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CHURCHILL PERTVARKĖ AMERIKIEČIAI NUSKANDINO
IJurgiu Washington!!, su 

krašto tėvu ir jo gyveni-

to, “Laisvės” darbininkai 
savo dienraščio bazare.

Su 
mūsų 
mu kiekvienas skaitytojas ra
ginamas susipažinti. Jurgis 
Washingtonas vadovavo mūsų 
šalies 
kare 
dien,

Rytoj pripuola Jurgio Wa
shington© g i m t a d i enis. Bet 
mes jį švęsime pirmadienį. 
“Laisvė” tą dieną neišeis, ka
dangi per visą kraštą paštas 
bus uždarytas ir laikraščiu 
skaitytojams nenešios.

Be 
dirbs
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KRISLAI
Jurgis Washingtonas.
Bus Išleista Stambi Knyga. 
“Laisvė” Pirmadieni Neišeis. 
Ar Bus Pavasarinis

Ofensyvas?
Rašo R. MIZARA

žmones revoliuciniame 
prieš pavergėjus. Slan
kai mūsų šalis gyvena 
krizį, didelius pavojus,

kai mes esame didžiausiame 
žmonijos istorijoje kare, tai 
privalome semtis įkvėpimą ir 
pamokas iš praeities.

Tiesa, lietuvių kalboje ma
žai turime literatūros apie Jur
gį Washingtona. .Greitu laiku 
turėsime daugiau. Lietuvių Li
teratūros Draugija šiemet ruo
šiasi išleisti didelį veikalą — 
Biografijas Žymiųjų Amerikos 
Vyrų, kurių priešakyj stovės, 
aišku, Jurgis Washingtonas.

Rytoj, vasario 22 dieną bus 
sekmadienis. Pereitų metų bir
želio 22 d. taipgi buvo sek
madienis.

Taigi rytoj sukaks lygiai as
tuoni mėnesiai, kai plėšrusis 
vokiškas nacis užpuolė Sovie
tų Sąjunga. Rytoj sukanka as
tuoni mėnesiai didžiausiam 
žmonijos istorijoje karui.

Daug kas per tąjį laiką pa
sikeitė. Pav. mūsų kraštas, 
Amerika, prieš aštuonis mėne
sius skaitėsi tik Sovietų Sąjun
gos prieteliu. O šiandien — 
sąjungininku. Nes šiandien ir 
mes esame užpilti panašiai, 
kaip prieš aštuonis mėnesius 
buvo užpulta Sovietų Sąjunga.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
’ Brooklyn© $6.50

Metams

KARINĮ ANGLIJOS MI 
NISTERIV KABINETĄ

JAPONU LAIVĄ; NUŠOVĖ 
6 JŲ ORLAIVIUS

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill nusileido pa
geidavimams seimo atstovų 
ir daugelio kritikų, ir per
tvarkė savo karinį kabinetą, 
į kurį jis įstatė kelis naujus 
narius, o patį šį kabinetą 
sumažino nuo buvusių devy
nių iki dabartinių septynių 
nariu.

Vienas iš naujųjų karinio 
kabineto narių yra Sir Staf
ford Cripps, buvęs Angli
jos ambasadorius Sovietų 
Sąjungai. Dabar Cripps ta
po valstybės antspaudo mi- 
nisteriu ir valdišku seimo 
vadu.

(Sugrįžęs iš Maskvos, 
Cripps reikalavo glaudžiau
sio sąryšio .tarp Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos ir ragino 
Angliją duoti kuo greičiau- 
sios ir pilniausios karinės 
paramos Sovietams.) i Kapitonas Oliver Lyttle-

ton, valstybės ministeris, 
bendras gamybos prižiūrė
tojas.

Ernest Bevin, darbo ir ša
lies aptarnavimų ministeris.

nisteris. Jis atsisakė dėl 
blogos sveikatos. Lordas 
Beaverbrook vyks į Jungti
nes Valstijas, kaipo Angli
jos atstovas veikti suderini
mui Jungtinių Tautų karo 
pabūklų ir priemonių.

Ministeris p i r m i ninkas 
Churchill ir dabar pasilaikė 
sau vietą apsigynimo minis- 
terio, nors buvo reikalavi
mų, kad jis paskirtų ką ki
tą į šią vietą.

Naujame kariniame kabi
nete, apart Churchillio ir 
Crippso, dabar yra šie na
riai :

Clement R. Attlee, minis- į 
terio pirmininko pavaduoto-; 
jas ir dominijų ministeris.

Anthony Eden, užsienių 
reikalu ministeris.

Sir John Anderson, ben
dros ministerių tarybos pir
mininkas.

Japony Artilerija Smarkiai Bombarduoja Amerikiečiu 
Pozicijas;' Priešai Vartoja ir Liepsnų Švirkštuvus

Oficialiai Amerikos Pranešimai

paramos Sovietams.)
Tarp kitų permainų nau

jame kariniame anglų kabi
nete yra ir ta, kad jame ne
dalyvauja lordas Beaver
brook, buvęs gamybos mi-

Šiandien mes esame tokioj 
pačioj padėtyj, kaip ir Sovie
tui Sąjunga. Laimi Raudonoji 
Armija, laimi Amerika. Laimi, 
Amerika, laimi Sovietų Sąjun-j 
ga. Vienos pralaimėjimas yra į 

kitos pralaimėjimu.
Tą puikiai žino prezidentas 

Rooseveltas ir kiekvienas ap
dairus ir dalykus suprantąs 
žmogus.

Todėl, kurie šmeižia, bjau- 
rioja Sovietų Sąjungą, tie ei
na prieš gyvybinius 
krašto interesus.

mūsų

Sovietai Pralaužė Vokiečių Liniją per 
45 Mylias Centraliniame Fronte; įvarė 
Kyli i Nacių Liniją Leningrado Srityj

Washington, vas. 19. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas šiandien išleido sekamą pranešimą:

Filipinų Sritis—Japonai didina spaudimą prieš ame
rikiečių linijas Bataan pusiausalyje, ypač prieš mūsų 
dešinį sparną. Priešų artilerija smarkiai ir nuolat vei
kia. Japonų kariuomenės judėjimai anapus priešų li
nijų nurodo, kad jie pertvarko savo jėgas, rengdamie
si panaujint ofensyvą. Per palyginti mažą vietinį su
sikirtimą mūsų kariuomenė pagrobė tris japonų kanuo- 
les, kelis liepsnų švirkštuvus ir kiekį artilerijos šovinių 
ir signalinių reikmenų.

Priešų kanuolių baterijos Cavite pajūryje vis bom
bardavo mūsų prieplaukos apsigynimus, bet nepadarė 
jokių didelių nuostolių. Jie ypač smarkiai bombardavo 
Fortą Frank.

Amerikos Laivyno Pranešimai: ”
Tolimieji Rytai — Jungtinių Valstijų submarinas nu

skandino prekinį japonų laivą, 5,000 tonų, Rytinėje 
Chinijos Jūrųje.

Kiti Karo Department© Pranešimai:
Holandų Indija — šešiolika Amerikos armijos lėktu- 

vų-vijikų, P-40 rūšies, užklupo 25-kis didelius japonų 
bombanešius ’ir du kovos lėktuvus, beskrendant jiem 
virš Surabaya, saloje Javoje, keturiais būriais, vienas 
po kito. Amerikiečių lėktuvai sunaikino penkis priešų 
bombanešius ir vieną kovos lėktuvą. Vienas iš mūsų 
lėktuvų tapo nušautas žemyn, bet jo lakūnas su pa
rašiutu saugiai nusileido žemyn.

AMERIKA VES OFENSY- 
VOS KARA PRIEŠ FAŠISTU 

AŠĮ, SAKO STIMSON
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo sekretorius 
H. L. Stimson pareiškė 
laikraštininkams, jog ši’ ša
lis budavoja tokią armiją ir 
oro laivyną, kad g 
“vest stiprų užpuolimo ka
rą” prieš fašistų kraštus: 
“Ir mes panaudosime kiek
vieną galimybę a t a kol|kretorius Stimson į tai at- 
juos; mes pavaitosime kiek Isak^ jOg gaiįmas daiktas,

Į kad priešai darys tokias 
i pripuolamas vietines atakas, 
i kaip kad jų submarinai pa
darė prieš Aruba salą..

Bet Amerika negali su
skaidyt savo armiją į ap
sigynimo dalis, saugančias 

i įvairius punktus ameriki-

vieną progą užpult juos ne- 
lauktinai. Vienintelis bū
das užbaigt karą tai per 
kuo stipriausią ofensyvą.”

j Kai kurių pajūrio valsti- 
gaetUjjxl valdininkai reikalavo ap- 

" saugot ir apgint jas nuo 
vietinių užpuolimų iš japo- 
inų bei vokiečių pusės. Se-

juos; mes pavartosime kiek

Amerikiečiai Sužeidė 
Septynis Karinius 
Japonijos Laivus
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BATAVIA, vasario 20.
Amerikiečių lekiančios tvir-jniuose pajūriuose, sakė jis. 
toves ir kiti orlaiviai per- Stimson pabrėžė, 
kūniškai bombardavo japo- padalinti armiją ir vest tik- 
nų laivus, kurie kėlė savo 
kariuomenę į Bali salą, už 
mylios į rytus nuo didžios 
salos Javos, Rytinėje Holan-Į 
dų Indijoje, i

Tuom žygiu Amerikos la-j 
kūnai bombomis sužeidė du 
Japonijos šarvu© tlaivius. 
bent du naikintuvus ir du 
laivus, pilnus kareivių ir ka
rinių reikmenų. Be priešų i 
laivų sužalojimo, amerikie- vietų laikraščiai išspausdino 
čiai sunaikino ir dideli skai- eilę straipsnių apie gimta- 
čių japonų kareivių ir jū- dieni Jurgio Washington©, 
reivių.

Amerikos orlaiviai bom
bardavo japonus bombomis 
sveriančiomis po 660 ir 110 
svaru, v

Tuo pačiu žygiu amerikie
čiai lakūnai sunaikino ketu
ris japonų orlaivius. Tame 
susikirtime nežuvo nei vie
nas Amerikos orlaivis.

jog taip

tai apsigynimo karą tai bū
tu “tikriausias* kelias i su
mušimą” pačios Amerikos.

SOVIETAI PAGERBIA.
J. WASH1NGT0N0 

GIMTADIENĮ
Kuibišev, Rusija. — So-

Port of Spain, Trinidad, vas. 19. — Įvyko du sprogi
mai prieplaukoje. Tapo sužeisti du laivai, bet nesken
do, ir joks žmogus nebuvo sužeistas ar užmuštas. Ma
noma, kad priešų submarinas padarė tuos sprogimus, 
bet nebuvo nutėmyta, kur tas submarinas.

Amerikos respublikos tėvo. 
Jie rašo, kad Washington© 
pavyzdys yra įkvėpimas ir 
Sovietų ž m o n ėms kovoj 
prieš nacius.

Sovietų spauda duoda 
garbę Washington© “drąsai, 
išminčiai ir numatymui.” 
Sako: “Laikini nepasiseki
mai nenugąsdino Washing
ton©. Jo sukurta tauta da
bar kovoja su pasitikėjimu 
laimėti. Washington© pa
vyzdys yra nesenstantis 
šaukimas veikti.”

Washington© gimtadienis 
pripuola šį sekmadienį, o 
pirmadienį Sovietai mi
ni 24 metų sukaktį Raudo
nosios Armijos, taip pat ir 
Washington© gimtadienį.

(Amerikoje šventimas 
Washington© gimtadienio 
atidėtas į pirmadienį.)

Berne, šveic., vas. 20. — su 45-kių mylių ilgio frontu. 
New Yorko Times korės- ■ Į šiaurius ir pietus nuo 
pondentas Brigham telefo- Į pralaužto fronto siaučia ar-* 
navo savo laikraščiui seka-' tilerijos mūšiai tarp rusų ir 
mas žinias, gautas iš Sovie-i vokiečių. “Mirtinu akurat- 

numu bombarduodami, so
vietiniai kanuolininkai dau
žo vokiečių kanuolių bateri- 

laipsniškai

tu-vokiečiu karo fronto:
Sovietų kariuomenė pra- 

Ar Hitleris pradės didžiulį Į laužė vokiečių linijas cen
traliniame fronte į pietus jas ir, atrodo 
nuo Viazmos, ir dabar Rau- ima viršų.” 
donoji Armija vejasi began- j RUSų pėstininkai tuo tar

pu sėkmingai šturmuoja vo
kiečių kelią tarp Smolens- 

iko ir Aleksandrovskaja, o 
nn a ttatiti kietos raudonarmiečiu eilesrKAMESE BERLYNUI fį šiaurius nuo to miesto iki 

Vo^nesenije, už kokių 12 
mylių į pietus nuo Viazmos, 
taipgi žygiuoja pirmyn “be
veik be pasipriešinimo” iš 
nacių pusės tenai.

(Tąsa 5-me pusi.)

CIO IR D. FEDERACIJA TĘSIA KOVA 
UŽ PARAMA NAUJIEMS BEDARBIAMS

pavasario ofensyvą prieš So
vietų Sąjungą? Sunku pasaky
ti. Vieni sako “taip,” kiti — 
“ne.” Galimas daiktas, kad 
jis jį pradės. Jis tam ruošiasi. 
Kas tuomet? Ar Raudonoji 
Armija atsilaikys? Ar ji pa
jėgs hitleriškas govėdas at
mušti ir jas sunaikinti?

Štai ką sako du rašytojai-! 
žurnalistai. Pirmasis Londono: 
“News Chronicle” korespon-’ 
dentas, buvęs Maskvoje Philip 
Jordan. »

Mr. Jordan sako, kad jis 
esąs pilniausiai įsitikinęs, jog 
Raudonoji Armija ne tik pa
vasarinį ofensyvą atmuš, bet 
ji nugalės vokiečius dar šiais 
metais.

Niūjorkiškio “PM” kores
pondentas, Erskine Caldwell, 
nelabai senai grįžęs iš Mas
kvos, sako, kad jis neturįs 
abejojimo, kad Raudonoji Ar
mija bile vokiečių ofensyvą at
muš.

čius betvarkėje vokiečius vi-

VOKIEČIU ŠNIPAI

APIE “NORMANDIE”

Ką gi mano lietuviški “ka
ro strategai” arba generolai ? 
“Generolas” Kmitas (kun. Ur
bonavičius) mano (jis taip no
ri), kad vokiečiai sumuš rau
donarmiečius. “G e n e rolas” 
Grigaitis kol kas nedrįsta aiš
kiai pasisakyti, nes jau daug 
sykių nudegė savo liežuvį, ple
pėdamas apie tuos dalykus, 
kurių jis nežino.

Kitų to tipo “generolų” nuo
monė žinoma: jie nori, kad

New York.—Byloje prieš 
septynis nacių šnipus, teisė
jas Henry Goddard pareiš
kė, kad yra parodymų, jog 
nacių šnipai davinėjo pra
nešimus - Berlynui ir apie 
didlaivį “Normandie,” be
stovint jam New Yorko 
prieplaukoje.

Stiprėja nuožiūra, kad tai 
fašistai sprogimais padegė 
šį buvusį Francijos laivą, 
paskui perimtą į Amerikos 
rankas.

Byla prieš tuos Hitlerio 
šnipus taipgi parodo, kad 
jo agentai pranešinėjo na
ciams Amerikos laivų judė
jimus abelnai.

Senatoriai Atmetė Val
džios Pensijas Seniem

Washington. — Kongreso 
lėšų komisija 16 balsų prieš 
8 atmetė prezidento Roose- 
velto reikalavimą paskirt 
300 milionų dolerių paspir
ties tiem darbininkam, ku
rie netenka darbo todėl, kad 
fabrikai lieka pertvarkyti 
dirbti karo pabūklus vietoj 
paprastų reikmenų.

Kongresinė lėšų komisija 
pasidavė spaudimui, kurį 
jai darė atžagareiviai pieti
nių valstijų gubernatoriai, 
kiti panašūs politikieriai ir 
republikonai. Todėl komisi
ja ir atmetė šį prezidento 
pasiūlymą. %

CIO ir Darbo Federacijos 
veikėjai, nariai Darbininkų 
Pergalės Tarybos, kreipiasi 

prez. Rooseveltą, kad pa-

dentas sutiks paskirt 300 
mil. doleriu iš WPA fondo 
tokiem “laikiniem” bedar
biam priedam prie regulia- 
rės bedarbių pašalpos, tei
kiamos per valstijas.

Hitleris laimėtų ! . . .
Mes gi esame tokios pat nuo

monės, kaip ir buvome prieš 
aštuonerius mėnesius: Sovietų 
Sąjunga, eidama išvien su 
Jungtinėm Tautom, fašistinius 
gengsterius sumuš!

Washington. — Senato- į prez. Rooseveltą, kad pa- 
rius Downey davė pasiūly- naujintų kovą už skyrimą 
mą, kad šalies valdžia mo- 300 milionų dolerių sušelpt 
ketų po $30 pensijos kas minimus naujus bedarbius, 
mėnesį beturčiams, sulau- O skaičiuojama, kad dėl 
kųsiems 60 metų amžiaus pramonės pervedinėjimų į 
ar daugiau. Šį sumanymą ' 
senatoriai atmetė 49 balsais

Pagal dabar veikiantį so- 
cialės apsaugos įstatymą, 
šalies valdžia nuo savęs 
prideda (iki $15 per mėne
si) po tiek, kiek bile vals
tija duoda pašalpos seniems 
savo žmonėms, _ sulauku
siems 65 metų amžiaus ar 
daugiau.

karinę gamybą susidarė jau 
pustrečio miliono tokių be
darbiu.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas William 
Green ir CIO uniju genera- 
lis pirmininkas Philip Mur
ray (^alyvavo bendrame pa
sitarime Federacijos rašti
nėje dėlei šio reikalo. Jie 
eis pas prez. ■ Rooseveltą.

Manoma, kad gal prezi-

M. DIES NEPARODĘ 
Kį JIS ŽINOJO APIE 

PERLŲ UOSTĄ
Washington. — Kongres- 

manas Vito Marcantonio, 
kalbėdamas per radiją, kal
tino kongresmaną Martiną 
Diesą, kad nors jis su savo 
tyrinėjimų komisijos nariais 
sužinojo svarbių dalykų 
apie Japonijos šnipų veiklą 
Hawaii salose, bet laikė tas 
žinias slaptybėje nuo Ame
rikos valdžios. O Japonijos 
šnipai labai patarnavo japo
nų orlaiviams iš pasalų už
pult Perlų 'Uostą tenai ir 
padaryt Amerikai didelių 
nuostoliu

(Dieso tyrinėtojų komisi
ja persekiojo tik vadinamus 
raudonuosius ir darbo uni
jas, bet glostė nacius ir ki
tus fašistus.)

TEISMAS ATIDENGIA 
NACIŲ PAPEDININ- 
KUS WASHINGTONE

I

Ame-

Washington. — Byloje 
prieš Hitlerio agentą Syl- 
vestra Viereck’a valdžia 
pastatė, kaipo liudytoją, ir 
George Hill’ą, buvusį sekre
torių republikono kongres- 
,mano Hamiltono Fisho. 
Hill’as, iš kalėjimo atvestas, 
pripažino, kad pats Fish su- 
ipažindino jį su tuom nacių ii 
agentu.

Savo teisme pirmiau Hill, 
pridengdamas savo bosą, 
gynėsi, kad jis nepažino Vie- 
reck’ą. Tad už kreivą liudi
jimą buvo pasiųstas kalėj i- 
man.

Hill dabar parodė, kaip, 
pagal kongresmano Fisho geidauja riebalų iš Amerikos, 
įsakymus, jis kongresiniais-- ------------77------ - —

Rangoon. — Tebeverda 
nuožmūs mūšiai tarp anglų

• japonų palei Balin up& 
Burmoj. *

Sydney, Australija. — 
Australai nušovė šešis bom
binius japonu orlaivius iš 
.tų, kurie trečiu kartu bom
bardavo Darwin prieplauką.

Washington. — Sovietai pa-

konvertaisvokais siuntinėjo Washingtoiio Gimtadienį
Vierecko nacišką propa-; . >v . c
gandą. Laisvė Neišeina

Batavia, vas. 20.
rikiečių ir kitu Jungtiniu 
Tautų Orlaiviai nušovė 5 
bombinius japonų orlaivius 
ties Surabaya.

gandą. •
Šioj byloj taipgi yra įtar-j

ti senatoriai Reynolds ir šis pirmadienis bus lega- 
Nye, kaip palankūs vokie- liai švenčiamas kaipo Jurgio 
čiams,1-veikusieji prieš Ame- Washington© gimtadienis, 
rikos pagalbą Anglijai kare Todėl “Laisvė” tą dieną ne- 
prieš Vokietiją. - |išeis.



Antras Puslapis
į •

L AISVfi
Y ?> 

■■ • ' - ‘ ‘ r '• v s'v ? ' ■ vb * v c1 • f I
Šeštadienis, Vasario 21, 1942

JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The I n c.

Every day except Sunday 
Established April 5, 1911

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

President 
Secretary Treasurer 
Editor

Jos. Weiss 
J. Gasiunas 

Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....................  $6.00
United States, six months ..................  $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ............. $3.50
Foreign countries, per year ............... $8.00
Foreign countries, six months ............... $4.00
Canada and Brazil, per year ............... $6.00
Canada and Brazil, six months ............. $3.25

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

Act of March 3, 1879

Jurgis Washingtonas ir Mes
Rytoj, vasario 22 dieną, sukaks lygiai 

210 metų, kai gimė Jurgis Washingto
nas. Be jokio perdėjimo šiandien mes 
sakome, kad tasai 18-tojo šimtmečio mil
žinas yra mūsų respublikos tėvas. Tai 
buyo vyras, kuriam likimas lėmė vado
vauti Amerikos kariuomenę ir žmones 
kovoje už laisvę ir nepriklausomybę. Tai 
buvo, beje, pirmutinis mūsų respublikos, 
mūsų Jungtinių Valstijų prezidentas, iš
tarnavęs du terminus. Jis mirė 1799 
metais, bet jo vardas mūsų krašto isto
rijoje niekad nemirs.

Kaip paskiram individualui, taip ir 
tautai, taip ir kraštui tenka išgyventi 
krizių ir sunkenybių. Mūsų kraštas iš
gyveno didelį krizį savo nepriklausomy
bės gimimo metu, metu Revoliucinio Ka
ro, kuriam vadovavo Jurgis Washingto
nas. Tai buvo sunkus ir rizikingas lai
kotarpis. Ir jei ne Jurgio Washingtono 
drąsa ir pasirįžimas, nežinia, kas šian
dien būtų mūsų krašte. Bet Jurgis Wa
shingtonas drąsiai ir pasirįžusiai žiūrė
jo visoms skerspainėms į akis, giliai ti
kėdamas žmonių jėga, atsukta prieš tų 
laikų Amerikos neprietelius. Ir jis išėjo 
laimėtojas, pergalėtojas. Su juo išėjo lai
mėtojai, pergalėtojai Amerikos žmones.

Šiandien mūsų kraštas išgyvena naują 
pavojų, nei kiek nemažesnį pavojų nuo 
to, kuris buvo Revoliučimo Karo metu. 
Šiandien mes esame užpulti plėšikų fa
šistų, kurie yra pasimoję sunaikinti vis
ką, kas yra brangu žmonėms, viską, kas 
mums yra šventa; kurie yra pasimoję ne 
tik tą viską sunaikinti, bet pavergti mus 
ir visą pasaulį ir įvesti žiaurią fašizmo 
diktatūrą.

Mūsų kraštas yra užpultas ir jis. turi 
gintis ir gintis visomis jėgomis, jei nori 
atsilaikyti ir būti laisvas ir saugus.

Ar me turime užtenkamai jėgų tam žy
giui? Taip! Ar mes turime pavyzdžių iš . 
praeities, įrodančių, kad galime drąsiai 
atsilaikyti prieš žiaurųjį priešą? Taip!

Kai mūsų nepriklausomybė kūrėsi, kai 
ėjo Revoliucijos Karas, mūsų šalis tetu
rėjo tik kelis milijonus gyventojų. Šian
dien mes turime virš 130 milijonų gyven
tojų.

Revoliucinio Karo metu mūsų kraštas 
buvo biednas, o šiandien jis yra turtin
giausias pasaulyje. Šiandien nei viena ki
ta šalis negali prisilyginti mums savo 
pramone, savo resursais.

Jeigu tkip, tai mes galime užpuoliką- 
priešą sumušti ir sau saugumą ir laisvę 
užtikrinti.

Tiesa, mes turime išdavikų savo tarpe; 
turime hitlerininkų, turime visokių apsi
metėlių, tarnaujančių priešui. Bet jų bu
vo ir tuomet, kai Jurgis Washingtonas 
vedė kritišką karą Valley Forge.

Išdavikų, priešų jieškoti netenka. Bet

prieš juos reikia kovoti.
Taigi, minėdami Jurgio Washingtono 

gimtadienį, susikaupkime, pagalvokime 
ir pasirįžkime. Pasirįžkime visas mūsų 
krašto jėgas pajungti vienam didžiajam 
tikslui: Hitleriui ir jo gengsteriškiems 
sėbrams sunaikinti, Amerikos saugumui 
ir laisvei užtikrinti. Jei Washingtonas 
būtų gyvas, jis pats nieko daugiau.iš mūs 
nenorėtų, kaip tik to!

Hitlerio Agentas Viereck, Kon- 
gresmanas Fish ir Martin Dies
Washingtone prasidėjo teismas prieš 

Hitlerio agentą George Sylvester Vie
reck. Ir teismui atsidarant federalės val
džios generalio prokuroro pavaduotojas 
William Power Maloney štai ką pareiš
kė:

“Moterys ir vyrai, jūs sužinosite šiame 
teisme kaip šis žmogus, kaltinamasis 
Viereck, paraše prakalbą velioniui sena
toriui Lundeen, užvardintą: ŠEŠI VY
RAI IR KARAS, kuri buvo pasakyta 
Senate ir įtraukta į Kongresinius Rekor
dus.

“Paskui buvo atspausdinta tos prakal
bos 125,000 kopijų už valstybes pinigus, 
sumokėtus taksų mokėtojų... Ir pagal 
padarytą sutartį tarpe George Sylvester 
Viereck ir kongresmano Hamilton Fish 
125,000 kopijų tos prakalbos buvo išsiun
tinėta suteiktais Hamilton Fish’o asme
niniais antrašais, — kurie buvo surinkti 
per kongresmaną jam organizuojant ko
mitetą, kuris buvo vadinamas Naciona- 
lis Komitetas Išlaikyti Ameriką Nuoša
liai nuo Karo.

“Vyrai ir moterys, ir tas susitarimas 
ir paruošimas išsiuntinėti ‘šeši Vyrai ir 
Karas’ prakalbos buvo atliktas tarpe 
kongresmano Hamiltpn Fish ir George 
Sylvester Viereck po mūsų kapitelio bo
ne, mūsų šalies sostinėje.”

Ir toliau valdžios prokuroras iškėlė 
viešumon tokius faktus, kad buvęs kon
gresmano Hamilton Fish sekretorius 
George Hill, kurį valdžia sugavo meluo
jant tiriant nacių veiklą, buvo niekas ki
tas, kaip “paprastas žioplys, kuris ■ veikė 
pagal kongresmano Hamilton Fish įsa
kymus. ..”

Prokuroras toliau surišo ne vien Ha
milton Fish, bet ir Martin Dies su nacių 
veikla mūsų šalyje. Prokuroras sake, kad 
1939 metais Martin Dies, kuris eikvojo 
šalies pinigus neva tyrimui “neameriki- 
nio veikimo” buvo įteikęs Hitlerio agen
tui George Sylvester Viereck pareikala
vimą pribūti į jo komiteto posėdį. Bet 
kongresmanas Hamilton Fish paprašė 
Martin Dies’ą, kad leistų Viereck išva
žiuoti į Vokietiją. Martin Dies sutiko 
išleisti. George S. Viereck buvo nuva
žiavęs Vokietijon, kur jis, žinoma, gavo 
naujus nurodymus nuo Hitlerio, kaip jis 
ir kiti agentai turi veikti Amerikoj. 
Reiškia, Mr. Martin Dies žinojo, kad 
Viereck yra Hitlerio agentas, bet jis lei
do jam ne tik veikti, bet net į Vokietiją 
važiuoti ir tartis.

Tais pačiais metais ir kongresmanas 
Hamilton Fish važinėjo į Vokietiją. Mes 
žinome, kad 1939 metais Hitleris, užden
gimui savo grobikiškų planų, buvo neva 
“jieškąs taikos.” Ponas Hamilton Fish, 
būdamas Berlyne, sutiko tarpininkauti 
tarpe Hitlerio ir Lenkijos “taikos” rei
kalais.

Toki tai yra ponai Martin Dies ir kon
gresmanas Hamilton Fish. Kaip mūsų 
skaitytojai žino, šie kongresmanai nuo
latos visu žiaurumu puolė Amerikos dar
bo žmonių organizacijas, unijas ir nieki
no Sovietų Sąjungą. Kaip matome, jų nu
sistatymas ir Hitlerio nusistatymas pil
nai supuola.

Sužeistieji kariai Libijoje nesami nuo karo lauko.

Jurgis Washingtonas galbos agrikultūrai 
cijoj žmoniškumo,

(Vasario 22 d. 1/32 — gruo
džio 14 d., 1799 m.)

Su Ameriką kare, minėji
mas Jurgio Washingtono 
gimtadienio, vasario 22 d., 
yra ypatingai svarbus minė
jimas šiuo metu. Washing
tonas buvo šios tautos pir
mas militarinis'vadas, ir vi
sų kartų vaikai jį laiko “pir
mas kare, pirmas taikoje, 
ir pirmas širdyse jo tautie
čių.”

Būdamas 18 m. amžiaus, miausiu laiku. Be jo kariš- 
jis pradėjo savo militarinę 
karjerą milicijoj. Tada An
glija valdė kolonijas prie 
Atlantiko pakraščio, ir bri
tų kolonistai nepasidavė su
jungtoms pastangoms fran
cūzų ir indijonų kontroliuo
ti kontinentą. Prancūzai 
pralaimėjo, ir francūzų kon
trolė sunaikinta šiaurinėj 
Amerikoj ant visados. Wa
shingtonas dalyvavo kovose, 
įgydamas platų patyrimą 
apie praktišką kariavimą.

laimėjimus ir visokias sun-

reikalavo pa- 
ai. Fran- 

laisvės 
idėjos, kurios prasidėjo tar
pe Amerikos kolonistų, pakenybes. Bet su spalio mė-;gimdg Francijos revoliucija' 

nešiu 1781 m jam pasisekė
apsupti svarbiausią Anglį- ligi pat pagrindų/
jos armiją Yorktowne, 
Pennsylvanijoj. Britai pasi
davė ir pirma dalis laisvės 
kovos buvo laimėta.

Per revoliucijos karą, nei’W0 atlyginimą už Franci- 
vienas kitas oficierius nega- J?s pagalbą, nepaisant Ame- 
lėjo lygintis su Washingto-jfikos neturtingumo. Wash- 
no strategija. Jam sekėsi 
mušti priešą kaip tik tinka-

Daug amerikiečių reika
lavo, kad Amerika remtų 

| Francijos revoliucijonistus,

:ingtonas, kad nors simpati
zavo, stovėjo prieš įsikiši-

ko sumanumo, pagal istori
kus, viskas kitaip būtų už
sibaigę, ir istorijos visas 
kursas būtų buvęs pamainy
tas.

Atsižymėjęs taikoj, kaip 
ir kare, Washingtonas buvo 
išmintingas pirmas prezi
dentas. Jis atmetė pasiūly- 
jima oficierių padaryti jį 
karalium, bet kada konsti- 
tucijonalis seimas susirinko, 
2—Jurgis washingtonas 
1787 m., jis sutiko pirminin
kauti. Ir su įsteigimu de
mokratinių formų, ir su se
kančių metų susirinkimu iš
rinkti žmogų būti preziden
tu valstijų naujos federaci
jos, jis buvo išrinktas pir
mas Suv. Valstijų preziden
tas. Tapo prisiekdintas New 
Yorko valstijoj balandžio 
mėn. 30 d., 1789 m.

Per aštuonis metus Wa
shingtonas buvo šios šalies 
prezidentas, vėl išrinktas 
1792 m. Buvo sunkūs lai
kai. Karas nualino koloni
jas. Tarp valstijų ir tarp 
vietų vystėsi kovos. Šiauri-

ma.v '

'Politiškai, irgi, šalis bu
vo pasidalinusi. Viena par
tija, Alexander Hamiltono, 
norėjo stiprios centralinės 
valdžios, draugingos agri
kultūrai, bet remiančios in
dustrijos išsivystymą. Kita 
partija su Thomu Jefferso- 
nu pryšakyje, jieškojo Kuo
sai sumegstos federuotos 
sąjungos, kurioje kiekviena 
valstija turėtų maksimuma 
nepriklausomybės u n i joje, 
ką rėmė daug pietų ūkių 
savininkų. Washingtonas 
antruoju- terminu rėmė Ha
miltoną ir federalistus.

Washingtonui buvo siūlo
ma trečia nominacija 1796 
m. Jis atsisakė ant toliaus 
tarnauti ir taip įvyko tradi
cija apie trečią terminą 
prezidentams, kurią tiktai 
Rooseveltas sulaužė 1940 m. 
Washingtonas savo paskuti- 
nias dienas praleido savo 
ūkyje, Mount Vernon, visų 
mylimas ir gerbiamas. Jis 
mirė, sulaukęs 67 m. am
žiaus.

1939 metais padidėjo 43 
kartus, lėktuvų — 6.5 kar
tų, sunkiosios, vidutinės ir 
lengvosios artilerijos — 7 
kartus. Kiekvienam rau
donarmiečiui v i d u t iniškai 
teko 13 mechaniškų arklio 
jėgų. 1939 metais mes jau 
turėjome lėktuvų, kurie pa
kildavo į aukštį daugiau 
kaip 15,000 metrų, ir bom- 
banešių, kurių greitis pra
šoko 500 kilometrų per va
landą!

Kartu su techniškuoju 
Raudonosios Armijos aprū
pinimu augo ir tobulėjo ko
mandierių, politinių darbuo
tojų, kovotojų kadrai — 
—“žmonių, kurie supranta 
aukštą karinę pareigą ir be 
galo atsidavę savo Tėvynei 
ir didžiajam Lenino — Sta
lino reikalui.” (Vorošilo-

JURGIS WASHINGTONAS

Metuose, tarpe išvijimo 
francūzų iš Kanados ir pra
džios Amerikos revoliucijos, 
ginčai kilo tarpe Anglijos ir 
jos Amerikos kolonijų. Su 
Patrick Henry, Benjamin 
Franklin, Samuel Adams ir 
Thomas Jefferson, Wash
ingtonas anksti ir aktyviai 
pradėjo pareikšti ir saugoti 
kolonijų teises. Jis irgi boi
kotavo Anglijos prekes ir 
tarnavo pirmame Kontinen
tiniame Kongrese. Kada jėgų jubilejų—24-sias Rau- 
Antras Kontinentinis Kon- donosios Armijos ir Jūrų 
gresas paskelbė nepriklau- Karo Laivyno sukaktuves.

Valstijų, ir Per tuos metus mūsų 
proklamaciją brangioji Raudonoji Armi- 

remti su armija, Washing- ja, ištikimas Didžiosios Spa- 
tonas dėlei jo militarinio (Ko Socijalistinės Revoliuci- 
patyrimo buvo šauktas im-! jos. sargas, išėjo didvyrišką 
ti komandą visų ginkluotų kelią, 
jėgų.

FLIS.

Galingoji Socijalizmo 
Šalies Armija

(24 metų sukaktį minint) mis baltagvardietiškas ca- 
Šiandien visa Tarybų Kau-.ro generolų gaujas, atmušė 

dis iškilmingai atžymi gar-|14-kos valstybių intervenci- 
bingą TSRS ginkluotųjų pa-Į ją.

Pilietiniame kare Raudo
noji Armija laimėjo todėl, 
k^id ji kovojo už liaudies 
reikalus. Armija ir liaudis'1 
socializmo šalyje — vienas 
vienetas. “Niekur pasauly
je liaudis taip nemyli ir ne
sirūpina armija, kaip pas 
mus armiją myli, ją gerbia, 

Leninas ir Stalinas buvo ja rūpinasi. Kodėl? Todėl, 
Washingtonas per šešis1 Raudonosios Armijos orga- 

metus vedė stebėtiną milita- nizatoriai, šaunieji jos stra- 
rinį karą, šiandien žiūrint tegai. Netarpiškas svar- 
į tą viską, istorikams yra blausiųjų Raudonosios Ar-

somybę Suv. Valstijų, ir 
nutarė jos

sunku įsivaizduoti, kaip jo 
būrelis savanorių — blo
gai išlavinti, netinkamai 
įrengti, prastai aprėdyti, 
ir be maisto — galėjo išsi
laikyti prieš Europos did
žiausias jėgas puikiai išla
vintos reguliarūs armijos. 
Šita armija ne tik turėjo 
puikiai išlavintus kareivius, 
bet ir kontroliavo jūras, ir 
turėjo reikalingus laivus į- 
vykdinti varžingą blokadą. 
Bet gal Anglijos buvo per- 
didelis pasitikėjimas, ir gal 
ne taip drąsiai jos kareiviai 
kovojo. Kitoj pusėj, daug 
Anglijos vadų atvirai sim
patizavo su Amerikos kolo
nistais.

Franci j a, visai nedrau
ginga Anglijai, atvirai rėme 
Amerikos kovą ir pasiuntė 
Amerikai laivyną. Savano
riai iš Vokietijos, Franci j osj 
Švedijos, Lenkijos, ir kitų 
Eurępos šalių atvyko Ame
rikon stoti į Washingtono 
armiją. Tūli iš jų jieškojo 
pelno, bet kiti, kaip Lafa
yette, Kosciusko, Pulaski ir 
Von Steuben todėl, kad jie 
irgi mėgo Amerikos laisvės, 
idealą, nuoširdžiai padėjo 
Washingtonui. Daug kalba
ma apie Wąshingtono pa
sisekimus, beį mažai apie jo 
vargus, nukentėjimus, pra

kad pirmą kartą pasaulyje 
darbininkai ir valstiečiai 
sukūrė savo armiją, kuri ne
tarnauja ponams, bet buvu
siems vergams, šiandien iš
laisvintiems darbininkams ir 
valstiečiams.” (Stalinas). 
Kraujo ryšiai su liaudimi 
užtikrina Raudonajai Armi
jai stipriausią užnugarį. Čia 
glūdi Raudonosios 
jėgos ir herojizmo 
jos nenugalimumo 
ja.

Per tuos metus,

mi jos laimėjimų pilietinio 
karo frontuose įkvėpėjas ir 
organizatorius buvo drau
gas Stalinas. Visur, kur 
buvo statomas revoliucijos 
gyvybės klausimas, kur jau
nai Tarybų respublikai grę- 
sė mirštamas pavojus, ten 
Leninas, partija siuntė Sta
liną. Prie Caricino ir prie 
Permės; prie Petrogrado ir 
prieš Denikiną, lenkų ir sius po pilietinio karo, mū-
Vrangelio frontuose — vi
sur geležinė valia ir stra
teginis Stalino genijus už
tikrindavo revoliucijos per-

Armijos 
šaltinis, 
garanti-

praeju-

šų šalis pasiekė milžiniškų 
laimėjimų visuose ūkinės ir 
kultūrinės statybos frontuo
se. Stalino penkmečiai pa
keitė Tarybų Sąjungos vei
dą, paversdami ją į galingą 
pramoninę valstybę.

“... Iš silpnos ir nepasi
ruošusios gintis šalies Tar. 
Sąjunga pavirto į galingą, 
gynimosi pajėgumo prasme, 
pasiruošusią visiems netikė
tumams, į šalį pajėgiančią 
masiniu mastu gaminti vi
sas šių dienų moderniškas 
gynybos priemones ir aprū
pinti jomis savo armiją iš
orinio užpuolimo atveju”. 
(Stalinas).

Kartu su visa šalimi augo 
ir Raudonoji Armija. Socia
listinė pramonė davė ir duo
da jai pačią tobuliausią ka-

Raudonoji Armija augo ir 
grūdinosi pilietinio karo 
metais. Kovose buvo kala
mi nauji vadovybės ir poli
tiniai kadrai, naujo tipo va
dai, kaip Frunze, Vorošilo- 
vas, Budenij, Timošenko ir 
kt. Kovose gimė naujas, re
voliucinis karo mokslas.

Reikėjo didžiausio jėgų į- 
tempimo, visų atsargų mo
bilizacijos, reikėjo pąversti 
šalį į karo stovyklą, kad iš
laikytume priešų jėgų spau
dimą, sumuštume juos ko
vose ir išlaikytume mūsų 
socialistinės šalies nepri
klausomybę.

Lenino ir Stalino vado- ro techniką. Palyginant su 
vaujama Raudonoji Armija 1930 metais 
sumušė, sumaišė su dulkė- Armijos tankų

Stipri ir galinga pasida
rė mūsų Raudonoji Armija. 
Pastarųjų metų karo veiks
mai puikia pademonstravo 
Tarybų šalies ginkluotąją 
galybę.

1938 ir 1939 m. kovose 
prie Chasano ir Chalin-Go- 
lo Raudonoji Armija į savo 
istoriją įrašė naujus hero
jiškus puslapius.

Išlaisvinimo žygis į Vaka
rų Ukrainą ir Vakarų Gu
diją pademonstravo aukštą 
kovingumą mūsų dalių, gar
bingai atlikusių didįjį krau
jo brolių išlaisvinimo iš len
kų ponų jungo uždavinį.

Nevystama garbe Raudo
noji Armija apsivainikavo 
kovose su baltaisiais suo
miais. Šitame kare mūsų 
kariuomenės susidūrė ne 
tiktai su suomių armija, bet 
su jungtinėmis visos eilės 
imperialistinių šalių jėgo
mis, padėjusiomis Suomijai 
visomis ginklų rūšimis, auk
su, o taip pat gyvąja jėga 
“savanorių” pavidalu.

Už herojfemą, parodytą 
fronte kovoje prieš baltuo
sius suomius, dešimtys tūks
tančių Raudonosios Armijos 
ir Jūrų Karo Laivyno ko
votojų, komandierių ir poli
tinių vadovų buvo apdova
noti Tarybų Sąjungos ordi
nais ir medaliais. 405 drą
siausiems iš drąsiausiųjų 
buvo suteiktas aukštas Ta
rybų Sąjungos Didvyrio 
vardas.

Pačiame atsakingame ba
re karo veiksniuose prieš 
baltuosius suomius, Kareli
jos sąsmaukoje, vadovavo 
Tarybų Sąjungos Didvyris 
ir Maršalas S. K. Timošen- 
ko.

Šių laikų karų patyrimas 
parodė, kad sėkmingą kau
tynių pabaigą nulemia ne 
tiktai aukšta technika, he
roj izmas ir drąsa. Viena iš 
svarbiausiųjų laimėjimo są
lygų — kiekvieno atskiro 
kovotojo bei komandieriaus 
ir viso armijos kolektyvo 
kautynėms išmokymas. Dėl 
to nuolatinis, įtemptas kau
tynių^ ir politinis mokslas 
yra kiekvieno Raudonosios 
Armijos kovotojo ir koman
dieriaus gyvybinė būtinybė.

Raudonosios Armijos ko
votojai ir komandieriai ge
rai atsimena draugo Stali
no nurodymą: “Istorija sa
ko, kad didžiausios armijos 
žuvo dėl to, kad jos išpuik- 
davo, per daug pasitikėjo 
savo jėgomis, perdaug ma
žai tesiskaito su priešo pa
jėga, pasidavė snauduliui, 
neteko kautynių pasiruoši
mo ir kritiškąją minutę pa
sirodė užkluptos iš netyčių?1

Raudonoji Armija dabar 
yra. auklėjama visų moder
ninio karo sunkenybių nu
galėjimo dvasioje, mokosi 
veikti žiemos, blogo oro są
lygose, miške, nakties me
tu. “Sunku rikiuotėje, leng
va mūšyje” — šį karo vado

(Tąaa ant 3-Čio puslapio)
Raudonosios 

s k a ičius
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JUOZAS KRUMINAS

Raudonajai Armijai
1.
Gaisrų pažarams baugiai šviečiant — 
Patrankos springo baubimu.
O darbininkai ir valstiečiai 
Išėjo rūstūs iš namų.

Kaip žaibas—nulėkė signalas, 
Tartum audros banga plati, 
Kad pralaimėjo kapitalas, 
Kad žiemos Rūmai paimti.

2. t
Anksti dar pergale juk džiaugtis.
Tai tik pradžia—kilni, graži.
Aplink, dar siaučia ponų gaujos, 
Vergiją trokšdamos grąžint.

O kapitalo—ilgos rankos, 
Klaikiai\išaugę iš nakties. 
Jos moka pažabot patrankas 
Ir interventus pasikvies!.

Tai tu, šaunusis Petrograde,
Tuos interventus sutikai, 
Kai į tave kelius surado į
Priešų žygiuojantys pulkai.
Drebėjo Pskovas, purtės Narva, 
Kilnojos žemė ir akmuo.
Bet kas užsklęs paukščius į narvą, 
Jeigu jie išlėkė iš jo?
Sudužo priešų juk narsumas 
į darbininkų krūtines.
Taip gimė šitų mūšių dūmuos 
Raudona Armija šauni.
O o.

Dangus ilgai gaisrais dar blėso.
Tu, Armija, juos užgesei, 
Nes tiek Tavosiose eilėse 
Kovojo didvyrių narsiai.
Ir lyg legendos šiandien menas 
Čapajevo karių pulkai.
Ir daugis šiandien dar gyvena 
Budiono degančiais laikais.
Ir puikiai mena žalias Krymas 
šauniąsias Frunzės rinktines.
Šaunus narsusis Vorošilovas 
Kaip priešų blokšdavo minias.
Ir taip nuo Pskovo lig Uralo 
Didžiosios Armijos pulkai 
Sulaužė galią kapitalo, 
Kad būt laisvi šalies laukai.
4.
Ir šiandien, kai dangus grūmoja 
Pakvipti paraku tvaikiu, 
Tai Armija juk Raudonoji 
Pavojuj neužmerks akių.
Nors karo vėtros žemę juosia 
Ugningu kaspinu baisiu, 
Globoje Armijos Raudonosios 
Ramu mums dirbti. Ir drąsu.
O jei palies kas mūsų šalį— 
Patiksim tą baisia ugnia.
Kiekvienas, kiek tik jėgos gali, 
Išeis su Armija šaunia.
Užgimusi kovų dirvonuos, 
Po mūšių brendinus laukus, 
Gyvuoki, Armija Raudona, 
Ir ruoški Stalino karius!
Vasaris, 1941.

Išlikę nuo vokiečių submarine nuskandinto amerikinio aliejaus gabentojo (laivo) 
jūreiviai Lewes, Del. pakraštyj. Vienas (James Corrigan) plaujasi kojas, kitam 
teikiama Raudonojo Kryžiaus pagalba.

KADA KAIMAS NEMIEGA
Po tokia tai antrašte Meno Sąjunga išlei

do trijų veiksmų scenos vaizdelį—operetę. 
Veikalą parašė Vladas Raila, muzika — D. 
Judzentavičienės-Zdaniūtės ir kitų kompozito
rių. Veikalas paimtas iš Lietuvos kaimo. Sce- 
nerijos, tai paprastas Lietuvos kaimiečio kie
mas ir miškas. Lietuvoj tokios scenerijos len
gvai prieinamos. Bet su amerikoniškomis sce- 
nerijomis, man regis, bus sunkoka prisitaikyti, 
kad žiūrovas gautų tinkamą Lietuvos kaimo 
bei miško atvaizdą.

Dainelės, kurių randasi virš dvidešimts, 
daugiausia liaudiškos. Nekurtos gal būt ir pa
ties autoriaus parašytos, o kitos skolintos net 
iš labai senų laikų, Lietuvos .kaimo dainelių. 
Vienos gan lanksčios, švelnios ir lengvai pasi- 
duodančios dainuoti. Bet randasi ir pusėtinai 
sprangių dainelių. Pirmas veiksmas praside
da Lietuvos ūkininko Burbos kieme.

Tačiaus imant veikalą iš esmės, tenka kaip 
ką ir pastebėti, kaip ko ir pasigesti. Paimki
me, kad ir pirmąjį veiksmą, kuomet į Burbos 
kiemą susirenka šieną talka nupjovęs jauni
mas — šienpjūviai ir grėbėjos, susėda prie 

I stalo. Tai talka ir vaišės už geradarystę. Bet 
męs to širdingo, Lietuvos kaimiečio vaišingu
mo, iš šeimininkų pusės, visai nematome. Gir
dime tik šaltus, tik pereigos ištrauktus iš juo- 
dviejų lūpų žodžius, o patsai širdingas vai
šingumas bei to vaišingumo typas, paliktas už 
durių. Šito .kaimietiško vaišingumo, kiekvie
nas Lietuvos kaimą gerai pažystas žiūrovas, 
veikalą lošiant, tikrai pasiges. Bet, deja, vei
kalo autorius, tą lietuvio širdies brangenybę 
palikęs už durių, įleido ant scenos tik parei
gas einančius tipus.

Galima daleisti, kad praeito karo žiauru
mai, valdymosi formos ir smetoninis režimas 
galėjo parauti to širdingo vaišingumo šaknis. 
Bet nesinori tikėti, kad tas Lietuvos kaimie
čio bei .kaimietės širdies atvirumas, tas jaut
rus vaišingumas, kuris nuo protėvių paveldė
tas ir ėjęs iš gentkartės į gentkartę, šiahdiėn 
jau būtų iš Lietuvos kaimiečio krūtinės su 
šaknimis išrautas, išmestas ir visai užmirštas.

Pirmam veiksmui baigiantis, į akis metasi 
viena keistenybė, kurią negalima praleisti ne
pastebėjus. Jaunimas, pavalgęs, išgėręs po 
stiklą-kitą alučio, apsišovęs ir padainavęs— 
išsiskirsto. Šeimininkai nueina gult, naktis 
ir kaimas užmiega. Bet čia pas Bronę, tai yra 
—Burbos augintinę, kuri svirnelyj miega, at
slenka jos vaikinas, Vitas. Jis prašosi, kad 
Bronytė įsileistų jį į svirnelį. O kada mergina 
jo neįsileidžia, Vitas uždainuoja: “Kad aš tu
rėjau kaime mergelę.” Gi Bronytė, lovoj gu
lėdama, atsako: “Neįsilcidus kitą bernelį, esu 
pavargus, noriu miegelio.”

Čia jau metasi į žiūrovo akis didelis auto
riaus neapsižiūrėjimas. Jeigu vienas Vitas 
nakties laiku pradėtų rėkaloti, tai jį būtų ga
lima paskaityti paprastu ablavuku, kuris ne
gavęs prilysti prie merginos, nors triukšmą 
sukelia, kad išbudinti ramiai miegančius žmo
nes. Bet kuomet ir mergina, lovoj gulėdama 
padeda jam dainuot, tai jau toks įvykis Lietu
vos kaime ir nakties „laiku, prie jokių aplinky
bių, nėra įmanomas. Tai girto ar kokio nakti
baldos pasielgimas, o ne vaikino, atsilankiusio 
pas savo mylimą merginą, su kuria jis jau nuo 
seniau mylisi ir nori apsivesti.

Jau jeigu ten ir buvo būtinas reikalas Bur-
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bą išbudinti, kad jis išėjęs su šautuvu nubai
dytų nuo savo augintinės Vitą, tai senį galė
jo išbudinti ir gaspados kieme “uždainavęs” 
šuo, senis būtų iššovęs į orą ir pirmas veiks
mas būtų užsibaigęs gan vykusiai.

Antras veiksmas perstato Lietuvos mišką, 
kur sekmadienyj susirenka jaunimas, mergi
nos uogauja, o vaikinai—merginėja, išėjęs, 
galima sakyt — vykusiai. Tam veiksme yra ir 
gražių dainelių ir veikimo, ko pirmame veiks
me matosi didelė stoka nuo pradžios iki galo.

Trečias veiksmas vėl sugrįžta į Burbos kie
mą. Burbai, kaip pasiturinti Lietuvos ūkinin
kai, o turinti tik vienintelę dukterį — Mary
tę, peršasi jiems į žentus, seniūno Radio sū
nus, Baltrus. Seniūnas duoda savo sūnui 5000 
litų pasogos. Bet Marytė, įsimylėjus į pas jos tė
vą tarnaujantį vaikiną, Petrą, slaptai apsive- 
da kaip tik tą nedėldienį, kuomet seniūnas 
su savo sūnum Baltru, ateina pas Burbų Ma
rytę ant galutino susitarimo vestuvių reika
lais.

Burba pareina iš bažnyčios truputį užsigė
ręs ir praneša savo žmopai, kad su būsiančio 
žento tėvu jau veik susitaikyta, kad duoda 
sūnui 5000 litų pasogos ir tt. Burbienė nu
džiunga su tokia krūva pinigų, kad bus iš ko 
ir naujus triobėsius pasistatyti ir visą ūkį 
gražiau įrengti. Bet tuom tarpu ateina Morta, 
kurią visi vadina “kaimo radiju” ir praneša, 
kad jų duktė, Marytė, šiandien apsivedė su 
jų pačių bernu, Petru, ir kad pas Petro moti
ną, kuri gyvena gale kaimo grintelėj, atsibus 
kaip ir vestuvės. Bronė patvirtina, jog ir ji 
žinojus, kad juodu šiandien apsives.

Tokiai intrigai iškilus aikštėn, privalo įvyk
ti didelis sukrėtimas. Juk tai baisu, netikėtas 
sąjūdis įvyko šeimoje. Bet, stebint Burbų 
veiksmus, to sukrėtimo tenka pasigesti. Tie
sa, motina šiek-tiek susijaudinus, pradeda ei- 
manuoti, Jėzaus-Marijos pagalbos šauktis. O 
tėvas, nors ir žada abudu nušauti, bet jokio 
susijaudinimo, kaip žodžiais, taip ir gestais, 
visai neparodo. Senis kiek, patrypęs ant vie
tos, pasiunčia Mortą ir Bronę, kad pašauktų 
naujavedžius, kurie randasi pas Petro moti
ną, gale kaimo. Gi šiuodviem išbėgus ir 
Burbams tik po žodį - kitą apsikeitus, jau 
grįžta visi keturi net iš “galo kaimo”, tik ko
kioms trims minutoms praslinkus!

Gi tiem “prasikaltėliams” sugrįžus, kaip 
tėvas, taip ir motina, visai neatsiklausę ar, 
ištikrųjų, juodu jau apsivedė, abudu’ uždai
nuoja jau pražilusią, Lietuvos kaimo dainelę: 
“Dukrele jaunoji, ką sugalvojai, beturtį ber
nelį pasidabojai.”

Ta dainele pasikalbėjimui tarp visų keturių 
pasibaigus, apsikeitus išmetinėjimais ir atsi
prašinėjimais, prieinama prie susitaikymo, pa
sikviečiamą kaimo jaunimas ir viskas baigia
si vestuvėmis, su didele doza išmetinėjimų, 
slūžbelninko adresu. Paskutinis veiksmas, 
kaip ir pirmas, nekalbant apie jau pastebėtus 
netikslumus, pusėtinai išsidraikęs. Matosi sce
niškos kristalizacijos stoka. Pats veikalas šal
tokai paviršutinis, galima sakyt—be sielos.

Tik prašalinus iš to veikalo tas akiplėšiš
kai ryzgančias į žiūrovo a.kis klaidas, ir turint 
tokias scenerijas, kokių veikalas reikalauja, 
su gerais vaidylomis—operetė paliks neblogą 
įspūdį į perstatymą atsilankiusios publikos 
sąmonėj.

Tačiaus negalima praleisti nepastebėjus dar 
ir tai, kad operetė parašyta jau savųjų val
domos Lietuvos metu, o dainos įdėtos jau pra
žilusios, susiraukšlėjusios—senutės, senutėlės. 
Tiesa, tų dainelių raukšlės truputį užmozotos 
naujesne lietuvių kalba. Dainelės randasi šios: 
Kad aš turėjau kaime mergelę; Dukrele jau
noji, ką sudūmojai, pakeista—sugalvojai; Ant 
kalno karklai siūbavo, ir kitos.

žiūrint į tas daineles, kyla klausimas: Ne
jaugi Lietuvos menas, turėdamas savo spau
dą ir savą valdžią, jokio progreso nepajėgė 
padaryti savo scenoje? Nejaugi nebuvo nau
jesnių, jautresnių bei poezijoj sultingesniu 
dainelių, nepriklausomos Lietuvos kaime?

Jeigu mes girdime dar mūsų laikų, apie 40 
metų atgal, dainuojant tų laikų kaimo daine
les, tai mes turime pilną teisę reikalauti ir 
anų laikų lietuvio tipo, širdingo atvirumo, 
vaišingumo ir lietuvio sielos atvaizdo. Bet, 
deja. Tas daineles dainuoja, rodosi, svetimos 
lūpos, o po Lietuvos kaimiečio kostiumu, pla
ka svetima širdis. Dėdė Vincas.

MAKE EVERY PAY DAY

P BOND DAY
JOIN THE PAY-ROLL SAVINGS PLAN

Fedkavičius Pas Su
kilėlį Kobylicą

Šioje naujoje Pavlo Tyčinos poemoje apdai
nuotas Vakarų Ukrainos liaudies sukilimo 
prieš ponus vadas ir Vakarų Ukrainos bei 
šiaurės Bukovinos garsus poetas Jurijus Fed
kavičius (1834—1888). šioje poemoje Tyčina 
išreiškia nenugalimą veržimąsi Vakarų Ukrai
nos ir Šiaurės Bukovinos tautų j brolišką są
jungą su rusų liaudimi.

Ką nuo pikto tėvo kentė 
Mūs Fedkavičius jaunasis 
Anei žodžiais neišreikši, 
Nei širdim nebesuvoksi. 
Juk šeima viena, ir trobos, 
Tik gyventum sau, atrodo. . 
Bet senovėn tėvas linko, 
O sūnus į naują šovė. 
Čia gyvenimas ir skyrės: 
Kas diena šauksmai ir barniai: 
— Aš policijai pranešiu! 
Tu įstatymus juk mindai.
Pas Lukjaną Kobylicą
Tu maišaut, matyt, išmokai!

Sūnus mato: pragaras čia, 
Čia ramybės nebus amžiais.
Dainą popieriuj rašysi — 
Griebs iš rankų — ir skutais tuoj. 
Laisvės žodį pasakysi — 
Lazdą tuoj pajusi sunkią.
Būt piktu ar nuolankiu būt — 
Kas gyvenime svarbiausia? 
Oi, tu šviesa mano! Kur gi 
Žmogus apsaugą suras sau? 
Bet iš pragaro paspruko 
Mūs Fedkavičius poetas.
Ir pakilo jis į .kalnus, 
Bukovinos gimtus kalnus. 
Eina jis, o vėjas švilpia, 
Senus bukus vėjas supa. 
Piktus debesis jis gena 
Į stačias kalnų viršūnes. 
Eina jis, staiga už kaklo 
šaltas lašas nulašėjo, 
žaibas šovė debesyse 
Ir griaustinis nudundėjo . . . 
Apsidairė, apsižvalgė 
Drąsus sakalas kalnietis, 
Ir kiaurymę jis pamatė 
Akmenų krūvoj prie kelio. 
Jis įlindo ton kiaurymėn 
Ir stebėjo jaunas gamtą. 
O jinai pykty didžiajam 
žaibais žemę nuolat mušė, 
Ir liūties triukšmu skambėjo, 
Srovės kaukdamos' vis veržės 
Ir žemyn riedėjo akmens 
Kažkur toli į bedugnę. 
Ir nustebęs net sušuko 
Mūs Fedkavičius jaunasis: 
— Kiek aš kalnuose klajojau, 
O dar šito nemačiau aš, 
Kad vienam tik debesyje 
Tiek piktumo susikauptų, 
šitaip siausti tiktai gali 
Sukilėlis Kobylicą.
— O tu kas toksai? Iš kur tu? 
Tuoj kiaurymėj pasigirdo.
žiūri — nieko nematyti, 
Tik tamsa gili aplinkui. 
Matyt, aidas atsišovė 
Tuščioje ertmėj kiaurymės. 
Na, ir vėl kalbėt pradėjo 
Jaunas sakalas kalnietis: 
— Ir nejaugi neteks niekad 
Susitikti man su juoju? 
Taip mane į jį ir traukia. 
Nėr jėgų susilaikyti.
— O kodėl neteks tau niekad? 
Vėliak balsas pasigirdo.
Ir išėjo iš kiaurymės 
Vyras apdaruos prastuose.
— Tu mane matyt norėjai ? 
Štai ir aš ... Tu nebijoki. 
Niekam juk skriaudos nedaro 
Teisingasis Kobylicą.

Ir Fedkavičius tylėjo. 
Ir šypsojos Kobylicą.
Tik žaibai vis dangų draskė 
Ir kalnuose kaukė vandens.
— Tu nurimk, sūnau brangiausias, 
čia tavęs aš nelaikysiu, 
Tiktai siausti nustos liūtys — 
Tu namo tuojau sugrįši.

Ir jaunuolį paplakšnojo 
„Jis švelniai ranka per petį, 
Pasodino ant akmens jį, ’ 
Pats atsirėmė į sieną. 
Lyg aguona atsivėrus, 
Visą skausmą jis apsakė, 
Visą savo didį vargą, 
Didžią karčią neteisybę.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Galingoji Socijalizmo 
Šalies Armija

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
Suvorovo devizą, gynybos 
Liaudies Komisaro Tarybų 
Sąjungos Didvyrio ir Mar
šalo drg. Timošenko nuro
dymu, Raudonoji Armija 
praktiškai įgyvendina savo 
moksle.

Karo meno istorija vaiz
džiai rodo, kad tik tokia ar
mija stovi savo uždavinių 
aukštumoje, kuri yra pa
grįsta griežčiausia karine 
drausme. “Kas ne visiškai 
ir besąlygiškai padeda Rau
donajai Armijai, — rašė Le
ninas, — nepalaiko visomis 
jėgomis jos tvarkos ir 
drausmės, tas yra išdavikas 
ir parsidavėlis...” (Leni
nas, Rašt. XXIV t. 432 pus- 
lap.).

Primygtinai įsisavindama 
karinio meno aukštumas, 
stiprindama karinę draus
mę, Raudonoji Armija, va
dovaujama Gynybos Liau
dies Komisaro -Tarybų Są
jungos Didvyrio ir Marša
lo drg. Timošenko, praėju
siais metais jau pasiekė 
pirmuosius laimėjimus per
tvarkant karinį mokymą.

F. VORONINAS, 
Divizijos Komisaras

“L.” Red. Pastaba: šis 
straipsnis buvo rašytas per
eitais metais, minint 23-čią- 
sias Raud. Armijos sukak
tuves.

Binghamton, N. Y.
Baigė Mokyklą

Binghamton Central aukštą
ją mokyklą šiemet baigė šios 
mūsų LDS 6 kuopos narės 
jaunuolės: Lillian Mikolajū- 
naitė ir Justina *šulskaitė.

Tarp 155 studentų, tik 2 lie
tuvės mergaitės buvo tokios 
laimingos šį sezoną. Jos yra 
ne tik LDS 6 kuopos narės, 
bet priklauso ir Mergaičių 
Kliubui, vardu Sorority; jos 
yra narės ir Liaudies Choro 
valdybos, — vice pirmininke 
yra Justina šulskaitė, o iždi
ninke Lillian Mikolajūnaitė.

Linksma matyti jas baigus 
aukštąją mokyklą. Tuo pat sy
kiu linkiu geriausių pasekmių 
siektis dar aukštesnio mokslo, 
jeigu jūsų tėveliai išgalės jus 
leisti. J. K. N.

Ligoniai Mūsų Mieste
Drg. T. Bagdonienė susižei

dė koją. Serga savo namuose. 
Aplankykime ją. Ji yra LDS » 
6 kuopos ir Moterų Skyriaus 
narė.

Drg. Justina šulskaitė, jau
nuolė, buvo smarkiai susirgu
si; išgulėjo apie 4 dienų lovo
je.

Drg. A. Yudikaitis susižeidė 
pirštą, bet nuo savo kasdieni
nio užsiėmimo neatsisakė.

Pasveiko draugė Rubinskie- 
nė. kuri išgulėjo lovoje porą 
savaičių. Taipgi drg. A. Zibo- 
rienė, kuri daug ilgesnį laiką 
išgulėjo lovoje. Jos abi yra 
Moterų Skyriaus narės.

Pasveiko Anna Bliznikienė, 
kuri irgi buvo apsirgusi. Jos 
visi 3 jaunuoliai yra mūsų LD 
S 6 kuopos nariais.

Ligoniams linkiu greito pa
sveikimo !

J. K. N a valinskienė.

Iran (Persija). — Sovietų 
lakūnai amerikiniais orlai
viais atgabeno 5,000 Ameri
kos mechanikų į Iraną pa
dėt Anglijai kare.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

. Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 11- —------------------

CAisve
MmMBKmasssK=zs=3KxaEsccasaBWMMMa

LLD Reikalai

(Tąsa) 
VI.

Buvo jau prieblanda. Kordušas vaikš
čiojo po šimtametį parką, lyg atsigaivin
ti, lyg sunkią naštą numesti norėdamas. 
Netrukdoma vėl ėmė plūsti chaotiška 
minčių srovė, kurios jis jokiu būdu ne
begalėjo suvaldyti, kuri ardė jo charak
terį. Tai buvo kažkoks apsėdimas nuo to 
vakaro, kada jis perskaitė Nietzschę ir 
nuėjo pas Sūrantus. Juo ilgiau jis galvo
jo, juo labiau ėmė lyg suprasti, kad viso 
savo gyvenimo kaltininkas yra jis pats. 
Tačiau skaudžios buvo šios mintys. Bal- 
taliemeniai beržai, kaip būrys vienmarš
kinių bernų, eilėmis išsirikiavę, paslap
tingai šlamėjo ir jį gąsdino. Jis vaikščio
jo palangėmis, žiūrinėjo ievų šakas, ku
rių kvapas jam visuomet primindavo 
minkštą lovą. Dangaus mėlynė buvo to
kia permatoma, oras kvepiantis, gaivi
nantis. Šiek tiek atsigavo ir pats Kordu
šas, bet jo žvilgsnis ir visas veidas tebe
buvo dar toks, tarsi jam seniai nusibodo 
žiūrėti į pasaulį. Paprastas mužikėlis, nė 
rašyti nemokąs, lengvai iš mano bėdų, 
keblumų išsisuktų, o aš, Kordušas, kaip 
nuplaktas vaikas, verkiu, kaip išprotėjęs 
girtuoklis trankaus, daužaus, biesai žino, 
ką pasakoju ir galvoju.

Mėgino Kordušas šūktelėti Eleną, pa
sikalbėti su ja, atleisti už piktesnį žodį, 
bet susilaikė. Susilaikė akis įbedęs į vie
ną beržą, kuris jam priminė Jeronimą. 
Jis grįžo atgal į kambarį. Akis įrėmęs į 
langą, klausė ką tik įjungto radijo apa
rato. Elena pati įbūgo pas jį. Išblyškusi, 
pilnom ašarų akim, prašnekino ji tėvą 
keliais žodžiais ir nuėjo gulti. Jai sopėjo 
galvą, sopėjo neapsakomai. Paglostė 
dukterį, kažką norėjo tarti, bet išdidu
mas, testamentai, neišnykstanti iš širdies 
karti nuosėda nepriglaudė jo prie duk
ters. ,

— Jau ji jaučia tragediją, suprato, — 
sušnabždėjo jis.

Visos pasaulio stotys pranašavo karą. 
Žodis karas šio vakaro prieblandoj Kor- 
dušui pasidarė dar saldesnis. Jis glamo
nėjo jo perskaudintą širdį. Vėl žus apie 
dešimt milijonų idiotų, suliepsnos viskas, 
ką tie vergai sukūrė. Neturiu aš, neturės 
nė jie.

Ūmai jis pamatė atvažiuojančią Kan- 
tickienę. Andrius ėjo pagal ratus ir kaž
ką aiškino. Kordušas nė nepakilo. Ko ji 
čia, kaip perkūnas iš giedro dangaus? 
Juk, rodos, neseniai buvom susitikę.

Tik išgirdęs ant laiptų žingsnius, jis 
išėjo sutikti. Eidamas taikė, kad veidas, 
taip sakant, ateitų į save, kad nebūtų žy
mių, kad jis taip kenčia ir blaškosi. Pats 
savim Kordušas stebėjosi, bet vis dėlto 
įvyko taip, kaip Kraševskio romanuose.

— Ar tik ne iliuzija, ponia Jadvyga?
— Ne, ne. Įleiskit bent pailsėti. Toks 

biaurus kelias...
Kordušas pabučiavo Kantickienei ranką 

ir užsimiršo stovįs jai ant kelio. Varg
šė moteris, — galvojo žiūrėdamas į ją su 
liūdna šypsena, kurios vistiek neįstengė 
paslėpti. — Tur būt, ji atvažiavo pas ma
ne, manydama, kad jos pilkosios akys ir 
liūdnas balso tonas perdažys ne tik mano 
rūmus, bet ir visa, ką aš čia gyvendamas 
matau. 50 metų moteris nusikirpo ir su
sifrizavo plaukus. O vis dėlto šiuo mo
mentu ji man, kaip tikra deivė, kaip auk
sas. ..

— Nesakyk man nieko, drauguži, ma
tau. Pasenau, pražilau... O tu vis dar į 
Sobieskį tebesi panašus. Bravo, sveikinu!

Kprdušas susigriebė:
—įKą aš, čia... Atsiprašau, mieloji po

nia Jadvyga. Apkvaišau. Seni laikai, gra
žūs. Prašom, prašom pas mane. Į Sobies
kio ubagyną.

Juokaudamas, senu jaunystės elegen- 
tiškumu Kordušas įkalbėjo poniai Kan
tickienei nusivilkti paltą, pasikabinti 
skrybėlaitę, nors, tiesą pasakius, Kantic- 
kienės ilgai ir prašyti nereikėjo. Paskui, 
prasidaręs langą, jis šūktelėjo Andriui, 
kad iškinkytų arklį ir duotų jam avižų. 
Andrius norėjo atsiliepti, kad avižų se
niai nebėra, bet Kordušas tris kartus 
energingai mostelėjo kažkur į šiaurę, ta
rytum bitiną nuo savęs vydamas, ir už
trenkė langą.

Užmirštas išjungti radijo aparatas 
girgždančiu, švilpiančiu balsu pripildė 
visą kambarį. Kantickienė atsisėdo ir 
klausės. Be žodžio atsisėdo ir Kordušas. 
Varšuvos stotis skelbė Musolinio kalbą. 
Nuo šios dienos mes pradėjome kurti di

džiąją senovės Romos istoriją...
Benjaminas Kordušas išjungė radiją ir 

piktai metė:
— Melagystė, plėšikavimas...
Tačiau nutraukė sakinį, nes, tur būt, 

prisiminė, kad ir jo jaunystės idealai bu
vo armija, karas.

— Ačiū Dievui, bus karas, ponia Javy- 
ga, — pridūrė jis kitu tonu.

— Karo aš bijau...
— O ko bijoti! Jūs vyrą lietuvasy su

šaudė, dvarą išdraskė, jaunystę linksmai 
išgyvenot. Ką su gėda prieš senas tradi
cijas, dargi antstolių išvaržytam mirti, 
verčiau tegul žemė dreba.

— Jums, mielas pone Kordušai, dar ne 
taip bloga. Žemė geresnė. Ot, jau man, 
tai neduok Dieve. Vakar buvo atvykęs 
antstolis. Toks biaurus, toks biaurus...

Ponia Kantickienė iš pailgo aksominio 
maišelio norėjo išsiimti nosinę ir pri
glausti prie išblyškusio, kiek papudrinto 
ir nuo nemigo naktų suvarginto veido, 
bet ūmai atsiminė, kad tai ne paprastas 
jos pažįstamas, o Benjaminas Kordušas. 
Tas Benjaminas, jaunųjų dienų vakarais 
Benka vadintas, su kuriuo, šešiolika me
tų turėdama, Jadvyga kūrė romaną auk
siniais viršais. Ji susilaikė ir nusišypso
jo.

(Bus daugiau)

Fedkavičius Pas Su
kilėlį Kobylicą

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
— Lai dangaus aš nematyčiau, 
Tegu saulės neregėčiau, 
Tegu aš tuojau numirčiau, 
Negu kęsčiau tokią dalią.

Ir šypsodamasis tarė 
Jam teisusis Kobylicą:
— Oi, sūnau brangiausias mano, 
žiede tu laukų plačiųjų!
Neprisieki dangum — saule, 
Neišsižadėk gyventi.
Geriau dirbki taip, kad žmonės 
Tave rankomis nešiotų.
Tu galvojai vis pajusti 
Kas gyvenime svarbiausia? 
Pasakysiu: stot už Tiesą. 
Vargšus gelbėti iš jungo, 
širdį tu paguost norėjai 
Tai gamta, o tai žaliąja. 
Aš sakau: dabar juk reikia 
Užsigrūdint, tvirtam būti, 
Nes ateis juk tokis laikas, 
Sukils liaudis gaivalingai. 
Tada mūšy kruvinajam 
Skils pasaulis juk per pusę. 
Štai kada drąsa tavoji 
Bus mūs liaudžiai reikalinga. 
Tu šaunus poetas būsi 
Liaudies masių įkvėpėjas 
Kai didžiojoj Ukrainoj 
Sukilimo audros plėsis 
Priešais ponų jungą žiaurų. 
Reikia liaudžiai mums padėti. 
Nepamiršk, kad tik nuo šičia 
Pakils saulė — saulė laisvės.
Aš tikiu, kad susivienys 
Bukovina su tauta ta.
Tai ir viskas, mielas drauge, 
Ką norėjau pasakyti...
Štai, nutilo jau griaustiniai, 
Tik upeliai dar triukšmauja. 
Tu matai: prieš tave duona, 
Tu matai: vanduo puodely. 
Pasistiprink ir keliauki, 
Pasiruoški naujiems mūšiams. 
Aš mielai tave lydėčiau, 
Negaliu tik pasirodyt, 
Kad policija nejustų, 
Kur aš ruošiu sukilimą, 
šioj kiaurymėje gyveno 
Kažkada Oleksa Dovbuš. — 
Reiškia, tu jėgos prisėmei 
Dovbušinės ir manosios.
Na, lik sveikas, eik sau tyliai, 
Taip, kad koja nepaslystų, 
Oi, sūnau brangusis mano, 
žiede tu laukų plačiųjų.
— Liki sveikas, — atsistodams 
Mūs Fedkavičius pasakė.
—• Jūs’ kalbos apie tvirtumą 
Niekados aš nepamiršiu.
Aš kovoj vis būsiu pirmas, 
Aš kovosiu už skurdžiuosius. 
Mūsų mielą Bukoviną 
Aš stengsiuosi sukt į Rytus!

Ir Fedkavičius nuėjo, 
žemyn leidos jisai linksmas. 
Saulė debesis pralaužė, 
Kelią vieškelį ji švietė.

Ir Fedkavičius dainavo.
Taip .kad žmonės net stebėjos: 
Kas gi čia aukštuos kalnynuos 
Apie laisvę taip dainuoja?

• Išvertė Juozas Kniminas.

Drg. D. M. šolomsko Marš
rutas ALDLD 7-to Apskri

čio Ribose

Draugas D. M. šolomskas, 
ALDLD Centro sekretorius 
lankysis su prakalbomis šiose 
kolonijose:
Kovo 15 d. po pietų, W o r ces- 

ter, Mass.
” 15 d. vak., Boston, Mass.

16 d. p a s i k albėjimas,
Boston, Mass.

17 d. Montello, Mass.
” 18 d. Bridgewater, Mass.
” 19 d. Stoughton, Mass.
” 20 d. Norwood, Mass.
” 21 d. p a s i k a Ibejimas 

Norwood, Mass.,
” 22 d. po pietų, Lowell, 

Mass.
” 22 d. vakare, Lawrence, 

Mass.
” 23 d. p a s i k a 1 bėjimas 

Lawrence, Mass.
” 24 d. Haverhill, Mass.
” 25 d. Nashua, iN. H.
” 26 d. Gardner, Mass.
Virš minėtų kuopų valdy

bom šio maršruto reikale laiš
kai yra išsiuntinėti su pradžia 
vasario mėnesio. Taigi, ir vėl 
prašau draugų: garsinkite 
prakalbas gerai. Nuo garsini
mų priklausys ir pasekmės 
prakalbų Jeigu yra galima, 
pageidaujama ir muzikalė 
programa turėti prie prakal
bų.

Drg. D. M. šolomskas kal
bės mūsų ALDLD reikalais, o 
taipgi ir dabartinio karo klau
simu. Kaip matote, prakalbos 
bus laibai svarbios.

Prašau pasidarbuoti, pasek
mes visut* turėsite geras.

D. Lukienė,
ALDLD 7-to Aps. Sekt.
43 Austin St., 
Worcester, Mass.

Hartford, Conn.
Klaidos Pataisymas

Korespondencijoj, tilpusioj 
Laisvėje, sausio 14 d., yra pa
sakyta, kad L.M.S. 4 Apskr. 
chorų koncertas įvyks balan
džio 12 d. Turėjo būti pasa
kyta, kad koncertas įvyks ba
landžio 19 dieną, kliubo sve
tainėje, Hartforde.

Atsiprašau už klaidą.
Žvalgas.

Binghamton, N. Y.
Ligoniai Mūsų Mieste

Susirgo Willi Bakshas. Dr. 
I. Pine liepė jam gulėti lo
voje. Jaunuolis Willi yra mū
sų L.D.S. 6 kp. narys.

Teko sužinoti, kad serga 
'Mrs. Balčienė, Al. Balčio mo
tina. Al. Balčius yra L.D.S. 6 
kuopos narys. 

* • "* ***•"' •"
Pasveiko Albertas Kamins^ 

kas, kuris sirgo šalčiu, nei į 
mokyklą negalėjo eiti; jo mo
tina, N. Garnienė, buvo labai 
susirūpinusi savo vienatiniu 
sūnumi.

Pasveiko Brynis Vaičekaus- 
kutis, kuris irgi sirgo “šalčiu”. 
Draugai Vaičekauskai yra gė- 
'lininkai. Skundės negalėję da
lyvauti susirinkimuose dėl ma
žiuko, vienatinio sūnaus, ligos. 
O Brynis negalėjo lankyti mo
kyklą.

Sergantiems linkiu greito 
pasveikimo, o sveikus linksma 
matyti einant savas pareigas.

J. K. Navalinskienė.

Norwood, Mass.
Didžiausios Norwoodo Lietu

vių Organizacijos Metinis 
Parengimas

Dabartiniu laiku Norwoode 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 3 kp. yra didžiausia or
ganizacija narių skaičiumi.

Jos metinis parengimas į- 
vyks sekmadienį, vasario 22 
d., Lietuvių svetainėje. Pra
džia 3 valandą po pietų.

Bus graži programa, kurią 
duos: rusai šokikai-muzikan- 
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tai iš Bostono; dainuos Bales- 
lovas Petrukevičius (basas), 
jam akompanuos Izabelė Yer- 
molovich-Kugel; dainuos daug 
ir gražių, dainų visų mylimas 
Norwoodo Vyrų Choras, vado
vybėje B. Petrukevičiaus.

Kviečiam lietuvių visuome
nę kaip Norwoodo, taip ir iš 
apylinkės, skaitlingai atsilan
kyti, o tikrai turėsit smagų 
laiką. Taipgi, kurie dar nesa
te LDS 3 kp. nariais, tai turi
te puikią progą įstoti. Jauni
mas, iki 30 metų amžiaus, ga
li įstoti be jokio įstojimo mo- 
kesties, o nuo 30 metų ir aukš-

čiaus, už visai nupigintą įsto
jimą. Todėl pasinaudokit šia 
proga, stokit į LDS 3 kp.

LDS Komitetas.
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London. — Japonai oro 
bombomis užmušė 2,170 
žmonių Singapore pirma, 
negu anglai pasidavė.

Tokio. — Japonai giriasi, 
kad per trejetą menesių jie 
jau naudos gumą (robą) 
Rytinės Rolandų Indijos.

New York. — Areštuotas 
ir į Ellis Island ateivybės 
stotį nugabentas kunigaikš
tis Franz Hohenlohe, kaipo 
nužiūrimas vokiečių agen
tas.

Dienraščio Laisvės

BAZARAS
Jau Prasidėjo

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

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 vaL dieną, nuo 2 vak iki 5 vai įžanga nemokamai.

Vakare įžanga 20c. Muzika nuo 6 p.

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

m.

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

Programą duos Latvią Choras iš New York.

Kiekvieną Vakarą Karšti Valgiai 
ir Visoki vėriniai

Daug supirktų ir sudovanotų daiktų bus išparduodama 
kiekvieną vakarą. Daug svečių bus iš kitų miestų.

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

Viekas blokas nuo Brbadway

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

važiuokite iki Canal ir Broadway. Či& 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 užraitu Jamaica. Darbo dienom Jamaica trauki
nis iki 8-tai vai. yra expresaS ir ant Lorimer St. nesustoja.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 19. — Sovietų Žinių Biuras paskelbė to

kius pranešimus:
Vienoje dalyje vakarinio (centralinio) fronto sovie

tinė kariuomenė, žygiuodama pirmyn, sunaikino du vo
kiečių tankus ir vieną kanuolę ir užėmė kelis priešų ap
kasus. Vokiečiai prarado 150 kareivių ir oficierių.

Kitoje to fronto dalyje raudonarmiečiai atmušė ke
lias nuožmias priešų kontr-atakas, patys metėsi į ofen- 
syvą ir užėmė dvi apgyventas vietas. Vokiečiai paliko 
apie 200 saviškių užmuštų.

Maskva, vas. 20 vidunaktis. — Sovietinė kariuomenė 
vas. 19 d. vedė užpuolimo mūšius ir užėmė kelias apgy
ventas vietas. Kai kuriuose fronto sektoriuose priešai 
darė kontr-atakas, bet Sovietų kariuomenė atmušė jas 
su dideliais vokiečiam nuostoliais. -

Vas. 18 d. Sovietai sunaikino 16 vokiečių lėktuvų, o 
savo prarado aštuonis lėktuvus.

Vas. 19 buvo numušta žemyn trys vokiečių orlaiviai 
arti Maskvos.

Sovietai Pralaužė Vokiečių Liniją per 
45 Mylias Centraliniame Fronte; Įvarė 
Kylį į Naciu Liniją Leningrado Srityj
(Tąsa nuo 1-mo puls.)

Sovietų varomas kylis į 
priešų liniją iš pietų pusės 
gręsia vis didesniu pavojum 
vokiečiams Smolenske; tuo 
tarpu Raudonoji Armija 
vis atkakliau grumiasi prieš 
vokiečius iš šiaurinio šono, 
nuo Rževo-Velikije Lūki li
nijos linkui pietų.

Kai kurios priekinės da
lys mechanizuotos Sovietų 
kariuomenes susijungė su 
dideliais partizanų būriais 
arčiau, kaip už 12 mylių į 
šiaurius nuo Smolensko- 
Viazmos linijos, ir atakuoja

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

WORCESTER, MASS. 
Elizabeth Gurley Flynn 

Kalbės Worcesteryje 
Vasario 22-rą.

į šoną vokiečius, ginančius 
savus susisiekimus tarp 
Smolensko ir Viazmos.

(Vakarykščiai Associated 
Press pranešimai teigė, kad 

. Sovietai grasina apsupt 
1600,000 iki miliono vokiečių 
į rytus nuo Smolensko.)
LENINGRADO FRONTAS

Į pietus nuo Leningrado 
raudonarmiečiai įvarė 11 
mylių pločio ir trijų mylių 
gilumo kylį į nacių linijas.

CHARKOVO FRONTAS
Rusų artilerija bombar

duoja svarbiausius vokiečių 
apsigynimus aplink Charko
vą, Ukrainos didmiestį; 
ruošiasi daugmeniškai štur- 
muot ten nacius. Sovietiniai 
oro žvalgai, tačiau, pranešė, 
jog vokiečiai dar tebelaiko 
dideles savo jėgas tame 
mieste.

Raudonieji lakūnai bom
bardavo ir iš kulkasvaidžių 
apšaudė siunčiamus iš vaka
rų pusės naciams pastipri
nimus į Charkovą.

Sakoma, Sovietų Armija 
Jau Gal Latvijoje

Sekmadieni, vasario (Feb.) 22 d., 
Mechanics Hall, 321 Maine St., 
įvyks svarbus masinis nqitingas mi
nėjimui Lenino mirties. Apart žy
mios darbuotojos-kalbčtojos Eliza
beth Gurley Flynn, kuri pirmu sy
kiu kalbės Worcesteryje, kalbės Ro
bertas Minor, einantis pareigas na- 
cionalio sekrteoriaus laike Browde- 
rio įkalinimo. Taipgi bus puiki dai
nų programa ir judami paveikslai.

Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga 35c. 
Dalis pelno skiriama Sovietų medi- 
kalei pagalbai ir Amerikos Raudo
najam Kryžiui. — Rengėjai.

(43-44)
ROCHESTER, N. Y.

Puikiausia kaptų žuvų vakariene 
atsibus penktadienį, vasario (Feb.) 
20 d., 6 vai. vakare. Tęsis iki vėlu
mos. Visus širdingiausiai prašome 
atsilankyti ir paremti sukelti pini
gų dčl vilnų. — Kviečia Mezgėjos.

(43)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 22 dieną, 7 vai. vaka
re, Darbininkų svetainėj, kampas 
3-čios ir South gatvių. Būtinai pri- 
būkit visi nariai, nes yra svarbus 
reikalas. — Komitetas. (43-44)

MASKVA, vas. 20. — Iš' 
Sovietų karinių pranešimų t 
galima spręsti, kad Raudo
noji Armija artinasi prie 
Latvijos rubežiaus, o gal 
jau ir perėjo tą rubežių.

“Pravdoj,” Sovietų Ko
munistų Partijos organe, 
rašoma, kad partizanai ko-

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų.

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60e.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų men. re
guliatorius 60c.; Kosulio ir Kokliu
šo Arbata 60c.; Kraujo Valytojas 
60c.; Peršalimo ir Kataro Arbata 
85c.; Trejankos, stambių ir geni 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo žolės 85c.; Arbata dėl sumen
kimo diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Ligos Arbata 60c.; Inkstų ir Akme
nėlių Arbata 60c.

HARTFORD, CONN.
Vasario (Feb.) 22 d., 1:30 vai. po 

pietų, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube. Šaukia narius į nepaprastą 
susirinkimą, kuriame bus apkalba
ma svarbūs konstituciniai klausimai 
ir paskutinis užtvirtinimas priėmi
mui Vytautinės Draugijos prie Kliu- 
bo. Po susirinkimui, prie geros or- 
kestros, bus draugiški šokiai didžio
joj svetainėj. Įžanga veltui. Tai bus 
gera proga pasilinksminti kliubie- 
čiams ir šeimynoms ir kliubiečių 
geriems pažystamiems. — Kviečia 
Kliubo Valdyba. (43-44)

PHILADELPHIA, PĄ.
Svarbus Pranešimas. Kadangi pra

eita Konferencija Lietuvių Org. 
Kom. Ginti Ameriką neįvyko dčl 
blogo oro Registracijos dieną,; tai ki
ta konferencija yra šaukiami 22 d. 
Liet. Rep. Sus. name, 1218 Wallace 
St., 3 vai. po pietų. KvieČiarųe visus 
delegatus ir simpatikus dalj|vauti.— 
Komitetas. (43-44)

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
334 Dean St.

SPENCERPORT, N. Y.

votojai iš vakarines Latvi
jos atvyko į Sovietų armijos 
štabą ir pranešė svarbių ži
nių apie vokiečių pozicijas.

LAUKIAMA DIDELIŲ
ŽINIŲ

šį pirmadienį sukanka 24 
metai nuo Raudonosios Ar
mijos įsikūrimo. Laukiama, 
jog Sovietų vyriausybe tą 
dieną paskelbs didelių žinių 
apie naujus raudonarmiečių 
laimėjimus, kurie, sumeti
mais karinės slaptybes, bu
vo paskutiniu laiku užtyli
mi.

Raudonarmiečiai At
griebė Svarbius 

Punktus
Maskva. — Sovietai atė

mė iš vokiečių Kresty prie 
aukštutinės tėkmės Vakari
nės Dvinos (Dauguvos) 
upės.

Raudonoji Armija atka
riavo dar du svarbius punk
tus, kurių vienas yra gele
žinkelio stotis.

Doneco srityj, pietiniame 
fronte, vokiečiai tik sten
giasi apsiginti ir visais ga
rais statosi fortus-apsitvir- 
tinimus.

Šimtuose atvaduotų nuo 
nacių vietų toje srityje jau 
veikia Sovietų fabrikai ir 
lauko ūkiai.

Senatas Atšaukia Pensi
jas Kongreso Nariam
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas 75 balsais 
prieš 5 nutarė atsaukt nese
niai padarytą viso kongre
so tarimą, kad atsitarnavu
siems kongresmanams, se
natoriams, prezidentui ir 
vice-prezidentui būtų moka
mos pensijos pagal civilės 
tarnybos įstatymą.

Dabar kongreso atstovų 
rūmas spręs klausimą dėl 
to tarimo atšaukimo.

Šalyje kilo skaitlingi pro
testai su kandžiomis pašai
pomis prieš kongreso narių

nusibalsavimą sau pensijų. 
Todėl senatorius Barkley, 
daugumos senato vadas, 
uoliai ragino atšaukt tą ta
rimą, kuris, girdi, papiktino 
daugelį žmonių ir taip ken
kė pardavinėjimui karo pa
skolos bonų.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
fBONDS 
AND STAMPS

<>N StfTAT WVR K)S1 OfflCEOR BANK

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Parėm Yra Skaniausi

Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS'

’ \ IUNIOM LABEL

čielų rugių, senvičiam duona

SKELBKITES LAISVĖJE

Tikras Bičių Medus
iš Bitininko KončiausGaunamas

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

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

.85
$1.25
$3.00

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

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

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

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

Končiaus bitininkystės medaus taipgi gAlite gauti Brooklyne: 
“LAISVĖJE,” 427 Lorimer Street; pas Vikriką, 123 Grand St., pas 
šimanską-Petkauską, 380 Grand St., ir pas W. Shabūną, 306 Union 
Avenuė.

* LIETUVIŠKA *

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nekėliomis ir šventadieniai* i 
10-12 ryte

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 BARBERIAJ

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuve*

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukes. Pui
kiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake 
Stollen Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

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

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokieūiš 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

XXXXXXXXXXX

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

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

site patenkinti. •

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

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visoldų
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvi 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 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

®.wAwnwftWAWAWAWAWAWflWAwnwnwAymwftWAWftwnwnwAWfliJWttn

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street, 
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 SūNAl
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą



Sestai Poslapis L A I S V £ šestadiehis, Vasario 21, 1042

Konsulato Pečkuris Sučiupo 
Šnipų Ryšius su Naciais

Laisves Bazare Šeštadienį, Sekmadienį ir Pirmadienį 
Dainuos Svečiai Chorai; Kas Vakarą Šokiai ir Vaišes su 
Vietiniais ir Tolimais Svečiais; Didelis Pasirinkimas Daiktų

Vasario 20-tą prasidėjęs 
dienraščio Laisvės bazaras dar 
tęsis per šias tris dienas—21, 
22 ir 23-čią vasario, Central 
Palace salėse, 16-18 Manhat
tan Avė., Brooklyne.

Brooklyniečiai ir apylinkių 
lietuviai kviečiami atsilankyti.

Bazare rasite didžiausį pa
sirinkimą artistiškai padarytų 
rankdarbių-gražmenų ir šiaip 
praktiškų, sau ir namams la
bai reikalingų dalykų, atsiųstų 
gerųjų Laisvės rėmėjų iš mies
tų ir miestelių skersai išilgai 
šalį. Jie bus išparduoti priei
namomis kainomis, čia pasi
grožėsite žaviomis dainų ir 
liaudies šokių programomis. 
Šokėjam bus proga įvalias pri
sišokti, nes kas vakarą grieš 
gera muzika šokiams. Norin
tieji pasivaišinti su savo drau
gais ir pažįstamais patogiau 
ir prieinamiau neras niekur, 
kadangi yra paimta ekstra sa
lė norintiem turėti savo gru
pių stalus, o geriausių valgių 
ir gėrimų bus galima gauti ba- 
zaro didžiajame bufete ir prie 
speciali© namie gamintų val
gių stalo, kurį įrengė moterys.

Šeštadienį, Vasario 21
Vakaro programą pildys 

Choras Pirmyn iš Great Neck, 
L. L, vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus. Patsai choras 
duos parinktinių lietuvių liau
dies dainų, o choro šokikų gru
pė, pasirėdę tautiniais rūbais, 
šoks Lietuvos liaudies šokius.

Prieš ir po programos šo
kiai pradedant nuo 6:30 vaka-

Haven, Conn., paduškaitę.
Manhattan Liquor Storo, 

264 Grand St., vieną galioną 
vyno.

Ignas Sutkus, savininkas Bar 
ir Grill, 492 Grand St., pus- 
bačkį alaus.

Walter Givis, sav. Green 
Star Bar ir Grill, 459 Grand 
St., dvi bonkas degtinės.

Liet. Piliečių Kliubas, 280 
Union Ave., pusbačkį alaus ir 
kvortą degtinės.

A. Apšega, iš A u b u r n, 
Maine, virtuvės stalui gražme
ną.

Elzbieta Bakūnienė, iš Cliff
side, N. J., rankom mėgstą se
tą užtiesalų sofai ir kėdėms.

J. Zajankauskas, iš Brook
lyn, toaster ir staliuką su stik
liniu viršų.

A. Mureika, Brooklyn, dvi 
bonkas degtinės.

B. E. Senkevičienė, Brook
lyn, staltiesę su napkins.

K. šolomskienė, Brooklyn, 
staltiesę ir naktinius marški
nius.

M. Savukaitienė, iš Muse, 
Pa., numegstų kvietkelių ir ki
tų daiktelių, taipgi paduškai- 
tei užvalkalą.

Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkime, Brooklyne, sune
šė sekamai:

U. Yanush, Hillside, N. J., 
elektrinį laikrodį.

E. Poškauskienė, šilkinius 
marškinius ir jekutę.

F. Kazakevičienė, Jamaica, 
5 žiurkštukus.

Nelė Kanopa, Brooklyn, pi
nigais $1.

Olga Karpavich, Brooklyn, 
pinigais $1.00.

S. Misiūnas, sav., Paramount 
Cabaret, 473 Grand St., pus
bačkį alaus, bonką degtinės, ir 
bonką vyno.

J. Zeidat, sav. Bar ir Grill, 
411 Grand St., vieną bonką 
degtinės.

S. Masiulis, ir partneris, sav. 
Bar ir Grill, 518 Grand St., 
pusbačkį alaus.

M. Simonavičius, sav. Bar ir 
Grill, 426 So. 5th St., pusbač
kį alaus.

PINIGAIS AUKOJO:
Per Wm. Cherney, Roches

ter, N. Y.: R. Sherelis, $1, B. 
černauskas $1.

A. Zurnis, Brooklyn, N. Y., 
du doleriu.

Paskutinėmis prieš bazarą 
dienomis dovanos plaukte 
plaukia. Baigiant paruošti 
spaudai šį Laisvės numerį 
(penktadienio rytą), pundai 
iš kitų miestų ir brooklyniečių 
atnešdinėjami viens po kitam. 
Apgailestaujame, kad šių pa
skiausių dovanų nespėsime pa
ruošti spaudai iki po bazaro. 
Kurie savo dovanų nematėte 
šiame ar pirmesniuose skelbi
muose, matysite sekamose 
Laisvės laidose.

Brooklyniečiai Laisvės baza
ro lankytojai gali tikėtis kas
dien bazare rasti ką nors nau
jo, kadangi kasdien iki užsi
baigiant bazarui iš toliau at
siunčiama ir iš apylinkių atve
žama asmeniškai vis naujų do
vanu. *■ /

Iki pasimatymo bazare!

CIO Taryba Ragino 
Smarkiai Veikli

Prieš Dies ą
Didžiojo New York o Indus

trinių Unijų Taryba, CIO, pa
reiškė, jog “tuojautiniai stip
rūs ir sėkmingi protestai gali 
sumušti Dies rezoliuciją, atei
nančia svarstymui atstovu bu
te sekamą savaitę.”

ši centrai ine'CIO įstaiga nu
rodė, jog veikla privalo būti 
pravesta šią savaitę, kad prį- 
artinti galą Dies Komiteto 
pragaištingai veiklai.

Tarybos vėliausia išleistame 
Įstatymdavystės Buletine apie 
Dies Komitetą sakoma:

“Prezidentas R o o s cveltas, 
valstybės sekretoriaus pava
duotojas Sumner Welles, ir 
Valstybės Departmentas griež
tai užginčijo Dies’o pareiški
mą, būk Valstybės Depart
mentas nedaleidęs jam pra
vesti kvotimus apie Japonijos 
šnipinėjimą pirm Perlų Uosto 
nelaimės. Federalė Susisieki
mų Komisija ir Fed. Tyrinėji
mų Biuras abieji yra priešin
gi Dies’o veiksniams. Didžiu
mos vadas atstovų bute John 
McCormack pažadėjo leisti 
dviejų valandų debatus ant re
zoliucijos ir davė žodį, kad 
neleis rezoliucijos diskusuoti 
atstovų bute anksčiau vasario 
24-tos.”

Taryba atsišaukė į visas jai 
priklausančias unijas prieš 24 
d. siųsti daugius telegramų ir 
laiškų prezidentui Rooseveltui

Nacių šnipų teisme, New 
Yorke. Walter Edward Mor
risey, buvusio nacių konsula
to bildingo šildymo sistemos 
inžinierius, liudijo teismo sesi
jose pereitą pirmadienį, kaip 
konsulato vedėjų tūli elgesiai 
pasirodė įtartini ir kaip jis nu- 
sisprendė būti vieno asmens 
Lyrinėj imu biuru—persitikrin
ti, dėl ko tos keistenybės.

Dėka Morrisey’aus apdairu
mui, teisme buvo parodytas iš
šifruotas ir išverstas į kalba
mąjį raštą sekamas oficialis 
nacių valdžios dokumentas, 
liečiantis vieną iš kaltinamųjų, 
Paul T. Borchardt, Vokietijos 
militarišką geografistą. Doku
mente sakoma:

“Dėl uždrausto dalyko C. 
Dalykas uždraustas ir vėl. 
Slaptas. Leistinas iššifruoti tik 
autorizuotiems asmenims to
kius uždraustus dalykus šif
ruoti. Atsakykit tik per asme
nišką paslą ar slaptu kodu. 
Atatinkamai reikalavimui pra
šyk pas Paul Th. Borchardt 
Battuta, 577 Isham St., Apt. 
3G (Bensinger), New Yorko 
mieste, tokiu būdu, kokiu ge
riausia gali, sudeginti laišką 
nuo Roberto.”

Ta nota buvo pasirašyta 
“Kramarz,” datuota vasario 
20-tą, 1941 m.

Kiek ir kokiais klausimais 
federalis teismas dar turi to
kių notų įrodymui šnipų tie-

sioginių ryšių su Berlynu, da
bar ne bile kas žino, gal tas 
paaiškės tik istorikų raštuose 
kada nors, nacizmo pavietrei 
išnykus iš pasaulio. Tačiau la
bai įdomu, kaip tie dokumen
tai pateko ten, kur jie yra.

Ta nota, su daugeliu kitų 
dokumentų, buvo paduota 

i Morrisey’ui sudeginti konsula
to skiepe, Whitehall Bildinge, 
17 Battery Place, New Yorko 
mieste. Tie deginimai prasidė
ję kovo mėnesį, 1941 metų. 
Jam sakyta, jog degina “senus 
rekordus.” Pas jį su pundais 
tų “senų rekordų” ateidavę vi

suomet dviejuose konsulato 
viršininkai. Jie palaukdavę, 
kol jis sumota į pečių ir uždė- 
ga, tada nueidavę. Tai Visai 
procedūrai pasirodžius įtarti
na, jis sumanęs pažiūrėti, kas 
deginama. Jis popioras taip 
sumesdavęs, kad tik paviršius 
apsviltų ii* greitai ugnis uždus
tų. Jiems nuėjus, jis pažiūrėjo 
ir pasirodžius, kad čia dar 
gana naujų “rekordų” esama, 
nukiūtino su jais į FBI (Fede
ral į Tyrinėjimų Biurą).

Antradienį teismabutyje liū
dijo šerifas iš Spokane, Wash., 
kad Kurt Frederick Ludwig, 
vienas iš .dabar teisiamųjų, 
siūlė jam $50,000, kad padėtų 
pabėgti iš kalėjimo. FBI pa
tartas, jis per tūlą laiką žai
dęs padėjėjo pabėgti rolėje ir 
išgavęs daugiau sekretų.

DEŠIMTA IR PASKUTINĖ SAVAITĖ

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA 

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietų karės siaurės (Erhančias

Taipgi: Trumpesnės Sovietų J'Urnos:
“Soviet Women” ir “To the Jews of the World” 

Ir: SOVIETŲ KARTS ŽINIOS
Nuolatiniai nuo 9 va), ryte — 25c. iki 1 vai. p. p. Šiokioms dienoms

STANLEY THEATRE Sw.. Sl- N' v‘
VfcLUS RODYMAS SUBATOM

No. 1 prieš-naciškas judis 
per metus!

“Underground”
Sujudinanti istorija slaptų sukilimų prieš 
Hitlerį---žymiausioj rolėj Jeffrey Lynn.

VftLAI RODOMA

Harry Baur veikale

“Rasputin”
**»’(.*—Daily News.

Dar: Naujausios Karo Žinios.
ŠIĄNAKT!

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
BROOKLYN

UBOK LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Dr. A. PETRIKĄ i valandos:
9—12 ryte

DANTŲ GYDYTOJAS j 1- 8 vakare
I Penktadieniais uždaryta221 So. 4th St. | Tel. Evergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

ro. Įžanga 20c.

Sekmadienį, Vasario 22
Dainuos paskilbęs Newarko 

lietuvių Choras Sietynas, va
dovaujamas kompozitorės B. 
L. šalinaitės. Muzika šokiams 
nuo 6 vai. vakaro.

Sekmadienį bazaras prasi
dės 2 vai. po pietų ir iki 5 va
landos įžanga nemokama. Va
kare įžanga 20c.

Pirmadienį, Vasario 23
Vakaro programą pildys 

Latvių Choras iš New Yorko. 
Šokiai prasidės 6:30 vakaro. 
Įžanga tik 15c.

Pirmadienio vakarą bus pa
skutinis išpardavimas visų su- 
dovanotų ir supirktų daiktų, 
tarpe tų naujas, tiesiog iš 
krautuvės bazarui paimtas 
Laisvės Radio Kliubo rankinis 
radio priimtuvas, vertės 30 
dolerių.

Paskutinėmis Dienomis 
Ateina Daug Dovanų

DAIKTAI BAZARUI:
S. M a s o n i enė, iš New

Laisvės Bazare Moterys frengė 
Namie Gamintų Valgių Stalą

ir 24-riem New Yorko kong- 
resmanam, raginant panaikin
ti Dies komitetą.

Moterų Apšvietos Kliubo ir 
mezgėjų bendrame susirinki
me pereito ketvirtadienio va
karą moterys nusitarė Laisvės 
bazare įrengti namie gamintų 
valgių stalą, kurio visas pelnas 
eis dienraščiui Laisvei.

Apie kitus moterų darbus 
plačiau bus Moterų Skyriuje.

Stalas norima padaryti to
kiu, kad kartą prie jo pavie
šėję svečiai ateitų ir kitą va
karą, taipgi lauktų kitų metų 
bazaro. Dėlto susirinkime bu
vusios moterys pasižadėjo pa
gaminti marinuotų silkių, ko- 
šelienos, bulvių ir kitokių sa
lotų, pyragų, ausiukių ir kitų 
retai gaunamų valgių ir ska
nėsių. Visos moterys, kurioms 
išgalima, prašomos apdovano
ti moterų įrengtą valgių stalą.

Stalas veikia kas vakarą 
j pradedant pirmu bazaro vaka- 
: ru, vasario 20-ta; anksti ar vė
lai atėjęs svečias ras ko pasi
rinkti.

MEZGĖJOS IRGI TURĖS 
STALĄ

Mezgėjų komisija kreipėsi į 
Laisvės administraciją su pra
šymu paukoti vietos bazare į- 
rengimui mezginių parodos. 
Administracija mielai leido. 
Juk kasgi, kad ne Laisvė, vi
sada pašvenčia daugiausia vie
tos mezgėjų reikalams apra
šyti, kadangi tai yra labai 
svarbus visuomeniškas darbas.

Mezgėjos išstatys parodon 
gatavus svederius, kojines, 
taipgi mezgimo įrankius. Prie 
stalo visą laiką rasis mezgėjai, 
kad atsilankiusieji galėtų ma
tyti, kaip tas darbas atlieka
ma. čia pat bus išduodama vil
nos norinčioms mėgsti ir pri
imama jau numegsti svederiai. 
Mezgėjų komisija prašo turin
čias gatavų mezginių atnešti 
bazaran prie mezgėjų stalo.

L. Rep.

GIRTUOKLIS TĖVAS SU
MUŠĖ KŪDIKIUS

William Higgins, 43 Jane 
St., N. Y., tapo areštuotas ir 
įkaitintas sumušime savo kūdi
kių, nuo 3 metų iki 9 mėnesių.

Higgins parėjęs girtas sek
madienio popietį ir ėmęs šu- 
myti ant žmonos. Išgązdinti 
vaikai pradėjo verkti, čia tė
vas atsisuko ant vaikų ir trim 
iš keturių kūdikių mėlynėmis 
išmarginęs veidelius, uždaužęs 
akis. Išgirdę moteriškę spie
giant, kaimynai pašaukė poli
ciją, kuri girtuoklį areštavo, o 
pribuvęs su ambulansu dakta
ras aprišinėjo vaikams žaiz
das. Jie kol kas paimti prie
glaudom

f IT’S JUST LTO 
FINDING MONEY! 1

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

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRlanglo 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
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ET" NAUJA LIETUVIŲ
RESTAURACIJA

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

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADOR1ŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

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

karšti valgiai jus pasitiks.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS
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AIDO CHORO!
METINĖ

VAKARIENE
Įvyks šeštadienį 

Kovo 14 March 
Liet. Amer. Piliečiu Kliub* 

280 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vak. 

Vakarienės tikietas $1.50 
Vien šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

★ 
Užkviečia, 

AIDO CHORAS, į—-— ------------------ (b

Iš ALDLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood, N. Y. — Vasa
rio 17 d. ALDLD 55 kp. at
sibuvo pavyzdingas ir skaitlin
gas nariu susirinkimas. Pavyz
dingas dėlto, kad visi atsilan
kiusieji pasimokėjo metines 
mokestis. Iš a t s i 1 a nkiusių 
draugų tik du nepasimokėjo 
už šiuos metus, bet jie irgi 
mokėjo, jie mokėjo už perei
tus metus ir prižadėjo sekan
čiame susirinkime pasimokėt 
ir už šiuos metus. Taipgi ke
letas draugų pareiškė, turį 
kandidatų į kuopos narius ir 
prižadėjo pirmai progai pasi
taikius atsivest į kuopos susi
rinkimą ir prirašyti.

Kalbėta apie surengimą 
prakaTbų. Apkalbėjus, išrink
ta komisija, kuri pasitaikius

Bildingu Darbininkams 
Pakėlė Algas

Bildingu aptarnautojų uni
jos Lokalas 32-B, AFL, skel
bia pasirašęs su New Yorko 
vidurmiesčio bildingu savinin
kais kontraktą trims metams. 
Visiems 7,500 darbininkų pa
keliama algos 10 nuošimčių.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pereitą trečiadienį lankėsi 

Laisvėje Robertas Matusevi
čius, karys, tūlam laikui susto
jęs New Yorke.

progai ir tinkamam momentui 
surengs prakalbas.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 17 d., švento Patriko die
noje.

, Kuopos Korespondentas.

Religijiniy daiktų departmen
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne 

ach-esas. '
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459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

MATEVSAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

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

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




