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KRISLAI
Du LDS Vice-Prezidentai: 

Vienas Serga, Kitas — 
į Kariuomenę.

Ir Čia Suklupo!
Naujas Maišas Pro-Naciškos 

Propagandos!
Rašo R. M1ZARA

LAISVES ANTKAiV1efon27 st?wM2E3R878TKKET Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Vasario (Febr.) 28, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-masis vice-preziden- 
tas, Juozas Bimba, serga ir 
yra ligoninėje Patersone.

LDS 2-rasis vice-prezidentas 
Antanas Vasaris ruošiasi ka
riuomenėn. Jis bus paimtas 
prieš kovo mėn. 15-tą dieną. 
Antanui pagerbti ir palinkėti 
jam geriausios kloties yra ruo
šiama parė, kuri įvyks sekma
dienį Montelloj. Ruošėjai — 
LDS jaunuoliai.

Antanas Vasaris yra ne tik 
LDS vice-prezidentas, bet ir 
žymus veikėjas Montelloj ir 
visoj Bostono apylinkėje.

Tegaliu abiems LDS vice
prezidentams tik palinkėti: 
Juozui—greit pasveikti. Anta
nui—pasekmingai priešą su
mušti ir sugrįžus civiliniu gy
venimai!—vėl darbuotis mūsų 
tarpe.

LITVINOVAS RAGINA IŠVIEN ATAKUOTI VOKIEČIUSv

■s

Amerikiečiai Laimi Bataane 
Rytinėje Holandų Indijoje 
ir Thailande, ir Burmoj e

Oficialiai Amerikos Pranešimai

PASiMOJO PANAIKINT JejgU Talkininkai Taipgi Pultų Nacius,
DARBO VAL ĮSTATĄ

Kada Anglijos ambasado
rius sugrįžo iš Sovietu Sąjun
gos, tai mokytasis Čikagos 
menšąvikų galvočius rašė: 
“Crippsas pasidarė garsenybė 
—tai valandai.” O jis, pagal 
Grigaitį, pasidarė tai valandai 
garsenybe dėl to, kad palan
kiai kalbėjo apie Sovietų Są
jungą, o pasaulio spauda jo 
kalbas plačiai kvotavo.

Kaip visur, taip ir čia Gri
gaitis susmuko. Crippsas pasi
darė garsenybė ne “tai valan
dai,’’ bet jis tapo pakviestas į 
Britanijos karo kabinetą ir 
Šiandien jis — vienas žymiau
siųjų to krašto vadų !

Washington, vas. 26. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas šiandien paskelbė šitokį pranešimą:
Filipinų Sritis:

Generolo MacArthuro kariuomenė ūmai ir aštriai 
užpuolė japonus ištisu frontu Bataan pusiausalyje ir 
atėmė iš priešų tam tikrą skaičių priekinių pozicijų. 
Amerikiečių ataka ypatingai pavyko dešiniajame fron
to šone, kur japonai buvo atmesti kelis kilometrus at
gal. Mūšiai dar tęsiasi ir amerikiečiai ir filipinai nuo
lat laimi vietines pergales. Tačiau dar nepramušta 
svarbausios priešų pozicijos.

Generolas MacArthur gavo žinių iš vidurinės ir šiau
rinės Luzon salos dalių, jog nedideli būreliai amerikie
čių ir filipiniečių kareivių nuolat partizaniškai užpul
dinėja japonus ir vis laimi prieš juos.

Laiks nuo laiko įvyksta susikirtimų tarp amerikiečių 
ir japonų žvalgų Minadanao saloje, kur japonai atsiun
tė būrį savo marininkų talkon saviškiams įsiveržėliams.

Nacių propaganda užsiiman
ti lietuviška spauda Ameriko
je gavo iš Hitlerio daugiau 
medžiagos: “apie išvežtuosius 
ir sūšaudyttiosius.’’

Prezidentas Roose veltas 
smerkė tokius, ' kurie bando 
purvinti Amerikos talkininkus. 
Bet kalbamajai spaudai, ma
tyt, naciai, yra kur kas bran
gesni, kaip Amerika.

Amerikos Submarinai 
Sužeidė dar Keturis 

Japonijos Laivus

Tie melai, kuriuos toji pati 
spauda skelbė seniau, jau nu
bluko, niekas jais netiki.

Petras Cvirka,- A n t a nas 
Venclova—nepatapo naciais ir 
net nėra buvę nacių kalėjime, 
kaip skelbė Hitleris per “Nau
jienas,” “Draugą” ir 
laikraščius.

Bolševikai nenužudė 
Salomėja Nėris, kam ji

bėgli iš “hitlerinės lais- 
kurią jis atnešė Lietuvai, 
“Naujienos” ir “Drau- 
tatai paskelbė kaipo ne-

kitus

poetės 
atsisa-

kiusi 
vės,’’ 
nors 
gas”
paprastą žinią.

Vyskupo Staugaičio nenužu
dė’ bolševikai, kaip paminėtie
ji laikraščiai paskelbė. Ir pus
lapiai prirašytų nekrologų iri 
eulogijų nuėjo niekais.

Taigi dabar toji pati spau
da, gavusi tiesiog iš Hitlerio 
propagandos ministerio maišą 
naujų vardų, bando jais mai
tinti nelaimingus savo skaity
tojus.

Bet ką ji tuo pasieks? Nie
ko! Gal vieną kitą nelaimingą 
žmogystą suklaidins. Tai ir 
viskas! •

Amerikiečiai Nukirto 
34 Japony Orlaivius 

Be Nuostolių Sau
Rangoon* — Skraidantie

ji tigrai-ainerikiečiai liuos- 
noriai lakūnai laimėjo dar 
vieną šaunią pergalę prieš 
japonus Thailande. Jie 
per 48 valandas nušovė 
myn trisdešimt keturis 
ponų orlaivius, o iš savo 
sės neturėjo visiškai jokių 
nuostolių.

Burmoj, amerikiečių ir 
anglų kovos lėktuvai nukir
to žemyn dar dvidešimt 
vieną priešų orlaivį užpuoli
ką virš Rangoono.

Kovoje ant žemės anglai 
drūčiai laikosi savo apsigy
nimo linijoj palei Sittang 
upę, Burmoj. Japonai, ta
čiau, atakuoja anglus di
džiomis’ jėgomis ir vartoja 
kur kas daugiau kariuome
nės prieš besiginančius ko
votojus.

Rangoon miestas apsiaus
tas liepsnomis, bet anglai 
sako, kad jų kariškiai nėra

Batavia. — Mūšyje prie 
salos Javos, Jungtinių Vals
tijų submarinai torpedavo 
ir sužeidė du priešų laivus 
su kareiviais, vieną pagal
binį laivą ir vieną prekinį.

Holandų pranešimas pri
duria, jog Amerikos subma- 
rinai dar veikiausiai tiesiog 
pataikė į Japonijos šarvuot
laivį ir naikintuvą.

Japonai dar' nepradėjo 
pilnos ofensyvos prieš salą 
Javą, bet jų kariniai orlai
viai atakavo šią salą jau 
septintą dieną paeiliui.

Holandų kariuomenė Ce
lebes saloje tebekovoja, 
stengdamasi * sutrukdyt ja
ponus.

Pietinėje dalyje salos Su
matros, atrodo, japonų jė
gos pasiekė Sundos sąsiau
rį — vandens sieną tarp 
Sumatros ir Javos.

Batavia praneša apie ho
landų užpuolimus iš oro 
prieš vieną japonų užimtą.'iškraustyti” iš to miesto.
miestą pačiame pietiniame 
Sumatros smailgalyje.

ten 
že- 
ja- 
pu-

Toji pati spauda, taip neap
dairiai skleisdama pro-hitleri- 
nę propagandą, nori, kad A- 
merikos lietuvių ^visuomene 
pasisakytų už tai, kad Lietu
vos žmonėsljjsikurtų tokią san
tvarką, kokios trokšta Smeto
na, Grigaitis, kun. Prunskis, 
tik neseniai atvykęs iš Hitlerio 
prieglaudos.

Mes sakome kitaip. Mes sa
kome, kad Lietuvos žmonės tu
ri teisę patys ‘pasisakyti, ko
kia santvarka jiems patinka. 
Jie turėjo Smetoną. Jie turėjo 
ir kun. Prunskio vienminčių 
valdžią. Jie turėjo ir Grigai
čio plauko valdžią, kurios na
rys, Požėla, priėmė naciško
sios Vokietijos pilietybę.

Jie, pagaliau, nusitarė turė
ti’ kitokią santvarką ir kitokią

Washington. —Atgaleivis 
demokratas . kongresmanas 
Smithas iš Virginijos įnešė 
sumanymą J atsaukt visus 
darbininkų naudai išleistus 
įstatymus, kurie aprube- 
žiuoja darbo laiką ir 
Jauja pusantro karto 
mokėti darbininkam 
viršlaikio valandas.

To sumanymo rėmėjai ne
oficialiai apklausinėj o kon- 
gresmanus, kaip jie balsuos 
šiuom klausimu, ir, sakoma, 
atrado, kad 218 balsuosią 
už tų įstatymų atšaukimą, 
o 14 prieš. įAtžagareiviški 
demokratai iŠ pietinių vals
tijų ir republikonai tikisi, 
kad pavyks tas jų pasimo- 
jimas prieš darbininkus.

............. .....................

SOVIETAI APSUPO 
96,000 NACIU

Hitleris Galėtų Būti Sumuštas Šią Vasarą, 
Sako Sovietų Atstovas Litvinov

New York. — Maksimas laiku pradėt užpuolančius, , tis. 
Litvinovas, Sovietu ambasa- ofensyvos žygius prieš fa- vienaCl Į./ 1 Lt K? k- i .1 Ji t V 111V V (U’j kjv V A VUU (UAAMKULI - —

• reika- dorins Jungtinėms Valsti- šistų Ašį

Kiekviena šalis, kiek- 
, valdžia, kiekvienas 

įvairiuose fron- valstybės vyras yra lūpomis
tiek1 joms, vasario 26 d., ragino tuose. Gen. Sikorskis šaukė [pagerbę taiką. Bet ne visa 
už‘Jungtines Tautas šį pava- Ameriką ir Angliją 1 1 ■ - 1......

sarį sykiu pradėt ofensy- pristatyt karinių reikmenų dingą.
į laikui ta pagarba taikai buvo šir- 

sarf sykiu pradėt ofensy- pristatyt karinių reikmenų!dingą.
vias prieš fašistu Ašies kraš- pagalbą Sovietams. u- - - - ■

daugiau KITI SVEČIAI IR SVEI- supratome, jog kai tik na- 
111 laiku TZTVm A T • ___  • ___  __ !

Maskva, vas. 27. — Rau
donoji Armija apsupo 96 
tūkstančius vokiečių kariuo
menės Staraja Rusa srityje, 
150 mylių į pietus nuo Le
ningrado. Sovietiniai ko- 
mandieriai iš karto atsišau
kė, kad tie vokiečiai pasi
duotų; o kai nepasidavė, tai 
dabar Sovietų jėgos ant že
mės ir iš oro naikina juos 
tęnai.

Sovietų raiteliai pasiekė 
Dno-Nevel geležinkelį ties 
Sustjevo, į vakarus nuo Sta
raja Rusa ir tik už 72 mylių 
nuo Latvijos rubežiaus.

tus dviejuose ar i 
frontuose ir tuo pačiu laiku 
pristatyt karo reikmenų So
vietų Sąjungai rytiniame 
fronte, kad Sovietai ir to
liau galėtų išlaikyti užpuoli
mų iniciatyvą' prieš nacius.

Taip Litvinovas kalbėjo 
pokilyje Užjūrinės Spaudos 
Kliubo, Waldorf - Astoria 
Kotelyje, lemdamas, kad 
jeigu Jungtinės Tautos pa
vartotų šitokią strategiją, 
tai, girdi, “aš tikiu, jog Hit
leris galėtų būti sunaikintas 
iki ateinančios vasaros.” 
Bet, šiaip ar taip, Raudono
ji Armija ir sovietinės tau
tos kovos ir toliau prieš Hit
lerio gaujas, “kiek tik turės 
jėgų, ir dar daugiau.”

Pusantro tūkstančio sve
čių, tame skaičiuje politiniai 
-kariniai vadai amerikiečių, 
anglų ir lenkų, šiltai sveiki
no Litvinova ir jo kalbą. Pa
ti gi jo (angliška) kalba 
išversta į daugelį kitų kalbų 
ir per didžiąsias Amerikos 
radijo stotis paskleista vi
sam pasauliui.

Mes Sovietų Sąjungoje

KINIMAI cizmas ir hitlerizmas pasi-
Pokilyje su Litvinovu da-L.0^ diįvose, tai

cvo i ne reiškė kara, visuotina ir s v e-.J*-.lyvavo, kaipo garbes . .. . .
čiai, Jan Masaryk, Oechos-lvlsaPasaulml kal;h neaPĮls’ 
lovakijos užsieninis ministe- į?Jan^ jokiais i ube- 
ris ir jos atstovas Amerikai, ?}a!s’ an? ai Jul?se’ 
pulkininkas Vladimir Hur- 
ban; Chinijos atstovybės

. MAKSIM LITVINOV

Amerikiečiai Atlaiko 
Užimtas Pozicijas

Tarp svečių buvo valdiš- narys iš Washington©, ge- 
kas Amerikos kainų admi-'nerolas Shih Ming Chu; • _ 1 . i • _ T _ _ T T  ‘a n • • • • • • • t • i

CHINAI Į BURMĄ 
I 

Londonas girdėjo, kad 
apie 50,000 chinų kariuome- 

:nės traukia pietų link į 
I Burma, kad pastot kelią ja
ponam, besibriaujantiem į 

• 1 šiaurius linkui Mandalay.
__ r v. .Mandalay yra už 375 mylių 

Girdėta Sovietų pranešimas, į šiaurius nuo Rangoono. 
kad jie perima į savo ran- Indija tuo tarpu ruošia- 
kas Japonijos ir jos piliečių ma atremt galimą užpuoli- 

Ct » j , ll'j’ T mą iš japonui pusės. Kasa-
Sovictai taipgi telkia Rau- ^į apkasai Kalkuttos gaf- 

donąją Armiją j rytinį Si- V£se įr ant greitųjų stato- 
birą, arčiausiai Japonijos. - - ■ *

Supiantama, kad Sovietų slėptuvių nuo japonu 
vyriausybe šiuo žygiu peri- bombų. ” 
ma į savo rankas ir žibalo j - ’;
šaltinius šiaurinėje dalyje 
salos Sachalino, kurie iki 
šiol buvo leidžiami japonam 
naudot už tam tikrą atlygi
nimą.

Sovietai Perima Japonų 
Nuosavybę

Berne, šveic., vas. 27.

valdžih—tarybinę santvarką.
Dabar ir vėl Lietuvos žmo

nės patys tars savo žodį, kai 
jie bus laisvi, kai Hitlerio go- 
vėdos bus iš jų krašto išguitos!

Indija tuo tarpu ruošia-

ma tame didmiestyje šimtai 
oro

nistratorius Leonas 
dersonas, kuris savo 
j e pareiškė, jog šis 
■yra tautų ir žmonių 

Washington, vas. 27.—Am-j prieš fašistus užpuolikus ir 
” ’ ¥* ‘ • 1 ---------- pavergėjus.

ANGLŲ FELDMARŠALAS 
SAKO, LAIMI RUSŲ DID- 
VYRYBe, O NE ŽIEMA
Kitas žymus svečias, ang

lu feldmaršalas Sir John 
Dili, vyriausias Anglijos 
atstovas Komitete Suvieny
tų Štabų Galvų Washingto- 
Įne, pareiškė “gilią pagarbą 
ir pasigėrėjimą” žygiams 
Rusijos armijų. Jis tvirtino, 
kad žiema lygiai palietė ru
sus ir vokiečius; todėl, jis 
pridūrė: “Kreditas priklau
so rusų didvyriškumui, o 
ne rusiškiems sniegams.” 
Jis gyrė Sovietus už pasiti
kintį, draugišką, geravališ- 
ką bendradarbiavimą su 
anglais.
LENKŲ VADAI TAIPGI 
ŠAUKIA JUNGTINES 
TAUTAS Į OFĖNSYVĄ
Tame pokilyje kalbėjo ir

erikiečių ir filipinų. kariuome
nė, komanduojama generolo 
MacArthuro, Bataan pusiausa
lyje, Filipinuose, atmetė ja
ponus iki 8 kilometrų atgal 
ir atlaiko visas iki šiol atim
tas iš priešų pozicijas. Mūšiai 
tęsiasi.

Dega Amerikos Žibali
nis Laivas ties N. Jersey

s

Asbury Park, N. J., vas. 
27. — Už desėtko mylių nuo 
čia smarkiai dega vienas ži
balinis Amerikos laivas.

Ar jis nacių submarino 
torpeduotas, ar atsitiktinai 
užsidegė, tatai dar neskel
biama. \

ži-

Japonai Jau Ligų 
Perais Kariauja

“New Yorko Post’’ gavo 
nią, kad japonų orlaiviai sėja
apkrečiamų ligų perus tarp 
chinų Honan provincijoje, į 
šiaurius nuo Changsha, kur 
chinai kartotinai sumušė ja
ponus ir nuvijo juos atgal.

Paties Hitlerio Bomba 
Jo Atstovui Turkijoj

Hen- 
kalbo- 
karas 
karas,

Kai kurie kiti žmonės jam 
tikėjo, kada Hitleris šnekė
jo apie taiką, bet mes neti
kėjome. .. Ir mes (Sovietai) 
atsišaukėme, kad visos tai
ką mylinčios šalys susijung
tų į vieną galingą, bendrą 
pastangą ir taip pastotų ke
lią tai gręsusiai katastro
fai.

SOVIETŲ PASIRUOŠI
MAS

“Dabartiniai įvykiai įro
do, jog Sovietų valdžiai pri- . 
klauso nuopelnas už tai, kad 
jinai ragino valstybes bend
rai, kolektyviai apsisaugoti 
ir veikti tarptautinėje vie
nybėje prieš bendrąjį pavo
jų. Bet daugiau nuopelno 
priklauso Sovietų vyriausy
bei už tai, kad ji tuo pačįu 
laiku padarė tam tikrus pa
siruošimus, kad galėtų at
likti savo tarptautines pa
reigas.
MEDŽIAGINIS SOVIETŲ 
PASIRUOŠIMAS — NAU

DAI VISŲ TAIKIŲ 
ŠALIŲ

“Įvykiai parodė, jog 
mes tikrai rengėme medžia
gines jėgas prieš Hitlerį.

“Mūsų armija, nežiūrint 
jos skaitlingumo, niekuo
met nebūtų galėjus atremti 
užplūdimą nacių gaujų ir 
baisūniškai didžios Hitlerio 
karo mašinos” (jeigu sovie
tinė armija nebūtų tinka- 
imai apginkluota ir įreng
ia). “Tuomet Hitleris būtų 
j patapęs didžiuoju bosu ir 
pasiglemžęs milžiniškus mū
sų šalies turtus. O tada, vei-

Anglijos ministeris ir direk
torius anglų žinių įstaigų 
Jungtinėse Valstijose, Sir 
Gerald Campbell, ir kt.

Sveikinimus pokiliui at
siuntė prezidentas Roose- 
veltas; Holandijos atstovas 
Amerikai, dr. Alexander 
Loudon; Chinijos užsieninis 
ministeris T. V. Soong; ge
nerolas Charles de Gaulle, 
laisvųjų francūzų vadas, ir 
daugelis kitų žymių politi
ku, c

Pasveikintas Generolas
MacArthur, Pagal Lit- 

vinovo Pasiūlymą
Po vyriausios savo kai-1 

bos, Litvinovas buvo vėl pa- 
šauktas ant pagrindų, kai- ,kiausiai jungtiftės Tautos,, 
po draugas laikraštininkas.X..J7 
Tada jis pasiūlė pasiųst 
vertinimo telegrama tam L

.London, vas. 27. — Suži- veikiantysis Lenkijos užsie- 
nota, jog tai patys Hitlerio 
agentai metė vokiška bombą į 
von Papenui. vokieti i os am
basadoriui, kuomet jis An
karoj, Turkijos ' sostinėje, 
ėjo gatve su savo žmona. 
Bombos sprogimas partren
kė abudu ant žemės, ir nu
nešė von Papeno kelines, 
bet šiaip nesužeidė jo nei jo 
pačios.

ninis ministeris grafas Ed
vardas Račynskis ir, be kit
ko, perskaitė atsiųstą iš 
Anglijos pareiškimą lenkų 
generolo Vladislovo Sikors
kio, Lenkijos ministerio pir
mininko ir vyriausio ko- 
mandieriaus ginkluotų len
ku jėgų. Sikorskis ir Ra
čynskis taipgi ragino visas 
Jungtines Tautas greitu

visos iki vienos, būtų ture- 
i mažai progos 

išvengt sumušimo iš Hitle
rio pusės? Taigi savo prisi
ruošimu mes atlikome rimtą 
darbą ne tik patys sau, bet 
ir visoms taiką mylinčioms 
tautoms...

NACIAI DAR STIPRŪS
“Bet nors mes paskutiniu 

laiku turėjome gana didelių 
laimėjimų fronte, tačiaus 

!priešas dar anaiptol nesu- 
Viskas, ką mes dabar muštas... Jis dar, kad ir 

darome ir kalbame, turi tik traukdamasis atgal, sek- 
vieną tikslą — atsteigti tai- mingai priešinasi. Hitleris 
ką ir sukurti tokias sąlygas, |daugmeniškai telkia švie- 
kad jinai būtų kuo stipriau- žias savo jėgas (tiesa, gal 
šia ir kuo patvariausia. j tai paskutinės jo atsarginės

“Bet vien tik kalbomis j^08)- J's stengiasi išspau- 
apie taiką nėra ko didžiuo-

vertinimo telegramą 
didžiam kareiviui, genero
lui MacArthurui.” Ir susi
rinkusieji entuziastiškai pri
ėmė šį pasiūlymą.

LITVINOVO KALBA
Savo kalboje Maksimas 

Litvinovas, Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Jungti
nėms Valstijoms, tarp kit
ko, sakė:

(Tąsa 5-me pusi.)
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Dėl Stalino Pareiškimo
Tuojau, kai Sovietų Sąjungos premje

ras, Juozas Stalinas, padarė Maskvoje 
pareiškimą (vas. 23 d.), jis buvo išvers
tas į anglų kalbą ir žinių agentūrų pri
siųstas Amerikon. Pasirodo, kad tasai 
vertimas buvo nepilnas ir jis kai kur iš 
viso neatitiko originalui. Tad “Laisvėje” 
(vas. 24 d. laidoj) tūpusis paminėtas pa
reiškimas (mes jį vertėme iš anglų kal
bos) buvo nepilnas, netikslus.

Kadangi šis pareiškimas turi labai di
delės svarbos, nes apie jį plačiai rašė 
visa amerikinė spauda, tai mes greitu 
laiku išspausdinsime jį pataisę ir papil
dę iš autorizuoto vertimo. Reikia pažy
mėti, jog net tokis New York “Times,” 
kuris buvo išspausdinęs Stalino pareiški
mą tą pačią dieną, kai jis buvo padary
tas, vėliau išspausdino jį antru kartu, jau 
papildytą.

Mūsų “Patrijotai” Nenori Matyti 
Išlaisvintos Lietuvos

Mes andai nurodėme, kad mūsieji pro- 
naciški lietuviški “patrijotai,” kurie sa
kosi norį matyti Hitlerį sumuštą (o dar
bais viską daro, kad tik jį sustiprinti) 
sudreba kiekvieną sykį, kai tik išgirsta 
žinią apie Raudonosios Armijos artėji
mą linkui Lietuvos. Kai Raudonoji Ar
mija ateis į Lietuvą ir naciškus besti
jas iš ten pradės vyti, tai gal ne vienam 
tų pro-naciškų elementų teks ir kojomis 
pakratyti iš rūpesties. Nemažiau jie, 
mes manome, sudreba, išgirdę vieno ar 
kito SSSR žymaus asmens pareiškimą, 
kad Lietuva ir kiti Pabalčio kraštai bus 
išlaisvinti. Andai Sov. Sąjungos prezi
dento Mykolo Kalinino pareiškimas apie 
tai, kad Lietuva, Latvija ir Estija bus iš
laisvintos, įvarė jiems baimės. Bet dar 
daugiau jiems baimės varo pastarasis 
Juozo Stalino, Sovietų premjero, pareiš
kimas, padarytas vasario 23 d. Savo pa
reiškime Stalinas, greta kitko, pasakė:

“Netoli toji diena, kai galingieji Rau
donosios Armijos smūgiai pakels apgu
lą nuo Leningrado, išvalys vokiečius iš 
Bielorusijos ir Ukrainos, Lietuvos ir 
Latvijos, Estijos ir Karelijos miestelių ir 
kaimų, išlaisvins tarybinį Krimą ir rau
donosios vėliavos ir vėl pergalingai ple
vėsuos ant visos Sovietų žemės.”

Dėl šito Sovietų premjero pasakymo 
nepaprastai labai susigraudino pro-na- 
cišką propagandą skleidžiančioji lietu
viškoji spauda Amerikoje. Kaip tai Sta
linas išdrįsęs sakyti, kad Raudonoji Ar
mija išlaisvins Lietuvą! Kaip tai gali bū
ti, kad iš Lietuvos raudonarmiečiai -iš
vys nacius okupantus, kuriuos ši spauda 
yra tiek daug garbinusi! (Ar neatme- 
nam “daktaro” Ancevičiaus pranešimų ir 
dar vis pasirodančių “laiškų iš Lisabo- 
no?”)

Dalykas, rodosi, visiškai lengva su
prasti, jei tik tosios spaudos redaktoriai 
norėtų suprasti, jei tik jie nebūtų na-, 
ciškos propagandos įrankiais Amerikoje.

Vieną žinokime: Po to, kai Smetonos 
režimas Lietuvoje negarbingai žlugo, to
je šalyje buvo išrinktas Liaudies Seimas. 
Seimas nutarė paskelbti Lietuvą tarybi- , 
ne respublika ir išrinko specialę komisiją 
vykti į Maskvą ir prašyti, kad Sovietų 
Sąjunga priimtų Lietuvą kaipo respubli
ką į SSSR tautų šeimą. Aukščiausis So
vietų Sąjungos parlamentas (Sovietas) 
tą prašymą patenkino. Lietuva įstojo į 
SSSR. Ji patapo viena iš 16-kos respu
blikų, sudarančių Sovietų Sąjungą. Lie
tuva buvo tarybinė respublika per arti 
metus laiko. Lietuvos liaudis savo gy
venimą įjungė 15-kos kitų tarybinių res
publikų gyveniman — į SSSR. Buvo vie
na Raudonoji Armija, vienas laivynas, 
vienas orlaivynas. žodžiu, vienas ben
dras apsigynimo organas.

Birželio 22 d. Sovietų Sąjungą pasa- 
lingai užpuolė Hitlerio govėdos. Lietuva 
ir keletas kitų respublikų, kurias Stali
nas minėjo, buvo tų go vedų okupuotos 
ir laikinai pavergtos. Dabar atėjo laikas, 
kai Raudonoji Armija pradėjo ofensyvą 
ir ji yra pasirįžusi išmušti priešą iš visų 
nacių okupuotų tarybinių respublikų, jų 
tarpe ir iš Lietuvos.

Jei Raudonoji Armija, arba Sovietų 
vyriausybė klausytų lietuviškų’ pro-na- 
cių Amerikoje ir atsisakytų išlaisvinti 
Lietuvą, tuomet ne vienas sakytų: “Žiū
rėkit, kokia toji Sovietų Sąjunga veid
mainė: ji žadėjo ginti Lietuvą, o dabar 
palieka ją vokiškiems naciams!)

Na, ir matyt, Raudonoji Armija nei 
kiek nepaisys to, ką sako lietuviški pro- 
naciai Amerikoje. Ji varys savo darbą 
pirmyn. Ji muš vokiečius įsiveržėlius, 
kol jie bus išguiti iš visos„ Sovietų Są
jungos. Už tai ją pasveikins viso pasau
lio laisvę mylį žmonė. Už tai Raudona
jai Armijai amžinai bus dėkinga Lietu
vos liaudis, išlaisvinta iš Hitlerio besti- 
jiškos priespaudos.

Vienas politiniai nušispicavęs Čikagos 
išminčius skelbia, būk Stalinas norįs pa
daryti Lietuvą “Rusijos kolonija.” Ar 
verta su juo dėl to eiti į polemiką? Už
teks pasakyti, kad Sovietų Sąjungoj yra 
16-ka tokių “kolonijų,” kurios sudaro 
bendrą Sovietų Sąjungą. Nes jeigu Lie
tuva yra “kolonija,” tai ir Rusija, ir 
Ukraina, ir Baltarusija, ir kitos. Bet iš
mintingas ir nešarlataniškas žmogus 
niekad tų kraštų nevadina kieno nors 
kolonija, bet tarybinėmis respublikomis, 
tokiomis, kokiomis jos iš tikrųjų yra.

Lietuva, kaip ir bile kuri kita Sovietų 
Sąjungos respublika turi pilniausią tei
sę iš tos Sąjungos išstoti, jei ji nori. Tą 
teisę suteikia SSSR konstitucija. Tą tei
sę pareiškia kiekvienos respublikos liau
dis.

Ar Lietuvos žmonės norės pasilikti So
vietų Sąjungoj tuomet, kai iš ten bus iš
vyti vokiečiai okupantai, kai Lietuva bus 
išlaisvinta? Mes nežinome. Ir tas klau
simas mums mažai šiuo metu rūpi, nes 
mes nesame tie žmonės, kurie norėtume 
diktuoti Lietuvos liaudžiai, kaip ji turi 
valdytis.

Šiandien mes nepaprastai džiaugiamės 
tik tuo faktu, kad Raudonoji Armija 
kerta naciams smūgius, kad ji diena iš 
dienos varosi į vakarus. Mums labai bū
tų smagu, kad Raudonoji Armija juo 
greičiau išmuštų bestijiškus nacius iš 
mūsų tėvų žemės, Lietuvos, ir išlaisvin
tų Lietuvą. Mes manome, kad tuo labai 
džiaugiasi ir to trokšta ir vaitojanti Lie
tuvos liaudis ir viso pasaulio laisvę my
lį žmonės. O jeigu dėl to sopa širdis Gri- 
gaičiams' ir kitiems, kurie skleidžia na
cių propagandą Amerikoje, tai mes ne
same kąlti!

LAISVE - ==?= __  , ....“i1 j1 1 ......... .. ................... i

V. Andriulio Maršrutas
Vincas Andriulis, “Vil

nies” redaktorius, važiuoja 
su prakalbų maršrutu į ry
tines valstijas. Jis lankysis 
sekamose kolonijose:

Baltimorėj bus kovo 8 ir 
9 dienomis.

Philadelphijoj kovo 10 ir 
11 dienomis.

Brooklyno a p y 1 i nkėje, 
Brooklyn, Richmond Hill,y 
Great Neck, Newark, Pa
terson, Bayonne, Elizabeth 
kalbės nuo kovo 11 iki 191 
dienos. Dienas paskirs ap
skritys.

Wilkes Barre ir Scranton 
apylinkėj bus kovo 20-24 dd.

Binghamton — kovo 25-

26 dd. Iš ten važiuos į Ro
chester, Cleveland ir grįš į 
Chicagą.

V. Andriulis rašo, kad, 
apart prakalbų, jis galės 
skaityti ir paskaitą temoje: 
“Apie Mokslą — Kas Yra 
Mokytas Žmogus.” Ši pa
skaita labai tiks Literatū
ros Draugijos nariams.

Draugai, kaip tik pamaty
site šį paskelbimą, tai tuo
jau imkite svetainę, daryki
te plakatus ir gerai garsin
kite prakalbas. ALDLD 2- 
ro ir 12-to apskričio sekre
toriai paskirkite kolonijoms 
dienas.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

S.L.A. Nariai, Balsuokite už 
Pažangius Kandidatus

SLA Pildomosios Tarybos 
rinkimai prasidės kovo 1 d. 
ir baigsis balandžio 30 d. 
Kandidatais yra sekami:

Prezidento vietai — F. J. 
Bagočius (senasis), W. F. 
Laukaitis ir D. Klinga.

Vice prezidento vietai — 
J. K. Mažukna (senasis) ir 
V. A. Kerševičius.

Sekretoriaus vietai — M: 
J. Vinikas (senasis) ir S. 
Masytė.

Iždininko vietai — K. P. 
Gugis (senasis), J. J. Ba- 
chunas ir J. Žebrys.

Iždo globėjų vietai — S. 
Mockus, E. Mikužiūtė (se
nieji), J. Brazauskas, W. E. 
Norkus, A. Kraučialis ir P. 
A. JatuL

Daktaro - kvotėjo vietai 
— Dr. S. Biežis (senasis),

šeštadienis, Vasario 28, 1942

Karšti Sveikinimai
Raudonajai Armijai

Mūsų prezidentas Roose- 
veltas kietai atžymėjo tas 
didvyriškas R a u d onosios 
Armijos kovas, kurias ji ve
da prieš vyriausias Ašies 
jėgas. Amerikos didvyriškų 
jėgų komandierius Philipi-
nuošė, generolas MacArthur 
pasiuntė Raudonajai Armi
jai pasveikinimą ,kur, tarpe 
kitko, pareiškė:

“Pasauline padėtis dabar
tiniu laiku rodo, jog civili
zacijos viltis rymo ant gar
bingųjų vėliavų narsiosios 
Raudonosios Armijos.”

Chinijos jėgų vadas gene
rolas Chiang Kai-shekas pa
siuntė Stalino vardu seka
mą telegramą:

“Aš giliai tikiu, kad stip
ri dvasinė vienybė tarpe

žiūrėti, kol dar nevėlu. Kam 
balsuoti už tokius kandida
tus, kuriems terūpi tik sa
vieji reikalai ir kurie vari-| 
nė j a smetoninę ir ki tokią

mūsų abiejų armijų išaugo 
praktiškame bendradarbia
vime ir mes galėsime atsiek
ti mūsų šventas ir garbin
gas misijos pareigas. Nuo 
birželio, 1941 metų, Raudo-SLA nariams žalingą politi- noji Ai:mija, jūsifvadovys.

ką? SLA nariai turėtų bal
suoti už tuos kandidatus, tėję, sėkmingai atmušė fa

šistų užpuolimą. Pirmasis 
t pasižymėjo

- . 7 griežtumu atsparumo prie-
i . . \šui; antroji dalis virto i
ku™: apvalys | skaudžius smūgius priešui.

kurie taupumą SLA organi- kal* pe<jodas 
zacijoje praves, kad nerei-' - - 
ketų seniems nariams kelti 
mokestis; I 
SLA organą “Tėvynę” nuo 
pro-nacinės - smetoninės 
propagandos ir padarys ją 
tarnaujančią lygiai visiems 
SLA nariams.

Kviečiame visus SLA na
rius, kuriems rūpi SLA la
bas, balsuoti už S. Masytę, 
J. žebrį, P. A. Jatulį ir Dr. 
J. T. Baltrušaitienę.

Skaitlingai dalyvaukime

To pasekmėje Raudonoji 
Armija išlaimėjo pilniausį 
pasitikėjimą tarpe Suvieny
tų Tautų. Dabar Europoj ir 
Azijoj, Ašies jėgos visomis 
jėgomis vysto puolimą prieš 
mūsų abiejų šalis. To pa
sekmėje mes turime sunkiau 
kovoti prieš tas brutališkas 
jėgas už atsteigimą pasau
lyj taikos.”

drai mes atsieksime galuti
nos pergalės ant mūsų ben
dro priešo.”

Londone, Sovietų Sąjun
gos atstovybėj buvo sureng
tas bankietas, kuriame da
lyvavo Apvienytų Tautų 
per 600 svečių, Anglijos mi
nisterial, aukšti valdininkai, 
Amerikos atstovai, prieša
kyj su W. Averell Harri
man; jie gėrė tostus už 
Raudonosios Armijos per
galę. Sovietų atstovui Mais- 
kiui buvo įteiktas labai gra
žiai nupieštas J. Stalino pa
veikslas su trimis Raudono
sios Armijos ir Orlaivy no 
komandieriais iš šalių.

Daug buvo ir iš kitų šalių 
pasveikinimų R a u donajai 
Armijai ir Sovietų Sąjun-
gos vyriausybei. Suvienytų 
Tautų spaudoj buvo straips
nių, teisingai apibudinančių 
Raudonosios Armijos jėgas 
ir Sovietų rolę kovoj už 
Amerikos karo laimėjimą. 
“New York World-Tele
gram” redakciniam straips- 
nyj tarpe kitko rašė:

“Būkime atviri ir teisingi 
apie Sovietų Rusiją. Rusijos 
kova prieš Hitlerį yra pui
kiausia. šiose tamsiose va
landose mes kasdien atsisu
kame linkui skaisčių žinių 
iš Rusijos, kurios mus drą
sina. Rusai suteikė pasau
liui puikiausi įrodymą, kad 
Hitlerio galybė nėra nesu- 
mušama. Jie parodė savo 
karinę galybę ir sugabumą 
pirmos rūšies. Jie puikiai 
moka sunaudoti pinigus ir 
amuniciją, ką mes pasiun-

Dr. J. T. Baltrušaitienė ir kuopų susirinkimuose. Pirm Anglijos premjeras Chur- čiame jiems. Mes galime tik 
Dr. A. šliupaitė. balsavimo aptarkime, kurie chill pasiuntė telegramą pasidžiaugti jų jėgomis ir

' Tenka čia pasakyti, kad kandidatai, yra tinkamesni, 
prezidento vietai visi trys Tada atiduokime savo bal-
kandidatai nėra pažangus, sus tik užtuos, kurie išrink-

Stalino vardu, kurioj sako: gabumais, kaipo mūsų talki- 
“Raudonosios Armijos 24- ninku...

Smetonininkai Apgaudinėja
Amerikiečius

Mes gavom “Hartford Daily Coutant” 
laikraštį iš vasario 22 dienos, kuriame 
telpa Antano Smetonos paveikslas ir apie 
jį aprašymas. Minėtas laikraštis rašo:

“Antanas Smetona, Lietuvos preziden
tas, kuris buvo priverstas palikti savo 
šalį, kada vokiečiai užpuolė ją.”

Kiekvienas lietuvis žino, kad čia yra 
pasakyta netiesa. Antanas Smetona vi
sas laikas sėbravo su Hitleriu. Antanas 
Smetona be jokio protesto atidavė Hit
leriui Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą. An
tanas Smetona ne nuo Hitlerio pabėgo, 
bet jis pabėgo nuo Lietuvos liaudies, ku
rią jis per 14-ką’ metų diktatoriškai hit
leriškomis priemonėmis smaugė ir terio- 
jo. Antanas Smetona ne nuo Hitlerio pa
bėgo, bet priešingai nuo Lietuvos žmo
nių pas Hitlerį į Berlyną!

Hitleris savo banditiškoj kalboj, birže
lio 22 d., 1941 metais, po užpuolimo ant 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos pareiškė:

“Vokietijos Reichas ‘neturėjo noro 
okupuoti Lietuvą’ ir nedarė šioj srityj 
reikalavimų Lietuvos valdžiai, bet prie
šingai, atsisakė išpildyti Lietuvos (Sme
tonos) prašymą, kad Vokietija pasiųstų 
savo armiją į Lietuvą...”

Reįškia, patsai Hitleris pripažino, kad 
Smetona ir jo fašistinė' valdžia prašė 
Hitlerio, kad jis užimtų Lietuvą. O da
bar matome anglų spaudoj pasakas, būk 
Smetona pabėgo nuo Hitlerio. Aišku, 
kad tas anglų laikraštis paveikslą ir to
kias klaidinančias informacijas gavo nuo 
smetonininkų. Jie apgavinėja amerikie
čius, pasakodami, būk Smetona yra anti- 
hitlerininkas. Tikrumoj Smetona važi
nėja po Jungtines Valstijas ,ir sako pra
kalbas, niekindamas Sovietų Sąjungą, tą 
Amerikos geriausią karo talkininkę!

visi trys su pro-naciniais 
palinkimais. Todėl čia pasi
rinkimo jokio nėra.

Vice prezidento vietai vie
nas kandidatas — V. A. 
Kerševičius — yra smeto- 
nininkas. Todėl nepatartina 
už jį balsuoti.

Į sekretorius geriausia 
balsuoti už S. Masytę, jau
nuolę SLA darbuotoją, pa
žangią advokatę, pasižymė
jusią visuomeniniame veiki
me.

Į iždininkus patartina 
balsuoti už J. žebrį, kuris 
yra Cleveland© apylinkėje 
žinomas visuomenės veikė
jas, stambaus biznio vedė
jas, pažangus žmogus.

Į iždo globėjus patartina 
balsuoti už P. A. Jatul ir į 
daktarus - kvotėjus — už 
Dr. J. T. Baltrušaitienę.

Pasirinkdami kandidatus 
turime jau žinoti, kas- jie 
per vieni ir kokią naudą jie 
gali SLA nariams duoti.

Dabartinė Pildomoji Ta
ryba jau visiems žinoma. Ji
nai nepaiso eilinių SLA na
rių gerovės. Dabartiniai 
SLA viršininkai nesirūpina 
visos organizacijos reika
lais. Imdami jdideles algas, 
taipgi perdideįius atlygini
mus už keliones ir sugaištis, 
neprižiūrėdami investmen
ts jie privedė SLA dabar 
prie to, kad ; jau pražudė 
virš pusę milijono dolerių 
SLA turto ir dabar rengia-

ti ves SLA ne atgal, bet 
pirmyn, iš fašistinės balos į 
gražią ir laimingą ateitį.

Pažangiųjų SLA Narių 
Komitetas.

Ar B. F. Kubilius 
Yra Profesorius?

Bostono “Keleivis” kelis 
kartus buvo rašęs, būk B. 
F. Kubilius nėra jokis pro
fesorius. Viename ar kita
me atsitikime buvo net 
šlykščiai išsitaręs apie tą 
garbingą mokslininką. Ko
dėl taip p. Michelsonas sa
vo laikraštyje tai buvo da
ręs, aš to nežinau. Būtų la
bai gerai, kad tas “Kelei
vis” atšauktų savo šmeižtus, 
ir pataisytų savo vardą. Nes 
jei jis nežino, ką kalba vie
name atsitikime, kaip mes 
galime tikėti apie jo raštus, 
kad jis teisingai atvaizduoja 
visas' paduotas “Keleivyje” 
žinias. Visgi laikraštis tu
rėtų turėti pasitikėjimą, 
kad jis visas žinias paduo
da teisingai.

Štai kokius faktus apie 
prof. B. F. Kubilių netyčio
mis teko užtikti viešame 
Bostono knygyne, kuomet 
man reikėjo patikrinti tam 
tūlus profesorius Massachu
setts valstijoje, kurie yra 
užėmę svarbesnes vietas ko-

rių metų sukaktis minima
šiandien po aštuonių mėne
siu kovų, kurios apvainika
vo didžiausia garbe jos ofi- 
cierius ir karius, kurie atli
ko didžiausias istorijoj par
eigas. šia garbinga proga 
aš išreiškiu Jums, pirminin
kui Sovietų Sąjungos Apsi
gynimo Jėgų ir visiems na
riams Sovietų Sąjungos ar
mijos tą didelį pasitikėjimą 
ir pagarbą, su kuria visi 
Anglijos žmonės seka ir su
deda viltis mūsų pergalin
gos pabaigos .kovoje, kurią 
mes visi vedame prieš mūsų 
bendrą priešą.”

Anglijos generalio štabo 
viršininkas Alan Brooke ir 
oro jėgų komandierius Ch. 
Portal pasiuntė Raudono
sios Armijos vyriausiam 
viršininkui maršalui Borisui 
Šapošnikovui sekamo turi
nio pasveikinimą:

“Proga Riaudonosios Ar
mijos sukakties dienos mes 
siunčiame širdingiausį pa
sveikinimą jums nuo Angli
jos armijos ir oriai vyno did
vyriškiems rusams drau
gams, kurie taip drąsiai ir 
kovingai veda atakas ir 
priverčia trauktis vokiečius 
užpuolikus. Mes linkime 
Jums, Raudonajai Armijai 
ir Raudonajam Orlaivynui 
geriausio pasisekimo jūsų 
sieky j išlaisvinti Jūsų šalies 
plotus iš po užpuolikų. Ben-

“šiandien rusai apvaikš-
čioja 24-rių metų Raudo
nosios Armijos sukaktį, šios 
armijos atsiekimai yra mil
žiniški. Militariai specifalis- 
tai laiko juos, kaipo nusve- 
riama jėga visame. kare. 
Jungtinės Valstijos nuošir
džiausiai sveikina Raudoną
ją Armiją.”

Taip ir panašiai rašė ame
rikinė spauda, kuri stengia
si mobilizuoti žmones karo 
laimėjimui. Bet ne taip 
Raudonosios Armijos su
kaktį ir pergales pasitinka 
lietuviški Kvislingai iš so
cialistų, fašistų ir klerika
lų spaudos. “Draugas,” ku
rio redakcijoj dirba žmo
gus, atvykęs iš hitleriško 
Berlyno, dreba, kad Raudo
noji Armija varo nacius lin
kui Lietuvos. “Naujienos,” 
“Keleivis,” “Naujoji Gady
nė” nuolatos skleidžia me
lus apie Sovietų Sąjungą ir 
jos jėgas, o slepia hitlerinin
kų bjaurius žvėriškumus 
Lietuvoj. Laikas, kad visi 
sąžiniški lietuviai, kurie no
ri .matyti laisvą Lietuvą, 
Ameriką, išlaimėjusią karą, 
nusisuktų nuo tos nacių 
penktosios kolonos spaudos.

D. M. š.

Sala Java Visomis Pu
sėmis Apsupta Japonų

si pakelti mokestis visiems 
seniems nariams. O kad 
taip yra, tai rodo valstiji- 
nių apdraudoĘ egzaminierių 
raportas ir SLA Pildomo
sios Tarybos paskiausio su
važiavimo tarimai. Tie vir-
Šininkai taipgi leidžia SLA 
organe “Tėvynėje” talpinti 
pro-naėinę - smetoninę pro
pagandą.

SLA nariai turėtų apsi-

legijose bei universitetuose. 
Ką gi aš užtinku visų pro
fesorių sąraše? Čia paduo
du ištrauką žodis į žodį iš 
Curry College:

“Benjamin Frank Kubi
lius Assistant Professor of
Anatomy land Physiology, 
formerly instructor in Bio
logy, Suffolk University, 
College of Liberal Arts, 
1937-1939; Pro-fessor of

Physiology, Massachusetts 
College of Osteopathy, 1939- 
1941; and Assistant Profes
sor of Anatomy and Physio
logy, Curry, since 1941.”

Viršminėti įrodymai. aiš
kiai kalba, kad “Keleivis” 
buvo padavęs neteisingas 
žinias apie prof. B. F. Ku
bilių! Mes mylėtume matyti 
jį. atitaisant padarytas klai
das.

F. J. B.

Batavia. — Jungtinių 
Tautų komanda sako, kad 
japonai jau visomis pusėmis 
apsupo Javą, svarbiausią 
salą Rytinėje Holandų Indi
joje, ir perkirto visus susi
siekimus tarp Australijos ir 
Javos.

Australijos orlaiviai aud
ringai atakavo japonus visu 
plotu nuo Timor salos iki 
New Britain salos. — Pas
taroji priklauso Australijai.



POETAS VYTAUTAS MONTVILA
Kaip mūsų skaitytojas jau be abejo 

žino, žymusis lietuvių poetas Vytautas 
Montvila tapo įkalintas Kaunp^ .kalėj i- 
man tuojau po to, kai Hitleris Lietuvą 
okupavo. Hitleriui padėjo tąjį darbą at
likti lietuviški Kvislingai, kuriuos tūla 
Amerikos lietuvių spauda taip garbina. 
Gal iki šiol šis poetas jau bus nukan
kintas. žemiau mes paduodame neilgą A. 
Liepsnonio braižinį apie V. Montvilą. Be 
to, talpiname ir poeto trumpą ištrauką iš 
ilgos poemos apie klebono berną, kuris 
buvo (smetoniškais laikais) įkalintas už 
iškėlimą raudonosios vėliavos viename 
mažame Lietuvos miestelyj.

“Laisvės” Redakcija.
Vytautas Montvila su pirmais savo eilėraš

čiais pasirodė 1924 metais. Tačiau jis kaip po
etas lietuvių literatūroje buvo labiau žinomas 
nuo 1930 metų. Jis yra buvęs knygų pardavė
jas, šoferis, laikraščio redaktorius, kontoris- 
tas, Smetonos kalintas. Jo gyvenimo kelias at
sispindi ir jo eilėraščių knygoje “Į plačią že
mę.” Poetas apdainavo smetoniniais pančiais 
sukaustytą Lietuvą. Lietuvai tapus sovietine, 
Vytautas Montvila, įgijęs laisvą žodį, pasiro
dė kaip vienas stipriausių mūsų krašto so
vietiniu poetu. Montvilos eilėraščiai padeda 
vykdyti socialistinę statybą, jie padeda mūsų 
krašte įgyvendinti socializmą.

Poetas grįžta į praeitį—reakcijos periodą ir 
parodo meniškais vaizdais, kaip darbo žmonės 
turėjo grumtis dėl LKP (b) idėjų, dėl laisvės. 
Šit Lietuvos liaudies revoliucinės kovos vaiz
das :

“Kraują, lyg prakaitą, sugeria saulė 
žeria, atgal spind žiliais,
Didvyriai mirę teisybę pasauliui neša 
gyviįjų darbais.
Neša, kaip žiburį, skaidrų ir gryną 
jungia tautas ir m inias. ..
Taip Revoliucija mūsų tėvynei 
atnešė laisvės dienas.”

Vytauto Montvilos kūrybinės, pastangos per 
vienuoliką sovietinių mėnesių yra pastangos 
dėl tokio eilėraščio, kuris uždegtų dirbančių
jų sąmonę savo meniškumu bei idėjiniu revo
liucingumu. Jis apie Leniną dainuoja:

“Ateina genijai 
ir vėl išnyksta. 
Atėjo

Leninas
visiem laikam.
Kas myli kovą, 
laisvę

ir draugystę, 
tas tiki žemės 
žiburiui naujam.”

Leninas—tiesos ir revoliucijos vėliava. Ta
čiau šio eilėraščio poveikis slypi ne tik idėji
niame ryškume, bet ir tos idėjos meniškame 
išreiškime. Rašytojo pasaulėžiūroje protestas

IŠ V. MONTVILOS POEMOS
XI

Bažnytkaimio tolesniam pakraštyje 
nėra nei dievo, nei šventos Marijos. 
Ten stovi, rodos, visiškai nekaltas 
tamsus namelis, lentomis apkaltas. 
Tik vienas langas, ir tas pats kraujuotas, 
su štangom geležinėm iškryžiuotas. 
Durelės mažos, kreivos, netašytos, 
ir tarsi prievarta čia įstatytos, 
bet ant durelių šito šalto grabo 
spyna didžiausia geležinė kabo 
ir stipriai laiko geležinę juostą 
durelių viduriu tvirtai apjuostą. 
Už tų durelių, šitaip užrakytų, 
net kunigėlis dievo nematytų, 
jei šičia ant grynų medinių narų 
jam tektų išgulėt ne vieną parą, 
o vietoj vyno, geriamo bažnyčioj, 
reikėtų gerti vandenį nečystą, 
taipogis, jeigu vietoj kalakuto, 
padėtų jam duonelės plutą.
O bernui šis tvankus kampelis 
atrodė, lyg klebono tas tvartelis, 
ta puterka, kurioj bernai nakvoja 
ir žiemą tik rudinėm užsikloja. 
Klebono bernas čia nakvynę gavo, 
bet nepasiėmė rudinės savo, 
čia jį policiją įvarė gryną 
ir užrakino geležinę spyną. 
Kepurės nuo galvos nenusiėmęs, 
stovėjo jis, į langą įsirėmęs, 
ir pro keturkampį kryžiuotų grotų 
litiaųai žiūrėjo į dirvonų plotą. 
Lauke spindėjo skaidri mėnesiena, 
tai viskas išsiryškino, kaip dieną, 
čia pat tysojo juosvas kelias, 

buvo susikaupęs jau reakcijos sąlygose. Todėl 
poetui buvo lengviau savo kūriniuose išreikš
ti tuos troškimus ir tikslus, kuriuos iškėlė 
nauji revoliuciniai Įvykiai. Sovietinės temos 
Vytauto Montvilos poezijoje nėra staigmeniš- 
kos. Tatai yra nuosekli išdava tų j ieškojimų 
bei nepasitenkinimų, kurie išreikšti rinkinyje 
“Į plačią žemę.” Autorius, stebėdamas besi
veržiančios į socializmą Sovietų Lietuvos nuo
taiką, matydamas Vinco Grabinio (liaudies 
priešų) bandymus tą įsibėgėjimą sulaikyti, vis 
daugiau ir daugiau pradeda suprasti, jog šie 
įvykiai yra epochinės reikšmės, jog naujo gy
venimo srovė niekad nepasisuks atgal. Šit ko
dėl jo žodis padeda gyvenimą stumti per sun
kumus Į priekį.

Pasikeitė ir poeto kūrybos forma. Jo eilė
raščiuose išnyko “publicistiškumas” — ne 
meniškas progresyviųjų idėjų apdorojimas. Jo 
eilėdara pasiekė sklandumo, o vaizdai įgijo 
kūrybiškesnę išraišką.

Vytautas Montvila kūrinyje “Eilėraščio šū
vis” atvaizdavo buržuazijos siekius, buržua
zijos poziciją, kai ji buvo pašalinta nuo bur
žuazinio valdžios aparato, nacionalizavus fab
rikus, įmones, namus, išdalijus dvarus.

“Tik naktį tau žvejoti puikiai sekės, 
šviesoj tu— 

menkas 
ir trapus.

Nuo darbo smūgių 
dūžta tavo takas, 
vedąs 

per skriaudą 
į turtus.

Galybė tavo
amžinai prasmego.
Komunos šuolių

nieks
nesustabdys.”

Eilėraščio socialistinis turinys išplaukia iš 
emocijų, iš vaizdo, iš aukštesnio minčių polė
kio. O tatai ir sudaro eilėraščio tikrą menišku
mą. Tačiau meniškumas yra pasiekiamas tik
tai per kruopštų darbą, nesigailint eilėraščio 
silpnąsias vietas braukyti.

Eilėraščio kalba turi pasižymėti suglaustu
mu. Tatai reiškia: ką apysakininkas ar roma
nistas pasako per tris penkis puslapius, poe
tas turi išreikšti vienu sakiniu arba vienu, 
dviem posmais. Vytauto Montvilos sovietiniai 
eilėraščiai kaip tik ir pasižymi suglaustumu.

Vytauto Montvilos naujų eilėraščių turinys 
—socialistinio realizmo turinys. O socialisti
nis realizmas kūrinyje ryškėja ne iš autoriaus 
noro iš anksto ką nors pasakyti “socialistiš- 
kai,” bet iš rašytojo nusistatymo kūrinyje ne
iškraipyti tikrovės, nenutylėti naujo gyveni
mo laimėjimų ir trūkumų. O kai rašytojai vi
sa tai stengsis pastebėti tikrovėje ir pagal sa
vo sugebėjimus išreikšti savo- kūrinyje,-—jų 
jausmai bei vaizdai neišvengiamai artės prie 
socialistinio turinio. A. LIEPSNOMIS

jo galas nyko krūmuose upelio, 
sruvenančio bažnytkaimio pašonėj 
beveik ties pat namais klebono. 
Trobelės mažos prie klebono latiko 
mėnulio šviesoje tarytum plaukė, 
lyg gyvos žąsys ežero paviršium, 
ir žvalgėsi bailiom akim į viršų 
ar nesirengia jų taikingo pulko 
plėšrusis vanagas užpulti.
Tik klebonijos namas ir jo sodas, 
kaip guburys ant ežero, atrodė, 
o kiek toliau, lyg gūžtoj voverėlė, 
dungsojo susitraukus bažnytėlė. 
Iš šitos bažnytėlės, žmonės mano, 
pasaulį visaregis dievas gano, 
galybės tinklą paslaptomis audžia 
ir kas neklauso, tą tuojau nubaudžia. 
Susirenka čia žmonės iš lūšnelių 
ir atsiklaupę meldžiasi ant kelių, 
jie graudžiai verkia ir atleisti prašo 
tas nuodėmes, kurias velniai užrašo. 
Jie semia viltį šitoj bažnytėlėj, 
klebonas gi, kaip kokioj krautuvėlėj, 
žmonių jausmais joje prekiauja 
ir piniginės duoklės reikalauja, 
nors Kristus dievo lūpom tokius barė 
ir iš bažnyčios su rimbu išvarė. 
Klebono niekad žmonės nepasotina. 
Prisiminė čia bernas savo motiną, 
kuri dažnai jam sakė: vaike žūsi, 
jei netikėsi ir kleboną plūsi.
Ir štai dabar už šitąjį plūdimą 
reikės jam sunkų pernešti likimą, 
bet šis likimas — jis gerai tai žino— 
nė vieno pas kleboną negrąžino, 
nes kartą jei teisybė kam nušvito, 

tai tam nebeišvenkt likimo šito.
Jo motina kitokį turi ūpą, 
nes tiki, kad klebono lūpom 
šventa dvasia į žmones kalba 
ir liepia pasirinkti arba — arba: 
jei netikėsi, tai atstumtas būsi 
ir miręs pragaro kančiose žūsi, 
o jei tikėsi, melsies ir kentėsi, 
tai dievo veidą amžinai regėsi. 
Ir todėl žmonės, šitaip įbauginti, 
klebonui neišdrįsta net priminti, 
kad jis kitus už nuodėmes tik bara, 
o pats daugiau tų nuodėmių pridaro. 
Čia taip supintas dievas ir klebonas, 
kad jų negal atskirti tamsūs žmonės. 
Ir bernūs, kol šviesos nepraregėjo, 
klebonui nuoširdžiai tikėjo, 
ir prieš klebono papuoštą altorių 
per maldą dėstė savo sielos norus. 
Bet kai pradėjo pas kleboną dirbti, 
jo nuoširdumas ėmė veikiai tirpti, 
nes jis pamatė, kad klebonas šitas 
gobšus, žiaurus, o dievas jo — tai litas. 
Klebonas bažnytėlėj iš alvonos 
visiems jausmingai įkalba, kad slėniui 
lengviau išlįst pro adatos skylutę, 
negu į dangų turtingam pakliūti, 
o pats tik apie turtus tegalvoja 
ir lozoriams nė cento neaukoja.
Per atlaidus, žiūrėk, suruošia balių 
ir apdeda skaniausiais valgiais stalą, 
pristato vyno, netgis užsieninio, 
ir, suvažiavę kunigai, poneliai, 
prie to dar įrita alaus statinę, 
ermyderį per visą naktį kelia.
Todėl, jeig jau teisybę akys regi, 
tai kaipgis pripažinsi tokį vagį, 
kuris viešai, be sąžinės graužimo, 
iš tikinčiųjų pinigą sau ima.
Čia bernas pažvelgė į aukštą dangų, 
lyg melsdamas pagalbos dievą brangų, 
bet ten aukštai mėnulis baltas 
atrodė susinervinęs ir šaltas.
Ir bernas, atsiminęs savo dalį, 
nuo lango žvilgsnį nukreipė į šalį— 
dangus pagalbos niekam nesuteikia, 
tik pats žmogus bėdas nuveikia. 
Tegu supras visi vargingi žmonės, 
kad tik per ją, per vėliavą raudoną, 
kurią iškėlė šiandie jis iš ryto 
o ji prieš saulę ugnimi nušvito— 
sutriuškintas pasaulyje bus vargas . . . 
Staiga įėjo į daboklę sargas.
Jis įnešė lemputę žibalinę 
ir atsargiai ant sienos pakabino. 
Jo švarkas susiglamžęs, išsipūtęs, 
lyg ne ant jo matuotas ir pasiūtas, 
ant kelnių marguliavo vargo žymės— 
tik lops ant lopo, o lopuose skylės.
—“Nusiramink,—jis berną padrąsino,— 
Va, tau lemputę draugas pakabino.
Paimk, štai, šitą ...”—sumurkė senelis, 
Į berno ranką sprausdamas raštelį. 
Paskui, išėjęs, vėl duris užkišo, 
taipos jis berną su draugais surišo.
Raštely šitam buvo parašyta, 
kad bernas tardant nieko nesakytų, 
iš kur ir kaip jis vėliavą tą gavo, 
ir kad laikytų duotą žodį savo, 
nes nieks bažnytkaimy nežino, 
kas vėliavą ant bokšto iškabino. 
Ir bernas, gniauždams šitąjį raštelį, 
pamanė: neištarsiu nė žodelio, 
nors tardant mano gyslas ištampytų 
ar į aną pasaulį nuvarytų ...

Kadangi bernas buvo jau pavargęs, 
tai ėmė snausti. Bet įėjo sargas.

Oslo miesto (Norvegijoj) moterys stovi eilėje prie krautuvės, laukdamos maisto. 
Vokiečiai okupantai suėda norvegų maistą.

Java, vas. 2G. — Japonai 
užėmė Sinkandą. vakarinėj 
daly j salos Borneo, Rytinė
je Rolandų Indijoje.

—“Atleiski, drauge,—tarė tylutėliai,— 
kad aš tave bemiegantį prikėliau, . * 
bet tau neteks vistiek čionai nakvoti... ” 

Philadelphia, Pa.
—“iCha—cha! O ką gali žinoti?” 
prajuko bernas. Jis be galo džiaugės, 
išgirdęs mielą žodį—draugas. < 
—“Ir kodėl nežinoti?—tarė senis,— 
Aš su draugais gerai susigyvenęs .. . 
Nors pištalietas kabo man prie šono, 
buržujų nekenčiu, kaip tarakonų!” 
—“Tai tu sakai, aš šičia nenakvosiu?”— 
mėgino bernas sargą kvosti.
—“žinia,—pasakė sargas nusiminęs.— 
Ne pirmas tu, taip pat nepaskutinis 
guli čionai ant narų ir galvoji 
apie laimingą vargdienių rytojų.
Visiems pasako: tuoj, gal būt, paleisim, 
paskui—kalėjime kankina, delsia.
Nors jie įrodymų neturi jokių, 
bet be įrodymų apkaltint moka, 
užtenka kyštelti kam nors liežuvį— 
ir žmogus amžinai pražuvęs!” 
—“Dabar žinau!—net atsisėdo bernas.— 
Mane čia įdavė tas juodas varnas!” 
—“Tataigi!—jutriai sušvokštė senelis.— 
Bet viską mato mūs draugų akelės . .. 
Kai tik tave žvalgyba areštavo, 
tuoj iš draugų daboklė žinią gavo, 
kad į daboklę skubinai atvaro 
klebono berną—draugą mūsų gerą, 
ir aš nuo jų tau įdaviau raštelį...
Todėl supraski, neramus sūneli, 
kad aš daboklės sargas rūstus— 
draugams padėsiu, kolei gyvas būsiu ...” 
Šie žodžiai berną netgi sugraudino, 
ir jis širdingai tarė:—“Velnias žino, 
kai du draugai vienodi susitinka, 
tai viens antram tuojau patinka. 
Vos ištarei man pirmą savo žodį, 
iš karto geras draugas pasirodei. 
Raštelį imt ar ne—nesudvejojau, 
nors aš anksčiau tavęs nepažinojau. 
Aš kalinys, o tu—daboklės sargas, 
bet aš matau—surišo mudu vargas.
Aš suprantu tave, kaip save patį, 
ir viską pernešiu—velniai nematė!” 
—“Duokš ranką, drauge!”—sargas jam pasakė, 
ir juodu draugiškai rankas pakratė.
Paskui, lyg ką negero prisiminęs, 
jam sargas tarė iš duslios krūtinės: 
—“Tave į Kauną šiąnakt veš, brolyti, 
todėl gal jau neteks pasimatyti ... ” 
Jis dar kažką sakyti jam norėjo, 
bet pro daboklės langą pastebėjo 
policininkų einančius šešėlius, 
todėl, nelaukęs anei valandėlės, 
išėjęs greit daboklę užrakino— 
geriau tegu policija nežino ...
Ir po kiek laiko sargo akys gailios 
žiūrėjo, kaip policininkai dailūs, 
į krūtines ir į pečius suaugę, 
uždėjo pančius ir išvarė draugą—

Svarbus Pranešimas Visiems 
Lietuviams.

Kovo 15 dieną, sekmadienį, 
įvyks tradicinis “Laisvės” ban- 
kietas, koncertas ir balius nau
joj vietoj—Savoy Plaza, 835 
N. Broad St., Philadelphia, 
Pa.

Koncertas prasidės 4 vai. po 
pietų; vakarienė — 6 vai., o 
šokiai — 7 vai. vak.

šiemet ant šio bankieto bus 
suvhidinta labai juokinga ko
medija — “Atvažiavo su Krai
čiu.” Teatralis veikalas Phila- 
delphijoj jau nebuvo perstaty
tas per daugelį metų, tai žmo
nėms bus naujanybė progra
moje; o kada žmonės dabarti
niame kare rimti, tai gaus 
progą smagiai pasijuokti.

Philadelphijos pažangiųjų 
žmonių dabar pareiga yra pla
čiai išgarsinti busimąjį teatro 
perstatymą, kad kuo daugiau- 

, šiai suinteresavus žmonių.
Privažiavimas į salę labai 

geras: galima važiuot Broad 
St. subve ir Išlipt Broad ir 
Fairmount Ave. Nuo Girard 
Ave. irgi netoli ateiti.

Kas metą pas mus atvyksta 
būrys draugų ir iš tolimos Bal- 
timorės. Chesterio draugai, ir 
iš kitų apylinkės miestukų lie
tuviai turėtų skaitlingai atvyk
ti į šį smagų pokilį. Rep.

Bridgeport, Conn.

Bildėdamas ant geležinių bėgių 
pajuodęs traukinys į Kauną bėgo. 
Iš garvežio, lyg kokio krokodilo, 
į viršų dūmai ir žarijos kilo, 
žarijos, lyg paklydusios žvaigždelės, 
nukritę blaškėsi ant juodo kelio, 
o pakelėje išsidriekę krūmai, 
kaip gerklės, rijo žarijuotus dūmus, 
šis traukinys, plačias akis išpūtęs, 
į Kauną berną vežė, lyg padūkęs, 
o bernas su grandinėmis ant kojų, 
pro langą žvelgdamas, kažką dūmojo. 
Gal apie rheilę, kurią skelbė Kristus, 
tik buvo aišku: išvežė—ir viskas.

Mūsų Veikla
Vasario 20 d. ALDLD kuo

pa laikė metinį susirinkimą 
Lietuvių Jaunų Vyrų Svetainė
je. Susirinkime dalyvavo ma
žai narių.

Bet vistiek buvo atlikta 
daug svarbių reikalų, ir tapo 
išrinkta valdyba 1942 m.

į valdybą įėjo: organizato
rium M. Kairis; nutarimų raš
tininku J. J. Mockaitis; fi- 

į nansų raštininku A. Jocis; iž
dininku A. Arisonienė; litera
tūros agentu F. Miknevičia.

Kortų pramogos komisija 
išdavė raportą, kur pasirodė, 
kad pramoga davė gražaus 
pelno,—liko apie $30. Komisi
ja visiems draugams ir drau
gėms, kurie prisidėjo su pa
rama, taria širdingą ačiū.

Nutarta iš iždo paaukoti 
“Laisvės” bazarui $3, ir “Vil
nies” bazarui $2.

Daug kas būtų galima nu
veikti, jeigu draugės ir drau
gai lankytų skaitlingiau susi
rinkimus. Daugumas nusi
skundžia, kad turi dirbti ilgas 
valandas ir pavargsta. Tas tie
sa, bet, draugės ir draugai, 
turim neužmiršti ir organiza-

V. Montvila. cijos reikalų; mes turim dau
giau padirbėti, kad ir prie 
sunkių aplinkybių. Tiktai to
kiu būdu mes galėsim nusukti 
fašizmui sprandą,—tik orga
nizuotai galim laimėti šį karą.

Kovo 15 dieną Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 74 
kuopa rengiasi statyt du vei
kalus: “Atvažiavo su Kraičiu” 
ir “Koks Tėvas, Toks ir Vai
kas.” Veikalai abu labai gra
žūs ir juokingi. Šias dvi ko
medijas vaidins New Haveno 
aktoriai, kurie yra gerai susi- 
mokinę. Vaidinimas įvyks Lie
tuvių Jaunų Vyrų svetainėj, 
407 .Lafayette St. Pradžia 
3:30 vai. po pietų.

Rengėjai visus širdingai 
kviečia.

Po perstatymo, bus šokiai.
F. Miknevičia.



Ketvirtas Puslapis

Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius

(Tąsa)
— Du tūkstančiai keturi šimtai! Sutin-

— Vadinas, už vieną ha po šešis šim
tus skaitytumėt? Per brangiai. Po tris, 
kad ir pasiskolinęs sumokėčiau.

— Dieu-Dieu-Dieu! Niekada!!
— Pono valia, jei pas mane į trobą nei

ni, tai ryt po pamaldų gal aš pas tams
tą užeisiu. Susitarsim. Dar ir vekselioką 
vieną kitą turiu. Kaip minėjau, neprotes
tavau. Sudarysim taip, kad ir antstolis 
neatvyks...

— Du tūkstančiai keturi šimtai litų!
Žaibas dar smarkiau rėžtelėjo per de

besis. Perkūnas trenkė. Lietus papliupo. 
Kordušas tačiau ėjo namo, palengva, ma
žais žingsniais. Dabar jam buvo vistiek. 
Tegul ir dangus nukrinta ant žemės, jis 
didesnio skausmo neperg»yvens.

Eidamas parku, visas peršlapęs vėl, 
jau trečią kartą, pradėjo galvoti apie sa
vo praeitį. Nedraugingi, žiaurūs, smulk
meniški ir niekam nepasitikį jo kaimy
nai ūkininkai, naujakuriai. Bet ar jis tu
ri teisės ant jų pykti? Kuo gi, pagaliau, 
kaltas Adomonis, jei Kordušas iš jo nori 
skolinti pinigų. Galėtų jis skolinti iš kito 
ūkininko. Niekas jam nedraudžia ir ki
tam pardavinėti žemę. Bet Kordušas, 
skolindamas iš Adomonio, turi tam tikrą 
patogumą. Jis neapsiskelbia visiem, esą 
gyvenimo baigiamas pešioti. Prekiauda
mas su Adomoniu, bet kiek išsaugoja sa
vo ambicijas. O pykti, kad jam dvarą iš
parceliavo!? Ar jis, būdamas jaunas, tur
tingas, turėdamas daug galios, dalyvavo 
gyvenimo statyme? Ne!

Perkratinėdamas save, ieškodamas pa
siteisinimo ar bent mažytės švieselės sa
vo praeity, Kordušas įėjo į palocių. 
Žvilgterėjo į veidrodį. Patinusiu žandu, 
sulytas, prasisegusia apikakle atrodė ap
verktinas. Ir ligai ilgai stovėjo prie veid
rodžio, ilgai kažką galvojo. Žaibai nusto
jo raižę debesis, dangaus pakraščiai balo.

Ūmai nusimetė švarką, nutraukė api- 
kaklę. Judesiai buvo staigūs, veidas lyg 
pragiedrėjo. Akyse vėl, tartum galuti
nam mūšiui, žybtelėjo pasiryžimo ugnis. 
Prišoko prie durų, prasidarė jas ir su
šuko:

— Kotrina!
Tarnaitė meldėsi, ne iš karto atsiliepė. 

Pagaliau atslinko, kaip šešėlis, krutino 
lūpomis ir žiūrėjo į savo poną, prikaišio
dama.

— Gana tau melstis. Perkūnas seno ne
nutrenkia.

— Vardan Dievo Tėvo... Ko gi ponas 
nori? Sulytas, baltas, kaip drobė.

— Žinai, Katriuk, ką aš tau pasaky
siu. Bet dabar rimtai, nejuokais. Rytoj 
ateis čia pas mane kaimynas. Pagamink, 
susimildama, gal tilvikų šutinį... Ne, ne, 
ne! Iškepk keletą viščiukų, baltą padažą 
padalyk. Še 10 litų. Karafaika kad bū
tų...
, Kotrinos lūpos taip smarkiai virpėjo, 
kad Kordušas net nusijuokė.

— Na, kas tau?
— Adomonis ateis.
— Taip... tas mužikas. Gal kartais ir 

su sūnum. Jis gi akademikas. Reikalus 
norim aptarti. Panelei gali pasakyti... 

. — Bijok pono Dievo! Tas Adomonis 
iščiulps iš tamstos visą dvarą. Ar aš jo 
nepažįstu? Šeimynai centrafūguotą pie
ną duoda, algų nesumoka, primanytų ak
menį graužtų, kad tik žemės daugiau ap
žiotų. Ar seniai jis turėjo 20 margų, o 
dabar, sako, jau — keturiasdešimt. Ar 
atsimeni ką tamstai a. a. ponia sakyda
vo? Neišleisk to dvarelio, gal ponaičiu
kai sugrįš... Nesusidėk, tamsta, su tuo 
činčiku. Geriau palšę parduokim, ratų 
keletas yra. Dieve mano, su tais ponais 
aš.tik neišturėsiu.

— Gana, Kotrina gana!
— Širdį man skauda. Keturiasdešimt 

metų pas tamstą tarnauju. Gaila. Jei 
taip skolinėsi, tai vistiek nieko neliks. 
Kaip sau, pagaliau, norit. Bet pietų aš 
jam nevirsiu. Gali paėdęs ateiti.

Kotrina pradėjo verkti. Kordušas dar 
keletą kartų treptelėjo kojom, aiškino, 
esą, ne tarnų reikalas sekti ponų žings
nius, tačiau nieko negelbėjo. Jis grįžo į 
savo kambarį.

— Ak, kaip sunku, kaip sunku būti po
nu. Vargšė Kantickienė. Negražiai su ja 
pasielgiau, negražiai... Štai ir man te
ko! — nulenkė jis galvą.

VHI.
Sekmadienio rytą senis Adomonis,

SeStadienis, Vasario 28, 1942EAISVB

pavasaris jau ne už kalnų ...Lawrence, Mass
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Montello, Mass

Dr. J. J. Kaškiaučius

šalčio

TEATRAS ir ŠOKIAI

Bus sulošta labai juokinga komedija

Gerbiama Visuomene! Nųnširdži

(Bus daugiau)

Rosario Quartarone, 55 m. 
amžiaus, gyvenęs 145 Bailey 
St., rastas nusižudžiusiu savo

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

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

kviečiame atsi
lankyti. Komisija deda visas pastangas kad patenkinti 
publikų kaip valgiais taip ir programa.

Greitu laiku mūs miestelyje 
Ąmęr. Raudonajam Kryžiui 
ir bendrai šalies gynimo rei
kalams bus sukelta $50,000. 
Vėliausi pranešimai sakė, kad 
jau turime sukėlę $44,000 su 
viršum. Pagal gyventojų skai
čių, tai gerai sukelta.

Nelson Dennis šeimą ištiko 
didelė nelaimė: sudegė stuba 
ir du vaikai. Apdraudos jokios 
neturėjo. Likosi kritikingoje 
padėtyje. Andover ir Lawren
ce geros širdies žmonės sume
tė jam $1,590.88.

Parodytas gražus žmonišku
mas.

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

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

Sekmadienį, Kovo-March 15

“Atvažiavo su Kraičiu”
Parašė Senas Vincas

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

kaip paprastai, atsikėlė pirmutinis. Nu
dilusiu skustuvėliu ilgai pakšėjo į ištiestą 
diržą ir, brūkštelėjęs per žilą plauką, at
sisėdo skustis. .Skutosi ilgai, čia už ūsų, 
čia už pasmakrės tampydamas, ir galvo
jo. Sūnus dar miega. Keista, kodėl jis ne
panorėjo pas Kordušą užeiti. Piktas, — 
svilino senį ši mintis, ir, sudrebinęs ran
ką, įsipiovė į lūpą.

— Pasiuto! — tarė garsiai ir ūmai nu
tilo. — Kad tik kokių nemalonumų neat
sitiktų.

Rankšluosčiu nusišluostęs, nuėjo į vir
tuvę. Ten mergos jau grūdo bulvių — bu
rokų šutinį, Adomonienė kočiojo tešlą. 
Garo buvo tiek, kiek pirty.

— Kas šiandien į bažnyčią?
— O tu ar neisi?—sulaikė kočėlą Ado

monienė.
— Ne. Aš pas Kordušą einu.
— Ir vėl...
— Pamačiusi vyro žvilgsnį, ji nukando 

žodį ir, čiuptelėjus didelę saują miltų, 
piktai barstė ant tešlos.

Adomonis išėjo. Palši debesys slinko 
žemai, sunkūs, tarytum apdrabstyti. Po 
nakties lietaus grioviai dusliai tebemur- 
mėjo, o tarpais talaškavo vanduo. Ant 
kelių dar buvo tuščia. Adomonis ėjo at
sargiai pakraščiais į lauką, susimąstęs. 
Šį kartą jam labiausiai rūpėjo, kiek va
kar nuo laukų surinkta akmenų. Priėjo 
prie vienos krūvos, kitos, trečios. Toliau 
tiesėsi ištisa akmenų tvora, gražiai ir 
stipriai sudėta, rodos, tyčia išmūryta. 
Vieną krūvelę rado plačiai pabirusią.

— Tai rakaliai! — stabtelėjo Adomo
nis. — Surinko akmenis ant pat vandens 
tako. Neprižiūrėk jų!

Senis jau buvo besilenkiąs akmenis 
sumesti, bet atsiminė, kad sekmadienio 
rytas. Gink Dieve, šventą dieną Adomo
nis dar nėra dirbęs, šešias dienas prakai
tuok, o sekmą švęsk. Sekmą ir tardavo, 
nes septintą atrodė ir poniška, ir, anot 
jo, nei Dievui nei žmogui. Netardavo nei 
sekmadienis, laikrodis ar yščius. Živato 
tavo, dziegorius, nedėlia... Neperkalbė
davo jo nė sūnus.

Ilgai stoviniavo senis ramiai, kaip stip
rus stulpas, žiūrėdamas į akmenų sienas 
ir gubas... Nė vieno šioj apylinkėj ūki
ninko nebuvo toks blogas akmenuotas 
laukas, kaip Adomonio. Dievo koronė — 
senutės jojo ūkį buvo praminusios. Nenu
siminė. Kai suko tabaką į ploną popierių, 
pats akmenis rinkdavo, o dabar, kai jau 
rūko papirosus “Žiedas,” kai užaugino 
sūnų ir išmokė agronomu — pasamdo 
grįtelninkus ir tik jų darbą prižiūri.

— Nesijuokit, Adomonis iš tų akmenų 
bažnyčią pastatys.

Adomonis seniai jau buvo įvertinęs sa
vo laukų akmenis. Jei šeimininkei kiau
šiniai suduždavo, ji tiek nesigailėdavo, 
kiek senis, pastebėjęs akmenį baloj.

— Dar pora mėnesių ir užteks, — ap
žiūrėjęs pats sau tarė.

Staiga iš kairės akmenų krūvos pakilo 
žmogus. Adomonis ne iš karto jį pastebė
jo. Galvą kryptelėjęs, net nusispiovė.

— Kad tave kur! Ko čia sliūkinėji,. 
Izidoriau? Ar prisipūtai?

Žmogysta artinos prie jo, nuo 
drebėdama, susikūprinusi.

— Kurių biesų nekalbi?
— Pa-var-gau, gaspadoriau. šla-pia...
— Tai ką, į bažnyčią kūprini?
— Taigi einu. Sakau, pažįstamus ap

lankysiu, gal dar priims pasišildyti. Pa- 
• vargau ir atsisėdau ant tų akmenėlių...

— Žiūrėk, Izidoriau, nepaškudink 
nąan... — susiraukė Adomonis .

Žmogysta krenktelėjo, užsikosėjo taip 
smarkiai, kad lazdelė, kuria buvo pasirė
męs, vis giliau ir giliau lindo >į purvą.

Senatvė, brač, ir tau.
— Na, juk aštuoniasdešimt šeštus me

telius. ..
Žmogysta pakėlė galvą. Jo akių spalva 

buvo nebeaiški, ot, tokia kaip drumzlinas 
vanduo, kaip tie lašai, varvą nuo jo su
lopytos ir perlopytos milinės skvernų. 
Krūtinė buvo atlapa, šašuota; nė suplyšę 
baltiniai jos. nepridengė. Lūpas sučiau
pęs, atkišęs, kaip antis snapą, jis vogli- 
lino žodžius tyliai. Rodos, nekalba, bet 
rankoje glamžo popierių...

— Matai, Izidoriau... Nešiodavai po 
kaimus tas bedieviškas knygas. Sakyda
vau tau: suras Dievas, nepasislėpsi. Šian
die vargsti, o dar nežinai, kas po smerčio 
bus.

Mūsų Miesto Žinutės
T. D. unija iškovojo darbi

ninkams teisę dirbti. Bosai no
rėjo visai iš darbų pravaryti 
naujus darbininkus, o pasilik
ti tiktai sau ištikimuosius, bet 
to savo tikslo jie neatsiekė: 
unija* išstojo prieš tai.

Lawrence audinyčios dabar
tiniu laiku silpnokai dirba ir, 
kiek patirta, iš darbų bus pa
leista nemažai darbininkų, — 
apie 2,000. Tai didelis skai
čius. Unijos direktorius J. 
Bemford, permatydamas, kad 
daug darbininkų bus paliuo- 
suotų iš darbų, greitai užpro
testavo prieš tai bosams; spe
cialiai sušaukė unijos Genera
linę Tarybą, kad šitą klausimą 
apsvarstytų. Tas mitingas-pa- 
sitarimas buvo sušauktas iš vi
sų skyrių atstovų, kad suži
noti tikrąją padėtį visose dirb
tuvėse ir jų skyriuose.

Pasirodė, kad kai kurių 
skyrių senieji darbininkai j ieš
ko pirmenybių. Jie nenori ly
giai dirbti su naujaisiais; jie 
nori dirbti ištisą savaitę, o vė
liau priimtus darbininkus pa- 
liuosuoti iš darbų, šitas klausi
mas buvo nutartas leisti balsa
vimui visų darbininkų. Tai gan 
demokratiškas būdas darbinin
kų klausimų išrišimui. Kai bu
vo balsavimas, tai didžiuma 
slaptu balsavimu pasisakė, 
kad darbo valandos būtų pasi
dalinta proporcionaliai tarp 
visų darbininkų.

Kaip gerai turėti gerą uni
ją. Ji randa žmonišką būdą 
savo problemų išrišimui.

Daugelis tų taip vadinamų 
naujų darbininkų nėra jau taip 
nauji: kiti jų yra jau virš me
tų ir daugiau išdirbę. Bet 
jeigu neturėtume unijos, tai 
daugeliui jų būt tekę pasiimti 
savo sermėgaites ir eiti iš dirb
tuvės laukan.

Dabar išėjo kitaip. Kad ir 
trumpiau dirbant, bet vistiek 
aktualaus bado nekentėsi. O 
tai Jabai svarbu. Todėl visi 
darbjninkai bei darbininkės 
turėtų priklausyti prie šios ko
vingos ir* teisingos unijos! Ne
vilkinant matykite savo sky
riaus (departmento) unijos 
delegatus, o jie jums duos rei
kalingas informacijas, kaip 
įstoti unijom Turime būt orga
nizuoti, priklausyt unijai, jei
gu nenorime būt kompanijos 
išmestais iš darbo. Dabar lai
kas apsirubežiuoti bei apsi
saugoti !

Daugelis iškalbauja, saky
dami, kad jie “nežino,” kur 
eina jų kas savaitę unijai su
mokami kvoteriai (25c.). Tie 
pinigai eina geron vieton. Jie 
eina unijos organizaciniams 
reikalams ir kitiems svarbiems 
dalykams. Pavyzdžiui, mūsų 
127 lokalas perka J.A.V. Ap
sigynimo Bonų kas mėnuo po 
$100 vertės. Tai yra geras 
darbas: didelė paspirtis mūs 
šaliai, kuriai reikalingi pini
gai apsigynimui nuo fašistinių 
užpuolikų. Stiprindami savo 
šalį, mes stipriname ir mūs 
šalies talkininkus — Angliją, 
Sovietų Sąjungą ir Chiniją, — 
besigrumiančius su fašistiniais 
agresoriais.

Ledininkai nusiskundžia ne
gauną darbininkų ledui kirsti. 
Prityrę tame darbe darbinin
kai dabar nuėję į valdiškus 
darbus ir nenorį prie ledų 
dirbti. Bet tai ne tikroji prie
žastis. Tikroji priežastis yra 
ta, kad ledo verslo operuoto jai 
permažai darbininkams mo
kėdavo, — darbininkai nenori 
dirbti už 35c. į valandą, kaip 
mokėdavo pastaraisiais metais. 
Kaip greitai pradės darbinin
kams daugiau mokėti už jų 
sunkų .darbą, taip greit jų pri- 

| bus kiek tik reikiant. Ir jiems 
algos būsiančios pakeltos, nes

čionai mirė drg. Broniaus 
Gumausko (h a v erhill’iečio) 
sesuo. Palaidota vasario 9 d. 
Kadangi velionė buvo tikinti 
moteris, tai ji ir palaidota su 
bažnytinėm apeigom. Ji prieš 
mirsiant savo brolio pageida
vusi bažnytiniai jos kūną pa
laidoti, tai brolis jos prašymą 
ir išpildė.

Apgailestauju draugo Bro
niaus, netekusio savo sesutės!

Methuen lokalinio teismo 
patvarkymu, yra baudžiami 
pinigiškai tie, kurie palieka 
savo automobilius “parkinti” 
gatvėje. Miestelio valdžia iš
leido tam įstatymą pereito 
gruodžio mėnesį. Automobiliai 
dabar turi būt paliekami tik 
tam, tikrose pastatymo vietose 
arba garadžiuose. Automobi
lių savininkai turėtų apsižiū
rėti, kad nereikėtų bausmė pa
nešti.

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. GLennaore 5-6191

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: E Ver green 8-9770

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObrldge 6880 

OFISO VALANDOS: 
2*4 ir 6-8 vakare 
Nedėlioinis Ir Šventadieniais i 
10-12 ryte

paties namuose. Saužudžio kū
ną rado jo sūnus, 14 metų am
žiaus, kai jis parėjo namo. Nu
sižudymo vietoj policija rado 
keistą sceną: ant grindų buvo 
išnarstytas ir sudaužytas ra
dijas, sudaužytos lėkštės ir ki
ti dalykai.

Policija teigia, kad nelai- 
mingasai saužudystės aktą ga
lėjęs papildyti besiklausyda
mas perdaug žinių apie karą. 
Sakoma, jis buvęs didelis Mus- 
solinio patrijotas.

L. K. Biuras.

Pastaba: ' f
Aš nuo savęs patarčiau, kad 

kitą kart, kada vėl bus paskai
tos surengtos Montelloj, tai 
kad dar daugiau ateitų klau- 
sovų, nes tie, kurie nealsilan- 
ko, praleidžia gerą progą iš
girst ką nors naudingo dėl 
sveikatos t.t.; ir kas dar, tai 
kad nieko nekainuoja. Pa
klauskite tų, kurie buvo pa
skaitose. Nebūkit, montellie- 
čiai, tinginiai!

Ona Mineikiūtė.

Dr. J. F. Boriso Paskaita
Vasario 22 d. Birutės Pa- 

šelpinė Draugija surengė pa
skaitą. Įžanga buvo veltui. Su
ėjo apie 250 žmonių. Paskai
tą davė Dr. J. F. Borisas, iš 
So. Boston. Jis jau keletą kar
tų yra davęs paskaitų čionai, 
Montelloj. Jo tema buvo 
“žmogaus Psichiniai Jausmai 
ir Būdai.” Jis aiškino, kodėl 
žmonės jaučia, pyksta, pasige
ria; kodėl mes turime gėdą ir 
taip toliau. Kaip ir visada, Dr. 
Boriso paskaita buvo interesin
ga, naudinga ir labai patiko 
visiems atsilankiusiems.

ANGLIJAI TEBEGRĘSIA 
NACIŲ ĮSIVERŽIMAS
London, vas. 26. — Anglų 

spauda rašo, jog dabar grę- 
sia Anglijai toks didelis na
cių įsiveržimo pavojus, kaip 
bet kada pirmiau nuo karo 
pradžios.

CHARLES*
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyek ir Maujcr Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

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

krautuvę. Tai krautuve, 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 4-8779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

PHILADELPHIA, PA
Prašome įsitėmyti ir būti

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

Tarpe Poplar ir Girard Ave.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 27. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Sovietinė kariuomenė vas. 26 d. žygiavo pirmyn, 

žiūrint stipraus priešinimosi iš vokiečių pusės, ir 
ėmė kelias apgyventas vietas.

Vas. 24 d. trisdešimt keturi priešų orlaiviai buvo 
kirsti žemyn, o ne 20, kaip kad pirmiau pranešta.

Vas. 25 d. per kautynes ore buvo nušauta žemyn 17 
vokiečių orlaivių, o keturi kiti sunaikinti pačioje priešų 
stovykloje. Viso per dieną tapo sunaikinta 21-nas vo
kiečių orlaivis. Sovietai prarado penkis savo lėktuvus.

Vienas Sovietų gvardijos dalinys, veikdamas vakari
niame fronte, per nakties mūšį sunaikino tris batalio
nus priešo pėstininkų ir užėmė vieną svarbią vietą.

Jeigu Talkininkai Taipgi Pul
tų Nacius, Hitleris Galėtų Būt 
Sumuštas Šią Vasarą, Sako 
Sovietų Atstovas Litvinov 
(Tąsa nuo 1 puslapio)

sti visas galinčias kovoti 
spėkas iš savo ' 
‘talkininkų’ — Vengrijos, 
Rumunijos, Bulgarijos, Slo
vakijos ir kitų — prieš So
vietus rytiniame fronte.

□-----------------------------------
Tai tuo tikslu jis deklamavo 
prieš bolševizmo baubą, su- 
lipdė vadinamąją sutartį 
prieš Komunistų Internacio
nalą ir neatlaidžiai stengėsi 
pastot kelią glaudiems ly- 

išiams tarp Sovietų Sąjun-
PAVASARIO ŽYGIAI GA-'gos ir vakariniu valstybių;

LI VISKĄ NULEMTI ipati jo apgavinga bepusiš- 
“Jis ruošiasi pavasarinei' ^um0 s«tarti.s Sovietų 

ofensyvai, ir jis puikiai su- Sąjunga taipgi sieke to pa- 
pranta reikšmę šios kovos ties 1 8 °’ 
rytuose, nes ta kova išsprę-j “Mes daug girdime apie 
šių ne tik jo paties likimą, bendras pastangas Jungtį- 
bet visos fašistų Ašies liki
mą. Jis žino, kad arba jis 
laimės šią kovą ir laimės 
viską, arba jeigu jis ją pra
ras, tai praras viską. Mes 
norėtume, kad mūsų Talki
ninkai ir draugai tatai ma
tytų taip aiškiai, kaip Hit
leris mato, ir kad jie atitin
kamai veiktų...

“Ateinantį pavasarį ryti
niame (Sovietų) fronte į- 
vyks tokie karo veiksmai, 
kurie turi būti laikomi tik
rai svarbiausiais; kova su 
Hitleriu ten pasieks aukš
čiausią čiukurą, ir mes no
rėtume, kad pirm to gauti 
visą didžiausią galimą para
mą iš mūsų talkininkų.
PAVARTOT VISAS TAL

KININKŲ jėgas
Mes norėtume, kad visos 

Talkininkų jėgos apie tą lai
ką būtų pavartotos veiks
mams ir kad tada pas 
juos nebūtų jokių bergždžiai 
stovinčių armijų, vietoje 
stovinčių laivynų ir nieko 
neveikiančių orlaivynų; ir 
visos karinės medžiagos 
turėtų būti nusiųstos į tas 
vietas, kur jų labiausiai rei
kia.

“Mes išplėšėme užpuolan- 
čiųjų veiksmų iniciatyvą iš 
vokiečių komandos. Tad bū
tų apverktinas dalykas, jei
gu mes prarastume šią 
iniciatyvą dėl stokos tinka
mos ir laiku pristatytos pa
galbos.

“Man atrodo, kad per il
gą laiką dar nebus nule- 
miančiųjų mūšių ar ofensy- 
vų kituose frontuose, kaip 
tik Europoje, bent iki tol, 
kol Jungtinėse Valstijose 
subręs gana didelės jėgos. 
Bet ofensyvos veiksmai, ir 
tai sprendžiamieji, bus ga
limi Europoj prieš tą Vi
suomenės Priešą Pirmojo 
Numerio.

“Aišku, jog kirst nule
nkiantįjį smūgį Hitleriui, tai 
reikštų sutriuškint visą fa
šistų Ašį ir išspręst Jungti
nių Tautų klausimus daug 
trumpesniu laiku ir su kur 
kas mažiau vargo.

“Bet kaip tatai padaryti?

nių Tautų laimėti pergalę. 
!Bet bendros pastangos, ku
riose nėra kariavimo išvien, 
gali būti nepakankamos, 
.. .jeigu gerai įrengtos ar
mijos kur nors vakaruose 
nedalyvauja kautynėse, kuo
met sprendžiamieji mūšiai 
verda rytiniame (Sovietų) 
fronte. .. .Tiktai per ofen
syvos žygius dviejuose ar 
daugiau frontuose tuo pa
čiu laiku tegalima būtų ap
sidirbti su ginkluotomis 
Hitlerio jėgomis.

“Karas jau būtų laimėtas, 
jeigu nebūtų praleista pro
gų. Dabar kariniai mūsų 
Talkininkų virš ininkai 
smulkmeniškai svarsto to
kias progas, ir aš norėčiau, 
kad jie padarytų teisingus 
sprendimus. Šiaip ar taip, 
tačiau, mano valdžia, Rau
donoji Armija ir Sovietų 
Sąjungos tautos atliks sa
vo pareigą bendrajame rei
kale. Jie ir toliau kirs smū
gius Hitlerio gaujoms, kiek 
tik išgalės, ir dar daugiau.”

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 28 d. vasario (Feb.) 

bus rodomos dvi Sovietų filmos ~ 
“The Girl From Leningrad” ir kita 
“A Day in Soviet Russia,” taipgi vė
liausios žinios (news) iš Sovietų 
fronto. Įvyks Bushnell Memorial, 
prasidės 8:20 vakare. Įžanga 55c ir 
$1.10, su taksais. Pelnas skiriamas 
pagelbai Raudonosios Armijos.

HARTFORD^ CONN.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks Kovo-March 1 d., 4 vai. 
po pietų, 155 Hungerford St., Lais
vės Choro name. Visos nares malo
nėkite būt laiku ir naujų narių at- 
sivest pasistengkime. ' Po susirinki
mo bus draugiškas pasikalbėjimas. 
— Kviečia sekr. V. K.

(48-49)

REIKALAUJA VAKARŲ 
FRONTO PRIEŠ HITLERĮ

“Pats Hitleris savo raš
tuose visiškai aiškiai pasa
kė, kad vienintelis dalykas, 
kurio jis bijo, tai karo dau
giau, negu viename fronte.

čią vietą vasario 28 dieną; pradžia 
8:30 vai. vakare. Bus alaus ir už
kandžių nemokamai. Jūs mane pa- 
rėmėt vajaus laike, tai aš jumis už 
tai pamylėsiu. Prašau nepamiršti 
vasario 28 dienos. — Draugiškai — 
A. Stripeika. , (47-49)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinanti sekmadienį, 1 d. kovo, 

įvyks visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų susirinkimas dėlei “Lais
vės” bankieto, kuris įvyks 15 dieną 
kovo, Savoy Plaza, 835 N. Broad 
St. Visų organizacijų nariai būtinai 
dalyvaukite. Pradžia 3-čią vai. po 
pietų, Liaudies name, 735 Fairmount 
Ave. Gaukit garsinimų į programą 
ir visus garsinimus suneškit į šį 
susirinkimą, nes bus paskutinis su
sirinkimas. Gaukit darbininkų prie 
bankieto. Pagelbėkit, draugės ir 
draugai, prie šio didelio parengimo. 
— Komisija. (47-49)

WORCESTER, MASS.
Paskaitos sveikatos klausimu. Pre

legentas mūsų Daktaras Kazimieras 
Piavvlokas. įvyks 1 d. kovo (March), 
2 vai. po pietų, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Šias paskaitas ren
gia Sūnų ir Dukterų Broliška Drau
gija. Si Draugija turi 500 narių. 
Kviečiam visus dalyvauti. įžangos 
nėra. Ateikite, susipažinkite su sa
vo Daktaru. Jis yra narys mūsų 
Draugijos, tai geras simpatikas ir 
teisingas Daktaras. Būkite visi, o 
naudos turėsite. — Užkviečia Komi
sija. (47-49)

' MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pirmadienj, kovo (Marelį) 2, 
net. Taut. iNamo kambariuose, 7:30 
vai. vakare. Visi nariai dalyvaukite, 
nes yra labai svarbių reikalų, 
nuos

• kalbų 
musų 
girnas
f inansų Kast.

ku- 
pra- 

kuns paskirtas
turim atlikti, kaip tai: 
maršrutas,

kolonijai 17 kovo, ir pnsiren- 
pne pavasarinio veikimo. — 

G. Simaitis.
(47-49)

W HULLdaLL KE.1A1L
titer, W in©, Liquor

that License No. 
tne undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 
St., borough of 

County of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given 
L i>J7 has been issued to 
to sell, wine and liquor at 
tion 107 ot the Alcoholic 
naw at -13 beuermernorn 
Brooklyn, 
off the premises. 

vhaKLES LOFFMAN 
(Boro Hall Liquor Store) 

Schermerhorn St., Brooklyn,43 N.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 57 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I«iw at 941 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off '

941

the premises.
PATRICK V. MELIA

Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1135 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 788 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANTHONY ROSSI 
(Rossi Food Products)

788 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 978 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3009 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN J. QUINN 
3009 Quentin Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 has been issued to the .undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1081 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH VINCENT DELANEY, SR. 
1081 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1080 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ALBERT MULLER
1080 Bergen St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to soil, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 34 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of ĮCings, to be consumed 
off the premises,

HENNESSY WINE & LIQUOR, INC. 
34 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 69 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 519 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off 'the premises.

BREVOORT WINE & LIQUOR 
STORE, INC.

Fianklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1497 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control

■ Law at 990 Flatbush Avenue, Borough of . 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off ‘

HARRISON, N. J.
Susirinkimas LLD 136 kuopos 

įvyks Kovo-March 1 d., 2:30 vai. po 
pietų, po antrašu 15-17 Ann St., 
Harrison, N. J., tai yra sekantį sek
madienį. Malonėkite visi draugai ir 
draugės ateiti į šį susirinkimą, taip 
pat atsiveskite ir naujų draugų pri
rašymui į viršminėtą organizaciją. 
— V. Zelin. (48-49)

EASTON, PA.
Darbininkų Literatūros Draugijos 

13 kuopos susirinkimas įvyks sek
madienį, Kovo-March 1 d., 2:30 vai. 
po pietų, Y. M. H. A. svetainėje, 
Walinut ir Ferry Sts., Easton, Pa. 
Draugai ir draugės, 
atsilankyti ir naujų draugų atsi
vesti.

nepamirškite

— Sekr. K. J. A (48-49)

Court

ELIZABETH, N. J.
Įsitėmykite

Spalio 26 d., 1941 m., 408
St. buvo suruoštas Elizabeth© Vaji-
ninkams balius. Tai draugės ir drau
gai, kurie dalyvavot tam© baliuje, 
tai aš jumis visus užkviečiu į tą pa-

990

the premises.
SCHMUKŲER’S WINE & LIQUOR 

STORE, INC.
Flat.bush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 'hereby given that License No. 
L 254 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 498 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

KURLAND LIQUORS, INC.
408 Jay St., Brooklyn, N. Y<,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 56 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T-mw at 1060 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH CANEPA 
1060 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 775 has been issued to tho undersigned 
to sell, wine ami liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 124 Montague Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

WILLIAM H. VAN VLECK. INC. 
124 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1522 has been issued to the undersigned 
to soli, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 18 Newkirk Plaza, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

NEWKIRK STATION LIQUORS & 
WINES, INC.

18 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL .’’.343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2(11—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

FOX’S RAIL, INC.
26X—5lh Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES SKELBKITES LAISVĖJE
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 161—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL 
Ave., Brooklyn, N. Y.161—5th

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
RL 1226 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 804 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises,

FRANK KLONOWSKI
Ave., Brooklyn, N. Y.804—3rd

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
RL 4294 . . _ . .
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6802—3rd Ave., Borough <.t 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IDA VOGEL
6802—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6214 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5311—3rd Ave., Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO MATALE 
(Savoy Tavern)

5311—3rd Ave., Brooklyn," N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 4741 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139—58th St. & 136—5/th 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises 

ORIGINAL MAGNET, 
St. & 
St.

139—58th
136—57 th

INC.

Brooklyn, N.

to

is hereby given that License No.NOTICE
1CL 1134 ha-s been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4723—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
4723—1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 42U7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4224—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KIBE LIQUORMAN 
4224—-3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8bu0—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LA 'lUuRAINE CAFE, INC. 
8500 - 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 4110 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer, wine 
Section 197 of the 
trol 
Place 
Kings

md liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 

iw al 99 -5th Ave. & 6-8-10 1 
Borough of Brooklyn, County 

to be consumed on the premises 
PATRICK J. MURPHY 
(Murph's Bar & Grill) 

99—5th Ave. & 
6-8-10 Park Brooklyn,

l’ark
■ of

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Lincoln Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD FREIBERG
324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 553 Fulton St. & 6-10 DeKalb 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DeKALB FULTON FOODS, INC. 
553 Fulton St. & 
6-10 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
KL 2318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 284 Scholes St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

CHARLES VIGUNAS
284 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7201—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOHN M. SULLIVAN 
Ave., Brooklyn,7201—-5th N.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
RL 4329 ___
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 371 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN
371 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Uw at 109 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of King?, to be consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1219 has been issued to the undersigned • 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law 
Humboldt 
of Kings,

at 196 Johnson Ave., and 147 
St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises. 

VITO LICAVOLI
(Rex Tavern) 

li.'G Johnson Ave. & 
147 Humboldt St Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43 Debevoisc Place, Borough of 
Brooklyn 
on

43

County of Kings, to be consumed 
the premises.

PARAMOUNT RECREATION 
CENTRE, INC.

Dcbevoiso Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
| RW 29) lias been issued to the undersigned , 

to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law nt ' 
128 No. 10th St., Borough of Brooklyn, | 
County of Kings, to be consumed on the

128 No.
JOHN ANDERSON

I9lh St., Brooklyn, N.

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

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

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

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

.85 
$1.25 
$3.00

valgyti

praneša 
galima

Prisiunčiame i 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 bitininkystes 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 
Avenue.

LIETUVIŠKA *

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

j

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 31-33 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

GUNTHER 
31-33 Cumberland St N. \ .

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 239 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK 
(Mack’s Tavern) '

239 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1801—10th Ave., 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS 
1801—10th Ave.,

Borough of 
Kings, to be consumed

S. KIRNAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1048-64 Ocean Parkway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-64 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
IcW 310 
to sell 
107 of 
124 -- 
County
premises.

is hereby given that License
has been issued to the undersigned 

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

41st Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings,

No. '

to be consumed on the

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

121—list
JOHN SARNOWSKI

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RW 256 
to sell 
107 of 
210 ■ 
County 
premises.

FERDINANDO E J ,E1 ■’AN T E 
210 —-42nd St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

42nd Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
W 22 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control La\

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

"18 Court 
County of 
premises.

♦j 18 Guur t

Brooklyn.
the

DOMENICO SCOTTO
St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 12333 has been issued to the undersigned 
to sill beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Wyckoff Avenue, Borough cf Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. MICHITSCH
176 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

XXXXXXXXXXX

MATTHEW P. BALIAS

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

XXXXXXXXXXX’

LORIMER RESTAURACIJA I
417 LORIMER ST

ANTANAS BARZDA, Savininkas

BROOKLYN“Labvės” Name

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)
LAISNIUOTAS GRABQRIUS

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

qOOOOOOOOOX

S

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena.

Gaspadoriškni 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 Komj
ĮDEDAME master-kraft oil bu 

I Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam

amja
tNERS
Bbiler)^ -

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdčs tinkamą ‘'burner*’ 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus bo jokio mokesčio.

TRU-EMBER fuel co., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

• M
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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. PETRAITIENĖ IR SŪNA1
Jūą mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymų

Xk- <

J 4

J
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NewWko^Ė^^2inlos
Ponia I (ooseveltiene į Sve- Flynn Bankiete Sukėlė Aukų 

turgimius Žmones Browderio Laisvinimui
K e t v i it a d i e n i o v a k a re ant nepaprasta moteriške. Kalba Pereito trečiadienio vakarą,

44th St. “New York Times 
Hali“ patalpoje kalbėjo ponia 
Rooscveltienė. Susirinkimas 
buvo specialiai sušauktas 
klausimu, “Kaip sveturgimiai 
amerikiečiai galėtų dalyvauti 
civiliniam apsigynime?“ Su
kviesta buvo apie penki šimtai 
.įvairių tautinių grupių žmo
nių. Teko dalyvauti ir “Lais
vės“ atstovui.

labai sklandžiai, klausovą pri
traukia savo asmenybe. Savo 
kalbą papuošia gražiomis pa
tarlėmis, posakiais ir pasakai
tėmis.

Ponia Itooscveltiene nurodi
nėjo, kad milžiniška didžiuma 
sveturgimių amerikiečių yra 
ištikimi šiam kraštui ir šim-

puošniam Aldine Kliube, 
New Yorke, buvo suruošta 
puota pagerbti Ęlizabeth Gur
ley Flynn, paskelbusią komu
nistę kalbėtoją-veikėją, Pilie
čių Komiteto Browderiui Lais
vinti sekretorę jos sugrįžimo 
aktyvėn veiklon proga. Flynn 
ilgoką laiką sirgo, buvo ligo

tu procentų remia dabartinį 
Suvienytų Tautų ' karą prieš 
hitlerinį barbarizmą. Ji pabrė
žė sveturgimių rolę pastatyme 
Amerikos, kokia ji šiandien 
yra. Sakė, demokratija turi

ninėj.
Mišrios p u b 1 i k os—m o k yt o j ų, 

gydytojų, advokatų, meninin
kų, šapos darbininkų galėjo 
būti per 700.

Po geros vakarienės (už ku-
būti plečiama, žmonių civili--Mą mokėta po $2), įvyko kal
nūs teisės turi būti apsaugo
mos. Aiškino ekonominę pro
blemą šiame kare. Nedarbas, 
sakė ji, yra tokia piktybė, ku
ri tikrai civilizuotoj visuome
nėje neturėtų rasti vietos. 
Kvietė sveturgimius plačiai įsi
traukti į civilinį apsigynimą ir 
pasiaukoti šio karo laimėji
mui. Ji ragino ruoštis prie pa
darymo tokios taikos, kuri bū
tų naudinga visiems žmonėms 
ir visoms tautoms, kuri suteik
tų pasauliui skaistesnį ir žmo
niškesnį gyvenimą, ant visa
dos panaikintų karus ir jų 
priežastis.

bų ir dainų programa, pasta
rojoj dalyvaujant Liaudies 
Chorui ir Negrų Kvintetui, 
adv. Joseph Brodsky, Samuel 
A. Darcy, adv. Osmond K. 
Fraenkel, Klaudija Jones, 
Sam. Kramberg iš maisto dar
biu. unijos, Dr. Max Yergan, 
Robert Minor ir kiti. Visi kal
bėtojai savo kalbas kreipė į 
Browderio išlaisvinimą—ragino 
daugiau, stipriau padirbėti, 
didesnes minias darbininkų, 
jų organizacijas įtraukti į 
Browderio laisvinimo kampa
niją, dirbti sušaukimui sėk
mingos nacionalės konferenci-

l’os už Browderio išlaisvinimą.
Minėta konferencija įvyks 

kovo 28-29, New Yorke.
Vakaro pirmininkui adv. 

Brodskiui atsišaukus aukų, 
Browderio laisvinimo kampa
nijos darbui surinkta virš $1,- 
200 pinigais, arti dviejų tūks
tančių su p.ažadais.

Gi pačiai to vakaro garbes 
viešniai, varde Auksorių Darb. 
Unijos, įteikta auksinis raktas- 
saga, simbolizuojantis jos il
gametę veiklą už išlaisvinimą 
darbininkų ekonominės ir po
litinės kovos kalinių, su lin
kėjimais greitai atidaryti ka
lėjimo duris išlaisvinimui 
Browderio, vadovaujančio ko
votojo prieš fašizmą.

Kita dovana buvo jos pa
čios portretas, pieštas pagal 
jos fotografiją per žymią ar
tistę.

Mitinge nepaprastas nuo
taikas sukėlė pasirodymas 
dviejų jūrininkų, kurie kovoje 
prieš hitlerizmą jau žiūrėjo 
mirčiai tiesiai akysna, buvo 
perstatytas Carl Ilmoni, nuo 
torpeduoto laivo Pan Mass, ir 
Lawrence Simpson, išgelbėtas 
iš Hitlerio kalėjimo 1937 me
tais. Rep.

Komunistu Mitingo Publika 
Netilpo Salėn; Kalbėta 
Apsigynimo Reikalais

Vasario 26-tos vakarą, Wa
shington Palace, So. 9th St., 
Williamsburge, įvyko Komu
nistų Partijos ir Jaunų, Komu
nistų Lygos sušauktas masinis 
mitingas, apsigynimo ir Brow
derio laisvinimo klausimais.

Viena iš kalbėtojų buvo 
jaunuole, vokiečių kilmės am
erikietė, jauna komunistė, ku
rios vyras jau tarnauja Ame
rikos ginkluotose jėgose sumu
šimui hitlerinės - fašistinės 
Ašies agresorių. Ji sakė, jog 
išėjusių kariuomenėn vyrų 
žmonos, mylėtinės, seserys, 
motinos didžiuojamės savo ša- 
lį-demokratiją ginančiais vy-, 
rais. Raudoti, sakė ji, mes 
neišgalime. Priešingai, mes vi
są savo energiją privalome pa
aukauti darbui ir dar kartą

pasidarbuoti — parašyti savo, 
assemblymanui ir valstijos se
natoriui laiškelį su raginimu 
išlaikyti 5 centų Tėra—neleis
ti jo pakelti. Didžiąją dalį sa
vo kalbos Cacchione vyriausia 
pašventė akstinimui uoliau 
dirbti ir veikti rėmimui karo 
prieš fašizmą. Pasakė įspūdin
gą kalbą. Klausai jo ir did
žiuojies, kad turime Miesto 
Taryboje širdingą liaudies rei
kalų atstovą, tikrą demokrati
jos gynėją-patriotą.

Jaunas komunistas atsišau
kė aukų Amerikos Raudona
jam Kryžiui, įrengimui krau
jo perleidimo aparatų, vaito
jimui karo fronte, kuomi iš- 
gelbstima sužeistų gyvastys. 
Jis pastebėjo, jog neužilgo 
jaunus komunistus atstovaus 
tik merginos kalbėtojos, nes 
vaikinai bus įvairiuose fron
tuose. Jau dabar; sakė kalbė
tojas, mūsų sekcija yra išleidus 
virš 50 narių ir bile dieną li

kusieji tikimės būti po gink^ 
lu.

Po prakalbų rodyta judžiai 
—vienas demonstruoja, kaip 
naikinti padegėjas bombas, o 
kitas—iš Sovietų karo fronto.

Publikos buvo prisėsta ir 
pristota kiekvienas kampelis 
salės ir koridorius iki išlauki
nių durų, o apie 50 turėjo 
siųsti namo nuo durų, nes ne
bebuvo galima įeiti. Pasirodo, 
komunistai turės problemą 
jieškoti didesnių patalpų. Pu
bliką, didelėje didžiumoje, su
darė jaunimas.

Rep.

Pagrasinęs nušauti savo 
žmoną, L. Pipino, kriaučius, 
343 Grove St., sulaikytas be 
kaucijos iki kvotimo.

J. Busman, 76 m., iššoko 
mirtin pro langą iš žydų senu
kų prieglaudos namo, 43 St. 
Marks Place.

i

MRS. ROOSEVELT

Rooseveltienės kalba buvo 
paskelbta per radiją. Jos te
ma buvo : “Amerikos Vienybė 
ir Tautinis Apsigynimas.” Pir
mu sykiu man teko ją matyti 
ir girdėti kalbant. Tai tikrai

Po jos kalbos buvo nema
žai klausimų ir diskusijų.

Apart Rooseveltienės, dar 
kalbėjo ponia Winthroop W. 
Aldrich ir ponas Arthur Har
low, kurie darbuojasi civili
niam apsigynime New Yorke.

Rep.

Piliečių Kliube
įvesdinimui naujo gaspado- 

riaus, Juozo Zakarausko, Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubas 
rengia šaunų pažmonį šešta
dienio vakarą,' vasario 28-tą

Laisvės Radio

“Vakarinių Valstijų Lietuviai Širdingai 
Mus Priėmė ir Parėmė”

Taip pareiškė Antanas Bim
ba, vienas iš dienraščio Lais-

ba, davė progą pamatyti-pa- 
žinti Ameriką, pamatyti jos

vės redaktorių, Lietuvių Lite- stebūklų. Tačiau pačiu nuosta-

(šį vakarą). Bus šokiai ir ge
rų vaišių-valgių ir gėrimų. Šo
kiams įžanga nemokama. 
Kviečia visus. Pradžia 7 vai. 
vakare.

ratūros Draugijos Centro pir
mininkas, sugrįžęs iš arti dvie
jų mėnesių kelionės vakarinė
se valstijose su prakalbų ir 
o r g a n i z a cinių susirinkimų 
maršrutu kaipo šių įstaigų at
stovas.

Vakariečiai maršrutą rengė 
ir paramą dienraščiui teikė, 
sako d. Bimba, energingai ir 
pasišventusiai. To pasekmėj 
gauta gražios paramos šiom 
įstaigom, taipgi priešfašisti- 
niam judėjimui abelnai.

A. Bimba žadėjo parašyti 
trumpų bruožų apie vakarinių 
valstijų lietuvių veiklą.

Paskubusiai skaisčia Kali
fornijos saule pakeleiviui ma
žai tekę pasidžiaugti, nes pa
taikęs į patį lietingąjį sezoną, 
taipgi šaltąjį sezoną, nes tik 
kartą kitą tegalėjęs be ploš- 
čiaus išeiti gatvėn.—Kitą syk 
būčiau gudresnis,—sakė jis,— 
važiuočiau kokiu mėnesiu vė
liau.

“Pamačiau Ameriką”
Kelionė per tuos milžiniš

kuosius plotus, sako d. Bim-

biausiu jis laiko jos didumą, 
žiūrint į žemlapį, skaitlinėmis 
rokuojant mylias anaiptol ne
gaunasi to grandioziško vaiz
do, koks gaunasi tas mylias 
pervažiuojant busu per tokias 
'vietas, kur plotų plotuose stu- 
belės neužmatyt.

Grįžtant iš vakarų, mūsų 
rytinės valstijos—kurios atro
do labai erdvingomis palygi
nus su vakarinės Europos 
mums žinomais kraštais—jau
čiasi kaž-kaip suspaustomis, 
ankštomis, kuomet iš abiejų 
kelio pusių matosi kaimas po 
kaimo, miestas po miesto ir 
pagaliau susiveda į milžiniškų 
mūru miestą New Yorka, v 4-

“40 Žemiau Zero”
Ilgoj kelionėj tekę patilti 

“šilto ir šalto“, kalbant apie 
oro temperatūrą; pastarojo 
daugiau. Taip, pavyzdin, But
te, Montanoj, užtikęs 40 laips
nių žemiau zero. Tikėjęsis pa
bėgti nuo šalčių pasirenkant 
tolimesnį kelią per Salt Lake 
City, Utah. Bet čia suradęs 35 
laipsnius žemiau zero.

Motery Diena
Tarptautinė Moterų Diena- 

Kovo 8-ta — tik už savaitės. 
Jai paminėti moterys ruošia 
smagią “Arbatos Parę” kovo 
8-tą, Laisvės salėje. Visi pra
šomi jon ruoštis ir kviesti sa
vo draugus. Prasidės 4 vai. po 
pietų. Bilietas tik 35 c.

Suaugusios Dvynukės

a

Užkviečia,
AIDO CHORAS.

AIDO CHORO 
metine 

VAKARIENĖ 
įvyks šeštadienį 

Kovo 14 March
Liet. Amen Piliečiu Kliub?

280 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vak. •

Vakarienės tikietas $1.50 
Vien šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

žodžiu, kelionę turėjo įspū
dingą ir mūsų judėjimui nau
dingą. Rep.

30 NACIŲ ŠNIPŲ LAIVE 
NORMANDIE

Washington, vas. 26.—Kon- 
gresmanas Dickstein tvirtina, 
kad naciai turėjo 30 savo šni
pų laive “Normandie”, kuris 
buvo padegtas (ir matyt, su
sprogdintas) New Yorke.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kukorius dirbti lietu

viškame restaurante. Gera alga ir 
patogios darbo sąlygos. Taipgi rei- 
galingas ir indų plovikas (dish
washer). Kreipkitės į Lorimer Res
taurant, 417 Lorimer St., Brook- 
lyn, N. Y.___________________ ,

REIKALAVIMAI
Reikalingas naktinis porteris 

mazgojimui keptuvės trokų. Turi 
mokėti važinėt troku ir turi turėti 
chauferio laisnes. Kreipkitės tuo
jau j Henry Levy & Son, Inc.

Wholesale Bakers, 95-115 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. (48-49)

Pereitą ketvirtadienį, ŠV. 
Vincento ligoninėj, Staten Is
lande, Mrs. Carmine Picciotto, 
25 metų, pagimdė krūvon su
augusias dvi mergaites-dvynu- 
kes. Jas turėjo išimti operaci
jos pagalba.

Mergytės suaugusios krūvon 
nuo krūtinės iki pilvuko apa-> 
čios. šiaip jau, sakoma, svei
kos, esą galimybių gyventi. 
Per abi svėrė 9 svarus ir 5 un
cijas.

Dr. Peter Tim pone, kuris 
prižiūrėjo jų gimimą, studi
juoja galimybes kūdikius iš
skirti operacijos keliu.

Apie kūdikių padėtį moti
nai turėjo pasakyti už kelių 
valandų, kadangi jos nuola
tiniai reikalavimai parodyti 
kūdikius neleido ilgiau išlai
kyti paslapties.

Rado Miegant Greta 
Užmuštos Sesers

Mrs. Anna Mann, 52 m., 
71-19 166th St., Flushing, ras
ta negyva ant kaučiaus savo 
namuose, o jos sesuo, Mrs. 
Anna Naringold, 117-11 Hill
side Ave., Richmond Hill, ras
ta miegant greta jos. Užmuš
toji, sakoma, visa padengta 
mėlynėmis.

Kaimynai pasakoja, kad 
abi moterys ir užmuštosios 

: vyras William, Navy Yard 
darbininkas, dieną prieš t^i 
girtavę ir kad vyras išėjęs 
darban po piet. Tačiau detek
tyvai jo ten nerado.

Pereito ketvirtadienio va
karą Laisvės. Radio Progra
moj buvo girdėta eilė prane
šimų apie būsimus vietos lie
tuvių veiksnius, taipgi labai 
įdomių žinių apie mūsų karo 
prieš fašizmą frontus. Gerų 
žinių girdėta iš Bataan, kur 
kaujasi amerikiečių jėgos 
prieš japonus, ir iš rytų fron
to, kur kovoja rusai ir mūsų 
broliai lietuviai prieš nacius.

Vietos žinias pranešinėjo 
Eva Mizarienė, o pasaulinių 
žinių, sutrauka davė Adelė 
Pakalniškienė, taipgi griežė 
G. Kazakevičiaus vadovauja
ma orkestrą ir buvo dainų.

Užpereitos savaitės progra
moj, kurios neturėjau progos 
girdėti, pasirodo, būta gražios 
prakalbos apie mūsų šalies 
pirmąjį prezidentą Jurgį Wa
sh ingtoną, pasakytos per J. 
Siurbą. Mano laime, kad pra
kalba tilpo Laisvėj (vasario 
24-tos laidoj), kitaip nebūtų 
tekę to visko sužinoti.

Laisvės Radio Programos 
būna kas ketvirtadienio vaka
ro 6:30, iš stoties WBYN, 
1430 klcs. G-s.

Kiekvienas prisidekime kuo 
nors ir kaip nors laimėti šį 
nuožmųjį karą!...

darbui už pergalę ant fašiz
mo.

Sekama kalbėjo Sadie Van 
Veen, Amerikos Armijoj tar
naujančio jaunuolio motina, 
atsiųsta Piliečių Komiteto 
Browderiui laisvinti. Jinai pla
čiai aiškino Browderio nutei
simo priežastis ir būdus jį iš
laisvinti. Hitleris ir jo šaika, 
sakė ji, turi didžiausio pasi- . 
tenkinimo iŠ to, kad Browde- 1 
ris, žymiausias kovos prieš fa
šizmą vadas, laikomas kalėji
me. Juk tai ne kas kitas, kaip 
Hitleris, pradėjo raudonųjų 
kandžiojimo kampaniją, jis 
sudarė anti-kominterno paktą, 
kad tuo būdu suskaidyt demo
kratijos gynėjų jėgas ir už
kariauti, pavergti pasaulį. Jau 
tik tas faktas, kad Browderis 
tebelaikomas kalėjime, rodo, 
jog mūsų šalyje tebeveikia 
stipri penktoji kolona, sakė 
kalbėtoja.

Paskutiniu kalbėjo Peter V. 
Cacchione, komunistas Miesto, 
Tarybos narys. Jis trumpai 
kalbėjo apie 5 centų fėrą. Nu
rodė, jog fėras galima išgel
bėti, het tam turi visi miesto 
gyventojai tuojau, šiandien

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

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. V.

Tel. TRiangle 5-8622 !

168 GRAND STREET ' 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

DU ŽYMIE.IT JUDŽIAI

Port-Arthur” ‘Haw Green Was My Valley’
sn Darielle Darrieux

Istorija netikėto japonų užpuolimo ant 
Port Arthuro, panaši j jų atakų

Pearl Harbor’e
VftLAI RODOMA

su Walterlu Pidgcon ir 
Maureen O’Hara

“Spindi didybe” Film Daily 
ŠIĄNAKT!

Pirmas Fotografinis 
Rekordas Rusijos 
Atsakymo j Nacių 
Įtūžusį žygį!

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ Rusų Pagalbos Kom., Ine., rodo

OUR RUSSIAN FRONT
Paaiškina WALTER HUSTON. Parašyta ELLIOT PAULO 

Pagamino Lewis Milestone ir Joris Ivons
“Jūs turite tatai būtinai matyti- tikrai pamatysite kų tai! Tuzinai tikroviškų, 

gyvų, virpančių reginių—tokių sujaudinančių, kaip raitelių ataka!" Daily Worker.

DIAI BROADWAYK.IjAL i vJ and42ndSt. NEVV YORK
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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.

E7;” NAUJA LIETUVIŲ "sja
RESTAURACIJA

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

<

<

( IT’S JUST THCf 
FINDING MONEYTJ

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.

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.

O

adresas.

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 AVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

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

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

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

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