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“Lietuvos Taryba,“ kini 
prieš 2 1 metus vasario 16 die-
na buvo paskelbusi Lietuvos 
nepriklausomybę, buvo pro-
kaizeriška, pro-vokiška tary-

1917 m.
buvo nu-

stoja už

ba.
Toji pati taryba 

gruodžio mėn. 11 d. 
tarusi:

“Lietuvos Taryba
pastovu ir tvirtą susijungimo 
ryšį tarpe Lietuvos valstybės 
ir Vokietijos imperijos, apsi
reiškiantį svarbiausia karinėse 
ir pirklybinėse sutartyse ir 
muitų bei pinigu sistemos ben
drume.”

Net ir po vasario 16-tos die 
nos Smetona pasiuntė pas kai

ne su vasario 16 d. deklaraci
ja, bet su deklaracija, pri
imta gruodžio 11 d. Vadinasi, 
net ir po vasario 16-tos dienos 
smetonininkai buvo pasinio j ę 
Lietuvą padaryti kaizeriškos 
imperijos dalimi, provincija.

Paskui Lietuvai buvo jieš- 
kotas “vokiško kraujo” kara
lius ir kandidatas jam buvo 
surastas.

Tiktai iškilusi Vokietijoje 
revoliucija sumaišė smetoni- 
ninkams planus Lietuvą kaize
riui parduoti.

Šitie faktai turi būti žinomi, 
tiems, kurie ištikrųjy mano, į 
būk smetonininkai ii’ klerika-
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PAVOJUS, KAD NACIU 
LAIVAI PASPRUKO

Jie Galės Užpuldinėti Talkininkų Laivus Atlante
London — Kilo pasipikti

nimas Anglijos seime ir 
tarp piliečių, kad anglų ka
ro vadai leido pasprukt na
cių karo laivams “Gneise- 
nau” ir “Scharnhorstui” ir 
dideliam šarvuotlaiviui iš 
Bresto stovyklos, Francijoj.

Dabar karinis vokiečių 
laivynas, sakoma, galės tu
rėt laikinai viršenybę prieš 
Anglijos karo laivyną, kuo
met anglų kariniai laivai 
pasisklaidę per 
tūkstančių mylių — ne tik riai.

Anglijos srityje, bet Vidur
žemio- Jūroje, fronte prieš 
japonus ir kitur. Tokiu bū
du, naciai su pagalba ištrū
kusių savo karinių laivų, 
galėsią juo sėkmingiau už- 
puldinėt Anglijos ir Ameri
kos laivus Atlanto Vande- 
nynę.

Dėl minimų Vokietijos lai
vų ištrūkimo iš Bresto už
virė toks apmaudas angluo- 
Ise, kad turėsią būt pakeisti 
j kai kurie kariniai Anglijos 

daugelį ministerial bei komandie-

Būsiąs Sustabdytas I Užgiria Laisvųjų Fran-
Radijo Priimtuvų

Dirbimas Civiliams
cūzų Žygi Artimose 

Kanadai Salose

JAPONŲ BOMB1N1NKAI PER 
KLAIDĄ IŠŽUDĖ BEI SU
ŽEIDĖ DAUG SAVIŠKIŲ

Oficialiai Amerikos Pranešimai

SOVIETAI ŽYGIUOJA
PER BALTGUDIJĄ

Sunaikino Vokiečių Diviziją Rževo Mūšyje
at-

Washington. — Pagal da
lai yra kovoję už Lietuvos ne- bar veikiantį įsakymą Ka- 
priklausomybę. Jie kovojo ne i’inės Gamybos Tarybos, 
už Lietuvos nepriklausomybę,: tėra 
bet landžiojo po kaizeriškas centų 
konceliarijas ir jieškojo prie- civiliams žmonėms, lyginti 
monią, I 
kiečiau surakinti, kaip 
labiau pavergti!

Tarybos, 
dirbama tik 60 pro- 

radijo priimtuvų

kaip Lietuvos žmones, su pernai metais. Bet nuo 
iuosibalandžio 1 d. šiemet galės 

būti visiškai sustabdytas 
■ radijo priimtuvų gaminimas 
civiliams, kaip įspėjo R. ,R. 
Guthrie, galva Karinės Ga- 
įmybos Tarybos Biuro.

Pasitarime su atstovais 
“Lietuvos 55-įų radijo fabrikantų jis 

pareiškė, jbg radijo dirbtu- 
socijalistams pa-;VgS ^urgS būti kaip galint 

i greičiau pakeistos į dirbyk- 
llas, gaminančias būtiniau
sius karo reikmenis.

Šiandien tie-j) at y s žmonės,; 
su savo bičiuliais daro tą pa
tį. Antanas Smetona, tasai Lie
tuvos žmonių neprietelius, ver
da smalą Amerikos lietuviuo-i 
se, besivadindamas 
prezidentu.”

Klerikalai, ;
dėdami, jieško Lietuvai “nau
jos valdžios,” naujo boso!

Visi šitie žmonės vieno da-l 
lyko bijosi: jie bijosi pačios 
Lietuvos liaudies balso!

Jie bijosi, kad hitlerinės go- į 
vedos nebūtų išvytos iš Lietu- ' 
vos.

Kai tik Raudonoji Armija! 
pradėjo stumti vokiečius į va-i 
karus, tuojau šitos rūšies pa-1 
trijotus pradėjo lyg drugys! 
krėsti. Jie pradėjo maišytis, 
pradėjo plūstis, pradėjo savo 
marškiniuose nebeišsitekti.

1918 metais jie buvo pro- 
kaizeriniai, 1942 metais—jie 
pro-hitleriniai;

Wasington. — Amerikos 
valstybės vice-sekretorius 
Sumner Welles pareiškė, jog 
Laisvieji Francūzai, užim
dami Pierre ir Miquelon sa
las, netoli Kanados, tuomi 
neperžengė amerikinių res
publikų konferencijos Ha
vanoje. tarimo, kuris už
draudė per jegą-nrievartą 
užimt bile žemes’ srityje 
amerikinio žemyno.

Suprantama, jog Sumner 
Welles su prezidento Roo- 
sevelto žinia padarė dabar
tinį pareiškimą, 
lieka ‘ užgirtas 
Francūzų žygis, 
jie užėmė

EXTRA
JAPONAI SAKO, KAD 
ANGLAI PASIDUODA 

JIEM SINGAPORE

Washington, vąs. 13. — Šiandien karo departmento 
pranešimas sakė:

Filipinų Sritis — Įvyko laiks nuo laiko susikirtimai 
tarp japonų ir amerikiečių: japonų žvalgai darė už
puolančius veiksmus Bataan pusiausalyje per paskuti
nes 24 valandas.

Veikė priešų bombanešiai smigikai. Mūsų priešlėktu
vinės kanuo’ės nušovė žemyn du japonų bombanešius. 
Priešu orlaiviai smigikai per klaidą bombardavo ir iš 
kulkasvaidžių apšaudė savuosius pėstininkus ir daug 
jų sužeidė bei užmušė.
ŠAUNUS AMERIKOS LAIVYNO ŽYGIS 
šiandieninis laivyno departmento pranešimas sakė:

Centralinis Pacifikas — Jungtinių Valstijų Pacifiko 
laivynas, veikdamas kariniais laivais ir orlaiviais, už
puldamas japonų stovyklas Marshall ir Gilbert salose 
1942 m. sausio 31 d., sunaikino šešiolika japonų laivų 
ir 41-na orlaivi.

Amerikiečiai viso prarado 11 žvalgybos bombanešių, 
kurie nesugrįžo — keturi iš Roi ir Kwajalen salų, vie
nas iš Taroa salos ir šeši iš Jalui t ir Makin salų.

Amerikos vice-admirolas Wm. F. Halsey Jr. paskirs
tė karinių laivų ir orlaivių jėgas taip, jog kiekviena 
atskira jėga tuo pačiu laiku padarė labai pragaištingą 
japonam ataką kiekvienoje saloje tuo pačiu laiku.

Vice-admirolui Halsey tapo suteiktas Žymios Tarny
bos Medalis už suplanavimą ir pravedimą tų šaunių 
ir drąsių atakų prieš japonų tvirtumas jūroje.

Berne, šveic. — čionaiti-1 Vokiečiai su naujai 
Inis New Yorko Times ko- ’siųstomis jėgomis smarkiai . 
respondentas Brigham, pa
siremdamas radijo praneši
mais keliomis kalbomis, te- 
lefonavo savo laikraščiui 
šeštadienį sekamas žinias iš

kontr-atakavo rusus, bet ir 
vėl liko sumušti.

PARAšIUTISTAI
ovovcvvaavaij o v xxd * *. cvo .u, Sovietų orlaiviai nuleido
karo fronto taią) Sovietų ir Iparašiutais daug savo pėsti- 
vokiečių: įninku kareivių, tinkamai

Sovietinė kariuomenė su-’ginkluotų. O šie parašiutis- 
triuškino kairįjį sparną vo-'tai suorganizavo stiprius 
kiečių armijos į šiaurius partizanų būrius, kurie už- 
nuo Vitebsko ir įsiveržė įjfrontėje ardo vokiečių susi- 

!šią provinciją apylinkėje!siekimus ir abelnai naikina 
miesto Usviat, Baltgudijo- priešus.
je. Atakuodama vokiečius į

pietus nuo Bielyj miesto, 
;sovietinė kariuomenė stato 
į pavojų liniją tarp Smo
lensko ir Vitebsko. Per šią 
savo ofensyvą, pirmosios

Senatorius Cl. Pepper 
Reikalauja Daugiau
Paramos Sovietams 11 l'ld 1 VI OlloS Vilemo

miestą Verskovičį, 16 mylių 
į pietų vakarus nuo Bielyj.

Sovietai, karinio atsargu-New York. — Per pokilį
Didžiojo New Yorko Gydy-;mo sumetimais, užtyli vie- 
tojų Komiteto Rusijai remti; į<uj. jįe iaįmį Baltgudijos 
čia Waldorf-Astoria yiešbu-!fronte, kaip ir kitose srity-
tyje Jungtinių Valstijų se
natorius Claude Pepper už- 
įreiškė, kad Sovietų Sąjun
gai turi būti duota daugiau 
vietos talkininkų pasitari
muose ir planuose dėlei ka
ro prieš fašistų kraštus. Jis 
taipgi reikalavo Rusijai di
desnės ginklų pagalbos iš 
Amerikos.

Miesto majoras LaGuar
dia atsiuntė pokiliui tele
gramą, kuri sako: “Vyrai, 
kurie kovoja Rusijos fronte, 
užsitarnauja visos paramos, 
kokią tik mes galėtume 
jiem duoti.”

SVARBIAUSIAS 
FRONTAS

Senatorius Cl. Pepper, 
,narys senato komisijos dėl 

London. — Anglų radijas Mantikių su užsieniais, kal- 
paskelbė, kad Sovietų ka-ijo štai ką:
riuomene tiek atmete vokie-: “Svarbiausias karo fren
čius atgal, jog pasiekė seną- tag dabar yra Rusijoj. To- 
jį Sovietuos rubežių su Len-je] būtinai reikėtų, kad to 
kija.

Sulaužytas Nacių Lan- Sovietai Nuskandino 
kas Aplink Leningradą J Dar 7 Nacių Laivus

ir tuomi 
Laisvųjų 
kuriuom 

minimas salas, 
nuversdami buvusia ten Vi
chy Francijos valdžią, ben
dradarbiaujančią su na
ciais.

Pirmiaus Cordell Hull, 
Amerikos valstybės ministe- • • a. .• i n 
iris, neformaliai pareiškė MCiai Atmesti dar De- 
i nuomonę, kad Laisvieji 
| Frapcūzai, užimdami tas 
salas, girdi, peržengę Hava-; 
nos konferencijos tarimą.

Maskva. — Vokiečių ap-J Maskva. — Sovietų sub- 
gulos lankas aplink Lenin- marinai šiauriniuose vande- 
gradą tapo sulaužytas, irinyse, netoli Murmansko, 
dabar Sovietų trokai gabe-i nuskandino dar šešis vokie- 
na maistą, ginklus, amuni- čių laivus, gabenusius ka- 
ciją. ir kitus reikmenis jo riuomenę ir reikmenis; jie 
gyventojams. .taipgi sunaikino vokiečių ži-

Sovietiniai traukiniai jau j balinį laivą, 
nuo pirmiau važinėja iš, 
Maskvos ir kitų miestų į Le
ningradą ir atgal.

še. Bet iš įvairių pranešimų 
matosi, kad jie žygiuoja pir
myn palei vakarinę Dviną 
(Dauguvą) iki jos susijun
gimo su Meža upe, į šiaurių 
rytus nuo Veliž miesto.

(New York. — Radijas 
čia šeštadienį bent du sy
kiu pakartojo, kad Sovietai 
jau trys savaitės atgal at
kariavo nuo vokiečiu svar
bų miestą Velikije Lūki to-

setkus Mylių Atgal

Tokio, vas. 15. — Japonai | Buvo nurodymu, jog vals- 
(be patvirtinimo) sako, kadjtybės ministeris Hull tada, 

be pasitarimo su preziden
tu, tik pats ant greitųjų 
taip išsireiškė.

anglų komandieriai Singa-i 
:pore atsiuntė savo pasiun- 
itinius pas japonų komandą, 
siūlydamiesi pasiduot irMes, aišku, nepritarėme .

jiems 1918 metais ir neprita- Prašydami palankių pasida- 
riame šiemet. Mes tuomet sto- vimo sąlygų.
vėjome už tai, kad pati Lie
tuvos liaudis savo žodį tartų 
apie savo ateitį,—tą patį sa
kome ir šiandien.

1940 metais Lietuvos liau
dis tarė savo žodį. Ji pasirinko 
naują santvarką, tarybinę san
tvarką. Jeigu jai toji santvar
ka nepatiks, tai pasirinks kito
kią.

Bet pirmiausiai reikia hitle
riškos govėdos sumušti ir iš 
Lietuvos išvyti. Tik tuomet 
Lietuvos liaudis galės savo žo
dį tarti.

Mūsų oponentai šitaip klau
simo nestato. Iš viso, jie neno
ri, kad hitleriškos govėdos iš 
Lietuvos būtų išguitos, kad 
Hitleris būtų sunaikintas.

London.- Pranešama, jog valdžia 
!Athenuose, sostinėje vokie
čių užimtos Graikijos, badu 
miršta po 2,000 žmonių 
kasdien.

Naciai Baus Mirčia už 
Amerikiečių Slėpimą

Vichy, Franci ja. — Nacių 
nusprendė baust 

mirčia tuos asmenis, kurie 
vokiečių užimtuose kraštuos 
se padės slapstytis ameri
kiečiams nuo nacių.

Star”

Re-
na-
su

Washington. — Pulk, 
pin, Sovietų atstovybės 
rys, ilgokai kalbėjosi 
prez. Rooseveltu bendrais 
abiejų šalių karo reikalais.

Dienraštis “Montreal 
(Kanadoje) rašo:

“Kuomet bus aprašyta apie 
Rusijos atsigavimą ir brilian- 
tiškai pasekmingą kampaniją 
prieš nazius, aprašymas vei
kiausiai bus vienas iš nuosta
biausių, kada nors pasakoti; 
militarinėj pasaulio istorijoj. 
Nekurie faktai jau iškelti Lū

cieno Zacharovo nuostabioj 
knygoj. ‘Mes Padarėm Klai
da’—Hitleris’; bent užtekti
nai, kad matyti, jog tuo vie
ninteliu žmogumi, kuris ąiš- 
kiai numatė Hitlerio planus iš 
kalno ir prirengė priemones 
sudaužymui jų, buvo Stalinas, 
kuris dabar iškyla kaip vienas 
iš žymiausių vadų, kokį kada 
nors kuri tauta turėjo tokia
me dideliame reikale.”

Jei šis dienraštis būtų pana
šiai rašęs prieš du-tris metus, 
tai jį, sako “Liaudies Balsas”, 
tūli būtų apšaukę “Maskvos 
agentu.”

Rusai išdaužė vokiečių 
kariuomenę, kuri briovėsi 
pagalbon apsuptiems saviš
kiams Rževe, apie 110 my
lių į vakarų šiaurius nuo 
Maskvos. Raudonarmiečiai 
kautynėse dėl Rževo sunai
kino 216-tą vokiečių divizi
ją ir padarė didžių nuosto
lių 153-čiai jų divizijai.

APSUPO DAUG 
VOKIEČIŲ

“Smolensko trikampyje” 
fronto gynėjai, kurie vado-sovietinė kariuomenė pašie
nauja narsiai ir didvyriškai i kė Makklaka kryžkelius, 
kovai, kad tie žmonės būtų j prie linijos tarp Briansko 
priimti į artimus pasitari-iir Viazmos, į pietų rytus 

j mus kiekviename svarsty- nuo Aleksandrovskoje, kur 
me ir konferencijoj, kur jie ir apsupo didelį skaičių 
kalbama apie plačiąją stra- nacių kariuomenės.

Washington. — Dvylika tegiją kovos, apimančios vi-.
* .m.... i v žemės m tūlį. Rusijos:

frontas turi būti sustiprin
tas, beveik nepaisant, kiek

Sovietai Pasiekę Lenki
jos Rubežiy

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė per dieną nužy
giavo dar desėtkus mylių 
pirmyn prieš vokiečius šiau
riniai- centraliniame fronte.i i •> i i - • Ai 
Raudonoji Armija atkaria-1 AmeFlKOS Lakiniai Ata

karo Japonu Laivus
<\ c i

vy-Maskva. — Sovietų 
riausybė išleido įsakymą didžių Amerikos bombane-!są 
mobilizuot kariniams dar- šių atakavo japonų laivus 
bamjs visus vyrus nuo 16 iki Macassar 
65 metų ir moteris nuo 16 i bombomis pataikę į bent 
iki 45 metų. i vieną priešų laivą.

sąsiauryje ir

LAKŪNE LAURA INGALLS NUTEISTA KAIP NACIU AGENTĖ
Washington. — Prisaik

dintieji posėdininkai federa- 
liame apskričio teisme čia 
atrado kalta garsią lakūnę 
Laurą Ingalls už tai, kad ji 
neužsiregistravo kaipo ap
mokamą Vokietijos agentė. 
Teisme jinai prisipažino, 
kad gaudavo po $300 per 
mėnesį nuo vieno Vokietijos 
diplomato, bet ji pasakojo, 
būk tuos pinigus vartojus, 
kad galėtų šnipinėt prieš 
nacių šnipus ir susekt juos 
Amerikoje.

Valdžios prokuroras - kal
tintojas tvirtino, kad pats 
Hitlerio ambasadorius Wa-

shingtone mokėdavo jai tą vimo svetimų šalių agentų, 
jinai gali būti nuteista dve
jus metus kalėti ir $1,000 
baudos užsimokėti.

Federalės valdžios agen
tai rado pas ją laiškus, kal
bančius už Hitlerį prieš 
Angliją. Jie teisme tvirtino, 
kad Laura Ingalls buvo vei
kėja nacių penktakolonie- 

ir čių prieš Ameriką ir prieš 
demokratines šalis bendrai.

Ji yra gimus New Yorke; 
ėjo mokslą čia, Austrijoj ir 
Francijoj. Nuo 1936 m.

pagarsėjo

Teisme įrodyta, kad jinai 
džiaugdavosi vokiečių lai
mėjimais prieš anglus ir 
agituodavo prieš Amerikos 
paramą Anglijai. Laura In
galls sakydavo kalbas susi
rinkimuose, kuriuos rengė 
vadinamas Amerika Pirmo
je Vietoje Komitetas, 
šaukdavo, kad ši šalis turi 
laikytis bepusiškai ir nesi- 
kišt į karą tarp Anglijos ir 
Vokietijos.

Bausmė tai nacių agentei Į Laura Ingalls 
dar nepaskirta. Bet, pagal i kaip smarkiausia Amerikoj 
įstatymą dėlei užsiregistra- moteris lakūnė. ’

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Batavia. — Daugiau kaip 

aukų mums patiems tatai šimtas didelių Japonijos or- 
kaštuotų. laivių nuleido parašiutais

“Nes jeigu rusų frontas Į savo kareivius į rytiniai- 
sulūžtų, jeigu Rusijos ar- j pietinę dalį didžios holandų 
mija nusilpnėtų, jeigu būtų salos Sumatros, prie Palem- 
nukirstas- patiekimas ru- bang miesto, žibalo pramo- 
sams reikmenų, tai hitleriz-Inės centro.
mo tvanas užplūstų kiekvie-į Rolandai, sako, užmušę 
ną vietą ant žemės.” j tuzinus tų japonų.

Senatorius Pepper paste-! -------------------
bėjo, jog pirmiau Amerika Rangoon, Burma. — Ja- 
tik “beveik su atsiprašymu” ponai permetė daugiau savo 
duodavo šiek tiek paspirties!kariuomenės per Salween 
Rusijai, ir pridūrė: “Tiktai upę, bet anglai daugelį jų 
paskutiniu laiku mūsų pa-'užmušė ir apstabdė priešus, 
rama jai žymiai* viršijo pa- -------------------
prastą simpatiją ir priža-’ Batavia. — Japonai uže- 
dą.” mė Banjermassin miestą pie-

Pokilyje surinkta $20,000 tinėje Borneo salos dalyje, 
aukų medikalei paramai So- Holandų Rytinėj Indijoj, 
vietams. i-------------------

•t

-------------------Washington. — Laivyno
Washington. — Amerikie- depą rtmen tas tyrinėje nrie- 

čiai sunaikino jau 289 japo- žastį gaisro didlaivyje ‘Nor- 
nų orlaivius. jnandie' (Lafayette).
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Afsargiau su Tais “Karo 
Specialistais”

Kiekviename didesniame angliškame 
dienraštyje rašinėja vienas ar kitas as
muo, pasiskelbęs “karo specialistu.” Kai 
kurie iš jų daro pusėtinai rimtas esamų 
ir būsimų karo frontų apžvalgas. Bet di
delė jų didžiuma pasirodo visiškai karo 
reikalų nesuprantančiais, rašančiais tą, 
ko jie nori, o ne tą, kas yra ir gali būti.

Žurnalas “Soviet Russia Today,” už 
vasarį, nuplaka vieną tokį “karo spe
cialistą,” tai poną Fletcher Pratt, kuris 
nuolatos rašinėja į “New York Post.”

Mr. Pratt pasivėlino iškraipyti faktus, 
kad pateisinus Hitlerio pralaimėjimus 
Sovietų Sąjungoj ir sumažinus Raudono
sios Armijos laimėjimus. Jis pasiėmė iš 
pirmesnio “Soviet Russia Today” leidi
nio ištrauką, kur buvo pasakyta, kad 
vien Maskvos fronte Hitleris turėjęs 44 
divizijas, tai Mr. Pratt padarė, būk visa
me fronte. Minėto žurnalo redaktorė 
Jessica Smith parašė “New York Postui” 
laišką, bet minėtas laikraštis nerado rei
kalo net jį patalpinti.

“Soviet Russia Today” iškelia visą ei
lę ir pirmesnių Mr. Pratt žygių. Kada 
Ispanijos liaudis kovėsi prieš Hitlerio ir 
Mussolinio užpuolikus, kada Ispanijos 
respublikos kovotojus anglų spaudoj va
dino lojalistais, tai Mr. Pratt reikalavo, 
kad juos vadintų “Reds” — “Raudonai
siais.”

Kada Hitlerio ir jo talkininkų armijos 
užpuolė Sovietų Sąjungą, kada Raudono
ji Armija didvyriškai kovėsi už kiekvie
ną miestą, tai Mr. Pratt parašė straips
nį po dideliu antgalviu: “Rusai Kartoja 
1914 Metų Klaidas.” Jis ten pasakojo, 
kad Raudonoji Armija neturi muštis, bet 
turi “bėgti, bėgti — už Uralu kalnų,” 
nes, jeigu ji mušis, tai naciai ją apsups 
ir sunaikins. Kad “abelnai, jeigu Sovie
tų Armija išsisuks nuo sunaikinimo, tai 
bus stebuklas.”

Kada Hitlerio armijos apgulė Lenin
gradą, tai Mr. Pratt ir vėl išstojo su sa
vo “neklaidingumu.” Jis rašė: “Gyni
mas Leningrado yra klaida.” Jis įrodi
nėjo, kad Raudonoji Armija vis tiek ne
galės Leningradą apginti, kai ateis žie
ma, kad Hitlerio armijos pereis per le
dą, paims Leningradą, Sovietų Baltijos 
laivyną ir ten sunaikins Vorošilovo ar
miją. Tad geriau Sovietai darytų, kad 
paliktų Leningradą ir Maskvą Hitleriui 
ir trauktųsi už Uralu kalnų.

Ir taip Mr. Pratt kiekvienoj mūšių 
fazėj vis pranašavo Raudonajai Armi
jai pralaimėjimus ir pražūtį.

Bet kada Hitleris buvo sulaikytas prie 
Leningrado, Sevastopolio, Maskvos ir 
Raudonoji Armija pradėjo varyti Hitle
rio jėgas atgal, atsiėmė Kalininą, Kalu
gą, Kliną, Možaiską ir daug kitų miestų, 
tai tada Mr. Pratt parašė straipsnį, už-» 
vardindamas: “Nacių Armija Pilniausiai 
Ištrūko iš Možaisko Spąstų be Didelių 
Nuostolių.” “Rusų Laimėjimas Panašus 
į Pastūmėsimą, bet ne Smūgį.”

Taip rašė Mr. Pratt, kuris skaitosi 
“karo specialistas.” Taip rašė ir daug ki
tų “karo specialistų.” Iš tokių “karo stra
tegų” lovio savo skaitytojus maitino ir 
“Naujienos,” ir “Keleivis,” ir “Draugas,” 
ir “Vienybė” ir jiems panaši spauda. Vi
si jie pranašavo Raudonajai Armijai 
pražūtį, pražūtį tai armijai, kuri gina 
ne vien Sovietų Sąjungos laisvę, siekia 
išlaisvinti ir kitų kraštų žmones iš po 
hitleidzmo, bet kuri prie Leningrado, Se
vastopolio, Maskvos gina ir Jungtinių 
Valstijų žmonių reikalus, gina Anglijos 
ir kitų anti-hitleriškų jėgų teises.

Todėl mes įspėjame skaitytojus, būti
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atsargesniais ir neimti už gryną pini
gą išvadas tų karo “specialistų,” kurie 
mato tik Hitlerio ir jo šalininkų laimė
jimus, o užsimerkia ir nemato Sujungtų 
Tautų laimėjimų.

Prisiminus Žuvusius
Draugus

Baisus Teroras Lenkijoje
Atsimename, kaip čia neseniai “Nau

jienos,” “Keleivis” ir jiems panaši spau
da gyrė hitlerininkų režimą Lietuvoje, 
spausdino Prano Ancevičiaus nacių pro
paganda, būk hitlerininkai nenaikiną 
tautų. “Keleivis” teisino apiplėšimą Lie
tuvos žmonių, pasakodamas goebbeliškas 
istorijas, būk naciai Lietuvos ūkininkams 
užmokės už atimtą sviestą, bulves ir ja
vus.

Mes tada sakėme, kad Lietuvos liau
dis yra baisioj nelaimėj, kad ją hitleri
ninkai ir lietuviški Kvislingai baisiai 
smaugia, kaip kad ir kitų pavergtų kraš
tų žmones. Dabar iš Lietuvos ateina vis 
daugiau žinių, kurios patvirtina tą, ką 
mes rašėme.

Į New Yorką atvyko iš Londono gra
fas Edward Raczynski, Lenkijos užsie-. 
nio ministeris ir atstovas Anglijoj. Jis 
patiekė korespondentams davinių, kad 
Lenkijoj viešpatauja baisus hitlerininkų 
teroras. Per 30,000 lenkų suimta ir už
daryta į koncentracijos logerius. Iš tų 
logerių dar nei vienas areštuotas len
kas gyvas neišėjo. Naciai areštavo kiek
vieną lenką, pas kurį plaka tėvynės iš
laisvinimo jausmas. Jie areštuoja ra
šytojus, inteligentus, darbininkus, akto
rius, valstiečius ir net senelius.

Bet nacių baisus teroras negali sulai
kyti Lenkijos žmonių nuo kovos. Kova 
nuolatos plečiasi. Partizanų judėjimas 
įgauna daugiau reikšmės. Ir manoma, 
kad, kada Raudonoji Armija atvarys 
nacių jėgas arčiau Lenkijos, tai Lenkijoj 
prasidės generalis žmonių sukilimas.

Kas yra Lenkijoj, tas yra Lietuvoj, 
Latvijoj, Estijoj, Bessarabijoj, Jugosla
vijoj, Čechoslovakijoj ir kituose paverg
tuose kraštuose. Naciai ten laikosi tik 
pagalba baisaus kruvino teroro. Bet jie 
negalės amžinai laikyti pavergę kitų 
kraštų žmones.

Nesiseka Fašistų Advokatui
“Naujienų” redaktorius prirašė pus

antros špaltos, “kritikuodamas” “Lais
vę” ir teisindamas Finliandijos fašistus 
ir savo broliukus socialistus, kurie aklai 
tarnauja Hitleriui.

“Naujienų” ponai bando vaidinti kvai
liukų rolę, kad pateisinti savo aklą tar
navimą hitlerizmui ir Finliandijos fašis
tams.

Toliau “Naujienų” “mokytasis” vyras 
bando įpasakoti, kad Amerikos, Angli
jos ir Sovietų Sąjungos karinis blokas 
prieš hitlerišką Vokietiją susidarė 1941 
metais, tai būk Hitleriui 1939 metais 
nebuvo kas griauti. Tokias “filosofijas” 
gali pasakoti tik “Naujienų” politiniai 
bankrūtai. Kas sekė gyvenimą, tai matė, 
kad Hitlerio tikslas padalinti ir sumušti 
demokratines šalis dar nuo 1933 metų. 
Ir jis tą padalinimą daugelyje atsitikimų 
sėkmingai pravedė. Nematyti Hitlerio 
žygių Finliandijoj, jo pastangų su pa
galba Finliandijos sukurti karą tarpe 
Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Francijos, 
tai reiškia slėpti Hitlerio intrigas.

“Naujienos” rašo, būk “mažoji Finlian- 
dija” su apie 4 milijonais gyventojų ne
galėjo užpulti didelės Sovietų Sąjungos. 
Tai atgyvenusi giesmelė tų, kurie nepa
jėgia suprasti, kaip už “mažosios” Fin
liandijos stovėjo Hitleris, Mussolinis, ku
rio šaika 1939 metai Romoj demonstra
vo prieš SSSR atstovybę, kad ant Hitle
rio meškerės vilkosi Francijos liaudies 
smaugikas ir priešas Daladier ir Angli
jos premjeras Chamberlainas.

Nesiseka “Naujienoms” advokatauti 
Finliandijos fašistams ir suniekšėjusiems 
menševikams, Tannerio tipo. Nesiseks 
tas ir ateityje. Finliandijos fašistai ir 
menševikai buvo ir yra hitlerininkų įran
kiai, savo šalies išdavikai ir tą jie atvi
rai demonstravo susijungdami į vieną 
bloką su Hitleriu ir Mussoliniu.
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Dabartinis karas prasidė
jo jau seniai. Jis prasidėjo 
tada, kai įsigalėjusio pasau
lyje fašizmo letena pradėjo 
prislėginėti tai vienur tai 
kitur liaudį ir ta liaudis bu-, 
vo priversta kovoti prieš 
vis stiprėjantį ir augantį 
fašizmą. Viena iš žymiausių 
liaudies kovų prieš fašiz
mą buvo pasireiškusi Ispa
nijoj. Šitoj kovoj dalyvavo 
ne vien Ispanijos liaudis. 
Čia kovojo ir daugelis žuvo 
iš viso pasaulio kampų at
vykę priešfašistai. Leiskite 
man aprašyti vieną iš tokių 
kovų, kuri įvyko vasario 16 
d., 1938 m., kur žuvo du ma
no geriausi draugai — lie
tuviai, Adolfas Valius ir 
Vincas Pralgauskas.

Kaip jau buvo minėta, 
prasidėjus Ispanijoj civi
liam karui, sujudo pasau
lyje demokratiniai nusitei
kę ir mylinti teisingumą 
žmonės; visur pradėjo or
ganizuotis Ispanijai pagal
bos komitetai, siekianti nuo 
Pirinėjų iki Singapore ir 
ištiesė Ispanijos respublikai 
pagalbos ranką. Nęatsiliko 
ir Lietuvos liaudis; nors jai 
sunku buvo daug kuo pagel
bėti, nes ji ir pati kentėjo 
nuo fašistinio tautininkų 
režimo su Smetona prieša
kyje. Vien už išreiškimą 
Ispanijos liaudžiai simpati
jos Smetonos valdžia baus
davo iki 3 mėnesių kalėjimo 
arba ištrėmimu iki karas 
pasibaigs, o sučiuptas va
žiuojant savanoriu į Ispa
niją arba renkant aukas lo- 
jalistams buvo baudžiamas 
iki 3 metų kalėjimo.

Nepaisant tų visų baus
mių, Lietuvos liaudis visaip 
gelbėjo Išpanijos respubli
kai. Ji nesigailėjo visko ge
riausio, ką turėjo ir siuntė 
savo sūnus gelbėti Ispaniją 
ir visą pasaulį nuo fašizmo 
pavojaus. Jeigu hitlerizmas 
būtų buvęs paklupdytas Is
panijoj, tai pasaulinė padė
tis šiandien būtų visai kita; 
mūsų tėvų kraštui nereikė
tų vaitoti dabar po Hitlerio 
padu. Kaltininkų nejieško- 
siu, tik pasakysiu, kad Lie
tuvos žmonės visą laiką bu
vo dideli laisvės ir demo
kratijos mylėtojai. Lietuvos 
didvyriai dar prieš 26 m. 
kovodavo naktimis ir dau
gelis paaukavo savo gyvy
bę, daugelis praleido dides
nę dalį savo gyvenimo kalė
jimuose, nes jie žinojo, kaip 
sunku yra gyenti po fašisti
ne diktatūra. Nežiūrint visų 
sunkumų, iš Lietuvos į Is
paniją nuvyko 120 vyrų, pa
siryžę pagelbėti tiems, kurie 
kovojo už laisvę. Iš tų 120, 
sakoma, yra žuvę apie 70 
geriausių Lietuvos sūnų; jie 
pasiliko amžinai ilsėtis Is
panijos kalnuose.

Šiandien, vasario 16 su
kanka lygiai ketveri metai 
nuo mirties A. Valio ir V. 
Pralgausko. Prabėgo keturi 
metai nuo to laiko, kai Ado
mo Mickevičiaus vardu pa
sivadinęs būrys lietuvių, su
sidedantis iš 10 vyrų, suda
rydamas vieną iš sunkiųjų 
kulkasvaidininkų komandą, 
stojo į kovą prieš fašistus. 
Jų kulkasvaidis buvo pava
dintas K.- Požėlos vardu. 
Adomo Mickevičiaus būryje 
buvo: V. Pralgauskas, A. 
Valius, Slapšys, Petraitis, 
Petravičius, Trumpis, Vasi
liauskas, Marcinkus, Zūbas 
ir Stulpinas. Kulkasvaidžio 
“Požėlos” komandos virši
ninku buvo Marcinkus, poli
tiniu švietėju — Slapšys. 
Kulkasvaidis “Požėla” vaidi
no labai svarbų vaidmenį;

visi įsakymai buvo atlieka
mi greit ir pavyzdingai. Kai 
kurie draugai buvo apdova
noti Isp. Respublikos meda
liais už atsižymėjimą kovo
se. Su kitais batalijono 
draugais A. Mickevičiaus 
būrys sugyveno meiliai ir 
solidariai. Mus gerbė visas 
batalijonas. Jeigu kuriam 
reikdavo pagalbos, tai kiti, 
nežiūrint pavojaus gyvybei, 
gelbėdavo savo draugus. 
Taip begelbėdami savo ba
talijono draugus, kurie nu
ėjo į žvalgybą, žuvo Valius 
ir Pralgauskas. Žvalgyba 
susidarė iš trijų draugų 
(svetimtaučių) ir jiems pri
ėjus visai arti priešo, prie
šas atidarė kulkasvaidžių 
ugnį; vienas iš žvalgų tuo- 
jaus tapo užmuštas, o kitas 
sužeistas. Tai pamatę pože- 
liečiai pastatė “kalbėti” sa
vo mylimąjį “Požėlą” ir

privertė priešą slėptis. Tas 
davė progą žvalgams su
grįžti pas savuosius; bet 
jų, deja, tik vienas besu- 
grįžo. Tada priešas, nega
lėdamas kitaip nutildyti 
mūsų “Požėlos” jam įkyrios 
kalbos, atsiuntė tankus, kad 
išdaužyti tą mūsų kulka- 
svaidžio lizdą. Tai nuo tų 
tankų sviedinių tapo užmuš
ti Adolfas Valius ir Vincas 
Pralgauskas, o sužeistas P. 
Stulpinas.

Šiandien, 16 vasario, mes 
negalime apsodinti gėlėmis 
žuvusiųjų kapų, kaip nega
lime pastatyti jiems nei pa
minklo. Bet registruodamie- 
si į Dėdės Šamo kariuome
nės bulius, pasirįžkime, kad 
už laisvę kovoj žuvusiųjų 
krauju pasriuvusi žemė bus 
atvaduota ir bjaurus fašis
tas jos, daugiau nemindžios.

Mes seksime Jūsų pavyz
dį—kovosime, kaip Jūs ko
vojote. Ir žemėj, aplaistytoj 
Jūsų krauju, išaugs Laisvės 
Medis...

"Normandie
Tragedija

Kiekvieną mus ima ap
maudą, kai išgirstame ar 
sužinome, kad generolas 
miršta lovoje, kuomet jis 
turėtų mirti karo lauke, — 
mūšyje. Tokis pat siaubas 
nukrečia, kaip pamanai apie 
mūs šalies didlaivi “Nor
mandie,” kuris susilaukė 
tragiškos nelaimės būdamas 
“lovoje”.

Vasario 9, popietyje, ta
me milžiniškame laive kilo 
gaisras ir ugnis jį labai su
žalojo. Mirtinai jį sužalojo 
tuomet, kai jis buvo namie, 
savo prieplaukoje, dar tik 
priruošiamas eiti šalies gy
nimo pareigas.

“Normandie” buvo jūrų 
pasididžiavimas; savo įtal
pa, puošnumu ir greitumu 
buvo skaitomas vienas pir
maeilių jūrų milžinu. Ir da
bar jis, tas milžinas, guli 
šonu nusviręs į dumblą 
Hudsono upės pakraštyje.

Nelaimė “Normandie” iš
tiko dienos metu, kai ant jo 
dirbo tūkstantis kitas dar
bininkų, kurie maliavoj o ir 
skubiai viską priruošdinėjo, 
kad tas jūrų milžinas, grei
tai kaip galima, būtų tinka
mas karinei transportaci- 
jai; nelaimė ištiko jį, kai 
ten buvo paskirti eiti parei
gas apie 400 jūreivių, apie 
pora šimtų įvairių viršinin
kų ir atsakomingų pareigū
nų,. 100 kitas visokių sargy
binių bei saugotojų nuo 
bent kokių netikėtinumų!
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Povilas.

Pearl Harbor. Tam tikrų 
pareigūnų kriminalis apsi
leidimas labai daug pasitar
navo priešui, o mums kaina
vo netekimu daug turtų ir 
gyvasčių.

Kriminalis apsileidimas 
yra lygus šalies reikalų iš
davimui. Prieš tokius ne
lemtus reiškinius mūs šalies 
valdžia turėtų kovoti visu 
grieštumu!

Dar “Laisvei” Para
mos iš Kalifornijos
Drg. A. Bimba rašo iš San 

Francisco, Cal.:
“Sanfranciskiečių ir oak- 

landiečių parama ‘Laisvei’ to
kia, kokios bent aš niekados 
nesitikėjau. Kai sugrįšiu, rei
kės apie juos specialiai para
šyti.

“Už poros dienų jau iš čia 
išvažiuosiu.

“Pasiunčiau už prenumera
tas ir už 6 naujus Šerus. Taip
gi aukų ‘Laisvei.’

“Vasario 8 d. draugai Jan
kauskai 
surengė 
naudai, 
draugų.
vo suaukoti.

“Buvo
‘Laisvei’ 
mai:

(iš Berkeley, Cal.) 
vakarienę ‘Laisvės’

Sukvietė gražų būrį 
Maistas ir gėrimai bu-

O betgi baisioji nelaimė į- 
vyko Ir rimtesnio j i spauda, 
kaip pav., dienraštis “PM,” 
“Daily Worker” ir kiti, da
ro rimtas išvadas, kad 
“Normandie” tragediją ne
galima pavadinti nekaltu 
aksidentu, kokiu tai netikė
tinumu. Jeigu šią tragediją 
ir negalima pripažinti kaip 
piktų sabotažninkų aktą, 
bet nereiškia, kad jos nebūt 
galima buvę tikėtis. Toji 
spauda iškelia rimtų faktų, 
kad to laivo perremontavi- 
mo darbe nebuvo ganėtino 
rūpestingumo ir akyvumo 
iš valdžios pareigūnų pusės. 
Degančių medžiagų kiekis 
ant laivo buvęs didesnis, ne
gu galima daleisti; priėmi
mas visokiems
darbininkų nebuvo budriai 
žiūrimas; gaisrui

rinkta nuo svečių 
aukos. Aukojo seka-

J. ir S. Karosai ..........
W. ir U. Burdai ..........
J. Chaplikai ..................
A. ir C. Mugianiai . . ..
P. ir D. Ičkai ................
J. ir Mary Rodės..........
Agnes Senuty................
Stanley šlegeris ............
John Bite ......................
M. ir D. Prakštaičiai . .
B. Zologiūtė ..................
Katherine Palskis ........

$5.00 
3.05 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50

darbams

ištikus, 
nebuvo tinkamai paruoštų 
reikalingų priemonių ir bū
dų ugnies pavojui likviduo
ti. Visa tai, jeigu ir negali
ma pavadint sužiniu sabota
žu, bet tai yra aiškus krimi
nalis apsileidimas. O krimi
nalis apsileidimas šiuom 
momentų, kuomet mūs šalis 
užpuolimo pavojuje, negali 
būt pakenčiamas. Jeigu ši
tokie dalykai pas mus dėsis 
ir ant toliau, suprantama, 
šalis baisiai gali nukentėti 
ne tik medžiaginiai, bet ir 
moraliai. Kaltininkai šios 
baisios tragedijos turėtų 
būt surasti ir nubausti visu 
aštrumu!

Juk ne kitaip buvo ir su

Viso .........................$24.55
“Vasario 9 d. San Francisco 

draugai ir draugės surengė iš
leistuvių parengimėlį. Maistą 
aukojo. Parinkta ‘Laisvei’ au
kų. Aukojo sekamai: 
Geo. Timinskis............ $
K. šilkaitienė .......... .  .
C. K. Kiesel ................
Mary Baltulioniūtė . . . 
John Miller ............ ...
A. Shajtas .....................
John Koblin ................
Olga Schmidt..............
Viola Sutkus................
F. V. Knox................ •
Green.............................
M. Paukštienė ............

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.58 
.50

Nuo parengimo liko . . 36.36
Viso ..........................$47.44

PATAISOS
J. Nalivaika, brooklynietis, 

aukojo $2, pirmesniame pra
nešime buvo pažymėta $1.

Julia ir Kostantas Anskiai, 
brooklyniečiai, aukojo $3. Pir
mesniame pranešime jie buvo 
pažymėti iš Newarko.

<■'■> į.

Vaizdas iš degančio laivo “Normandie”; laivas užsidegė dėl nežinomu priežas
čių ir, apdagęs, apsivertė Niujorko prieplaukoj. Tai apie 60 mil. dolerių vertės 
laivas, kurį Amerika neseniai buvo paėmusi iš franeuzų.
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Proga ir Garbė Pasi
matymo su T. Mooney

A. Bimba.

Lietuviy Komiteto Medikalei Pagelbai
Sovietų Sąjungai Finansinis Raportas

Kaip visiems draugams, drąsiai 
taip man labai rūpėjo Tom Gamta 
Mooney sveikata. Jau gana 
ilgas laikas jisai guli palai
dotas St. Luke’s ligoninėje 
San Francisco mieste. Ne

slinko vakarų link, 
pasidarė maloni,

maniau, jog galėsiu jį as
meniškai aplankyti ir susi
pažinti su jo dabartine sun
kia padėtimi. Mat, girdėjau, 
kad jis tik labai retą kurį 
lankytoją prisileidžia. Ne 
todėl, kad nenorėtų, bet 
tam, kad apsaugoti tą savo 
sveikatą, kurią dar turi. Gy
dytojai draudžia jam pri
imti lankytojus. Kiekvienas 
susitikimas su žmonėmis jį 
giliai sujaudina ir pakenkia 
sveikatai.

Bet, štai, vieną dieną 
draugė B. P. man sako: 
“Tom Mooney sekretorė yra 
labai gera, artima mano 
draugė. Mes kalbėjomės, 
jog jums būtų labai gerai 
Tomą aplankyti ir su juo 
pasikalbėti. Jinai prižadėjo 
Tomą paklausti, ar jis ga
lės jus priimti, jeigu jūs 
norėtumėte jį aplankyti li
goninėje.”

Nereikia nė sakyti, jog šis 
pasiūlymas mane nepapras
tai sujaudino ir pradžiugi
no. Kiek daug esame kovo
ję už šito darbininkų klasės 
vado išlaisvinimą iš kalėji
mo! Taip džiaugėmėsi susi
laukę jo į kovotojų eiles! 
Dabar jis vėl atskirtas nuo 
mūsų ir sunkios ligos par
blokštas! Turėsiu progą as
meniškai jam ranką pa
spausti ir su juomi nors 
trumpai pasikalbėti!

Ant rytojaus draugė B. P. 
praneša, jog Tom Mooney 
esąs girdėjęs apie mane ir 
būsiąs labai patenkintas su
sitikti ameniškai. Paskiau 
paaiškėjo, jog kas nors jam 
papasakojo apie mano kny
gą “The Mollie Maguires,” 
kurioje kalbama apie perei
to šimtmečio kovingus ai
rius mainierius Pottsvillės 
apylinkėje. Mooney, matyt, 
susidomėjo ta knyga, nes jis 
pats yra airių tautybės. Jis 
puikiai supranta airių tau
tos ilgas ir sunkias kovas.

“Kiekviena airių gentkar- 
tė„” sakė Tomas paskiau iš
sikalbėjus apie minėta kny
ga ir airius mainierius, 
“davė ilgą surašą didvyrių 
ir kankinių. Per devynius 
šimtus metų Airija kovojo 
prieš Anglijos imperialistus, 
o dar ir šiandien ta kova 
nėra pabaigta. Štai kodėl 
Airijos žmonės ir šiandien 
nepasitiki Anglija ir nenori 
jai padėti šiame kare. Jie, 
žinoma, šiame atsitikime 
klaidingai nusiteikę, nes jie 
per tą amžiais seną neapy
kantą negali matyti daug 
didesnės ir svarbesnės pro
blemos, kuri yra įvelta šia
me desperatiškame kare 
prieš barbariškąjį fašizmą.”

Atleisite man už nušoki- 
mą per toli. Čia tik norėjau 
privesti priežastį, dėlei ku
rios, matyt, Tomas taip 
greitai sutiko mane matyti 
ir taip maloniai priėmė sa
vo nedideliame didžiulės li
goninės kambaryje.

Taigi, ve, vasario 3 dieną 
mudu su drauge B. P., vie
tine lietuvaite veikėja, atsi
dūrėme St. Luke’s ligoninė
je. Tai nebuvo susitarta ir 
pasirinkta diena. Tomo se
kretorė pranešė, kad jis ma
ne gali matyti ir matys bet 
kurią diena tarpe 2 ir 5 vai. 
po pietų. Ligoninėn pribu
vome apie 4 vai. po pietų. 
Lauke buvo truputį per
trauka to “amžino” San 
Francisco lietaus. Saulė ne-

švelnutė.
Nejauku eiti į “gyvųjų 

kapus” — o ypatingai sun
ku ant širdies, kai žinai, 
jog, štai čia, tuose aukštuo
se mūruose guli palaidotas 
žmogus, kuris dega troški
mu būti su sveikaisiais ir 
dieną ir naktį aktyviai da
lyvauti šioje istorinėje ko
voje prieš mirtiną civilizi- 
cijos, laisvės ir kultūros 
priešą.

Sėdinčiai prie informaci
jų stalo patarnautojai pra
nešėme apie mūsų misiją. Ji 
tuojau pašaukė telefonu 
slaugę ir paprašė, kad ji
nai nueitų į Tom Mooney 
kambarį ir paklaustų, ar jis 
yra sutikęs tokį ir tokį 
žmogų iš Brooklyn, N. Y. 
matyti. Atsakymas atėjo: 
“Taip, turi davęs tokį suti
kima.”

Kaip bematant, mes ir at
sidūrėme Tomo kambaryje 
203. Greitai ir nepaprastai 
vikriai jis atsisėdo ir ištiesė 
savo dešinę. Ranką suspau
dė kietai, nesakytum, jog 
čia sveikiniesi su ligoniu. 
Staigus susitikimas ir karš
tas pasisveikinimas su tuo 
kankiniu ir didvyriu taip 
paveikė manę, jog per ke
lias sekundas žodžių nera
dau lūpose. Panašiai šiltai 
Tomas pasisveikino su drau
ge B. P.

Man nereikėjo pradėti pa
šnekesį, Tomas buvo pirmu
tinis: “Aš seniai norėjau su 
jumis pasikalbėti. Pasitrau
kite krėslus ir atsisėskite,” 
greitai kalbėjo Mooney.

Mum įėjus į kambarį, jis 
klausėsi radijo komentato
riaus iš Washington, D. C.. 
Fulton Lewis, Junior. “Tai 
piktas redbeiteris,” pareiškė 
Mooney ir radiją užsuko;

Nuo čia ir prasidėjo mū- 
‘sų pašnekėsis. Kalba eina 
j be jokio varžymosi. Kalbė
damasis su Tomu, žmogus 
jautiesi besikalbąs su senu, 
artimu, nuoširdžiu draugu, 
kurio valios nepalaužė virš 
dvidešimties metų kalėji
mas, nei gi tą valią pajėgs 
sutriuškinti šitie ligoninės 
mūrai.

Pirmiausia paklausiau To
mą, kaip jis jaučiasi, kaip 
su sveikata? Jaučiasi ne per 
geriausia, atsakė jis. Kar
tais, sako, geriau, bet kar
tais smarkiai suima. Tempe
ratūra kai kada pakyla iki 
102, arba net iki 103 laips
nių. Bet vėl pereina ir su
grįžta beveik į normališką. 
Jo liga: jaknų pakrikimas. 
Oda labai pageltonavus. La
bai suliesėjęs. Džiaugėsi, 
kad turi labai gerą, nuošir
dų gydytoją, kuris yra pa
žangus žmogus, buvęs Ispa
nijoje laike istorinės liau
dies kovos prieš fašizmą ir 
padėjęs lojalistams kariauti 
prieš Franko gaujas. Tomas 
sakėsi turįs labai saugotis 
susijaudinimo. Bando žiū
rėti į pasaulinę dramą be
šališkai. Skaito nedaug. Vie
tinių lankytojų beveik ne
prisileidžia. Tačiau negalįs 
atsisakyti priimt lankytojus, 
atvykusius iš Rytų...

“Aš dar nenugalėtas,” sa
kė Mooney. “Nepasiduosiu 
ir šiam mano priešui. Aš jį 
suplieksiu. Pamatysite...”

Tomas kupinas vilties, 
kad jis pasveiks, išeis iš šios 
ligoninės ir vėl visa energi
ja dalyvaus darbo žmonių 
kovose.

Mes gi, sakiau jam, ne
kantriai laukiame! Tikimės 
sulaukti ir sulauksime!

(Bus daugiau)

Nuo Sausio 14 iki Vasario 4, 1942.
Balansas ižde .......................... ;..............   $200.00
LDS 3-čias Aps., N. J. ir N. Y. (per J. Dainių) 25.00 
Per J. Urboną, Pittsburgh, Pa. (blanka):

A. Grigaitis, $4.00. J. Virbališkis, $2.00.
Geo. Urbonas, $1.00. Viso

Ignas Lisaius, Seymour, Conn.............
John Zabukas, Providence, R. I.........
Per S. Lečiulienę, Sheboygan, Wis. (blanka):

Po $3: LLD 167 kp. ir Adam Obodowsky. 
l‘o $2: Stanley Pečiulis ir Charles Gabert. 
Po $lj Alex Katauckas, Anna Bazaitis ir 
Dominic Bazaitis. Po 50c: James Bacura 
ir Joe Matukcvich. Po 25c: John Runka, 
John Hobolick, Geo. Zaukas, Joe Verhulst, 
Mrs. Andrew Pappass, G. Aleff, Matt. 
Shosk ir Frank Buzaitis. Stanley Jopeic, 
10c. Viso ..........

A. Pavilionis, Sutton, Mass.................................
Augulienė, Bellerica, Mass............................

.. $7.00 

.... 2.00 

.... 5.00

A.
Per Uršulę Kazlaučiūnienę, Camden, N. J. (per 

Kalėdų sueigą pas drg. Joną Lastauską): 
Po $1: Kazlaučiūnai, Jonas Lastauskas, 
Krukauskai, Charles Koerbell, Sabaliaus
kai ir Tamašauskai. Adelė Krause, 50c.

Viso ...........
Per J. Skerston, St. Louis, Mo. (blanka): 

Po $1: J. Skerston, Anthony Gailus, John 
Skorski. Po 50c: P. W. Phillips ir John 
Petrus. Po 25c: P. Statkevičius, F. Brosku, 
J. A. Ratushinsky, J. Baltrušaitis. Viso

Hartfordietis .............................................................
Per George Murnik, Fitchburg, Mass. (laiškas) : 

V. J. Pšalgauskas, $15. Lietuvių Jaunuome
nės Pašalpinė Draugystė iš iždo, $10. Po 
$5: Ona Samulienė ir Ona Murnikienė Viso

ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J. (per 
F. Shimkus) ..........................................

Per B. Zmitraitę, Johnson City, N. Y. koresp. 
tilpo) ............... .....................................

J. Bubliauskas, Dearborn, Mich.
Mrs. A. Tamalionis, Tariffville, Conn..............
ALDLD 2 kp. (moterų), per H. Tamošauskie

nę, W. Roxbury, Mass...........................
L.L.D. 190 kp. (per Dr. J. N. Simans) Cleve

land, Ohio ..............................................
P. Nelesh, Brooklyn, N. Y......................................
Mr. & Mrs. A. Burden, Kenosha, Wis. (per A.

Bimbą) .............................................................
Per F. Kavaliauskienę, Tacoma, Wash, (blan

ka): Po $1: R. N. Skuja, A. Adomavičius,
M. S., A. Skirius. Po 50c: F. Kavaliauskie
nė, K. Beniušis ir J. Koval. Viso .......

L.D.S. 41 kp., Grand Rapids, Mich, (per V. 
Matulaitis) ................................................

Per Ig. Levanas, Los Angeles, Calif, (blanka): 
Po $5: ALDLD 145 kp. ir A. M. Bush. A. 
Rudaitis, 50c. Po 25c: Mrs. A. Langer ir
N. Nelson. Viso ......................

Per Peter Repecka, Inglewood, Calif, (blanka):
* Lietuvių Neprigulmingas Laisvės Kliubas, 

25.00. Paul Pupis, $1.00. Viso .......
Per Anna Smith, Los Angeles, Calif, (blanka): 

Sovietų Draugė, $2.00. Po $1: Frank Kem
zūra 
tuck, 
man 
Geo.
Davis, Hester (?), S. P., C. M., L. C. Nof- 
zinger, Bertha Meyer ir V. E. Oksos. T. 
& S. West, 20c. Po 15c: D. F. Williams, 
S. Horwitz, Dan Sherman ir Connie Alask.

Viso ........

ir Harry Moskowitz. Po 50c: Joe Af- 
N. Sapir, John Kucunas, Joe Deitel- 
ir S. Mizara. Po 25c: Stanley Alask, 
Bernotas, Nathan, Ros (?), C. M.

16.10
1.00
1.00

6.50

5.00
10.00

35.00

40.00

5.00
1.00

10.00

26.51
3.50

5.00

5.50

5.00

11.00

26.00

10.05 
Satkus, Brooklyn, N. Y. (per P. Šolomską) 1.00 

r J. B. Paserpskis, Jersey City, N. J. (blan
ka): J. B. Paserpskis, $10. S. Chlebus, $7. 
Po $5: A. Zavish, K. Maziliauskas ir A. 
Matulevich. P. Kalanta, $2.00. Po $1: K. 
Dapkevičienė, M- Sabaliauskas, A. Abrai- 
tis, J. Kreivėnas, A. Borke, K. Kuzmickas, 
J. Augutis, J: Daugėla ir F. Degulis. K. 
Baranauskas, 25c. Viso ..................

Per J. Bullis, Rochester, N. Y.: DLK Gedemi- 
no Prg., LDP Kliubo, LDS. 11 kp., Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugijos ir LLD 
50 kp. Suaukavo 

Per J. A. Klevinską,
A. Zaleckas ir J. 

LDS 45 kp., Auburn, 
Aukos surinktos LDS

šio (Jan.) 7 d. Prisiuntė K. Danisevičius, 
Waterbury, Conn...............................................

Per Oną Makarevičienę, Sheboygan, Wis. 
(blanka): Po $2: LDS 111 kp. ir Joe Za- 
leskas. Po $1: O. Zaleskienė, Petronėlė 
Mickuvienė, O. Makarevičienė ir Magdale
na Jaudegienč. M. Taukevičienė, 25c. Viso

Per K. P. Jokūbaitis, Westville, Ill. (blanka): 
ALDLD Nariai, $5.28. LDS 42 kp., $5.00. 
J. L. Kuetinskienė, $2. Po $1: M. Butikic- 
nė, P. P. Lengvinas, K. ir H. Adominas, 
A. Šimolis, K. P. Jokūbaitis ir P. Gerdaus- 
kas. Viso ............... 18.28

Pakush, Southbury, Conn, (per P. Boką) 1.00 
Per K. Romikaitis, Reading, Pa.: K. Romikai- 

tis, $5.00. Po $1: P. Misinienė ir M. Ro-

P.
Per

43.25

...........................   94.64
Scranton, Pa.: I*o 50c: 
Bružas. Viso ........... ......
Mc. (per A. Apšegicnę) 
49 kp. susirinkime, sau-

1.00
5.00

7.50

8.25

F.

mikaitienė. Viso ........................... 7.00
J. A. Jerome, $1.50 ir Jonas Bublis, $2.00; Bar

re Plains, Mass.. .......................
Benny Baranauskas, Philadelphia, Pa. 
Per P. Paulauskienę

burgh, Pa. (blanka): John Purtikas, $12. 
Po $2: Edward Rakita, John Waisnis. 
Po $1: J. Swagzda, Magdė Yurgaitienė, 
Helen Eliniča, Ignas Kazlauskas, Stanley 
Orda, Mary Gunas, John Paleckis, Ven- 
centa Sherbin, P. Paulauskas. Po 50c: A. 
Kaževienė, A. Vainauskas, I. Yablonskis, 
Anna Paulauskas. Viso ................ 27.00

Per J. Gasparaitis, Hillside, N. J. (blanka): 
J. Lipgevičius, $2. Po $1: A. Lukas ir K. 
Pociūnas, Po 50c: Anna Zupkonis, J. Za- 
veckas, W. Bitis, P. Yuknis ir W. Paulaus
kas. *Po 25c: B. Makutienė, J. Gasparaitis, 
D. Grubis, J. Kudirka, Walter Simon, Con
stance Savickienė, A. S-ka, J. Z., J. Hanc- 
lis, H. Kudirkienė, O. T., A. Saulenas, U. 
Yanužienė, M. Lazauskiepė, Anna Jankaus
kas, Lawrence Dobinis, Anna Yankauskas, 
G. Stasiukaitis, A. Gudaitis, I. Bacius, 
A. D., 20c. Po 10c: A. Žalis, Suncius, Z. 
Stasiulis. Viso ....................

r J. Navalinskienę ir O. Mikolajunaitę, Bin- 
ghampton, N. Y. (blanka): Geras Drau
gas, $5. O. ir W. Girniai. L. ir A. Tvari- 
jonai, $1.25. Po $1: A. ir J. Navalinskai, 
P. ir O. Mikolajunai, J. ir K. Vaičkauskai, 
A. ir N. Garniai, O. Tomiška, V. ir A. Ka
zėnai, J. Klevis, G. ir V. Kapičauskai, I. 
ir H. Vėžiai, A. ir T. Bagdonai, P. ir 
Machukai, M. Kulbienė, M. Liuzienė, 
Balanis ir B. ir V. Zmitraitės. Po 50c: 
Bakshas, S. Vaineikis, F. Maldaikis, 
Savickas, J. Undrejunas, M. Bckerienė, 
N. Simonaitienė, J. ir O. Kireilei, E. Sle- 
soraitienė, M. Žvirbliene ir L. Šimolunas. 
Po 25c: A. Klimas, K. Juozapaitienė, Barz- 
devičienė, A. Zmitra, A. Žemaitienė. Smul
kių surinkta, 80c. Viso .........

Albert Green, Brooklyn, N. Y..............................
Per P. P. Gribas, (Grayland) Aberdeen, Wash.

(vardai tilpo koresp.) ............. .................
A. K. Remeitis, $5.00 ir F. Matalonis, $1.00, 

New Britain, Conn. Viso .............
Joseph A. Jerome, Barre Plains, Mass.............
Liet. Lit. Draugijos 2-ras Apskr. (per P. Ja

niūną, Bayonne, N. J.) ........................
Pijus Sakat, Paterson, N. J................................
Per A. Glebavičius, Gardner, Mass, (blanka):

Pelnas nuo kuopos vakarienės, $20. Po $10: 
* L. Prūsaitis ir J. Prunskas. K. ir O. Bal

sevičiai, $5. Po $2: F. Mazolis, M. Šleiva, 
V. Bartulis. Po $1: S. Rasimavičius, A. 
Rainys, A. Glebavičius, A. Žekonis, S. M. 
Brazauskai, S. Yakobenas, M. Norbutas, 
J. Bernadis, J. Kasputis. Po 50c: B. Net- 
selienė, A. Strauvienė, K. Aukštikalnienė, 
L. Evaniuk, A. 
Aukštikalnis, P. 
Netsel. Po 25c: 
J. Waitekus.

Aida Balsiūtė, Baltimore, Md........................... .
Jonas Vėbra, Scranton, Pa..................................
M. Žiedelis, Brooklyn, N. Y................................
Peter Vizbar, Anson, Me......................................
Julius Thomas, New Kensington, Pa.(........’......
Alfonsas Švėgžda, Bridgeport, Conn..................
Per S. Puidokas, Rumford, Me. (blanka): A.

Klienė, $2. Po $1: M. Pakštienė, F. Rakš
tis, M. Wiskanticne, J. Bartašius, S. Yan
kauskas. Po 5Qp: J. Saltmerienė, A. Lin- 
dautas, S. Lindautienė, S. Puidokienė, M. 
Klemanskienė, S. Puidokas. Po 25c: A. 
Chuzas, J. Venckienė, M. Padgalskienė. A. 
Baividienė, 10c.

Julia Werner, Cleveland, O. 
Kasper Rosh, Elmora, Pa.

3.50 
1.00 

ii’ V. Sherbin, Pitts-

12.00
Per

N.
V. 
w.
G.

Butkienė, I. Gronskis, J. 
Bukis, P. Kuliaskas ir F. 
A. Adomaitis, A. Siekis ir 

Viso ..

Liet. Kom. išlaidos: pašto

Sovietų karžygis iš pietinės Rusijos stovi prie savo 
žirgo.

tos pramonės parūpintų 
Raudonajai Armijai ginklų 
ir amunicijos, jeigu į priešo 
rankas ir patektų į vakarus 
nuo Uralu esami didieji pra
monės centrai.

Kuomet Hitlerio ginkluo
tos gaujos pradėjo pulti So
vietų Sąjungą, tai eilė mili
tarinių ekspertų išsireiškė, 
kad Hitlerio armija sunai
kinsianti Raudonąją Armi
ją į keletą savaičių.

Bet ponas Davies buvo 
tvirtai įsitikinęs, kad Rau
donoji Armija galės užduo
ti smūgį Hitlerio karo maši
nai. Jis tuoj aus ragino pre
zidentą Rooseveltą, kad A- 
merika turi duoti Sovietams 
visokią pagalbą.* Jis rašo, 
kad liepos 16, 1941, jis tu
rėjo pasikalbėjimą su pre- 

.. Loo'zidentu Rooseveltu. Prezi- 
•• soo dentas jam priminė, jog jis 
.■ Loo.matė laikraščiuose, kad Da- 
... 2.00' 
.. 5.00

Viso ................
(per Dr. J. Simans)

30.80
1.00

25.00

6.00
1.00

10.00
2.50

65.75

10.85
10.00

1.00

įplaukė $879.73
ženkleliai ................ 6.00

$873.73
Pasiųsta Ccntraliniam Kom. Now Yorke ..... 673.73

Ižde lieka $200.00
Paskutiniam raporte buvo pažymėta, kad pinigų 

sukelta $11,028.90. Šiame raporte' $879.73. Viso 
$11,908.63.

Lietuvių Komitetas taria širdingai ačiū visiems 
tiems, kurie taip gražiai atsiliepė j atsišaukimą dėl 
aukų Pagelbai Sovietų Sąjungai. Taipgi, per mūsų 
Komitetą, širdingai1 taria ačiū ir Centralinis Komite- 

v tas New Yorke. Tikimės, kad laikui bėgant, sulauk
sime dar daugiau aukų. Atsiprašome jeigu nekurios 
pavardės nepažymėtos teisingai, bet nebuvo galima 
geriau išskaityt. Prašome aukų rinkėjų, reikalauti, 
kad aiškiai pasirašytų. Visus čekius, money-orderius 
išrašykite iždininkės vardu. Ačiū.

Lietuvių Komitetas Pagelbai Sovietų Sąjungai,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

L. Kavaliauskaite, ižd.

Knyga Apie Sovietų Sąjungą, 
Dabar Daugiausiai Skaitoma

(Pabaiga)
Sovietai Aiškiai Numatė
Liepos 18, 1941, laiške 

Harry Hopkinsui Davies 
rašo:

“Jokia valdžia aiškiau ne
matė ir teisingiau nenuro
dė,* ką Hitleris/daro ir ką 
darys ir ką reiktų daryti, 
kad palaikyti taiką ir nepri
leisti Hitlerio prie pradėji
mo karo, kaip Sovietai. Tai 
yra faktas, nepaisant, ar jų 
tikslai buvo ideologiniai ar
ba apsaugojimui pačių savo 
žmonių.” (Pusi. 496).
Raudonoji Armija Nuste

bins Pasaulį
Čia Amerikoj Sovietų Są

jungos priešai tiek daug 
kalbėjo ir rašė, būk Sovie
tų Sąjunga silpna militari- 
niai, būk Raudonoji Armija

J. Siurba
prastai apginkluota ir pras
tai aprengta, būk Raudono
ji Armija likusi be tinkamų 
generolų po sušaudymo Tu- 
chačevskio, Putnos, Ubore- 
vičiaus ir kitų suokalbinin
kų nacių agentų.

Bet Davies visai tam ne
tikėjo. Net dar birželio mė
nesį, 1938 metais, jis rapor
tavo Washingtono valdžiai, 
kad Sovietų militarinė jėga 
tvirta. Jis pažymėjo, jog 
abelnas supratimas yra, kad 
Japonija ir Vokietija bend
rai vargiai galėtų užka
riauti Sovietų S ą j u n gą. 
(Pusi. 408).

“Abelnai manoma, kad li
kvidavimas senųjų, ir paty
rusiųjų generolų žymiai nu
silpnino armiją,” rašo Da

vies. “Asmeniniai aš sutin
ku su mūsų Militarinių Ata
šė, pulkininku Faymonville, 
kad, nors tas turi šiek tiek 
tiesos, tačiaus visas dalykas 
yra perdėtas.

“Abelnai kalbant, armija 
gerai apginkluota ranki
niais ginklais, pusėtinai ge
rais orlaiviais ir puikiomis 
tankoms. Artilerija gana 
gera ir smarkiai gerinama. 
Sovietų Sąjungos apsigyni
mo pozicija yra neišimtinai 
tvirta...

“Abelna nuomonė yra, 
kad Raudonoji Armija yra 
ištikima Komunistų Parti
jai ir, tokiu būdu, Stalinui.” 
(Pusi. 409-10).

Davies atžymi, kad Sovie
tai turi dideles ir svarbias 
pramones už Uralu, ir kad

triūsas nebuvo veltui: vertas 
didelio pagyrimo už sumoki- 
nimą. Ant galo, kada vienas 
aktorius turėjo dirbti sekma
dienį tad d. Butkus ir lošėjo 
vietą turėjo užimti. Bet, ne-, 
žiūrint visu bėdų, viskas pa
vyko gerai.

Publikos buvo labai skait
lingai,—pilna svetainė. Rengė
jai gerai laimės finansiniai.

M. Alvinienė.

vies pareiškęs, jog Raudo
noji Armija “nustebins pa
saulį.” Prezidentas jam nu
rodė, kad toks jo pareiški
mas nesutinka su nuomone 
militarinių ekspertų ir kitų, 
kurie žino Rusiją. Ponas 
Davies sako, jog jis faktais 
nurodė prezidentui R.oose- 
veltui, kad Raudonoji Armi
ja nustebins pasauli. (Pusi. 
493).

Ir ištikrųjų nustebino.

Detroit. Mich

Aidiečiai Mokinasi Veikalą
Sekmadieniais po pietų 

įvyksta pamokos Aido Choro; 
dalį laiko būna dainos, o kitą 

' dalį mokinasi didelį veikalą, 
keturių veiksmų, šis veikalas . 
yra parašytas d. J. J. Butkaus 
ir, rodosi, labai gerai yra su
tvarkytas. Vadinasi “Išvyta 
Duktė”, drama. Aido Choras 
deda pastangas tą veikalą ge
rai susimokinti ir sulošti kovo 
22 d. Todėl dabar visi aidie- 
eiai būtinai dalyvaukite veika
lo pamokose kiekvieną sek
madienį, nuo 3:00 po pietų, 
4097 Porter St. svetainėje.

Alvinas.

draugams 
Simonai- 

ženybinio 
proga.

Rupšio

Linden, N. J.
Vasario 7 d. buvo suruošta 

surpryzo pramogėlė 
Agotai ir Juozui 
čiams jų 20 metų 
gyvenimo sukakties

Pramogėlė įvyko 
svetainėj, Wood Ave. ir 16 St.

Svečių dalyvavo apie 100.
Laike skanios vakarienės, 

drg. Geo. Kudirka pabuvo va
kavo vedėju. Iššaukti, keletas 
iš dalyvių sakė trumpas pra- 
kalbėles, linkėdami jubilė- 
jantams visa labo jų gyvenime. 
Svotu buvo J. Pūtis iš Linden, 
N. J., o svočia H. Kudirkienė

Pavykusiai Sulošta Komedija
Vasario 1 d., LLD 52 kp. ir 

LDS 21 kp. statė scenoj veika
lą “Atvažiavo su Kraičiu”. 
Nors veikalas ne ilgas,- bet Hillside, N. J. Gaspadine 
draugai ir draugės, dalyvavu
sieji vaidinime, turėjo įdėti 
nemažai triūso. Mes žinome, 
kad mes, augesni žmonės, bū
dami organizacijų nariai, ne- 
n u vargstam e veikdami dėl
organizacijos; smagu pažymė
ti, kada matai bendrai vei
kiančius mūsų jaunuolius or
ganizacijų tarpe. Ir šiame vei
kale mainierių roles vaidino 
labai vykusiai draugai Rugie
niai ; tarnaitės rolę lošė Ruth 
Zigmantaitė. Rodosi, jie pir
mą sykį scenoj, bet labai ge
rai savo roles atliko. Jie visi 
trys jaunuoliai. Linkėtina, kad 
tie jaunuoliai ir toliaus dar
buotųsi mūsų organizacijose ir 
mūsų dailės darbe.

Veikalas gražiai prijuokino 
žiūrėtojus, suvaidintas gerai, 
išimant mažas klaidas.

Veikalo turinys įmonėms 
patiko; tik nežinia, kodėl nė
ra sušvelninti keiksmažod
žiai? Nelabai smagu klausytis.

Vaidintojais buvo visi 
mūsų pasižymėję scenoje ir 
nenuilstanti organizacijų na
riai: O. Demskienė, J. Vait
kus, J. Valiukas, J. Ruzevi- 
čius, G. Nausėda, J. Grėbli- 
kas ir N. Astrauskienė. Moki
no d. J. J. Butkus. Jis yra 
įdėjęs nemažai darbo režiso- 
riaudamas tą veikalą. Bet

buvo Anna Vertelienė iš Lin
den, N. J. Valgiai buvo paga
minti skaniai. Draugas J. Ver
telis ir K. Strupaitis vaišino 
svečius su alum. Svečiai buvo 
linksmus ir viskuom patenkin
ti. Draugai Simonaičiai turi 
vieną dukterį, 19 metų, kuri 
savo tėveliams palinkėjo il
giausių metų.

Turiu priminti, kad suren
gimui šios pramogėlės dau
giausiai pasidarbavo Anna 
Vertelienė ir Geo. Kudirka.

Agota Simonaitienė darbi
ninkiškam judėjime gerai dar
buojasi ir, reikalui esant, ne
atsisako nuo darbo. Gi Juozas 
Simonaitis, yra senas “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas. 
Net ir dabar paaukavo 5 do
lerius; toliaus, gausime dau- 
giaus.

Aš nuo savęs draugam Si
monaičiam 
metų!

linkiu ilgiausių

A. Stripeika.

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ 
NACIŲ REZERVŲ 
PRIEŠ SOVIETUS

London. — Vien tik į pie
tinį, Ukrainos, frontą vokie
čiai metė dar 225,000 švie
žios atsarginės savo Jtariuo- 
menės, kad sulaikytų ofen- 
syvą iš Sovietų pusės.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2—10 — 42—6

Wilson, Conn

(Tąsa)
— Ak, ką aš kalbu. Nepyk, man taip 

liūdna, baisiai liūdna.
— Ko gi tau liūdna, ko? Tu ir tam 

chamui skundeis!
— Tėte!
— Chamas! Chamas! Kad jis nė pėdos 

ant mano žemės!
Elena net atbula atsitraukė nuo tėvo 

ir visa pasikeitė. Išblyško jos veidai, 
akys liko sausos. Lyg baisios minties 
kratydamasi, ji papurtė galvą. Juodos 
puikios garbanos sukrutėjo lyg gyvos ir 
vienas pluoštas nuslinko ant kaktos.

— Papa, kas tau pasidarė?
— Greičiau, greičiau pasakyk man bai

sų žodį: tu myli? Pasakyk? Laukiu!
— Aš norėčiau žinoti, kas baisaus į- 

vyktų, jeigu aš jį iš tikrųjų mylėčiau?
Kordušo veidai išbalo, net pamėlynavo.
— Nedrįsk!!
— Mielas papa, paklausyk manęs. Sa

kau, nuobodu, ką nori, su manim daryk. 
Kad ir toks grafas Przidirskis. Su vi
sais... Pats tvarko ūkį, o tu, tėte, vis 
užsispyręs. Sudegink pagaliau visas tas 
knygas, visas istorijas apie Sapiehus ir 
Radvilus. Ką jie mums gero davė?

— Šitaip! — baisiu ramumu tarė ši žo
dį Kordušas.—Nebeįstengi užsidegti pra
eitim. Sumindžiojo tave tie chamai, tos 
mokyklos. Vadinas, išsiskyrėm mudu.

— Viešpatie! — prapliupo Elena aša
rom, tačiau Kordušas išėjo. Išėjo ramiai, 
ir taip sunkiai, jog Elena pabūgo prie 
jo prisiliesti. Jis nė durim netrinktelėjo.

IV.
Kordušas atsigulė. Jį krėtė šaltis. Jis 

klostės, dėliojo ant savęs priegalvius ir 
staiga numetė juos ant grindų. Mintys 
skverbės kažkur į praeitį, lyg nusiramį- 
nimo ieškodamos. Jau, rodos, sužvengia 
mylimasis Kordušo arklys, pasigirsta 
linksmas merginų juokas, ir sidabro 
žvangėjimas, jau, rodos, vaikšto jaunas 
ponaitis Benjaminas po Neapolį, šaudo 
bonkom ar žiūri Paryžiaus operoj į nu- 
pudrintus, aistringom šypsenom nusi- 
sagsčiusius markizus, o akys vis įremtos 
į sieną, žvakelė mirksi, šitoji žvakelė ir 
drėgnos susenusių rūmų sienos vėl nu
baido praeities mintis į dabartį. Atvyks 
antstolis, Adomonis, suvažiuos svečiai. 
Kas bus? Ir dar Elena. Už ką tiek daug 
per vieną dieną?

Tačiau neilgai Kordušas gulėjo lovoje 
akis išplėtęs. Jos greit užsimerkė.

Kordušas sapnavo... Jis linksmas dvi
dešimties metų jaunikaitis. Po sodą 
vaikšto jo tėvas su moteriške baltais dra
bužiais. Žiūri Benjaminas į tą moteriš
kę. Ji atsigręžia. Tai jo žmona. Bėga 
Kordušas prie jos, gėles skindamas, o ji 
vis tolsta, lyg plaukte plaukia. Ūmai į 
sodą ateina meškininkai. Juodais, kaip 
degutas, plaukais žmogus šokdina mešką, 
šalia jo jaunutė čigonė, Bubnelį atstačiu
si. Benjaminas meta į būbnelį auksinį pi
nigą ir čiumpa ją bučiuoti. Čigoniukė 
bėga. Ji bėga į vidų laiptais, pasišokinė
dama, mosikuodama jam rankom su būb- 
neliu. Benjaminas vejasi, šuoliuoja per 
visus kambarius, bet jos nepagauna. Pa
galiau jis atsiduria rūsy. Ant ledų pa
dėta dvi statinės sviesto, pintinė žuvų, 
ant sienų prikabinta džiovintų grybų ir 
kumpių. Kurgi čigonė? Graibstės Benja
minas patamsy, bet jos nebuvo. Jis už
čiuopė tik maistą ir maistą. Čia buvo 
grietinėj kepti viščiukai, užšaldyti par

šeliai ir klastingai kyšojo vyno bonkų 
rausvi, gelsvi kakleliai. Ir Kordušas atsi
sėdo valgyti. Jis valgė viską iš eilės, o 
lėkštės, puslėkštės tik tuštėjo. Pagaliau 
išnyko rūsys. Jis pasijuto sėdįs didžiulėj 
svečiu draugijoj. Ant ilgo stalo mirkčio
jo šimtai žvakių, o jauni ir pražilę didi
kai gėrė brangų vyną ir valgė. Keturi 
Sapiehos jau buvo taip įkaušę, kad vie
nas kitam pirštais badė barzdas ir ordi
nus. Pocius sėdėjo paniuręs, o Poniatovs
kis su Przidirskiene šoko mazūrą. Tik 
vienas Benjaminas negalėjo prisisotinti: 
valgė ir valgė. Pagaliau tėvas užgesino 
visas žvakes. Dūmais išnyko didikų vei
dai. Į vidų įbėgo žavingoji čigonė, juoda
sis vyras ir meška. Benjaminas vėl šoko 
prie čigonės, bet tuo tarpu atsidarė visi 
langai ir pro vieną įslinko didelis juodas 
karstas. Už lango stovėjo Morta ir juo
kės raganišku juoku.

Kordušas suriko, pašoko ir atsisėdo 
lovoje, žvakė dar smilko, tamsūs šešėliai 
šmėkščiojo po kambarį. Jį apėmė klaiku
ma. Kiek tik pajėgdamas, jis šūktelėjo:

— Elena!!
Duktė negirdėjo. Kordušas norėjo dar 

kartą šūktelėti, bet ėmė atsigaivelioti, su
prato sapnavęs. Koja paspyrė žvakę. 
Žvakidė trinktelėjo į grindis ir šūviu nu
aidėjo per kambarius.

— Psiakrev! Pasenau, lyg žydė, — su
urzgė.

Gerklė apkarto, svaigo galva, erzino 
kosulys, bet jis rūkė papirosus vieną po 
kito. Kad užmirštų sapną, kad užmirštų 
viską, net pats save. Tačiau akys pritvin
ko ašarų. Jos jau papsėjo ant krašto 
priegalvio, ant grindų. Kordušui lengvė
jo. Jis dėkojo Dievui, kad nė vienas gy
vas sutvėrimas tų ašarų nemato.

— Ak, jei pamatytų Andrius! Nusišau
čiau. Iš karto!

Atsigulė Kordušas aukštieninkas. Pro 
langą jau veržėsi balstančio dangaus 
šviesa. Toli beržynėly girdėjosi pabudu
sių paukščių džiaugsmas, pragydo pavė
lavęs gaidys. Atmetęs rankas, Kordušas 
paskendo mintyse jau be ašarų, pykčio, 
paskendo be jokio tikslo.

—Uietuva... vot, vot, Kauno Lietuva, 
— šnibždėjo Kordušo lūpos. — Norit pri- 

I baigt mane, paskutinį Kordušą. Kaip 
slieką suminti. Neįstengsit. Jėzus Kris
tus dar tebėra danguje. Tebėra!

Nebeužmigo Kordušas. Čia jo mintys 
skraidė praeity, čia jis balsu jas reiškė 
gulėdamas aukštieninkas, lyg paraližuo- 
tas. Nesiskverbė pro jo langus rytas, ne
nugirdo jis linksmų giesmininkų. Tik 
smilkiniai tvinkčiojo, tik, kažkas kando, 
skaudžai kando į širdį...

Lietuva... Kas gi buvo tas kraštas 
prieš trisdešimt metų? Niekas, menkes
nis už nieką. Liežuviu nuplaktas, pas
merktas, parduotas. Parapijos klebono 
žodį išgirdę, visi klaupdavos ant kelių, 
drebėdavo, laukdavo pražūties ar išgany
mo. Škaplieriais, rašančiais apsikabinėję 
mužikai ėjo keliais prieš jį, Kordušą, 
prieš jo tėvą, prieš išpurtusiu veidu gir
tuoklį stražniką. Ramybė ir tyla. Degu
tu, skudurais, milinėm sermėgom, degti
ne, peštynėm persmirdę miesteliai žeg- 
nodavos, “laumės” juostą pamatę... Pa
linkę, rūtom, nasturtom apkaišyti kry
žiai, ašaroja dievukai, Panelės Švenčiau
sios, išdrožtos pagal Katriutės ar Onu
tės, nuimdavo tiems sermėgiams kepures, 
prilenkdavo juos prie akmens.

(Bus daugiau)

Iš Mūs Apylinkes
šiame miestelyje lietuvių 

gyvena nedaug. Bet visgi yra 
keletą šeimų, kurios skaito 
“Laisvę” ir,šiaip jau pasidar
buoja laike vajų, padedant 
mūs kaimyniškų miestų vaji- 
ninkams. Bet į spaudą apie 
mus niekas neparašo; kredi
tas dažniausia tenka Hartfor- 
dui.

Sausio 31 d. įvyko bankie- 
tas atžymėjimui draugų Ro
žės. ir Juozo Gailiūnų 25-kių 
metų porinio gyvenimo sukak
ties. Bankietą iškėlė jų geri 
draugai ir jų pačių namuose. 
Suėjo gražus būrelis artimųjų 
ir draugų.

Jaukių vaišių eigoje, drg. 
M. Juškienė paprašė svečių ir 
viešnių pakalbėti šios d.d. Gai- 
liūnų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Buvo labai 
daug širdingų linkėjimų jubi- 
lėjantams.

Nepamiršta nė visuomeni
niai reikalai. Draugei Juškie
nei paprašius aukų dėl Raudo
nosios Armijos medikalės pa
geliuos, buvo sudėta $11.00. 
Aukojo sekantieji asmenys:

Juozas ir Rožė Gailiūnai $2; 
J. Berzinis $2; po $1: A. Ra- 
maška, A. Berzinis, S. ir U. 
Rikai; po 50c.: Mrs. Baka- 
nienė, J. Vilčinskas, J. Povi- 
laskis, K. Brazauskas ir IZ. R. 
Yuška; po 25c.: V. IZaltaus- 
kas, F. Lažis, B. Mulerenka, 
V. Bublis ir Z. Urzis. Smul
kiais surinkta 25c.

Viso $11.00.
Tai gražus darbas. Visuo

met rengdami kokias asmeni
nio pobūdžio “pares,” nepri
valome užmiršti ir, visuomeni
niu reikalu.

V C-

Prie suruošimo šio malonaus 
bankietėlio daugiausiai dirbo 
Mrs. Lažienė iš Newington, 
Conn., gražiai patalkininkau
jant M. Juškienei.

Pasinaudodamas šiąja pro
ga, noriu žodį kitą pasakyt 
apie draugus Gailiūnus ir jų 
jaunuolius. Išaugino jiedu sū
nų Kazimierą ir dukrą Janę. 
Abu jaunuoliai, kai gyvavo 
Laisvės Stygų Orkestrą, pri
klausė jon, vienas skambinda
mas gitarą, kitas grodamas 
smuiką.

Draugė G- a i liūnienė yra 
daug pasidarbavusi kaip sty
gų orkestrai, taip Laisvės Cho
rui. Visuomet prisidėdavo su 
aukom; taipgi ilgą laiką pati 
yra dainavusi chore. Girdėjau 
ir vėl grįšianti prie choro. 
Kaip būtų malonu, kad priža
das būtų išpildytas!

Vasario 5 d. įvyko LDS 67 
kp. susirinkimas. Narių suėjo 
nedaug.

Iš Centro turėta viršininkų 
nominacijų blankos. Nominaci
jos atliktos.

Kalbėta apie naujų narių 
gavimo vajų. Visi nariai-rės 
pasižadėjo tame darbuotis.

Buvo manyta suruošti kokią 
pramogą, bet esant šiam susi
rinkimui neskaitlingam, tai tas 
sumanymas paliktas sekan
čiam susirinkimui.

Dienraščio Laisvės

BAZARAS
Prasideda Šią Savaitę

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. m.

Programą duos Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės,.

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

<•

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

grupė šoks Lietuvos liaudies šokius ir bus 
senovės lietuvių kostiumuose;

m.

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.

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

Senų automobilių dalys suverstos viename “jarde” Detroite; tuo pačiu sykiu 
plieno magnatai skelbia, būk esanti stoka geležies apsigynimo reikalams. Unijų 
veikėjai sako: tik reikia surankelioti visoki gelžgaliai, stovį “jarduose’,’ tai plie
no bus užtenkamai.

t

Pas mus yra įsigyvenusi yda, 
kad visus organizacinius dar
bus palikti kuopos valdybai 
atlikti. Gi valdyba dažnai ir 
be to turi organizacinių parei
gų. Reikėtų ir kitiems drau
gams bei draugėms šiek tiek 
pasidarbuoti.

Mūs Kaimynystėje

Hartfordo Laisvės Choras 
greitoj ateityje suvaidins pui
kią operetę — “Apsigavo.” 
Tai 4-rių veiksmų operetė, su 
daug dainų ir daug visokių 
komiškų triukų.

Tėmykite pranešimus spau
doje; bus pranešta laikas ir 
vieta.

Svedašiškis.
ApieNuo Redakcijos.

hartfordiečių kliubą, manome, 
geriau padarysite, jeigu pasi
kalbėsite su tenykščiais drau
gais; spaudoje tas gali iššauk
ti bereikalingų diskusijų.

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

CENTRAL PALACE
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 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.



LAISVE Penktas puslapis

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 13. — Šiandieninis Sovietų Žinių Biuro 

pranešimas, tarp kitko, sako:
Įvairiose dalyse Kalinino fronto sovietinė kariuome

nė per dieną užėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų, 
pagrobė 280 vokiečių trokų ir didelį daugį amunicijos 
ir sunaikino tūlą skaičių kanuolių ir 10 kulksvaidžių. 
Užmušė daugiau kaip J,000 vokiečių kareivių ir oficie- 
rių.

Dalys Sovietų kariuomenės, veikdamos įvairiuose 
sektoriuose Leningrado fronte, per dieną sunaikino 1,- 
200 vokiečių kareivių ir oficierių.

Sviridovo komanduojami raudonarmiečiai atakavo 
vokiečių pozicijas ir sunaikino 26 a t skini s apkasus, tris 
tėmijimo punktus, penkias apkasų patrankas, 18 ka
nuolių ir 26 kulkasvaidžius, ir pagrobė daug karinių 
reikmenų.

Partizanų būrys viename vokiečių užimtame apskri
tyje Charkovo srityj staiga užpuolė vokiečius viename 
kaime ir užmušė daugiau kaip 40 jų kareivių ir oficie
rių.

Maskva, vas. 14. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Sovietų kariuomenė vas. 13 d. vis žygiavo pirmyn, 
nugalėdama vokiečių pasipriešinimus.

Vas. 13 d. buvo nušauta žemyn 16 vokiečių orlaivių. 
Sovietai prarado septynis savo orlaivius.

LDS, nėra išėmęs nei vieno 
cento pašalpos, suteikta dova
nų $5.

Well, tai taip mūsų kuopa 
darbuojasi sušelpdama savo 
senus ir negalinčius pasimo- 
kėti į LDS narius, šiame su
sirinkime tokiem nariam išmo
kėta $32.20. Ir dar randasi 
už laimėjimo tikietukus su
rinktų pinigų tokių narių su- 
šelpimui; ir jie bus sušelpti, 
jeigu matysime reikalą. 

• • •
Nelaimė ar Sabotažas?

Teko aplankyti ir matyti 
degantį laivą “Normandie”. 
Teko jame būti, kuomet jisai 
vaikščiojo į Franci  ją ir atgal 
į Jungtines Valstijas. Tai bu
vo gražus, moderniškas did- 
laivis, su visais įtaisymais. Bet 
vasario 9 d. dirbant visai arti 
minimo laivo prieplaukos, iš
girdome balsą, kad laivas 
“Normandie” dega... Ir dir
bančių sulaikyti jau negalima: 
kiekvienas bėga ant viršaus 
namo, kad pamatyti liepsno
jantį laivą. .Nors ir iš gatvės

tik vienas blokas nuo liepsno
jančio laivo, bet policija arti 
neprileidžia; ir naktį apie 
2:30 vai. ryte, apsivertė šonu 
į Hudsono Upės dugną. Nu
skęsti visai nėra galima, ka
dangi šonas pasiekia upės 
dugną. Ligonbučių, daktarų, 
slaugių, policijos, ir sužeistų 
aptarnavimas didelis ir grei
tas. šaltis dirbančius ugnia
gesius, slauges, policiją ir ki
tus patarnautojus vargina. Ir 
štai iš įstaigos, kurioje dirbu, 
į dvyliką valandų, suteikta vel
tui 300 galionų šiltos kavos, 
sendvičių keli šimtai ir, didelis 
skaičius ugniagesių, policijos

gavo šiltus valgius veltui.
Vietos, apylinkėje ir kitų 

gesintojų “Normandie”, tik ir 
eina kalbos, kad čia esą kokis 
nors ir keno nors iškirstas špo
sas, sabotažas.

“Normandie”, apvirtusi šo
nu j upės dugną, atrodo, kaip 
kokia jūrų didelė bangžuvė.

K. Biuras.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
C 305 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
54 56 Brighton 11th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
NEW BRIGHTON BEVERAGE CO., INC. 

54 56 Brighton 11th St., Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES LAISVĖJE

Tikras Bičių Medus
Bitininko KončiausGaunamas iš

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

Bitininkas Končius 
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:

valgyti

praneša

Australija. — Sušauktas ne- daugiau balsų negu kitų kuo- 
paprastas susirinkimas Aus- pu. 
tralijos ministerių kabineto, 
atsižvelgiant į rimtą pavojų iš 
japonų pusės.

Nutarta kviesti kitos šioje 
kolonijoje gyvuojančios orga
nizacijos, kad suruošus ben
drai masinį mitingą, pakvie
čiant miesto valdininkus pasa
kyti kalbas, užginant prezi
dento Roosevelto politiką, pa
remti Raudonąjį Kryžių ir t.t.

Bet, kaip kitos vietos orga
nizacijos reaguos į šį pakvie
timą, tai ateitis parodys.

Finansų sekr. J. B. Paserps- 
kis patiekė metinį raportą už 
1941 metus, iš kurio pasirodė, 
jog per metus sumokėta 
$920,59 ir tiek pasiųsta į Cen
trą. Išimta iš Centro. $556.92 ; 
tad LDS Centras pelnė nuo 
mūsų kuopos, per 1941 me

ilus, $363.^7. Du nariai mirė; 
i bet vietoj mirusių, gauti du 
nauji ir kuopa narių skaičiu
mi stovi vietoje—76 nariai.

Youngstown, Ohio
Iš LDS Kuopos Susirinkimo

L.D.S. 9-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyko vasario 
1 d. Padaryta gerų tarimų: 
papirkta 2 Aps. Bonai. Į mūs 
9 kuopą prisirašė 6 nauji na
riai. Tai drg. organizatoriaus 
P. Sodeikio geras pasidarba
vimas dėl LDS.

Laiškas buvo skaitytas nuo 
LDS 4-to Apskričio, kviečian
tis į metinę konferenciją, ku
ri įvyks vasario 22 d., Cleve- 
lande, Ohio. Išrinkti du dele
gatai dalyvauti.

Pirmininkė drg. Kalendienė 
nepribuvo į virš minėtą susi
rinkimą. Pirmininkavo F. J. i 
Madison. Ji turi laišką iš Cent- į Kuopa turi turto pinigais virs 
ro ir turi jį perskaityti susirin-l 
kime nariams. Gal ji ateis ki
tą susirinkimą ir perskaitys tą 
laišką. Tai reikėtų išpildyti, 
nereikia laiškai slėpti nuo na
rių, kurie yra siunčiami iš 
Centro kuopai.

Narys.

Jersey City, N. J.
Jubilėjus

Vasario 7 d. vietos anglų 
kalba einąs dienraštis “Jersey 
Observer” apvaikščiojo 50 me
tų jubilėjų. Kapitalistiniam 
dienraščiui sulaukti tiek me
tų nėra nieko įdomaus, ka
dangi jisai yra paremtas biz
nio garsinimais ir jam su fi
nansais nėra bėdų. Teko maty
ti ir skaityti daug jubilėjinių 
dienraščių, bet šis “Observer” 
jubilėjinis numeris yra įdomus 
luomi, kad 
puslapių ir 
Laikraščio 
vartota 46 
4,300 svarų

i $1,400 ir vieną apsigynimo bo
ną už $100. Kuopos pačios iš- 
kaščiai į metus viršijo $80.

Reikia priminti, kad šiame 
susirinkime iš pinigų, kuriuos 
kuopa surinko už laimėjimo 
tikietukus sušelpti senus kuo
pos narius, padalinta sekamai: 
Budrevičiui, kuris sunkiai ser
ga ir randasi ligonbutyj, pa
mokėta duoklės sumoje $15, 
Vernickienei, kuri yra našlė 
su didele šeimyna, pamokėta 
duoklės už visus metus-$6.20; 
J. Merkevičiui, kuris senas ir 
jo sūnų paima į kariuomenę, 
suteikta $6; Sadauskui, kuris 
yra senas žmogus, kuris pri
klausydamas prie buvusios 
Laisvės Draugijos ir dabar

susideda iš 128 
sveria du svaru, 
spausdinimui su- 
tonai popieros ir 
juodylo.

IŠ Susirinkimo
Vasario 8 d. įvyko Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos susirinkimas. Kadangi 
susirinkimas buvo šauktas at
virutėmis, tai narių dalyvavo 
gražus būrys.

Nominuota LDS Centro Val
dyba. žinoma, vietiniai gavo

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLES
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų mėn. re
guliatorius 60c.; Kosulio ir Kokliu
šo Arbata 60c.; Kraujo Valytojas 
60c.; Peršalimo ir Kataro Arbata 

185c.; Trejankos, stambių ir gerų 
, šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe

tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai- 
• symo 

kimo 
Ligos 
nėlių

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Moterų Pažan

gos Kliubo susirinkimas įvyks ket
virtadienį, vasario-Feb. 19-tą d., 8 
vai. vakare, Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. Narės malonėkite daly
vauti, o norinčios įstoti į kliubą, 
ateikite ir įsirašykite.

Sekr. M. Ginaitienč.
(39-40)

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

kos šiame kare, konferencija įvyks 
vasario (Feb.) 16-tų 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.

K38-39)

žolės 85c.; Arbata dėl sumen- 
diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Arbata 60c.; Inkstų ir Akme- 
Arbata 60c.

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

prastu apdaru .................... $ .60
Ta pati knyga, Celųloido gra

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

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

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

veikslais ...............................
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos 
Mikaldos Pranašavimai .............
Istorija Seno ir Naujo Testa

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

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

Karvės, jų nauda ir kaip pada
ryti

1.60 
.50

1.75
.25

.50

.10
.10

.50

1.60

.35

.25

gerus sūrius ..................

M. ŽUKAITIS 
334 Dean St. 

SPENCERPORT, N. Y
I

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

.85 
$1.25 
$3.00

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.
Tel. TRiangle 5-8623

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. i

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
(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

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

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

ra------------------ -------------------------------SI

D r. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

(]....      -...............   Ęį

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

;  S

Kvorta stiklinėj, 3 svarai
5 svarai puoduke .............
Galionas, 12 svarų .........

Prisiunčiame 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 BITININKYSTĖ
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.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas 
pakeisite į Bonds

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

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

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brookly

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 V

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną at 
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 f 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110

* LIETUVIŠKA *

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUEl
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. "Laisvė.” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškal 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.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

iMMWAWAMMmmnmni Ml

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

109 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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tevYorto^<ž»K^feZliiįiH
Aukojo Medikalei 

Pagalbai
Naciy Šnipai Terorizavo Nesuti

kusius Jiems Tarnauti
Paskutinė Diena 

Registracijai
IWO Rusu Sekcij os kolek

torius Sam Herbacevich surin
ko tarp lietuviu aukų Sovietu 
medikalei pagalbai, tad pra-' 
šo “Laisvėj” paskelbti aukoju
sių vardus.

Aukojo:

J. Vaiginis $2, L. Balac 
ir J. C. Mazar—po $1 : F. Bu
drioms, C. Yuodis, A. Ischuk 
—po 50c.; A. Pivarūnas, V. 
Jankeliūnas, S. Putrimas, N. 
Pakalniškis, L. Medinsky—po 
25c.; smulkesnėmis aukomis 
L. M., I. Damauskas, Al. Wa- 
sil, P. Balsys ir Geo. Kuraitis. 
Viso su smulkiomis $7.15.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Galop pereitos savaitės lan

kėsi “Laisvėje” Aleksandras 
Vasiliauskas, dainininkas, su
stojęs Brooklyne apsilankyti 
pas pažįstamus pakelyje į De
troitą, kur nori atlankyti sa
vo namiškius prieš išvykstant 
J. V. Armijon, kur daininin
kas tikisi būti pašauktu neuž
ilgo. Geros kloties tarnyboj ir 
laimingai sugrįsti!

Vasiliauskas per apie me
tus laiko gyveno Bostone, kur 
jis vadovavo Pažangiųjų Lie
tuvių Radio Programos meniš- j 
kąją dalį, taipgi pildė progra- i 
mas daugelyje pažangiųjų lie- | 
tuvių organizacijų koncertų.

N. Y. Svetingai Priėmė 
Anglijos Lakūnus

Lincolno dienos proga, per
eitą ketvirtadienį iš Kanados 
atvyko New Yorkan būrys la
kūnų, Kanadoj pasiruošančių 
kautynėms prieš nacius Angli
jos kariškame oriai vyne. Tūli 
iš jų amerikiečiai, kiti kana
diečiai. . j

Svečiai lakūnai buvo iškil- t 
mingai sutikti, o praleidimui 
vakaro jie buvo nusiųsti į 
Strand Teatrą, kur jų laukė 
jau iš anksto paskirtos sėdy
nės ir po dešinei, kas antroj 
kėdėj sėdinos merginos, pas
kirtos lakūnams priimti komi
sijos. Po teatrui, lakūnai buvo 
pakviesti ant Waldorf-Astoria 
viešbučio stogo esamon salėn 
vakarienei ir šokiams su savo 
palydovėmis.

New Yorke jau kelinta sa
vaite besitęsiančiame šnipų 
teisme buvo iškelta, kaip na
cių šnipai grasinimais perse
kioti jų gimines Vokietijoje 
verbavosi sau šnipus ir sabo- 
tažnininkus čionai.

Pereitą penktadienį teisme 
Joseph Sizoo,. federalis agen- 

I tas, liudijo, kad Kurt Fredrick 
Ludwig, dabar teisiamos šnipų 

i grupės viršyla, siuntęs Berly- 
' nan pereitą metą įvykusio 
i Brooklyne 33 nacių šnipų teis- 
! mo aprašymo iškarpas, su spe
cialiais pažymėjimais tų, ku
rie kuo nors pasitarnavo val
džiai prieš šnipus, tuo tikslu, 
kad naciai galėtų persekioti 
jų gimines Vokietijoj’.

Teisme taip pat liudijo Al
fred Feil, 29 m., Vokietijoje 
gimęs Amerikos pilietis, dir
bąs Grumman Aircraft Corp., 

■ L. I. Jis sakė, kad Mrs. Pau
line Mayer, Japonijon pabėgu
sio Vokietijos šnipo žmona ir 
pati šnipė atkartotinai jo klau

sinėje, kaip einasi dalykai fab
rike, kas ir kaip dirbama, kiek 
padaroma. Kada jis pasakęs, 

■jog padaroma daug, jinai 
klausus, ar jisai negalėtų pa-

daryt ką nors produkciją su
laikyti. Foil atsakęs, jog ne
galėtų, net jeigu jis ir norėtų, 
kadangi viskas prižiūrima. 
Tada jinai raginus jį patapti 
inspektoriumi. Jam atsakius, 
kad jis mato geresnę ateitį bū
damas šapoj, ne inspektoriu
mi, šnipė grasinus:

“Prastas iš tavęs vokietis. 
Kada mano vyras ten nuva
žiuos, jisai jiems pasakys, kas 
tu per vokietis.”

Pereitą penktadienį dar vie
nas iš įkaitintųjų, Ilans Ilal- 
mut Pagel, 20 motų, šoferis, 
prisipažino kaltu, tad teisiamų 
skaičiuje liko tik šeši. Pir
miau prisipažino keli kiti.

Šnipai, kaip pasirodė iš bu
vusių lig šiol liūdymų, buvo 
įlindę arba turėjo ryšius su 
įsigraužusiais į atsakomingas 
vietas pronaciškais elementais, 
taipgi iš neatsargių gaudavo 
informacijų ‘ir jas parsiųsdavo 
naciams tiesiog Vokietijon. 
Siųsdavo ir aplinkiniais ke
liais. Kiek jau žinoma, jie tu
rėjo kelius informacijai siųsti 
per Japoniją, Pietų Ameriką, 
Franco Ispaniją ir Portugaliją.

Teismas dar tęsiasi.

Piliečių ir nepiliečių vyrų 
registracija baigiasi šiandien, 
vasario 16-tą.

Vasario 15-tos ir 16-tos re
gistracija tarnybai kariuome
nėje paliečia visus vyrus tarp 
20 ir 44 metų, išskiriant pir-. 
miau užsiregistravusius ir jau 
esančius kariuomenėj. Regis
truotis privalo artimiausiame 
prie namų Draft Board’e.

įstojęs armijon liuosnoriu1 
brook lynietis Frank. Sawyer 
prašė siųsti jį j Camp Upton. 
Priežastis—jo sūnus ten yra 
leitenantu.

Drabužiai Ispanams

"Laisves” Bazaras
Piniginės paramos bazarui I J. Byronas, Brooklyn, N. Y., 

šiuom kartu gavome nuo šių ! elektrikinį prosą, 
ypatų:

Franciška C e k a n avičienė, 
Brooklyn, N. Y., $1 ; Višniaus- 
kienė, Brooklyn, N. Y., $1 
Win. Stuporas, Brooklyn, N. 
Y., $1 ir V. Marinas iš Water
bury, Conn., 50c.

DAIKTAIS AUKOJO:
A. A. Lideikienė, Great 

Neck, N. Y., gražią mezgi
niam nešiotis beskutę.

V. ,Kazlauskas, laikrodinin
kas, Queens Village, N. Y., 2

J. Marcinkienė, Brooklyn, 
N. Y., du rankom išsiuvinėtus 
skalbiniam maišelius—“Laun
dry Bags” ir numegstą kepu
rę.

A. Zelenka, Frackville, Pa.i 
du išsiuvinėtus paduškom už
valkalus.

Bazaras prasidės šį penkta
dieni ir tęsis iki sekamo pir
madienio. Tad prašome pasi
skubinti su dovanom.

Kurie turite dovanom rink
ti blankas, malonėkite tuojau

Per ilgoką laiką mes aplei
dome rinkimą drabužių did
vyriškiems liaudiškos Ispani
jos žmonėms, išblaškytiems po 
daugelį kraštų po įsigalėjimo 
fašizmo Ispanijoj. Tačiau ir 
nerenkant laiks nuo laiko kas 
nors pasiūlo—atneša.

Šiomis dienomis teko maty
tis su Ispanijai Gelbėt Komi
teto veikėjais. Jie sako, kad 
visokį drabužiai yra dar labai 
reikalingi. Dar vis tebepalai
koma sandėlis ir šapa, kurioj 
ispanų organizacijų nariai 
liuosnoriai, atliekamu nuo die
nos darbo laiku, suthiso labiau 
apdėvėtus drabužiūs-batus ir 
susidarius didesniems kie
kiams persiunčia, kur reikia.

gerus militariškų šepetukų se- sugrąžinti jas.
tus. “Laisvės” Administracija.

PAJIEŠKOJIMAI
NORIU SUSIPAŽINTI

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

PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK IR

RICHMOND HILL
Trečiadieni, 18 d. vasario-Feb., 8 

vai. vakare, Buzelio patalpoj, kam
pas Crescent St. ir Atlantic Avė., 
Jvyks ALDLD 185 kp. mėnesinis su
sirinkimas. Nariai, kurie tik galite, 
malonėkite dalyvauti.

V. Paukštys.
(39-40)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras pasamdė busą va

žiuoti ) “Laisvės” Bazarą, vasario 
Feb.) 21 d. Visi choristai ir draugai, 
kurie važiuos j bazarą, susirinkite 
7-tą valandą vakare pas Kasnjočių, 
91 Steambat Rd. Bušo tikieto kai
na 50c. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas F. Klaston. Telefonas 
Great Neck 2139. — Sekr. Olga 
Bukauskas. (38-40)

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

Reikalinga moteriškė prižiūrėji
mui 1!^ metų mergaitės ir apar<- 
mentą biznierių porai. Atskiras 
kambarys. Alga $50-55 j mėnesį. 
Reikalinga liudijimas apie asmenį 
(references). Kreipkitės: 1295 Ocean 
Parkway, Brooklyn, N. Y. Telefo
nas: Cloverdale 8-1218.

(38-40)

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

Kas Garsinasi Laisves 
Radijo Programoj

štai vasario 12 d. biznierių 
skelbimai:

V. Kazlauskas, jewelry, 
221—03 Jamaica Avenue, 
Queens Village, L. I.

BROOKLYNE:
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 Bell Bakery, Varpo
Keptuvė, Balčiūnai 
savininkai,
36-40 Stagg Street.
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. Mizariene,
Anounceris.

Ot, Armonikų!
Vasario 15-tos popietį, Man

hattan Center, New Yorke, 
suruošta • koncertas, jame da
lyvaujant 750 armonikų or
kestrai, vadovaujant D. Arte- 
gai.

Suėmė Ilgai Jieškotą 
Plėšiką

♦
New Yorko mieste suimtas 

Pickles Gershowitz, kuris per 
penkis metus pasekmingai 
įvykdydavo apiplėšimus ir pa
likdavo užpakalyje ’jo jieš- 
kančius detektyvus.

Su jo suėmimu policija tiki
si užbaigus su taip vadinama 
Madame Lady Finger gaują, 
kuri riebiai šienavosi tarp tur
čių dėka tūlos Dorothy Stir
rat, taipgi žinomos po vardu 
Dolly Turner mokėjimui lošti 
ponios rolę ir taip įlysti į puo
šniausius balius, nutėmyti, ku
ri ponia turi tą vakarą ver
tingiausius brangakmenius. 
Jos nurodytus ponus plėšikai 
pasekdavo ir prie jų namų 
apiplėšdavo.

Eigoj tos gaujos operacijų, 
ponia Forrestal buvusi api
plėšta ant $75,000, Gypsy Rose 
Lee—$23,900, Mrs. Furman— 
$10,000, Sally Milgrim—$93,- 
700, ir eilė kitų. Jinai ir du 
jos sėbrai buvo seniau suimti 
ir nuteisti ilgus metus kalėti, 
o šio pastarojo j ieškoti buvę 
pastatyta 50 detektyvų. Ta
čiau jis dar ilgai pavažinėjo 
po visą šalį ir pabaliavojo.

P. Bepirščiai Išvažiavo j 
Šermenis

i ----------
Brooklyniečiai P. Bepirščiai 

gavo liūdną žinią, kad pereitą 
penktadienį mirė Bepirštienės 
tėvelis Petras Letukas, gyve
nęs Edwardsville, Pa. Pranas 
su žmona tuojau išvyko į šer
menis.

Iškilus veik visą pasaulį ap
rėpusiam karui, ispanų pabė
gėlių padėtis dar labiau pa
sunkėjo. Daugelis su dideliu 
vargu vos gyvastį išlaiko, o 
drabužių klausimas sudaro 
dar didesnę problemą.

Atneškite Drabužių
Gale šios savaitės ruošiame 

išsiųsti Ispanams Gelbėti Ko
mitetui susirinkusius pundus 
drabužių. Kas dar turite, pra
šome surinkti ir bile kada šią 
savaitę priduoti Moterų Kliu- 
bo komisijai, “Laisvės” salėj.

Mot. Kl. Komisija.

II. Popowitz šeimos nariai 
mirė, 3 sužeisti namų gaisre 
211 Kosciusko St.

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

( it’s just rnrg : 
FINDING MONEY!'

Scena iš naujausio judžio “Mūsų Rusiškasis Frontas”, ro
domo Rialto Teatre, Broadway ir 42nd St., New Yorke. 
Judis susideda iš vaizdų Sovietų Sąjungos mobilizacijos 
karui ir iš karo fronto. Judis rodomas Rusijos Karo Pa
galbos naudai ir pelnas eina tai įstaigai.

Laivas Normandie
Gražiai Guli

Atsimenu, kaip Lietuvoje, 
numirus kam nors, kaimynai 
pirmiausia sueina pažiūrėti, 
Kaip numirėlis guli, kaip jis 
atrodo, o paskiau jau seka 
maldos, laidotuvės ir kiti rei
kalai.

Vakar Aš ir Jis buvome nu
ėję pažiūrėti, kaip didžiulis 
laivas Normandie atrodo, ka
da jis apvirtęs ant šono. . . 
Pirmiausia pastebėjome, kad 
upės pakraščiu iškeltu auto
mobiliams keliu važiuojantie
ji ties laivu apsistoja pasižiū
rėti nuo aukšto kelio j tą lai
vą, tačiau tenai pravažiuojan
čius policininkai ragina nesu
stoti, važiuot greičiau.

Prie Iludsono upės, kur lai-

Atidarė Immigrantams
Pagalbos Biurą '

—

Irving Novick, per daug 
metų tarnybos įstaigose spe
cializavęsis ateiviams patari
mu ir visokiu dokumentu-blan- 
kų išpildymo bei gavimo srity
se, yra, atidaręs savo ofisą tei
kimui techniškos pagalbos im
migrantams. Jisai dabar as» 
meiliškai teikia įvairius reika
lingus patarimus, pagelbsti iš
pildyme įvairių blankų, taip
gi padeda susisiekti su konsu
latais ir tt.

Novick’o raštinė: Immi
grants Technical Aid Bureau, 
11 W. 42nd St., Room 1302, 
New York City. Telefonas 
LOngacre 5-6880.

Jūrininką Unija Irgi 
Užtarė Kern

Frederick N. Meyers, Jūri
ninkų Unijos vice-prezidentas, 
savo telegramoj majorui Le- 
Guardijai varde unijos kriti
kavo suspendavimą Kern’o iš 
Miesto Civilės Tarnybos ko- 
misionieriaus. Unijos pareiški
mo sakoma:

“Mes jaučiame, kad jūsų 
veikla prieš komisionierių 
Paul Kern yra neteisėta ir ža
linga visom mūsų šalies apsi
gynimo pastangom.

“Kern įvedė aukštą lygį 
Švarios, sėkmingos ir pavyz
dingos civilės tarnybos admi
nistracijos sektiną visai šaliai.

“Mes raginame, kad veikla 
prieš Kern būtų sulaikyta ir 
kad jis būtų tuojau sugrąžin
tas savo vieton, kur jis galė
tų toliau ištikimai tarnauti 
New Yorko miesto žmonėms.”

P. Gertner, 22 m. karys, 
newyorkietis, buvęs užvedęs 
bylą pasiliuosuoti iš kariuo
menės dėlto, kad tėvas susir
go, o jaunesnis brolis reika
lingas vesti biznį, bylą pralai
mėjo.

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas
I

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Cukraus Apribavimas
Prasidės Kovo 9-tą

vai stovi, žmonių neprileidžia/. 
Prie gulinčio laivo Normandie 
žingeidautojų taipgi neprilei
džia; tik iš tolokai žmonės ga-

New Yorko valstijoj apri
botas cukraus pardavimas 
prasidės kovo mėnesį. Cukraus 
vartotojai užsiregistruos gavi
mui cukraus knygelių tarp ko
vo 18 ir 21-mos. Urmu ir maž
menomis parduotuvės, taipgi 
industrijos vartojančios savo 
gaminiams cukrų turės susire- 
gistruoti kovo 9-10.

Ii pamatyti, tačiau policinin
kai ragina, kad žiūrėtojai ne
stovėtų, bet pamatei ir eik 
sau toliau. Policininkų toje 
vietoje (kur laivas guli) gana 
didelis būrys.

Paprastam žmogui žiūrint į 
•tą milžiną parvirtusi Norman- 
Imandie laivą, negalima įsivaiz
duoti, kad jis tokių mažų “su- 

■ tvėrimų”, kaip žmogus, yra
Registracija bus vakarais, ■ padirbtas! 

mokyklose. Mokytojams bus j Laivas guli ant dugno, vie- 
pavesta išduoti cukraus gavi-j nok, atrodo, kad jo didesnė 
mui štampų knygeles. pusė virš vandens.

Cukraus yra daug. Apribo-! Sakoma, kad inžinieriai 
jimas ne dėl trūkumo, bet kad planuoja kasti po jo apačia 
priešams norį pasitarnauti ir ■ žemę-dumblą ir tik tokiu būdu 
šiaip gobšai negalėtų sugrobti jis būsią galima pastatyti. Bet 
perdidelius kiekius ir sudaryti; ims ilgokai laiko ir turės pa- 
dirbtiną trūkumą. Svarbiausia dėt daug darbo ir pinigų, kol 
apribavimas reikalingas suval-'jis atsistos ir galės plaukioti, 
dymui šmugelninkų. Paprasti kaip kad plaukiojo.
žmonės, jeigu jie sveiki protiš-. Jis ir Aš.
kai, neturi tikslo nei laiko'-----------------------
sandėlius krauti iš nereikalin- Frank Pereiza ir John La-
gų daiktų. vigui sulaikytas už landymą 

i pro stogus į namus vagišiauti. 
Biznieriai, skelbkite savo biznį; Užtikti, jie sakydavę jiešką

<♦> <♦>

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
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.

NAUJA LIETUVIŲ
RESTAURACIJA

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

d>

<f>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

<♦>

<♦>

<♦> <f>

d>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! »

<♦>

<♦>štai 
n(iresafi

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

MATEUSAS SIMONAVKIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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




