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Dar Apie Singapore Žlu
gimą.

Ką Sako Korespondentai:
H. R. Knickerbocker, 
Harold Guard, 
Cecil Brown?

Rašo R. MIZARA

Singapore žlugimas — pate
kimas japonams — ilgai 
diskusuojamas. Kaltininkai dėl 
jo tokio greito žlugimo gal būt 
neišaiškės net iki po karo, nes 
vargiai jų kas dabar ir bejieš- 
kos.

Singapore tvirtumos žlugi
mas yra vienas didžiausių 
Jungtinėms Tautoms smūgių 
šiame kare. Tą p r ip a ž i n o 
premjeras Chinchillas, tą pri
pažįsta kiekvienas, stebįs karo 
eigą Ramiajame Vandenyne.

žemiau paduosiu kai kurių 
korespondentų, e s a n čių Ra
miajame Vandenyne, nuomo
nes tuo reikalu.

bus

H. R. Knickerbocker, esąs 
Sydney mieste, Australijoj, ra
šo, kad žlugimas Singaporo 
yra didesnis anglams smūgis 
negu Dunkirkas, kur jie pra
rado daugybę kariniu reikme
nų 1940 metais.

žurnalistas teigia, kad, jei 
japonams pavykti] pasiimti 
Rytų Indijas ir Australiją, tuo
met jie, japonai, užpultų 
Jungtinių Valstijų sausžemį. 
Dėl Singapore žlugimo yra 
didelis susirūpinimas Australi
jos žmonėse. “Kas galėjo sap
nuoti, kad Filipinai ilgiau at
silaikys 
klausia

Taip,

kaip Singaporas?. . .” 
austrai iečiai.
kas galėjo tikėtis ?.'...

V
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Raudonieji Raiteliai Atėmė JAPONAI PRADĖJO
40 Punktų nuo Vokiečių 

Leningrado Srityje i
Maskva, vas. 17. Rau

donosios armijos raiteliai, 
žymia dalim kazokai, Lenin
grado fronte atkariavo nuo 
vokiečiu 40 kaimu ir mies
telių per kelias paskutines 
dienas.

London. — Anglų radijas

SOVIETAI LAUŽO NA
CIU KONTR-ATAKAS
Maskva, i Rusai vis žy

giuoja pirmyn, stumdami 
vokiečius atgal, nors naciai 
kur kas stipriau priešinasi.

Centraliniame fronte So
vietai atkariavo dar kelis 
punktus, užmušdami per 1,- 
000 vokiečiu.

Karelijoj sovietiniai par
tizanai užėmė keturis kai
mus antrapus suomių fron
to ir sumušė vokiečius.

Verda nuožmios kautynės, 
pietiniai-vakariniame fron
te, kur vokiečiai kontr-ata-

tęigia, jog Raudonoji Armi
ją, atakuodama vokiečius į 
pietus nuo Smolensko,, per- 
vijo juos per Sož upę, įte
kančią į Dniepro upęt kuri 
plaukia linkui pietų-vakarų 
į Baltgudiją.

Rusu šarvuotlaivis bom
bardavo vieną vokiečių už
imtą kaimą arti Leningra
do.

Pietiniame fronte, rau
donarmiečiai, grumdamiesi 
artyn Charkovo, išmušė vo
kiečius iš kelių kaimų, sto
vinčių aplink to didmiesčio.

Sovietų kariuomenė, vei
kianti dviem ruožtais, į 
šiaurius ir pietus nuo Smo
lensko, grūmoja plačiu lan
ku apsupt vokiečius-toj sri
ty j.

n
SMARKIAU BOMBAR- 

DUOT AMERIKIEČIUS
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, vas. 16. — šiandieninis karo departmen- 
to pranešimas sako:

Filipinų Sritis — Japonų artilerija labai bombardavo 
amerikiečių pozicijas Bataan pusiausalyje per paskuti
nes 24 valandas. Laiks nuo laiko įvyko pėstininkų susi
kirtimai keliose fronto dalyse. Japonų orlaiviai darė 
veiklius žygius per dieną.

Nieko nėra pranešt iš kitų sričių.

GREEN IR MURRAY UŽ ROOSEVELTO 
PARAMA LAIKINIEM BEDARBIAM

Sovietu Padaryti 
Naciam Nuostoliai 

Jūrose ir Ore

Washington. — Amerikos kratai gubernatoriai iš piet. 
IDarbo Federacijos pirmi- valstijų. Prieš ji kalbėjo Mi
niukas William Green h- nnesptos gub- rep. Harold 

.. .... , Stassen is Minnesotos, No.CIO uniju generahs pirmi-! n , T m n• -i niČT i\/i • iCarohnos gub. J. M. Broug-mnkas Philip Murray ragi-L, . ,, ui -X- hton ir kiti. Vieni ni pasa-no kongresą be pakeitimu , . , , .. . į . .., Jn p'ko]o, kad nereikia šelpti priimt prezidento Roosevel- iu,. . „ • i i - •į -i i • i - ; tinginiu; kiti snekejo,to reikalavima — paskirti b ■> -z , , d
ji- kad užtenka paprastos be-300 mihonų dolerių paramos " 1 1

tokiem darbininkam, kurie

Amerikiečiai
Sunaikinę Kelis Fašistų 

Submarinus ties Venezuela

Holandąi

Curacao Vakarinė Holan- niai, sakoma, tik mažai nuo
dų Indija, vas. 17. — Prane- stolių tepadarę įrengimam 
šama, kad fašistų submari- Standard Oil 
nai per paskutines 24 iki 26 ko.
valandų nuskandinę iš viso Jungtinės 
septynis žibalinius Ameri-jatsiuntusios

Harold Guard, esąs Java sa
loje, rašo, kad anglai Singa
pore nesunaikino kariniai nau
dingi] pabūklų bei ginklų, bet 
paliko juos japonams.

Vadinasi, jie nepasekė pa
vyzdžiu hollandų, chiniečių,
bei Sovietu Sąjungos. Dar jdo-1 kuoja ir tankais.

iCl*lyki> Ml- !aa°_l Rusu bombanešiai vakari-
Tok.jo pranešė, kad 1,000 vokiečiu

britu kariams buvo suteikta; , . .. .... . . .v . .. _ * -i - • -lx i geležinkelius, tiltus ir oriai- nesiūs karoteise (ja suteikė japonai!) ne- °. . . ’ , .
šiotis ginklus tvarkai palaiky-lV1^ Stovy] las.
ti, iki Japonijos kariai užbaigs Sugrįžęs iŠ J U n gtinių 
užimti visą miestą...“ Valstijų, generolas Michai-

--------  las Gromovas vėl veikia so-
Vadinasi, britu kariai “da-(vietiniame fronte. Jis buvo 

rys tvarką,” kol japonai pilnai galva Sovietų karinės pa- 
užims viską. Paskiy sau gra- siuntinybės, kuri pernai rug- 
žiai šitie kariai atiduos japo-, Sąj0 mėnesį atskrido i Jung- 
nams ginklus ir eis nelaisvėn. (tines Valstijas.

Ką pasaulis būtų pasakęs Į (Gromovas buvo vadas ir 
jei panašiai u ų pasto gę, sa"isovįeįiniu lakūnų, kurie 
kyšime, Kijevo, Smolensko ar / . „
Odessos gynėjai ? ! . . . ',1939 metais per šiauriu Po-

Šis britų karo vadovybės žy-. JU atsklido į Callfoiniją.) 
gis aiškiai parodo, kad jie ka
riavo Singapore ne sulyg 1942 
metu karo metodais, bet sulyg 
19-tojo šimtmečio karo meto
dų !

1,000 ginkluotų karių 
galėjo išmušti apie tiek 
jei ne daugiau japonų.

Penktakoloniečiai Padė
jo Japonam Singapore

juk 
pat,

Smarkiai britų karo vado
vybę kritikuoja amerikinis ko
respondentas Cecil Brown, da
bar esąs Sydney mieste, Aus
tralijoj.

Šis žmogus jau prieš tūlą 
laiką kritikavo anglų karo va
dovybę Malajuose. Dėl to jam 
britai uždraudė iš Singapore 
per radiją transliuoti i Ame
riką. Dabar jis iš Australijos 
ta daro.

Cecil Brown skelbia, kad 
Malajuose ir Singapore tvirtu
moje kariai ir tūli karininkai 
šaukė: “Atakuokim japonus, 
atakuokim!“

Bet aukštieji kariuomenės 
vadai viską darė tik apsigyni
mui. Jie perdaug senoviškai 
vedė karą, pagal militarinio 
mokslo knygas. Jie neišmokę 
kariauti pagal reikalą, pagal 
situaciją. Jie pamiršo, kad 
1942 metų kare tu iš priešo 
mažiausiai mokinkis, — viską 
pats sudaryk ir nesigailėk pa
rodyti priešui staigmenų.

Batavia, Java, vas. 17. — 
Anglai tokiu greitu laiku 
prarado Singapore miestą 
su didžia tvirtuma todėl, 
kad jų valdininkai ir sam
dytojai šiurkščiai elgėsi su 
vietiniais gyventojais, kad 
anglų vyriausybė perdaug 
pasitikėjo savo jėgomis be 
tinkamo pasiruošimo apsi
ginti ir todėl, kad Singapo
re jau per eilę metų siautė 
japonų šnipai - penktakolo
niečiai, — kaip rašo Harold 
Guard, korespondentas Un
ited Press, amerikiečių ži
nių agentūros.

Japonai buvo ir papirkę 
kai kuriuos vietinius gyven
tojus prieš anglus.

Maskva.—Raudonojo Lai
vyno atstovas per radiją pa
skelbė, jog per septynis mė- 

i su vokiečiais 
rusų laivynas nuskandino 
81-ną karinį nacių laivą bei 
transportą ir 276 pagalbi
nius laivus; be to, sužeidė 
25 karinius vokiečių laivus.

Paskutinėmis dienomis so
vietinis laivynas Barents 
Jūroje, šiaurėje, nuskandino 
du vokiečių naikintuvus ir 
keturis submarinus. Tik vie
nas Sovietų submarinas su
naikino bei sužeidė 38,000 
tonu vokiečiu laivu. V V v

Sovietinis Baltijos laivy
nas iki šiol nuskandino 68 
vokiečių transporto laivus ir 
12 submarinų.

Per dvi pirmąsias vasario 
savaites Sovietai sunaikino 
269 vokiečių orlaivius, o sa
vo prarado 83.

NACIAI NUODIJA SUŽEIS
TUS SAVO KAREIVIUS

pažįsta, kad Singapore per- 
mažai buvo oro pajėgų, tai bu
vo vienintelė didelė spraga.

Visi korespondentai, beje, 
pripažįsta vieną ir svarbiausią 
faktą: Dabar Jungtinės Tau
tos privalo išlaikyti Javą. Jei 
Javą išlaikys, viskas bus ge
rai. Jei Java žlugs—dar dides
nė nelaimė laukia Jungtines 
Tautas Ramiajame Vandeny-

Visi žurnalistai, tačiau, pį- ne.

Geneva, Šveic. — Vienas 
švedas keliautojas, atvykęs 
iš Vokietijos, tvirtina, kad 
naciai nuodingomis dujomis 
žudę tuos savo kareivius, 
kurie netenka dešinės ran
kos, akių ar kojų. Tam yra 
įrengti nuodijimo kamba
riai įvairiose Vokietijos li
goninėse.

Taip sužeistų savo oficie- 
rių, tačiau, naciai nenuodi- 

, ja, nes jįe dar galį būt nau
dingi kaipo kariniai patarė
jai.

darbiškos pašalpos (kuri tū- 
, , , , , , i • • lose valstijose siekia tik ke-netenka darbo tada, kai į-| J

vairūs fabrikai būna per
tvarkomi taip, kad gamin
tų karui reikalingus daly
kus vietoj pirmiau gamina
mų paprasto vari 
binių. O per ___ ______
pakeitimus jau susidarė; 
daugiau, kaip pustrečio mi-; 
liono laikinu bedarbiu. V- v

Prez. Rooseveltas siūlo, 
kad tokiem bedarbiam būtu 
mokama iki $24 savaitinės 
pašalpos per 26 savaites.

Šiam prezidento planui 
priešinasi atvažiavę atgalei- 
viai republikonai ir demo-

lių dolerių per mėnesį); tre
ti bijojo, kad jeigu prezi
dento sumanymas būtų pri
imtas, tai, girdi, bedarbių

, ..s .. i šelpimo dalykas butu perve-vcirtoiimo dir- N 1 ... . v p 1 ,, p i -i damas tiesiog i sahes val- • tuos fabriku N v. , L . • ,ėdžios rankas; o tatai, pasak 
jų, būtų “valstijų teisių lau
žymas.”

Kongresinė lėšų komisija 
remia savotišką sumanymą, 
kuris siūlo tik 20 procentų 
pridėt iš šalies valdžios iž
do tokiem laikiniem bedar
biam prie paprastos nedar
bo pašalpos, kuri mokama 
per atskirų valstijų iždus.

SUĖMĖ JAPONUS SU ORO BOMBOMIS 
IR KT. PABŪKLAIS CAL1F0RN1J0J

San Francisco, Calif. — 
Federalės valdžios agentai 
su vietine policija vienu 
kartu padarė 25 kratas na
muose japonų, gyvenančių 
Sacramento srityje; arešta
vo trylika jų kaip Japonijos 
šnipų ir su jais suėmė dvi 
tuščias oro bombas, keturių 
pėdų ilgio; slaptus doku
mentus, ginklus, stiprius 
žiūronus, švyturius, signali
nes šviesas ir tiek radijo 
perduotuvo dalių, kad iš jų 
galima būtų p a g a^m inti 
trumpųjų radijo bangų in-

torius draugijos Toga Kai, 
kuriai priklauso buvę japo- 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Anglai Burmoje Pasi
traukė Toliau Atgal

London. — Anglį] ministeris 
pirmininkas Churchill sakė sei
mui, kad Anglijos lakūnai gana 
skaudžiai sužeidė vokiečių ka
ro laivus “Gneisenau” ir 
“Scharnhorstą,” bebėgant jiem 
iš Bresto uosto, išiaur-vakari- 
nėje Franci joj e.

Valstijos yra 
savo kareivių 

kos ir Anglijos laivus Ca-i saugoti Arubą ir Curacao 
ribbean Jūroje, netoli Vene-Isalas, pagal sutartį su Ho- 
zuelos, Pietinėj Amerikoje, landijos valdžia.

Vakarykščiai pranešimai j ittyi i 
teigė, kad priešų submari- NAUJA AMERIKOS 
nas torpedomis nuskandino. n A ČIŽAI A OAirirTAnn 
tris talkininkų žibalinius' PASKOLA SOVIETAM 
laivus ir sviediniais iš savo. --------
kanuolės bombardavo ame- ! Washington. — Iš patiki- 
rikinį Standard Oil Kompa- mų šaltinių pranešama, jog 
nijos žibalo perdirbimo fa- (prezidentas Rooseveltas sa- 
briką esantį saloje Aruboje,|vo laiške Stalinui sutiko 
kuri priklauso Holandijai. duot Sovietų Sąjungai nau-

Ketvirtas žibalinis laivas Ją stambią paskolą.. Sovie- 
buvo torpeduotas netoli mai už tą paskolą pirks ka- 
Willemstado, Curacao salo-p reikmenis iš Jungtinių 
je taipgi priklausančioje (Valstijų.
Holandijai. Aruba ir Gura-, 
cao salos, yra vadinamoje .paskolą, prez. 
Vakarinėje Holandų Indijo- paskyrė Sovietam 
je, arti Venezuelos respub- lapkričio mėnesyje, 
likos. Nuo šių salų tėra tik> _
600 mylių iki Jungtinių v .. a supiantama, 
Valstijų Panamos Kanalo. isabs, pei pernykščių

Washington. — Iš patiki-

Pirmutinę biliono dolerių 
Rooseveltas 

pernai

Rangoon, Burma vas. 17. 
—Japonų kariuomene, veik
dama iš Thailando prieš an
glų koloniją Burma, atme
tė anglus 30 mylių’ toliau at
gal, ir japonam dabar telie
ka 75 mylios pasiekt Ran-

jog ši 
sutar- 

Pranešimai iš Venezuelos su Maskvoje su-
vakar sakė, kad priešų sub- tiko pagamint kajo leikme- 
marinai nuskandinę keturis j°.vl.e^abl? uz pusantro 
iki šešių žibalinių laivų to- dvieJU bihonų doleuų.
!je srityje. Bent du iš tų lai-i Sunkiausias, tačiau, daly- 
vų priklausę Jungtinėm [kas tai tų reikmenų piista- 
Valstijom ir du Anglijai. jtymas laivais Sovietų Są-X 

Fašistų submarine šovi- jungai. Dabar, kai trys 
—---- ------- ----------- 3------- istambūs nacių karo laivai

Ipabėgo iš Bresto prieplau- 
Ikos (vokiečių užimtoj Fran- 
■ cijos dalyje), naciai galėsią 
(juo labiau grumot talkinin
kų laivams, gabenantiems 
.karo reikmenis Sovietams 
(per Atlanto Vandenyną.

Washington. — Paaiškė- SUMAŽĖJO PARAMOS p, 7S. MUM, kruSl,' ™S™m1rEE- 
agentų mėgino įvažiuoti į 1S
Jungtines Valstijas neva Per paskutinius porą nie
kaip pabėgėliai, “jiešką šio- nešiu Jungtinės Valstijos 
je šalyje prieglaudos” nuo|pasiuntė Sovietų Sąjungai 
Hitlerio, Mussolinio bei ki-jtik apie pusę žadėtų reik
tų fašistinių diktatorių, menų. 
Bet Amerikos valdininku 
budi*umas pastojo tiem prie
šų šnipam kelią ii' neleido 
įsiskverbti į Jungtines Vals
tijas.

Šimtai Ašies Šnipų 
Lindo į Ameriką, 
Kaip “Pabėgėliai”

Nuskandinti Esą Keli 
Priešą Snbmarinai

Nuo karo pradžios 
su Japonija, gruod. 7 d., bu
vo paskelbta uždraudimas 
išvežt bet kokius karo pa
būklus iš Amerikos. Tačiau 
Washingtone esą vilties, 
kad iki birželio 30 d. Ame
rika galėsianti pristatyt vi
sus Sovietam karo reikme
nis, kiek buvo žadėjusi.

strumentą, per kurį slapti i§°.on^ Pu^es mihono gyven- 
pranešimai pasiektų kari
nius japonų punktus Pacifi- 
ko Vandenyne. Be to, Ame
rikos1 valdžios agentai su
čiupo ir Japonijos oficierių 
uniformas.

Surastos pas japonus tuš
čios bombos yra tokios, kad 
jas galima būtų pripildyti 
sprogstamomis medžiago
mis ir panaudot ardymui 
tiltų bei kitų svarbių pa
statų.

Tarp suimtų japonų yra 
H. I. Kakahashi, Japonijos 
laivyno oficierius ir sekre:

tojų miestą su prieplauka.i ♦
Per tą prieplauką, Bur

na os keliu, buvo iki šiol siun
čiami karo reikmenys Chi-

Balboa, Canal Zone. — 
Amerikiečių generolas Fr. 
Andrews, sugrįžęs iš Aru- 
bos salos, praneša, jog yra 
nurodymų, kad Jungtinių 
Valstijų ir holandų-lakūnai

AMERIKA SKOLINSIANTI
SOVIETAM DAR BILIŪNĄ

17. — 
jog

Washington, vas.
Oficialiai pranešama,
Amerika veda • derybas dėl 
antros biliono dolerių pa
skolos Sovietam. Užsakymai 
karo pabūklų Sovietams A- 
merikoje už pirmąją biliono 

[mis ir atakavo amerikinį ži-idolerių paskolą (pernai su-

JL CA. 1A 1\ A. A. A AVA A A v_z A A y A A A t# £ •

nijai iš Jungtinių Valstijų bombomis nuskandinę kelis 
ir Anglijos. * iš tų fašistų submarinų, ku-

, . _ . įrie užpuolė žibalinius laivus
Angių Kariuomene pasi- Lįeg Arufoa įr Curacao salo- 

traukė nuo Salween upes iki I - - ...........
Bilin upės, trejetą desėtkų fa^riką Arubos uoste, i teikta) jau vra duoti fabri- 
mvhn fnlinn i valmine Tnn! 'vinią/ via

---- T----- 'kanas šioje šalyje. 
Washington, vas. 17. — Ja-I

Kiek karo reikmenų pri
mą Cabcaben, Bataan pusiau- statyta Sovietam už pirnią- 

, tatai laikoma 
ir neskel-

mylių toliau į vakarus. Tuo |
žygiu japonai atėmė iš ang
lų Thatoną, svarbų geležiu-1 pOrm orlaiviai bombardavo kai-i 
kelio miestą. ] ‘

Anglai, tačiaus, įnirtusiai salyje, pabėgėlių stovyklą, ir ją paskolą, 
kovodami, Užmušė ir sužei- užmušė ten 23 moteris ir vai- kariniu sekretu

kelio miestą.

. / I

dė didelį skaičių japonų. kus, sužeisdami dar 22 kitus. Įbiama.
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Neturi Faktą — Plūstasi
Marijonų “Draugas,” neturėdamas 

faktų, piktai plūstasi. Laidoje, iš vasa
rio 13 dienos' jis rašo, kad “Laisvė” esan
ti “Brooklyno bolševikų šlamštas.” Nie
kas negalėjo pralenkti “Draugo” ir 
“Naujienų” nešvarių raštų talpinime ir 
mes jiems to nepavydime. Juk dar taip 
neseniai “Draugas” talpino Hitlerio ap
mokamo agento Prano Ancevičiaus nacių 
propagandą, džiaugėsi, kaip naciai Lie
tuvoj įveda “savo tvarką”, pasakojo hit
leriškus melus apie Sovietų Lietuvą, gy
rė fašistų režimą, spausdino lindberghi- 
nių prakalbas, kurie visomis jėgomis 
kenkė Roosevelto politikai.

“Drauge” sėdi žmogus, kuris į mūsų 
šalį atvyko per hitlerišką Berlyną ir 
garbina nacizmą. Todėl, ponai, “jude
sių” kitur nejieškokite. Didžiausi Lietu
vos judošiai yra tie, kurie džiaugėsi, ka
da Hitlerio gaujos užėmė mūsų tėvų že
mę. Jie slėpė, kada naciai Lietuvoj šim
tais žudė mūsų tėvus, brolius, seseris.

Tame pat “Draugo” numeryj, paskuti
niame puslapy j, įtalpino tris atvaizdus, 
kaip barbarai hitlerininkai karia Sovietų 
Sąjungoj žmones, o gal ir Lietuvos žmo
nes! Viršutiniame paveiksle penki hit
lerininkai išbando virves, viduriniame 
jau penkiems žmonėms uždėtos virvės 
ant kaklų, o apatineme penki žmonės ka
bo pakarti.

“Draugo” parašas skamba: “Viršuti
niame atvaizde rodoma, kaip nacių karei
vis išbando virvės stiprumą; centre rusas 
paruoštas pakarti; apačioj — pakaria
mas”. “Draugo” redaktoriai mato vietoj 
penkių, tiktai vieną. Mat, čia naciai ka
ria rusus, kurie taip didvyriškai kariau
na už savo laisvę ir kartu už laisvę Lie
tuvos liaudies ir Amerikos liaudies. Taip 
‘Draugo” redaktoriai mato paveikslus, 
taip jie ir kitus faktus atbulai perstatų. 
Bet jeigu būtų kariamas nacis, tai jie 
šauktų apie tūkstančius išžudytų.

klausė korespondentas, “tai pasakykite, 
dėl kieno kaltės ji neina, kaip turėtų ei
ti?” Atsakymas: “Dėl kompanijos kal
tės.”

Mr. Morris klausinėjo CIO vado La 
Motte. Iš jo gavo panašų atsakymą. La 
Motte aiškino, kad ne visi darbininkai 
dirba ilgiau, kaip penkias dienas per sa
vaitę, nors valdžia nori, kad jie ilgiau 
dirbtų. Be to, dažnai pasitaiko, kad daug 
darbininkų nei tiek per savaitę neišdirba. 
Kompanija sakosi, kad jai trūkstą tam 
tikrų orlaiviams dalių, kurias gauna iš 
kitur. Kai kada sakosi, jai trūkstą tam 
tikrų medžiagų. Pav., vieną karą buvo 
darbas susilpnėjęs dėl neatėjimo iš kitur 
orlaiviams propelerių...

Kai kur, rašo Mr. Morris, darbininkuo
se veikia trockistai. Jie nusiduoda labai 
artimi darbininkų draugai ir todėl ne 
kartą jiems pavyksta suklaidinti darbi
ninkus, sulaikyti juos nuo darbo dėl tos 
ar kitos priežasties.

Paveikslas, kurį piešia Mr. Morris, yra 
ne kokis. Samdytojai, netiesioginiai, ei
na išvien su trockistais ir tas kliudo ka
ro reikmenų gamybai.

O orlaivių, tankų, kanuolių ir kitokių 
karo reikmenų labai reikia. Visuose ka
ro frontuose jų stokuoja. Ašies valsty
bės kerta smūgį po smūgio Jungtinėms 
Tautoms, kuomet šitos, būdamos turtin
gos ir galingos, negali užtenkamai pasi
gaminti taip reikalingų karo reikmenų.

Tai skandalas. Tai liga, kuri tuč tuojau 
turi būti pašalinta iš visos karo pramo
nės!

V ir šgamtiški
Redaktoriai

Teisingai Pasakyta
Pereitą savaitę Čikagoje įvyko lietu

vių masinis mitingas Abraomui Lincol- 
nui pagerbti ir šių dienų svarbiesiems 
reikalams gvildenti. Be kitų kalbėtojų, 
sakė kalbą ir adv. Charles Kai, neparti
nis žmogus. Pasak “Vilnies” reporterio, 
adv. Kai pareiškė, kad “...šiame mo
mente svarbiausias reikalas yra vieny
bė, kad negalima vienu metu remti de
mokratijos kovas ir tuo pačiu niekinti 
vieną alijantų jėgų—So v. Rusiją. Jisai 
pažymėjo, kad lietuviai turi būti vienin
gi ir mest iš savo tarpo tuos, kurie tai 
vienybei kliudo, kurie susivynioję į Ame
rikos vėliavą savo širdy naciams prita
ria.”

Tai teisingai pasakyta. Amerikos lie
tuviuose yra daug tokių tipų, kurie, prisi
dengę amerikine vėliava, dirba naciams 
ir ardo Amerikos lietuvių tautinę vie
nybę!

Ar Supranta, Už Ką Kariauja?
Vis dažniau ir dažniau pasirodo spau

doje ir girdisi per radiją balsų, kad dau
gelis Jungtinių Tautų valstybėse nežino, 
už ką yra kariaujama ir kaip reikia ka
riauti. Kuomet fašistinės šalys turi pasi- 
brėžusios aiškų planą, tai Jungtinėse 
Tautose jo nesimato. Kuomet fašistinės 
Ašies valstybės yra pasinio j usios užka
riauti pasaulį, sunaikinti demokratijas, 
tai tūli Jungtinių Tautų žmonės (ir net 
“įtakingi žmonės”!) dar vis mano, kad 
kariauti galima naujais būdais, gražiai, 
inteligentiškai, mandagiai, neprasižen
giant su tradicijomis ir tam panašiai.

Tokios mintys reikia riš galvų -išmesti 
greit ir visiškai. Kartą ant visados turi 
būti suprasta, kad šis karas turi būti 
žmonių karas prieš vieną didelį ir stiprų 
neprietelių—fašistinę Ašį!

Šin karan turi būti įtraukta ne tik ka
riai, ne tik jūreiviai, ne tik orlaivininkai, 
bet visi žmonės — viduramžiai, jauni ir 
seni. Sovietų Sąjunga tam duoda gra
žiausi pavyzdį. Šis karas yra savos rū
šies soči jale revoliucija kariaujančiose 
šalyse. Į kovotojų viršūnes, į komandas 
turi būti suleisti ne tik “patyrę, diplo
muoti, mokyti žmonės,” bet ir “iš apa
čių” pasižymėję drąsuoliai kovotojai.

Deja, iki šiol gyvenimas parodė, kad 
taip nėra. Karas Malajuose ir Singapo
re parodė, jog ten kariavo tik kariai, o 
vietiniai žmonės arba stovėjo nuošaliai 
arba kai kurie iš jų ėjo panktakolonistų 
pareigas ir tarnavo priešui japonui. Ka
ro vadovybė laikėsi griežtai tam tikrų 
senoviškų karo reguliacijų, tam tikro 
“karo mokslo,” kuris galėjo tikti se
niau, bet ne šitam karui.

Akiregyje to, matėme didelius pralai
mėjimus mūsų pusei. Akiregyje to, prie
šas turėjo didelių laimėjimų per labai 
trumpą laiką.

Jeigu nebus naujai persiorijentuota, 
jeigu bus viskas. “po senovei” vedama, 
tai turime tikėtis dar didesnių pralaimė
jimų. O to neturėtų būti!

Kas Kenkia Karo Gamybai?
Jau ne vieną kartą buvo mūsų dien

raštyje nurodyta, kaip samdytojai* kliu
do karo gamybai. Dažnai, kad paslėpti 
savo nerangumą arba tiesiog nenorą sku
binti karinę gamybą, jie meta kaltę ant 
darbininkų.

Prieš keletą dienų į Buffalą, N. Y., 
nuvyko “Daily Workerio” koresponden
tas Mr. George Morris. Jis ten panorėjo 
patirti, kaip, pav., dirbama Curtiss’o or
laivių fabrike. Jis apklausinėjo visą eilę 
darbininkų, klausdamas jų, ar jų fabri
ke orlaivių gamyba eina taip, kaip, jų 
nuomone, turėtų eiti. Ir kiekvienas už- 
'klaustasis atsakė: “Ne!” “Jeigu taip,”

Laisvosios Francijos orlaivi- 
ninkas, pasiruošęs svarbiai ke
lionei Anglijoje.

Tie žmonės, kurie vadinas 
idealistai - metafizikai, ku
rie nori “už gamtos rube- 
žių” gyventi, tvirtina, kad 
tenai, užgamtėje, nėra laiko 
ir erdvės — viskas kaip ir 
tuštybė, jokios gyvybės nė
ra, bet ten gyvena dva
sios... Nėra dienos, nėra 
nakties — nieko. Kad dva
sia panorėjo kur nuskristi, 
tai ji už milionų mylių yra 
čia pat toj sekundoj, kada 
pamislijo. Bet ten nė se- 
kundų nėra, nė mylių, — 
jokio tolio, jokio, laiko. Vis
kas belaikybe, beerdvybė. 
Taip jie svajoja.

Sakytume, tegul sau sva
joja; tik tarp mūsų, tarp 
gyvųjų, gamtoje, pasaulyje, 
ant žemes tegul nepritaiko 
tų navatnų svajonių, prak
tikoje tegul nekiša jų mum. 
Bet jie kiša. Vieni kiša ir 
dvasininkais vadinasi. Jau 
tie priprasti. Dabar atsi
rado bedievių (ar bedvasių) 
žmonių, kurib savotiškai ki
ša savo dvasios tuštybę į 
apšvietą mylinčių žmonių 
gyvenimą. Ypač tai daro 
tūli redaktoriai. Ypač kuni
giški ir bedieviški mūsų re- 
adktoriai.

Kuomet Amerika dar ne
kariavo, jie atvirai skelbė 
Hitlerio valdžios korespon
dencijas, propagandą už fa
šizmą per dvejus metus. Kai 
hitlerininkai užpuolė Rusi
ją, pirmiausia sutrempė 
Lietuvą, tai. mūsų atgalei- 
viškų- sriovių laikraščių re
daktoriai ėmė garbinti na
cius, kad jie Lietuvą “išlais
vino” ir daug ką taip ir taip 
gerai' padarė. Daug “gerų” 
žinių buvo. Netrukus pra
dėjo ateit ir blogų žinių. Re
daktoriai tų netalpina. Pa
žangieji laikraščiai talpina. 
Skaitytojai privertė ir at- 
galeivius redaktorius tatai 
skelbti. Jie sušvelnino blo
gas žinias dėdami į laikraš
čius. Pranešė, pavyzdžiui, 
kad naciai per pirmas dvi- 
tris savaites iškapojo lietu
viškus parinktus antrašus, 
ženklus, kurie jiems nepati
ko, kam primena lietuvių 
tautos esybę; uždraudė gie
dot Lietuvos himną ir t.t.

Iš pradžios buvo leidę gie
dot, bet neilgai. Paskui lei
dę giedot Maironio eiles, 
vietoj himno, per radiją. 
Per tris savaites viską už
draudė. Bet praėjus dviem 
mėnesiam vėl jiems iš kažin 
kur atėjo “žinia,” kad buvo 
giedotas Lietuvos himnas. 
Ir čia ėmė straksėt prieš pa
žangiuosius: štai, leidžia 
giedot himną, o jūs meluo
jat, sakot, kad viskas už
drausta, kas tik lietuviška!

Matot, tas pačias senas ži
nias kartoja ir sako, kad jos 
tikros, kaip šiandien gimu
sios. Jie užmiršta, kad pa
tys rašė, jog himnas visai 
uždraustas, net lietuvių kal
ba gatvėse uždrausta.

Laiko ir vietos jie neturi. 
Kas buvo prieš du mėnesiu, 
tai yra šiandien; kas atsiti
ko šiandien, tai buvo prieš 
du mėnesiu. Du mėnesiai ar 
du tūkstančiai metų metafi
zikams nėra nė tūkstantinė 
dalelė sekundos, nėra jokiu 
laiku.

Vienas redaktorėlis aima
nuoja savo apžvalgoje, “ga
vęs jau du laišku” nuo skai
tytojų, kurie išmetinėja, 
kodėl jis (“Keleivis”) “gar
bina suomius.”

Jis prirašė šp altas iško
vodamas tuodu1 skaitytojus 
ir komunistus' ir įrodyda
mas, kad “N-. Y. Times” 
pernai lapkričio mėnesį ra

šė, jog suomiai buvo užpul
ti ir gynėsi, o pasibaigus 
karui “1939-40 metais, rusai 
pradėjo ruoštis kitam už
puolimui.”

“Pernai žąsiuką valgė, — 
šiemet jam kirksi,” (— sa
ko lietuviai.

Šiemet, kaip ir pernai, 
suomiai eina išvien su Hit
leriu. Anais metais Ameri
ka ir Anglija stojo už suo
mius, rėmė juos, o šiemet 
yra karo padėtyj prieš Suo
miją! Metafizikui barščiai 
maišosi.

Redaktorius ne tik svajo
ja, bet ir klejoja. Sako:

“Kalbant apie finus, bol
ševikus visada apima pasiu
timas. Jie, mat, negali už
miršti pylos, kokią jie gavo 
įsiveržę Suomi j on 1939 me
tais.”

Šauni “pyla,” kad suomiai 
(“pylikai”) prašė taikytis ir 
priėmė visas bolševikų są
lygas, kad tik paliautų ka
riavę.

Vėl rašo:
“Tuomet jie (bolševikai) 

sakė, kad finai yra Anglijos 
buržuazijos ‘įrankis,’ o da
bar šaukia, kad tie patys fi
nai esą ‘Hitlerio talkinin
kai’.”

Na gi, ar tai ne tiesa? Ne 
tik Anglija, bet ir Ameri
ka tada Suomiją rėmė. Mū
sų atgaleiviai nori tai už
ginčyti; užginčyt ir tai, kad 
dabar Anglija ir Amerika 
kariauja prieš Hitlerį ir 
Suomiją, eina išvien su So
vietų Sąjunga — su bolše
vikais !

Toliau tas be laiko ir vie
tos istorikas tęsia jau tikrą 
pamokslėlį:

“Jau vien iš to aišku, kad 
visa šita bolševikų propa
ganda yra grynas melas ir 
šmeižtas. Inteligentiškiems 
žmonėms visa tai yra su
prantama. Bet yra žmonių, 
nors tokių ir nedaug, kurie 
nemoka kritiškai protauti, 
ir tokius komunistai dažnai 
apgauna.”

Taigi tas žmogutis, re
daktorėlis, išsinėręs protiš
kai iš žemės žmonijos tikro
vės, skrajodamas užgamtė
je po belaikybę ir beerdvy- 
bę, vadinasi inteligentišku, 
nemeluojančiu ir nešmei- 
žiančiu propagandistu (Hit
lerio garbei) ir “mokančiu 
kritiškai protauti.” Trum
pai tokią virtinę geriausių 
“atributų” sau suteikęs, ėmė 
ir pakštelėjo sau į karvošių 
ir užbaigė šiaip:

“Stalino... bernai net 
laisvoj Amerikoj norėtų už
dėti laikraščiams savo cen
zūros apynasrį!”

Kritika prieš jų žioplifte- 
jimą tai jiems cenzūra.

Jie ginasi, kad Hitleriui 
netarnauja, bet visados hit- 
lerizmui pataikauja, Hitle
rio viešpatystę maliavoj a 
gražiausiomis s p a 1 v omis; 
ten, girdi, nė utėlės nevaikš
čioja, dėmėtosios šiltinės ne
nešioja... Bet tas kerša- 
kuprių pavojus jau “ateinąs 
į Angliją.” Iš kur? Iš Sovie
tų Sąjungos — ne kitaip.

Ve, šalę tos kolumnos, 
kur rašo, kad hitlerizmo ne
garbina, yra įdėtas straips
nelis: “Anglija bijosi dėmė
tosios šiltinės.” Kad jums 
būtų aišku, kaip “zalatija” 
hitlerizmą tie lietuviški fa
šistai, nors jau stengdamie
si susilaikyt šiuo karo laiku, 
pakartosiu čia visą tą 
straipsnelį:

“Anglijos karo ir sveika
tingumo organai daro pa
stangų apsaugoti savo šalį 
nuo dėmėtosios šiltinės, ku-

Britanijos moterys pradeda dėmelis ir lavintis 
orlaivių operavimu; viršuje matome vieną tokią 
moterį, bestudijuojančią meteorologiją.

iri dabar siaučia Rusijos ka
ro fronte ir plinta vis to
liau. Tą ligą gimdo (!) ir 
platina daugiausia utėlės, 
kurių ypatingai daug turi 
rusų armija. Anglai sako, 
kad tikros žinios apie tą 
epidemiją esančios slepia
mos nuo pasaulio. Epidemi
ja esanti daug baisesnė, ne
gu užsienyj žmonės mano.” 
(“Kel.” No. 5, 1942).

Apie dėmėtąją šiltinę A- 
merikos laikraščiuose pir
moji žinia sakė, kad ta epi
demija paplito Pabaltijo 
kraštuos. Taip rašė Scripps- 
Howard’o ir net fašistuo- 
jančio Hearsto laikraščiai. 
Buvo paaiškinta, "kad Vil
niuje net tarp kareivių ta 
liga (typhus) platinasi. Ke- 
no gi armija dabar yra Vil
niuje? Inteligentiškas pro
pagandistas, be abejo, sa
kys, tai bolševikų.

Vėlesnės žinios Amerikos 
dienraščiuose sakė, kad ta 
pavietre prasidėjo Lenkijoj, 
kurią taip drūčiai valdo vo
kiečiai naciai. Iš čia atėju
si į Baltgudiją (kurią naciai 
yra užėmę), o paskui ir į 
Pabaltijo kraštus. Vėliau 
kita žinia buvo, kad, esą, vi
duryj Europos, taigi pačioj 
Vokietijoj siaučia tifas. Na
ciai slepia tai nuo pasaulio. 
O mūsų inteligentiškas na- 
vatnumėlis savo gazietoj 
apaštalauja utėlėmis ir tifu 
po Sovietų Rusiją ir jos ar
miją? Kodėl taip? Gal kas 
nors ištirs, sužinos, ar tik 
ne Vokietijos inteligentiška
sis Goebbels leidžia tokią ži
nią? Jei taip, tai ir mums, 
neinteligentiškiems, būtų 
suprantama, jog mūsų re
daktoriai, kurie seniau (per 
kokius dvejus metus) elgėsi 
taip, kaip parsidavę Hitle
riui, skleidžia dar ir dabar 
tokias žinias, kokias jų bo
sai ir Berlyno agentai Ame
rikoje, jiems slaptai priduo
da.

Kai Amerika įėjo į karą, 
mes manėm, jog tie mūsų 
hitleriukai iš baimės greit 
perkeis taktiką ir ims prieš 
Hitlerį “vograuti.” (Bago- 
čius su savo tarnu Bajoru 
taip buvo pradėjęs daryti 
“Tėvynėje”). Bet dabar, j 
kuomet jie, vos truputį pri
sidengę, tebevaro tą pačią 
sistematišką hitlerizmo pro
pagandą, tai tenka nužiūrė
ti, kad jų kontraktas dar 
neišsibaigęs...

Tas “inteligentiškas” re
daktorius daro blogiausią 
skriaudą savo skaitytojams, 
sėdamas tikrą tamsybę šiais 
žodžiais:

“Tą ligą gimdo ir platina 
daugiausia utėlės.”

vynios utėlės geresnės, negu 
vienas toksai asilas inteli
gentiškas r e d a k t o r ius! 
Tamsybės amžiuose buvo ti
kėta, kad utėlės atsiranda 
pačiam žmoguje ir išeina iš 
po skūros; dėl to jų nega
lima išnaikinti. Taip dabar 
inteligentiškas redaktorius 
platina tikėjimą, kad “utė
lės gimdo dėmėtąją šiltinę.”

Jokios liogs negimdo kiti 
koki gyviai. Ligos bakteri
jos pačios turi savo veisles. 
Tą jau žino seniai mūsų 
žmonės, kurie skaitė pirmas 
menkutes knygeles ir laik
raštukus slaptoj parneštus 
iš Tilžės. O iki šiol yra iš
ėjusių didelių knygų apie 
sveikatą, tai, tikiu, visi mū
sų skaitytoiai žino, ką 
mokslininką/sako apie bak
terijas ir platinimasi ligų.

Toki redaktoriai atgal
eiviai yra ne tik demago
gai, n/ tik tamsuoliai, bet 
ir/ tikri tamsintojai — obs- 
kurantai.

Tifas niekada nebuvo iš
nykęs Europoj; bet ne visa
da buvo jo epidemija. Ko
kia epidemijos priežastis? 
Priežasčių gali būti) daug. 
Bet vieną galim visi supras
ti — tai vargas, skurdas. 
Europoj yra tikras skurdas. 
Kas pradėjo daryti tą skur
dą? Vokiečiai naciai. Dėl 
to pirmiausiai patys Vokie
tijos žmonės pajuto skurdą. 
Galima dėl to tikėt vėlesnei 
Amerikos dienraščiu žiniai, 
kad dėmėtosios šiltinės epi
demija prasidėjo viduryj 
Europos.

Kai kurie laikraščiai sa
kė, jog dabar žydai labiau
siai skursta Lenkijoj, utėlės 
ten veisiasi ir nešioja tifą. 
.Tai gal iš nacių kilus tokia 
žinia. Žydai ten užtverti 
aukštom sienom, izoliuoti 
nuo pasaulio. Izoliuotos jų 
ir ligos.

J. B.
PIRKITE APSIGYNIMO 

BONUS

i War Needs Money—YOURS!

This war calls for evezy ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

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

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. •” *

Maskva. — Jauni, nepa
O!... O, kokis inteligen- tyrę vokiečių lakūnai daž- 

tas! Tamsiausią šioj gady- nai paklysta ir per radiją 
nė j prietarą platina. Jo de-1 šaukiasi pagalbos.

f 1 , į I J. ! •
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Vasario menesį įvyks “Laisvės” baza- 
ras. Jį kasmet puošdavo, jam didelės nau
dos atnešdavo moterų dirbiniai. Prašome 
draugių jam padirbėti ir šiemet ir apie 
darbus pranešti savo skyriui.

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

Jau Dabar Ta Didžioji 
Savaite ir Diena

Norisi priminti, jog Laisves 
bazaras Brooklyne prasidės 
jau poryt, vasario 20-tą ir tę
sis per keturias dienas. Baig
sis vasario 23-čią. Bus Central 
Palace salėse, 16-18 Manhat
tan Avė.

Tas taip pat sykiu primena, 
jog dovanos, norimosios gauti 
bazaro pradžiai, jau turi bfiti 
išsiųstos su šia diena. Mat, pun
deliai eina ilgiau. Tačiau pa
sitaikius ką gero sugalvoti-su- 
rasti, geriau prisiųsti, kad ir 
paskutinei dienai bazaro, ne
gu kad visai neatsiųsti.

įteikia pasakyti, kad Lais
vės ba z a ruošė taip ir būna iki 
paskutinei valandai — vieni 
daiktai ir tankus paštorio lan- 
na, kiti paštu ir su atvykstan
čiais iš apylinkių j bazarą at
nešami, tad kasdien galima ti
kėtis rasti ką naujo.

Moterys visuomet padabin
davo Laisvės bazarą ir daug 
naudos atnešdavo savo gra
žiais rankdarbiais ir šiaip 
daiktais. Tikimės, kad taip 
bus ii* šiemet. Tą liudija dau
gelio jau priduoti-prisiųsti 
daiktai ir tankus paštorio lan

kymasis pradedant šią pasku
tinę savaitę. Reikia manyti, 
kad jo lankymasis patankės ir 
durys nespės užsidaryti pas
kutinėmis dienomis.

Draugai, kurie nesumano 
ko pagaminti, atsiunčia patys 
ar per draugus ant blankų pa
aukoja gryna amerikoniška 
valiuta.
Šeimininkėms Mūs Apylinkėj

Būtų labai gražu ir naudin
ga, kad mūsų bufetas šiemet 
būtų turtingas namie gamin
tais valgiais, kad žmogus atė
jęs tiesiai iš darbo rastų ko 
gerai pavalgyti. Ir dar svar
biau, kad apie tai žinotume 
iš anksto, kadangi tai būtų ak
stinu dalyvauti bazare ii- at
vykti anksti.

Bufetui tinka visoki val
giai, koki tik patogu paduoti 
porcijomis arba išleisti čieli, 
kaip kad gražūs pyragai, ir tt.

Ar mes galime nors kartą 
l turėti tokį bufetą, kokį turi 
i Naujosios Anglijos moterys 
Laisvės piknikuose? Bazaro 
komisija nuo jūsų, šeiminin
kės, mylėtų gauti teigiamą at- 

; sakymą.

Marcella Hendricks pasidabino New Yorko sargo— 
wardeno—pareigoms su plienine kepure, vartota jos 
tėvo laike pereito karo, 1917 metais. O kad kepurė 
būtų sulyg 1942 metų mados, mergina uždėjo didelį V.

Ambasadoriaus
Žmona

Montello, Mass.

Kunigaikštytę Sofie Kutuzov, kurios tėvas, kunigaikš
tis Sergėjus Kutuzovas pabėgo is Rusijos laike 1917 me
tų revoliucijos, matome dirbant Rusijos Karo Pagal
bos, Ine., raštinėj, Chicagoj.

Ką Mezgėjos Veikia?

Tur būt niekam nepaslaptis, 
kad šių dienu ambasadoriaus 
žmona, su kuria yra skaitoma 
didelė garbe susipažinti, pas 
ją patekti svečiuosna, yra ne 
kas kitas kaip Ivy Litvinov, 
Sovietų Sąjungos ambasado
riaus žmona.

Jau. aišku, kad viena iš di
džiausių tam priežasčių bus 
ta, kad jos vyras, apart to, 
kad jis yra pripažintu tarp 
gabiausių visų laikų diploma
tų, atstovauja tą šalį, kuri 
šiandien yra didžiausių vilčių 
ir susiraminimų šaltiniu vi
siems trokštantiems fašizmo 
pralaimėjimo ir didžiausios 
neapykantos objektu visiems 
pronaciams ir fašistinės Ašies 
sėbrams. Litvinovas yra Sovie
tų Sąjungos ambasadorius 
Amerikai.

Tačiau tai ne viskas, dėlko 
Litvinovienė yra svarbi ir įdo
mi amerikiečiams figūra. Ji— 
tipiškas, originalis asmuo, tu
rįs savų atsiekimų ir sykiu 
taip nepersistatanti, paprasta, 
jog pirmu kartu su ja pasipa
žinę nesuranda žodžių išreikš
ti savo nuostabai.

Pirmoj vietoj puošnias po-
Per kelias savaites Brookly- 

no mezgėjos viešai savo žod
žio netarė. Mat, atsibuvusia
me vakarėlyje, kurį buvo su- 
ruošusios sausio mėnesį, pelno 
dėl Vilnų surokavo virš $56. 
Tai greitai nusipirkusios vilnų, 
skubiai jas išsidalijo, kad pa
kol dar žiemos šalčiai laiko 
išskėtę savo baltus sparnus, 
mūs mezgėjų dirbiniai pasiek
tų raudonarmiečius.

Paskutinėmis dienomis drau
gė K. Petlitzkienė vėl prida
vė 7 poras kojinių. Jinai jau 
yra numezguzi 31 porą koji
nių ir porą pirštinių. Savo dar
bą toji draugė da neskaito 
baigtu, vėl pasiėmė gerą pun
dą vilnų, iš kurių bus šiltų 
kojinių.

Draugė K. Rėklienė, savo 
mažąją anūkę bebovindama, 
jau dešimtą porą kojinių pri
davė. Mezga ir daugiau.

M. Barkauskienė, iš Eliza
beth, N. J., pridavė du svede- 
rius ir porą kojinių.

Kasmočienė, brooklynietė, 
vėl numezgė du svederius. 
Mrs. Rosenbaum, šaliką. Mrs. 
Jean Clark, ilgom rankovėm 
svederį ir pasiėmė vilnų dėl 
kitų dviejų svederių ir šaliko. 
K. šolomskienė vėl pridavė 
svederį. A. Zablackienė—dvi 
poras kojinių. Jų dirbiniai jau 
ne pirmi.

Iš tolimos Floridos draugė

E. Finenco prisiuntė ilgomis 
rankovėmis svederį ir prašo 
vilnų da dėl dviejų svederių, 
bet su apgailėjimu teko drau
gei pasiteisinti, kad vilnų jau 
vėl stoka ir jos prašymas liko
si nepatenkintas.

Paskutinėmis dienomis dėl 
vilnų aukų gauta nuo sekamų: 
M. žiedelis $2, J. Steponaitis, 
J. žemaitis po $1. Visi brook- 
lynieciai. M. Subach iš Tho
mas, W. Va., $1.

Ačių draugams už aukas. 
Pabaigoj sausio mėnesio mes 
už vilnas sumokėjome net su- 
virš $60. Ir manėme, kad jų 
pakaks ilgam, bet darbščio
sios mezgėjos vilnas greitai iš
sidalijo. Dabar tenka galvoti, 
kaip daugiau vilnų įsigysime, 
idant savo gražiais ir šiltais 
mezginiais galėtume pasvei
kinti hitlerininkams duobka
sius.

Mezgėja.

Mezgėja Karuose
Mrs. Cornelia Pike, 87 me

tų, savo mezginiais rėdžiusi 
keturių karų veteranus. Ji pra
dėjusi civiliam kare, kaipo 9 
metų mergaitė, mėgsti koji
nes. Paskesniuose ir dabar, 
žinoma, ji mezga svederius. 
Numezganti po svederį per 
savaitę. Ta ypatinga mezgėja 
gyvena Van Nuys, Calif.

nias stačiai gązdinančiai nu
stebina jos paprastumas. Eida
mos pamatyt buvusią Anglijos 
didžiūno dukterį, dabartinę 
Sovietų Sąjungos ambasado
riaus žmoną, jos tikisi ko kito. 
Tiesa, veik apsvaigina grožis 
ir turtingumas ambasados pir
muosiuose dviejuose aukštuo
se, įrengtuose neapsakomai 
turtingai Pullmanų šeimai 
pirm, negu bildingas perėjo 
Sovietams. Tie aukštai varto
jami svečiam. Tačiau pasiekus 
trečią aukštą, kur įrengta Lit- 
vinovų butas,, metasi į akis 
pirmoj vietoj patogumas buto 
gyvenimui ir. darbui, ne graž
menoms.

Pačios ambasadorienės kam
barys erdvus tiek, kad talpi
na siaurą lovą, šėpą, porą ap
darytų miegkambario kėdžių 
ir deską su kieta kede. Ant 
deskos stovinti rašomoji maši
nėlė parodo josios palinkimą. 
Dar prieš ištekėdama už Litvi- 
novo, 1916 metais, jinai jau 
buvo parašius ir atspausdinus 
savo kūrybos tris noveles ir 
daug eilėraščių, o po apsigy
venimo Sovietų Sąjungoj, 1921 
m., yra išvertus keletą knygų, 
daugiausia vaikams, taipgi yra 
paruošus veikalų sąryšyje su 
mokinimu anglų kalbos mo
kyklose. ,

Ant jos deskos matosi kū
dikio paveikslas. O, taip, tai 
jos anūko, kurio ji neapsako

mai pasiilgsta. Jeigu ne ka
ras, gal močiutė nuo jo nesi
skirtų. Bet dabar—vaikai turi 
daug pareigų savo šalyje. Jos 
jaunas sūnus Miša, kūdikio 
tėvas, yra aviacijos inžinieriu
mi, duktė Tania—piešėja.

Prisiminus apie vaikus, Ivy 
Litvinov pareiškia didelę nuo
stabą, kad daugelis motinų 
Amerikoj no pačios peni vai
kus. Ji norodė, jog Maskvoje 
yra kūdikių lopšeliai visuose 
distriktuose (nors dar ne ga
na jų turima), tačiau, sakė 
ji, motinos kūdikius vežasi į 
auklėtuves prie Šapų, kad pa
skirtuose perioduose galėtų 
kūdikius penėti krūtimi, ka
dangi tas pripažinta svarbu 
kūdikiui ir motinai.

Ambasadoriaus žmona ma
žiausia turinti noro šeiminin- 
kystei ir parėd ams. Ji su 
džiaugsmu pavedanti valgių 
tiekimo rūpestį savo virėjai, 
pati visai į tai nesikišdama. O 
dėl drabužiu, sakė ji, didžiau
sia jai laimė būtų, kad ji ga
lėtų įsigyti kokį vieną drabu
žį ir daugiau nereikėtų jų 
rinktis. Jai sunku save įsiti
kinti, kad ji dabar turinti eik
voti laiką jieškant kitos suk
nelės dėlto, kad Singapore 
pirkta jos marškonė skalbia
ma margutė suknelė laikoma 
netinkant dėvėti žiemą. Kam 
eikvotis rūpestyje apie drabu
žius pakol žmogus ne nuogas, 
kuomet yra tiek daug svarbių 
reikalų ? Klausia paskilbus 
ponia, barono duktė.

O reikalų ji turi. Apart jos 
mėgiamiausių užsiėmimų—ra
šyti, mokinti angliškai, skam
binti pianu, kalbėti apie pieši
mą, vaikus, kūdikių auklėji
mą ir auklėtuves, psichologiją, 
jos laukia Rusijai karo pagal
bos veikla, arbatėlės, diploma
tiškų pietų paruošimas, nueiti 
į ruošiamus karo pagalbai ir 
kitus svarbius koncertus, pre- 
lekcijas, prakalbas, pasekti ži
nias apie savo šalį ir pažinti 
tą šalį, kurioj savąją atstovau
ja, ir eibė kitų reikalu-reika- 
lėlių sudaro ambasadoriaus 
žmonos ilgą dienyną.

M-te.

Mūsų Moterų Naudingi 
Tarimai

Sausio 30-tą, Moterų Ap- 
švietos Kliubo susirinkime pa
aukota dienraščio “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimui $5. Ki
tą penkinę narės sudėjo ir tą 
patį vakarą priduota pinigai 
K. Beniuliui, kuris važiavo į 
suvažiavimą. Paskirta $5 Ru
sijos Karas Pagalbai. Paskir
ta $10 L. T. Namo Knygynui.

Dainininkių grupė nutarė 
dalyvauti programoj Rusijai 
Karo Pagalbos bankiete 15 va
sario, taipgi Liuosybės Choro 
koncerto programoj, kuris 
įvyks 21 vasario.

Priimta raportas mezgimo 
komisijos. Paaiškėjo, kad yra 
numegsta keliolika svederių ir 
pasiūta marškinėlių Raudona
jam Kryžiui. Narės pasižadė
jo ir toliau darbuotis.

Birutos Draugijos Tarimai
Sausio 19-tą, metiniame su

sirinkime, nutarta rengti pa
skaitą sveikatos klausime. Pa
skaita įvyks 22 vasario, be 
įžangos. Laikas bus pagarsin
tas per radio tą pačią dieną.

Paaukota Rusijos Karo Pa
galbai $10, Amerikos Raudo
najam Kryžiui $10; Ta T. Na
mo Knygynui $10. Plačiai kal
bėta apie rėmimą šalies karo 
pastangų. Pasisakyta mėgsti 
ir siūti Raudonajam Kryžiui 
kiek tik galima daugiausia. ,

Sidabrinės Vestuvės
Vasąrio 7 įvyko Prano ir 

Jėvos Markevičių 25 meti] su
kaktis šeimyninio gyvenimo. 
Kadangi minėta porelė yra 
tikri rėmėjai progresyvių dar
bų ir dienraščio “Laisvės” 
skaitytojai, drg. Markevičienė 
yra Moterų Apšvietos Kliubo 
narė, tad ir sukaktis atžymė- 
ta naudingai.

Susirinkę būrelis draugų-gių 
pasveikino jubilėjantus, sudai
nuodami keletą gražių daine
lių ir įteikė keletą dovanų. Be
silinksminant, sumanyta per 
d. M. Benevičienę parinkti au
kų Rusijos gelbėjimui. Jubilė- 
jantai mielai sutiko. Pradėta 
kolekta. Kada aukų rinkimo 
komisija paskelbė, kad surink
ta $22, tad draugas J. Gutaus
kas atsišaukė: “Jeigu minime 
25 metų sukaktį, tad ir Rusi
jos kovotojus pasveikinkim 
su 25 doleriais.” Ir išsitraukė 
iš kišeniaus ir dar dadėjo $3, 
nors $5 jau buvo davęs. Ma
žas būrelis, bet aukojo gau
siai.

Aukojusieji:
John Gutauskai $8.
Po $2: Frank Mickevičiai, 

Frank čereškai, James Ado
maičiai.

Po $1: Pilly Killman’ai, Pe
ter Andrunas, Frank Banevi- 
čiai, Frank Kaziliunai, Al
bert Baronai, Ambrozai, A. 
Rindzevičienė, Tamulevičienė.

Po 50 c.: John Šukiai, Wal- 
teriai Kelly, Saulėnienė. Po 
25c.: Jablowskiene, Mickevi
čienė, Podžiunienė, Lapinskie
nė, A. Gludenienė, J. Stiga, 
Potsienė. Viso suaukota $25.

Biruta.

Firmos Išme'a Šilką
Iš Savo Vardo

Šilkinės pančiakos, kaip ir 
taika, atrodo, ne greit grįš, 
nes firmos ir iš savo vardų iš
meta tąjį pavadinimą.

Tas rodo, kad ir mes, se
sutės, turime pasirengti dau
giau dirbti laimėjimui karo, o 
mažiau puoštis.

Aštuntas Kūdikis
Racine, Wis., Šv. Marijos 

ligoninėj priimta taisyklė, kad 
aštuntą kūdikį gimdančią mo
tiną priimti visai be mokes- 
ties—duoti privatišką kamba
rį, slaugę ir medikališką prie
žiūrą veltui. Jie mano, kad 
tas paakstins motinas tverti 
dideles šeimas.

Sovietuose, kaip žinia, gim
dymas, pradedant pirmuoju, 
aprūpinamas valdžios lėšomis. 
Pas mus nors kai kur pradė
sime susiprast bent nuo aš
tunto palengvinti motinos vi
suomenei atliekamą prievolę.

Susitvėrė Visos Indijos 
Moterų Komitetas

Neseniai įvykusioj moterų 
konferencijoj Calcutta, India, 
kaip praneša Inter-Continent 
News žinių agentūra, susitvėrė 
Visos Indijos Moterų Komite
tas. Konferencijos pareiškime 
sveikina Sovietų'Sąjungos mo
teris, kurios stipriai stovėda
mos petys petin su savo vy
rais veja fašistines gaujas iš 
Sovietu žemės, tuo būdu ne 
vien tik gindamos Sovietų 
Sąjungą, bet ir visą pasaulį 
nuo fašistų agresorių.

Valentina Grizodubova, pir
mininkė Sovietų Moterų Prieš-

fašistinio Komiteto, pasveiki
no Visos Indijos Moterų Ko
mitetą sekamai:

“Varde Sovietų moterų, mes 
širdingai sveikiname Indijos 
moteris ir Visos Indijos Mote
rų Komitetą. Jūsų draugiška 
parama padvigubina mūs pa
stangas kovoje prieš bitleriz- 
mą. Mes esame pilnai įsitiki
nusios, kad Sovietų žmonės ir 
Raudonoji Armija, su pagalba 
visų laisvę mylinčių žmonių, 
suduos triuškinantįjį smūgį 
Vokietijos fašizmui ir ant vi
sados išgelbės pasaulį nuo 
rudmarškinių pavietres.”

Forma numeris 8100 gauna
ma nuo 10 iki 20 dydžio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėti numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Ser
vice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

Detroit. Mich

Binghamton, N. Y.
Paremkime Svarbų Darbą
Vasario 22-rą dieną, L.L.D. 

20 kp. Moterų Skyrius rengia 
pasilinksminimą, kurio pelnas 
yra skiriamas nupirkti vilnų 
mezgimui svederių Raudona
jai Armijai.

Būrelis Moterų Skyriaus na
rių energingai darbuojasi mez
gime svederių Raudonajai Ar
mijai, o kitas būrelis veiklių 
draugių rengia šį pasilinksmi
nimą, kad sukelti kuodaugiau- 
siai finansų vilnų fondui, kad 
mūs mezgėjos turėtų pilnai 
darbo. Be vietos visuomenės 
prisidėjimo tas darbas neįma
nomas pasekmingai atlikti. 
Todėl ršio pasilinksminimo ren
gėjos nuoširdžiai prašome vi
sus vietos ir apylinkės lietu
vius dalyvauti ir paremti šį 
taip svarbų darbą.

Draugai, kiekvienas mūsų 
centas, paaukotas apsigyni
mui, ir-kiekviena energijos ki
birkštėlė, sueikvota apsigyni
mui, prisidės prie pagreitini
mo laimėjimo baisaus karo. 
Tad pasiimkime sau už parei
gą ir dalyvaukime šiame pa
silinksminime. Viena, turėsime 
progą linksmai laiką praleisti, 
o antra, dalyvaudami jame 
prisidėsime prie to svarbaus, 
prakilnaus darbo paremti

Darbymetė pas Pažangietes

Tur būt neklysiu sakydama, 
jog Detroito Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubas dar niekad 
taip daug nedirbo, kaip da
bar, nes vien tik šį sezoną 
jau suspėjo surengti dvi di
deles vakarienes, kur nuo 
kiekvienos vakarienės gryno 
pelno liko po su virš šimtą 
dolerių. Apie du mėnesiai at
gal sutvėrė chorą ir rūpestin
gai mokinasi dainuoti, skait
lingai lankosi į praktikas. 
Taipgi suorganizavo grupę 
dirbti Raudonajam Kryžiui. 
Dabar ši grupė mezga, o to
liau, sakė, gal siūs, darys ką 
instruktuos joms Raudono 
Kryžiaus įstaiga.

Dabar tai kuo smarkiausiai 
rengiasi kovo aštuntai, mote
rų dieną apvaikščioti, kur 
kliubietės turės bene didžiau
si savo parengimą Lietuvių 
Svetainėj. Parengimas žada 
būti nepaprastai įvairus, su 
koncertine programa, kurios 
dalį pildys pats kliubo cho
ras. Taipgi yra užkviesta ir 
daugiau dailės spėkų, kaip 
tai: Aido Choras ir Detroito 
Merginų Ensemblis.

Nors, kaip sakiau, kliubie
tės dabar dirba smarkiausiai, 
bet, matyt, jos gerai dirbo ir 
praeitais metais, nes kliubo 
susirinkime iš metinių valdy
bos raportų sužinojau, jog 
praeitais metais kliubas išau- 
kavo virš $300, kaip tai: Is
panijos pabėgėliam, Rusų Ka
ro Pagalbai ir sušelpimui ser
gančių narių. Sukelti tiek au
kų, suprantama, reikėjo dirb
ti.

Kliube narių dabar yra 105. 
Tai pusėtinai gražus pulkelis, 
o jis dar vis auga, nes mote
rys, pakalbintos, noriai stoja į 
šį darbščių lietuvių moterų 
pulką.

Sekantis kliubo reguliaris 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, vasario 19-tą, 8 vai. vaka
re, Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. Narės malonėkite 
dalyvauti, o norinčios stoti į 
kliubą esat kviečiamos ateiti 
susirinkiman ir įsirašyti, būsit 
maloniai priimtos.

Kliubo Raštininke.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Raudonosios Armijos karžy
gius, kurie žūtbūtinai kovoja 
už kiekvieną laisvės ir demo
kratijos kibirkštėlę.

Šis pasilinksminimas atsibus 
Lietuvių Svetainėje. Pradžia 
2 vai. po pietų. Įžanga nemo
kama. Pasivaišinimui rengėjos 
turės skanių užkandžių ir gė
rimų. Pasimatysime visi ir vi
sos.

Širdingiausiai užprašome vi
sus atsilankyti.

L. L. D. 20 Kp. Moterų
Skyrius.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius

Baltimore, Md.
lig

2—10 — 42 — 8

(Tąsa)
— Kas gi dabar? Visai ištižau, mirštu, 

— apsivertė jis ant kito šono. Vėl grįžo 
į pirmykštę dvasios būseną. — Inteligen
tas? Bet kokiu būdu per tokį trumpą lai
ką iš tų kalvių, kriaučiukų atsirado mi- 
nisterių, direktorių, profesorių? Net ti
krų tikriausių generolų yra! Stebuklas 
ar haliucinacija? Jeigu tai tikra, kad aš 
tebesu Benjaminas Kordušas, bet nebe
turiu padoresnio arklio, nebedrįstu pasi
kviesti svečių; jeigu ne sapnas, kad ma
no kumečių vaikai jau agronomai, kari
ninkai, studentai ir, mane pamatę, ne- 
benusiima kepurės, vogčiom nebeneša 
man gėlių ant stalo, tai kas gi pagaliau 
įvyko? O gal aš to krašto nepažinojau? 
Gal ir anksčiau ne tik štukoriai juos ste
bino peilius rydami, ne vien klebono žo
dis nuaidėdavo per visą kraštą? Gal gi 
kas nors buvo! Gal tyčia mano tėvai ir 
draugai taip kvailai kalbėdavo?

— O dar ko? — Jei paršiukų nėra — 
kalakutus piauk.

— Kalakutai tik du ir tie labai seni.
— Tada akmenį iškepk. Ar man rūpi 

jūsų virtuvė! Tu viską turi žinoti.

Staiga Kordušas iššoko iš lovos ir at
sidarė langą. Ore sklido kažkas švelnus 
ir permatomas, tarytum ką tik būtų nu
li j ęs šiltas lietus. Dangum plaukė raus
vai auksinės debesų srovelės. Kordušo 
krūtinė plėtėsi ir kilo. Jis pajuto, kad 
širdis pradėjo ramiai ir džiaugsmingai 
plakti. Priešais pro daržinėlę jis pama
tė kaimą. Tamsūs, naujais gontais ir 
skarda dengti trobelių stogai apsidengė 
tartum raudona skraiste, o langeliuose 
degė saulė... Štai jie, tie Sūrantai ir 
Adomoniai. Sotūs, bet kerštingi ir go
dūs. Pro kiekvieną langą tyko mane pra
ryti. Būriai vaikų nuberti niežais, nuša
lusiom kojom, aišku, jau laksto apie grį- 
teles ir šaiposi iš Kordušo. Jiems pripa
sakota apie mane visokių legendų, jie 
manęs nekenčia. Jie liks, o mane išvar
žys, elegeta paleis.

Išgirdo Kordušas, kad kambariuose 
trankiai ir garsiai vaikščioja Kotrina. 
Subliovė karvės tvarte, sukriuksėjo kiau
lės. Ant klėties slenksčio sėdėjo Andrius, 
ranliai rūkė pypkę ir žiūrėjo į savo ko
jas, jau apautas, naginėmis su naujais 
apivarais. Autai buvo balti ir švarūs, 
bet Andrius čirškė per dantis seiles tie
siog sau ant kojų. Ir Kordušas supyko, 
kad Andrius pradėjo avėti naginėmis, o 
ne batais. Jis užsirūstino, kad jis sėdi ir 
nieko neveikia.

— Psiakrev!!
Norėjo dar pridėti, kad jis vistiek ne

mirs, nepasiduos, bet nutylėjo. Užsime
tė chalatą, susiveržė ir, kaip Radvila Juo
dasis, išėjo iš miegamojo.

— Kotrina!
Balsas buvo kiek užkimęs, bet aštrus, 

poniškas. Patiko Kordušui.
— Kortina!!
Kažką bumbėdama, įėjo sena moteriš

kė ir, didele raudona nosim uosdama, su
siraukė. ■

— Ar čia dega, ar tiek prirūkėt?
— Pusryčiai gatavi?
— Tuojau, ponas. Dar per anksti.
— Tau vis per anksti. Miegi ir miegi!
— Ar aš? Nuo trečios jau ant kojų.
— Kojos medinės. Ką duosi pusryčių?
— Kiaušinių šviežių vištelės padėjo, 

kavos...
— Gana man tavo kiaušinių! Aš noriu 

žuvies.
Kotrina pakėlė akis ir apie nosį susi

garankščiavo aštuoniolika raukšlių.
— Kad žuvies nėra.
— Nėra. O tu pagauk!
— Kas, ar aš?
— O kas man rūpi! Noriu žuvies. Ėdat 

be jokio reikalo duoną. Palauk, panelė 
ar jau atsikėlė?

— Elena sūrį pjausto.
— Ne Elena, bet panelė, — treptelė

jo koja Kordušas. — Ne virėja ji tau?
—- Ponas, tur būt, šiandien blogai mie

gojot, — nusigręžė Kotrina.
— Palauk. Juk aš tau dar nieko nepa

sakiau.
— Aš, pone, laiko neturiu. Ryt gal 

svečiai atvažiuos, reikia ruoštis.
Kordušas sumirkčiojo. Sapnai, prisimi

nimai, sielos slogutis šiuo momentu bu
vo išstūmęs iš jo atminties svečius ir 
žmonos mirties sukaktį.

— Vyno dar neturim, — tęsė toliau 
Kotrina. — Paršiuką kokį reiktų nupirk
ti.

— Paršiuką?? Kas, dvarą turėdamas, 
paršiukus perka? Pablūdai tu.

— Argi ponas nežinot? Nėra, tai rei
kia nupirkt.

— Viską aš... Kaip sau norit, pone, 
tik kad neišeitų skūpiai...

— Boba vis boba, — mostelėjo abiem 
rankom Kordušas ir užsimetė jas už nu
garos. — Pašauk Andrių!

Nudžiugusi, kad dabar už viską turės 
atsakyti Andrius, Kotrina greitai spruko 
pro duris ir nušlamėjo per kambarius. 
Kordušas laukė. Laukė išdidžiai pakė
lęs galvą, kaip senais, prieškariniais lai
kais.

— Aš rūpinaus, velniai žino, ką galvo
jau, o užmiršau Andrių. Juk jis mano 
ūkvedis. Pinigai turi būti!

Andrius įėjo, plačiai duris atverdamas 
ir čirkštelėjęs pro dantis. Jo akys buvo 
paraudusios, veidas pašiurpęs, antakiai 
piktai sutraukti. Seniai tokį bematė. 
Penkti metai, kai jis pas Kordušą eina, 
be sodininko, ir ūkvedžio pareigas. Ką 
jis pataria, Kordušas sėja ir augina. 
Bernai retai kada visus metu išbūna, o 
mergos keičiasi drauge su saule. Čia šil
ta, čia vėl paunksnis. Andrius buvo mė
ginęs įkalbėti savo ponui samdyti po tris 
vyrus ir dvi mergas, o darbymečiu pasi
kviesti darbininkų, bet Kordušas nesuti
ko. Po tris-keturis šimtus mokėti ber
nui, kai jokio pelno žemės ūkis neduoda, 
jo širdis neleido. Žemę dirbdavo dviese 
čia pabėgdami, čia vėl grįždami. Be to, 
koki dabar, Kordušo nuomone, bernai. 
Vaikšto paniurę arba išdidūs, retai kada 
pasako “labas rytas,” o užkalbinti rėžia 
savo, į Kordušą visai dėmesio nekreip
dami. Bolševikai. Taip stačiai jiems ir 
pasakydavo. Pagaliau visą reikalą pa
vedė tvarkyti buvusiam sodininkui An
driui, kuris ir agrastus purkščia ir ūkio 
gaminius pardavinėja, o pinigus atiduo
da Kordušui...

— Pinigų turi? — nė nesisveikinęs, 
klausia Kordušas.

— Iš kur aš jų imsiu.
— Vadinas, nori pabrėžti, kad man 

jau visus atidavei?
— Ponas puikiai žinai. Į knygą viskas 

surašyta.
— O kur dingo kviečiai?
— Koki kviečiai?
— Štai koks tu! Anądien sakei, kad 

dar kviečių liko.
— Užvakar du maišelius Leizeriui par

daviau. Po 12 gavau. Pas mane tebėra, 
atiduosiu.

— Tik du?
— Daugiau nebuvo...
—Meluoji, Andriau. Tu mano ūkvedis, 

supranti? Nebūk prastas bernas. Vakar 
sakei, kad žvakėms pritrūko, o šiandien 
jau pinigų atsirado.

— Kas gi mokesčius užmokės? — su
žiuro Andrius Kordušui į akis. — Kas?

— Gana, gana, susimildamas. Dievas 
danguje mato, kad nieko apie tą brudą 
nebenoriu žinoti. Argi taip, Andriau, po
no ūkvedis daro? Du maišelius parduot 
ir dar žydui! Jei neturėjai, kur dėti, rei
kėjo kiaulėms sušerti.

Andrius nusišypsojo ir pasikrapštė pa
kaušį.

— Juokies, Andriau. Nepatinka man, 
štai ką tau pasakysiu. Ir tu manai, kad 
aš, kvailas dvarinįnkas, nemoku gyventi 
ir netrukus mirsiu. Dėl to net sėst tavęs 
neprašau, įsidėk šitą į galvą. Gėdytu- 
meis! Juk turim kiaulių, bekonų. Liun- 
da, anądien sakei, buliuką atsivedė. Vel
niai žino, kas čia daros!

— Buliuką pardaviau už 7 litus ir pi
nigus atidaviau ponui. Bekono nepriėmė. 
Tokia didelė eilė buvo, kad...

— Adomonis už buliuką po 75 litus 
gauna, o tu parduodi už vieną papirosą?

— Jo karvės kontroliuojamos. Kas ki
ta...

Staiga prisiminė Kordušas dabartį ir, 
keletą kartų perėjęs per kambarį, stab
telėjo:

— Ūkvedis su naginėm! Bernai su ba
tais paskui plūgą eina, o jis pas mane su 
naginėm įrioglina! Ar tu elgeta koks? 
Kad daugiau su tom naginėm nepamaty
čiau! Na, sėsk, pagaliau rimtai pakalbė
sim.

— Kad aš su Vincu dar turiu reikalą, 
kai ką nurodyti...

(Bus daugiau)

AR VASARIO 16 BUS OFI- 
CIALĖ ŠVENTĖ MARYLAND 
VALSTIJOJ, AR NE? NIE
KAS APIE TAI NEŽINOJO

VASARIO 14 DIENĄ
Rašo Mūsų Specialis 

Korespondentas
Pasiskaitęs tautines sroves 

laikraščius, atvažiavau į Bal
timore švęsti “Lietuvos Nepri
klausomybes” kartu su visa 
valstija, — su gubernatorium, i 
su miesto majoru, su Smetona 
ir Laukaičiu, šiemet, mat, įdo
mus dalykas, — apart švenčių, 
įvyko ir skandalas piliečių tar
pe dėl miesto Board of Esti
mate paaukavimo $300 vai
šinimui Antano Smetonos, bu
vusio Lietuvos “prezidento.”

Kai tokis nutarimas tapo 
paskelbtas laikraščiuose, tai 
piliečiai ir jų organizacijos, 
darbo unijos, ėmė protestuoti, 
kam eikvojama miesto taksais 
sumokėti' pinigai... ir dar 
kam . . . “pro-naciui” užlaiky
ti. Pirmiausiai, kaip paniški, 
tai James Drury, National 
Maritime Unijos viršininkas ir 
vietinės CIO tarybos pirminin
kas, parašė laišką majorui.. 
Majoras būk nusigandęs ir pa
davė tą laišką spaudai, pa
reikšdamas, kad jis atsiklau
sius Valstybės Department© 
kaip iš tikrųjų yra su Smeto
na.

Tada, sakoma, Laukaitis ir 
Grajauskas pasiėmė čemoda
nus ir abu nuskubėjo pas ža- 
deikį, buvusį Lietuvos minis- 
terį Washingtone, kad pasi
tarti; kai kurie kalba, kad jie 
norėjo pasimatyti ir su Sum
ner Welles, ir net su prezi
dentu, bet negalėjo šių virši
ninkų dasiekti.

Vienok, už poros dienų, 
Sumner Welles (Valstybės 
Department© sekretoriaus pa- 
gelbininkas) atsiunčia majorui 
Jackson’ui telegramą, paaiš
kinant, kad, kiek valdžiai ži
noma, nieko labai blogo ne
matoma su Smetona. Betgi, 
tie ‘ protestai esą “labai įdo
mūs,” ir jie perduoti Federal 
Bureau of Investigation, kuris 
padarys platesnį tyrinėjimą 
viso to dalyko.

Susi j ieškojau James Drury, 
unijos viršininką, ir po pasi
kalbėjimo su juomi, suradau, 
kad jis labai daug mąstąs ir 
žino lietuvių reikalus. Jis sa
kė pasiuntęs p a a iškinimus 
spaudai, Baltimorės majorui ir 
Sumner Wcllesui, kokiais su
metimais jis kaltina Smetoną, 
kaipo pro-nacį. Jis sakė man, 
kad, jeigu State Departmen- 
tas nemato nieko blogo su 
Smetona, tai jis nežino tų da
lykų, kuriuos Mr. Drury jiems 
dabar pranešė.

Kaip tas visas dalykas baig
sis, sunku pasakyti. Vienok, 
jeigu kas įdomesnio įvyks, 
bandysiu mūsų laikraščio skai
tytojams pranešti.
Ar Bus Oficialiai Švenčiama?

Aš bandžiau sužinoti, ar šie
met, kaip ir pereitais keliais 
metais, bus oficialiai paskelb
ta visoje valstijoj vasario 16, 
kaipo “Lietuvos Diena.” Skai
čiau “Vienybėj” ir “Dirvoj”, 
kad čia lietuviškos vėliavos 
plevėsuos gatvėse, kad bus 
“legal holiday,” krautuvės 
bus uždarytos, ir visi piliečiai 
užsidarę raudos, kam Lietuvos 
žmonės išvijo Smetoną iš savo 
žemės.

Šiemet iki šiol (vasario 14) 
nebuvo . jokio pranešimo, jo
kios proklamacijos apie tai 
paskelbta. Aš išėjau į gatvę ir 
paklausiau kelių piliečių ar. 
bus Lithuanian Day šiemet?... 
Jie atsakė:

“Lithuanian Day? What’s 
that?”

Na, pamaniau sau, tai jeigu 
paprasti piliečiai nežino apie 
tai, paklausiu lietuvių. Užė
jau į Lietuvių Salę, bet ir ten 
nei vienas nežinojo ar šiemet 
bus oficialiai švenčiama toji 
diena, ar ne.

Telefonu paskambinau Bal
timore Evening Sun redakci
jai. Sun yra didžiausis ameri- 

(Tąsa 5-nie puslapyje)
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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.

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

m.

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
1

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

važiuokite iki Canal ir Broadway. Čia imkite B. M. T. Broadway line loka
linį traukinį, išlipkite ant Lorimer St. ir eikite du bloku pirmyn. Stotis tik 2 
blokai iki Marihattan 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.

■I
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 16. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa

skelbė šitokį pranešimą:
Sovietų kariuomenės dalis, komanduojama Gordino, 

pietiniai-vakariniame fronte, išvijo vokiečius iš kelių 
apgyventų vietų. Nuolatinės vokiečių kontr-atakos bu
vo atmuštos su dideliais jiem nuostoliais. Raudonar
miečiai sunaikino šešis priešų fortus, 21-ną fortuką, 21- 
ną atskirą apkasą, artilerijos ir apkasų patrankų ba
terijas, šešis kulkasvaidžius, 20 automobilių, gazolino 
sandėlį ir amunicijos sandėlį, ir paėmė nelaisvėn 
tikrą kiekį priešų.

pei kalus.
Tie lydytojai norėjo turėt 

nepriklausomą savo uniją ir 
buvo atsisakę mokėt “an
tras” unijines duokles Ame
rikos Darbo Federacijai.

Libijoj įvyko tik menki susi
dūrimai tarp anglų ir fašistų.

tam

pra-Maskva, vas. 17. — Sovietų Žinių Biuras savo 
nešime šiandien sakė:

Sovietinė kariuomenė vas. 16 d. vedė užpuolimo 
sius prieš vokiečių fašistų armiją ir užėmė kelias ap
gyventas vietas; padarė didelių nuostolių vokiečių ka
riuomenei ir pabūklams.

Sovietinės jėgos vas. 15 d. per kautynes ore nušovė 
žemyn 11 vokiečių lėktuvų. Sovietai prarado septynis 
lėktuvus. Vas. 16 d. trys vokiečių orlaiviai buvo nušau
ti žemyn arti Maskvos.

Sovietų raiteliai šiauriniai-vakariniame fronte išlais
vino nuo vokiečių 40 apgyventų vietų per kelias pasku
tines dienas.

mu-

SUĖMĖ JAPONUS SU ORO BOMBOMIS 
IR KT. PABŪKLAIS CAL1F0RNI JO J

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) nių mylių, kur randasi prie- 
nų laivyno oficieriai. Arės- plaukes, kariniai fabrikai ir 
tuotas ir japonų armijos at- šiaip svarbūs apsigynimui' 

Shohei įrengimai. Bet jie nesisku- 
japonų bino apleist tą ruožtą.

Dabar vyriausybe griež- 
per keletą 

tą ruožtą, o

sarginis oficierius 
Oda ir kiti žymūs 
vadai.

Japonam ir valdiniam ki-Tai liepė jiems 
tų prieš Ameriką kariau-1 dienų apleist
jančių kraštų buvo įsakyta kurie to nepadarys, bus su- 
išsikraustyti iš Californijosįimti ir į koncentracijos sto- 
pajūrio per 30,000 ketvirtai-i vykias suvaryti.

DAUG RUMUNŲ PERBĖGA 
l SOVIETŲ PUSĘ

UŽ KA NACIAI MIRČIA 
BAUDŽIA ŽMONES

Maskva. — Nelaisvėn 
imt*as rumunų bataliono 
mandierius, majoras Bon- 
keš Marku, liudija, kad dau
gelis rumunų kareivių ne
nori kariaut prieš Sovietus 
ir bėga į Raudonosios Ar
mijos pusę. Vien iš jo bata
liono 75 kareiviai perbėgo 
į Sovietų pusę. Batalionas 
turi 500 iki 600 kareivių.

pa
ko

Vo- 
vie-

Burma. — Japonai pasiekė 
punktą už 50 mylių nuo Bur
iuos kelio.

Stockholm. — Naciai 
kietijoj nusmerkė mirt 
na žmogų už tai, kad jis pa
vartojo gabalą šuns odos 
pasitaisyti avalus. Sako, ta 
oda turėjo būt pervesta ka
riuomenei batus taisyti.

Trys kiti liko nusmelkti 
mirt už klausymąsi radijo 
pranešimų iš užsienių.

Du vokiečiai darbininkai 
tapo nuvalyti į koncentra- 
cijos žardį už tai, kad diau- 
gavo su lenkėm.

Baltimore, Mi
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

konų dienraštis šiame mieste. 
Jie atsakė, kad seiliaus būda
vo šventė oficialiai paskelbta, 
bet šiemet dar apie tai nėra 
nieko girdėję. Sako: “Pašauk 
majorą, Plaza 2000, tai jis gal 
žino.”

Šaukiu: “Plaza 2000.” Tele
fono operatorka atsiliepia, ir 
kai paprašiau majoro ofisą, ji 
klausė, kokį reikalą turiu. Pa
aiškinau. Ji sako, kad ir ji ne- 

I žino, bet galėsiu pasikalbėti 
įsu majoro ofisu.

Iš majoro ofiso atsiliepė jo 
i sekretorius. Klausiu, kaip bus 
| su . oficiale “Lietuvos Diena” 
šiemet? Ar yra kokia prokla
macija paskelbta? Jis atsakė, 
kad nieko nėra girdėjęs tuo 
reikalu. “Palauk, paklausiu aš 
kitų apie tai.” Laukiu. Už po
ros miliutų, grįžta prie telefo
no, ir atsako, kad niekas ma
joro ofise apie tai nieko ne
žino. Bet Smetona rytoj atva
žiuosiąs ir yra prašyta, kad 
jis eitų sekmadienio ryte jį 
pasitikti. Klausiu: “ar majo
ras tikrai bus?” Gal būt bus, 
atsako sekretorius, bet tikrai 
negaliu pasakyti.

“Na, o kaip aš galėčiau su
žinoti, ar yra oficiale prokla
macija dėlei tos ‘Lietuvos Die
nos’ ?”

“čia Baltimorėj yra guber
natoriaus raštinė Union Trust 
Buildinge. Patelefonuok Plaza 
4300, tai tikrai sužinosi,’ 
sako.

“Gerai. Ačiū.”
Vėl telefonuoju, — jau 

bar gubernatoriaus ofisui.

vėl klausiu.

at-

Sugrįžo Dirbt Lydytojai

Atsiliepia g u b ernatoriaus 
sekretorė. Paklausiu, kaip su 
“Lietuvos Diena?” Ar yra pa
skelbta ?

Sekretorė prašė palaukti 
truputį, o sugrįžus, sako, kad 
čia nėra jokio rekordo, kad 
šiemet būtų buvę paskelbta; 
bet garantuoti, kad nepaskelb
ta irgi negalinti, nes tie visi 
dalykai daromi iš Annapolis 
(Marylando sostinės). Jeigu

Pa- 
va-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ROCHESTER, N. Y.
Koncertas Sovietų Medikalei 

gelbai, vasario (Feb.) 21, 8 vai.
kare, Ukrainų svetainėj, 975 Joseph 
Ave. Artistai Eastman School of 
Music pildys programą. įžanga 50c, 
tax 5c, viso 55s. — Komisija.

(41-43)

Tacoma, Wash. — Sugrį
žo darban streikavusieji ly
dytojai (weldeiiai) laiva- 
statyklų ir kitų karinių dar
bų. Jie stojo darban atsi
žvelgdami į šalies gynimo

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. vasario, 7:30 vai. vakare, 407 
Lafayette St. Prašome visus narius 
dalyvauti, nes bus daug svarbių 
lykų svarstoma. — Valdyba.

(41-43)

da-

WORCESTER, MASS.
Draugai ir Draugės: Mes visi 

žangūs lietuviai neijpasakytai lau
kiame tos valandos, kada Raudonoji 
Armija sutruškins Hitlerio gaujas 
Ir iššluos iš Lietuvos. Todėl mūsų 
yra pareigos pagelbėt tiems karžy
giams, kurie randasi sužeisti. Me- 
dikalės Pagclbos Komiteto susirin
kimas įvyks vasario 20 d., 8 vai. va
kare, 29 Endicott St. Dalyvaukite 
visi šiame susirinkime, nes turėsi
me daug svarbių dalykų apkalbėti. 
—Pirm. F. J. Repšys. (41-43)

pa-

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLES
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c, 
guliatorius 60c.; 
šo Arbata 60c.; 
60c.; Peršalimo
85c.; Trejankos, stambių ir gerų 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo 
kimo 
Ligos 
nėlių

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

: Moterų mėn. re- 
Kosulio ir Kokliu- 
Kraujo Valytojas 

ir Kataro Arbata

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BINGHAMTON, N. Y.
Gera naujiena visiems šio miesto 

ir apylinkės lietuviams. Moterų 
Skyrius rengia pasilinksminimo va
karą šio mėnesio 22 d., Lietuvių 
svetainėj; įeiti per šonines duris. 
Mūsų darbščioji komisija deda visas 
pastangas, kad padaryti gardžių na
minių valgių ir patenkinti atsilan
kiusius.

Kurie norėsite pasilinksminti, pa
sikalbėti ir taip sakant pasižmonėti, 
kviečiame visus. Pelnas bus nupir
kimui vilnų dėl švederių 
Raudonajai Armijai, kuri 
pasaulio demokratiją nuo 
ir sužvėrėjusių fašistų.

Dar sykį kviečiame dalyvauti šia
me parengime, kurie tik esate prie
šingi užpuolikams ir mylite demo
kratiją. Pradžia 2 vai. po pietų, 
įžanga veltui. — Moterų Skyrius.

(41-43)

mezgimo 
gina viso 
tų baisių

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

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

(40-41)

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

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

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

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

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

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

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

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

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

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

Karvės, jų nauda ir kaip pada
ryti

1.60
.50

1.75
.25

.50

.10

.10

.15

.15

.50

1.60

.35

.25

.25

.25

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

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

JONAS
512 Marion

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

, Tel. GLenmore $-6191

Dr. J. J. Kaškiaučius

gerus sūrius ..................

M. ŽUKAITIS 
334 Dean* St. 

SPENCERPORT, N. Y.

.25

Telefonas: IlUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Penktas puslapisEAISVE

SKELBKI! ES LATSVEJE

valgyti

United States
Defense Stamps

Bonds

* LIETUVIŠKA ★

BRIDGEPORT, CONN.

“Laisvės” Name

praneša 
galima

Puikūs lietuviško na
mų darbo klibasai Ir 

kepta paršicna.

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

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

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

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

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.Federal Liquor Store

2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.
Telefonas 4-3779

P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

.85 
$1.25 
$3.00

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

Bitininkas Končius 
visuomenei, kad iš jo
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
5 svarai puoduke .............
Galionas, 12 svarų .........

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

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

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

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

s

mu

$
*

nori,- gali jiems patelefonuoti, 
sakė ji, ir padavė gubernato
riaus dvieju sekretorių pavar
des, su kuriais galėčiau susi
siekti. Betgi, visus nikelius 
jau buvau praleidęs bešauki- 
nėdamas visokius ponus Balti- 
morėj; jaučiau, kad savo pa
reigą esu atlikęs—vistiek su
žinojau, kad niekas nieko, net 
iš valdžios žmonių nežino apie 
tą garsiąją “Lietuvos Dieną.” 
Nei vietiniai dienraščiai, nei 
majoro ofisas, nei Baltimore j 
esantis Valstijos Gubernato
riaus ofisas. O prie to, jau ir 
atsibodo daugiau šaukinėti.

“Rytoj bandysiu pasitikti

Smetoną stotyje,”—sakė man 
majore sekretorius; atvažiuos 
dešimts miliutų iki dešimts. 
Tai dar galėsiu biskį ilgiau 
pamiegoti negu tikėjausi. Pla
katai sakė, kad jis pribus 9-tą 
valandą.

Beje, galima dar pridurti, 
kad žmonės pasakoja, būk 
Laukaitis ir kiti tautininkai 
bandę gauti bažnytinę salę dėl 
Smetonos prakalbų, bet katali
kai jiems nedavę. Gerai ir pa
darė !

Sekmadienio vėlesni laikraš
čiai jau tūrėjo proklamaciją, 
kad vasario 16-ta yra “Repub
lic of Lithuania Day.”

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

Ižisi
į O

JiB B

Vėliau jas 
pakeisite į

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25č.—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, turfite vertės $75.00, atmainysite jas į 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisų, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

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

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

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

0

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

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

UNDERTAKER

iiŲ--j.

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

site patenkinti.

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

JOSEPH ZEID AT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisve,“ Namo BROOKLYN

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

wawawawawawawawawawawawawawawawmaw

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

£

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergrcen 7-8151

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymų

1. , ■ .1— - > _ _ - .............. - . . Į . . V. L—i .. ■ -L. . . A-. .: i,-į,.,/;.-' . j į. d I_____ ___ :.i L' g • ■ 1 *. ' ■ ' ‘H
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Lietuvių Delegacija Prašė 

Palaikyt 5 Centų Ferą
Pereitą šeštadienį lietuviu 

organizacijų delegacija lankė
si pas assemblymaną Harry 
Gitteleson, 14-to Assembly 
Distrikto atstovą New Yorko 
valstijos seimelyje, prašyti, 
kad jis darbuotųsi už išlaiky
mą 5 centų fero New Yorko 
miesto važiuotos linijomis.

Atstovui paliktoje rezoliu
cijoje delegacija nurodo, kad 
jų atstovaujamų organizacijų

nariai, veik visi be išimties, 
pasiekimui darbaviečių turi 
naudotis miesto susisiekimo li
nijomis ir kad pakėlimas fėro 
skaudžiai paliestų narių ir jų 
šeimų išteklius.

Delegaciją sudarė: Pranas 
Balsys, nuo Literatūros Drau
gijos 1-mos kuopos, Walter 

■Kubilius, nuo Darb. Susivieni
jimo jaunimo kuopos BuilD- 
erS, ir Frances Pakalniškienė 
nuo Aido Choro.

Išklausius “Sukaktį Minint”

’’Laisvės” Bazaras
Jau paskutines dienos iki bazaro. Laikas siųsti dovanas ir 

jau laikas išsišmeruoti automobilius važiavimui j bazarą.
Bazaras prasidės šį penktadienį ir baigsis pirmadieni, nes 

pirmadieni George Washington© gimtadienio šventė.

Pinigais šiom dienom auko
jo: George Warrison, Brook
lyn, $5; Jonas Krutulis, Ply
mouth, Pa., $2; Mary Kairys, 
Philadelphia, Pa., $2; August

lyn, ant blankos surinko $6.4 5. 
Per jį aukojo: Elsie Gasiunas 
$1. Po 50c.: Ch. Yuknis, Wil
liam Allen, Al. Dobinis, P. 
šolomskas, Ann Wagnis, J.

die-
Lie-
su-

Sekmadienį, vasario 15 
na, teko “švęsti” ir man 
tu vos “nepriklausomybės 
kaktį.” švenčiau . . .

Klausimą, ar buvo Lietuva 
nepriklausoma “nepriklauso
mybės” laikotarpyje, čionais 
neliesiu. Ne čia vieta apie tai 
kalbėti, čionai kalbėsiu apie 
“šventę”, kuri buvo vasario 
15, 1942 m., Labor Lyceum 
salėje, Brooklvn, N. Y.

Tą “šventę” suruošė keturi 
redaktoriai, būtent: Juozas 
Laučka, Juozas Stilsonas, Juo
zas Tysliava ir Pranas Ba
joras. Talkos jiems davė k u n. 
Nobertas Pakalnis, kuris bu
vo tos “šventės” vadovu-pirmi- 
ninku.

Kiek liečia meninę progra
mos dalį (vokalę ir muzikalę), 
visi galėjo pasitenkinti. Davė 
mums ją jaunesnės kartos me
ninės jėgos. Ir Angelų Kara
lienės vyrų choras, ir Apreiš
kimo parapijos choras, >r An
tanavičienės šokėjų grupė, ir 
smuikininkė Digrytė, ir p. B. 
Darlys — artistai! Visi jiems; 
(joms) “katutes” plojom.

Kitaip su antrąja programos J 
dalimi,—prakalbomis.
kitokis “koncertas”. — čionai I 
“giedojo” kiekvienas iš savo 
“gaidų” ....

Įžanginėje kalboje pirm, 
kun. Nobertas Pakalnis pareiš
kė, kad “nors ir mums reika
lingos aukos-pinigai, bot šį va
karą aukos bus renkamos 
Amerikos Raudonam Kryžiui.” 
Pareiškimas sutiktas VISŲ 
bendru pasveikinimu (ploji
mu). šiltai priimtas kun. Pa
kalnio pareiškimas, kad šis 
mitingas yra lojalumo išraiška 
mūs šaliai, — Amerikai. Iš jo 
kalbos rodėsi, kad jis—vienin
gumo šalininkas.

Perstatomas kalbėt J. 
sonas, “Nauj. Gad.” red.

Stilsonas pasigyrė esąs 
dovanotas” ilgu kaklu ir 
gerkle, jis net megafoną at
sisakė naudoti. Kalbėjo jis 
apie skęstantį laivą, kurį jis, 
Stilsonas, “styrina” (jo paties 
terminologija). Kiek vėliau, p. 
Stilsonas priėjo prie “rimtes
nių” dalykų—“ruskių utėlių” 
ir “vokiškų kakaročių.” 
koje girdėjosi juokas, 
manęs sėdėjęs pilietis pagūš- 
čiojo pečiais ir sako; “Je, jis 
turi ilgą kaklą ir gerą gerklę, 
bet proto jam trūksta.”

Kalba Pr. Bajoras, “Tėvy
nės” redaktorius. “Išvirozino” 
jis, kad Stalinas yra banditas. 
Paskui sapaliojo apie “stei- 
ką,” kuriuomi du plėšikai vie- 

as kitą “patraktavę” ir mi- 
ę. Jis sakė, kad jo kalba 
simboliška.”

Kalba Kazys Grinius, buvęs 
smetoninės Lietuvos karinis 
atašė Berlyne. Sakė norėjęs 
kalbėti čionai “Lietuvos pilie-

čių sąjungos” vardu, bet kal
bėsiąs savo vardu “šio liūdesio 
valandoje.” Pono K. Griniaus 
kalba buvo daug atsargesnė 
už ano apie stoiką kalbėjusio 
žmogaus, bet principe ji buvo 
tokia pat,—“simboliškas” pa
neigimas Sovietų Sąjungos, 
prikergiant, žinoma, “okupan
tus iš vakarų.”

P. p. Juozų Laučkos ir Tys- 
liavos kalbos buvo labai “jaut
rios.” Karas, kuris dabar ei
nąs “tarp blogo ir gero,” bus 
laimėtas demokratijų. Tokius 
jų pareiškimus, suprantama, 
visi palydėjome delnų ploji
mais. Bet Sovietų Sąjungos 
stovėjimas “gero pusėje” tiems 
džentelmanams tik “pripuola
mas” dalykas ir mažavertis. Iš 
jų kalbų duodasi suprasti, kad 
Sovietų R a u donoj i Armija 
grumiasi su nacių banditais ne 
už gerąją pusę. Tai tokia jų

Hintz, Brooklyn, $2; M. Suba
čius, Thomas, W. Va., $1 ir 
K. Vigūnas, Brooklyn, $1.

Alex Klimas iš Hartford, 
Conn., ant blankos surinko ir 
prisiuntė $5.50. Per jį aukojo;

F. R a m a. n aus k a s $ 1; R. 
Waitkus, $1 ; Lucy žemaitis 
50c; J. Barnett 50c.; A. Kli
mas 50c. Po 25c. aukojo: P. 
Milušauskienė, P. Milušaus- 
kas, Andrew Ramoška, A. 
Ambraz, J. Giraitis, M. .Nak
tinis, Leo (pavardė neįskaito
ma), A. Slankevičia.

Felicija Shimkienė, Kearny, 
N. J., ant blankos sukolektavo 
ir prisiuntė $5. Per ją aukojo :

P. Ramoška $1; po 50c.: F. 
Shimkienė, K. Kuzmickas, A. 
Josmantienė.
Pakštienė, M. 
Kažiukaitis, J
Josmantas, A. Kushlis, G. Kai- 
ris, V. Žilinskas, F. Shimkus, 
M. žolinas.

Petras šolomskas, Brook-

Siurba. Po 25c.: M. Kraujalis, 
P. Kapickas, Vincas Rice, P. 
Baranauskas, P. Mikalausky, 
P. Cibulskis, Mary Sinkus, F. 
Vaitkus; U. Arčikauskionū 
15c ir po 10c.: Viltrakis, O. 
Bukauskas ir Amelia Novack.

Daiktais bazarą apdovanojo: 
Dr. J. J. Kaškiaučius dova

nojo aliejinį paveikslą, gražus 
gamtinis vaizdas, tikras Lietu
vos beržynas.

Sam 
vanojo 
nių.

Snyder, Brooklyn, do- 
staltiesę ir porą piršti-

Po 25c.:
Kisieliene

M.
A.

C. Vigūno “Laisvei”

Draftui Užsiregistravo 
567,940 Asmenų

Pereitą sekmadieni ir pir-
madienį pravestose registraci
jose kariškai tarnybai užsire
gistravo 567,940 vyrų. Iš tų 
didžiausį skaičių davė Brook- 
lynas—190,749, New Yorkas 
— 158.871, Queens—105,042, 
Bronx—1 02,061, Richmond— 

I 1,717.

Didelė didžiuma registrantų 
atliko savo prievolę pirmą die
ną, sekmadienį, skaičiuje 421,- 
267, paskutinei dienai liko

Eksplozija Užmušė 
Jūrininką

Užėjęs ant seklumos Atlan
tic Refining Co. tankeris Point 
Breeze eksplodavo bandant jį 
nuvaryti nuo seklumos netoli 
nuo City Island. Eksplozijoj 
užmuštas jūrininkas Fred Hei- 
meck iš Philadelphijos, o kito 
jūrininko El van Stitzel pasi
gendama. Menama, kad ir jis 
būsiąs žuvęs, kadangi ir jis 
buvęs eksplozijos nutrenktas 
vandenin.

14 0,672.
Ši jau buvo trečia miesto 

vyrų registracija. Pirmojoj, 
spalių 16-tą, 1940 m., regis
truojant vyrus tarp 21 ir 35 
metų, susiregistravo 1,000,744. 
Antrojoj, kurioj registruota 
tie, kuriem suėjo 21 metai po 
pirmosios registracijos,
še 40,253. šioj, trečiojoj, 
gistruota nepaliesti

New Yorko Tranzito Komi
sija išėmė teismišką drausmę 
neleisti kelti gelžkelių fėrą 
miesto ribose.

Kad taupinti popierą, mo
kytojams įsakyta daugiau var
toti rašomąją lentą.

- --------------------------------- -E

AIDO CHORO
METINĖ

VAKARIENĖ 
įvyks šeštadienį 

Kovo 14 March 
Liet. Amer. Piliečiu Kliubf 

280 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

i 
Pradžia 7:30 vai. vak. 

Vakarienės tikietas $1.50 
Vien šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

Užkviečia, 
AIDO (’HORAS, 

a---------------------------------------a
susira- 

re- 
pirmesnių 
iki 44 me-

hamton, 
rankom

Surinkta
Maspeth, N. Y.: 

Mrs.
sweater, 
d į ir lė 
honką
G i rd o vsky
Shoe Shop 
čeverykus, 
cienski aukojo $2.

M i k o 1 a. j u n a i t ė, B i 1i g- 
N. Y., dovanojo 3 

apsiuvinėtas nosines.
Jono Kalvaičio,

Kai wait dovanojo—
Mrs. Keras—laikro- 

ikščių, Al Skirmontas 
Tony 

M ilčius 
vyriškus 

Mrs. Ne-ir Mr. ir

Masiniai Browderio
Mitingai

tų.
Registruojančių 

skaičiuje dirbo ir apie 17,000 
mokytojų. Registratoriai dirbo 
be atlyginimo.

Pulkininkas McDermott pa
reiškė pasitenkinimą registra
cijomis, nors registrantų gau
ta biskis mažiau, negu tikėta. 
Buvo aprokuota registrantų 
būsiant apie 600,000.

Lietuvių irgi labai daug pa
lietė ši registracija—ir priau
gančiųjų ir vyresniųjų. Tarpe 
užsiregistravusių yra ir dviejų 
didžiųjų lietuvių organizacijų 
centrų sekretoriai—J. Siurba, 
Liet. Darb. Susivienijimo sek
retorius, ir D. M. šolomskas, 
Liet. Literatūros Draugijos 
sekretorius.

liuosnorių

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
'Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Paskutiniu kalbėtojum buvo 
Povilas žadeikis, smetoninės 
“Lietuvos pasiuntinis ir įgalio- 

. tas ministeris.” Džiaugėsi p. 
Į Žadeikis, kad šią sueigą su
šaukė “keturi lietuviški redak- 

Čia jau ; toriai,” ir klausinėjo jis: “Kur 
iĮpenktasai redaktorius?” Mat, 

Brooklyne esą penki redakto
riai. Ir tuomi “penktuoju 
ko pabuvoti pačiam p. “minis
trui.”

Teko užeiti pas savo pažįs
tamą ir “Laisvės” rėmėją C. 
Vigūną, kuris laiko patogią 
užeigą po num. 284 Scholes 
St., Brooklyne.

—Gerai, kad užėjai,—ma
loniai pratarė drg. Vigūnas.— 
Aš noriu užsimokėti prenume
ratą už “Laisvę.”

Pasiaiškinau, kad aš ne ko- 
lektuoti čionai užėjau, bet

Stil-

ap
gena

Publi- 
šalia

MOTERIMS
Moterų Apsvietos Kliubo 

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

Valdyba.

Jo kalbos turinys nesiskyrė 
nuo daugelio kitų jo bondra- 
manių kalbų, tik kiek “diplo- 
matingcs.nė.”

Charakteringa ir tai, kad p. 
žadeikis viešai pareiškė, jog 
kai kurie “Lietuvai gelbėti 
fondai” turi daugiau “išlaidų,” 
negu pagelbos kam nors sutei
kia. Sakė, kad į tų fondų rei
kalus, kartais, galinti įsimai
šyti ir šios šalies valdžia, nes 
juose esama kokiu tai netiks- ■ *■ I

lumų.
žymėtina ir tai, kad šiame 

parengime skambėjo kompozi
toriaus Stasio Šimkaus kūri- 
niai-dainos. Ponai “keturi re
daktoriai” ir jų kolegos juk 
seniai Stasį Šimkų yra prakei
kę, kam jis ėjo su Tarybų Lie
tuva.

Kiek tikrai aukų surinkta 
Amer. Raud. Kryžiui, nebuvo 
paskelbta. Rep.

te-į drg. Vigūnas be jokių ceremo
nijų paklojo $8.50 ir paaiški
no: “$6.50 prenumerata už 
‘Laisvę’; $1 kaip pavėluotas 
‘Laisvės’ suvažiavimo pasvei
kinimas, ir $1 dėl Laisvės Ra
dijo.”

Priešintis tokiems dalykams 
negalima—paėmiau pinigus ir 
padėkavojau.

Įsisiūbuojant kampanijai už 
Earl Browderio, žymiausio A- 
merikos priešfašistų vado, iš
laisvinimą, mieste rengiama 
gausa masinių mitingų. Veik 
kasdieną įvyksta km- nors ma
sinis mitingas, o tūlomis die
nomis ir po kelis.

šį vakarą, trečiadienį, vasa
rio 18, masinis mitingas įvyks 
viešbutyje Diplomat, N. Y., 
108 W. 43rd St. Kalbėtojų są
state yra Ben Gold, Elizabeth 
Gurley Flynn, Lewis Merrill, 
Joseph Brodsky, William Al
bertson, Charles Collins, Wil
liam Michaelson. Meniškoj 
programoj bus Kailiasiuvių 
Benas ir Lok ai o 65-to Choras.

W. A. Keru, 27 m., nuteis
tas du metus kalėti už sume- 
lavimą naujokų priėmimo ta
rybai, kad jis turįs maitinti 
žmoną ir kūdikį, kuriuos jis 
buvo apleidęs prieš porą me
tų.

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
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TURTINGA PONIA MIRĖ 
PO ABORCIJOS

Turtingai Mrs. Florence 
Nimick Schnoor iš Greenwich, 
Conn., staiga mirus šv. Juo
zapo ligoninėj, Yonkers, per
eitą penktadienį, nustatyta, 
kad ji mirė nuo nevykusiai pa
darytos aborcijos per nežino
mą daktarą ar šundaktarius. 
Esą, sulyg jos bute rastų ant 
sklypelių popieros adresų ti
kimasi surasti, kur jai daryta 
operacija. Ji pati ir mirdama 
užsigynė aborcijos.

Ligoninėn ją nuvežė jos vy
ras, bet jis sakęsis nežinojęs 
jos staigaus susirgimo priežas
ties. Jisai ją paėmęs nuo IRT 
Woodlawn stoties jai telefo- 
navus, kad jis pribūtų. Už 
Schnoor ji buvo ištekėjusi tik 
prieš savaitę laiko.

NULEIDO NAUJA LAIVA 
NAIKINTUVĄ

Ketvirtadienio vakarą, va
sario 19-tą, bus mitingas Spar- 
tacus Hall, 25th St. ir 8th 
Avė., N. Y. Kalbės William 

Browder ir Samuel Neuberger.
StatenMariner’s Harbor, 

Island, pereitą sekmadienį nu
leistas naujas laivas-naikintu- 
vas Meade, 1,620 tonų įtalpos. 
Tai jau trečias pagamintas 
naikintuvas Bethlehem Steel 
Co. dokuose bėgiu pastarųjų 
trejetos mėnesių. Jo statyba 
kainavo $6,000,000.

Nuleidus užbaigtąjį laivą, 
jo vieton už 10 minučių padė
ta pagrindas statybai kito lai
vo.

Ragino Taupyt Vandeni
Vandens tiekimo departmen- 

tas dar kartą perspėjo taupin- 
ti vandenį, nes rezervuaruose 
nėra nei pusės tiek vandens, 
kiek paprastai būdavo šiuo 
laiku. Jei taupinimas vandens 
nepagerės, numatoma, kad cle- 
partmentas turės apriboti van
dens vartojimą.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Sulaikyti dar du asmenys 
kaltinimu šmugeliavus Klipe- 
yiais į Lisboną plabinum’ą, la
bai svarbų apsigynimo reika
lams metalą.

FINDING MONEY! I

CREDIT.
TERMS'

• ALLOWANCE
" ** ' ‘ FOR YOUR

OLD WATCH'

CREDIT 
TERMS

PATRICIA
17 jewels

. DEAN
1 5 jewels

■ *247A>

•w»

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N.

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

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

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

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ
Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

į

" *’3’* * * -3 •W' *' C- 'W’ *■ ■* w ~ c “ • • • 9 Ty’

GREEN STAR BAR & GRILL į
LIETUVIŠKAS KABARETAS |

EsF NAUJA LIETUVIŲ -AS3
RESTAURACIJA

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

VISADA GAUSITE TIKRAI -GASPADORIŠKA1 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

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

karšti valgiai jus pasitiks.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9608




