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Ypatingu reginių, ypatingų 
nuotykių girdėjome ir matėme 
pereitą sekmadienį ii* pirma
dienį. Bet vienas labiausiai i 
jausmus puoląs dalykas buvo 
šis: eina tėvas su sūnum re
gistruotis karo tarnybai, ka
reiviavimui. Tėvas peržengęs 
virš ketvirtą kryželi metų, sū
nus—20 ar daugiau metų am
žiaus. Abu jiedu gali būti pa
imti. Abiem gali pasitaikyti 
tarnauti net vienam pulke ar
ba vienoj divizijoj.

Daug buvo tėvų ir sūnų, už
siregistravusių kareiviavimui, 
—kad fašizmas būtų juo grei
čiau sunaikintas, kad taika bū
tų užtikrinta,— taika Amerikai 
ir visam pasauliui.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

M

JAPONAI UŽKARIAVO ANGLŲ TVIRTUMA SINGAPORE
B

-

dienomis Sovietų Są- 
suregistruojami visi 
moterys, galį dirbti 

kariauti. Kiekvienam,
dar nestovi krašto apgy- 
eilėse, bus duota vieta: 

kasyk lo-

ir

šiomis 
jungoje 
vyrai 
arba 
kuris 
n ėjų
—fronte, fabrikuose, 
se, geležinkelių pramonėje.

Kodėl tas negalima padary
ti visose Jungtinėse Tautose?

Tiesa, pas mus dar vis tebė
ra daugybė bedarbių ’ . . .

Po dešimties karo savaičių 
Ramiajame Vandenyne Singa
poro tvirtuma puolė. Taigi jau 
dvi stiprios anglu tvirtumos— 
Hong Kong ir Singapore— 
perėjo i japonu rankas.

Nereikia nei aiškinti, jog tai 
milžiniški nuostoliai visoms 
Jungtinėms Tautoms.

Daugelis žmonių manė, kad 
kas jau kas, bet S i n gapo- 
ras tai bus paskutinė vieta, 
kurią japonai galėtų paimti. 
Deja, išėjo atbulai. Matyt, ten 
būta neatbolnumo, būta nepai
symo, būta ncbiidrumo.

Ir to pasekmės gali būti bai-j 
■ sios!

r

Japonai Ruošiasi Naujai 
Ofensyvai Bataane

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, vas. 15. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas išleido šitokį pranešimą:
Filipinų Sritis — Įvyko tik nesvarbių susikirtimų 

tarp amerikiečių ir japonų žvalgai Bataan pusiausalyje. 
Priešai, matyt, pertvarko savo jėgas ruošdamiesi pa- 
naujint ofensyvą. Japonai pavaduoja naujais kareiviais 
savo dalinius fronto linijoj, kurie nukentėjo didelių 
nuostoliu.

Generolas MacArthur dažnai gauna pranešimus, ro
dančius, kaip filipinai priešingi įsiveržėliams japonų 
užimtose vietose.

SAVIŽUDIŠKA FILIPINO DIDVYRYBĖ
Japonai jieškojo filipino, žinančio kelius Batango 

provincijoj, kad vairuotų troką, vežantį 24 japonų ka
reivius. Vienas vietinis trokų vairuotojas, Cueva, ap
siėmė atlikti tą darbą. Kada jis privažiavo griežtą 
pasisukimą, jis tiksliai visų smarkumu paleido troką 
su važiuotojais nuo skardžiaus žemyn į pragarmę. Cue
va ir 11 japonų kareivių tapo užmušta, o visi kiti karei
viai pavojingai sužeisti.

Generolas MacArthur sužinojo iš Manilos, kad ja
ponai uždraudė vartot Jungtinių Valstijų pinigus tose 
vietose, kurias jie yra užėmę.

C hurchill D ž i a u g iasi 
Amerikos Parama ir 
Sako Anglams Imti 
PaVyzdį iš Sovietų

Sovietai Nužygiavo 30 
Mylių Centr. Fronte

į Javą Taip Pat Įsi
veržė Japonai

Japonai Užėmė Didelį
Holandą Žibalo Centrą | vienybės, t

t . i n n a i Lr a 11 i m ‘J

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Chur
chill sekmadienį per radiją 
pranešė, kad japonai atėmė 
iš anglų Singapore miestą 
su tvirtuma. Jis sakė, jog 
Singaporo praradimas yra 
“skaudus, daug reiškiantis 
smūgis,” bet pabrėžė, kad 
Jungtinių Valstijų įstojimas 
į karą persveria visus su
mušimus, kuriuos Anglija 
iki šiol nukentėjo.

Be to, rusai vis dar veja 
nacius atgal, ir “trys ket
virtadaliai” visos žmonijos 
einą išvien su Anglija, kaip 
teigė Churchill.

Šaukdamas anglus tvirtai 
ir vieningai tęsti 
Churchill užreiškė:

“Bile koks silpninimas 
mūsų tikslo, taigi ir mūsų 

;ai būtu mirtinas 
nusikaltimas.’ 40. •

RUSIJOS PAVYZDYS
Anglijos premjeras Chur-

žiausių smūgių, bet, išlaiky
dama savo tautinę'vienybę, 
ji stebėtinai atsigavo, atsi
griebė, už ką mes dėkojam 
Dievui.”

Singapore Pasidavimas

‘ Maskva. — Raudonoji Ar-minkai pramušė vokiečių Ii- . 
mija grumiasi pirmyn per niją viename punkte į pie- 
Baltgudiją linkui senojo tus nuo Leningrado ir užė- 
Lenkijos rubežiaus. Viena mė labai svarbų geležinkelį, 
raudonarmiečių d i v i z ija |kuriuom buvo gabenama vo- 
Smolensko srityje perkirto kiečių kariuomenė ir reik- 
vokiečių linijas ir nužygia-jmenys.
vo 30 mylių tolyn į vaka- Pietinėje dalyje centrali- 
rus. Gręsia vokiečiams su-.nio fronto sovietiniai čiuži- 
ėmimas į reples Smolenske minkai ir artilerija sumušė 
ir apygardoje. ir atgal nuvijo vokiečių

Tie raudonarmiečiai su
naikino visą vokiečių 258-tą 
diviziją, apart 600 kareivių, j 
Divizijoj*buvo 12,000 vyrų

i ir atgal nuvijo 
jčiužininkus ir tankus; už
mušė daug priešų.

Jau pirm kelių dienų rau- 
' donarmiečiai pasiekė Balt- 
gudijos sieną už 45 mylių į 

(Vichy, Franc., radijas vakarus nuo Smolensko.
pranešė, jog Sovietai prade- Naciai pradėjo daugiau 
jo galingą ofensyvą ties Se- 'tankais veikti .centraliniame 
vastopoliu, laivyno stovyk- fronte, nepaisant gilios ir 
la Krime.) t šaltos žiemos, trukdančios

Sovietų raiteliai ir pėsti- mechanizuotus veiksmus.

kova,
v /

London, vas. 16. — Nepa
tvirtinti pranešimai iš prie- 

_ šiškų šaltinių skelbia, kad 
japonai iškėlė savo kariuo- 

MacArthur ’viską menę į svarbiausią Rytinės
Gerai, kad nors mūsų kar 

žygiai Filipinuose dar laikosi 
Matyt, gen. ] 
kitaip ėmė. Holandų Indijos salą Javą, 

'turinčią 40 milionų gyven- 
Dabar pasilieka Sumatra ir! tojų.

Java—dvi milžiniškos, turtin
gos ir svarbios hollandų salos. 
J jas japonai jau kimba. Klau
simas, kaip ilgai jos galės at
silaikyti ?

Greta tų, Burma ir Austra
lija yra japonų programoje.

Įdomi buvo toji žinia, kuri 
skelbė, kad j Javą ir Sumatrą

Amerikos Indėnai 
Pagerbė Staliną 

Kaipo Vadą

Batavia, vas. 16. — Japo
nų kariuomenė užėmė didį
jį holandų žibalo pramonės i chill nurodė Sovietų pavyz- 
centrą 
saloje 
užima 
salose 
dijos.

Palembang srityje, 
Sumatroje. Japonai 
vis didesnius plotus 
Rytines Holandų In-

Washington. — Kai kurie 
kongresui a n ai r e i kala u j a, 
kad būtų sudaryta komisija 
iš kongreso narių ištirt did- 
laivio “Normandie” gaisro 
priežastį.

di. Sako:
“Praeitą rudenį, kada 

Rusijai grėsė didis pavojus, 
kada trečdalis jos karinės 
pramonės buvo ir dar tebė
ra vokiečiu rankose, rusai 
nevedė smulkių ginčų - er
gelių tarp savęs. Jie ėjo 
kartu ir kovojo dar kiečiau. 
Jie neprarado pasitikėjimo 
savais vadais.

“Rusija nukentėjo did-

reivių. Kiek jų ten pasiųsta? 
Militarinė paslaptis. Bet, va
dinasi, ten jų yra. Amerikie
čiai, podraug su britais, hollan- 
diečiais ir australiečiais gins 
jąsias.

Gal gi ateitis parodys, kad 
Singaporo patekimas japo
nams nebus, galutinoje išva
doje, jiems tokiu stambiu lai
mėjimu, kaip kas mano.

Skaudu ir baisu buvo Angli
jos ministerių p i r m i n inkui 
Churchillui pasakyti: “Singa- 
poras žlugo.” Bet jis jį pasakė 
vyriškai. Apie per Anglijos 
kanalą perši iaužimą trijų vo
kiečių karo laivų ministeris 
pirmininkas neprisiminė. Na, o 
dėl to Anglijos publika labai 
nerimastavo.

Churchillas ragino Amerikos 
ir Britanijos žmones laikytis 
vienybėje ir pasitikėti savo vy
riausybėmis.

Jis davė pavyzdį iš Sovietų 
Sąjungos, sakydamas, jeigu 
SSSR žmonės, kritiškiausioje 
valandoje stovėjo su savo vy
riausybe ir išėjo laimėtojais, 
tai taip turį daryti ir Britani
jos žmonės.

Sutinku ! Bet, kiek teko gir
dėti, Britanijos vyriausybėje 
yra tokių individualų, kurie 
’prieš kelis metus užgyrė 
Chamberlainą ir jo pardavi- 
kišką politiką. Ar tie žmonės 
dabar pasikeitė ? Ar jiems ga
lima pasitikėti ? šis tai yra 
svarbiausias klausimas!

New York. — Amerikos 
indėnų vadas Paul Horn, 
pildančiosios tarybos narys 
Amerikos Indėnų (indijo- 
nų) Sąjungos, pranešė sek
madienį, jog vadai indėnų 
genčių Jungtinėse Valstijo
se, Kanadoj, Meksikoj ir 
Centralinėje Amerikoje nu
balsavo pagerbt Juozą Sta
liną, kaipo žymiausią kari
nį vadą 1941 metais, ir su
teikė jam titulą indėnų gar
bės vado.

Penktadienį šią savaitę 
indėnai, savo senobinėse ce
remonijose Riverside Plaza 
Kotelyje, New Yorke, ofi
cialiai sveikins Staliną, kai
po brolį vadą.

Tose ceremonijose daly
vausiąs, kaip Stalino atsto
vas
dras Repin, galva Sovietų 
karo 
nėse 
nų vadas Paul Horn. Indė
nai dabar gamina savišką 
karinę kepurę Stalinui, kuri 
bus pasiųsta į Maskvą.

Antru po Stalino, didžiau
siu kariauto jum indėnų va
dai pripažino anglų genero
lą Archibaldą Wavellį.

ir generolas Aleksan-

pasiuntinybės Jungti- 
Valstijose,—sako indė-

Tokio, vas. 16. — Japonų 
spauda teigia, kad Singapo
re tebėra milionas gyvento
jų, tame skaičiuje ir 100,000

S aukia N acionalį Kongresą 
Browderiui I šlaisvint

Kovo 28 ir 29 d. New Yor
ke įvyks Nacionalis Kon
gresas Browderiui Išlaisvin
ti. Kongresą šaukia išvien 
Piliečių Komitetas Earlui 
Browderiui Paliuosuoti ir 
šimtai žymių amerikiečių: 
mokslininkų, darbo unijų 
vadų, profesionalų, kunigų, 
vyskupų, rašytojų, meninin
kų ir kt.

Jie sako, kad Browderis, 
Komunistų Partijos sekre
torius, perskaudžiai bau
džiamas ir ragina paliuo- 
suot jį vardan amerikinės 
laisvės ir tautos vienybės 
kare prieš neprietelius fa
šistus.

Šaukimas i š s i untinėtas 
darbo unijoms ir įvairioms 
kitoms organizacijoms — 
religinėms, pašalpinėms, pi
lietinėms, jaunuolių ir ki
toms. Jos yra raginamos 
atsiust savo delegatus į šį 
kongresą.

Pasirašiusieji š a u kimą, 
tarp kitko, sako:

“Mes manome, kad toles
nis Earlo Browderio laiky
mas kalėjime netarnauja 
nei teisingumui nei* geriau-

šiem šios šalies reikalams 
dabartiniame krizyje... Ir 
šis didis Nacionalis Kongre
sas Browderiui Išlaisvinti 

f

yra šaukiamas tuom tiesio
giniu tikslu, kad galėtume 
bendrai aptarti šį reikalą 
ir patiekti mūsų preziden
tui Franklinui Delano Roo- 
seveltui prašymą, kad jis 
panaudotų savo vykdomąją 
galią ir atitaisytų tą netei
sybę, suteikdamas - Earlui 
Browderiui laisvę.”

Atsišaukimas p,r i m e na, 
kad jau milionai Amerikos 
piliečių yra atsikreipę į 
prezidentą Rooseveltą, pra
šydami išlaisvint Browderi; 
tarp tų piliečių yra du mi
lionai vien tik unijų narių.

Atsišaukimas klausia:
“Kodėl Earl Browder bu

vo nuteistas ketverius metus 
kalėti ir $2,000 baudos su
mokėti? Iš 125 bylų dėl pas- 
portų pietiniame New Yor
ko apskrityje, kur Browde
ris buvo teisiamas, trečda
liui buvo suspenduota baus
mė, aštuoni tik piniginiai 
pabausti — visi užsimokėjo 
mažiau negu Earl Browder

Anglai Singapore, koman
duojami generolo A. E. 
Percival’o, besąlyginiai pa
sidavė japonams sekmadie
nį. Tuo būdu anglai prara
do svarbiausią ir. stipriausią 
savo jūrinę tvirtumą srity-j

cif iko' V andeny no. 11 ' Raudonarmiečiai Esą už 60,000 Anglą Gal Pate-
voppaįžwtos.s-BeTjapona'i 72 Myl. nuo Vilniaus i ko J Japoną Nelaisvę 
neoficialiai praneša, kad 1,- 
000 ginkluotų anglu karei-; 
vių bus palikta Singapore 
prižiūrėti tvarką, kol japo
nai viską perims į savo ran
kas.

Japonų spauda rašo, kadi 
anglai iškraustė didžiausiai 
dalį savo kariuomenės iš Į ,
Singaporo į salą Sumatrą Ąng]Ų PrcmjcTOS Duoda 
užpuolimas iš trijų i Garbę Rusams 

PUSIŲ • i --------
Japonai iŠ trijų pusiu! London. — Anglų ministe- 

j šturmavo Singapora; anglai į rjs pirmininkas Churchill, kal- 
įtužusiai gynėsi. Bet japo-, bedamas per radiją, pareiškė, 
nai buvo jau atkirte geria-j kad Jungtinės Tautos vistiek 

■ mojo vandens tvenkinius ir ■ galų gale, sumuš fašistų Ašį. 
i šaltinius nuo miesto; tai jis j Jis su pasigėrėjimu kalbėjo 
ir buvo priverstas pasiduot, i aPie Sovietų Sąjungos galybę 

' ir sakė:
I “Rusų armijos nebuvo su- 
i muštos; jos nėra sudraskytos 
Ii gabalus. Jos pergalingai žy-l 
.giuoja pirmyn, vydamos niek-! 
šišką priešą laukan nuo gim- 

' tosios žemės, kurią jie saugo- 
jjo taip narsiai ir mylėjo taip 
labai.”

London, vas. 16. — Anglų London, vas. 16. — Ang- 
radi.jas perdavė pranešimą iš.]jjoj pasklido baimė, kad ja- 

į Stockholm©, Švedijos, kad So- pOnaį Singapore gal suėmė 
j vietų kariuomenė Baltgudijos 'bevejk vjsa ten buvusia an- 
; fronte tiek pasisrūmė pirmyni, |u kariuomenę _ apie 60). 
, jog* dabar ja. teheka t,k 72 . anghl, augtra|

'indėnų ir malajiecių.
Pirm negu anglai Singa

pore pasidavė japonams, an- 
iglų komandierius gen. Per- 
icival pranešė generolui Ar- 
chibaldui Wavell’iui, vyriau- 

i šiam Jungtinių Tautų ko- 
Įmandieriui, jog daug anglų"' 
kariuomenės ten žuvo ir 
trūksta vandens, kuro, 
maisto ir amunicijos; todėl 
nėra vilties anglam atsilai
kyti Singapore.

GRAIKAI TŪKSTANČIAIS 
MIRŠTA BADU

— o penktadalis kitų nebu
vo net teisman pastatyti. 
Tarp tų, kurie J
man nuteisti, tai paprastai 
tik po 30 iki 90 dienų.

“Amerikiečio nuteisimas 
ketverius metus kalėti dėl 
tokio technikinio kaltinimo 
privertė daugelį milionų pa
triotinių, visuomeniškų pi
liečių statyt klausimą, ar 
teisingai pasielgė teismas, 
skirdamas tokią nepaprastą 
ir žiaurią bausmę.”

Tarp padėjusių savo pa
rašus po šaukimu šio Kon
greso Browderiui išlaisvin
ti yra šie:

Yale Universiteto profe
sorius ir buvęs Amerikos 
Geografų Susivienijimo pre
zidentas Ellsworth Hunt
ington; New Yorko Univer
siteto prof. Henry Pratt 
Fairchild; garsus daininin
kas Paul Robeson; Yale 
Universiteto dvasinės kole
gijos profesorius ir redak
torius Roland H. Bainton; 
CIO unijų srities direkto
rius FuMerton Fulton; Tom 
Mooney; Nacionalės Mari- 
ninku Unijos sekretorius

^Daiiastai' Berniukas ir Moterys
Suėmė Būrį Nacių

Ankara, Turkija. — Pa
tikimi pranešimai iš Grai
kijos rodo, jog per pasku
tinius keturis mėnesius ba- 

*du mirė 10,000 gyventojų 
tame naciu užimtame kraš
te.

Daugelyje atsitikimų vo- 
' kiečiai teleidžia tik vieną 
unciją duonos pirkt žmogui

MASKVA. — 15 metų ber- kas dvi dienos, 
niukas Vasilii Nikitin, pasišau
kęs talkon moteris iš kolekty- 
vio ūkio, staiga užklupo Adre- 
apolio miške 106 išvargusius, 
nušalusius vokiečius; nugąsdi
no juos, sušukdamas: “Pasi
duokite!” ir taip visi tie vo
kiečiai buvo paimti Į nelaisvę.

Atėnuose, Graikijos sosti
nėje, pri virtę mirusių ba- 
duolių palei šaligatvius. 
Sutemus, jie sumetami Į ve
žimus, išgabenami už mies
to, suverčiami į iškastus di
delius griovius ir kartu lai
dojami.

Filipinai. — Japonam už
ėmus Singaporą, labai pa
didėjo pavojus amerikie
čiams Bataan pusiausalyje.

Talkininkų Orlaivių 
Smūgiai Japonų Laivam

Ferdinand Smith; Clarence • Batavia, vas. 16. — Ame- 
R. Skinner, Tuft Kolegijos! rikos, holandų ir Anglijos 
teologijos profesor.; Char-'orlaiviai bombomis tiesiog 
les Jensen direktorius Gar-1pataikė į du japonų šar- 
vežių Pečkurių ir Mašinis- vuotlaivius ir penkis trans- 
tų Brolijos Washington© porto laivus, kuriais buvo 
valstijoj; Wellesley Kolegi- vežami Japonijos kareiviai, 
jos profesorius Vida 
Scudder; kongresmanas 
Marcantonio; kunigai 
Hastings Smyth, Wm. 
Spofford ir kt.

D. I
V. j Canberra, Australija. — 
F. Australai - anglai lakūnai 
B. sužeidė ir padegė japonų 

Ilaivą, gabenantį kareivius.

J
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Anglijos Žmonės Nepasitenkinę
Laikraščiai ir radijas skelbia, jog šiuo 

metu Anglijos žmonės yra taip nusista
tę kritiškai prieš vyriausybę, kaip dar 
niekad pirmiau. Kaip tai galimas daik
tas, jie sako, kad priešas (vokiškas na
cis) pasimojo Anglų Kanalą panaudoti 
savo interesams — karo laivų perkėlimui 
iš Bresto į Šiaurės Jūra! Kaip tai gali
mas daiktas, kad kanalas, kurį anglai 
visuomet skaitė savo vandenimis, da
bar patapo priešo vandenimis, patapo 
priešo keliu! Per virš šimtą metų jokia 
kita šalis nedrįso padaryti to, ką dabar 
išdrįso ir padarė Hitleris! Kur buvo an
glų sargybiniai? Ką veikė aukštieji an
glų pareigūnai? Ką veikė Churchillo val
džia ?!

Šitoki daug maž statomi klausimai ir 
jiems žmonės negali surasti atsakymo.

Kai kurie stebėtojai mano, kad Chur
chillo vyriausybei išsiteisinti ir didybė
je pasilaikyti nebus galima. Jie mano, 
kad, jeigu Churchillas ir pasilakys, tai 
tūli ministerial turės trauktis.

Nereikia manyti, kad tai, kas įvyko 
pereitą ketvirtadienį, yra juokas. Virš 
100 sykių anglų orlaiviai bombardavo 
Bresto uostą, kur stovėjo du didieji vo
kiečių karo laivai. Daugeliu atvejų bu
vo skelbiama, kad anglų lakūnai jiems 
pataikė, juos sužalojo. Bet štai va, ne
lauktai, netikėtai tie vokiečių karo laivai 
pasileidžia iš Bresto uosto ir plaukia sau 
per Anglų Kanalą. Anglų orlaivininkai 
bando juos pulti, bet nepajėgia, nes vo
kiečiai turi puikesnę orlaivių apsaugą. 
Anglai pralaimi apie 40 orlaivių ir nieko 
baisaus nepadaro vokiečių karo laivams.

Ir dabar sujungtas vokiečių laivynas 
gali kažin ką padaryti Atlantike, kol 
Jungtinių Tautų laivynas jam “apkarpys 
sparnus.”

Visai natūralu, kad, esant tokioms są
lygoms, anglų žmonės negali nesiner- 
vinti, negali nepykti ant savo vyriausy
bės!

Kas iš to visko išeis, sunku dabar pa
sakyti. Bet visi laukia vyriausybėje pa
sikeitimų. Kai kurie mano, kad net ir 
Churchillo vieton gali atsistoti Edenas, 
lordas Beaverbrook arba Cripps. Greita 
ateitis parodys, kaip ten bus. Mūsų troš
kimas — kad viskas išeitų puikiausiai; 
kad viskas išeitų- naudon Jungtinėms 
Tautoms ir nenaudon — fašistų Ašiai.

Kanados Konservatyvai ir 
Amerikos Repablikonai

“Liaudies Balsas” rašo:
“Konservatyvų kampanija prieš dabar

tinę liberalų vyriausybę yra labai negra
žus Kanados visuomenės drumstimas. 
Tai nėra joks žygis sustiprinti kariškas 
Kanados pastangas. Tai gudrus ir kartu 
bjaurus politinis žygis už savo kromelį, 
už galią. Tą galima lengvai pastebėti.

“Po visą Kanadą konservatyvai rėkia 
prieš King vyriausybės planą pravesti 
plebiscitą, atsiklausiant žmonių, ar jie 
atleidžia vyriausybę nuo anksčiau duo
tų prižadų nenaudoti konskripcijos, ar 
ne. Tuo pačiu metū jų grupės Kvebeko 
provincijoj šaukia prieš konskripciją. 
Vienur jie reikalauja konskripcijos įve
dimo, o kitur išstoja prieš konskripciją.

“Taikos metu politine kova yra vienas 
dalykas, o karo metu jau kitas, ypatin
gai jeigu ta politinė koova silpnina gy
ventojų vienybę, nukreipia visuomenės 
atydą nuo pačių svarbiųjų reikalų. Kon
servatyvai kaip tik tą ir daro. Atrodo, 
kad jiems savo reikalai svarbesni už vis
ką.” u

Panašiai yra ir Jungtinėse Valstijose. 
Nors republikonų partijos vadas, Wen
dell Willkie, atrodo, trokšta nuoširdžiai 
kooperuoti su prezidentu Rooseveltu, ta
čiau tos partijos kiti vadai daro viską, 
kad prezidentui Rooseveltui pakenkti. 
Jie stato savo partijos interesus pirmon 
vieton, o tautos — antron. Jiems pade
da tūli demokratai, — kaip Wheeler, 
Dies, ir kiti.

Browderiai Išlaisvinti Kongresas
“Sunday Worker” paskelbė pareiški

mą, po kuriuo pasirašo visa eilė žymių 
amerikiečių, šaukiantį nacionalį kongresą 
Earl Browderiui, komunistų vadui, iš
laisvinti. Pakvietimas rinkti delegatus 
išsiuntinėtas visokioms organizacijoms: 
darbo unijoms, religinėms grupėms, ci
vilinių laisvių gynimo draugijoms, far- 
merių susivienijimams ir kt. Po kvieti
mu pasirašo visa eilė žymių žmonių, visa 
eilė universitetų profesorių, visuomeni
ninkų, profesionalų.

Kongresas šaukiamas š. m. kovo 28 ir 
29 dd. New Yorko mieste. v

Keletas milijonų žmonių, vienokiu ar 
kitokiu būdu, jau yra pasisakę už Brow- 
derio išlaisvinimą. Vieni tai darė indi
vidualiai, kiti per savo unijas arba or
ganizacijas. Deja, jų balsas neišklausy
tas. Ir štai dabar sumanyta šaukti kon
gresas, kuris griežčiau pasisakytų už iš
laisvinimą žmogaus, taip reikalingo šiuo 
metu kovai prieš mūsų krašto nepriete
lius.

Mes jau ne kartą savo nuomonę esa
me pareiškę, kad Earl Browderis turėtų 
būti išlaisvintas. Iš to išeidami, mes pri
tariame ir šitam kongresui ir linkime, 
kad jis būtų pasekmingiausias!

Vis Kažin Kas N e Taip!
Po to, kai Singapore garnizono koman- 

dierius, pulk. Percival pasirašė pasidavi
mo japonams aktą, jis pažadėjo, kad bri
tų kariai darys mieste tvarką, tol, kol 
japoniški kariai miestą “tvarkiai užims.”

Tai vis kažin kas naujo, kažin kas ne 
taip, kaip Rytų Fronte. Mes negalime nei 
įsivaizduoti, kad toki dalykai būtų dėję
si Odesoje, Kijeve, Minske, Smolenske....

/ Eddie Cantor Volunteers to Aid Uncle Sam

Surrounded by some of the members of his cast in his current show, “Banjo Eyes,’1’ Eddie Cantor volun
teers to institute the Treasury plan of Defense Payroll Savings for the regular and systematic purchase every ■ 
pay day of Defense Savings Bonds and Stamps. Left to right are: Lina Griffith, Virginia Mayo, Doris Kcntj 
June Clyde, Audrey Christie, Sally DeMarco, and Tony Demarco with Eddie seated at the table, z

PASTABOS ruose j o 
reiškia, 
žmonių

Gadynė” su di-“Naujoji 
dėlių pasitenkinimu įdėjo 
polemišką raštą “Lietuvos 
generalinio konsulato” kon
sulato” prieš dienraštį 
“Laisvę.” Tam savo rašiniui 
antgalvį tas “konsulatas” 
davė “RUSŲ DIENRAŠTIS 
LIETUVIŲ KALBOJE”.

Dėl to “generalinio kon
sulato” raštu “Laisvei” nė 
šilta, nė šalta. To “konsula
to” raštinėj daug sykių bu
vo daromos visokios “ži
nios” apie “Laisvę,” Tary
bų Lietuvą ir Sovietų Są
jungos visokius “nusidėji
mus”. Yra žinių, kad tas 
“konsulatas” gaudavo “ži
nių” ir iš Berlyno, ir tas 
“žinias” cirkuliuodavo kai- 
kurioj Amerikos lietuvių 
spaudoje. Aptarnaudavo tas 
“konsulatas” ir “Nauj. Ga
dynę,” tik vengdavo pažy- 
mėt: “Nacių savaitraštis 
lietuvių kalboje.”

sa k o m a: “Kokie 
paukščiai, tokios ir jų gies
mės.” St. Michelsonas, irgi 
negali išsiskirti nuo savo 
idėjos broliukų - dobiliukų. 
Jis “Laisvės” adresu irgi 
meta smeton-nacinį akme
naitį. Paklausykite:

“Brooklyne lietuvių kalba 
leidžiamas rusų dienraštis 
‘Laisve’ ”, ir t.t.

Jeigu “rimtasis” Michel
sonas taip “demokratiškai” 
kalba apie savo oponentą 
“Laisvę,” tai kodėl negali
ma jo adresu rašyti, jog 
“Bostone lietuvių kalba lei
džiamas nacių savaitraštis 
‘Keleivis’ ”?

Gyvename demokratiškoj 
šalyj, naudokimės lygiomis 
teisėmis...

“Vyt. Katilius” (Buivy
das) “Kel-y” skelbia kaip 
didžiausią naujieną, kad 
brooklyniečio P. Tiškaus 
sūnus J. A. V. armijoj, ir 
ten pat klausia:

“O kiek sūnų davė tokie 
Bimbos, Šolomskiai, Miza- 
ros ir Siurbos?”

Kontr-klausimas: O kiek 
tamsta pats esi “davęs?” 
Juk reikia ir į save pasižiū
rėti. ..

Labai užrūstinau . “drau-

gą” St. Michelsoną. Savo 
geltonlapio nr. 7-tam jis 
piktai barasi:

“Rimti žmonės taip neda
ro.” (Antgalvis. — P. B.).

“Maskvos agentų (Vaje, 
vaje!—P. B.) Brooklyne lei
džiamas lapas, kuris vadina
si ‘Laisvė,’ vasario 2 dienos 
laidoje cituoja iš ‘Keleivio’ 
kelis atskirus žodžius, duo
da jiems visai kitokią pras
mę, ir sako, kad tai ‘labai 
supuola su Hitlerio pozici
ja!’ ”

Ko tas “draugas” taip 
pyksta ir karščiuojasi? Ma
tomai, argumentų pritrūko.

Aš niekad nesu citavęs iš 
“Keleivio” atskirų žodžių, 
nei jų prasmę iškraipęs. Aš 
citavau ištisą paragrafą ir 
be jokių iškraipymų. Štai 
tas paragrafas (“Keleivio” 
sausio 1 dienos laidoje):

“Gi socialistinėj mūsų 
spaudoj kaip tyčia bolševiz
mas šiandien yra aršiausia 
smerkiamas — gal daugiau 
smerkiamas negu jo brolis 
nacizmas.”

Kaip matome, čionai nėra 
jokio iškraipymo. Cituoja
mų žodžių autorius didžiau
siu žmonijos priešu skaito 
bolševizmą, ir jį aršiausia 
smerkia. Gi Hitleris, net jė
ga pasimojo “sunaikinti bol
ševizmą.” Socialistai, su
prantama, jėgų neturi, tai 
nors liežuviais plaka. Bet 
tikslas jų vienodas, — prieš 
bolševizmą!

Michelsonui šitokis mano 
palyginimas labai nepatiko, 
ir jis piktai atkerta:

“Jeigu mes norėtume 
simokėti ‘Laisvei’ tokiu 
spaudos chuliganizmu, 
galėtume iš jos pačios 
džių sudėti štar.Jęą:

‘VisUm pasauliui žinoma, 
kad vokiečių fašistai — Bal
tijos tautų didvyriai.’

Labai gerai sugalvotas 
vokiečių fašistams kompli
mentas, p. Michelsone! ži
noma, tamsta nematei tokio 
dalyko “Laisvėje.” Bet tas 
tamstai juk ir nesvarbu; 
svarba yra tame, kad tams
ta savo skaitytojus supažin
dinai su vokiečių fašistų 
“didvyriškumu,”

Linkiu tamstai “pasiseki
mo” toje srityje!

sidauginę 15% nuo 
mėn., 1939 m., kas 
“kad didžioji masė 
turės pašvęsti vienos dienos
algą iš kiekvienų septynių die
nų infliacijai.”

Prekių Administracijos Ofi
sas vartoja informalius kon
trolės būdus. Gruodžio mėn., 
\šios kontrolės padengia 35% 
pilnos vertės urmo tavorų. 
Nuo rugsėjo mėn., 1939 m., 
nekontroliuotos prekės pakilo 
trečią dalį daugiau, negu kon
troliuotos prekės.

Civilio Apsigynimo Ofisas 
surinko štabą ekspertų apsau
gai nuo oro užpuolimų. Jis pa
siuntė dvi misijas į Angliją. 
Išleido 58 brošiūras ir rankve- 
džius apie visuomenės apsau
gojimą. Gale gruodžio mėn., 
buvo daugiau kaip 6,000 tary
bų ir 3,500,000 savanorių įsi
rašę.

Civile Oro Sargyba iš 90,- 
000 patikrintų pilotų, perims 
visas nemilitarines misijas, ku
rias dabar atlieka armijos ir 
jūrų skraidyto j ai, ir
juos kovos darbams.

Per registravimą daugiau 
5,000,000 ateivių pereitais me
tais, “mes žinome kiek atei
vių yra tarp mūsų, kas jie, 
kur ir ką jie daro,” raportas 
išaiškina. “Mes žinome, kad

metų 
buvo

vieta

kasdien, su- 
komunikaci- 
1940 m. 23\ 
nuteisti ir 75 ’

suvienytos su

atleis

95% jų yra ištikimi, lojalūs > r 
gyventojai.”

Raportas a p r ašo saugius 
prieš-sabotažinius įrengimus 
apsaugos pramonėse ir viešųjų 
naudų, suorganizuotą prieš 
dviejus metus. Sulyginus su 
pirmo pasaulinio karo 
panašiu periodu, lig šiol 
labai mažai sabotažo.

91 valdžios klausymo
Suv. Valstybėse ir jos valdo
mose, patroliuoja radijo ban
gas 24 valandas 
sekimui įtartinu 
jų. Nuo liepos 
darbininkai buvo 
radijo stotys,
Vokietija, buvo surastos.

“Mokėdami už karą”, 
pertas praneša, kad 13,200,- 
000 žmonių — milžiniškos 
skaitlinės — mokės įeigų tak
sus šį kovo mėnesį.

Pabaigoje 1941 m. daugiau 
kaip 2.5 bilijonai dolerių tak
sų notos buvo nupirktos Ame
rikos visuomenės, šios notos 
buvo išleistos kaipo palengvi
nimas prieš daug sunkesnius 
taksų išmokesčius žmonėms. 
Su sausio mėn., 1940 m., 
2.5 bilijonai apsigynimo 
pymo bonų nupirkta.

Iš viso, taksų įplaukų,
tams baigiantis pereitą liepos

(Tąsa ant 4-to puslapio)

ra-

apie 
tau

me

Proga ir Garbe Pasi
matymo su T. Mooney

RAPORTAS TAUTAI III
(šis yra trečias iš serijos 

trijų straipsnių, kurie apima 
svarbiausius punktus Raporto 
Tautai; raportas apie apsigy
nimo pastangų progresą, pa
gamintas Faktų ir Skaitlinių 
Ofiso pagal prezidento Roose- 
velto prašymą.)

Nors prieš.Suv. Valstybių 
visuomenę stovi sumažinimai 
visokių reikmenų ligi karo pa
baigos, minimumo reikalavi
mam valgio, drabužių ir pasto
gių bus pakankamai. Taip sa
ko Raportas Tautai, išleistas 
Ofiso Faktų ir Skaitlinių di
rektoriaus, Archibald Mac- 
Leish. Raportas pagamintas 
pagal prezidento Roosevelto 
prašymą. *

Paskutinių dviejų metų der
lius ir gyvulininkystės indus
trijos produktai pasiekė re
kordą, kurį numatoma viršyti 
1942 m. Išskyrus cukraus, iš 
kurio alkoholis gaminamas ka
ro reikalams, jokio kito valgio 
sumažinimo (rationing) dabar 
nenumatyta.

“Šiuomi atžvilgiu mes būsi
me vieninteliai tarp pasaulio 
kariaujančių tautų,” raportas 
sako.

Apribavimas mažiau reika* 
lingos civilinės produkcijos, 
pasuks apie 20 bilijonų pro
dukcijos karo reikalams. Fab
rikai, kurie gamino taikos 
laiko gaminius, dabar gamina

at- 
pat 
tai 
žo-

karo ginklus.
Produkcijos sumažinimai 

jau -ir dabar įvesti, kaip radi
jai, šaldytuvai ir skalbiamos 
mašinos. Statybos projektai, 
nereikalingi karo reikalams, 
irgi sumažinti. Nauja “Karo 
Gamybos Taryba” įves dar di
desnių sumažinimų užbaigti 
perviršį 1941 m., kada dau
giau visokių daiktų buvo pa
gaminta visuomenės naudai 
negu bet kokiu kitu laiku.

'Gaminimas naujų ūkio įren
gimų sumažinta iki 83% nor
mos, kuomet kvota papildy
mui dalių pakilo 150%. Med
vilnė ir dirbtinė medžiaga, 
vartojama vietoj šilko dėl ko
jinių, ir indiška kanapė— 
vietoj paprastos kanapės.

Dalis raporto, pavadinta 
“Naminis Frontas”, turi su
trauką pastangų kontroliuoti 
prekes ir išvengimą infliacijos.

Tarp liepos mėn., 1940 m., 
ir gruodžio mėn. 1941 m. pa
kilimas prekių buvo daugiau 
negu 2 bilijonai dolerių, ne
reikalingai pridėtų prie apsi
gynimo išlaidų. Per pirmą 
Pasaulinį Karą, raportas pri
mena, daugiau kaip 45% visos 
karo kainos paėjo nuo infliaci
jos.

Gyvenimo kainos kyla Suv. 
Valstybėse lJ/2% per mėnesį. 
Jeigu šių kainų kilimas nebus 
sustabdytas, gyvenimo išlaidos 
kovo mėn., šių metų, bus pa-

A. Bimba.
sinį žmonių balsą už Brow- 

Nuo čia mūsų pašnekėsis derio išlaisvinimą. Girdi, jo 
linkui dabartinio tie sekretoriai dažnai daly- 

Tomas greitai ir pla-j kus “nukniaukia,” preziden
tui neperduoda.

Jau beveik valandą mūsų 
pašnekėsis užsitęsė. Turime 
baigti. Nenorime ligonį per 
daug suvarginti. Paskutinis

(Pabaiga)

i nuslinko 
karo. '

• čiai dėstė savo mintis.
“Suvienytos tautos šį ka

rą laimės,” sakė jis, “bet 
kova bus ilga ir be galo sun- 

, ki.” Su giliausia pagarba ir 
pasididžiavimu jis kalbėjo mano jam klausimas buvo, 
apie Sovietų Sąjungos Rau- ar jis medžiaginai yra pil- 
donąją Armiją, apie sočia-™i aprūpintas, ką mes tu- 

, listinę santvarką ir jos pui-: rėtumėme daryti, idant jam
■ kiaušį pasirodymą šitam I 

žmonijos krizyje. Taip jaus-
; mingai jis kalbėjo apie So-
■ vietų didvyrius, jog net $y-
■ kį nebegalėjo žodžių ištarti 
i ir gerą minutę turėjo pa- 
i laukti... Nors jis sakė, kad

bando nesijaudinti, bet su
sijaudino labai giliai. Aš pa
siūliau, kad mums laikas 
baigti pasikalbėjimą.

“Susimildami, dar neikite, 
dar pasikalbėkime,” Tomas 
sulaikė mus. Mūsų pasikal
bėjimo tema pasikeitė. Moo
ney pradėjo klausinėti ma
ne, kur ir kaip aš surinkau 
medžiagą savo knygai “The 
Molly Maguires” apie airius 
Amerikoje. Klausinėjo, ar 
kur nors užtikau to seno 
laikotarpio rekordus, užra
šus, laikraščius. Nurodžiau,- 
kad Pottsvillės knygyne ra
dau senus numerius “The 
Miners’ Daily Journal,” ku
ris talpino rekordus garsių
jų teismų prieš mainierių 
kovingus vadus. Jis manė, 
gal aš pasinaudojau po Ci
vilio Karo New Yorke ėju
siu laikraščiu “The Irish 
World,” kuris buvo reda
guojamas mainierių ir visų 
darbininkų nuoširdaus užta
rėjo. Pasakiau jam, kad to 
laikraščio numerius gavau 
knygyne, studijavau ir rei
kalingą medžiagą sunaudo
jau savo knygai.

Besikalbėdami prisiminė
me apie Earl Browderio rei
kalą. Mat, Mooney yra pir
mininkas Piliečių Komiteto 
Išlaisvinimui Earl Browde
rio. Jis išsireiškė, kad lais
vėje esanti sveiki draugai 
turi smarkiau darbuotis dėl 

I Browderio išlaisvinimo. Jis 
pats parašęs asmenišką laiš
ką prezidentui ir pasiuntęs 
per ponią Rooseveltienę. 
Mooney mano, kad prezi
dentas labai užimtas di
džiaisiais karo reikalais, gal 
negauna progos išgirsti ma-

pagelbėjus atgal _ laimėti 
sveikatą.

Pasirodo, kad medžiaginė 
Mooney padėtis nėra per 
geriausia. Girdi, tartum 
slogutis ant pečių. Aukų at
eina mažai. Rūpi jam ir tas, 
kas bus, kai jis pradės 
sveikti ir turės apleisti li
goninę. Užsidirbti negalės, 
o gyventi reikės. Jeigu jis 
galėtų pasiluosuoti nors lai
kinai nuo to rūpesčio, būtų 
lengviau jau kovoti ir su li
ga. Girdi, dabar darbai ge
riau eina, žmonės daugiau 
uždirba, gal pavieniai prie- 
teliai ir darbo žmonių or
ganizacijos galėtų jį atsi
minti ir padėti jam jo me
džiaginės būklės klausimą 
išrišti, sudedant šiek tiek 
aukų. Aukas ir susirašinė
jimus galima siųsti tiesiai 
jam į ligoninę, užadresuo- 
jant: Tom Mooney, St. Lu
ke’s Hospital, San Francis
co, Calif.

. Aš manau, kad mūsų lie
tuviškos organizacijos prie 
progos iš savo iždų galėtų 
ir turėtų paskirti po dolerį 
kitą sušelpimui šito vado, 
draugo ir kovotojo. Nepa
mirškime ir neapleiskime 
žmogaus, kurio visas gyve- , 
nimas ir visa sveikata buvo' 
paaukota mūsų klasės rei
kalų gynimui. Užtikrinu, 
jog Tomas bus labai, labai 
dėkingas už kiekvieną jam 
ištiestą pagalbos ranką.

Paspaudėme šiam bran
giam draugui dešinę ir vėl 
palikome jį tam nedideliame 
St. Luke’s ligoninės kamba
ryje.'

Šis pasikalbėjimas su To
mu Mooney paliko manyje 
tokį gilų, tokį šiltą įspūdį, 
jog jis pasiliks su manim 
iki paskutinės mano gyveni
mo dienos.

Tik tiek pridursiu: Moo
ney serga labai, labai sun
kiai ...
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Matt Adds a P. S. to the Argument In 
Favor of a Tabloid Form English Sec

BY MATT SHOLOMSKAS

MONG THE OPPONENTS of a tabloid Laisve Youth Sec
tion two arguments are prevalent. 'Unfortunately too 

the readers of and contributors to the youth section, these
guments are shared by some responsible people.

What are these arguments? First and foremost there is 
objection to a tabloid format J3—--------- -

for
ar-

because it would entail ad
ditional expense. Secondly, there is 
the opinion that since “Vilnis” and 
“Tiesa” youth sections are tabloids 
“Laisve” should be different. From 
the surface both arguments seem 
plausible and wise. But in reality 
they are flimsy and false.

the
Io

than is being set 
page now 

may even

Where would the additional 
pense come in? Certainly 
amount of type that will have 
be set for a four page tabloid will 
not exceed more
up for the semi-weekly 
in 
amount to less.
tail no more labor expenditure in Į 
the shop. The amount of paper and! 
of ink would still be the same. No 
additional expense here. This takes 
into consideration any objections 
that might be raised by the tech
nical department and the adminis
trative arm of the paper.

Yet. granting that there might be 
a slight expense (and I say slight 
because I cannot forsee any sub
stantial 
not be 
against a tabloid format. Certainly, 
if we value the youth movement at 
all, it should be worth an addition
al expense to restore the Laisve 
Youth Section to its former pro
minence, popularity and prestige. 
Do we always allow, expense to be
come an obstacle? Certainly it 
must be taken into account, but in 
this instance I do not think that it 
is either an obstacle or something

existence, and 
Thus it would en-i

expense) this would still 
a substantial argument

of boys in uniform’ 
affairs 

At

The number 
at Lithuanian 
pretty surprising. 
Banquet and Dance, 
sailors were plentiful, 
social life is pretty dynamic and 
certainly affected by the war. Not 
only have the attendance at our af
fairs changed, but the very nature 
of Lithuanian activity. L. D. S. 
branches, L.M.S. choruses and other 
youth organizations are involved in 
various activities that affect the 
war effort from Red Cross work 
to buying defense stamps and 
bonds...

Among those to leave for the ar
my this week in Brooklyn is Ernest

Eddy Karpavich wasj 
a small party held for| 
to his leavetaking for 

the forces...

is sometimes 
the Laisve 

soldiers and 
Lithuanian

Duben .. . 
toasted at 
him pridr 
service in

Frank Sully Solomon, left Chica
go for Columbus, Ohio, where, we 
hope, he’ll be able to dig up Al Pur- 
venas and chew the rag about the 
Liths they know... Another baby 
is expected at the Walter Incas’es. 
If it’s twins, they’ll have three. .. 
They know good quality when they 
see it: the wife of Colin Allen, 
noted cartoonist, is a Lithuanian 
girl, Elsie Norvaišiūtė. Correspond
ent Leland Stowe’s better half is 
also a Lithuanian. Aldona Berno
taitė ...

Two of Lithuania’s finest writers 
have had material just published in 
"Laisve.” Jonas Marcinkevičius’ 
“Kordušas” is now runing serially 
in the daily. Salomėja Nėris’ beau
tiful poem “Laumės Dovanos” was 
published in Saturday’s Literatūra 
ir Menas section ...

Julius Baranauskas, aviator from 
Great Neck, was feted at a party 
recently prior to his flight by plane 
to Africa where he will do import
ant work related to the war ef
fort ...

The English Section Staff recei- 
ed a letter from Leo B. Wood, 
editor of the New York World Te
legram, in reference to the expose 
published on this page of Keleivis’ 
violent anti-semitic attack against 
the World Almanac for daring to! 
publish statistical facts about Lith
uania ...

Another name goes on the roll 
call of honor among Lithuanian 
Americans. Private Peter Kamins
kas of Chicago was killed in action 
while serving with General McAr
thur’s forces in the 
Lithuanian Americans 
record in the defense 
democracy. They gave 
Spain, on the Reuben James and 
now everywhere on the globe where 
fascism attempts to strangle liber
ty... Eddie Shermikas lived 
through the torpedoing of his ship 
a few miles from New 
Lithuanian Americans are 
those who have 
with the AEF ...

That’s all for 
thing more: Buy 
Stamps!...

Phillipines... 
have a noble 
of American 
their lives in

York ... 
among 

landed in Ireland

now. Oh yes, one
Defense Bonds and

Vigilance and Determination Is Needed to 
Win The War Against the Fascist Powers

that must be considered. Where 
there is need, the expense somehow 

1 has always been forthcoming. Let 
me ask those who raise this objec
tion: "Is it more worth while to 
have an influential and popular 
Laisve Youth Section, or is it more 
important to pinch pennies at the 
expense of the youth movement?”

BEING “DIFFERENT”
Now about trying to be different 

from the rest. I have always be- 
lived in originality and being dif
ferent where it contributes to the 
betterment of the organization. I 
am in favor of variety and origina-

■ lily where it may contribute to the 
improvement and the betterment

' of the Youth Section and make it 
a better implement to reach and i 
talk to the Lithuanian American 
youth. I disapprove an’d oppose va
riety where it sacrifices the effect
iveness of the Youth Section and 
hinders reaching the youth. To be 
different merely for the sake of be
ing different is a dangerous fallacy 
which sometimes contributes noth
ing to, and other times even sub
tracts from our organizations.

In the case of the Laisve Youth 
Section, I think this attitude of 
trying to be different has been 
harmful. Certainly it can show no 
concrete organizational results. It 
is a known fact to all those who 
care to face it and accept it that 
the Laisve youth section docs not 
enjoy the popularity of years past. 
And this is not the fault of the 
editor either. For one must be a 
magician and not an editor to be 
able to produce more than a “chop 
suey” page when the technical 
ficulties associate with such 
are insurmountable.

But why do some people 
cling so obstinately to such 
arguments? Could it be that they 
are so naive as to believe their cor
rectness? It doesn’t seem likely. It 
is more that they still have not eva
luated the importance of the Lais
ve Youth Section in the 
light, and have permitted 
selves to fall into 
quibble so much 
details that they 
main objective.

dif- 
job

still 
weak

proper 
them- 

a rut where they 
about the little 
fail to see the

The Press on the
Bacevičius Recital
The Sun:—

Perhaps the most interesting mu
sic he played—resulting in the most 
satisfactory interpretation—was an 
excerpt from the second sonata of 
J. Gruodis titled “In Lithuania.” Its 
folksy tunes and pleasant harmonic 
coloration blended attractively, es
pecially as the pianist’s feeling for 
the style was acute ...
New York Post:—

Mr. Bacevicius plays in a heavy, 
bold, forthright manner, with more 
accuracy and in general sharper 
clarity than is usually encountered 
in playing of this type . ..
New York World-Telegram

Bacevicius’ stormy tech-Vytautas 
nic went romping through one of 
the season’s heftiest piano programs 
in Carnegie 
Lithuanian’s 
field day in 
in, Gruodis, 
Prokofieff and Shostakovich.

Hall last night. The] 
bravura style had a1 
music by Liszt, Chop- 

Rachmaninoff, Scriabin,,

The program was a partial change 
from standard listings, and Mr. Ba
cevicius came up to scratch in tech
nical and tonal resources, despite 
some heavy blurring of melodic line.
The Journal American:—

Vytautas Bacevicius, pianist who 
hails from Lithuania, presented his 
second annual program last even
ing in Carnegie Hall, featuring two 
Grotesques of his own composing.

His list opened auspiciously with 
Liszt’s Fantasy and Fugue on 

; BACH, whose elaborate and intri- 
! cate pages were set forth with bril
liance but rather too much use of 
the loud pedal.

He possesses nimble and tireless 
fingers which encompassed the tech
nical demands efficiently and with 
considerable energy ..
(The English Section critic's review 

will be published Friday.)

Due to lack of space Ed 
Yarus’s regular column “Ca- j 
mera Angles” has been omit
ted from this issue.

Must it take more than the bombs and more 
than shocks and more than blood to teach us 
a lesson? Two months have passed since Pearl 
Harbor and the echoes of that day have long- 
died away. There has been time enough for 
us to learn that vigilance is the price of liber
ty—yet where was vigilance in New York, in 
the Not mandie? For a nation at war with 
Fascist Germany, Italy and Japan the defen
sive precautions to safeguard the Normandie 
have been laughable.

Pearl Harbor has taught us one thing. The 
Normandie has repeated that lesson. It is now 
being taught again at Singapore where the' 
British face a grave danger.

Great Britain had been at war with Japan’s 
Axis partner since 1939. There was time 
enough to learn that vigilance is the price of 
liberty in a world faced by the threat of fa
scism. Where was vigilance in Singapore that 
left back doors open and earth unscorched 
for the enemy?

It is not defeatism to point to failures. It 
is defeatism to fail to shout at the top of our

^CAPTAINS _. 
or the CLOUDS

because for too

lungs - against the lackadaisical business-as- 
usiial atttitude in not seeing the enormity and 
gravity of the war.

We have lost in these harbors because the 
germ of Pollyannic optimism was in the blood 
of too many governmental authorities. The 
first battles have been lost
long a time appeasement and flunkey attitudes 
dominated our foreign policy. Traces still per
sist and they reveal themselves wherever the 
gravity of the war is not seen, wherever pre
cautions are not taken, wherever incompetence 
and carelessness rules the day. The time has 
long come for wishful thinking and bright 
smiles to vanish, in their place we need the 

crush the 
and Jopan. 
neglect — 
lessons of

steel-hearted determination to 
fascist forces of Germany, Italy 
This is no time for' dangerous 
this is the time to know the
Pearl Harbor, Singapore and New York: this 
is a desperate war and desperate efforts to 
win are necessary. Wishes are not bombing 
planes. Vigilance, vigilance and more vigilance 
is the price of liberty.

Smetona Fascists Have Hard Time in Conn
Liths Don’t Want Him in Nutmeg State; Too 
Busy Working to Arm the United Nations ________________ H----

Special to Laisve English Section
WATERBURY, Conn. — The recent articles about Antanas 

Smetona and the protest of the Baltimore citizens is well justi
fied in your correspondent’s opinion. If the Lithuanians in Bal
timore are not doing anything0 
about fascists in their midst 
themselyes, then it is indeed a sad 
state (ft affairs. It is lime for them 
to write letters to the readers sec
tions of the local papers expressing 
•how they feel about the. entire 
matter, and in their organizations, 
to take up the cudgels to fight fas
cists within 

It seems 
minority of 
Lithuanians

their own ranks.
that there is a small 
fascist and nazi minded 
in this country, sad as

it may seem. Some 
also anti-semitic. The 
the fascist Lithuanian 
to them has begun to

of them are 
poison which 
press has fed 
seep in. This

In Short
By GEORGE DANISH.

Laisve Washington Bureau
President Roosevelt announced at 

his press conference that the New 
York Mayor, who has headed 
O.C.D. since its establishment 
fall, was leaving immediately, 
that James M. Landis, Harvard
dean and present executive director, 
was taking his place.

The President explained the 
Mayor nevei’ had received a formal 
appointment, but had been requisi
tioned to organize the office, 
was leaving now that 
been done ...

the 
last 
and 
law

the job
and 
had

Na- 
Sidney 

Bliss, professor of biochemistry at 
the Tulane School of Medicine, New 
Orleans. “One of the major objec
tives in improving the Nation’s diet 
has been that! of reversing the up
ward trend of sugar consumption in 
the United States,” he declared. “It 
now looks as though this benefit will 
be forced on us as a consequence of 
the war” ...

j • • •
I Treasury officials declared they 
believed the 
the $80,000 
film urging 
come taxes 
being distributed free to theaters 
and the Treasury eventually will get 
the money back many times over 
through reduction in the cost of 
collection.

Sugar shortage may 
tion’s diet, so thinks

improve 
Dr.

Government should pay 
cost of a Donald Duck 
prompt payment of in- 
because the feature is

tax

President Roosevelt signed 
bill appropriating $26,500,000,000 
the Navy in the coming fiscal year 
—the largest single appropriation in 
American history ...

Figures are not available on the 
number of Japanese living within 
500 miles of the Pacific Coast but 
the Justice Department estimates 
there are 200,000 Japanese, Germans 
and Italians in California, Oregon, 
Washington, Nevada, Arizona, Mon
tana, Utah and Idaho. More than 
half of these enemy aliens are Jap
anese ...

the 
for

interest and - in other in
to war production” and has 
California draft headquar- 
apply this ruling if defer- 
sought by Hollywood studios

* xj< >!<

Brig. Gen. Lewis B. Hershey, di
rector of selective service, has ruled 
that "the motion picture industry is 
essential to National health, safe
ty and 
stances 
advised 
ters to 
ment is
for men “who cannot be replaced.”...

><< sk *

Representative ’Crawford of Mi
chigan was bitten on the leg by a 
dog while in the New House Office 
Building, police reported. He was 
treated in the building’s emergency 
room, the wound was not considered 
serious, according to police.

A Warner Bros.-First National Picture in Technicolor. Directed by Michael 
Curtix. Screen Play by Arthur T. Horman, Richard Macaulay and Norman

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

CAST OF PRINCIPAL CHARACTERS
Tiny Murphy . . ................Alan Hale
Blimp Lebec..............George Tobias

‘^Scrounger Harris . Reginald Gardiner 
Commanding Officer, Reginald Denny

?rian MacLean . . JAMES CAGNEY

Johnny Dufto- . DENNIS MORGAN

Emily Foster , BRENDA MARSHALL

'CHAPTER IV

mult Brian MacLean was shouting into the phone: “Hank? Mac- 
Lean. Any sign of Johnny’s plane?.. . Why didn’t you call me?... 
Oh, all right, all right!” He slammed up the receiver and turn
ed savagely on Patrick Francis Murphy. “Get outta here, Tiny! 
Light that smoke fire!’” &

“Light a fire in this rain, 
man?”

“Sure!” he thundered. “He’s got 
to know the direction of the 
ground, doesn’t he? Wave a flag! 
Point your finger! Do anything—- 
but get going!” As Tiny catapulted 
out, Nolan, the diminutive mine 
superintendent, came in.

“What’s all the fuss?” he asked 
mildly, “is Dutton in any real dan
ger?”

“Of 
“He’s 
ridin’
lashin, him! No radio! And almost

real

you think,” Brian asked 
rushin’

easy to 
out of!

course not!” Brian roared, 
only got a half ton of nitro 
behind him! A Chinook storm

must be counteracted with a strong 
antidote of good old Americanism. 
Let us not allow the few fascists 
in our midst to smear the honor
able escutcheon of Lithuanian Amer
icans. It is a shame that there < are 
certain people who DARE to say 
that Lithuanian Americans need 
stimulants from Berlin to help con
vince them to buy defense bonds 
and stamps. It is a blotch upon 
their honor as Americans and as 
intelligent human beings.

Anyway, out here things are a 
bit different. Smetona committees 
have been promising to bring the 
“stimulant” to Connecticut for some 
time and as yet, we have not seen 
hair nor hide of him. I doubt if 
there would be much of a success, 
even if he did come over.

bring him. They are com- 
that there is too much op
to Smetona. We are proud 
a reputation. We are too

The other day, I happened to 
pick up a Vienybe in the Lithuanian 
Club here and noticed that the lo
cal Nutmeg fascists are a bit af
raid to 
plaining 
position 
of such
busy here working to make weap
ons for our boys, for our allies, 
Great Britain, China and the Soviet 
Union to be bothered with peanut 
“presidents.”

Getting back to the Vienybe, I 
am sure that Laisve English Page 
readers will be interested in what 
a correspondent from Ansonia 
wrote about the Lithuanian Amer
ican attitude in regards to Smetona. 
Here is a translation:

“About the Presideht’s Visit

papers 'there has been“In the 
much written about the visits of 
Lithuania’s President in the colo
nies. Much was written, too, that

Popular Binghamton 
Girl Middle-Aisles

BINGHAMTON, N. Y. — Miss 
Eleanor Girnis, an active member 
of the Binghamton Lithuanian 
younger set, became the bride of 
John McPartland, 
8:00 A. M., in St. 
Church. '

February 14, at 
Thomas Acquinas

bride and bride-The prospective 
groom were honored recently at a 
variety shower given by Eleanor’s 
mother, Mrs. Anna Girnis, at the 
Lithuanian Hall. Approximately 100 
guests were present and Eleanor 
and Johnnie were the recipients of 
many lovely gifts.

Another shower, honoring the 
young couple, was given by the 
Lambda Delta Sigma (LDS) Soro
rity, Friday, February 6, at the 
home of Hejen Maldaekas, who is 
to be Eleanor’s only wedding at
tendant. As gifts, the sorority sis
ters gave necessary kitchen items, 
which were red and white, in keep
ing with the color scheme of Elea
nor’s kitchen.

Besides being a member of the 
Lambda Delta Sigma Sorority Elea
nor bears the honor of being one 
of its founders. She is a leading 
alto in the Aušros Chorus of which 
she is also president.
As Eleanor and Johnnie continue 

their journey 
Together through

way, 
May a wealth of 

be waiting 
To increase their 

day by day.

life’s happy

true happiness

heart’s cheer

—Bea Hampton.

no gas! Oh, no, he’s in no
danger! He’s doin’ fine!”

“I brought you the money,”
lan answered meekly, “for the

I guess I’d. . .
way!” The door

No- 
sea-

because as 
if the Pre
not. There 
Excellency

he will visit the state of Connec
ticut. Many people were preparing 
to attend these affairs. Some wo
men oven bought themselves new 
evening gowns but all of them arc 
very much disappointed 
yet we have not heard 
sident will bo here or 
were rumors that His
will visit Waterbury, but it seems 
that his visit has been held up due 
to the unsympathetic element. All ■ 
sorts of talk is going around and: 
one does not know who to believe." •

—“Vienybe,” Jan. 16, 1942.
And tljero is much unsympathetic 

element in this state toward Sme
tona. ‘ Connecticut Lithuanians are 
Americans first, believers .in demo
cracy, and the four freedoms enun
ciated by OUR President Roosevelt 
and 
that 
this, 
“the 
it,

sadly lacking in the Lithuania 
was ruled by Smetona. Besides 
they do not like the idea that 
then Lithuania,” as Hitler put 

invited him to occupy Lith
uania. We believe that the Lith
uanian people who live in Lithuania, 
not here, should decide for them
selves1 the form of government they 
should have. That is why there 
is so much "unsympathetic element” 
here for Smetona and his whole 
gang.

MANHATTAN REVIEW!!!

gone but a few 
the howl of

son’s work. Well, 
better be on my 
shut after him.

Nolan had been
minutes when over 
the storm—faintly and intermittent
ly—came the brrp brrp of a plane 
motor. In an incredibly short time 
Johnny 'sloshed in followed by Tiny, 
both of them drenched. “What held 
you up?” Brian asked quite cas
ually.

“It’s a bit cloudy out,” Johnny 
rejoined with his amiable grin, “or 
hadn’t you noticed?”

“Nolan brought • our winter’s 
graft!. . . Here it is!”

“Four thousand bucks apiece, boy, 
oh boy!” Johnny exclaimed. “Here’s 
yours’ Tiny! . .. Brian here’s yours!”

“Okdy, fellas,” ] 
“I’m hoppin’ off in 
you want me ... I’ll 
guy in the biggest 
real!”

“You wouldn’t 
around,” Johnny asked, “for a 
din’, would you?”

“What weddin’s that?”
“Mine!... I’m flyin’ up to 

Vert Sunday morning!”

“And Patrick Francis Murphy 
himself is to bo best man, by yer 
lave!”

“Don’t
brusquely, "that you’re 
things a bit, Johnny?”

“What do you mean?”
“I mean that marriage is 

get into, and tough to got
I mean that your little Emily is an 
animal! She’ll go to the first kennel 
she can get!”

“You know that, do you?” John
ny’s voice was dangerously calm.

“Listen, Johnny, there’s a lot of 
dames like her. They can 
of fun while they last, 
don’t last long. Take a tip

“Shut up! 
words, his face ashen.

“I’m only trying to.
“I said — shut up!” 

ment they glared at 
while Tiny shuffled his 
fortably. Then Brian turned to get 
his ’chute packs from under the 
bunk. No 
followed 
heard the 
night.

be a lot 
but they 
from ...” 

Johnny shouted the

For a mo- 
each other 

feet uncom-

other word was said. Tiny 
Johnny 

the wild
him out. Soon 
plane fading into

Brian guffawed, 
the morning; If 

I be the drunkest 
hotel in Mont-

care to stop 
wed-

Lac

’ROUND TOWN
With Louis Weintraub

gained fame 
concerts, 
of 35 cities 
Year in the 

New York’s

We suggest to the Secretary of 
the Treasury, Hon. Henry Morgen- 
thau, to consider our editor Roy 
Mlzara to coordinate the defense 
stamps and savings campaign among 
the Lithuanian people throughout 
the good old U.S.A.... Nelson Eddy, 
the former Philadelphia newshawk 
who turned singer and 
on the screen and at 
starts his annual tuor 
today . . . Picture of the 
estimation of many
movie reviewers is “Woman of the 
Year,” with Katharine Hepburn and 
Spencer Tracy, a holdover at the 
Radio City Music Hall... Many 
district reporters on metropolitan 
dailies were on the run this week,’ 
to keep their jobs. The New York 
City News Association, a news ga
thering organization, folded last 
Wednesday after 44 years of service 
and many of the City News Assn, 
leg men were calling the city desks 
with stories and tipą that their own 
men had not gotten. 30 of the 90 
City News reporters were taken on 
by the Associated Press... In de
fense of Greta Garbo’s non-appea
rance on a March of Dimes radio 
program, friends report she’š been 
an anonymous giver to that and 
other charities, without publicity. 
Friends say she gave the Paralysis 
Fund a check for $5,000 ...
BUY DEFENSE BONDS TODAY
Al ’Pearce’s radio sponsors are 

shortwaving his Thursday night 
broadcasts to Ireland, so that the 
American boys will be able to en
joy their favorite. The Pearce’s 
show also is shortwaved to Iceland, 
Alaska, the Carribean and Canal 
Zone... We wonder if NBC knows 
that its Larry Ross tried to date a 
little cutie, when he was looking 
for a friend, in Williamsburg...

“Rhapsody in Blue” is being writ
ten by Clifford Odets for a movie 
by Warner Bros........ Thanks Mit
chel Rosson. “Wild Bill Hickok” 
was an enjoyable cowboy picture... 
The Andrews Sisters have bought a 
ranch next to Glen Miller’s in Mora 
Valley, California. The county 
authorities want to rename the sec

i tor they bought Swing Valley ...
Mrs. Grace Coolidge, wife of the 

late President has joined the many 
sponsors for Russian War Relief, we 
hear ... The Police Department, 
Army and Navy should co-ordinate 
cooperation so that news reporters' 
and photographers be given more 
courtesy and less man handling, as 
was the case at the pier of the 
Normandie fire. To many nobodies 
who thought they were somebody, 
questioned the authority of working 
press representatives covering ano
ther fire... Public sentiment is 
mounting daily that the 5 cent fare 
be not changed during the duration 
of the war... Artie Shaw is 1-A 
in the Draft and A-l in My Heart. 
It is expected that he will soon 
enlist... No more criticsm will be 
heard about Mayor LaGuardia. He 
has quit OCD to be full time Mayor 
of New York City ... I agree whole
heartedly that the make-up of the 
English page should be changed to 
appear as a four page tabloid once 
a week. Don’t you? ??...'. The China 
Clipper is celebrating its third 
month on 51st St. & 7th Ave.... 
Howard DuLany, ex-Gene Krupa vo
calist is now at Fort Dix, N. J.
BUY DEFENSE BONDS TODAY
Your “Round Towner” is prepar

ing to leave for Washington, D. C. 
to join the 
respondents 
cover the 
Boomtown.
league, George Danish and write a 
weekly column about the life 
gossip in the nation’s capitol. It 
appear every Tuesday with 
Washington reporters gathering 
gossip and news from behind 
scenes ... Watch for our new

from Washington, D. C. soon!!!

hundreds of news cor
and columnists, who 

events and gossip in 
We will join our col-

and 
will 
two 
the 
the 

fea-
ture

Emily
Brian’s plane 

to him eagerly.
“Hello, Emily,” 

“Johnny’s cornin’ 
marry you!" Her

“Look, baby!” 
roll of bills from his pocket, 
thousand bucks! It’s gonna 
lotta lights—a lotta fun!... 
come along?”

She flung herself into his
Johnny, on his arrival

Vert, was dazed by Tiny’s report 
that Emily and Brian had left to
gether. He winged his way furious
ly after them; went to the “biggest 
hotel in Ottawa” which Brian had 
mentioned; found Emily lounging in 
a becoming negligee. She sprang to 
her feet as Johnny entered, and 
Brian came from the bathroom, 
his face covered with lather. With
out a word Johnny lashed out with 
an overhand right which felled him.

“Leave him, Emily!... Leave 
him...!” he cried, catching her 
hand.
ring, 
word.

On 
paused before 
mon for the Royal Canadian Dra
goons. Further on, a woman in the 
uniform of the Red Cross asked him 
if he had contributed. He took out 
his roll of bills, counted off twenty- 
five dollars for himself, gave the 
astonished woman the balance, and 
passed on. Posters soliciting men 
confronted him on all sides 
the Canadian Black Watch 
the Winnipeg Ribles — and last of 
all — the Royal Canadian Air 
Force!

Early the next morning Emily 
awoke in her luxurious hotel room. 
She was in the mood of a purring 
cat and reached for' Brian. Sudden
ly she saw him, fully dressed, and 
placing a packet of bank notes on 
the dresser. “Leavin’ ya a little pre- 

• sent!” he remarked nonchalantly.
“What do you mean — leaving 

me a present?”
“I mean I’m walkin’ out on ya, 

babe!” He picked up his suitcase. 
“You can’t mess up my life, be
cause I’m no good to start with! 
But you’d have got Johnny behind 
the eight-ball and kept him there?”

“You dirty, low-down, 
crossing...”

“Tut, tut, baby!” he 
“that’s no way to talk 
brand new husband! People might 
think we’re not getting along! Well, 
goodbye, wifey — 
knowing you!” He 
slammed the door 
tered against it. In 
rage Emily caught 
ney. As she counted it her evilly 
beautiful face registered slow plea
sure.

Bpan flew back to Chinese Wil
ly’s little restaurant, where he met 
Tiny, and a newcomer from Eng
land, Scrounger. Winston Churchill 
was on the air: 
ny large 
old and 
or may 
Gestapo 
tus of Nazi rule we shall not flag 
or fail. We shall go on to the. end, 
we shall fight In France, we shall 
fight on the seas and oceans, we 
shall fight wLh powin* ronfta nee 
and growing strength in the air, we 
shall defend our Island whatever 
the cost may be .

WAS pier ason the
taxied in. She ran

he said quickly, 
here Sunday to 

face darkened.
he said, pulling the 

“Four 
buy a 
Wanta

arms.
at Lac

him,
he cried, 

Suddenly he saw the wedding 
He left the room without a

his way out of the hotel he 
a poster soliciting

—for
- for

double-

mocked, 
to your

and it was nice 
ducked out and 
as a vase shat- 
the midst of her 
sight of the mo-

Even though ma- 
tracts of Europe and many 
famous states have fallen 
fall Into the grip of the 

and all the odious appara-

(Continued Friday)
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 7

Raportas Tautai III HTT

(Tąsa)
Tokią ramybę, tokią tylą, kuri, tik arti 

priėjus, kažką urzgia ir kurkia, paįvai
rindavo baltai dažytos mūrinės karčia- 
mos, aklieji ar pūvančiom kojom elgetos, 
iš kažkur atsibastęs štukorius, ryjąs iš 
karto dvyliką peilių už penkis skatikus. 
Per miestelius, kaimus nuaidėdavo kriau- 
čiukas, iš Amerikos gavęs dovanų sidab
rinį laikrodėlį, žydų baisioji naktis ir dar 
šis tas, kas lengvai galėjo tilpti senio 
Kordušo tabokinėj. Ir visas kaimų mies
telių gyvenimas drąsiai buvo suimamas į 
vieną saują, nutildavo nuo vieno dvari
ninko ar rusų žandaro šūvio. Mokslin- 
giausias tuomet lietuvis buvo tas, kuris 
žinojo, kad ant mėnulio pasikabino 
Tvardauskas. Kodėl gi dabar viskas taip 
pasikeitė?

Kordušų giminė Lietuvoje įsikūrė apie 
1645 metus. Kordušo prosenelis Krišto
las drauge su Krištolu Sapieha mokėsi 
užsienyje, Italijoje. Ten jiedu, kaip ben
dravardžiai, susidraugavo ir abu grįžo į 
Lietuvą. Patikęs Kordušas Lietuvos ir 
Lenkijos didikams už sumanumą politi
niuose reikaluose, už daugelio kalbų mo 
kėjimą. Netrukus jis vedęs tūlą Sapie- 
hų giminaitę ir gavęs apie Gardiną, net 
Žemaitiją keliolika dvarų. Pats likimo 
vergas, Kordušo prosenelis Lietuvoj bet
gi neprigijo. Keletą dvarų praūžė ir pa
bėgo į užsienį, palikęs žmoną su dviem 
vaikais ir dukterim. Toliau ši giminė vis 
labiau smuko, nyko ir pagaliau Kordušo 
tėvas beturėjo 800 ha dvarą.

Benjaminas Kordušas užaugino du sū
nus ir dvi dukteris. Vyresnioji duktė mi
rė 16 metų.sulaukusi, sūnūs dar 1918 m. 
išvažiavo į Lenkiją ir karininkais tar
nauja kariuomenėj. Pati jauniausioji 
Elena liko su tėvu. Kordušas nepabėgo 
Lenkijon, tikėdamasis, kad sūnūs su šval- 
ežerų ar ulanų pulkais atidundės į Lie
tuvą ir sutvarkys sermėgį, po jo palan
gėm su rusiškom burdankom bevaikščio
jant}. Nesuprato atgimstančios Lietuvos 
idealų ir nenorėjo suprasti. Kai parcelia
vo dvarą, palikdami jam 80 ha centrą, 
jis tik juokėsi ir valgė gerai iškeptą ka
lakutą.

— Na, ir užsidirbs tie bernai. Patys 
po kartuvėm galvas kiša, — sakė Benja
minas.

Ir prabėgo daug laiko. Vienas Kordu- ; 
šo sūnus, Tadas, jau pulkininkas, kitas, 
Boleslovas, kapitonas, o jam dvaro vis- 
tiek nebegrąžina. Kasdien jis vis giliau 

z > ir giliau brenda į skolas, kasdien žymiau i 
s ’ sensta, nors iš rūmų išėjęs ir moka dar | 

filosofiškai švilpauti. Pradžioje sūnūs tė
vą guosdavo, dabar nė neberašo. O gy
venimas jaunystėje buvo toks gražus! 
Apvažinėjo jis Italiją, Franciją; Varša- 
vą pažįsta, kaip savo kišenių. Grįš, būda
vo, į namus ir vos spėja iš traukinio iš
lipti — kumečių būriai išsirikiavę su
tinka jį be kepurių, mergaitės įteikia gė
lių. Pasibalnos, būdavo, arklį, laksto ait
varu po laukus, o sulinkusių kumečių bū
riai, prakaitą šluostydamies, sveikina jį, 
grįždami iš laukų dainuoja liūdnas, me
lancholiškas dainas. Jis sustabdydavo 
savo juodį, užkalbindavo nusirpusią, kaip 
vyšnią, mergiotę, kokį saldainį numesda
vo, pakalbėdavo su štukorium kalviu 
Ksaveru, kuris ir jam pačiam įrodinėda
vo matęs velnią ir laikęs jį už uodegos. 
Grįžęs į rūmus, dažnai pastebėdavo ant 
stalo primerkta gėlių: jievų ir smilgų, 
purienų. Tai kuri nors mergiotė priskin- 
davo jam už saldainį, o tarnas Adomas 
tylutėliai padėdavo, nes Benjaminas to
kią pagarbą pareikšti mėgdavo leisti.

— Paprastos gėlės, bet jos kažkuo ypa
tingos, — sakydavo Benjaminas ir grie
bėjų eilėj nužiūrėdavo, kuri jam atnešė 
gėlių.

Kordušas užsirūkę paskutinį papirosą. 
Vienam šone jį sudiegė dieglys. Bet vaiz
das po vaizdo driekėsi prieš akis, kaip 
papiroso dūmai, čia dingdami, čia vėl 
kildami į aukštį rutuliukais ir mėlynom 
juostom.

Joks meno kūrinys, jokia teorija nega
lėjo Kordušui duoti tiek pojūčių, sma
gaus užsimiršimo, tiek noro gyventi, kiek 
pats gyvenimas. Tačiau teorijos — me
nas, mokslas — nebūtų dabar, jau sens
tančiam, palikusios didelį skausmą, ne
permaldaujamą pasiilgimą jaunatvės 
kvaišulių, kaip padare gyvenimas ir jo 
smaguriavimas.

Per anksti jis ėmė žilti, per greit jo 
_ oda aprūko ruda senatvės spalva.

Pikta, niekuo neužgesinama vidujinė 
ugnis jau seniai degino Kordušą lėtai, 
kaip akmenį. Nesutrupėjo, nevirto pele
nais jis tik todėl, kad ilgą laiką visi re
gimi ir pojūčiais pasiekiami daiktai ja
me išugdė ir išlaikydavo keistą dvasios 
pašėlimą. Ir ties amžinojo atilsio duobe 
jis dažnai stovėdavo su rūkstančiu papi
rosu dantyse. Jis mesdavo žvilgsnį į ap
linką, kaip Napoleonas kalbėdamas gvar
dijai paskutinį kartą. Tačiau ne visuo
met taip būdavo. Užsidaręs nuo visų kai
mynų, smerkdamas juos už pasyvumą, iš
tižimą ir per ilgus, bailius delnų spaudi
mus su. ūkininkais, lietuviškąja inteligen
tija, Kordušas nekęsdavo gyvybės, šlykš- 
tėdavos tuo, kas juda, kruta, kovoja dėl 
gyvenimo ir stato jo mažyčius, bet amži
nus sfinksus. Net žydinčios gėlės, pra
zvimbiančios bitės jo širdyje sukurda
vo tokį pragarą, kad jam iškrisdavo pa
pirosas iš dantų ir Napoleono žvilgsny
je blykstelėdavo nuomariu sergančio 
žmogaus pasišlykštėjimas ir išgąstis.

Eidamas laukais ar šiaip pastebėjęs di
desnį ūkininkų jaunimo būrį, Kordušas 
pajusdavo kažkokį šaltį ir galvodavo. 
Puiku, linksminkitės, girtuokliaukite, 
greičiau išsigimsite. Gavote bent kiek 
sočiau pagyventi ir viską užmiršote. Mes, 
bajorai, gėrėme ilgiau...

Pasišovęs pamedžioti kiškių, kurių dar 
jo išparceliuoto dvaro apylinkėse buvo 
užsilikusių ir dažnai kaišiojančių savo 
ilgas ausis ties langais, Kordušas jau pa
matydavo ūkininkus barstant zuperį ar 
sėjant. Supykęs, kad seno medžiotojo 
jauni kiškiai nebebijo, įtūždavo ir ant 
ūkininkų. Neprakalbinęs, sielos gelmėje 
Kordušas melste melsdavo, kad zuperį 
vėjai nupūstų ir javai nederėtų nė šešto 
grūdo. Dirbkit, gyslas išsitampykit, o 
vistiek ta žeme neilgai naudositės, šitie 
lygūs žemės rėžiai buvo mano. Jūs atė- 
mėt, atėmėt prievarta,—kartodavo, kaip 
poterius... — Šventasis tai toks žmogus, 
kuris viską atidavė kitiems, o sau pasili
ko tik kančias ir pažeminimą. Aš, Ben
jaminas Kordušas, ne šventasis!

Retkarčiais susiginčijęs su vietiniu 
mokytoju, pienininku ar kitais inteligen
tais dėl Lietuvos dvarininkų praeities, 
dėl vergijos, Benjaminas Kordušas ne
tekdavo pusiausvyros ir jo užsirakini- 
mas savyje sprogdavo, kaip muilo bur
bulas. Aš niekuomet nekaltinau ir ne
kaltinu savo protėvių, kad jie buvo įve
dę ir palaikę vergiją, — stengdavos Kor
dušas leisti iš burnos šaltus ir aštrius, 
kaip skustuvas žodžius, nors jo dešiny
sis petys smarkiai trūkčiodavo. — Tai 
buvo savotiškai puikus gyvenimas. Toms 
pelėms, kurios dabar aria mano laukus, 
nereikėjo nieko galvoti. Nūdien galvoja 
ir visai sumenko. Pažiūrėkit, kaip jie fi
ziškai atrodo. O pagaliau, ar dabar ne 
vergija? Visa Europa vergauja buvu
siems katorgininkams, kalviams, grindų 
valytojams. Visokios idėjos į jų galvas 
lenda, kaip kulkos į sieną. Taip pasakė 
kažkoks francūzų rašytojas, bet tai ne
svarbu, panie. Mosci panovie, ir jūs esat 
vergai. Ir jūs nedrįstat galvoti, kaip no
rit, nes bijot, kad galit netekti naujos 
skrybėlės. Nuosavybe — tai nesveika 
iliuzija. Vienam obelies žiedai labai gra
žūs, o kitam niekis. Vienas rugius sė
damas džaugiasi, kitas verkia. Pavyz
džiui belaisvis bernas ir... aš pats. Kai 
tik susikūrė valstybės, žuvo ir visokia 
nuosavybė. Lietuvos nepriklausomybė 
reikalinga tik jums, paprastųjų ūkinin
kų saujai ir jaunajai inteligentijai. Ūki
ninkas nesupranta tų dorybių, kurias 
jam jūsų valstybė laiduoja. Jūsų svajo
nės jam svetimos.

Šitokį piktą pamokslą išdrožęs, Kor
dušas pasijusdavo jaunesnis ir sveikes
nis. Tik jis supykdavo, kad tie inteligen
tai su juo retai tesiginčydavo, o su šypse
nom žiūrėdavo į jį tokiais žvilgsniais, 
tarsi jis, senas vilkas, uždarytas geleži
niam narve.

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
mėn. buvo 7.6 bilijonai dole
rių, daugiau negu 41% už 
praeitus metus. Nors įplaukų 
suma auga, valdžia buvo pri
versta skolinti vis didėjan
čioms karo išlaidoms. Grynas 
deficitas 3.6 bilijonų dolerių 
fiskaliams 1940 metams per
viršys 12.6 bilijonų ateinantį 
liepos menesį.

Vidutinė nuošimčio rata, 
kurią valdžia moka už skolas, 
nukrito ligi žemiausio laipsnio 
Amerikos istorijoj,—nuo 2.- 
566% gruodžio mėn., 1940 m., 
ligi 2.409% 1941 m. gruodžio 
mėn.

Praeitą gruodžio mėnesį iš
laidos karui užaugo ligi 1.8 
bilijono dolerių, tai yra, 22% 
šalies įplaukų. Bet tai “tik 
mažmožis sulyginus su tuo, ką 
mes turime įvykdyti, kad iš
silaikyti kaipo laisva tauta.” 
Fiskaliais metais, 1943 m., ka
da 65 bilijonai dolerių, arba 
daugiau negu pusė tautinių 
įplaukų bus išleista karui,— 
Suv. Valstybių karo pastangos 
puikiai lyginsis su kitų tautų 
pastangomis. Anglija šiandien 
paverčia apie pusę savo tau
tinių įplaukų karui, kuomet 
Vokietija sunaudoja apie 
60%. Aukštesnė Vokietijos ra
ta yra galima tik todėl, kad 
ji sistematiškai griebia med
žiagą ir padirbtus produktus 
iš užkariautų Europos šalių.

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

Livingston, N. J.

ri

lietuvių 9 
Susivieniji- 
jau 20 na- 
išpildys sa-

Kas Mus Pralenksite?

šis New Jersey miestelis tu- 
tik apie 12,000 gyventojų. 

Randasi jis ant aukšto kalno,
prie garsaus Eagle Rock.

čia randasi ir 
šeimos. Bet mūsų 
mo 47 kuopa turi 
rių ir greitu laiku
vo kvotą naujų narių gavime; 
tuomet gražiai “apšluostys no
sis” didelėm 3-čiam apskrityj 
kolonijom ir laimės pirmą do
vaną !

Na, 
stosite 
dysite 
dienai
džio? Subruskit ir nelikit uo
degoj !

gerbiamieji, kuri kuopa 
mums ant kelio ir ban- 
atsilaikyti ligi kovo 15 
ar ligi pirmos balan-

Liūdna žinia iš mūs apylin
kes, tai kad mūsų gera drau
gė, Barbora Palson, serga ir. 
randasi ligoninėj.

Sakoma, liga gan rimta. To
dėl, varde jos ir mūs visų 
draugiškumo, labai prašyčiau 
tą draugę aplankyti, kas tik 
išgalit. O aplankydami ją ser
gančią, pasitarnausim savo 
organizacijos principams ir 
žmoniškumo sąjausmui.

Ji randasi: General Hospital, 
(ir dar kaip ten ją kitaip už
vardina), Central Avė. ir 
•Munn Avė. kampe, East Or
ange, N. J., ant antro aukšto, 
kambario num. 19.

Lankyt galima kas dieną : 
2—3 vai. po pietų ir 8—9 va
landą vakare.

ši draugė labai myli skaity
ti progresyvę spaudą, todėl, 
kas turit gerą knygelę, sutei
kit jai pasiskaityti. Gerą lite
ratūrą skaitant, greičiau mo
notoniškas laikas praeina. Ap- 
simiršta liga ir sveikatai ge
riau. Ligonei jau'du syk davė 
kraujo ir dar reikės. Kas jau
čiatės galį suteikti jai kraujo, 
labai prašom pranešt jai ar 
jos draugui, Antanui Palson- 
Palubinskui. Jie amžinai bus 
jums dėkingi, arba., atlygins 
pinigiškai.

šiuos žodžius rašantis, lin- 
ki draugei greit© pasveikimo!

G. A. Jamison.

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. m.

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

grupė šoks Lietuvos liaudies šokius ir bus 
senovės lietuvių kostiumuose.

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

Vakare įžanga 20c. Muzika nuo 6 p. m.

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

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

Programą duos Latvių Choras iš New York.

Kiekvieną Vakarą Karšti Valgiai 
ir Visoki Gėrimai

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

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

Vienas blokas nuo Broadway

4 BUYĮM UNITED
STATES IPr SAVINGS 

’mL/BONDS 
LOj AND STAMPS

ANGLAI IŠSIUNČIA 
DAUG TANKŲ Į 

UŽSIENIUS
Anot lordo Beaverbrooko, 

tai 1941 metais Anglija iš
gabeno 3,000 tankų, o įsiga- 
beno 200; iš svetur gavo tik
tai 2,134 orlaivius, o išsiun
tė užsienin 9,781.

KELRODIS Į “LAISVES” 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.

itliOihniiiAiltntlrfWw
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 15. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

šiandien sakė:
Sovietinė kariuomenė vis vedė ofensyvos mūšius 

prieš priešus.
Sovietų daliniai, komanduojami drg. Panfedovo, per 

vienas kautynes nugalėjo atkaklų vokiečių pasipriešini
mą ir pagrobė 17 kanuolių su amunicija, 50 arklių ir kt. 
Liko užmušta 250 priešų kareivių ir oficierių.

Raudonarmiečiai kariniais veiksmais Leningrado 
fronte per dvi dienas sunaikino du priešų tankus, 88 
kulkasvaidžius, bateriją apkasų patrankų ir pagrobė 
27 kulkasvaidžius, 26 automatiškus šautuvus ir radijo 
perduotuvą. Liko užmušta 1,800 priešų kareivių ir 
oficierių, taipgi paimta kiek vokiečių į nelaisvę.

Sovietinė kariomenė, komanduojama drg. Zinovjevo, 
vakariniame fronte išvijo vokiečius iš keturių apgyven
tų vietų ir sunaikino per 750 jų kareivių ir oficierių.

Kitoje šio fronto dalyje raudonarmiečiai atmušė 
priešų kontr-atakas ir pagrobė tris prieštankines ka- 
nuoles, 10 apkasinių patrankų, 26 kulkasvaidžius, 13 
automatiškų šautuvų, 50 paprastų šautuvų ir 20,000 
kulkų.

Priešai metė savo atsarginę kariuomenę į mūšius.
Keliose fronto dalyse vokiečiai fašistai darė kontr

atakas, bet buvo atmušti su sunkiais jiems nuostoliais.
Vas. 14 d. per kautynes ore buvo nušauta žemyn 

septyni vokiečių orlaiviai. Sovietai prarado penkis lėk
tuvus.

Vas. 15 d. trys vokiečių orlaiviai buvo nušauti arti 
Maskvos.

Tarp vasario 2 ir 14 d. vokiečiai prarado 269 orlai
vius, o rusai 83.

Dover, Foxcroft, 
Maine

Per Kraują Išvaduos
Tarpe miškuotų kalnų ir 

ežerų tūno pavietavas Dover 
Foxcroft, dvilypis miestelis 
(tai yra suvienytas j vieną). 
Tolydžiai talkšo Sebec ežeras, 
12-kos mylių ilgio. Dabar jau 
storas ledas dengia j j. Aplink 
daugybe namelių, įvairiom 
spalvom maliavoti, — mirga. 
Čia ir tūli lietuviai jų turi, ir 
taip vasaros laiku pasilsi gra
žiuose vasarnamiuose.

Taipgi, šiame miestelyje 
apie dvidešimt šeimynų lietu
vių gyvena; tūli jų išsisklai
dę ant farmų pragyvenimą pel
nosi. Ir veik visi yra laisvų min
čių. Tik politikoje į vieną su
sipratusių darbininkų būrį ne- 
supuola. Man tinka ūkininkai 
Bacilai; tai seni “Laisvės” ve
teranai. Jie puikiai atsimena 
“Laisvėje” tilpusių apysakų 
bei svarbiųjų straipsnių turi
nį. Už tai yra bravo, “Laisvės” 
skaitytojai!

Beje, čion dirbtuvėse ir 
miško kirtikų darbai eina ge
rai.

AMERIKOS LAKŪNAI
BURMOJE GAVO LE

KIANČIU TVIRTOVIŲ
I

Chungking. —Liuosnoriaii 
amerikiečiai lakūnai, vei-' 
kiantieji išvien su anglais' 
Burmoje prieš japonus, ga
vo didžiųjų bombinių orlai
vių, tame skaičiuje ir vadi
namų lekiančiųjų tvirtumų.

PREZIDENTAS UŽGYRE 
500 M1LI0NŲ DOLERIŲ 

PASKOLĄ CHINAM
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pasirašė 
kongreso priimtą tarimą, 
kuris paskyrė 500 milionų 
dolerių paskolos Chinijai — 
karui prieš Japoniją ir eko
nominiams chinų reikalams.

MIL10NAI LAPELIU IŠ 
SOVIETŲ ORLAIVIU

Maskva. — Sniegų audros 
kenkia ir rusam daugmeniš- 
kai veikt prieš vokiečius ir 
suomius šiauriniame fronte.

Vietos gyventojai giliai su
sirūpinę apie karą bei fašis
tiškų plėšikų užpuolimą ant 
mūsų ramios šalies ir nekant
riai laukia mirtinų smūgių dėl 
hitlerizmo ir japoniško fašiz
mo. žinoma, ne taip jau greit, 
bet barbarai turės pulti į pra
žūtį nuo spaudimo Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir Suvieny
tų Valstijų demokratiškų ar
mijų. Vėl tūli lietuviai džiau
giasi, kad Raudonoji Armija 
jau artinasi prie Lietuvos, ir 
neužilgo raudonarmiečiai per 
savo kūnus ir kraują išvaduos 
brolius lietuvius iš po hitleriš
kų govedų nelaisvės.

Jauna Mergaitė.

miesto majorui p. II. W. Jack- 
sonui, kam iš miesto iždo yra 
paskirta suma pinigų priėmi
mui A. Smetonos, kuris “vizi
tuosiąs” šį miestą.

James Drury protesto bal
sas tilpo vietos laikraštyj “The 
Baltimore Evening Sun”, va
sario 6 dienos laidoje. /

Tame proteste p. Drury nu
rodo, kad miesto iždas netu
rėtų naudoti gyventojų pini
gus, sudėtus miesto reikalams, 
priėmimui p. A. Smetonos, 
kuris turi simpatijų nacių re
žimui, ir kuris, važiuodamas į 
šią šalį, buvo “staptelėjęs” 
(stop-over) Berlyne.

Prieš kiek laiko, šio mies
to sąmatų taryba (Board of 
Estimate) paskyrė iš miesto 
iždo $300 A. Smetonos priė- 
mimui-pavaišinimui. Tas buvo 
padaryta prašant p. W. F. 
Laukaičiui, kuris yra miesto 
tarybos nariu.

P-nas James Drury, savo 
proteste šio miesto majorui, 
nurodo, kad A. Smetona, va
žinėdamas miestas nuo mies
to, skleidžia mintį tarp lietu
vių, būk Vokietija leisianti 
lietuviams įsikurti “neprigul- 
mingą” Lietuvą.

Kiek liečia Baltimores lie
tuvius, ypač progresyvius, tai 
jie seniai žino, ko verti nacių 
Vokietijos prižadai, ir kaip 
nacių režimas “globoja” lietu
vius Lietuvoje dabar. Už tai 
pažangieji Baltimores lietuviai 
karštai pritaria p. James Dru
ry pareikštam protesto balsui 
prieš “J. Eks.” Smetonos trak
tavimą taksų mokėtojų kaš
tais. Jų nuomone, tokis as
muo kaip Smetona, kuris ban
ditišku būdu nuvertė teisėtą
ją Lietuvos valdžią, ir pats 
save pasiskelbė “tautos vadu”, j 
—neprivalo tikėtis demokra-j 
tiškos Amerikos piliečių sim-Į 
patijų arba būti vaišinamas jų i

pinigais.
Karštai Stoja už Smetoną 

W. F. Laukaitis
W. F. Laukaitis yra “Lie

tuvai vaduoti sąjungos” vie
tos skyriaus pirmininku. Toji 
“sąjunga” yra susirišusi su 
“Tautos gelbėjimo fondu”, 
kuris angliškai yra žinomas 
kaip “National Relief Fund”, 
ir yra įregistruotas Valstybės 
Departmente “for the purpose 
of aiding Lithuanians in Ger
many.”

Norėdamas nuginčyti James 
Drury daromus kaltinimus A. 
Smetonai, p. Laukaitis per 
spaudą pareiškė:

“The sole purpose of Mr. 
Smetona’s visit to Baltimore is 
to stimulate the response of 
Lithuanian Americans to the 
defense bond sale and other 
war efforts.” (“Pono Smeto
nos vizitas Baltimore!! turi 
vienintelį tikslą, tai kad suža
dinti Amerikos lietuvių veik
lumą pardavime apsigynimo 
bonų ir rėmime kitų karo pa
stangų”).

Kiek lietuviams žinoma iš 
p. Smetonos “vizitacijų” ki
tuose miestuose, tai jis pir
miau neturėjo to “vienintelio 
tikslo.” Jo kalba visuomet bu
vo nukreipta prieš Sovietų Są
jungą, kuri yra mūs šalies ge
riausia talkininkė prieš fašis
tinius agresorius; “J. Eks.” nė 
žodeliu nepasmerkdavo nacių 
Vokietijos žvėriškus apetitus 
bei jos negirdėtą tironiją. Lie-, 
tuviai Amerikos piliečiai žino 
p. Smetonos “gilius įsitikini
mus”; jie nenori, kad koks 
ten Berlyno “pateptinis” duo
tų jiems paakstinimus mūs 
šalies gynimo reikalais. Tokių 
žmonių “stimuliantai” gali tik 
pakenkti mūs šalies vieningu
mui ir pastangoms, dedamoms 
nugalėjimui mūs užpuolikų!

Rep.

BRIDGEPORT, CONN

SKELBKITES LAISVĖJE

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

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

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

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

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

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

LIETUVIŠKA ★

Rhcingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Maskva. — Sovietų lakū
nai pasėjo du milionus la
pelių su atsišaukimais į už
imtų vietų žmones sukilt 
prieš vokiečius; o į vokie
čių linijas jie primėtė de
vynis milionus lapelių, kur 
sako, jog vokiečiai neišven
giamai liks sumušti; šaukia 
vokiečius kareivius pasiduot 
ir žada gerai elgtis su pa
siduodančiais.

Bataan. — Japonai, grob
dami maistą, badu marina fi- 
lipinus ir, pririšdami prie stul
pų, plaka tuos, kurie pritaria 
Jungtinėms Valstijoms.

Burma. — Verda kauty
nės tarp anglų ir japonų, 
kurie per pietinę Burmą, 
anglų koloniją, briaujasi 
linkui Thatono.

JAPONŲ PARAšIUTIS- 
TAI SUMATROJ

London. — Pranešama, 
kad naciai nužudė dar 24 
francūzus už priešingumą 
vokiečiam.

Redakcijos Atsakymas
Pacauskui, Lost Creek, Pa. 

Išversti iš lietuvių į anglų kal
bą eilėraštį yra sunkus dar
bas; mes neturime tokių ver
tėjų ir todėl Jūsų prašymo pa
tenkinti negalime.

Baltimore, Md.
Baltimores Gyventojai Va
dina “J. Eks.” Smetoną Pro 
-nacių; Piliečiai Protestuoja 
Prieš Miesto Valdžią, kam 
Ji Paskyrė $300 Smetonos 

Pavaišinimui.
James Drury, National Ma

ritime unijos vietinio lokalo 
viršininkas, įteikė protestą

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Maskva. — Raudonarmie
čiai Krime pradėjo žygius, 
siekiančius atvaduot Theo- 
dosijos uostą nuo vokiečių.

Maskva. — Sovietai atka
riavo nuo vokiečiu dar vie
ną svarbią kalvą ties Se
vastopoliu, Krime.

London. — Iš Stockhol- 
mo pranešta, kad sovietinia
me fronte žuvo dar vienas 
vokiečių generolas, Zentner.

Berlin. — Vokiečių radi
jas pripažino, kad rusai “į- 
lenkė” nacių liniją vienoje 
šiaurinėje fronto dalyje. 
Bet, girdi, kitur tai vokie
čiai atmušą rusų atakas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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 
85c.; Trcjankos, stambių ir gerų 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo žolės 85c.; Arbata dėl sumen
kimo diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Ligos Arbata 60c.; Inkstų ir Akme
nėlių Arbata 60c.

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

V:

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks Ketverge, 19 d. vasario 
(Feb.), 735 Fairmount Ave., 8 vai. 
vakare. Būkite visos. — Sekr.

(40-41)

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. Giiiaitiene.
(39-40)

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

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

žiu apdaru ................................ 1.60
Vainikėlis, maža maldų knygelė .50 
Kantičkos, visokių giesmių

knygele ..............................   1.75
Katekizmai ir Ministrantūra........25
Gydyklos nuo Baimės Mirties,

su daugeliu paveikslų ................50
Pontsko Piloto Galas ................... 10
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį........10
Kabalas arba Salamono Išmintis .15 
Girtuoklių Gadzinkos ................... 15
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .. .50
Sapnų Knyga, padaryta, su pa

veikslais ...................................  1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos .35
Mikaldos Pranašavimai ................. 25
Istorija Seno ir Naujo Testa

mento, su paveikslais ............25
Sveikata Ligoniams, knygelė, 

aprašo visokias žoles, kokios 
kam tinkamos ........................25

Karvės, jų nauda ir kaip pada
ryti gerus sūrius .................. 25

M. ŽUKAITIS
334 Dean St.

SPENCERPORT, N. Y.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

a

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANK1ETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN;

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4* 4*
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų' 
šermenine. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
4*

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

• ••••••••• •••••»••••••••••••••••••

i

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. "uusvw Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami ^utopiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Brooklyn, N. Y

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergrecn 7-8451

. IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SCNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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Keturių Dienų Pramoga- Purėjome Puikų Pabaltijo
Bazaras Prasidės Šių Savaitę Pautų Koncertų

C. Brooklyne Iš Jurginės Baliaus

Seniai laukiama brooklynie- 
čių keturiadiene pramoga — 
“Laisvės” metinis bazaras — 
prasidės jau ši penktadienį, 
vasario 20-tą ir tęsis per 21, 
22 ir 23-čią vasario.

Bazaras bus Central Palace 
salėse, 16-18 Manhattan Avė., 
Brook lyne.

Bazare kas vakarą turėsime 
įspūdingą dainų programą, 
kurią išpildys svečiai chorai ir 
mūsą vietinis Aidas.

Pirmąjį vakarą, 20-tą, ba- 
zaro atidaryme dainuos brook- 
lyniečiu populiarusis Aido 
Choras, vadovaujant Aldonai 
Žilinskaitei.

šeštadienį dainuos svečias 
greatneckiečiu Pirmyn Choras, 
vadovaujamas Jurgio Kazake
vičiaus.

Sekmadienį išgirsim kaimy
niškos New Jersey valstijos 
lietuviu Chorą S i e t y n ą iš

Daug Užsiregistravo 
Pirmą Dieną

Pereitą sekmadienį, pirmą 
draftui registracijų dieną, už
siregistravo apie 78 nuošim
čiai visų tarp 20 ir 44 metų 
amžiaus vyrų, kurie dar ne
buvo registruoti pirmesnėse 
draftui registracijose ir dar 
netarnauja kariuomenėj.

Registracija vesta nuo 7 ry
to iki >9 vakaro visose Lokali
nėse Drafto Tarybose. Tomis 
pat valandomis registracija 
vesta ir antrą-paskutinę regis
tracijų dieną, vasario 16-tą.

Daugelyje vietų registruotis 
atėjo tėvai su sūnumis. Buvo 
nemažai pereito pasaulinio ka
ro veteranų, kai kurie ir bent 
dviejų karų veteranai. Buvo 
amerikonų, buvo ir nei žodžio 
nesukalbančių angliškai atei
vių, atėjusių su savo perk ai bė- 
tojais. Tose vietose, kur di
džiumą gyventojų sudaro vie
na kokia tautinė grupė, buvo 
Drafto Tarybų parūpinti per- 
kalbėtojai. Taip, pavyzdin, 
Greenpointėj turėta 50 lenkų 
perkalbėtojų.

MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks šio ketvir
tadienio vakaro 8 vai., 419 
Lorimer St., Brooklyne. Visos 
narės būtinai daly vaukite. 
Kviečiame ir ne nares.

Valdyba.

Tyrinėdamas priežastį mir
ties nežinomo pėstininko, už
mušto busu, Bronxe, detekty
vas Claus, tapo sužeistas pra
važiuojančio automobilisto Na
zar iš Hicksville.

PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK IR 

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prižiūrėji

mui l’/a metų mergaitės ir apart- 
mentą biznierių porai. Atskiras 

<karrb.>ry~.. Ilga $50-55 i mėnesj. 
Reikalinga liudijimas apie asmenį 
(references). Kreipkitės: 1295 Ocean 
Parkway, Brooklyn, N. Y. Telefo
nas: Cloverdale 8-1218.

(38-40)

Newarko, vadovaujamą šali- 
naitės, pernai metais turėjusio 

įžymiausio lietuvių choro ryti- 
! nėse valstijose rekordą. Lais- 
I vės bazare turėsime progos 
pasiklausyti, kaip jam einasi 

: šiemet.
Pirmadieni, W a shingtono 

dieną, turėsime svečią nebuvė
li, Latviu Chorą iš New Yorko. 

! Gražiai atrodo, šauniai dai- 
Inuoja. Bus ko paklausyti.

Apart daugelio brangių do
vanų, kurios bus išleista bėgiu 
tų keturių dienų, ir smulkių 

i gražmenų ir praktiškų na
mams ir asmeniškam vartoji
mui daiktų, kurie yra sudo- 
vanoti ir dėlto bus galimi įsi- 

; gyt prieinamomis kainomis, 
kas vakarą dar bus šokiai ir 
vaišės.

Pirmą ir paskutinį vakarą 
įžanga tik 15c., šeštadienį ir 
sekmadienį po 20c.

Ką Veikia Lietuvių 
Liaudies Teatras?

čia keliais bruožais suminė
sime, ką Lietuvių Liaudies Te
atras veikia ir kokie įo laukia 
ateityj darbai. Pereitą sekma
dienį buvo South Brooklyne 
suvaidinta komedija “Atvažia
vo Su Kraičiu.” Pasirodo, kad 
mūsų lietuviškoj publikoj mi
nima komedija turi daugiau 
pasisekimo, negu bet kokis 
kitas veikalas. South Brook
lyne suvaidinta labai vykusiai; 
publikos buvo pilna svetainė; 
rengėjai linksmi, kad pramo
ga taip pasisekė; todėl jie pui
kiai pavaišino vaidintojus.

Ant kovo 8 ar 22 L. L. Te
atras užkviestas į Great Necką 
suvaidinti komediją “Atvažia
vo Su Kraičiu.” Bet dėlei prie
žasties, kad' vienas ar du į 
šio veikalo vaidintojai turi ap
leisti Brooklyną, negalėsime ir 
šios komedijos (“Atvažiavo 

Į Su Kraičiu”) ten vaidinti. Bet 
! L.L.T. sutinka G r e a t Necke 
i suvaidinti komediją “Teodo- 
lindą.” Nors apie tai dar galu
tinai riesusitarta.

*
Elizabethiečiai, varde LDS 

3-čio Apskričio, yra užkvietę 
ten suvaidinti Lietuvių Liau
dies Teatra viena iš susimokin- 
tų veikalų. Elizabethe susitar
ta suvaidinti drama — “Pa
vogtas Kūdikis.” Elizabethie
čiai nesigailės pamatę šį vei
kalą, nes pats veikalas sklan
dus, jausmingas ir jis suvai
dinamas gana vykusiai; var
giai kitose lietuvių kolonijose 
jį galėtų taip vykusiai suvai
dinti.

Andai teko kalbėtis su kai 
kuriais Patersono draugais; 
jie irgi pageidautų, kad juos 
aplankytų L. L. Teatras su 
kokia komedijaite, bet su pa- 
tersoniečiaiš oficialis susitari
mas dar nepadaryta.

Paminėtina, kad veikalus: 
“Pavogtas Kūdikis” ir “Atva
žiavo Su Kraičiu” sumokino 
Aldona šertvietytė, bet jai ap- 
sivedus ir turint įvairių kitokių 
reikalų, L.L.T. vaidintojai vai
dina patys, be režisieriaus. Bet 
kadangi čia yra keletas senų' 
ir patyrusių scenos mėgėjų, to
dėl dalykai sutvarkomi labai 
gerai ir darbas be režisieriaus 
nesustoja. Vienok Liaudies 
Teatras labai dėkingas Aldo
nai už pirmesnį kelių veikalų 
suvaidinimą, ir jos mokinimu 
mūsų vaidintojai labai daug 
pasinaudojo.

Beje, dabar L. L. Teatrui 
grimeracijos ir kitais reikalais 
pagelbsti mūsų scenos mėgė
jas ir veikalų rašytojas, Jonas 
Juška.

P. B., L. L. T. Sekretorius.

Vasario 14-tos vakarą, per
pildytoj Finų Salėj, 15 West 
126th St., New Yorke, įvyko 
Pabaltijo tautų—lietuvių, lat
viu, estu ir suomiu—bendrai 
rengtas koncertas-balius. ,

Vakaro programą pildė pa- 
rinktinės meno grupės ir so
listai iš visų dalyvaujančių 
tautų, taipgi ir kitataučių: 
Mandolinų Simfonijos Orkes
trus grupė, vadovaujant Mat
thew Kahan’ui, ir David Tul- 
chinoff, rusas solistas.

Estu menininkus atstovavo 
choras, vadovaujamas A. Pres- 
sman’o, Harold Maggi, armo- 
nistas, Vladimir Padva, žymu
sis koncertų artistas, taipgi 
Liaudies šokių grupė, vado
vaujama L. Sucksdorf.

Latvių dainavo choras, va
dovaujamas Saros Gibet, ir 
Lillian Jameson, solistė.

i Lietuvių menininkų turėjom 
i Aido Chorą, vadovaujamą Al- 
■ donos Žilinskaitės, ir Birutą 
Ramoškaitę, solistę. Chorui ir 
solistei akompanavo B. L. ša- 
linaitė. Beje, vienoje dainų 
gražiai išstojo solistė N. Juš
kaitė.

Programoj paskutiniu buvo 
finų vyrų choras ir paskiau 
mišrus choras, kuris po kele- 
tos koncertinių dainų užbaigė 
programą vadovavimu visai 
publikai sugiedoti Amerikos 
himną.

žodžiu, programa buvo įdo
mi ir graži. Visiems buvo žin
geidi! pažinti vieni kitų meni
ninkus. Visu menininkai buvo 
bent vidutiniai, o kiti jau 
aukštai prasisiekę. Pavyzdin, 
estų choras šiuo tarpu silpno
kas skaičiumi ir išsilavinime, 
armonistas ir šokių grupė vi
dutiniai, bet užtai jie turėjo 
savo virtuozą pianistą Padvą, 
kuris, reikia pripažinti, skam
bina puikiai ir buvo atkartoti- 
nai iššauktas scenom

ALDLD 55 KP. NARIAMS
Literatūros Draugijos 55-tos 

kuopos susirinkimas įvyks ant
radienį, vasario 17-tą (šį va
karą), Šapalo-Vaiginio salėj, 
147 Thames St., Brooklyn, 
(Ridgewoode). Visi nariai bū
kite ir atsiveskite naujų na
rių. K. Kor.

mTrF
Vasario 13 dieną, einant iš 

darbo, automobilius užmušė 
lietuvį Juozą Pupek, 35 metų 
amžiaus, kuris gyveno 181 
Shaler Ave., Fairview, N. J. 
Kūnas parvežtas ir pašarvo
tas graboriaus M. P. Bieliaus
ko koplyčioj. Bus palaidotas 
vasario 17-tą, šv. Trejybės ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
graborius M. P., Ballas-Bie- 
liauskas.

Kavaliauskaite Pradeda 
Iš Lovos Pakilti

i Pereitą šeštadienį buvo at
silankius Laisvės įstaigon Li
lija Kavaliauskaitė, Laisvės 
raštinės darbininkė. Iš lovos 
jau pasikelia, bet dirbti dar 
megali, kadangi mina geležine 
koja. Savajai kojai pilnai iš- 
sveikti dar ims nemažai laiko.

Latvių choras gana skaitlin
gas ir turi gerų, puikiai išla
vintų balsų. Jų moterys išėjo 
scenon pasirėdžiusios tautiniais 
rūbais. Solistė Jameson taip
gi turi malonų ii‘ gerokai jau 
pralavintą soprano balsą.

Lietuvių Aido Choras šau
niai pasirodė, šį kartą pasi
rinkęs melodingas, gyvas dai
nas, puikiai susimokinęs ir 
energingai, žavingai jas sudai
navo. Taipgi gražų įspūdį da
rė merginų uniforma. Akims 
labai malonu ir kitataučiams 
stačiai stebinantį reginį suda
ro mūsų choras savo jaunumu, 
kadangi didelę didžiumą cho
ro sudaro jaunimas, kuo nei 
viena kita grupė negali pasi
didžiuoti.

Biruta Ramoškaitė visuomet 
gražiai dainuoja ir kas kar
tą vis gražiau, tačiau šį kartą 
dainavo nuostabiau už visus. 
Taip iš anksto pasirinktąsias 
Kačanausko ir šalinaitės kom
pozicijas, taip priedams duo
tąją anglišką dainą ji sudai
navo nepaprastai jausmingai 
ir skambiai. Jeigu ne vėlyba 
valanda, jos sukeltas entuziaz
mas rodė, kad iš jos būtų bu
vę reikalauta dar labai daug 
dainuoti.

Finų choras išstojo biskį di
desnis už mūsiškį Aidą. Jis tu
ri labai stiprių vyrų balsų ir 
harmoningai, gražiai dainuo
ja. Bet pernai jų choras buvo 
daug skaitlingesnis ir dainavi
mu aiškiai viršijo Aidą, šie
met, sakoma, išvažinėj imas 
daugelio jų žmonių į užmiestį 
apsigynimo darbams daug ap
sunkina ir chorui veikmę, bis
kį apsilpnino, o mūsų Aidas 
per šiuos metus gerai pasispy
rė stiprėti ir sustiprėjo, taip, 
kad šiemet sunku buvo spręs
ti, kuris Jš tų puikių dviejų 
chorų geresnis. Atrodo, kad 
abu lygiai puikiai dainuoja.

Pertraukoje trumpai kalbė
jo Amerikos Ateiviams Ginti 
Komiteto atstovas Schwab, ra
gindamas remti Amerikos pa
stangas laimėjimui pergalės 
šiame karo ir atsišaukdamas 
aukomis paremti to komiteto 
darbą, taipgi Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos kovotojus. Suau
kota $74 su centais, nors da
lyviai jau būvo pasimokėję po 
55c. įžangos.

Po programos, iki gerokų 
paryčių tęsėsi šokiai dviejose 
salėse ir vaišės prie šios pra
mogos rengėjų stalo, taipgi ir 
salės savininkų didžiulėj val
gykloj. šokiams grojo Jurgio 
Kazakevičiaus orkestrą, o ki
toj salėj (roof gardene) finų 
orkestrą. Rep.

[ IT'S JUST LIKE i
FINDING MONEY! 1

Penktadienio vakare, vasa
rio 13-tą, LDS 46 ir ALDLD 
24-ta kuopos surengė prakal
bas Neprigulmingo Kliubo sve
tainėj. Kalbėtojais buvo drg. 
K. Petrikienė ir drg. D. M. šo- 
lomskas. Kalbėtojai labai ge
rai atliko savo užduotį, paša-Į 
Rydami po gerą prakalbą. 
Ypatingai draugės Petrikienės 
mes buvome pasiilgę pasiklau
syti prakalbos. Prisirinko gra
žus būrelis darbininkų. Bet 
moterų buvo permažai. Mes, 
rengėjai, dėjome pastangų 
gauti moterį kalbėtoją, many
dami, kad bus daugiau mote
rų. Susirinkusieji labai godžiai 
klausėsi.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui, surinkta $4.57. 
Taipgi drg. J. žemaitis paau
kavo $1 svederiams. Pora 
draugų susidėję užsirašė 
“Laisvę” šešioms savaitėms į 
kliubo svetainę. Ir dar apie 
trejetas draugų paaukavo 
“Laisvės” reikalam.

Vardai aukavusių lėšų pa
dengimui: P. Burneikis $1, V. 
žemaitis ir G. Sesnauskas po 
50c., J. Budreika ir J. Valei
ka po 25c., viso $4.57. Ren
gėjai atsiprašo tų draugų, ku
rių vardai liko nepaimti.

Aukavo “Laisvės” reikalam: 
N. Laita $1, P. Jenkauskas 
50c. Po “Laisvės” hankieto, 
daktaras ir Mrs. Sobel aukavo 
“Laisvei” $3, ką M. Yuškienė 
pridavė “Laisvės” gaspadoriui.

Visiems aukavusiems ir už 
atsilankymą į prakalbas ren
gėjai taria ačiū. M. R.

Vasario 14-tos vakarą įvyko 
šv. Jurgio Draugijos 49-tas 
metinis balius Grand Paradise 
salėse. Balius buvo gana tur
tingas publika, ypatingai jau
nais šokėjais, kadangi Jurgi- 
nėj yra įsigyvenus tradicija 
kiekvienam nariui prieš balių 
išsiuntinėti bilietus. Nariai, ga
vę bilietus, jeigu patys jaučia
si pritingę šokti ar baliavoti, 
nusiunčia savo įpėdinius, kurie 
tik ir laukia tradicinių Jurgi

nės balių.
Baliuje buvo ir no jurgie- 

čių, visokių pažiūrų žmonių. 
Matėsi nemažai biznierių ir 
tūli profesionalai, taipgi, LDS, 
“Laisvės”, Pil. Kliubo ir kitų 
draugingų įstaigų ir broliškų 
org. viršininkų, čia jau matė
si ir seni J-nės veikėjai Kairys, 
Balčiūnas ir eilė kitų.

šokiams grojo Steven Fritz’o 
dvi orkestros—viena lietuviš
kiems, kita amerikoniškiems 
šokiams. “Laisvės” Rep.

Užsispyrė Numirti
J. Orleans, 40 m., biznie

rius, apsipylęs save kerosimi 
užsidegęs, o paskiau nušokęs 
nuo stogo 6 aukštų apartmen- 
tinio namo 1675 W. 9th St. 
Buvęs nusiminęs dėl nepasise
kimų biznyje.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Clement Vokietaiti f
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 ,

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Nubalsuotas N. Y. Judžių Kritikų 
kaip geriausias 1941 m. judis

Orsono Welles’

‘Citizen Kane’

"Gaire judžių i/torijoj.”
Romain Rolland.

‘Baltic Deputy’
Taip pat : Naujausios Karo Žinios

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas 
pakeisite i

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

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

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

★★★
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NAUJA LIETUVIŲ -sgj
RESTAURACIJA ,

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

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

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

karšti valgiai jus pasitiks.
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

<♦>

< > <♦>

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 ĄVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Religijiniu daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

>

afiresas:
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. E V. 4-8698

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

MATEUŠAS SIMONAVICIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

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

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

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦)

<!>

<♦>

<f>

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

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




