
tei pribuvo pastiprinimų ir ka- 
tiškoji ponia su savo palydovu 
pabėgo susėdę į taksę.

Paklausta apie incidentą, 
kolumnistę Thompson pripa
žįsta, kad ją užatakąvusi po
nia buvo “gražus sutvėrimas,” 
kad ji buvo apsikarsčiusi bliz
gučiais, žarstė saujomis pini
gus ir pati už viską mokėjo ir 
kad ji ir jos palydovas buvo 
abu girtučiai. Kol kas, regis, 
niekas girtų pro-nacių chuli
ganų nesuėmė ir nenubaudė.

Anna Zizo ir Tessie Scami- 
nissi, 14 ir 15 metų mergai
tės, dingo iš namų Arion PI. ir 
Bushwick Ave., išsinešdamos 
tarp $600 ir $1,000 Annos tė
vuko taupmenų. Menama, kad 
mergiščios patraukė Kalifor- 
nijon.

žiausia išpildyta iš Gruodžio 
antrosios sonatos kūrinį Lie
tuvoje.

Eilė kitų vietos laikraščių 
įdėjo trumpų atžymėjimų bei 
pastabų.

pradžios motų visi pasimokė- 
tume metinę mokestį, nes tuo
met centro komitetas žinotų, 
kokios kainos knygas gali iš
leisti.

Kuopos susirinkimas Įvyks' 
antradienį, vasario 17 d., ša- 
palo-Vaiginio svetainėj, 147 
Thames St., Ridgewoode.

Kuopos Korespondentas.

L. Končius sakė, kad jis savo 
bites laiko bent pas 10 farme- 
rių. Tam yra išrokavimas. Pas- 
kirsčius bites j daugelį vietų, 
tai joms arčiau yra skristi j 
laukus ir pievas jieškoti me- 

Jis turi apie 400 bičių 
Bitininkas sakė, kad

d aus. 
avilių.
Mass, valstijoj daugelyje vietų 
yra daug liepų, o kaip žinia, bi
tės mėgsta nešti liepų sultis, 
iš kurių susidaro medus. Abel- 
nai, bitininkas sakė, kad pro- 
porcionaliai vienas avilys davė 
apie 50 svarų medaus, nes per
eita vasara buvo labai tinkama 
bitėms.

Mergina Iš Leningrado” 
Pradėjo 9-tą Savaitę

Puikioji sovietinė filmą iš 
antrojo pasaulinio karo pra
dėjo 9-tą savaitę Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke. Ilgumu pasilaiky- 
mo vienoj vietoj ir skaičiumi 
lankytojų ji seniai prašoko vi
sus sovietinių judžių lankymo 
rekordus. Teatro vedėjai skel
bia, kad numatoma už apie 
poros savaičių filmą jau pa
keisti kita. Tad, kas dar ne
matė, paskubėkite prie pirmos 
progos pamatyti, nes tai būtų 
sau nuoskauda praleisti ne
mačius tokios filmos.

Mass, valstijoj yra apie 800 
ūkininkų, kurie turi bičių, jų 
tarpe gal būti apie 50 lietuvių, 
žinoma, bitininkas Končius tu
ri jų antrašus ir superka nuo 
ūkininkų medų. Mat, daugelis 
ūkininkų nesirūpina medų par
duoti, jie bičių laiko tik taip, 
kad jos jiems padaro Įvairumo.

—O gal, gerbiamasis, cuk
raus duodi bitėms ir taip jos 
tau daug padaro medaus?— 
juokdamasis pastačiau bitinin
kui klausimą.—Tai ką dabar 
duosi bitėms, kada cukrus bus 
parduodamas tik apie svaras 
žmogui į savaitę, o gal ir tavo 
bitės gaus ženklelius pirkti 
cukrų?

—Ha, ha, ha!—nusijuokė bi-

VARPO KEPTUVE
Brooklyn, N. Y.

Parom Yra Skaniausi
36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

THE BAKERS*Varpo 
Keptuve 

yra 
unijinė

'UNION LABU

IT’S just ūki 
BINDING MONEYf '

CREDIT, 
terms’

PATRICIA

'2475

CREDIT 
TERMS

DEAN

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

tininkas.—Tai paprasta žmonių i niekam, kas tai panorės da- 
pasaka. žinoma, kad būtų gali-į ryti.
ma duoti bitėms cukraus ir jos | Cacchiono, komunistas tary- 
is jo padarytų medų, bet tokis bininkas, savo brošiūroj ragi- 
medus būtų daug brangesnis už na gyventojus energingai pa- 
žiedų medų, žinai, kad į kvor-įremti 
tą eina 3 svarai medaus, o kad 
pagaminti vieną kvortą me
daus, tai reikėtų sušerti bitėms 
nemažiau 15 svarų cukraus. Ir 
kam pirkti cukrus, kada pilni 
laukai ir pievos gėlių ii- bitelės 
suneša tikrą, sveika modų.

Sutikau su bitininku. Kas no
ri gauti medaus, gali jo gauti 
“Laisvės” raštinėj.

valstijos senatoriaus 
Charles Muzzicato bilių, kuris 
taikomas apsaugoti penkių 
centų fėrą.

Muzzicato bilius bus viešai 
nagrinėjamas Albanėj šį tre
čiadienį, vasario 18-tą. Orga
nizacijos siunčia į tą posėdį 

rezoliucijas, 
ir asmeniški 

raginimai

Kaip Išgelbėti Penkių 
Centų Fėrą?

miesto 
palikti 

, primti 
įjos seimelyje.

Cacchionės brošiūra gauna- 
• ma jo raštinėj, 16 Court St., 
I Brooklyne. Raštinę jis atidarė 
Į specialiai tam, kad miesto gy
ventojai, kurie jį išrinko, ga
lėtų ateiti ir pasitarti Įvairiais 
reikalais, kad jis galėtų pa- 

i dėti gyventojams, o gyventojai 
i padėti jam Miesto Taryboje 
i ginti jų svarbiausius reikalus. 

Brošiūraitėje jis paduoda rin-j L. K.
kinį faktų apie tai, kaip tos I 
linijos pasilaiko, kas jose tau- 
pintina ir kaip, 
reikėtų daugiau.

Mr. Cacchionės išvados yra, 
kad penkių centų fėrą priva
lome ir galime išlaikyti, ta
čiau, sako jis, kiekvienas pa
prastas Mr. ir Mrs. Newyorker,' 
o tai reiškia taip pat brook-' 
lyniečiai ir apylinkių gyvento-j 
jai, kuriem kasdieninės kelio-Į 
nės subvėmis ir kitomis lini-i 
jomis yra neišvengiamos, turi 
tuo klausimu susidomėti, ge-1 

i rai išnagrinėti-žinoti visus fak-i 
tus, kad nesiduoti suvedžioti

priim- 
tarny- 

: bon, kada jis Įrodė esąs fi- 
i ziškai tinkamu

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankictų, Vestuvių, Susirinki
mų ir 11. Puikus sleičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

PASKUTINĖS DVI SAVAITĖS

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietu karės slauges dirbančias

Taipgi: Trumpesnės Sovietų Vilmos:
“Soviet Women” ir “To the Jews of the World”

Ir: SOVIETŲ KARTS ŽINIOS 
Nuolatiniai nuo 0 vai. ryte — 25c. iki 1 vai. p. p. šiokioms dienomsSTANLEY THEATRE Sc"'"h s‘- N’ v'

VfeLUS RODYMAS SUB ATOM

NAUJA LIETUVIŲ 
RESTAURACIJA 

Valė Balvočiūtė Savininkė
494 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKA1 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
Kada tik užeisite, vėliausia ar anksčiausia—visada 

karšti valgiai jus pasitiks.

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!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne^tai 

Presas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

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

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




