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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
Daug rašome ir kalbame

apie Singapore tvirtumą Ra
miajame Vandenyne, rašome
apie frontus visame pasaulyje, 
bet, rodosi, neužtenkamai ra
šome ir kalbame apie mūsų 
lietuviškąjį Singaporą, apie 
mūsų tvirtumą, apie jos palai
kymą.

Amerikos lietuvių “Singąpo-
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* ras” yra mūsų spauda, —

AMERIKIEČIAI LAKŪNAI KIRTO SMOGĮ JAPONŲ LAIVAMy

&

spauda, kuri vienija lietuviš
kai kalbančius ir skaitančius 
žmones karui laimėti, žmonių 
laisvėms išlaikyti, fašizmui su
naikinti.

Dienraščiai “Laisvė” ir “Vil
nis” yra vadovai tame darbe, 
toje istorinėje kovoje. Tai mū
sų tvirtumos. Tai mūsų lietu-

Rooseveltas Smerkia
Taikstytojus su Ašim;
Giria Sovietų Armiją

JAPONŲ ORLAIVIAI ŽUDĖ 
FILIPINŲ PABĖGĖLIUS, 

MOTERIS IR VAIKUS
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Sovietai Šturmuoja 
Nacius Charkove; Įsi
veržė į Novgorodą

viškieji Singaporai garbingoje 
Jurgio VVashingtono žemėje!

Tegu priešas pažeidžia 
juos, tegu jam pavyksta vieną 
ar kitą pozicijukę arti jų lai
mėti—didelis smūgis lauktų 
Amerikos lietuvių.

Štai kodėl mes, kuriems rū
pi šitos tvirtumos išlaikymas, 
privalome budėti, privalome 
dirbti ir žiūrėti, kad ji visuo
met būtų saugi, kad per ją 
mes galėtume apginti Ameri
kos lietuvių visuomenę nuo 
Hitlerio agentų, kurie kėsina
si ją sudemoralizuoti ir pa
daryti bejėge.

Visaip mes galime mūsų 
spaudą paremti: gaunant pre
numeratų, skelbimų, remiant 
dienraščio naudai ruošiamas 

. pramogas.
Štai, Brooklyne mes šią sa

vaitę turėsime “Laisvės” baza- 
rą. Jis prasidės penktadienį, 
bus šeštadienį, sekmadienį ir 
pasibaigs pirmadienį—Jurgio 
Washingtono dieną.

Tai bus paskatinė didelė 
dienraščio pramoga Brooklyne 
šią žiemą.

Prašome visus mūsų drau
gus, visus prietelius, visus lais- 
viečius paremti šį bazarą. Pa
remti galima jį dovanomis ir 
atsilankymu.

Ant kiek bazaras bus pa- 
sekmingesnis, ant tiek daugiau 
gausime dienraščiui paramos. 
Kiek daugiau gausime para
mos, tiek stipresnis bus mūsų 
dienraštis, tiek jis bus įvaires
nis, įdomesnis ir labiau patar
naus Amerikos lietuvių visuo
menei.

Iš Austrijos (per Stockhol- 
mą) atėjo įdomi žinia:

Tarpe krikščioniškųjų soci- 
jalistų ir komunistų mezgasi 
gaivališka vienybė kovai prieš 
okupantus, kovai prieš hitle- 
rizmą.

Akieji veikia palėpėje. 
Abieji yra persekiojami. Abie- 
ji todėl pamiršta smulkesnius 
dalykėlius, kurie juos skiria, 
bet vienijasi dideliam dalykui, 

' kuris juos jungia. O tasai di
delis dalykas yra kova prieš 
Hitlerį.
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“Naujienoje” (vas. 16 d.) 
įtalpintas straipsnis “Kas gi 
tre japonai”. Jis štai kaip pra
sideda :

“Pasaulyj, tur but, nėra 
žmonių daugiau mėgstančių 
svarą, kaip japonai. Japonui 
kasdieninė vonia lygiai reika
linga, kaip ir ryžių stiklinė

Visas straipsnis
,, 

paaukotas
daugiausia gyrimu, ir kėlimu.| f t J 
į padanges japonų... Kuriuo g.A
tikslu ?!

Kam toki raštai pasitarnau
ja?

Užpuolikams japonams. Jie 
bandomi padaryti švariais, ge
rais, puikiais žmonėmis.

Aišku, i

į 

y

mes neturime nieko mėgins iškelt savo kariuo- 
prieš visą japonų tautą. Japo- menę į Rangoona. per ku- 
nijqs liaudis yra tokia, kaip 
ir kitų tautų. Jos hnperijalis- 
tai-plėšikai—toki, kaip ir vi
sos fašistinės Ašies valstybių 
plėšikai. Bet visgi kyla klau
simas: kodėl dabar, kaip tik

Lt
-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasikalbėji
me su spaudos atstovais va
sario 17 d. smerkė tuos po
litikierius, kurie skaldo tal
kininkų jėgas, ypač išstoda
mi prieš Amerikos paramą 
Raudonajai Armijai. Tokius 
jis prilygino prie andai vei
kusios Anglijoj Clivedeno 
grupės, kuri pataikavo ir 
nuolaidavo Hitleriui.

Čia prezidentas pareiškė 
gilią pagarbą kovingumui 
Raudonosios Armijos ir sa
kė, jog Amerika pagreitins 
karo reikmenų siuntimą So
vietams.

Prez. Rooseveltas pripa
žino, kad jis planuoja naują 
paskolą Sovietam, kurios 
pinigais jie čia galėtų užsi- 
sakyt ir pirkt karo pabūk
lus ir reikalingas medžia
gas.

Nors prezidentas atsisakė 
pažymėt, kokia pinigų su
ma bus skolinama Sovietų 
Sąjungai, tačiaus praneša
ma, kad tai bus apie bilio- 
ną dolerių—Jungtinės Vals
tijos iau pirmiau yra davu
sios Sovietam bilioną dole
rių paskolos.
AŠTRIAI PASMERKĖ 
VIENYBĖS ARDYTOJUS
Prez. Rooseveltas smerkė 

skleidėjus gandų, šnabždėji
mų ir melų, kuriais nacių 
pataikūnai stengiasi nusta
tyt šią šalį prieš Angliją ir 
Sovietus ir suardyt Jungti
nių Tautų vienybę.

Jis įspėjo, kad Amerikai 
prieš akis stovi sunki kova, 
kuriai laimėti būtinai reika
linga vienybė su visais tal
kininkais. Prezidentas, pa- 
vyzdžiuodamas. nurodė, jog 
tam tikrose sąlygose priešų 
.karo laivai galėtų bombar- 
duot New Y orką arba jų or
laiviai mėtyt bombas į De
troitą.

Apie talkininkų vienybės 
ardytojus prezidentas atsi
liepė žodžiais- Anglijos mi-

Japonai Grąsina
Angly Rangoonui

Rangoon, Burma, vas. 18. 
— Japonai, po kautynių 
durtuvais su anglų kariuo
mene, persigrūmė per Bilin 
upę, Burmoj. Dabar ten an-

► randasi tarp 
Sittango ir Salween upių.

Sittang yra tik už poros 
desėtkų mylių nuo geležin
kelio susijungiančio su Bur- 
mos keliu, einančiu į Chini-

Nužiūrima, kad japonai 

rio uostą iki šiol plaukė Chi- 
nijai karo reikmenys iš A- 
merikos ir Anglijos.

šiuo metu, reikštų tą “švarą 
taip idealizuoti?

nisterio pirmininko Chur- 
chillio:

“Kas tik nusikalstų tokia 
piktadaryste, kas tik atliktų 
vienybės ardymo nedorybę, 
apie tokį pasakykime: ge
riau, kad jam būtų pririštas 
girnų akmuo prie kaklo ir 
kad jis būtų Įmestas į jū
ra.” 4

Amerikiečiai ir Rolan
dai Sunaikino Dideli£

Japonijos Laivą
BATAVIA, vas. 18. — 

Amerikiečiai ir holandai la
kūnai, kovodami prieš japo
nus, besiveržiančius linkui 
Javos salos, nuskandino di
delį japonų laivą su karei
viais; bombomis pataikė į 
du kitus priešų laivus ir su
naikino daugeli valčių, ku
rios buvo pilnos japonų ka
reivių.

Greitieji amerikiečių lėk
tuvai, atakuodami japonų 
užimtą orlaivių stovyklą, 
nušovė keturis japonų or
laivius, o vienas holandų 
bombanešis numušė žemyn 
du priešų lėktuvus.

Fašistų Submarinas 
Nuskandino Brazilijos 
Laivą Ties Virginia

Norfolk, Virginia. — Fa
šistu submarinas nuskandi
no keleiviniai-prekinį Brazi
lijos laivą “Buarque” ame
rikiniuose vandenyse, netoli 
Virginijos valstijos, praeitą 
sekmadienį, kaip pranešta 
antradienį.

Laive buvo 85 keleiviai ir 
įgulos nariai. 83 tapo išgel
bėti. Vienas žuvo, o kitas 
dingo be žinios.

Amerikiečiai Medžioja 
Nacių Submarinus

Willemstad, Curacao, Va
karinė Holandų Indija. — 
Amerikos ir holandų orlai
viai medžioja vokiečių sub
marinus Caribbean Jūroje, 
ypač Venezuelos srityje, kur 
tie submarinai pirmiau už
puolė Amerikos, Anglijos ir 
kt. laivus.

Manoma, kad Amerikos 
orlaiviai gilumos bombomis 
nuskandino kelis nacių sub
marinus.

Anglai Sužeidė Kelis 
Fašistų Laivus

Cairo. — Anglijos orlai
viai ir kariniai laivai patai
kė bombomis bei šoviniais 
į du, gal tris, fašistų šar
vuotlaivius ir į viena nai
kintuvą Viduržemio Jūroje. 
Sužeistieji priešų šarvuot
laiviai dega.

Washington, vas. 17. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas įšleido sekamą pranešimą:

Filipinų Sritis:
Japonų artilerija iš Cavite pajūrio smarkiai bombar

davo mūsų uosto aptvirtinimus. Nuostoliai padaryti 
mūsų įrengimams ir kareiviams buvo nedideli.

Bataan pusiausalyje priešai atsigabena daugiau ar
tilerijos pastiprinimų, ir visu frontu padidėjo artile
rijos ugnis. Priešų veikimas ore taip pat didėja.

Per kelias dienas japonų orlaiviai mėtė blogai at
spausdintus lapelius ant pabėgėlių stovyklų užnugarėje 
mūsų linijų. Tie lapeliai, anglų, ispanų ir tagalog kal
bomis, teigė, kad japonai esą labai draugiški filipi- 
nams, šaukė juos bendradarbiaut su įsiveržėliais ir pri
sidėt prie Didžiosios Azijos Bendrosios Gerovės Srities.

Vakar bombos buvo mėtomos vietoj lapelių, šie ga
lingi mirties pareiškimai krito ant pabėgėlių stovyklos 
beginkliame kaime Cabcaben. 18 moterų ir 5 vaikai 
buvo užmušti per tą užptiolimą, o 13 moterų ir 9 vaikai 
liko sužeisti.

PAGERBTAS KARŽYGIS 
FILIPSAS SARDŽENTAS

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, kongreso 
vardu, paskyrė Kongresinį 
Garbės Medalį sardžentui 
(puskarininkiui) Josei Ca- 
lugas’ui, Filipinų Žvalgų ar
tileristui, už nepaprastą 
narsą ir nieko nebijojimą 
veiksme, kurį jis puikiai at
liko, nors tai nebuvo jo pa
reiga.

Tą garbės ženklą prezi
dentas paskyrė pagal pata
rimą generolo MacArthuro, 
kuris atstovaus prezidentą, 
įteikdamas Kongresinį Me
dalį sardžentui Calugas’ui.

žygis, už kurį Čalugas 
yra pagerbtas, įvyko arti 
Cullis, Bataano provincijoj, 
Filipinų salose, šiemet sau-

Valdžia Suriša Kongresmaną 
H. Fishą su Nacių Agento 

Vierecko Propaganda
Washington. — čionai ti- 

niame teisme prieš nacių 
agentą Geo. Sylvestrą Vie- 
reck’ą pasirodo, jog repu- 
blikonas kongresmanas Ha
milton Fish bendradarbia
vo su Viereck’u ir valdžios 
kaštais siuntinėjo spausdin
tą jo propagandą. Taip kon- 
gresmaną Fishą įtaria val
džios prokuroras Wm. P. 
Maloney.

Viereck’as teisiamas už 
tai, kad jis kreivai užsire
gistravo, kaip svetimos ša
lies agentas, nes jis, atsa
kydamas į registracijos 
klausimus, užslėpė daug sa
vo darbų, kuriuos jis atli
kinėjo kaip Hitlerio propa
gandistas Amerikoj.

Teisme, be kitko, iškelta 
aikštėn šitokie dalvkai:

Viereck’as parašė velio
niui senatoriui Ernestui 
Lundeenui kalbą “šeši Vy
rai ir Karas,” kaipo pro
pagandą prieš A n g 1 i ją. 
Tą kalbą senatorius Lun-

Maskva, vas. 18. — Rau
donoji Armija apsupa did
miestį Charkovą iš trijų šo
nų — pietų, rytų ir šiaurių. 
Naujos nacių jėgos negalėjo 
sulaikyt raudo narmiečių 
pirmyneigą.

London, vas. 18. — Vie
nas nelaisvėn pasidavęs vo-

šio 16 d. Japonų orlaiviai ir 
artilerija bombardavo mū
sų kanuolių bateriją, kol 
viena kanuolė buvo išmušta 
iš veikimo ir visi kanuoli- 
ninkai užmušti arba sužeis
ti.

Sardžentas Calugas iš ki
tos baterijos, savu noru ir 
be įsakymo perbėgo 1,000 

į jardų per vietą, pleškinamą 
ugnim japonų artilerijos, 
prie pažeistos, ne savo ka
nuolių baterijos. Ten jis su
organizavo liuosnorių būre
lį, kuris vėl pastatė kanuo- 
lę į poziciją ir sėkmingai 
šaudė priešus, nors japonų 
artilerija visą laiką, nuolat 
ir smarkiai bombardavo tą 
poziciją.

Vokiečių Lakūnas Sako, 
Kad Naciai Ruošiasi

Apleist Charkovą
Maskva. — Vokiečiu la-
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i kūnas Heinrich Freitag su 
savo kariniu orlaiviu per
skrido iš Charkovo į Sovie
tų pusę, nusileido prie Lo- 
zovenkos ir pasidavė vas. 13 
d. Jis pranešė, kad vokie
čiai yra jau viską priruošę 

l išsikraustymui iš Charkovo, 
i Jis sakė, jog grupė lakūnų, 
kuriai jis priklausė, yra pa
dariusi viską, kas reikia, 
kad galėtų greitai apleist 
ta miestą.
APSUPIMO REPLĖS IR 
PARTIZANŲ ŽYGIAI 

PRIEŠ VOKIEČIUS •
Ne tiktai Charkove, bet 

ir kitur Raudonoji Armija 
apeina vokiečius, imdama 
juos kaip į reples, — rašo 
Ralph Parker, New Yorko 
Times korespondentas. Tuo 
tarpu partizanai vis plačiau 
ir smarkiau naikina vokie
čių jėgas iš užnugarės; ka
poja jų susisiekimus, naiki
na nacių sargybos punktus, 
sprogdina tiltus ir atiminė
ja iš vokiečių net tokius 
kaimus, kur naciai turėjo 
stiprius karinius punktus.

Pirmiau iš miškų veikę 
partizanai, dabar išeina į 
laukus, o prie jų prisideda 
vis daugiau ir daugiau vals
tiečių. Ir jie suderina savo 
veiksmus su Raudonosios 
Armijo žygiais.

PAGARBA PARTIZA
NAM KARŽYGIAM

Sovietų spauda vas. 17 d. 
paskelbė vardus daugelio 
šimtų partizanų, kuriem vy
riausybė suteikė garbės 
ženklus. Tarp jų yra ir suo
miu, ukrainu ir latviu. 
Trims suteikta titulas So
vietų Sąjungos Herojų 
(Didvyrių), a u k š čiausias 
garbės ženklas; bet jie to 
nežinos, nes yra pranešta, 
kad naciai juos paskerdė. 
Tarp šių trijų Herojų yra 
ir viena 18 metų jaunuolė, 
mokytojo duktė. Tai dar 
pirma šiame kare moteris, 
gavusi tą aukštą garbę.

____________________________________ v

NACIŲ MINOS ARTI 

deen perskaitė senate kaip 
“savą.” Ši kalba paskui 
buvo įdėta į kongreso 
laikraštį “Congressional Re
cord.” Toliau 125 tūkstan
čiai egzempliorių tos kalbos 
buvo išspausdinta valdžios 
spaustuvėje ir valdiškais 
kaštais. Tatai buvo padary
ta, susitarus nacių agentui 
Viereck’ui su kongresmanu 
Ham. Fishu, kaip kaltina 
valdžios prokuroras Malo
ney. i

(Tąsa 5-1 am pusi.)

Sovietų Laivynas Bom
barduoja Nacius Arti

Leningrado
London, vas. 18. — Sovie

tų Baltijos laivynas jau per 
48 valandas nuolat bombar- 
jdavo vokiečių pozicijas nrie 
Suomijos įlankos. ledlau
žiai pralaužė kelią sovieti
niams karo laivams.

AMERIKOS ----------------
Washington, vas. 18. — Washington. — Senatorių 

Čia manoma, jog vokiečių ir kongresmanu komisijos 
submarinai sodina minas tyrinės priežastis, kodėl įvy- 
Atlanto Vandenyne arti ko gaisras laive “Norman- 
Amerikos pakraščių. die” New Yorke.

kiečiu lakūnas- Ukrainos 
fronte sakė, jog naciai ruo
šiasi apleist Charkovą.

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, paduoda se
kamas žinias iš Sovietu-vo- 
kiečiu karo fronto: 
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SOV1ETŲ LAIVYNAS 
BOMBARDUOJA VO

KIEČIUS KRIME
Stipriai ginkluoti Sovietų 

karo laivai bombarduoja vo
kiečių pozicijas apie Sevas
topolį, laivyno stovyklą Kri- 
me, ir apie Eupatoriją, 50 • 
mylių į šiaurius nuo Sevas
topolio.

RAUDONARMIEČIAI 
PRASIMUŠĖ I NOV

GORODĄ
Sovietu kariuomenė štur

mu pramušė vokiečių linijas 
prie Novgorodo ir įsiveržė 

H tą istorinį miestą, stovintį 
■į pietus nuo Leningrado.

Maršalo Timošenko ko- 
■manduojami raudonarmie- 
jčiai šturmuoja nacius Char
kovo vartuose, Ukrainoje.

Sovietų pasisekimai Le
ningrado srityje žymiai at- 

■liuosavo tą miestą.
Berlyno radijas pripažino, 

jog Raudonoji Armija pra
laužė vokiečių liniją vienoj 
vietoj Maskvos fronte, ma- \ 
tyt, Kalugos sektoriuje, bet, 
pasak nacių, tai jie ten už
mušę 5,000 raudonarmiečių 
ir suėmę 1,800.

Šešios Lenkų Divizijos 
Sovietuose Kariauja

Prieš Nacius
London, vas. 18. — Anglų 

radijas pranešė, jog šešios 
lenkų divizijos (180 tūks
tančių vyrų) jau kariauja 
Sovietų fronte prieš nacius, 
už 50 mylių nuo senojo ru- 
bežiaus tarp Sovietų Sąjun
gos ir Lenkijos.

Vyriausias lenkų armijos 
komandierius S o v i etnose 
yra generolas Anders.

Kongresmano Marcan- 
tonio Radio Kalba

—1r—
Šį ketvirtadienį, 11:15 vai. 

naktį, pagal rytinių valstijų 
j laiką, kalbės kongresmanas 
i Vito Marcantonio per Mu
tual Broadcasting Systemos 
radiją. Jo tema bus “Die- 

įSo Komitetas ir Perlų Uos
tas.”

Visi pasiklausykite, ar tas 
komitetas bent ką padarė 
apsaugai Perlų Uosto nuo 
pasalingo japonų užpuoli
mo.
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Tasai Bilius Turi Būti
Įstatymas

Prezidento Roosevelto sumanymu, 
kongresan yra įneštas bilius, reikalaująs 
paskirti nemažas sumas pinigų pašal
poms tiems darbininkams, kurie neteks 
darbo dėl pervedimo “paprastų” fabrikų 
į karo reikmenų gaminimo fabrikus. Pa
imkim pavyzdį. Šiuo metu automobilių 
pramonė, automobilių gaminimo fabri
kai yra pakeičiami į tankams arba orlai
viams gaminti fabrikus, šimtai tūkstan
čių darbininkų yra paleista iš darbo. 
Naujos mašinos dedamos į fabrikus. Kai 
viskas bus pakeista, kai karo pramonės 
gaminimo fabrikai pradės dirbti, dauge
lis tų paleistų iš darbo darbininkų bus 
paimti į fabrikus. Ar visi? Niekas neži
no? Ar visi, pagaliau, prie naujų darbų 
galės dirbti, taipgi niekas nežino. Bet kol 
kas reikia skaitytis su faktu: šimtai 
tūkstančių darbininkų yra nedarbo lau
ke. Jie yra nedarbo lauke ne dėl savo kal
tės, bet dėlto, kad krašto interesai to 
reikalauja. Na, šitiems darbininkams 
prezidentas ir nori mokėti iš federalinės 
vyriausybės iždo pašalpą, po $24 ar dau
giau ar mažiau per savaitę, per apribotą 
laiką.

Čia tik mažas, kaip sakėme, pavyzdys. 
Panašių atsitikimų, kur darbininkai bus 
pašalinti iš darbų dėl tos ar kitos prie
žasties, liečiančios krašto apgynimą, bus 
daugiau.

Mūsų nuomone, tokis bilius yra labai 
geras ir jis turi būtinai būti priimtas. Jis 
turėtų greit būt priimtas.

Bet štai atsiranda politikierių, kurie 
pradeda prieš tai kovoti. Bilius sulaiky
tas kongreso Įnešimų Komitete. Ten eina 
apklausinėjimai, tyrinėjimai, svarstymai. 
Norima tąjį bilių taip nutaisyti, kad iš 
jo liktų mažai darbininkams naudos. Tū
li argumentuoja prieš bilių tuomi, kad, 
girdi, tokia pradžia galinti “sufederali- 
zuoti” visą Socijalio Saugumo sistemą, 
girdi, reikią palikti daugiau laisvės ats
kiroms valstijoms, ir tt.

Bepig ponams kalbėti, kai jų nepalie
čia nedarbas, kai jų nepaliečia sunku
mai. Mūsų nuomone, šis bilius turėtų bū
ti greit pravestas visoje pilnumoje, kaip 
jį pasiūlė prezidentas Rooseveltas!

Kad Ašies jėgos nugalimos, kad jas ga
lima sulaikyt ir mušt, tai tą jau aiškiau
siai įrodė Raudonoji Armija prie Jalnės, 
Odesos, Sevastopolio, Rostovo, Klino, 
Možaisko ir ypatingai prie Leningrado ir 
Maskvos. Kas pirma tarnavo Hitleriui 
skelbdamas, kad būk Hitlerio “armija 
nesulaikoma ir nesumušama,” tas dau
giau negalės pasirodyti su ta fašistų pro
paganda.

Netekimas Singapore prieplaukos tik 
dar kartą parodo, kad tarpe Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos 
turi būti daugiau vieningumo, nuošir
dumo, atvirumo ir vieni kitiems pa
galbos. Tas dar kartą patvirtina, kad tu
ri būti padarytas galas tai hitlerininkų 
veiklai, kurie vis dar siekia ardyti Sovie
tų Sąjungos, Amerikos ir Anglijos vie
ningumą. Nusiminti netenka! Pergalė 
bus mūsų!

Jiems Svetima Lietuvos Liaudies 
Laisvė

“Darbininkas” No. 13 uždėjo didelį 
antgalvį: Lietuva Nenori Nei Bolševikų, 
Nei Nacių Okupacijos.”

Iš kur tą “Darbininkas” sužinojo? Na
gi po to didžiulio antgalvio jau seka: 
“Draugas” rašo! Ir paskui “Darbinin
kas” cituoja, ką Chicago j išeinąs “Drau
gas” rašo. Žinoma, kaip visada “Drau
gas” niekina Sovietų Sąjungą, tą galin- 
giausį hitlerizmo priešą ir tik savo vei
do pridengimui numeta žodelį, kitą apie 
hitlerizmą.

Iš antgalvio išeitų, kad “Darbininkas” 
deda kokias nors žinias iš Lietuvos, kad 
jis nori pasakyti, kaip Lietuvos liaudis 
nusistačius. Bet tikrumoj, tai ima pliovo- 
nes iš “Draugo”, iš Chicagos marijonų 
organo, kuris dar taip neseniai kasdien 
garbino hitlerizmą, talpino hitlerininkų 
raštus, pasakojo Amerikos lietuviams 
būk Lietuva yra laisva po hitlerininkų 
jungu, būk Lietuvoj žmonės tik “džiau
giasi” sulaukę hitlerininkų. “Draugas” 
per virš šešis mėnesius, kaip Hitleris pa
vergė Lietuvą, talpino Hitlerio apmoka
mo agento Prano Ancevičiaus nacių pro
pagandą. “Draugas” ėjo su hitlerininkais 
prieš Lietuvos liaudį.

Na, o hearstinis “Darbininkas” cituo
ja “Draugą” ir pasakoja, būk tokia-Lie
tuvos liaudies valia. Kaip mums žinoma, 
“Draugo” redakcijoj dirba žmogus, kuris 
atvažiavo į Ameriką per hitlerišką Ber
lyną i gyrė hitlerizmą.

Aišku, kad nei “Draugas”, nei “Dar
bininkas”, nei “Naujienos” nei kitas ku
ris'bent Amerikoj einąs lietuvių laikraš
tis, kuris niekino Lietuvos liaudį ir jos 
valdžią, kuris gyrė hitlerizmą, kuris tik 
dabar kiek prikando liežuvį, nes mūsų 
šalis yra kare su hitlerizmu, kuris ir da
ba niekina Sovietų Sąjungą, tą galin- 
giausį Amerikos talkininką už Lietuvos 
ir mūsų laisvę, negali reikšti Lietuvos 
liaudies valios.

Lietuvos liaudis kovoja prieš barbariš
ką hitlerizmą, ji visaip gelbėja iš užnu
gario mušti hitlerininkų jėgas, ji padeda 
Raudonajai Armijai ir ji po pergalės, ka
da bus padarytas hitlerizmui galas, pa
reikš savo valią, kokios tvarkos nori.

LAISV®

Kai smūgis krinta, tai Ašifes kirvis darosi persunkus.

Iš Smetonos Prakalbų Baltimore je
NEDRĮSO rinkti aukas 

“LIETUVOS GELBĖJIMUI” 
NEI PABĖGĖLIAMS

Rašo Mūsų Specialis 
Korespondentas

BALTIMORE, Md. — čia, 
Baltimorėj, tarpe tautininkų 
įvyko toks sumišimas Smeto
nai prakalbų rengime, kad 
net įdomu papasakoti.

Mūsų skaitytojai jau žino, 
kad šio miesto piliečiai pasi
priešino, kam miestas pasky

rė taksais surinktus pinigus 
(tris šimtus dolerių) vaišini
mui Antano Smetonos; ypatin
gai, kadangi jis yra “prona- 
cis.”

Kilo nemažas sumišimas ir 
komitete. Laukaitis su Gra
jausku net keletą kartų vyko 
Washingtonan pasiaiškinti, ir 
pasiklausti patarimų, Smetonos 
atstovybėje. Miestas jau buvo 
sulaikęs tuos tris šimtus dole
rių. Mat, lietuvių laikraščiuo
se buvo skelbiama, kad aukos

Aukos Sovietų 
Pagalbai

Po Singapore Netekimo
Anglija neteko Singapore prieplaukos 

ir Tolimųjų Rytų tvirtumos. Netekimas 
taip gerai įrengtos prieplaukos yra kar
tu smūgis ne vien Anglijai, bet ir mums 
—Jungtinėms Valstijoms ir mūsų talki
ninkams kare prieš Vokietijos,-Japonijos 
ir Italijos barbarus. Tą prieplauką mokės 
Japonijos imperialistai panaudoti toli
mesniems pavergimo tikslams.

Bet nei mes, nei Anglija, nei mūsų tal
kininkai neturime įpulti į nusiminimą, 
į paniką. Mes turime suprasti tą rimtu
mą karo padėties Tolimuose Rytuose ir 
su padidinta energija prisirengti tolimes
nei kovai. Jungtinės Valstijos, Sovietų 
Sąjunga ir Anglija užtektinai turi žmo
nių ir kitų reikmenų, kad vesti karą tol, 
kol jis bus laimėtas, kol Vokietijos, Ja
ponijos ir Italijos barbariškos jėgos bus 
sumuštos.

Raudonoji Armija jau dabar krušina 
dantis vyriausioms Ašies banditų jėgoms.

Ašies jėgos galėjo iki šiol pavergti 
daug šalių, užkariauti Anglijos, Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos tam tikrus plotus, 
bazes tik todėl, kad Vokietijos, Japonijos 
ir Italijos fašistai nuo seniai rengėsi ka
rui. Tik todėl, kad Jungtinės Valstijos 
dar tik pradeda ruošti ir muštruoti savo 
galingąsias jėgas, tik todėl, kad per virš 
aštuonis mėnesius visą sunkumą baisaus 
karo neša tik Sovietų Sąjunga.

“Reikia Dirbti, Kad Laimėt 
Karą!.. .”

“Vilnies” num. iš vas. 16 d. korespon
dentas rašo, kad ties McCormick fabri
kais, Čikagoje, susirinko pora tūkstančių 
darbininkų į “pergalės demonstraciją,” 
reikalaudami skubinti karo gamybą. Pa
sak “V.” bendradarbio:

i
“Du tūkstančiai Farm Equipment 

Workers unijos narių išstojo šeštadienį 
demonstruoti prie McCormick dirbtuvių. 
Darbininkai metė Šukius:

“Padauginti produkciją ir grąžinti į 
darbą 1,200 darbininkų, kuriuos pirmiau 
atleido.”

“Matėsi ir tokių šukių: “Duokite 
Mums Karo Užsakymų ir Stebėkite Kaip 
Mes Dirbsime”. Arba kitos iškabos, “Rei
kia dirbti, kad laimėti karą.” “Mes esame 
armija užpakalyje armijos.”

“International Harvester Co. darbinin
kai, kurie organizuoti į CIO uniją, seniai 
kelia reikalavimą, kad kompanija imtų 
daugiau karo gaminių užsakymų. Dabar 
jau turi tų užsakymų, bet ne tiek, kad 
visiems darbininkams būtų darbo.

“Kaip matėte iš jų mestų šūkių 1,200 
darbininkų yra paleisti nuo darbo. Nu
matyta, kad gali paleisti daugiau, jeigu 
nepaims karui reikalingus daiktus ga
minti.

“Kompanijos viršininkai aiškinasi, kad 
jie negali imti tų užsakymų, nes mašinų

Pastaruoju laiku gavome 
daugiau aukų dėl Medikalės 
Pagalbos Sovietų Sąjungai: 
Prašome pasiskaityti:

Drg. M. Yanavičienė, iš 
W a s h i n gton, Pa. rašo: 
“Drauge: ALDLD 236 kp. 
suruošė parę Sovietų Sąjun
gos Medikalei Pagalbai ir 
paskyrė visą pelną, $37.50. 
Vienas geras žmogus, Jonas 
Piktinas aukavo $2.00 ir sa
ko, tie pinigai dėl kulkos, 
gal nudės vieną nacį ar dau
giau. Tai viso s i u n č iu 
$39.50.”

A. Pipiras iš Pittsburgh, 
Pa., prisiuntė blanką ir $7. 
Aukavo: A. Pipiras, $3; 
Kaz. Berkštis, $2 ir J. Du
bas, $2.

Per S. Sasną priduota se
kamai: Ona Malinauskiene, 
Brooklyn, N. Y., $1. Nuo J. 
Stigienės, Brockton, Mass., 
pęr Prano ir Jievos Marke
vičių 25 m. vedybinės su
kakties pokilį surinkta 
$25. (Vardai tilpo koresp.).

Nuo Pabalti jos Grupės 
parengimo (Lietuvių Sky
riaus), kuris įvyko vasario 
1 d., San Francisco, Calif., 
drg. B. Zologa prisiuntė 
$133.33.

Per Z. R. Yušką, Wilson, 
Conn., gauta $11. (Vardai 
tilpo koresp.).

Per S. Wolf, Paterson, N. 
J. gauta aukų $103.

Per ALDLD Centrą, nuo 
D. M. šolomsko, sekamos 
aukos priduotos: V. Kelme
lis, Torrington, Conn., $5. 
Per L. Evaniuk, Gardner, 
Mass., $9.14. Aldona Boc- 
kaitė, Elizabeth, N. J., $1. 
Per S. Paulenką, Lowell, 
Mass. — LDS 110 kp., (pel
nas nuo parengimo) $22; A. 
Drazdauskas, $10; F. Gres- 
ka, $8; S. Harzigijan, $5; 
V. čulada, $3; A. Paulen- 
kiene, $1.30; ir po $1: U. 
Daugirdienė, Ch.Kagutis, J. 
Blažonis. Viso $52.30.

Adelė Vasil, iš Willough
by, Ohio, prisiuntė $2 nuo 
“LanDerS,” Br. 224.

B. Žilinskas, Brooklyn, N. 
Y., $5.

Ona Lukauskiene, Great 
Neck, N. Y., $1.

Aukos dabar truputį plau
kia rečiau, bet gana stam
biai. Lietuvių Komitetas 
taria širdingai dėkui už au
kas ir tikimės, kad ateityje 
sulauksime daugiau. Šio Ko
miteto darbas dar toli gražu 
nuo pabaigos, todėl lauksi
me daugiau aukų.
Lietuvių Komitetas Pagal
bai Sovietų Sąjungai,

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N, Y.

bus renkamos “Lietuvos vada
vimui” bei sušelpimui “pabė
gėlių,” t. y., per fondą, kuris 
buvo įregistruotas Valstybės 
Departmente, birželio 19 die
ną, 1941 metais, kaipo fon
das, kurio tikslas yra “šelpti 
Lietuvos Pabėgėlius Vokieti
joj.”

Kai visas dalykas buvo iš
keltas viešumon per vietinį 
CIO Tarybos vadą, James 
Drury, advokatas Laukaitis 
pasakė laikraštininkams, kad 
Smetonos tikslas esąs paaks- 
tinti lietuvius pirkti Defense 
Bonds, nors lietuviškieji tauti
ninkų laikraščiai rašė, kad 
“aukomis Lietuvai Baltimore 
pralenks net Brooklyną,” ku
riame buvo sukelta $1,200.

Piliečių veikimas privertė 
Laukaitį ir kitus rengimo ko
misijos narius laikytis savo žo
džio. Matyt, buvo prižadėję 
susilaikyti nuo perdidelių ek- 
sesų savo kalbose. Taipgi pa
švęsti savo mitingą dėl geres
nių tikslų, negu “Šelpimą Lie
tuvių Pabėgėlius Berlyne.”

Ir dabar atvyko iš Chica- 
gos veik visa Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos centro valdyba, 
taipgi ir Lithuanian National 
Relief Fund valdyba, kad kaip 
nors “išstreitinus” visą daly
ką.

žinoma, kada ant greitųjų 
pradedama atitaisyti viską, į- 
vyksta, nemažai ir klaidų. Taip 
buvo ir šį sykį. Kalbant apie 
Smetonos atvykimą—lapeliuo
se ir spaudoj buvo garsinama, 
kad įvyks automobilių paroda 
nuo Mt. Royal Station iki 
Southern Hotel. Bet neįvyko. 
Smetona, Laukaitis ir Ko. nu
važiavo tiesiai į šv. Alfonso 
bažnyčią, kur buvo pašvęstos 
specialės mišios “gerbiamam 
svečiui.”

Po to, įvyko prakalbos. Bu
vo garsinamos ant antros va
landos, bet prasidėjo jau apie 
pusė po trijų.

Apie pačias kalbas vėliau 
teks parašyti. Bet aukų rinki
mas, tai buvo tikrai įdomus. 
Pagarsėjęs po visą Ameriką 
“expertas” aukų rinkėjas, ad
vokatas 01 is, pasakė karštą 
prakalbą ir'paskui prašė au
kų, pareikšdamas, kad, kuris 
daugiau duos, galės ateiti ant 
estrados ir pasisveikinti su

“prezidentu.” Gi “pinigai bus 
naudojami dabar nupirkimui 
Defense Bonds.” Olis nepasa
kė kieno vardu jie bus per
kami, ir tuomi padarė klaidą.

Jau baigiant aukas rinkti, 
Laukaitis pasišaukė Olį nuoša
liai ir ką tai pašnibždėjo į au
sį.—Olis prie mikrofono pasiū
lo, kad vietoj pirkti defense 
bonds, kadangi iš anksto ne
buvo pasakyta, kas juos pirks, 
kieno vardu, sako, kad Lau
kaitis siūlo vietoj Defense 
Bonds pirkimo, kad tie visi su
rinkti pinigai būtų perduoti 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

Rastenis, kuris pirmininka
vo mitinge, leidžia publikai 
nubalsuoti, nes kitaip gali bū
ti nelegališkai. Visi nubalsuo
ja (atsistojimu), kad tie pi
nigai būtų duodami Raudona
jam Kryžiui. Tada, dar ir 
daugiau atsirado aukotojų, ir 
davarė aukas nuo apie 300 do
lerių iki suvirs $400.

Laike aukų rinkimo “de
fense bondsam pirkti,” daug 
žmonių tarpe savęs kalbėjosi 
—“kam tos aukos renkamos, 
ar Amerikai gelbėti, perkant 
bondsus, ir kieno gi vardu bus 
tie bondsai perkami ?—Ar pa
bėgėlių komiteto vardu?” Tas 
zurzėjimas pasiekė ir steidžių, 
ir Laukaitis sugalvojo, kadan
gi iš anksto nebuvo pranešta, 
kieno vardu bondsai būtų per
kami, tai geriau tegul Ameri
kos Raudonasis Kryžius jais 
pasinaudos. Tuo pačiu kartu, 
Laukaitis “white wash” dėl 
pronaciškų primetimų padarys 
ir galės pasirodyti Baltimorės 
politikieriams, ‘‘kokis jis yra 
geras.”

Vėliau, Laukaitis, kuris, pa
sak Rastenio, turėjo daug ne
smagumų rengime šio mitingo, 
pasakė “karštą” anglų kalbo
je (dėl reporterių) prakalbą. 
Baigdamas, pašaukė savo 
anksčiau paprašytus draugus, 
kad “pledžintų” už šimtinę 
bondsus pirkti, ir perskaitė 
lakštą vietinių tautininkų var
dų, kad jie būtų laikinajam 
lietuvių komitete pardavinėti 
Defense Bonds, pakol bus iš
parduota bent už pusę milijo
no dolerių. Toji jo kalba ir 
pasiūlijimas buvo dėl publicity 
padaryti, net ir anglų kal
boje, kad reporteriai galėtų 
apie tai rašyti ryt dienos laik
raščiuose.

žmonių buvo apie 700. Bet 
ne visi pritarė Smetonai. . . 
įžengiant Smetonai į salę, tik 
apie pusė publikos tesustojo; 
o dar mažiau plojo. Taip pat 
ir po jo kalbos . . . dar mažiau 
žmonių sustojo, nors tautinin
kai ragino visus sustoti Sme
tonos pagerbimui.

žmonės visaip dabar kalba... 
Didžiuma nusistatę prieš Sme
toną. Visi sutinka, kad, jeigu 
komitetas būtų galėjęs,—bū
tų aukas atidavęs ‘‘pabėgė
liams,” bet susidarius “nau
jai” situacijai, pasikeitė jų 
planai.

Tai vienų metų berniukas 
David Gross kuriam jo unijis- 
tė motina nupirko apsigynimo 
boną metinių sukaktuvių pro
ga. Jis tą boną ir laikosi.permainymas labai daug lėšuoja. Bet 

kaip gali kitos kompanijos paimti ir jom 
ne tik užsimoka, bet dar daug pelno pasi
daro?” '

Daugelyje miestų ir fabrikų (Ameri
koje) panašūs reikalavimai buvo statyta.

Bet daugelis samdytojų išsisukinėja, at
sisako skubinti karo reikmenų gamybą. 
Tuomi jie parodo savo veidą. Toki iš dar
bininkų pusės išstojimai aiškiai liudija, 
kam rūpi sumušimas priešo, kam rūpi 
šalies apgynimas.

Cairo. — Angiai teigia, kad 
jų orlaiviai bombomis sužeidė 
du Italijos šarvuotlaivius ir 
vieną naikintuvą.

L
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BOSTONIEČIŲ PASVEIKINIMAI 
LAISVĖS SUVAŽIAVIMUI

Jau buvo minėta, jog tuo
jau po suvažiavimo nuo bos
toniečių gauta $100. šimtinei 
sukelti bostoniečiai buvo su
rengę special į vakarą tą pat 
dieną, kada Brooklyne įvyko 
“Laisvės” suvažiavimas, že
miau atžymima, kas kuo pri
sidėjo tai sumai sukelti. — 
Red.

Iš Atsibuvusio Parengimo 
Dienraščio “Laisvės’' 

Naudai
Vasario 1 d. atsibuvo vaka

rienė, kurią surengė LLD mo
terys sykiu su bendra 2 kuo
pa. Buvo sėkminga. Publikos 
atsilankė pusėtinai daug.

Valgius šiam parengimui 
daugiausia aukavo draugės 
dorchesterietės: P. Žukauskie
nė, A. Buividienė, J. Rainar- 
dienė, P. Usevičienė.

Daugiausia darbo ir valgius 
aukavo draugės M. Peshino, 
B. Chubarkienė, P. Žukauskie
nė, M. Bobenčikienė, Tamo
šauskienė.

Kadangi valgiai buvo auko
ti, todėl ši vakarienė buvo 
duodama visiems veltui, be jo
kio įžanginio tikieto. Kitos iš
laidos buvo padengtos iš LLD 
kuopų iždo.

Koncertinė programa buvo 
puiki, nes ją išpildė mūs gar
sus dainininkas R. Niaura, Ro
žė Merkeliūtė, J. Rainardienė, 
M. Zavis, vado v ybėj Helen 
Žukauskaitės.

Po trumpą prakalbėlę pasa
kė d.d. K. žinskienė, A. Kups
tis ir prof. B. F. Kubilius.

Pasveikinti “Laisvę” suva
žiavo draugai ir iš tolimesnių 
kolonijų: Montello, Stoughto- 
no, Cantono ir kitur.

Drg. A. Sebeika iš Canton, 
Mass., pasisveikinęs su senais 
pažįstamais, sako: “Neturėjau 
progos dalyvauti šioj svetainėj 
per kokius 30 metų, bet pa
mačiau garsinimą, kad yra 
rengiamas vakaras ‘Laisvės’ 
naudai. Taigi atvykau ir aš 
pasveikinti ‘Laisvę’.” Drg. A. 
Sebeika taipgi atsinaujino ir 
“Laisvės” prenumeratą.

Dar neprasidėjus vakarui,

jau draugai pradėjo sveikinti 
“Laisvę.” Vienas draugas, 
duodamas dolerį, sako: “Pa
rengime negalėsiu būti, nes 
turiu skubėti į darbą. Užėjau 
čia todėl, kad pasveikinti 
‘Laisvę’.”

Drg. Kvietkauskienė iš Cam
bridge, prinešus $5, sako: 
“Tai čia bus sveikinimas ‘Lais
vei’ nuo Veronikos ir Gasparo 
Kvietkausk ų.”

Toliau Seka Sveikinimai:
A. Babuškevičius $10.
J. Gavenavičius $5.
Tėvas $5.
O. Vinskevičienė iš Cam

bridge $5.
Po $2 aukavo: K. Gabriū- 

nienė, B. Tamošauskas, A. 
ž vingei a, J. Leponis, J. M. 
Boris, A. K. Zinskiai, J. Vaš- 
kiai, A. Beleskevičius, Sela- 
baitis (iš Montello).

Po $1: G. Lekas, Helen Žu
kauskaitė, A. Sebeika, T. Niu- 
kienė, C. Pluta, P. Andreliū- 
nas, M. Andreliūnienė, P. Bal
tušis, E. Niaura, F. Kežis, Stu- 
kas, K. Mineikienė, E. Frei- 
montienė, P. Kubiliūnas, J. 
V. Yurgol, M. Buzevičius, J. 
Naujokaitis, P. Vaškienė, M. 
Skerstonienė, M. Kazlauskas, 
P. Markevičienė, Starkas, B.
F. Kubilius, Zavis, Henikis, 
Freimont, J. Šūkis, J. Matule
vičius, K. Bukauskienė, M. Sa- 
slauskas, S. žiauga, J. Gedvi
las, J. žaimis, J. Buzevičius,
G. Bražinskas, J. Petruškevi
čius, Borisas, šuralienė, G. 
Kvetkauskas.

Dar daug daugiau draugų 
aukavo po $1 ir daugiau, ku
rie vardų nepridavė. Taipgi 
dar keletas dolerių buvo su
mesta smulkiais. Visus sudėjus 
buvo sukelta $100.10, su ku- 
riuom šimtu p a s v e ikinom 
“Laisvę” jos šėrininkų suva
žiavimo proga.

Prašau atleisti, jeigu kurių 
vardai per klaidą liko nepažy
mėti.

Visiems aukotojams, varde 
LLD 2 kuopos, tariu širdingą 
ačiū.

H. Tamošauskiene.

Cleveland, Ohio

Nepaprastas vaizdas Atlantike: Iš Jungtinių Valstijų orlaivio nutraukta foto 
grafija plaukiojančio mūsiškio destrojerio.

Pono Karpiaus “Filozofija”

DETROITIEČIŲ SVEIKINIMAI “LAISVEI”
Draugai:—

Atleiskit, kad mes truputį 
pasivėlavom pasveikinti “Lais
vės” šėrininkų šuva žiavimą. 
Tai atsitiko dėl tūlų priežas
čių, būtent: tūlų draugų ne
rangumas, ir tūlų “pamirši
mas,” kad ir “Laisvė” turi gy- 
vuot; laukimas Bimbos atva
žiuojant, ir buvo manyta tada 
pasidarbuot sukeliant “Lais
vei” finansų, bet drg. Bimba 
neatvažiavo Detroitan, ir taip 
viskas pasiliko.

Tačiaus detroitiečiai vistiek 
neužmiršo “Laisvės.” Viename 
parengime drg. S. Tvarijonas 
pasidarbavo, ir tuoj aus atsira
do draugų, kurie sveikina 
“Laisvę” ir sveikindami sudė
jo aukų paramai, kad “Lais
vė” gyvuotų, ir kovotų su vi
sokiais fašistais ir smetonlai
žiais. Aukavo sekančiai :

| J. Povilaitis.................... 1.00
A. Zline ........................ 1.00
Pr. Jočionis.................... 1.00
J. Bašinskas ............... .1.00
J. Miller ........................ 1.00
K. Juodaitis .................. 1.00
O. Demskienė ................ 1.00
D. Grina ........................ 1.00
J. Stanionis.............................50
J. Paliukonis........................ 50
Detroit Lithuanian Club

(prenumerata) . . . 6.00

M. Bedievis (prenumera
ta ir auka) .................$10.00

S. Tvarijonas ............... 2.00
J. Valiukas .................... 2.00
P. ir V. Smalsčiai .... 1.00
J. Aranuk ...................... 1.00
J. Nausėda .................... 1.00

Viso ............................$32.00
Tai tiek šį sykį detroitiečiai 

sudėjo “Laisvės” paramai. Ne
užmirš ir ateityje. Tegul gy
vuoja “Laisvė”!

M. Bedievis.

KANADOS SEIMAS SLAP
TA SVARSTYS, KAIP 
ATREMT JAPONUS

Ottawa, Canada. — Ne
užilgo Kanados seimas lai
dys* slaptą posėdį, kuriame 
i ypatingai svarstys, kaip 
i gint vakarinį Kanados pa
kraštį nuo pavojaus iš ja- 

• ponų pusės.

Pastaruoju metu turėjom 
progą skaityt Karpiaus leid
žiamą gazietpalaikę, kuri va
dinasi “Dirva”. Jo ta gazieta 
pasišventusiai gina Hitlerį ir 
“prezidentą” A. Smetoną, ku
rį Lietuvos žmonės niekad ne
buvo išrinkę už prezidentą.

Pernai ponas Karpius bara- 
banijo per tąjį savo lapą ir la
bai gyrė Hitlerį ir jo agentą 
Pr. Ancevičių ; ypač tuo laiku, 
kuomet buvo užimta Lietuva, 
tai Karpius džiaugsmu netri- 
vojo, kad Lietuva pakliuvo į 
barbarų nacių baudžiavą.

Vėliaus .jis rašė ir džiaugė
si per visus “Dirvos” nume
rius, kokia “šauni” ta Hitle
rio nacių armija; ot, pa-gal jo 
raštą, kad muša, tai muša rau
donuosius! O ant galo, apznai- 
mino visam svietui, kad Le
ningradas jau neatlaikė, puo
lė į nacių barbarų rankas; ir, 
ot, bus ir po Maskvai. Taip 
tai ponas Karpius sapaliojo 
kas bus rytoj.

Bėgo laikas. Artinosi žiema, 
nesnaudė ir ponas Karpius. 
Kapt, žmogus, už iš praeities 
Napoleono laikų istorijos; esą, 
prieš šimtą metų Francijos 
karalius Napoleonas prie Mas
kvos sušalo su visa savo armi
ja tiktai todėl, kad karo pa
būklai neatitiko šių dienu ka
ro pabūklam. Ar caro Rusi
jos buvo geresni karo vado
vai ir ginklai, apie tai Kar
pius nieko nesakė. Oho, sako 
p. Karpius, dabar kas kita: 
Hitlerio orlaiviai, tankai, ar- 
motos, nacių armija, žodžiu 
sakant, žiemos laiku jam tik
tai nusispjaut ant Maskvos, 
nes Raudonoji Armija “išvai
kyta,” o kiti patys, kaip Grigo 
bitės, po laukus ir krūmus iš
bėgiojo.

Bet Karpiui ir jo plauko 
kamarotam nė į galvą neparė
jo paaiškinti savo gazietos ne
laimingiems skaitytojam, kad 
jo mylimas Lietuvos “išvaduo
tojas” Hitleris užpuolė Sovie
tų Sąjungą iš pasalų, kaip šu
va, prie karo neprisirengusią 
šalį, ant kurios metė du mili
jonus geriausios naciškos ar
mijos, kuri ugnim, kardu ir 
bombomis naikino darbininkų 
valdomą šalį iki pat Maskvos. 
Raudonoji Armija, netikėtai 
užklupta, ant greitųjų negalė
jo atsilaikyti, bet ji tvarkoj 
traukėsi ir traukėsi į gilumą

savo šalies, savo dalį karžygių 
prarasdama. Bet gilumoj So
vietų žemės užvirė mobiliza
cija, nauji pulkai, nauja Rau
donoji Armija stojasi kaip 
milžiniškas pasakų mūras iš

one of the newest of the Defense Savings promotional pieces now going up in streetcars, on bulletin 
boards, and at other public places. This poster emphasizes the point advanced by the Treasury Depart-J 
ment that every American ean-«-and must—pitch,jn rf the United Statės is to have the arms and the , 

’ tools necessary to protect her freedom. .. .... .................  j

nakties. Sovietui Sąjungos Rau
donoji Armija, galų gale, at
sistoja ant nepergalimų geleži
nių kojų; jų kraujas gyslose 
virė, kunkuliavo, nes jiems at
ėjo ne žiema, bet mūšių va
landa! Ir pradėjo Hitlerio na
cių govėdom duot į kailį, lup
ti juos be pasigailėjimo. Pa
starieji leidosi bėgti atgal, per 
bile kokį beržyną,- kad grei
čiau pasiekus Berlyną, praras
dami šimtus tūkstančių savo 
nacių banditų, daug tankų, or
laivių ir kitokių karo pabūk
lų, kuriuos raudonarmiečiai 
pasitaisė, jų pačių ginklais, 
ugnim ir švinu “maitino” zo
vada bėgančius nacių {‘lukte
ri us-banditus !

Ir pravirko mažiukas sme- 
tonuotas Karpiukas per savo 
“Dirvą”! Gaila jam Hitlerio, 
gaila ir Lietuvos ponų. Pikta 
jam ir tas, kad išnaujo švies 
saulė draugo Juozo Stalino 
dėl Lietuvos darbininkų kla
sės. Nusišluostė Karpius gai
džio ašaras, ir pragydo vištos 
balsu: “A-a-a! Jau ateina pa
vasaris, tai ir vėl vokiečiai 
parodys, ką jie gali!”

Nieko panašaus, ponai ir 
ponios iš po Smetonos pasto
gės! Pavasaris bus, bet bus 
ne tas, kas buvo birželio 22 
pereitų metų; Raudonoji Ar
mija taipgi laukia pavasario 
ir šiltesnio oro, nes ji pilnai 
pasirengus pavasariniam mū
šiui; ji yra persitikrinusi, kad 
apie Velykas bus nužygiavu
si netoli Berlyno.

Dar ir tas svarbu, kad Dė
dė Samas, tai yra Amerika, 
kartu su Anglija eina ranka 
rankon su Sovietų Sąjunga, ir 
duoda pagalbą Raudonajai 
Armijai.

Visi perka Apsigynimo (De
fense) Bonus. Perku ir aš, 
pirk ir' tu, mielas “Laisvės” 
skaitytojau, nes dalis tų pini
gų eina ir Raudonajai Armi
jai, už kuriuos perkama ir 
siunčiama tankai, trokai, orlai
viai ir bombos ir kiti pabūk
lai. Dalis tų pinigų eis pavi
dale miltų ir kitokių produk
tų.

Remkime savo prezidentą 
Rooseveltą šimtu nuošimčių, 
nes to reikalauja mūs šalies 
apsigynimas nuo fašistinių 
bestijų !

V. J. Stankus.

tai: Mitropolitas Veniamin, 
kuris atstovauja Maskvos auk
štąjį sinodą; žymus ekonomis
tas Vladimiras Kozakevich, ir 
nuo Newarko miesto civilinio 
apsigynimo kalbės Mr. Paul 
Abbot.
' Sovietų Sąjunga ir Jungt. 
Valstijos yra bendroje kovoje 
prieš tironiškąjį hitlerizmą. 
Toji kova reikalauja daug 
žmogiškų jėgų ir net gyvasčių. 
Bet juk geriau numirti su gar
be, negu negarbingai pasiduoti 
fašistų vergijai.

Raudonoji Armija džiugina 
mūsų širdis, kai ji kerta mir
tinus smūgius visos žmonijos 
didžiausiam priešui—hitleriz- 
mui.

Mūsų visų pareiga yra, gel
bėti visais galimais būdais So
vietų Sąjungai ir jos narsiajai 
Raudonajai Armijai.

įžangos mokėti nereikės.
Už komitetą,

C. Trichoniuk.

Kas Dirba, Turi Pasekmių

Pereitame LDS. 55 kuopos 
susirinkime, žieminių parengi
mų komisiją išdavė puikų ra
portą iš parengimo ir teatro 
“Du Broliu.” Pridavė $145.00 
pelno. S. Jonėla sakė, kad 
dar neviskas, dar nesą vis
kas iškolektuota už tikietus ir 
už pasigarsinimus programo
je.

Draugas S. K. Mažanskas 
daug ačiavo visiems, kurie 
daug dirbo dėl surengimo ir 
perstatymo teatro “Du Bro
liu” ir aukavusiems: B. Kirs
tukui už bonką degtinės, K. 
Obelieniui ir K. Martinaitienei 
už pyragus, ir Mažanskienei 
už pyragą ir pyraigaičius. 

j Taip pat Mažanskas išreiškė 
daug dėkingumo Lesnikauskų 
dukrai, Ruth Lesnikauskas, 
kuri gražiai pašoko klasiš
kus šokius; o jai pijami pa
skambino Bathy Mažam

Susirinkime buvo daug da
lykų apsvarstymui; buvo no
minacijos į Centro Valdybą; 
susirinkimas nusitęsė iki vėlai, 
tad paskaitos skaitymo niekas 
jau nebenorėjo laukti. O pa
skaita “Kaip Maitintis, kad 
Būtume Sveiki?”, parašyta 
Dr. Kaškiaučiaus, yra svarbi 
išgirsti ir susipažinti visiems. 
Todėl ši paskaita privalo būti 
skaitoma viename iš vėlesnių 
LDS 55 kuopos susirinkimų.

—S.

Baltimore, Md

Lowell, Mass.
Pagerbsim Veikėją

Vasario 21 d. LDS 110 kuo
pa rengia bankietą pagerbi
mui ir paramai draugo Karso- 
no.

Jis randasi sunkiam ekono
miškam stovyje.

Kaip jau daugeliui yra ži
nia, draugas Karsonas yra ne
tekęs kojų gelžkelio nelaimė
je. Jis vaikščioja dirbtinomis 
kojomis. Tokioje padėtyje 
esant, žinoma, sunku yra pa
sidaryti pragyvenimas. Todėl 
yra prašomi dalyvauti ruošia
moj pramogoje ir pagerbti 
mūsų draugą jo sunkioje pa
dėtyje.

Kiek mums žinoma, drau
gas Karsonas visą savo gyve- 
nmą nuoširdžiai dirba darbi
ninkų klasei, niekad nenu
krypdamas nuo teisingo kelio. 
Jis ir dabar, medinėmis kojo
mis vaikščiodamas, platina 
darbininkišką spaudą, sako 
prakalbas ir eina visokias or
ganizacines pareigas.

Taigi, visi būkim jam ruo
šiamoj pramogoj, kuri įvyks 
Piliečių Salėje, 7 vai. vakare.

Išvyko’ Dėdė Sarno arm i j on 
J. Janulis. Jis pažangus žmo
gus ir “Laisvės” skaitytojas^

Tragiškas Įvykis
Moteris pasišalino nuo sa

vo vyro, palikdama jį su tri
mis mažučiais vaikais. Vyras; 
įpuolęs nusiminiman, gazu nu- 
sinuodino, palikdamas tris na- 
šlaitukus.

Tokis tėvų elgėsis yra 
smerktinas.

Griaustinis.

Newark, N. J.
Masinis Mitingas Dėl Medika- 

les Paramos Sov. Sąjungai
Sekmadienį, vasario 22 d., 

Lenkų Tautiškam Name (Po
lish National Hali), įvyks ma
sinis mitingas. Tąjį mitingą 
ruošia Komitetas dėl Medika- 
lės Pagalbos Sov. Sąjungai, 
rusų skyrius. Pradžia bus 2 :30 
vai. po pietų.

Bus žymūs kalbėtojai, kaip

Svarbus Parengimas

Russian War Relief komite
tas ruošia svarbu masini mi
tingą su meniška programa. 
Tai bus vasario 25 d., 1942 
m. Pradžia 8:20 vakare. Bi
lietų kainos: 55c, $1.10, $2.20.

Programa šio vakaro bus 
labai turtinga. Bus žymiausi 
kalbėtojai: Mmc. Litvinoff, 
žmona Sovietų ambasado

riaus; Gov. Herbert O’Con
nor; Maurice Įlindus, žymus 
autorius ir prakalbininkas. 
Paul Draper, pasauliniai žy
mus šokikas; Peabody Šokikų 
Grupė. .Johns Hopkins Orkes
trą grieš Sovietų ir Amerikos 
muziką. Rusų šv. Trejybės 
Choras dainuos ir Gardner 
Jencks, žymus pianistas, 
skambins. Visas pelnas eis pa
galbai Sovietų žmonėms.

Rengėjai šio vakaro mano 
sukelti $16,000. Todėl ir mes, 
lietuviai, turime skaitlingai 
dalyvauti ir aukauti, kiek tik 
kuris išgalime.

Vieta, kur. tas viskas įvyks, 
yra Lyric Teatras.

šiuo momentu nėra svarbes
nio reikalo, kaip rėmimas So
vietų Sąjungos ir kitų mūsų 
šalies talkininkų, kurie ben
drai kariauja iki priešas bus 
nugalėtas. Jsigykit bilietus iŠ 
anksto, nes jaučiamas didelis 
pareikalavimas, ypač 55c. bi
lietų. Tai vėliaus gali pritrūk
ti. Pirkite pas P. Paserskį arba 
Russian War Relief ofise, 411 
N. Charles St. Telefonuokite: 
VErnon 6851.

Draugiškai,
Katherine Paserskis.

Naciai Sakosi Padarę 
Sovietam Nuostolių

Berlin, vas. 17. — Naciai 
(be patvirtinimo) skelbia, 
kad jie Smolensko fronte 
pramušę sovietinę liniją ir 
apsupę ir sunaikinę būrį 
raudonarmiečių.

Nacių radijas sakė, kad 
vokiečiai rytiniame fronte 
paėmę nelaisvėn 800 rau
donarmiečių ir pagrobę 42 
kanuoles.

Pranešimas iš Hitlerio 
štabo teigia, kad ir kitur 
naciai padarę sunkių Sovie
tam nuostolių ir tarp kitko 
sunaikinę 46 sovietinius or
laivius, o savo praradę, gir- 
;di, tik du lėktuvus.

RCA Employees Pledge Savings

The photo shows part of the vast mass meeting of R. C. A. Victor em
ployees held December 8, the day after Pearl Harbor, in a pledge of 
allegiance to the Flag and to the Payroll Savings plan. The Company 
Uas set an annual goal of $2,400,000 in Defense Bonds. z",......V

ANGLAI BOMBARDAVO NA
CIŲ LAIVYNO GŪŠTĄ

Berlin. — Anglų orlaiviai 
bombardavo vokiečių laivy
no stovyklą Helgolande.

(Anglai spėja, kad ten 
stovi vokiečių karo laivai 
“Gneisenau” ir “Scharn- 
horst” ir š a rv u o tlaivis 
“Prinz Eugen,” pabėgę iš 
Bresto, š i a u r v a k arinės 
Francijos.) į

I

TEATRAS ir ŠOKIAI
Dienraščio “Laisvės” Naudai

Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

Sekmadienį, Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokinga komedija

'"Atvažiavo su Kraičiu”
FaraSė Senas Vincas

Lošimas prasidės 4 valandą po pietų 
Vakarienė 6 valandą, o šokiai 7 vai.

Gerbiama Visuomene! Nuoširdžiai kviečiame atsi
lankyti. Komisija deda visas pastangas kad patenkinti 
publiką kaip valgiais taip ir programa.

BUS SAVOY PLAZA
835 N. BROAD ST. PHILADELPHIA, PA.

Tarpe Poplar ir Girard Ave.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 9

Pittsburgh, Pa.

(Tąsa)
— Su tuo bolševiku? Andriau, nė žode

lyčio su juo! Pasakei ir tegu dirba. Pini
gus gauna.

Nenorom senis atsisėdo kėdėje ir gar
siai nusišnypštė. Kordušas susiraukė.

— Reikalas svarbus, Andriau, — atsi
rėmė Kordušas į apskritą staliuką ir pu
siau nutraukė staldengtę. — Labai svar
bus. Pasakyk, kaip per išpažintį, ką mes 
šiandien galėtume parduoti? Antstolis. 
Svečių atvažiuos. Negaliu gi aš kokios 
kiaulienos ant stalo padėti. Vyno, krup
niko, brolau, reikia. Atsimeni, prieš ka
rą? Karalius Liudvikas nebūtų susigė
dęs. Aš suprantu, tu ir čia ir čia. Sapna
vau... Suruoškim, Andriau, bajoriškai, 
parodykim, kad mes dar gyvenam.

Juo labiau Kordušas linksmėja, juo 
daugiau raukšlių iššoka Andriaus kak
toje. Bet Kordušas degte dega, nekęsda
mas raukšlių ir pasipūtusių žilų ūsų...

— Matau, Andriau, kad ir tu mėgsti 
išgerti. Turiu akis, nebijok. Atvirai kal
bant, net girtuoklis pasidarei. Tyliu. Tu 
man tiesiog draugas. Neužmiršiu... Tai
gi. Apskaičiuok, ką mes galim...

• — Nieko, — atsiduso Andrius.
— Ak, nekenčiu pesimistų! Kaip tai 

nieko? Aštuoniasdešimt ha žemės cent
rą mes turim ar ne?

— Turim, bet daug nedirbamos...
— Ir vėl tas pats. O kodėl ji nedirba

ma? Juk tu ūkvedis, Andriau. Išdirbk. 
Lauki, kad aš arčiau, sėčiau. Suminkštė
jo tavo galvelė. Degs, pliš, o aš pinigų tu
riu gauti! Grafas Przidirskis ne kalvis!

— Galit, ponas, eiti pusryčių! — įkišo 
Kotrina galvą.

— Išnyk, varna! Išnyk!
Kotrina uždarė duris.
— Kotrina!'— ūmai šūktelėjo Kordu

šas, bėgdamas prie durų.
—Žuvies žadėjo pagauti pietums...
— Žuvies!! Papirosų neturiu. Siųsk 

Vincą į miestelį.'
— Kad jis jau arti išjojo, — įsiterpė 

Andrius.
— Sakau, tegu joja. Suars — paspės. 

Biesų, jūs manęs neklausot? Ar aš jums 
svarbesnis, ar žemė?

Kotrina pasislėpė. Kordušas vėl kalbė
jo, vėl taikė į senio širdį, lyg į aukso 
skrynią tamsoje. Ehergingo žmogaus ro
lė jam tiko.

•— Sakau, Andriau, atvažiuos grafas 
Przidirskis, kunigas klebonas. Tur būt, 
dar per naktį neužmiršai, kad ponios 
mirties sukaktis. Juk mylėdavo tave. Vi
suomet paminėdavom ir šiais metais ne
apleisiu. ' ' ! I

— Gerai, vielmožny panie, Aš noriu 
viską padaryti, bet ką parduoti? Kai se
niems medžiams pakerta šaknis... Atsi
prašau, persiprašau. Trys karvės apra
šytos. Gal, sakau, geriau iš Adomonio 
paskolinti.

— Nutilk! Piktas šiandien esi, kaip 
širšė. Juk Adomonis ir taip mus baigia 
smaugti. Nenoriu aš Adomoniui lenktis. 
Sūrantas 14 ha turėdamas ir tai nesisko- 
lina, o aš dvarininkas. Turiu 80 ha!

— Tai parduokim arpą.
— Kvailas, Andriau. Kas arpą pirks? 

Parduok trejetą kiaulių. Gal rugių dar 
turi? Išgelbėk tu mane bent kartą!

— Kiek gi ponui pinigų reiktų?
— Bent tūkstantį, Andriau, bent tūks

tantį ! ■ ; i i i
Viltis žybtelėjo Kordušo širdyje. Jis 

pribėgo prie Andriaus, kratė jį už ran
kovės. Ak, koks mielas šitas seniukas. 
Kailiniai be sagų, mažiau šildo. Taip ir 
Andrius. Juk jis mano tvirčiausia saga. 
— Tūkstantis, vielmožny panie, šiais 
laikais labai didelis pinigas...

— Ir vėl tu pesimistas, — atšoko Kor
dušas. — Tūkstantis Benjaminui Kordu- 
šui, tai nusispiaut. Kodėl Adomonis turi?

— Adomonis, vielmožny panic, kitaip 
gyvena...

— Jis sukčius. Jis mužikas! Naginėm 
dar tebedėvi. Matau, Andriau, kad geras 
žodis ne visuomet atstoja gerą bizūną.

Jei Andrius Kordušo nebūtų pavadinęs 
“vielmožny panie,” gal jis būtų išplūdęs 
jr išvaręs lauk. Taip pavadinęs, senis 
Kordušo širdį brangiu vynu apsaldino.

— Man nė į akis nebežiūri. Sakai, jis 
gyvena... Pasakyk.

— Sakiau ponui... kokį šimtelį galė
čiau ...

— Ir vėl tas pats. Panie Jėzau Kristau, 
vėl pamokslai. O tie jūsų pamokslai kieti, 
kaip akmens. • ■, -

— Kad ir gyvenimas toks, — atsiduso 
Andrius.

Kordušas nusigręžė į langą. Bernas 
Vincas tingiai iškinkė arklį ir nuplumpe- 
no per laukus tris kilometrus į miestelį 
ponui papirosų. Kordušui rodės, kad ber
nas tyčia taip ilgai kinkė. Jis sukeikė.

— Psiakrev! Nepasakiau kokių papiro
sų. Parneš brudą.

Staiga jis prisiminė sapną. Statinaitės 
sviesto, pintinės žuvies, vyno bonkos, rū
kyti kumpiai, grybai. Ir alkis suspaudė 
jo vidurius. Net pakinkiai suvirpėjo. Ta
čiau pusryčiauti nėjo. Stengėsi nugalėti 
alkį, užmiršti svajojus apie rūkytus kum
pius, užšaldytus paršelius, viščiukus. — 
Aš ne elgeta, ne. Buvau ir būsiu dvari
ninkas. Negražu man kaišioti nosį į rū
sius ar tvartus. Tarnaitė turi gaminti 
valgius, o ūkvedis žiūrėti, kad viskas bū
tų tvarkoje. Antstolius, Adomonius von, 
von!! i

— Vadinas , tu tyli. O aš sakau: par
duok patį velnią ar save — tūkstantis 
kad būtų!

Andrius kramtė ūsą ir žiūrėjo į Kor- 
dušą. Jo akys buvo pilnos, gudrios, jos 
keisdavos pagal reikalą, ’ne pagal nuotai
ką. Mėgdavo jis ponui nusilenkti, visuo
met vadindavo jį aukštais titulais, keik
davo naujakurius, perkarusiu vilku va
dindavo Adomonį. Tuo labai įsiteikdavo 
Kordušui, nes pažinojo jo būdą geriau už 
patį save. Apie šešiasdešimt metų sulau
kęs, jis toliau savo apylinkės nėra buvęs 
ir tuo nesiskundžia. 30 metų turėdamas, 
norėjo vesti ponios “akmistrinę” Mortą, 
bet ši jį atstūmė, ji poną pamilo, ir An
drius liko nevedęs. Visos moterys jam li
ko paprastu daiktu. Jei šalta rankom — 
užsimauji pirštinėm, neturi baltinių — 
nusiperki. Taip ir moterys. Tačiau kaip 
nusidėvi, nuplyšta daiktas, taip dingsta 
ir moters meilė.

Vienišas senas kavalierius pagaliau iš
gvero, nebejautė reikalo gyventi, taupy
ti. Ką turėjo susitaupęs, viską išdalino 
miestelio karčiamėlėms, išdalino tyliai, 
be triukšmo, pasislėpdamas, kad nežino
tų nei Kordušas nei jo pažįstami. Aukš
tas, išdžiūvęs, išsigandusių didelių akių 
kalvis Kurpaitis buvo jo ištikimiausias 
draugas. Abu jie nuo pat mažų dienų gy
veno dvare, suaugo su Kordušo aplinka 
ir iš gyvenimo nieko nebelaukė.

— Dievas davė dantis, duos ir duonos.
Ir tą duoną, silkute pagardindami, deg

tine užpildami, senai mergai į šlaunį į- 
gnybdami, jie valgė be didelio susižavė
jimo, apetito. Bet jų blaivus protas se
niai numatė, kad Kordušas jau nyksta, 
kad jis mirs griuvėsiuose, niekam nieko 
nepalikęs, nieko nenugalėjęs. Pradžioje 
tarnavo dorai ir sąžiningai, bet įsitikinę, 
kad nei dora nei sąžiningumas jau Kor
dušo vistiek nebeišgelbės, o jie taip pat 
mirs elgetom — pradėjo jį apvaginėti. 
Dvare prieš Kordušą jie lenkdavosi, nu
sižemindavo, reikale ir rankas čiuptelė
davo bučiuoti, užtat nuėję į miestelį, pa
sijusdavo tikrais grafais. Senas žydas, 
jei kitiems duodavo jau krutančią bufe
tėly silkę, tai jiems tuojau pakišdavo 
minagų. Jei kitus išsigėrusius stumdavo 
laukan, visaip uikdamas, bijodamas, kad 
moterys langų neateitų daužyti, tai poną 
Andrių ir poną kalvį paguldydavo ant. 
“tapčano” ir atnešdavo putojančio sitro. 
“Žiūrėk, parke, kad niekam nė žodžio”! 
“Ai, ai, ponas Andriau. Mano liežuvis 
kalba, kai reikia. Dėl jūsų jis prikaltas. 
Ar Mozė, po kalnus, tyrus, tautą vedžio
damas, daug teisybės pasakė! Badu iš
marino, tik paskui... Aš esu Mozės vai
kas. Tamstos tokie ponai, tokie ponai. 
Nors mane ir parku pavadinat, bet 
skamba nemužikiškai.”

Privengė Andrius Kordušaįtės. Kai ji 
dar mokėsi Panavėžio gimnazijoj, jis vi
sokiais būdais dėdavo pastangų, kad jai 
būtų pinigų nusiųsta. Geriau tegu Kor
dušas jį kuliu vadina, bet kad tik Elena’ 
ilgai į dvarą negrįžtų. Ji sugrįžo ir apsi
buvo. Senis Andrius ir kalvis pasidarė 
neramesni. Tačiau, kai išsigeria ir šitą 
problemą jie lengvai išsprendžia. Negud
resnė ir ta mergšė. Ne tokių matėm!

— Be reikalo aš tave pasišaukiau, — 
pagaliau ramiai ir išdidžiai tarė Kordu
šas, supratęs vėjams tiek isterikos ir 
energijos išeikvojęs. — Tu ne žondca, bet 
paprastas daržininkas. Eik agrastų 
purkšti. . 1; |

(Bus daugiau)

Svarbus Pranešimas
LDS 8-to Apskričio metinė 

konferencija įvyksta vasario 
22 dieną, 1 vai. po pietų, LDS 
160 kp. name, 1320 Medley 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Kurios kuopos dar neturite 
išrinkę delegatų į minėtą kon
ferenciją,—tuojaus pasitarkite 
su kuopos valdyba ir paskir
kite ar įgaliokite delegatą su 
pilnai sprendžiamu balsu ir 
kuopos raportu.

šioje konferencijoje yra la
bai daug svarbių aptarimų, 
todėl būtinai reikalinga, kad 
LDS kuopos 8-to Apskričio 
dalyvautų skaitlingai.

Pasibaigus k o n f erencijai, 
LDS 160 kuopa duos delega
tams puikią vakarienę; dele
gatai galės pasivalgyt ir links
mai pasišokti.

Vakarienė ir šokiai prasidės 
kaip 7 :30, toj pačioj svetainėj 
ir tęsis iki vėlai.

Į vakarienę ir šokius yra 
kviečiami ir pašaliniai drau
gai ateiti ir pasilinksminti, ir 
įstoti į LDS.

Komiteto Narys.

Youngstown, Ohio
Svarbu Žinoti

LDS 4-to Apskričio metinė 
konferencija įvyks vasario 22 
d., 10 vai. iš ryto, Lietuvių 
Darbininkų Svetainėje, 020 E. 
79 St., Cleveland, Ohio.

Visi delegatai kviečiami lai
ku pribūti. Jeigu kurios kuo
pos, priklausančios prie ap
skričio, dar neišrinko delega
tų, tai pasitarę su valdybomis 
prisiųskite. Būtų labai gerai, 
kad visų kuopų organizatoriai 
dalyvautų.

Turėkime gerų sumanymų 
vajaus reikale, kad galėtume 
jį paspartinti; tas priklauso 
nuo visų mūsų.

Turėsime pasitarti apie 6-jį 
LDS seimą, kuris įvyks liepos 
20 d., Chicagoj. Turime steng
tis, kad visos kuopos galėtų 
pasiųsti delegatus. Apskritys 
turėtų pagelbėti toms kuo
poms, kurios negalėtų apmo
kėti delegatų iškaščius. Turė
sime aptarti visus LDS reika
lus, . kad mūsų organizacija 
augtų ir bujotų tarpe lietuvių.

Po konferencijai, 6 vai. po 
pietų, prasidės šokiai prie ge
ros muzikos. Bus galima gerai 
pasilinksminti.

Kviečiami visi clevelandie- 
čiai ir apylinkės lietuviai ir 
lietuvaitės.

Dabar yra vajus, tai be įsto
jimo galima tapti LDS nariais. 
Kas prisirašys per virš minė
tus šokius, tai 4-tas Apskritys 
užmokės daktarui egzaminavi
mo išlaidas.

Visos LDS kuopos, kurios 
priklauso prie apskričio ar ne, 
yra raginamos, kad pasipirktų 
Apsigynimo Bonus,—tas pa
gelbėtų greičiau padaryti galą 
hitlerizmui.

Taupinkite “sales tax”, — 
priduokite 4-to Apskričio val
dybai. Tie pinigai bus vartoja
mi kur nutars konferencija.

LDS 4-tas Apskritys jau pa- 
sipirko vieną Apsigynimo Bo
ną. Ir mes visi pavieniai tą da
rykime.

Frank J. MacĮison,
. LDS 4-to Apskr. Pirm.

Kaltina Beaverbrooką
Calcutta, Indija. —- Laik

raštis “Calcutta Statesman” 
kaltina anglų' gamybos mi- 
nisterį lordą Beaverbrooką, 
kad jis bergždžiai laikė An
glijoj desėtkus tūkstančių 
orlaivių ir tankų, o nepadė
jo tais pabūklais ginti Ma
lajų pusiausalį, Singaporą ir 
kitas anglų kolonijas.

Mobile, Ala., vas. 17. — 
Sustreikavo 500 lydytojų, 
reikalaudami atskiros uni
jos ir nenorėdami mokėt 
duoklių Am, Darbo Federa
cijai. i

*
A.

Dienraščio Laisvės

BAZARAS
Prasideda Rytoj

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.

PIRMADIENI, 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

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

važiuokite iki Ganai 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* 
njs iki 8’tai vai. yra expresas ir ant Lorimer St. nesustoja.

Nd
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 18. — ^Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido tokį pranešimą:
Mūsų kariuomenės dalis, veikdama viename sekto

riuje vakarinio fronto, sunaikino šešis priešų tankus, 
84 vežimus su reikmenimis, bateriją minų mėtytuvų ir 
22 kulkasvaidžiųs. Buvo užmušta 650 vokiečių karei
vių ir oficierių ir sužeista daugiau kaip 30.

Viena iš sovietinės kariuomenės dalių, veikiančių 
įvairiuose Leningrado fronto sektoriuose, per dienos 
mūšį sunaikino tam tikrą skaičių vokiečių atskirų ap
kasų ir kulkasvaidžių ir pagrobė du minų mėtytuvus, 
12 kulkasvaidžių, 620 minų ir didelį skaičių automatiš
kų šautuvų ir rankinių granatų. Vokiečiai prarado 
per 2,500 savo kareivių ir oficierių, užmuštų.

Vienoje dalyje pietinio fronto per dienos mūšį ,so- 
vietinė kariuomenė sunaikino septynis vokiečių tan
kus, penkias kanuoles ir didelį kiekį kitų karinių įren
gimų. Tapo užmušta 300 vokiečių kareivių ir oficierių.

Kitoje to fronto dalyje buvo atmušta vokiečių kuopos 
kontr-ataka su sunkiais nuostoliais jiems.

Maskva, vas. 17. — Vidunaktinis Sovietų pranešimas 
sakė:

Sovietinė kariuomenė vas. 17 d. vedė užpuolimo mū
šius prieš priešus, toliau žygiavo pirmyn ir užėmė ke
lias apgyventas vietas.

Vas. 16 d. buvo numušta žemyn septyniolika vokie
čių lėktuvų per kautynes ore, vienas nušautas žemyn 
ugnim iš priešorlaivinių kanuolių ir penki sunaikinti 
ant žemės. Sovietai neteko dešimties lėktuvų. Vas. 17 
d. du vokiečių orlaiviai buvo nušauti žemyn arti Mas
kvos.

Valdžia Suriša Kongresmaną 
H. Eishą su Nacių Agento 

Vierecko Propaganda
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kongr. Fišh davė Vierec- 
k’ui adresus savo sukurtos 
organizacijos, kuri vadinosi 
Nacionaliu Komitetu Išlai
kyt Ameriką nuo Karo. Be 
to, Fish pasirūpino gaut 
jam vokų-konvertų su val
diškais pažymėjimais, kurie 
paliuosuoja kongreso narius 
nuo lipdymo pašto ženklų.

Tokiu būdu tas nacių pro
pagandos šmotas buvo ne 
tik valdžios lėšomis atspaus-

ba ir valdiškomis lėšomis iš
siuntinėjo dar 475 tūkstan
čių gabalų naciškos propa
gandos, kaip teigia valdžios 
prokuroras Maloney.

Kongresmano Fisho se
kretorius George Hill tapo 
pirmiau nuteistas ir įkalin
tas, begindamas savo bosą 
ir užsigindamas, kad jis pa
žino Viereck’ą. O Viereck’as 
buvo tame pačiame kamba
ryje, 
Geo. Hill’ui išsiutinet

kuomet Fish įsake 
per

dintas, bet jos kaštais ir iš-|pa§tą 125 tūkstančius eg- 
siuntinėtas — viso. 150 tūks-, zempliorių viršminėtos na- 
tančių egzempliorių. kiškos propagandos.

Negana to. Viereck’as su .
kongresmano Fisho pagal-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario (Feb.) 22, 
2-rą vai. po pietų, 143 Pierce St. 
Nariai prašomi būti šiame susirin
kime, nes 15 kovo įvyks Laisvės 
banketas. Nemažai reiks darbininkų 
ir šiaip turime reikalų aptarti.

(42-43)

ROCHESTER, N. Y.
Koncertas Sovietų Medikalei 

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

(41-43)

Pa-

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 išgelbėt tiems karžy
giams, kurie randasi sužeisti. Mę- 
d i kales Pagelbos 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)

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 mezgimo 
Raudonajai Armijai, kuri gina viso 
pasaulio demokratiją nuo tų baisių 
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)

pa-

ui
L K J if.i-

Hitleris Paskyrė Katalikų j Amerikos Talka Holan-
Priešą Savo įpėdiniu

Berne, šveic. — Praneši
mai iš Vokietijos parodo, 
kad Hitleris paskyrė Rich
ardą Bohrmanną antruoju 
savo įpėdiniu, “jeigu Hitle
riui kas tokio atsitiktu.” 
Bohrmann yra atšiaurus 
katalikų priešas ir neseniai 
išleido knygą, kur jis piktai 
smerkia katalikų bažnyčią.

Bohrmann paskirtas vie
ton Rudolfo Hess’o, kuris 
pernai perskrido j Angliją 
siūlyti anglam susitaikyti 
su Vokietija ir išvien už
pult Sovietų Sąjungą.

KALBA VIENU DŽIAUGSMO 
ŽODŽIU: “PIRMYN”

Maskva. — Karinis ko
respondentas Uja Eren- 
burg, rašydamas “Raudo
nojoj žvaigždėj,” sako:

“Pasaulio likimas yra 
sprendžiamas prie mūsų 
pryšakinių durų. Spalių 
mėnesyj mes vienas kitam 
sakėme: ‘Mes turime sulai
kyti vokiečius.’ Dabar mes 
kalbame vienu paprastu, 
džiaugsmingu žodžiu: ‘Pir
myn !’ ”

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė ties Sevastopoliu, 
Krime, vėl pastūmė vokie
čius kiek atgal.
r

Clement Vokietaiti f
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergrcen 8-7179

HITLERIS REKRUTUOJA 
JAUNUOLIUS PRIEŠ 

ARMIJOS VADUS

Berne, šveic. — Hitleris 
visoj Vokietijoj rekrutuoja 
daugius jaunuolių tarp 17 
ir 18 metų amžiaus į savo 
rinktinę gvardiją. Tuomi jis 
stiprinasi prieš nepalankius 
jajn komaųdierius regulia- 
rės armijos.

Sandelis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojąs nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų mėn. re
guliatorius 60c.; Kosulio ir Kokliu
šo Arbata 60c.; Kraujo Valytojas 
60c.; Peršalimo ir Kataro Arbata 
85c.; Trejankos, stambių ir gerų 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo 
kimo 
Ligos 
nėlių

žolės 85c.; Arbata del 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

.•50

1.60

.35

.25

.25

gerus sūrius ..................

M. ŽUKAITIS
334 Dean. St. 

SPENCERPORT, N. Y.

.25

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kaluį 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 Lino 

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valančių sekmadieniais.
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dam ir Australijai
Sydney, Australija, vas. 

18. — Rytinės Holandų In
dijos vice - gubernatorius 
van Mook, atsilankęs Aus
tralijon, p a r e i š kė, kad 
Jungtinės Valstijos, kiek tik 
pajėgdamos, siunčia visokią 
galimą pagalbą gynimui 
Holandų Indijos ir Australi
jos.

Rock Hill, S. Carolina. — 
Catawba gentės indi jonai 
paskelbė karą fašistam.

Sako, Baltgudžiy Išlais
vinimas Artinasi

London. — Sovietų pirmi
ninkas Michail Kalinin atsi
šaukė į Baltgudijos žmones, 
ragindamas p a s m arkinti 
veiksmus prieš vokiečius ir 
teigdamas, kad artinasi va
landa baltgudžių išlaisvini
mo nuo nacių.

Rangoon, Burma, vas. 18. 
— Chinijos kariuomenė, nu
galėdama japonus, įsiveržė 
per šiaurinę Burmą į Thai- 
landą, pasidavusį japonam.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas 
pakeisite į Bonds

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertes, 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 vertes $75.00, atmainysite jas į 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės į “Laisves” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

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

BRIDGEPORT, CONN.
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

AOOOOOOOOOOC

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

^>0000000000^

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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SKELBKITES LAISVĖJE

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

l‘X. ..... ------- .--------------------A

7 «n

Hojiimiiuiiiniiiiiiiiiiu.J

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:

valgyti

praneša 
galima

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

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

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

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

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

* LIETUVIŠKA

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

J0SEPHŽE1DAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiamo aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

LAIDOTUVIŲ :
DIREKTORIUS !

B
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Liūdesio valandoje kreip- ® 
kites prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- • 
derniškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- * 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •

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

i '

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

| 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 išredymą

1
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BeStas puslapis LAISVĖ' Ketvirtad., Vasario 19, 1942

NewYoilo^K^^ZInios
Great Neck’o Lietuvių Choras Pirmyn Atva
žiuos Dainuoti Laisvės Bazare šį Šeštadienį

to vidutines šeimos New Yor
ke, jeigu teras būtų pakeltas 
iki 15 centų dviem važiavi
mam. Mes žinome, kad jeigu 
tas pakėlimas bus leista, tai 
jis su laiku pasieks 10 centų 
už kiekvieną važiavimą, kas 
uždėtų mažiausia $50 naštą 
per metus kiekvienai šeimynai 
New Yorko mieste.”

L. K. N.

Delegacija Išvažiavo 
Į Albany Gelbėti 

5 Genty Verą
Didelė delegacija iš darbo 

j unijų, pilietinių ir kitų įvairių 
j organizacijų pereitą trečiadie
nį išvažiavo į Albany dalyvau
ti diskusijose 5 centų fėro, pa
remti Muzzicato bilių, kuris 
nusako palaikyti penkių centų 
fėrą, kaip iki šiol buvo.

Tarpe išvažiavusių “Five 
Cent Fare Special” traukiniu 
yra Viso Miesto Įstatymdavys- 
tės Konferencijos atstovai, Di
džiojo New Yorko Industrinių 
Unijų Tarybos (CIO) atstovai, 
Tėvų-Mokytojų Sąjungos dele
gacijos.

Viso Miesto Konferencija 
atstovauja Darbo Partijos.

pareiškime, tarp kitko, nuro
dė, kad pakėlimas subvių ir 
aukštųjų linijų fėro gali visai 
neduoti to pageidaujamo pa
kilimo miesto Įplaukų. Priešin
gai, daugelis žmonių gali nu
mažinti skaičių savo kelionių 
ir bendroj sutraukoj Įplaukos 
nepakiltų, tik pakėlimas fėro 
sunkiai užgultų tuos, kurio ne
išvengiamai turi važiuoti.

Lietuviai Irgi Stoja Už 
5 Centų Fėrą

Vakar dienos Laisvėje jau 
minėjom, jog LDS ir LLD kuo
pos Williamsburge, taipgi Ai
do Choras buvo pasiuntęs de
legaciją pas Williamsburgo 
14-to AD assemblymaną Git- 
tlesoną raginti j j darbuotis už 
Muzzicato bilių. Girdėta, kad 
ir kitos Williamsburgo, o taip 
pat ir kitose miesto dalyse lie
tuvių organizacijos priima re
zoliucijas už palikimą 5 centų 
fėro.

kino ciioroT
METINE

VAKARIENĖ
Įvyks šeštadienį

Kovo 14 Mareli
Liet. Amer. Piliečiu Kliubf 

280 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:80 vai. vale.

Vakarienės tikielas $1.50 
Vien šokiams 59c.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

11 žkviečia. 
AIDO ('UOKAS.

i į-----------------------------------------

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
OKIV - 2430 K/cs.

Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
Laisvės bazaras prasidės' 

jau šio penktadienio vakarą, l 
vasario 20-tą ir tęsis 21-mą, 
22 ir 23-čią vasario, Central 
Palace salėse, 16-18 Manhat
tan Avė., Brooklyne.

Laisvės bazare kas vakaras 
bus graži dainų programa, ku
rią išpildys trys svečiai cho
rai ir vietinis brooklvniečiu i * Aidas.

Tarpe svečių chorų turėsime 
Chorą Pirmyn iš Great Neck, 
L. L, vadovaujamą Jurgio Ka
zakevičiaus. šis choras dai
nuos šeštadienio vakara, vasa- 
no 21-mą.

Apart pirmiau jau gautų Į 
Laisvės bazarui gausių dovanų, i 
vėliausia gauta sekamos:

PINIGAIS:
Alex Piktinas, Connerton, • 

Pa., $1; Bloznelienė, Catskills, ’ 
N. Y., $2.

DAIKTAIS DOVANOJO:
O. Depsienė, Brooklyn, dvi i 

rankom išsiuvinėtas staltieses. >

Stanley Wenson, savininkas 
38 Bogart St. Tavern, 1 kv. 
Imperial Whiskey.

John Klasinis, savininkas 
Tru-Ember Fuel Co., 496 
Grand St., pusbackį alaus.

Mūsų barbenai, 306 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y., pasi
šventė padaryti Laisvės baza
rui dovaną, kuri yra išdirbta 
rankų darbo mezginys, stalui 
užliesimas. Yra labai Įspūdin
gas. Kuomet moterys pamatys, 
stebėsis, ką gali padaryti “Up- 
To-Date” barberiai. Taipgi 
Kazimieras Degutis prie tos 
dovanos prideda pinigiškai $2. 
Už rankų darbą turime duoti 
garbę barberini Anthony Lei- 
mon, kuris dirba drauge su K. 
Degučiu.

Einant dienraščiui spaudon 
dar gauta pundai dovanų, ku
rias galėsime paskelbti tik so^ 
karnose laidose. Tėmykite! O 
dar geriau, ruoškitės atsilanky
ti ir pamatyti jas penktadienio 
vakarą, vasario 20-tą.

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Įvykęs pereitą ketvirtadienį 
susirinkimas visais atžvilgiais 
buvo turtingas. Iš komisijų ir 
iš delegatų raportų pasirodė, 
kad kožnas atlieka savo už
duotis.

J. Barkus atnešė ant blan- 
kos surinkęs $19 su centais So
vietų Sąjungos medikalei pa
galbai.

A. Mureika raportavo iš Ci
vilinių Apsigynimo konferenci
jos, pažymėdamas, kad dar
bas eina pirmyn.

K. šolomskienė raportavo 
iš pietų rengimo komisijos. 
Pietūs Įvyks 22 dieną kovo 
(March), Laisves svetainėje, 
lygiai 1 vai. dieną, pietų lai
ku. Pietūs bus vieni iš puikiau
sių ir skaniausių, o kainuos 
tik $1 ypatai. Todėl sulaukę 
tos dienos ateikite gardžiai

Cacchione Stoja Už
5 Genty Fėrą

Kalbėdamas per radio vasa
rio 1-mą, savo reguliario ra
porto jį išrinkusiems pilie
čiams laiku, kurį jis turi kas 
sekmadienio vakaro 11-tą vai. 
iš stoties WHOM, 1480 klės., 
Peter V. Cacchione, brookly- 
niečių atstovas Miesto Tary
boje, pareiškė:

“Aš esu visiškai priešingas 
bile kokiam pakėlimui važiuo
tos fėrų. Aš jaučiu, kad pakė
limas važiuotės fėrų šiuo lai
ku silpnintų karo pastangas ir 
padėtų pakirsti mūsų miesto 
žmonių moralą. Aš laikau tą 
žygį pasimojimu uždėti milži
niškus vartotojų taksus ant 
gyventojų. Mažiausia $25.00 
per metus bus išimti iš budže-

Kliubus. Ta organizacija veda 
energingą kovą už Muzzicato 
bilių. Jos vadovybėje yra Leo 
J. Linder ir Dr. Bella V. 
Dodd. Konferencija savo pa
reiškime sako, kad :

“Pigi, gera ir greita trans- 
portacija yra karo laiku rei
kalingiausia New Yorko mies
tui.

“Niekas kitas tiek daug ne
prisidėtų nusilpninimui moralo 
ir pakėlimui pragyvenimo iš- 
kaščių masėms’šio miesto žmo
nių, kaip pakėlimas fėro.”

Piliečių Unija, įtakinga į 
miesto reikalus įstaiga, . savo

REIKALAVIMAI
Reikalinga jauna padori mergina 

dirbt prie lengvo namų darbo ir 
prižiūrėt. 41L> metų vaikutį. Alga iš 
pradžių $50 į mėnesį. Puikūs namai, 
lengvas darbas. Prašome kreiptis 
telefonu Bell Harbor 5-5490, penk
tadienį nuo ryto 9 vai. iki 1 vai. po 
pietų.

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

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

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

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

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879
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LAISVĖS RADIO /
Kaip jau priprasta pastarai-! 

siais laikais, šią savaitę Lais-; 
vės Radio Programoj ir vėl 
girdėsim naujovių. Tačiau bus! 
įdomiau, jeigu jūs patys iš-’ 
girsite, negu kad aš pasaky- j 
čiau. Programa bus paprastu 
laiku—6 :30 vai. vakaro, iš j 
stoties WBYN, 1430 k les.

G-s.

V. Bacevičiaus Padėka

PATAISA
Vakar dienos Laisvėj, Mo

terų Skyriuje, rašte po ant-, 
galviu “Jau Dabar Ta Didžio
ji Savaitė ir Diena,” Įdėta sve
tima eilutė, kuri daro visą tre
čią paragrafą nesuprantamu. 
Ten norėta pasakyti, jog Lais
vės bazaruose nuo pradžios 
iki galo būna naujų daiktų, 
kadangi—vieni daiktai su sa
vo pirkėjais išeina, kiti paštu 
ir su atvykstančiais iš apylin
kių j bazarą atnešami, tad 
kasdien galima tikėtis rasti ką 
naujo.

Reiškiu nuoširdžią padėką 
visiems mano koncerto bilietų 
platintojams už gerą pasidar-Į 
buvimą. Dėl didelio platintojų į 
skaičiaus (su viršum 60) pa
vardžių neminėsiu.

Ta proga ypatingai dėkoju 
Adelei Rainienei ir Katrinai 
Petrikienei (d-ro žmonai), ku
rios trijų mėnesių bėgyje ypa
tingai rūpinosi mano koncerti
niais reikalais ir taip pat pa
dėjo surasti didelį skaičių bi
lietų platintojų ir pačios pui
kiai platino, trokšdamos man 
geriausio pasisekimo. “Lais
vės” spaudai širdingą ačiū už 
labai gražią propagandą.

Lietuviškai publikai apsilan
kiusiai mano koncertan dėko
ju už Įdomavimąsi menu ir už 
Įvertinimą manęs kaip muzi
ko.

Vytautas Bacevičius.

pavalgyti Į Laisvės svetainę, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

P. Buknys suregistravo apsi
ėmusius dirbti Laisvės bazare. 
Draugai ir draugės, nepamirš
kite, malonėkite savo prižadą 
išpildyti.

1 Kuopos Korespondentas.

Apsigyvens Washing-
Mrs. Edith B. Ward, Prano 

Balsio duktė, išvažiavo Į Wa
shington, D. C., apsigyventi, 
kadangi jos vyras ton turi tar
nybą. Balsys jaučiasi, anot že
maičių patarlės, kaip žemę 
pardavęs. Ne bile kada suma
nęs patrauksi svečiuosna. Prieš 
išvažiuojant ji gyveno Sunny
side, Queens.

New Yorke 162,000 asmenų 
mokinasi teikti pirmąja pagal
bą.

MIRĖ

“Pavogtas Kūdikis” Dramą 
Vaidins Elizabeth, N. J.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 3-čias Apskritys ruošia 
Elizabethe Pramogą ant 22 d. 
kovo; su ta proga L.D.S. 3- 
čias Apskritys užkviečia Lie
tuvių Liaudies Teatrą suvai
dinti dramą “Pavogtas Kūdi
kis”.

Mes pasitarę valdybos keli 
nariai su aktoriais, pranešame, 
jog sutinkame vaidinti ant virš 
minėtos dienos (kovo 22 d.).

L. L. T. Sekretorius.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Jonas Wasiliewski, 52 metų 
amžiaus mirė pirmadienį, va
sario 16-tą, Greenpoint ligoni
nėj. Gyveno 85 Grand St. Bus 
palaidotas ketvirtadienį, vasa
rio 19, 2-rą po pietų, Mt. 
Olivet kapinėse. Pašarvotas 
pas grab. Garšvą, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

, naujausiais įtaisymais. Ketu
rios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

MOTERIMS
Moterų ApŠvietos Kliubo 

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

Valdyba.

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

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ rUsV i’agalboB Kom., Ine., rodo

Pirmas Fologra! 
Rekordas Rusijoj 
Atsakymo į Nac 
Įtūžusį Žygį!

( IT’S JUST LIK E i
TINDING MONEY! 1

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

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

karšti valgiai jus pasitiks.

NAUJA LIETUVIŲ
RESTAURACIJA

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

OUR RUSSIAN liOlT
Paaiškina WALTER HUSTON. Parašyta ELLIOT PAUL’O 

Pagamino Lewis Milestone ir Joris Ivens
“Jūs turite tatai būtinai matyti—tikrai pamatysite kif tai! Tuzinai tikrovišku, ’ 

gyvų, virpančių reginių tokiu sujaudinančių, kaip raitelių ataka!” Daily Worker.

RIALTO ZS -VV VOKK

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEU ŠAS SIMON AVIŽIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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




