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ja-

sto Batavijos.

Manoma, kad japonai da-didelį Japonijos šarvuotlai-

niekšiškai

Dies

pusėmis apsupti

Amerikos

prieš darbo sarginių savo orlaivių padėt

SUNKIAI SUŽEISTI 4 JA
PONŲ KARO LAIVAI

nes tas įstatymas neuždrau- 
džia dirbti viršlaikius, tik 
reikalauja, kad už darbą 
virš 40 valandų turi būti 
mokama darbininkui pus-

London. — Japonai persi- 
grūmė iš rytinio Į vakarinį 
šoną Sittang upės, Burmoje. 
Anglai, traukdamiesi į nau-

Ilgame ir smarkiame jū
rų mūšyje tiesr Java, kari
niai laivai Jungtinių Valsti-

laivai 
kari-

Maskva. — Raudonoji Ar
mija ir sovietiniai orlaiviai 

aštuonetą

Visa eilė amerikiečių žur
nalistų ir bendrai karo eigos 
tyrinėtojų ne kaitą buvo pa-

Batavia. — Talkininkai 
numušė žemyn penkis japo
nų orlaivius iš tų, kurie 
bombardavo salą Javą.

šiaurius nuo , Rangoono, 
svarbiausio Burnos miesto.

Nuo vas. 28 d. visai nuti
lo tiesioginiai radijo ir tele-

Sovietų ka- 
96 tūks- 
apsuptus 

Staraja 
daužo i

Tokio, kovo 1. — Japonų 
laikraščiaai rašo, kad Japo
nija, girdi, nori išsilaikyt mest maisto ir amunicijos pasirašė prekybos sutartį su 
taikoje su Sovietais. lapsuptiems saviškiams. įTurkija.

vis pasi
turįs “ka

Washington. — Jungtinių ir marininkų. • 
Valstijų armijos orlaiviai Tarp tų devyniolikos

jų ir talkininkų pavojingai .Įas pozicijas, užmušė 2,000 
sužeidė ir išmušė iš veikimo japonų.

KONGRESE SUMUŠTAS PASIMOJIMAS PRIEŠ DARBO ĮSTATYMUS
KRISLAI

Litvinovas už Antra Frontą.
4,000,000 Ginkluotų Karių 

Anglijoj.

Lietuvoj Organizuojama 
Hitlerininkų Pulkai. 

Rašo R. Mizara

SSSR ambasadoriaus Maksi- 
) Litvinovo kalba, pasakyta 
reitą ketvirtadieni, nuskam- 
jo per visą pasaulį, kaip

griaustinis. Litvinovas mano ir 
jis tą pareiškė, kad Hitleris 
gali būti sumuštas dar sekamą 
vasara.

Bet tam turi būti paruoštos 
sąlygos, iš kurių viena yra ta, 
kad turi būti atidarytas prieš 
Hitlerį frontas Vakarų Euro
poje ar kur kitur.

Litvinovas priminė Jungti
nėms Tautoms tą faktą, kad 
jos pražiopsojo progą laimėti 
taiką: jis bijosi, kad nebūtų 
pražiopsota proga ir laimėti 
karą. O toji proga gali būti 
pražiopsota, jei nebus atida
ryta nauji frontai Europoje.

Anglijoje yra virš 4,000,000 
kareivių, puikiausiai apgink
luotų ir išlavintų. Šitie karei
viai laukia, kada Hitleris puls 
Angliją, tuomet jie gins. Bet 
ar nebus pervėlu? Yra ma
noma, kad daug būtų Jungti
nėms Tautoms geriau, jei tie 
milijonai darytų ofensyvą 
prieš Hitlerį Europos konti
nente. Tuomet jie ne tik Hit
lerį muštų, bet ir Angliją iš
gelbėtų.

Matyt, tą turėjo galvoj ir 
Litvinovas, kai jis sakė, kad 
su pavasariu neturi būti ka
reivių, kurie nekariautų, ir 
ginklų, kurie nebūtų naudoja
mi karo frontuose.
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Amerikos Armijos Orlaiviai
1 ULAu IvUdŲ AIAIiAd e-- e . ••

Berlin. — Nacių radijas 
praneša, kad Sovietai su 
daugiais orlaivių ir didžių
jų tankų atakuoja vokiečius 
Kerčo ir Sevastopolio srity
se, Krime, ir Doneco Basei
ne, Ukrainoje. Bet, pasak 
nacių, tai jie atmušę “tam 
tikra skaičių atakų” iš rusu 
pusės.

(Hitleriečiai jau netvirti
na, kad jie atrėmę visas 
raudonarmiečių atakas.)

Fašistų Submarinas Nu
skandino Du Žibalinius 

Amerikos Laivus
Washington. — Laivyno 

departmentas pranešė, jog 
užpereitą sekmadienį fašis
tu submarinas amerikiniuo
se Atlanto vandenyse nu
skandino žibalini Amerikos 
laivą “W. D. Anderson”, 
10,227 tonų, o pereitą penk
tadienį — kitą žibalinį šios 
šalies laivą, “R. P. Resor,” 
7,541-no tono, tik už 18 my
lių nuo Lavalette, New Jer
sey, apie 50 mylių nuo New 
Yorko miesto. Pirmajame 
laive buvo 43 jūrininkai, ir 
tik du išgelbėti; antrajame

vienas fašistas laive buvo 36 įgulos nariai, 
ir tik vienas išgelbėtas.

Viso iki šiol fašistų sub
marinai sunaikino jau 26 
laivus Amerikos ir talkinin
kų artimuose Jungtinėms 
Valstijoms Atlanto vande
nyse. Tuo tarpu priešų sub
marinai padarė 46 užpuoli
mus prieš Jungtinių Tautų 
laivus šiuose amerikiniuose 
vandenyse.

Amerikiečiai nakti matė 
viršum vandens plaukiant 
tą fašistų submariną, kuris 
nuskandino laivą “Resor,” 
bet submarinas plaukė su 
tokiomis šviesomis, kaip 
žvejų laivas; todėl ir buvo 
palaikytas “žuvininkų” lai
vu.

“Vienybėj 
rašo, kad “Lietuvos preziden
tas Marylando valstybėje bu
vo priimtas, kaip laisvos Lie
tuvos galva...“

Ten nepasakoma, kaip to 
“prezidento“ vardas. Bet rei
kia spėti, jog tai būsiąs Sme
tona.

Smetona yra kada nors bu
vęs laisvos Lietuvos preziden
tas!.., Koks tai pasityčioji
mas iš laisvės ir iš Lietuvos!

Kada Lietuva buvo nelais
va, tuomet, tiesa, Smetona yra 
buvęs jos “prezidentas“,— 
niekad nerinktas. Bet kai Lie
tuva išsilaisvino, tuomet Sme
tona atsidūrė Hitlerio užpeč- 
kin, iš kurio paskui jį prisiun
tė Amerikon fašistinei smalai 
virti.

Smetona yra ne tik fašistas, 
bet ir didelis melagis. Tik 
pagalvokite, vienam Hartfor
do dienraščiui jis pareiškė, 
būk jis iš Lietuvos pabėgęs 
tuomet, kai Hitleris Lietuvą 
okupavo. Vadinasi, ir jis pa
bėgęs nuo Hitlerio. Jr jis esąs 
anti-fašistas!

Kaip toli tasai ponas su to- 
kiaię melais važiuos, aš neži
nau. Bet tais pačiais keliais 
grįžti jam iš tikrųjų nebus 
lengva.

ANGLŲ PARAšIUTISTAI 
FRANCIJOJ

London. — Anglų greita- 
laiviai iškėlė būrelius savo 
smarkuolių į šiaurinį Fran- 
cijos pakraštį, tuo pačiu lai
ku Anglijos orlaiviai nulei
do savo parašiutistus tenai. 
Staigiais užpuolimais jie 
padarė nuostolių naciam ir 
jų punktam, o paskui patys 
saugiai sugrįžo namo.

Sunaikinę 19 Japonijos 
Laivų ir 245 Lėktuvus

iki šiol, turbūt, nuskandino Ppnil laivų, kuriuos nuskan- 
bent 19 Japonijos laivų, pa-' 
vojingai sužeidė dar 31-ną 
jos laivą ir sunaikino 245 
japonų orlaivius, kaip pra
nešė Amerikos karo depart
mentas.

Tai viso jau būtų 115 Ja
ponijos laivų nuskandinta 
ir, turbūt, sunaikinta bei su
žeista jėgomis Amerikos 
armijos, laivyno, orlaivyno gu amerikiečiai.

|dinę Amerikos armijos la
kūnai, buvo ir penki kari
niai priešo laivai; vienas 
karo didlaivis (Karūna rū
šies), vienas šarvuotlaivis, 
vienas submarinas ir du 
naikintuvai.

Tuo tarpu žuvo tik 48 A- 
merikos lėktuvai; reiškia, 
japonai prarado virš penkis 
kartus daugiau orlaivių ne-

Raud. Armija Naikina apie 100,000 Ap
suptų Vokiečių, Kurie Atsisakė Pasiduot

i JAPONAI APIE SAVO LAI
MĖJIMUS JŪROJE

Tokio. — Japonų radijas 
skelbė šeštadienį, kad jie 
nuskandinę vieną Jungtinių 
Tautų šarvuotlaivį ir tris 
naikintuvus jūrų mūšyje 
ties sala Java, Rytinėje Ho- 
landų Indijoje.

Japonai (be patvirtinimo i 
iš kitur) garsinasi, kad jų
laivynas vejasi bėgančius ris reikalavo 
karinius Jungtinių Tautų 
laivus tenai.

Atmestas Įnešimas Atsaukt 
40 Vai. Įstatymą ir Nemokėt 

Daugiau už Viršlaikius

Lietuvoje yra organizuoja
mi jauni žmonės į “lietuviškus 
pulkus“ ir siunčiami, matyt, į 
Rytų Frontą kariauti už ban
dito Hitlerio interesus.

Tūlas “pulkininkas“ Genys 
šitaip Panevėžyje pasakė vie
nam lietuviškam hitleriškų 
karių būriui:

“GaT jums teks išvykti ir 
už Lietuvos ribų, mokėkite vi
sur pasielgti garbingai, kaip 
pridera kariui. Elgkitės visur 
taip, kad nepažemintumėte 
Lietuvos garbę, ir parodytu- 
mėt aukštą kultūrą.“

Šitie žodžiai buvo išspaus
dinta jau keliuose pro-naciš- 
kuose lietuviškuose laikraš-

čiuose. Nežinau, kiek toji ži
nia iš viso yra teisinga. Bet 
labai galimas daiktas, kad 
Hitleris organizuoja lietuvius į 
lietuviškus būrius ir siunčia 
juos į karo frontą.

Atsiminkim, kad niekšų vi
sur yra, yra jų ir Lietuvoje. 
Lietuviški Kvislingai padėjo 
Hitleriui Lietuvą “išlaisvinti.“ 
Dabar tie patys lietuviški Kvi
slingai padeda jam palaips
niui lietuvių tautą naikinti.

Bet jiems teks už tai atsa
kyti !

Maskva, 
riuomenė naikina 
tančius vokiečių, 
visomis pusėmis, 
Russa srityje;
trupinius vokiečių linijas 
apie Leningradą ir liuosuo- 
ja nuo nacių Kursko pro
vinciją, tarp 'Charkovo ir 
Oriolo, kaip sako praneši
mai iš fronto.

Raudonoji Armija nukir
to visus susisiekimus desėt- 
kam tūkstančių vokiečių į 
pietus nuo Ilmen ežero, ties 
Staraja Russa, ir žudo di
džias priešų jėgas apsuptas 
tenai. Pirm pradedant ap
suptuosius priešus naikinti, 
Raudonoji Armija atsišaukė 
į juos, kad pasiduotų, ir pri
žadėjo pasigailėt jų gyvy
bės. Bet jie nepasidavė.

Leningrado srityje perkū- 
nuoja sovietinė4 ofensyvą 
prieš nacius.
75 MYLIOS PIRMYN SMO- 

LENSKO FRONTE '
(Londono pranešimai iš 

rusų-vokiečių karo fronto 
sako, jog vienas rusų pulkas 
Smolensko fronte per 10 
paskutiniu dienų nužygiavo 
pirmyn 75 mylias ir atka
riavo nuo nacių 40 apgy
ventų vietų.)
TIMOŠENKO KOVOTO
JAI SUNAIKINO TRIS 

NACIŲ PULKUS
Pietiniame fronte, marša

lo Timošenko raudonarmie
čiai sunaikino tris vokiečių 
pėstininkų pulkus — 203- 
čią, 230-tą ir 57-tą — viso 
apie 8,000 iki 10,000 kariuo
menės. Centraliniame fron
te arti Smolensko rusai vi
siškai sutriuškino 397-tą na
cių pulką. /
KRAUJINGI MŪŠIAI TIES 

STARAJA RUSSA IR
\ JOJE

kia 4 iki 13 laips., žemiau ze
ro. Sov. sunaikina tokį di
delį skaičių apsuptų vokie
čių, kad jau žymiai nusilpo 
nacių bandymai prasimušt 
iš apsupinho.

Rusu raiteliai nukirto 
vokiečiam Dno-Nevel gele
žinkelį į pietų vakarus nuo 
Staraja Russa, apie 80 my
lių nuo Latvijos rubežiaus.

ŠTURMUOJA NACIUS 
LENINGRADO 

SRITYJ
Dar niekada per paskuti

nius šešis mėnesius Lenin
grado fronte raudonarmie
čiai taip audringai neštur
mavo nacius, kaip dabar. 
Sovietinė čiužininkų kariuo
menė vis dažniau, tartum, 
lėkte pralekia per nacių li
nijas, o paskui išvien su 
partizanais kovotojais daro 
didžią suirutę vokiečių už- 
nugarėje.

Tik per vieną dieną ir tik 
viename sektoriuje Lenin
grado fronto rusai užėmė 
30 nacių fortų, užmušė 2,500 
vokiečių kareivių ir oficie
rių ir pagrobė daugį priešų 
kanuoliu.

“Lekiantieji Tigrai” pen 
Dvi Dienas Nušovė Tu
zinus Japonų Lėktuvų
Chungking, Chinija. — 

Amerikiečiai savanoriai la
kūnai, vadinami “skraidan
tieji tigrai”, gindami anglų 
Rangooną, nušovė žemyn 
47-nis japonų orlaivius, o 
gal net 54-ris, praeitą tre
čiadienį ir ketvirtadienį, 
kaip kad oficialiai prane
šama.

Vienas iš amerikiečių lėk
tuvų buvo laikinai dingęs, 
bet dabar manoma, kad jis, 
sužeistas, nusileido už 20 
mylių nuo Rangoono, Bur
moje.

antro karto tiek už viršva
landžius.

Kad tokia kongresmanų 
dauguma atmetė Smitho į- 
nešimą, už tai žymia dalim 
priklauso nuopelnas CIO 
unijų generaliam pirminin
kui Philipui Murray ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkui William 
Greenui, taip pat aukščiau- 
siems valdžios nariams. Jie 
padarė stiprų spaudimą 
kongresmanams, kad sumuš
tų tą Smitho įnešimą.

Aukštieji valdininkai nu
rodė, jog 40 valandų savai-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 226 balsais prieš 62 
sumušė sumanymą kongres- 
mano Howardo Smitho, ku- 

ištisam karo
laikui atšaukt darbo algų- 
valandų įstatymą ir visus 
šešiolika kitų įstatymų, ku
rie nuo 1892 metu iki šiol 
buvo išleisti darbininku 
naudai. Už tų įstatymų at
šaukimą padavė savo balsus 
prieš - darbininkiški repub- i 
likonai ir atžagareiviai de
mokratai kongresmanai iš .. . , , , . . ,pietinių valstijų te netl-ukdo karlnnJ darbų-

Smitho sumanymas buvo 
ypač atkreiptas prieš įsta
tymą nusakantį 40 valandų 
savaitę kaip reguliari darbo 
laiką ir prieš mokėjimą pus-'antro karto tiek valandai.

Japonai Iškėlė Savo 
Kariuomenę į Javą

Nuskandino bei Sužalo
jo 9 Japonų Laivus

Reiškia, “Tyrinėtojas” 
Dies Vėl Nori Pinigą

Washington. — Amerikoj ' 
laivyno departmentas vas. 
28 paskelbė, kad Jungtinių 
Tautų laivai nuskandino bei 
pavojingai sužeidė devynis 
karinius Japonijos laivus 
didžiame mūšyje Javos Jū
roje.

Atkariavo 9 Svarbias 
Pozicijas Ukrainoj

Maskva. — Pietiniame, 
Ukrainos fronte Sovietų ka
riuomenė atėmė iš vokiečių 
7 miestelius ir dvi geležin
kelio stotis; vienoj vietoj 
per dieną pasivarė 6 mylias 
pirmyn; visai nušlavė tris 
nacių divizijas, apie 45 tūk
stančius kariuomenės.

DAR VIENAS SMŪGIS 
JAPONŲ LAIVAM 

Honolulu.
submarinai Pacifiko Vande
nyne nuskandino vieną di
delį japonų laivą 16,500 to- 

Siaučia kraujingi mūšiai nų ir kelis kitus, viso 44,- 
’ 900 tonų.srityje Staraja Russa, kur 

raudonarmiečiai apsupa be
veik 100 tūkstančių nacių. 
Pats Staraja Russa miestas 
per paskutines porų savaičių 
keli kartus perėjo iŠ vokie
čių rankų į rusų, ir vėl at
gal. Tuo tarpu ten kaukia 
sniegų audros ir šalčiai sie-

Maskva. — Sovietiniai 
partizanai per šešis mėne
sius Leningrado fronte už
mušė 10,480 kareiviu.- 401 
oficierių, tame skaičiuje du 
generolus ir šešis pulkinin
kus.

Batavia, kovo 1. — Apie 
40 Japonijos laivų iškėlė sa
vo kariuomenę į Javą, svar
biausią salą Rytinėje Ro
landų Indijoje. Amerikiečių, 
holandų ir australų-anglų 
kariuomenė kertasi su įsi
veržėliais, kurie iš dviejų 
šonų stengiasi prasimušt

Washington. — Kongres- pirmyn linkui sostinės mie- 
manas Martin Dies pasigar
sino, kad jo vadovauja
ma “neamerikinių judėjimų 
tyrinėjimo komisija” turi 
žinių apie japonų karo pla
nus prieš Jungtines Valsti
jas. Dabar Dies reikalauja, 
kad kongresas vėl paskirtų 
100 tūkstančių dolerių vadi
namiem jo tyrinėjimam. 
Kiekvieną kartą, kada Dies 
norėjo pinigų saviem neva 
tyrinėjimam, jis 
garsindavo, kad 
tai svarbaus”.

Pirm japonam
užpuolant Amerikos Perlų 
Uostą, Hawaiiuose 
pasiskelbė, kad daug ką su
žinojęs apie Japonijos šnipų 
ir penktakoloniečių veiklą 
tenai. Tada Jungtinių Vals
tijų generalis prokuroras 
Francis Biddle pareikalavo 
perduoti valdžiai tas žinias. 
Bet Dies atsisakė. Jūs, gir
di, turite gana valdžios

vį “Mogami” ir tris naikin- [\ar randasi už 60 mylių į 
tuvus.

Po mūšio japonų 
pasitraukė. Amerikos 
niai laivai neturėjo 
žymesnių nuostolių.

Sunki Anglų Padėtis 
Burmoje

jokių jgraf0 pranešimai iš Ran
goono.

Miestas pleška gaisrais 
n . . rp-i v .• ir, girdėt, kad jame siaučiaSovietai 1 ūksiančiais plėšimai ir abelna suirutė. 

Naikina Apsuptus Na
cius Ties Staraja Rusa

agentų, tai patys susiraski- Įsunaikino dar ______
te žinių apie japonų šnipus, tūkstančių nacių iš tų, kurie 

CIO unijų generalis pir- visomis
mininkas Philip Murray pa- Staraja Russa srityje; atė- 

kiekvienam kongres- ten iš vokiečių tris mies- 
ragindatnas telius ir sudaužė kelis desėt- 

kus fortų.

rašė
manui laišką, 
neskirt daugiau, lėšų Dieso 
tyrinėtojams. Nes, sako, jie 
tik šnipinėjo ]
unijas ir vadinamus “rau
donuosius,” o glostė nacius, 
japonus ir kitus fašistų A- 
šies agentus..

UžTEMDINS DIDŽIĄSIAS 
IŠKABAS

Washington. — Tūkstan
čiai didžiųjų iškabų šviesų 
ir elektriniu skelbimu krau
tuvių languose turi būti 
naktimis užtemdinta New 
Yorke ir kituose rytiniuose 
miestuose per 300 myliu, 
kaip kad patvarkė prof. 
James M. Landis, direkto
rius Civilinių Ansigvnimo 
Įstaigos. Nes tokios biznio 

Hitleris atsiuntė 1,800 at-įgarsinimo šviesos negalėtų 
būti gana greitai užtemdin- 
tos, jeigu priešų orlaiviai 
atskristų bombarduot tuos 
miestus. Landis sako, kad . 
jos patarnautų priešui kaip 
bombardavimo rodikliai.

devyniasdešimt šešiem tūk
stančiam vokiečių prasi
mušt iš apsupimo. Sovietų 
lakūnai ir priešlėktuvinės 
kanuolės laimi mūšius prieš 
tuos naciu' orlaivius. Vokie
čiai mėgina iš lėktuvu nu- Į Berlin, kovo 1. — Italija
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Mūsų prezidentas vėliausioj savo kal
boj kaip tik pasmerkė tokius žygius, ka
da jis sakė:

“Ašies propagandistai yra bandę įvai
riais piktais keliais sunaikinti mūsų pa
siryžimą ir mūsų moralą. Nieko neatsie
kę tame, jie dabar bando sunaikinti mū
sų pasitikėjimą mūsų talkininkais.”

“Naujienos” praveda tą nacių propa
gandą. Jos cituoja nacių laikraščių me
lus. Jos talpina Goebbelso paruoštus 
prieš Sovietus šmeižtus. “Naujienos” 
bando suvynioti į Amerikos vėliavą na
cių propagandą ir grūda ją Amerikos 
lietuviams. “Naujienos,” pravesdamos 
Goebbelso propagandą, tuo pačiu kartu 
kenkia Amerikos ir jos talkininkių karo 
laimėjimui!

Pirmadienis, Kovo 2, 1942

“Naujienos” Tebeorganauja 
Hitleriui

Visas pasaulis žino, kad Lietuva yra 
pavergta barbarų hitlerininkų. Iš Lie
tuvos žinios išeina tik tokios, kokios yra 
naudingos naciams. Pirmiau “Naujie
nos,” “Draugas” ir panaši spauda talpi
no Hitlerio apmokamo agento Prano 
Ancevičiaus nacių propagandą. Dabar, 
kada ir Ameriką užpuolė Vokietijos, Ja
ponijos ir Italijos fašistai, vis vien “Nau
jienos” talpina nacių propagandą. Žino
ma, jos negali talpinti tiesiai prieš Ame
riką, bet už tai talpina prieš Sovietų Są
jungą, tvirčiausj Amerikos kare talki
ninką.

Štai “Naujienos” (š. m. No. 47), vėl 
pradėjo spausdinti nacių sudarytą pro
pagandą prieš Sovietų Sąjungą po ant
rašte: “Į Rusiją Išvežtų Lietuvos žmo
nių Sąrašas.” “Naujienos” meluoja, būk 
tie lietuviai išvežti “į Rusijos koncentra
cijos stovyklas.” Priedui prideda dar iš 
nacių pavergtoj Lietuvoj einančio “Ūki
ninko Patarėjo” tūlo Juozo Vaitkevi
čiaus pasakojimus, kuris būk visko daug 
iškentėjo, o paskui net iš Maskvos pės
čias grįžo, pereidamas ir karo frontą.

Kas “Naujienoms” surinko 'tas žinias 
pavergtoj Lietuvoj, jeigu ne naciai? Iš\ 
kur gi ima “Naujienos’* tuos melus prieš 
Sovietų Sąjungą, jeigu ne iš Goebbelso 
nacių šaltinių! “Naujienos” net nesivar
žydamos persispausdina Juozo Vaitkevi
čiaus malimalienę, kuri yra pačių nacių 
Lietuvoj išgalvota. “Naujienos” persi
spausdino nacių propagandą prieš Sovie
tų Sąjungą iš Lietuvoj einančių nacių 
laikraščių! Kas sveikai mąstąs tikės, kad 
J. Vaitkevičius dvi savaites važiavo be 
maisto, pasiekė Leningradą, paskui Mas
kvą, o vėliau bolševikai rengėsi siųsti jį 
į Azerbaidžaną, Užkaukazijon, bet .jis pa-

• sukęs “namų link” ir pėsčias parėjo į 
nacių pavergtą Kauną?!

Aišku, kad tai nacių sugalvota istori
ja! Tas pats bus ir su skelbiamais var
dais. Veikiausiai daugelio tokių žmonių 
ir ant svieto nėra, kokius ten skelbia. Pa
sako tik vardą ir pavardę, metus gimi
mo. Nėra nei vietos, iš kur jis paeina. 
Reiškia, naciai galėjo -tūkstančius var
dų ir pavardžių sudėti ir paskelbti juos 
“bolševikų kankiniais.” O “Naujienos” ir 
panaši spauda spausdina tą nacių pro
pagandą ir kursto Amerikoj lietuvius 
prieš Amerikos talkininkę Sovietų Są
jungą ir kartu prieš pačią Ameriką.

Mes žinome, kad dešimtys tūkstančių 
lietuvių pasitraukė iš karo liepsnos ap
imtos Lietuvos. .Vieni pasitraukė, kad 
išvengti karo baisenybių, o kiti išžygia
vo su Raudonąja Armija, kad išvien ves
ti kovą prieš bestijas' hitlerininkus už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Tiesa, kad Sovietų Sąjunga išvežė ir 
pro;nacių iš Lietuvos. Bet juk tai gerai 
padarė, nes tuo susilpnino hitlerininkų

• jėgas ir palengvins Jungtinėms Tautoms 
karą laimėti. Juk ir Jungtinės Valstijos 
iš Ramiojo Vandenyno pakraščių iš
kraustė japonus ir kitokius mūsų šalies 
priešus. Ar jos blogai daro? Žinoma, ne!

“Laisvėj”, No. 47, 1942, tijpo Jono 
Marcinkevičiaus dvi bevieline telegrama 
atėjusios žinios, kur paduoda vardus lie
tuvių, kūrie eilėse Raudonosios Armijos 
didvyriškai kariauna prieš bestijas hit
lerininkus. Jų yra tūkstančiai!

“Naujienos,” spausdindamos hitleriš- 
r ką propagandą atlieka nacių darbą Ame

rikoj, nes jos kursto tam tikrą dalį lie
tuvių, Amerikos piliečių, prieš Sovietų 
Sąjungą, o suprantama, tuo pat kartu 

, dirba pakirtimui amerikiečių pasitikėji
mo mūsų talkininkais.

“The Hour!’ Apie Pro-Nacius
Laikraštukas “The Hour” (iš vas. 21 

d. laidos) rašo, kad jis gavo iš South 
Bostone gyvenančio “The Hour” skaity
tojo laišką, liečiantį “Keleivio” pro-naciš- 
kumą. Tame laiške cituojama eilė kelei
viškų anti-semitiškų perlų, parodančių, 
kaip tas laikraštis tarnauja naciams.

“The Hour” taria keletą žodžių ir apie 
Bagočių; bet tie žodžiai nieku neatmie- 
šia (tik patirština) to “The Hour” pa
reiškimo, kurį mes minėjome prieš po
rą mėnesių.

Beje, tame pačiame numeryje “The 
Hour” atitaiso tą savo pareiškimą, kurį 
laikraštukas padarė 1941 m. gr. 13 d. lai
doje apie Viktorą Černovą. Tame pareiš
kime buvo pažymėta, būk Černovas per
eito pasaulinio karo metu tarnavęs Vo
kietijos kaizeriui. Laikraštukas pabrė
žia, kad patyrinėjus giliau, jis suradęs, 
jog tai neatitinka faktams.

Apie ukrainietį fašistą, (su kuriuo Ba- 
gočius ir Černovas politiniai sėbrauja) 
Nikiforą Grigorieva “The Hour” rašo la
bai prastai, atžymint p. Grigorievo anti
semitinius darbelius. Tiesa, “Naujienos” 
Grigorievą andai labai teisino, bet “Nau
jienos” teisina daug politinių šarlatanų 
ir fašistinių gaivalų.

Iš LDS Pastogės
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or- 

ganas “Tiesa” (iš kovo 1 d.) duoda se
kamą LDS padėties š. m. 1 d. sausio pa
veikslą:

“Šių metų sausio 1 d. LDS turėjo 8,551 
narį, apsidraudusį ant $3,301,200. 1941 
metais tuo pačiu laiku buvo 8,608 nariai, 
apsidraudę ant $3,283,500. Vadinasi, per 
1941 metus mūsų Susivienijimas yra su
mažėjęs 57 nariais, bet apdrauda paau
gęs $17,700.
. “Palyginamai nemažas sumažėjimas 
nariais pasireiškė vaikų skyriuje, kuris 
metai laiko atgal turėjo 546 narius, o šių 
metų pradžioje beturi 501 narį; nupuolė 
45 nariais. Suaugusių skyrius nupuolė 12 
narių. 1941 metais mirė 76 nariai, apsi
draudę ant $28,850; tai bus 5 nariais dau
giau, negu 1940 m.

“Nesmagu, kad mūsų Susivienijimas 
nepaaugo 1941 metais. O jis nepaaugo 
todėl, kad mes visi mažiau rūpinomės 
savo' organizacijos auginimu, negu vi
sais kitais, praėjusiais metais. Pakanka 
pažvelgti tik į mūsų vajaus eigą, kad 
numačius, jog šis vajus nepapildo miru
siųjų ir išsibraukusiųjų skaičių.

“Per 10’ metų LDS gyvavimo mes darė
me gražų progresą. Mūsų Susivienijimas 
nuolatos augo. Per 10 metų męs išlaikė
me LDS augimo rekordą, kokio neturi 
nei viena kita lietuvių organizacija. Tuo 
savo gražiu rekordu mes didžiavomės ir 
vis manėme, jog ir 1941 metai bus mū
sų Susivienijimo augimo metai..
/“Bet kas gi ištikrųjų atsitiko? 1941 

metais naciai barbarai užpuolė Lietuvą, 
Sovietų Sąjungą; fašistinė ašis užpuolė 
mūsų kraštą, Jungtines Valstijas. Mūsų 
veikėjai,. LDS vajininkai, visi LDS na
riai tapome taip sujaudinti baisiomis ka
ro žiniomis, jog pamiršome ir savo bran
gios organizacijos auginimą. Nemažai 
mūsų jaunuolių vajininkų išėjo kariuo
menėn. Kovo 1 d., pereitais metais, pas
kelbtas mūsų vajus' iki birželio mėn. ga
na sėkmingai buvo vedamas, bet' vėliaus 
pradėjo naujų narių įrašinėjimas suma
žėti. Tik dabar mes pradėjome atsigauti 
ir savo vajų kiek pagyvinti.

“Šie 1942 metai būtinai turi atpildyti 
1941 metų trūkumą — duoti mūsų Susi
vienijimui bent tūkstantį naujų narių. O 
tai mes galime padaryti, jeigu visi rim
tai susirūpinsime savo Susivienijimo bu- 
davojimu. Visi tad pasibrėžkimev šiais 
metais įrašyti mažiausia tūkstantį naujų 
narių.”

“Kauen’e” Naciai Nužudė 
42 Lietuvius ’

“The United Press” užre- 
kordavo New Yorke Vokie
tijos radijo transliavimą, 
kad 42 ašmens vakar ta
po mirtim nubausti ‘Kau
en’e,’ kaipo padegėjai, žu
dytojai, valstybei priešingi 
(seditious) asmenys ir žydų 
protektoriai.”

Taip pranešta vasario 13 
dieną.'

“Kaųen” —taip Kauną 
vadina hitlerininkai vokie
čiai ir paskui juos sekanti 
lietuviai, kaip Ancevičius ir

Tai 42 lietuviai tų hitle
rininkų nužudyti už jų ge
rus, žmoniškus darbus.

Padegėjai ir žudytojai, 
tai partizanai, kurie prisi
laikę nacius kareivius sar
gus užmuša ir jų saugoja
mus sandėlius padega. Tie 
patys yra ir “valstybės prie
šai.” O žydų protektoriai 
arba globėjai, tai tie, kurie 
įmeta maisto ir drapanų per 
tą aukštąją tvorą, kur- už
tverti ' žydai išmarinimui. 
Tarpe pirmųjų trejų “kalti
ninkų” nėra nė vieno tokio, 
kuris klauso kunigų. Bet 
tarpe pastarųjų, be abejo, 
buvo ne vienas katalikas, 
nes juos motinos mokino, 
kad “alkaną papenėtų, nuo
gą pridengtų.” Juos sudar
kyti savo hitlerine pragaro 
dorybe juk n e p a s iekė 
“Draugo” ir “Darbininko” 
leidėjai.

Kontraktas Dar Nępasi- 
baigęs

Betgi turbūt, tiesa, kad 
“America • First” organiza
cija buvo susibičiuliavus su 
nacių penktąją kolona Ame
rikoje. Buržujų- bičiulystė 
priešingose šalyse gali gy- 
vuot net idėjinė, be pinigų, 
nes priešai - bičiuliai lygiai 
nekenčia komunizmo už tai, 
kam jis kėsosi žmonių lupi
nio tvarką panaikint. Nors 
tiedu bičiuliai tarp savęs ne
sutinka, pjaunasi, bet prieš 
tą bendrą priešą susitaiko. 
Vienok idėjiniai ryšiai jiems 
tik lyg lapų ryšiai. Ot, kad 
doleriai pūpso ant viršaus, 
tai lapų ryšys — kaip plie
no retežis. Jie tad gatavi ir 
šalį prarast, by tik dolerių 
yra, hitlerizmą įvest į savo 
šalies idealus, by tik iš to 
yra biznis.

Drew Pearson ir R. S. 
Allen rašo, kad naturali- 
zuotasis Amerikos prūsas 
nacis Werner von Clemm, 
kurį šiuo tarpu New Yor
ke kaltino fedęralinė “grand 
jury,” jog jis esąs veiklus 
Vokietijos nacių agentas, 
buvo “America First” drau
gijos užnugarinis vadas ir 
yra davęs jai piniginių au
kų. (Rąšo vas. 10 d.).

Norėtume žinot, ar ne tas

pats “Klemsas” yra padaręs 
“in consideration” sutartį 
su mūsiškiais buržujukais 
redaktoriais, kurie tokiu 
dvasios įkvėpimu plūsta hit- 
lerizmo daužytojus. Plūsta, 
tai reiškia, kontraktas dar 
nepasibaigęs.

“Wrong Way Corrigan”
Atsimenat, kada Ameri

kos airis Corrigan iš New 
Yorko lėkė savo “dėže” — 
lėktuvu į Kaliforniją, o nu
lėkė į Airiją? Paskui teisi
nosi, sakė, pąsukęs blogu, 
klaidingu kelių — “yprong 
way.” Iš to amerikiečiai ga
vo naują posakį “Wrong 
Way Corrigan.” Tas posa
kis yra jau ir “Kongreso 
Rekorde,” kuriame išspaus
dinta Oklahomos atstovo 
prakalba apie civilį apsigy
nimą — Office of Ciyilįąn 
Defense. Sako, mes norėjom 
tik kad būtų apžiūrėjimas 
sužeistųjų ir benamių laike 
bombų antpuolio ir užgesi
nimas gaisrą darančių ug
nių. O dabar 'priaugo prie 
to — jaunimo programos, 
kūno tinkamumo kursai, ra
sių taikymo diskusijos įr 1.1. 
Pačiam pamate tatai nesą 
“komunistiškai.” Bet tam 
yra nuo seniai susitvėrusios 
didelės organizacijos, ką 
jaunimu ir kitais dalykais 
rūpinasi. Paminėjo jis kele
tą jų, — kaip Amerikos Re
voliucijos Dukterys, Junior 
League, YMCA ir kt.

Prielipos prie civilio ap
sigynimo labai nustelbę pa
tį apsigynimo klausimą ir 
reikalą. Algų skyriuose esą 
taip: kalbėtojų skyriui apie 
$418,000, o Civilės Protek
cijos štabui tiktai apie $44,- 
000. ; .. .

“Ar jūs atsimenat ‘Wrong 
Way Corrigan?”’—užbaigė 
atstovas.

Tankiai mūsų vadai kal
ba apie “American Way” — 
atsimenat? Kiti paaiškina 
tai pavyzdžiu: Hitlerizmas 
blogas, bet jei įvyks ameri
konišku kelių, tai bus ge
ras. ..

Kame Karo Baisumas?
“Galima nesuklysti pasa

kius, kad 99 procentai An
glijos žmonių noriai dirbtų, 
kol ir savo pirštus nudirb
tų iki kaulo ir kentėtų šal
tį ir nepriteklių, jeigu jie 
manytų, kad bus išgelbėtas 
Singaporas arba Burmos 
kęlias, arba bus pagelbėta 
rusams sumušti vokiečius.

“Viskas, ko reikia, tai pa
rodyti jiems, kaip jie gali 
pilnai pritaikyti savo ener
giją geram darbui ir kaip 
savo pasišventimą paverst 
į pagalbą alijantams.

“Faktas yra, kad kuomet 
šalies vadai šaukia, kad bū
tų didesnės tąutįnes pastan
gos, jie patys iki šiol pasi-

rodė nesugebanti (incap
able) organizuoti tas pas
tangas darbingumo būdu,” 
— rašo Mr. Stoneman iš 
Londono.

Tai šitas baisiausias karo 
blogumas. Iš jio eina tie
siog tas, kad milijonai ka
reivių ir. civilių žmonių bus 
žuvę be reikalo. Rodos, už- 
mestum vadus ant priešo. 
Bet ką? Lietuvių patarlė 
sako: “Mesk šunį ant katės, 
O kad nepjauja!”

Vaizdelis iš Chinijos 
Kaimiečių

Chinas kaimietis, Ling 
Tan, gėrisi lekiančiais prie
šo bombanešiais. Neužilgo 
jo žentas atyyksta iš mies
to ir sako, kad jo dirbtuvę 
priešas subombardavo. Ling publikonų partija smerks 
Tan klausia: “Kodėl miesto jį. 
vartai nebuvo uždaryti?”

Apyseriai
Matomai, daugybė apyse

nių .yra Amerikoj, kad jau 
net pamatė reikalą didėsės 
partijos sudrausti juos. Par
tijos pamatė sau pavojų nuo 
balsuotojų. Nes, mat, be
veik visi paprasti žmonės— 
balsuotojai — yra bjauriąi 
priešingi tam bjauriausiam 
imperialistų politikos ma
nevrui, kuris gavo vardą 
“appeasement.”

Štai, republikonų partijas 
komiteto vykdantysis direk
torius C. B. Kelland šitaip 
grąsina: “Jeigu koks nors 
žmogus, republikonas ar de
mokratas, pakels savo balsą 
už apysmentą arba susita
riamąją taiką (negotiated 
peace), aš smerksiu jį ir re-

M

Republikonas Dewey, no-
Žentas atsako: “Kaip gali rįs būt kandidatu į Ameri- 

būti miesto vartai uždaryti kos prezidentus 
priešais dangų?”

Toks pasikalbėjimas yra 
Pearl S. Buck’ienės naujoj 
apysakoj, ‘‘Dragon Seed.”

Ling Tano pati, išgirdus, 
kad jos marti išsiprašė sa
vo vyro, kad nupirktų jai 
knygą, sako: “Aš velyčiau, 
kad geriau ji būtų prašius 
nupirkti opijuino.”

Taigi — kam nors religi
ja atstoja opi j urną, o kam 
kitam opi j urnas atstoja kny-

1944 me
tais, taip pat prieš apyse- 
rius. Jis vienok įpėja, kad 
apyseriai ir kompromisię- 
nai apsireikš. Jie nenešios 
tas pačias etikietes, kaip se
niau nešiojo. Jie vadinsis 
patrijotais. Jie slėpsis po 
šauksmais apie Ameriką, 
kad žmonės, nemoką ištirt 
patri jotizmo vertę, surast 
jame kirminą, nepažintų jo 
ir remtų jį.

R. Clapper apysmentą va
dina “poison” — nuodais.

Daugelyje fabrikų šiandien moterys iy pjergipos už
ima vyry .vietas, kurie tapo pasaukti j kariuopięnę. 
Šis vaizdas 'yra iš Antinai Trąp Cp. fąbrįko, Lj|itz, Pą.

Mieli S.L.A. Nariai ir Narės:
Dėl labo mųsų brangaus 

Susivienijimo, mes detroitie- 
čiai SLA nariai, prašome kiek
vieną iš jūsų paduoti balsą už 
Stephanie Masytę, kandidatę 
į SLA sekretores.

Kaip žinote, Kleofas Jurge
lionis, buvusis “Tėvynės” re
daktorius, buvo nominuotas į 
SLA sekretoriaus vietą. Bet 
kada jis sužinojo, kad advo
katė Stephanie Masytė gali 
būti kandidate į tą pačią vie
tą, tai jis tuoj aus atsisakę nuo 
kandidatūros ir pareiškė SLA 
nariams savo širdingą pagei
davimą, kad Stephanie Masy
tė būtų išrinkta SLA Sekreto
rės pareigoms. Paskaitykite 
“Vienybėje”’ kaip . puikiai 
Kleofas Jurgelionis atsiliepia 
apie mūsų kandidatę Stepha
nie Masytę. (Jo straipsniai til
po “Vienybėje,” sausio 23 d., 
1942 m. Nr. 4 ir vasario 6 d., 
Nr. 6.) Net ir S. E. Vitaitis 
gražiai atsiliepia apie Masytę. 
štai Vitaičio žodžiai: “Neabe
joju, kad p-lė Masytė yra ge
rų norų mergina pasiryžusi 
Susivienijimui visa savo jauna 
energija pasitarnauti.”

Nuo savęs mes galime pasa
kyti, kad mes didžiuojamės 
Stephanija Masytė, ir žinome, 
kad ir jūs turėsite progos ja 
didžiuotis, kada ją išrinksite 
j SLA sekretorę. Ji tikrai 
yra mūsų jaunimo žiedas. Ji 
yra gabi, veikli, pilna energi
jos, puikiausia darbininkė. Ji 
puikiai kalba ir rašo lietuviš
kai, ir taipgi puikiai kalba ir 
rašo angliškai. Ji nepriklauso 
jokiai partijai, bet yrą gera, 
dora lietuvaitė, kuri myli sa
vo tautą ir laisvę. SLA sekre
toriaus vietai ji yra pilniausia 
atsakanti. Viena, kad ji yra 
advokatė ir žino visus įstaty
mus, kurie paliečia frąterna-
les prganiacijas. Antra, kad ji patiko ir jis giesmininkui 
žino rokuncįas ir yra knygvę- pabėrė veik visą saują cep- 
dystės žinovė. Ji dabar dirba tinių. .
tokį darbą. Ji yra Michigano 
valstijoj finansų departments pinigus! susidėjo juos kiše-

Pataikė į širdį...
Vieną kartą Merkinėj, 

ties bažnyčia, sėdėjo “pro- 
fesijonalas” elegeta, lauk
damas iš praeivių išmaldos. 
Rankose jis laikė apdildintą 
armoniką. Pamatęs ką nors 
takučiu ateinant, jis greitai 
imdavosi “garbinti pievą.”

Įr štai, — jo laimei ~ aĮ> 
eina vietos daktaras. Elge
ta griebiasi už armonijos ir 
jautriai prągysta:

“Sveikata ligonių!”...
Daktarui tas labai pati

ko, — numetė elgetai litą.
Eina pro šalį kunigas, o 

elgeta jam:
“Zerkole teisybės!”
“O, panie vargše, tįkrą 

teisybę pasakei!” r 
metė kunigas į vargšo sų- 
čiūrųsią kepurę porą litų.

Skubinasi pro šalį 
nininkas, gi elgeta jam:

“Linksmybė iš aukšty
bių...” Vargonininkui tas

nėn ir džiaugiasi.
Tuom sykiu, smulkiai min

dama, praeina kunigo gas- 
padįnė. Gi elgeta jai:

“Indas dvasiškasis ..
Pastaroji žiebė giesminin

kui žandan, kad tam nęt 
žvaigždės pasirodė akysę, ir 
piktai ant jo suriko: “Aš 
tąu, prakęiktąsai, parodysiu 
r- inčĮųs dvasiškasis!”

J. Mąta&ųnąs,
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Su Tolimųjų Vakarų Lietuviais
Rašo A. BIMBA

Jau prieš kelius metus galvojau ir sap
navau pamatyti “saulėtąją” Californiją 
ir kitas garsias tolimųjų Amerikos Va
karų dalis. Deja, neprisirengiau, nebuvo 
progos. Jei ne viena, tai kita priežastis 
pastodavo kelią ir tos mano saldžiosios 
svajonės neišsipildydavo. Tik šią žiemą 
nusprendžiau padėtį viską į šalį ir pa
traukti į Vakarus. Nesigriaųdenu šitą 
žygį padaręs. Pamačiau Ameriką, susi
tikau su daugybe draugų ir prietelių, su
ėjau į naujas pažintis. Sugrįžau Brook- 
lynan kupinas naujų įspūdžių ir vaizdų, 
kurie ant visados pasiliks atmintyje. Be 
to, tikiuosi, jog šis maršrutas bei kelio
nė į Tolimuosius Vakarus davė nemažai 
mūsų spaudai ir šiaip judėjimui dvasinės 
ir medžiaginės naudos..

Nesiimsiu plačiai ir smulkmeniškai ap
rašyti visus tos tolimos ir ilgos kelionės 
įspūdžius bei patyrimus. Mūsų dienraš
tis dabar yra užpildytas raštais apie di
desnes ir svarbesnes problemas, negu 
vieno asmens įspūdžiai “besibaladojant” 
po laukus, miestus ir kaimus.

Nežinau, ar visi jautėsi taip, kaip aš 
jaučiausi, važiuodami į Californiją ir 
grįždami atgal. Išvažiavus iš St. Louis 
ir leidžiantis į Kansas City, jautiesi, kad 
už nugaros palieki tikrą, apčiuopiamą, 
žinomą pasaulį — žmones, miestus, pa
status, gamtinius vaizdus. O prieš tave 
atsidaro didžiulės durys į naują, nežino
mą pasaulį. Erdvė didėja, laukai darosi 
platesni, nyksta medžiai; dar kiek toliau, 
ir jau prasideda šio didžiojo kontinento 
“širdis” — lygumos, lygumos... Kai iš 
New Yorko pavažiuoji ant Long Island 
125 mylias į Montauk Point ir dairaisi 
į visus kraštus, tai matai tik vandenį, 
vandenį... ten, toli, vanduo “susisiekia” 
su mėlynuoju dangumi ir pasibaigia ta
vo akimis matomas pasaulis. Taip lygiai 
tos milžiniškos lygumos už Kansas City 
iki pat Rocky Mountains, tartum vie
nas didelis okeanas. Matai taip toli, kaip 
dangus “susisiekia” su žeme!

Ar kiekvienas, važiuodamas į vakarus, 
tėmijote saulėleidį, sutemas? Ar atsime
nate, kaip keistai žmogus jauties? Prieš 
busą, ten toli, padangė ružava, saulutė 
raųdopa, šviesu, skaistu, traukte trau
kia; o pažvelgi atgal: tamsu, nejauku, 
tartum bėgi, nori pabėgti, iš baisios, 
spaudžiančios tamsos į šviesą, į džiaugs
mą! Nori, kad busas skubintųsi, bėg
tų...

Anksti ryte gi vaizdas visai pasikei
čia. Iš už nugaros padangė švinta, sau
lutė pasirodo: gražu, malonu. O tu lendi, 
arba esi buso tempiamas, grūdamas į 
tamsą. O čia miegas, “tinginys” kanki
na... manai, koks čia dabar per paibe- 
lis tave nešą į tą svetimą, nejaukų kraš-
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Permainau Antrašą

Gerbiama “Laisvės”
Redakcija:—

Prašau Jus maloniai, leist 
man truputį vietos dienrašty
je viešam pareiškimui.

Gerbiami draugai ir drau
gės! žinau, kad nemažai ten
ka įvairiais organizaciniais 
reikalais susirašinėti. Ir kad 
susisiekimas būtų sėkminges
nis, tai įsitėmykite šį mano 
naują adresą. Nuo kovo 2-ros, 
š. m., kurie turėsite kokį nors 
reikalą su manim susisiekti, 
tai adresuokite sekančiai: J. 
M. Karson, 14 Madison St., 
Lowell, Mass.

Tai čia bus mūsų naujo gy
venimo vieta.

Madison Street išeina iš di
deles gatvės—Gorham Street; 
reikalui esant, galite mane as
meniškai matyti.

Draugiškai,
J. M. Karsonas.

Bet čia no Now Yorkas, o Californi ja, 
jisai atsako...

Mat, busas buvo sustojęs pačiame vi
duryje tos pūstynės prie tam tikros už
eigos, kur viskas nesvietiškai brangu.

Važiuoju į saulėtą Californiją. Sakau, 
nuo saulės ir akys skaudės... Pasiekiu 
San Francisco. Saulutė šviečia. Sakau 
draugams: Saulę pailsi vežiau. Bet... 
ant rytojaus, kaip pradeda lyti, be per- 

. stojimo gal per dvi savaites: nei nosies 
iš namų negalima laukan, iškišti. Viskas 
ir visi kampai sušlapo. Per tris dienas 
pančiakos negali kambaryje išdžiūti. Tu
rėjau jas kepti ant liepsnos!

Ir koks čia dabar prajovus, sakau 
draugams, atvažiavau saule pasidžiaug
ti, o ką gi čia radau? Jie bara mane, 
kam aš per anksti atvažiavau; girdi, 
reikėjo vienas mėnesis vėliau atvažiuoti, 
tai būtum pamatęs Californijos rojų! O 
tą savo lietų jie vadina “liquid sun
shine” — “ištirpusia saulės šviesa!”

Bet jų teisybė: Californijon reikia va
žiuoti kovo arba balandžio mėnesį. San 
Francisco apleidau vasario 12 d. Per 
tris paskutines dienas jau tikrai buvo 
gražu. Viskas pradėjo išdžiūti ir atbusti. 
Veikiausiai lietingasis sezonas jau buvo 
pasibaigęs ir prasidėjo kelių ištisų mė
nesių saulė ir sausra.

Tai ir užteks apie tas šios kelionės 
gamtiškas keistenybes. Tik dar tiek rei
kėtų pridėti, kad grįžtant į Rytus, su
čiupo nepaprasti šalčiai. Pasiekus Butte, 
Montana, buvo tarpe 30 ir 40 žemiau ze
ro. Sakau, negrįšiu šiauriniu keliu per 
Minneapolį, bet pasuksiu į pietus, per 
Salt Lake City, Utah. Neišsigelbėjau: ten 
irgi buvo tarpe 30 ir 35 žemiau zero. Ir 
taip paskui iki pat Chicagos buvo nepa
prasti šalčiai.

Denver, Colorado
Pirmutinė Tolimųjų Vakarų lietuvių 

kolonija, kurioje turėjau progos apsi
stoti, tai buvo Denver, Colorado. Tasai 
miestas guli labai gražioje ir gamtiškai 
sveikoje vietoje. Neturėjau progos su
sipažinti su apylinke, nes po susirinki
mėlio tą patį vidurnaktį turėjau išva
žiuoti į Los Angeles. Ten suvažiavę , 
daugiausia tie lietuviai, kurie gyvendami 
rytinėse valstijose nesijautė fiziškai ge
rai ir traukė į Vakarus sveikatos įieš
ko ti bei ją, pataisyti. Čia. mažai lietuvių 
ir tėra. Susirinko tik keliolika. Man la
bai malonu buvo su jais susipažinti.

Daugiausia pasidarbavo dvi geros ir 
veiklios draugės, būtent M. Lankienė ir 
Julia Rūke. Lankiai turi ant Larimer 
St. užeigą, o Julia pas juos toje užeigoje 
dirba. Biznis eina gerai. Be to, Lan
kiai turi dar ir farmą. Draugė Lankienė 
susirinkusius po prakalbų pavaišino už
kandžiais ir gėrimais. Ji taipgi užsipre
numeravo dienraštį, “Laisvę” vieniems 
metams. “Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mo pasveikinimui aukų surinkta <$20.50. 
Denverio Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 77 kuopa taip pat sveikino suvažia
vimą su $5. Vadinasi, Denverio mažas 
būrelis lietuvių labai gražiai, parėmė sa
vo dienraštį. Visiems jiems labai dėkui.

Los Angeles, Cąlif.
Tai bene gražiausias ir slauniausias 

miestas visoje Californijoje.
Sanfranciskiečiai, žinoma, su tuo ne

sutiks: jiems jų miestas gražiausias ir 
garsiausias.

Prie Los Angeles prisiglaudęs garsusis 
Hollywoodas su savo visomis misterijo
mis. Bet ta garsenybė garsi tiktai mums, 
judžių lankytojams.

• Sakoma, kad Los Angeles turi apie 
penkius šimtus lietuvių. Bet tai su vi
sais priemiesčiais, kaip Inglewoodu ir 
Pasadena. Čionai gražiai bujoja Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopos. Kadangi ar
čiau prie Californijos ir kadangi vilnie
čiai dažniau juos aplanko, tai Los Ange
les, kaip ir visuose to pamario miestuose 
ir kaimuose, chicagiškė “Vilnis” gana 
plačiai skaitoma tarpe lietuvių. Su ku
riais tik teko kalbėtis, jie dienraštį “Vil
nį” giria ir myli, ir labai dažnai finan
siškai paremia; v ..

(Bus daugiau) x
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Panašiai gamtinė scena ir jausmai kei
čiasi grįžtant į Rytus, tik jau viskas ei
na iš “atbulos” pusės — iš ryto gražu, 
malonu, veržiesi į šviesą, o vakare — į 
tamsą...

Kitas kuri j ozas tai tos nelaimingos 
“upės.” Nežinau, kodėl jas upėmis ir upe
liais vadina, ir dar tiltus per juos stato. 
Už Missouri upės iki pat San Francisco, 
per tuos tūkstančius mylių, neužvažia
vome nei vienos upės su vandeniu! Visų 
jų dugnuose sausutėlės smiltys. Klausi
nėju buso vairuotojus: koks čia per pra- 
jovas, kas čia per šalis, kad upės sau
sos, kad nei vieno ežero, nei viedro van
dens niekur neprivažiuojame! Sakoma, 
kad tos “upės” prisipildo vandens ir tik
rai “pasiunta” tiktai tada, kai užeina ne
paprasti lietūs. Tokių gi stebuklų man 
neteko matyti nei važiuojant į Vakarus, 
nei grįžtant į Rytus.

O štai dar vienas didelis “nusivylimas” 
prieš pasieksiant Pacifiką. Žiūriu, kad 
jau Californiją. Tai buvo anksti rytą. 
Bet kur tie žaliuojanti medžiai? Kur tie 
gražūs kalnai? Visur matosi tik klaiki, 
akimis neaprėpiama pustynė. Ir taip per 
šimtą su viršum mylių!

Arba štai su tais nelaimingais oran- 
džiais.' Sustojame vienoj vietoj. Sakau, 
dabar, štai Californiją, tų skaniųjų f rūk
tų žemė
sigerti... Savininkas ar patarnautojas 
įspaudžia pusantro orandžio, pasidaro 
arti pusė newyorkiško stiklo to gražaus 
skystimo. Por gurkšnių ir nebeliko...

Tai kiek, sakau, dabar aš jums prasi
kaltau ?

Šešiolika centų, jis atšovė...
Sakau: New Yorke už penkius centus 

galima gauti panašius du orandžius.

Ašies Propagandistai
Tarp Lietuvių

Prezidentas Rooseveltas pasakymų negali būti abejo- 
savo radijo kalboj, vasario 
23, pasakė:

“Ašies p r o p a gandistai 
fcįandė visokiais būdais su
naikinti mūsų pasiryžimą ir 
mūsų moralą. Nepavykus 
čia, dabar jie stengiasi su-
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kiečių karą susispietė Į ko
vos būrius ir buvo pasiry
žę kovoti prieš bolševikus. 
Kai kilo karas, tai persekio
jamieji žymiai 
prie bolševikų išvijimo iš 
Ukmergės apskrities.”

Ta “Naujoji Lietuva” yra 
Goebbelso propagandos or- 
.ganas lietuvių kalba. Lietu- 
jvos laikraščiai dabar yra 
nacių propagandos organai, 
kaip ir vokiečių laikraščiai.

Neslepiama ir tas faktas, 
kad hitlerinė propaganda 
atėjo “laišku per Lisaboną,” 
o tai per Hitlerio agentus 
Portugalijoj.

Kad tai yra nacių propa
ganda, negali būti nei ma
žiausios abejonės.

Jei tai būtų tilpę 8 mėne
siai atgal, tai būtų bent kiek 
pateisinimo, 
kaipo žinia, 
gali matyti, kad tai nacių 
propaganda. Bet kada de-

Mūsų Žinelės

Moterų Piliečių Kliubas tu
rėjo žiurkštų vakarėlį. Publi
kos buvo nemažai. Dalyviai, 
kiekvienas ir kiekviena, turėjo 
priejuostę pasirišę, kaip būti
ną to vakaro “ženklą.” Už 
dailiausią ir už “negražiausią” 
priekaištį buvo duota pryzai 
(dovanos).

Už puošniausius žiurkštelius 
gavo dovanas N. Penkauskie- . 
nė ir S. Penkauskienė, o už 
keisčiausią (komišką) — J.

prisidėjo Slaivienė ir Mill.
Vakarėlis nusisekė: visi 

linksminosi iki vėlumai.

nių. Tai neginčijami faktai. 
Ar tarp Amerikos lietuvių 
yra tokių ašies propagan
dos skleidėjų?
' Apgailėtina, bet reikia 
pripažinti, kacį yra.

Yra ir dar piktesnių ir at- 
naikinti mūsų pasitikėjimą'viresnių, negu p. Dūvies’o ir 
savo sąjungininkais. Jie sa- prezidento Roosevelto smer- 
ko, kad Anglija jau pįabaig- kiami ašies propagandistai, 
ta, kad Rusija ir Chinija Štai skaitykite sekamą: 
darysią taiką atskirai.”

Prezidentas sako, kad pa- 
triotingi ir protingi Ameri
kos žmonės netikės tai pro
pagandai. Niekinimas bile 
kurios Amerikos talkininkių 
yra Hitlerio ir jo' bendrų 
propaganda pasėti nuožiū
ros ir nesutikimo demokra
tijos, fronte.

Prezidentas sako, kad ki
tur jie tai daro prieš Ame
riką. Reikia atmesti ašies 
propagandą, kovoti ją.

Joseph E. Davies, Ameri- kariauja prieš Ameriką, 
kos diplomatas, autorius ir. Ar gi reikia atviresnės 
žymus juristas, kalbėdamas Hitlerio propagandos? 
Chicagoj, vasario 22, taipgi 
pareiškė:

“Yra dar vienas pavojin- kaip paties p. Grigaičio edi- 
gas frontas, kuriame mes, torialai, tik svarbesnei vie- 
namie, galime gerai pasitar- toj — pirmame puslapyje, 
nauti. Tame fronte priešas 
niekados nemiega. Aš ma
čiau kaip Hitlerio propa- raščio pirmam puslapiui, 
gandos divizija veikė Euro
poj. Ji turį tokią pat tech- las dėti tuos melus? 
niką čia. Atakos pridengia
ma visuomet kilniom prof e-gandos skleidimui, 
sijom. Melai ir insinuaci
jos skleidžiasi apsukriai ąp-1 stambūs antgalviai “Naujie- 
gauti nebudrius, ir tie melai nose.” Toliau gi randame: 
yra taip nuodingi, kaip ir| “‘Naujoji Lietuva,’ apra- 
gazai... Ašies propaganda šinėdama Ukmergės apskri- 
siekiasi sukurstyti mils ties gyvenimą, pažymi, kad| 
prieš mūsų sąjungininkes.” bolševikų laikais

Davies sako, kad neva ne- priešų’ areštai parsidėję dar 
kalti klausimai, “ar Sovie- 1940 m. liepos 10-20 dieno
tai laikysis su mumis kare mis, ypatingai ‘liaudies sei- 
iki galo?” turi tikslą skie- mo’ ‘rinkimų’ išvakarėse, 
pyti nepasitikėjimą prieš | “Visi aukštesnieji kari

ninkai, organizacijų veikė
jai, labiau pasižymėję as
menys tapo suimti kaip 
‘liaudies priešai.’ Suimtųjų 
tarpe buvo gen. Rėklaitis, 
Devenis, Steikūnas ir kiti.” 

Toliau džiaugiamasi, kad
Lietuvoj Quislingu atsiradę: rydami, jie atakuoja ne. vien 

“Kai kurie holšeVikų jieš- Sovietų Sąjungą, bet sykiu
komi asmenys d|ar prieš vo-ir Ameriką. V. Andrulis.

“Bolševikai pradėjo siųs
ti žmones Sibiran pirmų 
rinkimų išvakarėse.

“1941 metais birželio vi
duryje padidino areštus ir 
tremtinių skaičius siekė 
tūkstančius.”

Ši Hitlerio propaganda, 
melai apie tai, kas, būk tai, dama melai netgi 8 mėnesiai 
dėjosi 8 mėnesiai atgal, til- vėliau tų pačių melų nusa- 
po “Naujienose,” pirmam komų įvykių, ir dedama tai 
puslapyj, ne 1941 metais, 
bet jau vasario 3, 1942 me
tais, kuomet Hitleris jau

Dedama neva žinia, dargi 
sustatyta per dvi špalti,

Jei ir nebūtų melai, juk 
tai vistiek nėra žinia dien-

Kokis tada gali būti tiks-

Aišku, hitlerinės propa-

Kas viršuje pacituota, tai

kad dedama 
nors bile kas

Civil Service komisionierius 
pranešė, kad prasideda ekza- 
minacija vyrų ir moterų val
diškiems darbams dirbti. No- . 
rintieji tuo reikalu informaci
jų, kreipkitės į vietos pašto 
raštinę (Post Office), kamba- 
rys 203.

šio miesto taip vadinamas 
Mission Headquarters kreipia
si j vietos gyventojus, kad tie, 
kurie turi atliekamų užkloda- 
lų (blankietų) atneštų po 
num. 31 Jackson St.; mat. yra 
daugelis šeimų, kurios neturi 
kuom šiltai apkloti savo vaikų ‘ 
ar patys save.

Lawrence policininkai rei
kalauja iš miesto valdžios, 
kad jiems būtų duota viena» 
diena savaitėje liuoslaikio su 
apmokėjimu. Tokis reikalavi
mas jau kelintu kartu pakar
tojamas, bet neišpildomas.

Tuo reikalu, miesto valdžia, 
sakoma, turėsianti specialų su
sirinkimą ir bandysianti klau
simą išrišti.
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Sovietų Sąjungą, o tai yra 
Hitlerio propaganda............

Bile kaip prastas atsilie
pimas apie Sovietų Sąjungą 
irgi yra nacių propaganda 
— kurstyti Amerikos žmo-‘ 
nes prieš tą Amerikos talki
ninkę kare.

Kaip dėl prezidento Roo- 
sevelto, taijp dėl p. Davieš’o

taip svarbioj vietoj ir taip 
atžymėtai, tuomet jau rei
kia skaityti ne viėn hitleri
ne propaganda, bet ir tiks
lia hitlerine propaganda.

“Naujienos,” taigi, deda 
ašies propagandą.

Prezidentas RooseveltasJ jaunuolių išvyko kariuomenėn, 
sako, jog skleidimas nepa-ljų tarpe yra ir keli lietuviai, 
sitikėjimo Sovietų Sąjunga Einančių armijon yra ir vedu- 
yra ašies propaganda.
‘/Naujienos” ne vien nepasi
tikėjimą skleidžia, bet de
da tiesioginę Hitlerio pro
pagandą, paimtą iš nacių 
organų, prisiųstą nacių 
agentų tikslu, ^kad sukelti 
neapykantą, sukurstyti A- 
merikos žmones prieš A- 
merikos talkininkę Sovietų 
Sąjungą.

Kaip p. Davies sako, na
cių propagandos skleidimas 
yra-pavojingas. Mūsų par- 

iiaudies1 eiga — kovoti šiame fronte, 
ir visi tai galime daryti.

Kovokime visais būdais 
prieš nacių propagandą, 
prieš ašies propagandą ir 
propagandistus namų fron
te.

Kas viršuje pacituota, ne
palieka jokių abejonių, kad 
“Naujienos” ir kiti tokie 
laikraščiai tiksliai skleidžia 
nacių propagandą tarp A- 
merikos lietuvių. Taip da-

šiomis dienomis labai daug

O šių. Moterys savo vyrus išlei
džia su rimtu ūpu: be verkš
lenimų. Taip ir reikia.

Išvyko kariuomenėn Vytau
tas Penkau^kas, Laisvės skai
tytojų sūnus. Pirmiau buvo 
Camp Devens, o dabar išvež
tas į South Caroline.

Linkiu Vytautui Penkausku* 
pasisekimo jo didžiose parei
gose tarnaujant savo šaliai, o 
jo tėveliams ištvermingumo ir 
vilties, kad kova už demokra
tiją tikrai bus laimėta.

Amer. Raudonasis Kryžius 
kas vakaras (net ir dienomis) 
duoda pamokas civilinio apsi
gynimo reikale. Mokinama ir 
duodami pavj^zdžiai, kaip 
duoti pirmoji pagelba nelai
mei ištikus. Mokinimo darbui 
vadovauja Mrs. Thomas Scou- 
lon ir Mrs. Edna Langevin. 
Ketvirtadieniais tokios pamo
kos (1:30 po pietų) būna YM 
HA patalpoje( Building).

L. K. Biuras.

3®

Sir

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”! ,
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Pirmadienis, Kovo 2, 1942

Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 17

Philadelphia, Pa. Wilkes Barre, Pa.

(Tąsa)
— Taigi, taigi. Kuo Dievas iš mažens 

paskyrė, tuo ir būk. Bet... ir gaspado- 
rius tų knygučių iš manęs paimdavai. 
Turėk, susimildamas, minkštesnę širdį...

— Paimdavau, nupirkdavau, pinigą 
sumokėdavau, prieš žandarą drebėdavau, 
bet bedieviškų tu man jau neįbrukai. Ką 
čia niekus tauziji!

Nutilo abu iš karto. Kad Adomonis ir 
jautės nesąs kaltas dėl Izidoriaus vargo, 
bet vis dėlto kažkas sugnybo jo širdį. Juk 
ir jis pas Izidorių poterius iš kantičkos 
giedot mokėsi. Daug išmirė, tačiau ne 
vieną dešimtį gyvųjų suskaičiuotum, ku
riuos Izidorius, kaip pirmasis kaimo da
raktorius, mokė slebizdvoti ir apie dan
gaus bei žemės sutvėrimą aiškindavo 
sklandžiau už kunigą. Tarpais savo mo
kinius paglostydavo, kartais patempdavo 
už ausies/ “lineika” per delną pliaukštelė
davo, dažniausiai betgi prisėsdavo ir 
kantriai mokslą dėstydavo. Į skareles su- 
sirišusios atnešdavo jam motinos kiau
šinių, skerstuvių, medaus puodelį, tik la
bai retai keletą variokų.

— Ar tu, Izidoriau, giminių nebeturi?
— staiga paklausė Adomonis.

— Kur aš beturėsiu, — kaukte kauk- 
telėjo Izidorius, sujaudintas lig pat šir
dies gelmių. — Po Šalta žemele velėnom 
užkloti...

— Pas kunigą nueitum.
— O ko, gaspador?
— Girdėjau, jis kažkokią zavedniją ar 

prieglaudą steigia.
— Kas čia, gaspador, manė kur pri

ims? Aš pats jau ir kelnių nebeatsise- 
gu...

Izidorius nusišypsojo klaikiai ir grau
dingai. Vienas dantis ir tas vos laikėsi.

— Numirt kad galėčiau. O t, smerties 
man reikia.

Ėmė krapyti lietus.
— Einam, gal kokį raguolį suvalgysim. 

Juk lupdavai mane.
— Nedaug, tur būt, teko. Apsukrus 

buvai, galvelę gerą turėjai. Ir dabar, 
ačiū Dievui...

—• O valdžia, Izidor, ar tavęs nepare
mia?
, Visa sauja suėmė Izidorius nosį ir taip 
knarktelėjo, kad nė Adomonio žodžių ne
girdėjo.

Pamažėli slidinėdami, jiedu įėjo į vir
tuvę.

—- Izidorius! — šuktelėjo aukšta, stam
bi samdinė ir užsimojus norėjo jam vož
telėti mazgote.

— Šiukštu! — perspėjo ją Adomonis ir 
pasodino vargšą į kampelį.

— Ale katinas pas tave, gaspador, koks 
riebus. O kad jį! Štai kam šilta...

Liepęs duoti Izidoriui ką nors pusry
čių, pats rimtai susimąstė. Ačiū Viešpa
čiui, turiu 40 ha žemės. Pastatysiu mūri
nius trobesius, pusę Kordušo dvaro at- 
pirksiu, būtinai nupirksiu! Klebonas su 
manim žmoniškai, apskrities viršininkas 
ranką paduoda, nuovadas kas antrą sek
madienį į svečius atvažiuoja, sūnus agro
nomas, duktė bus teisėja... Viskas įvyko 
taip, ko aš ir nesitikėjau. Juk ir kaulai 
dar ne visai sulinkę. Dėl ko gi tas Izi
dorius toks suvargęs? Už mane buvo 
gudresnis. Knygas mokėjo skaityti tuo
met, kai aš dar be kelnių lakstydavau. 
Dėl ko taip? Teisybė, aš dirbau. Dieną 
naktį ariau žemę, visiems buvau titna
gas. Dievas neteisingas? Negali būti. 
“Dievas teisingas!” — vos nesušuko Ado
monis, žvilgterėjęs piktom beveik plieni
nėm akim į godžiai valgantį vargšą.

Virpančiom rankom spaudė Izidorius 
sviestą prie duonos. Sviestas raitėsi, o 
jis trynė peiliu, dėbčiodamas į šeiminin
ką, kaip į stebuklingą vietą.

— Stbrai sviestučio nesveika. Brangus,
— šnibždėjo garsiau, nes apšilo. — Laši
nių seniai nesu valgęs. Bet į pilvą, ką 
įmeti, tas gerai...

Dievas teisingas, teisingas, vis galvo
jo Adomonis. Už tas knygeles jį bau
džia. Sakydavau...

Paskendęs Dievo apmąstymuose, senis 
pats įtikėjo esąs kadais sakęs neplatinti 
bedieviškų knygelių, nors taip nebuvo. 
Pats nusipirkdavo ir kitiems padalinda
vo. Tačiau kažkas nesuprantamo vertė jį 
šitaip galvoti: kažkaip buvo lyg skaudu, 
lyg nepatogu.

Iš seklyčios atėjo Jeronimas praustis. 
Žvilgterėjo į Izidorių ir susiraukė, tar- 

į, turn, bulvienę srėbdamas. Tėvui ūmai 
dingtelėjo nejauki mintis. Dirbau, visą

amžių dirbau, bet... sūnus padėjo, šeš
ti metai agronomas. Pinigus duoda, pa
deda, su bankais pažintis turi, o jei, gink 
Dieve, tie pinigai per lengvai uždirbti. 
Ar manęs Dievas nenubaus?

Samdinė jau ruošė pusryčius, pylė ko
pūstus.

— Tai jau dėkui, gaspador, prisišuti- 
nau trims dienoms...

Be žodžio žiūrėjo Adomonis čia į Izi-> 
dorių, čia į sūnaus numuilintą, raudoną 
kaklą ir pakilo. Staiga panoro tą vargšą, 
senį driskių kuo nors apdovanoti ir išly
dėti per kiemą pro šunis, kaip gerą bi
čiulį. ■

— Motin.
— Ko? — atsigręžė Adomonienė ir 

skepetaitės kampu nusišluostė suprakai
tavusią nosį.

— Atpjauk Izidoriui lašinių.
— Kad dabar toli į klėtį eit.
— Atpjauk!!
— Tai užmačia. Magde, duok peilį!
Rodydamas klibantį dantį, akim mirk

čiodamas, išėjo Izidorius paskui Adomo
nienę.

— Šaukis, Izidoriau, į valdžią, sakau 
šaukis!

— Šauksiu. Dabar tai tikrai šauksiu...
Susėdo visa šeimyna prie stalo. Tik 

Jeronimui Magdė nunešė į seklyčią kiau
šinių ir kavos. Kopūstų jis nemėgo...

Adomonis srėbė, taftum atžagariu 
šaukštu, ir net klausiamas neatsakinėjo. 
Šįkart neskanūs, kartūs buvo kopūstai, 
ir raguoliai, kaip virta, be prieskonių 
žuvis... Įsipjoviau ir nesmagumas... 
Ot, sako, netikėk burtais, — raizgėsi 
mintys ir vis apie Izidorių ir... Jeroni
mą. Ar ne per ilgai jis namie vieši? 
Pavasaris, pats darbas, pati tarnysta, o 
Jeronimas dieną miega, pavakariais su 
Kordušaite vaikštinėja. Pasileido svietas. 
Snargliukė, vos iš mokyklos atvažiavus, 
dar bajoraitė, bet nesigėdi vakarais pa
miškėm šmėkčioti.

Sumesdavo senis vieną kitą mintį, kad 
Kordušaite nebūtų bloga marti, tik len
kiškai švebeldžiuoja. Jei tėvas neišpūs- 
tys, šis.tas ir jai liks. Juk laukai suei
na...

—Tėvai, — prašneko Adomonienė.
Senis pakėlė galvą ir užvožė šaukštą 

ant dubens krašto.
— Pėkščiai šiandien į bažnyčią, tik pa- 

kūta. Reiks bėrį pasikinkyt.
.— Arkliai pavargę.
— Argi jau klamposiu per tokį purvą?
— Arklių negalima!
Adomonis nudūlino į kambarį, atsisė

do už stalo ir pasiėmė maldaknygę. Mel
dės ilgai ir nuoširdžiai. Meldės, tartum 
norėdamas atsiprašyti Aukščiausiąjį už z
vieną nuodėmę, už pačią paslaptingiau
sią ją, kurią težino Dievas ir žmogus. Ro
dos, galėtų prieš Adomonį atversti visus 
griežčiausius įstatymus — neprikibtų 
prie jo, nenuteistų. Nėra prieš įstaty
mus nusikaltęs. Tačiau sielos gelmėje 
kažkas gundė, reikalavo maldos, kažkas 
kugždėjo, kad jis kaltas, kad jis didelis, 
didelis nusidėjėlis. Ir nebaigė dar visų 
šventųjų litanijos, iš didelių maldakny
gės raidžių susiformavo, susiliejo raukš
lėtas seniuko Matulaičio veidas, paskui 
žili plaukai, o vėliau ir prastutis, iš ne
obliuotų lentų sukaltas karstas.

— Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus...
Argi dabar šito neužmiršiu? Penkioli

ka metų prabėgo, kaip viena diena, o štai 
ir vėl širdis dreba.

Gyveno pas jį dėdė Matulaitis, Ado
monis jį karšino. Dėdė užrašė 7 ha. Ne
krikščioniškai jį nukaršino...

Staiga užvertė, net pokštelėjo malda
knygę ir, pasiėmęs lazdą, kepurę, jis iš
ėjo pro duris. Ėjo greitai,' taškydamas 
ant savo naujųjų sūnaus dovanotų kel
nių, ėjo tiesiai pas Kordušą, nors ir bu
vo per anksti.

— Ką galėjau, padariau, padariau, — 
pats sau šnibždėjo, paslysdamas. — Tas 
kvailas Izidorius pasirodė, ir ištižau...

Kordušas jo jau laukė. Nors Ko trina 
ir spyrėsi nieko nekepsianti, nedarysian
ti y betgi čirškino virtuvei e bifšteksus, vos 
ne vos per sum< pasimeldusi.

— Dėl ko, panie Adomonis, vienas? 
Ar agronomas dar miega?

— Et, pone Kordušai, ar dabar jauni
mas? Ištižėliai...

— Ot, zuch, bravę! Tai ne mes.
Kordušas pralinksmėjo. Keturios akys 

vis lengviau. . "
(Bus daugiau)

------r-
Sekretorės Plunksna 

“Suklydo”. . .
Vasario 1. d., teko dalyvau

ti lietuvių versĖiiinkų (biznie
rių) mitinge/ kuris visada yra 
laikomas Liet. Muzikales Ben
drovės svetainėje.

2-trą vai. po pietų, mes jau 
sėdžiame svetainėje ir lau
kiam savo mitingo atsidarant. 
Biznieriai su storais sprandais 
dar vis renkasi, rūkydami ci
garus ir leisdami kamuolius 
dūmų į aukštį, tarytum dirb
tuvės kaminai.

Ilgai laukti neprisiėjo... 
Kujalis paukšt į stalą ir pre
zidentas įsako visiems nusira
minti. “Gerbiama ponia sek
retorė skaitys protokolą,” pa
reiškė mūsų prezidentas.

Visi klausomės ištempę au-

LLD 12 Apskričio Vakariene
Vasario 15-tą oras buvo ga

na blogas, bet žmonių į vaka
rienę susirinko vidutiniai,. Gai
la, kad tokiam ore iš toliaus 
žmonės nepribuvo, susilaikė.

Apskričio valdyba turėjo ga
na daug darbo prirengti tą 
vakarienę. Nekurioms drau
gėms buvo net persunku, nes 
jųjų sveikata buvo prastam 
stovyj. žinoma, buvo ir pagel
bės apskričio valdybai,— drg. 
A. Bartulienė ir drg. P. Roach 
dirbo visą dieną.

Prie stalų patarnaut gelbė
jo visos Lyros Choro mergaitės 
ir pora darbščių moterų, tai 
yra, draugės A. Kuzmickienė 
ir M. Yančiulienė.

Programa buVo labai gera, 
visi buvo labai patenkinti.

įvertino apskričio šio parengi
mo.

Tariame didelį ačiū visiems 
ir visoms programos -pildyto- 
jams, kaip iš toliaus, taip ir 
vietos,—Lyros Choro mokyto
jai draugei V. Radišauskiūtei 
ir visam Lyros Chorui; taipgi 
choristėms už tokį puikų pa
tarnavimą prie stalų. Ačiū 
drg. P. Roach, M. Norbutai ir 
drg. Bagužinskienei, kurie 
dirbo prie alaus patarnavimo; 
drg. B. Radzevičiui, kuris dir
bo tikietų pardavinėjime, — 
visiems tariame didelį ačiū!

Beje, draugai shenandoah’- 
riečiai turėjo atsivežę savo 
jauną ir gabią pianistę. Tik 
gaila, kad neteko sužinoti jos 
vardas ir pavardė. Ačiū jai už 
tokį gražų paskambinimą.

LLD 12-to Apskr. Valdyba.

sis, atidžiai.
Sekretorei dar nebaigus 

protokolą skaityti, kaip jau 
daugelis kelia rankas į viršų, 
— nori kai ką pastebėti. Kas 
nors svarbaus, manau sau. . .

Sekretorė vos tik baigė 
skaityt protokolą, kaip pir
masis pasiprašo “balso” J. 
Bender. Jis sako > “Mane iš
rinkote į Board Direktorius, 
bet protokole mano vardas 
neskamba”.

Vienas dalyvių pastebi: 
‘Sekretorės plunksna padarė 
klaidą, tai ir nėra tavo vardo.”

Gerb. Sekretorėj rūstokai 
šuktelėjo: “Tamsta nebuvai 
rinktas!”

Į šį dalyką įsikiša vice-pir- 
mininkas J, Grinius; jis pers
kaitė originalį Board Direkto
rių surašą ir pareiškė, kad J. 
Bender įeina į direktorių sąs
tatą. Be to, jis pasiūlo, kad 
tas klausimas būtų ant vietos 
išrištas balsavimu. 16 balsų 
buvo už Bender, prieš 5.

Vienas iš dalyvių atvirai 
pastebėjo, kad ‘biznierių so- 
saidei J. Bender ‘nekošer’.” ►

Vasario 10 d. įvyko LDS 5 
kuopos susirinkimas, kuris bu
vo šauktas atvirutėmis. Susi
rinkimas buvo skaitlingas na
riais. Ypatingai daug buvo 
draugių moterų. LDS 5 kuo
pa — moterų kuopa. Joje jos 
tvarką daro ir tt. Ir viską jos 
veda, tvarkingai. Moters, ku
rios dar nepriklauso šiai or
ganizacijai, tai turėtų ne vilki
nant prisirašyti. Kuopa susi
rinkimus laiko kas antra ant
radienį 7:30 vai. vakarais, 
Liaudies Name, 735 .Fairmount 
Ave. Priklausant prie šios or
ganizacijos, mokama pašalpa 
ligoje ir išmokama pomirtinė. 
Kaip pašalpos ligoje, taip ir 
apdraudos mokesčiai palygi
namai nėra aukšti.

Programoje dalyvavo šie drau
gai bei draugės: jaunasis Va
lukas su savo tėvu (ir atski
rai) davė skambių dainų, o 
vyresnysis Valukų sūnus jiems 
palydėjo pianu.

Draugės V. Kuzmickienė ir 
M. Bujauskienė (shenandoah’- 
rietės) labai puikiai atsižymė
jo savo skambiomis dainelė
mis.

Kaslink S. Kuzmicko,—apie 
jį daug nereikia kalbėt,— 
daug lietuvių žino jojo skam
bias dainas! Jis'jau daug kar
tų su drg. Valuku linksmino 
mus savo dainomis.

Dvi sesutės — Aldona Gri
gaitienė ir Milda Kaspariūtė 
— sudainavo porą gražių dai
nelių. \

Wilkes Barre Lyros Choro 
merginų sikstetas sudainavo 
tris dainas, ir visas choras dai
navo 4 dainas. Dainavo pui
kiai.

Programa buvo gana ilga,— 
dainos visų visiems patiko.

Programai pasibaigus, drg. 
P. Šlekaitis, scrantonietis, pa
sakė trumpą prakalbėlę apie 
LLD organizaciją ir prisiminė 
apie Lietuvos reikalus ir da
bartinį karą. ?

Nors, kaip sakiau, oras bu
vo blogas, bet norinčius daly
vauti tas nesulaikė; buvo sve
čių ir iš tolimesnių vietų, kaip 
tai: iš Shenandoah S. Man- 
kauskas su savo -drauge, drg. 
P. Šlekaitis su savo šeimynėle 
iš Scrantono.

Parengimas pavyko gerai, 
bet galėjo būt ir gere snis. 
Man rodos, kad kuopos šiame 
apskrityje — o ypatingai, ku
rios čia arčiau gyvuoja — ne-

Detroit. Mich.
Atsišaukimas

Karas palietė didžiumą A- 
merikos gyventojų vienu ar ki
tu būdu, kitus daugiau, kitus 
mažiau, bet visi beveik jaučia, 
kad karo našta kris ant visų 
pečių ir visiems reikės prisi
dėti vienu ar kitu būdu, kad 
kavą laimėjus. Palietė taip pat 
ir organizacijas. Ypatingai Ai
do Choras buvo paliestas dau
giau, negu kitos organizacijos 
Detroito lietuvių tarpe; prie
žastis tame, kad didžiuma Ai
do Choro narių susidėjo iš 
jaunuolių, kuriuos pašaukė 
kariuomenėn. Kiti gi dirba 7 
dienas savaitėje ir ilgas valan
das apsigynimo dirbtuvėse, ir 
jie visi buvo priversti chorą 
apleisti.

Gerbiama Detroito lietuvių 
pažangioji visuomene! Jums 
yra svarbu, kad Aido Choras 
pasilaikytų, nes jis yra Jūsų ir

dėl Jūsų. Aido Chorui reika
linga parama dabar daugiau, 
negu kada nors pirmiau! Ne 
finansinės paramos mes pra
šome, nes mūsų iždas labai 
gerame stovyje. Ko mes iš Jū
sų norime, tai kad stotumėt 
patys į Aido Choro praretėju
sias eiles,—kad užpildžius vie
tas tų, kurie mus laikinai ap
leido. Jūs, kurie keli metai at
gal priklausėte prie mūsų cho
ro, ypatingai esate kviečiami 
grįžti, kad palaikius šią bran
gią Detroito lietuviams orga
nizaciją; ir visi, kurie galite 
dainuoti, turite laiko ir su
prantate svarbą reikalo, stoki
te Aido Choran. Pamokos esti 
penktadienių, vakarais 7 :30 ir 
sekmadieniais 1:30 po pietų, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St., kampas Scotten Avė.

Mes turime keletą svarbių 
užkvietimų dainuoti, ir svar
bu, kad jūs galėtumėt prisi- 
rašyt tuojaus. Mes jūsų lauk
sime !

Kviečia,
Aido Choras.

Atšaukė Pensijas 
Kongreso Nariams

Washington, vas. 25. — 
Jungtinių Vąlstijų atstovų 
kongreso rūmas 389 balsais 
prieš septynis atšaukė pir
mesni tarimą, kuriuom bu
vo nubalsavęs pensijas atsi- 
tarnavusiem kongreso na
riam pagal ei vi lės tarnybos 
įstatymą. Senatas jau ke
lios dienos pirmiau atšaukė 
tokį savo tarimą.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
*

F. W. Siūdins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, TL Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 .
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

J

Jau gavau nuo draugės 
Rainienės 10 “Laisvės” ban- 
kieto įžanginių tikietų, paplati
nimui. Bąnkietas įvyks kovo 
15 dieną, 1942.

Prie bankieto bus ir vaidi
nimas. Kaip gaila, kad Lyros 
Choras yra pakrikęs, kuris, 
būdavo, mūs pramogas gražiai 
papuošia dainomis. . .

Vasario 8 d. mūs prakalbo
se mačiau stebinantį dalyką; 
daugumą draugių-moterų ma
čiau atsihešant šu savimi po
pierinius maišelius, kurie bu
vo pilnai ko tai prikrauti. Vė
liau tik sužinojau, kad tai mūs 
darbščiosios draugės mezgė
jęs su mezginiais. ' Jos, mat, 
yra nusitarusios kiekviena 
numegsti kas savaitė po vie
ną svederį Raudonajai Armi
jai, kad ji dar smarkiau muš
tų hitlerininkus.

Bravo, draugės!
Vargo Bitelė

Nuo Redakcijos. — Apie 
“nepriklausomybės” apvaikš- 
čiojimą įtalpiname kito drau
go pirmiau prisiųstą aprašy
mą. Taipgi praleidžiame ne
talpinę jūsų pastabą apie 
bergdžius ginčus prakalbose. 
Tokia pastaba geriau tinka 
kokiame susirinkime, negu per 
spaudą.
- -r i~i v - - ---------- . - .. . .

Kiekvienas prisidėkime kuo 
nors ir kaip nors laimėti šj 
nuožmųjį karą!...

/ ? i-’ ’

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

—f—rt—*

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsatndo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE* 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 84)770

* * ■ »

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

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

TEATRAS ŠOKIAI

PHILADELPHIA, PA
Prašome jsitčmyti ir būti

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

Sekmadienį, Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokinga komedija

“Atvažiavo su Kraičiu”
Parašė Senas Vincas

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

Gerbiama Visuomene! Nųnširdžis: kviečiame atsi- /
lankyti. Komisija deda visas pastangas kad patenkinti 
publiką kaip valgiai^ taip ir programa.

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

Turpo P.oplur Ir Girard Ave.
Ml I ■ *■ 'K'. ". . ....  ■ Į-k. . L



Pirmadienis, Kovo 2, 1042 LAISVE Penktas Puslapis
" .'-MM

Sovietų Oficialiai Pranešimai Worcester, Mass. LICENSES
---------------------------- --- £____ I---------

LICENSES SKELBKITĖS LAISVĖJE
Maskva, vas, 

šiandien sakė:
Sovietinė kariuomenė, veikianti vienoje dalyje pie

tinio fronto, per dienos mūšius pagrobė tris vokiečių 
tankus, šešias kanuoles, 19 apkasų patrankų, 17 kul- 
kasvaidžių, 234 šautuvus, 1,250 kanuolių šovinių, 130,- 
000 kulkų, 2,500 rankiniii granatų, penkias bevielinio 
telegrafo stotis, lauko virtuvę ir kiekį kitų reikmenų,

Raudonarmiečių dalinys, komanduojamas drg. Goiv 
bovo, pietiniai-vakariniame fronte, per dešimtie? dienų 
kautynes, sunaikino 10 vokiečių tankų, 79 kanuoles į- 
vairių rūšių, 70 apkasinių patrankų, 59 kulkasvaidžius, 
penkias prieštankines kanuoles, 107 trokus ir 92 veži
mus prikrautus karinių reikmenų. Vokiečiai prarado 
apie 3,000 kareivių ir oficierių, užmuštų.

Vienas Sovietų kariuomenės dalinys su didžiaisiais 
kulkasvaidžiais, komandoje vyresniojo leitenanto Uš- 
kini’o, vakariniame fronte per vieną susikirtimą išmu
šė šešis vokiečių tankus iš veikimo ir nukovė daugiau 
kaip 100 priešų kareivių.

Neseniai dešimt sovietinių partizanų naktį užpuolė 
priešus viename kaime, užmušė 29 vokiečių kareivius 
ir pagrobė tam tikrą skaičių automatiškų šautuvų, 
vieną apkasų patranką, du kulkasvaidžius, kiekį šovi
nių ir svarbius slaptus dokumentus.

Sovietų Žinių Biuro pranešimas Pažangiųjų lietuvių veikimas 
eina normališkais keliais. Vien 
tik Lietuvių svetainė ant Endi
cott St., veik kas sekmadienį 
yra užimta visokiems parengi
mams.

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.

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

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

Generolo MacArthuro 
Kariuomenė Grūda 

Japonus Atgal

Anglai Skaudžiai Sužei
dė 3 Nacių Karo Laivus

Kovo (March) 8 dieną įvyks 
Aido Choro bankietąs. Šįo ban- 
kieto komisiją pranešė,- kad to
kių valgių nei ant vieno ban- 
kieto nebuvo gaminta, kokie 
bus duodami kovo 8 dieną. Gal 
vėliaus teks sužinot komisijos 
slaptybės, tai pranešiu per 
spaudą.

Programą duos vietiniai me
nininkai : solistai J. Sabaliaus
kas ir V. Tumanis, ir po vado
vyste J. Karsokienės Moterų 
ir Merginų Grupė. Gal būt, kad 
Worcesterio lietuvių visuome
nė greitu laiku turės progą pa
matyt operetę -‘čigonai Klajū
nai.” Operetė yra labai įdomi. 
Visiems yra žinoma, kad moky
toja J. Karsokienė su opere
tėm yra gana, gerai susipažinu
si ir vaidinimai po jos vadovy
ste išeina artistiškai.

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 tho premises.
804—3rd

FRANK. KLONOWSKI
Avė., Brooklyn, N.' Y.

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

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

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

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

SETTEMBR1NO MATALE 
(Savoy Tavern)

5311—3rd Ave., Brooklyn,

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 tho 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. 
RL 2318 has been issūed to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 284 Schole^ St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, io be consumed 
on the premises.

CHARLES VIGUNAS
284 Schojes 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 retpil under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7201—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' JOHN M. SULLIVAN 
7201—5th Ave., Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4:|29 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 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 Law at 109 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, Coupty of Kings, 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 tq thq undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Humboldt 
of Kings,

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 valgyti 
negu cukrus.

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

N. Y.

No.

to

Y.

N.

Bataan. — Filipinuose ge
nerolo MacArthuro kariuo
menė pradėjo netikėtą japo
nam ataką prieš visą jų li
niją. Japonai liko atmesti 
atgal kelias mylias, ir ame
rikiečiai užėmė priekines 
japonų pozicijas.

Karo departmentas Wa
shingtone sako, kad ameri
kiečių ir filipinų kariuome
nė laimi vietinius mūšius 
nuolatinėse kautynėse.

London. — Anglai padarė 
žiaurių nuostolių dviem di- 
diem vokiečių karo laivam, 
“Scharnhorstui” ir “Gnei- 
senau” neseniai įvykusiame 
mūšyje Doverio sąsiauryje. 
Tatai šiandien parodė Ang
lijos laivyno ministeris A. 
V. Alexander.

Alexander pranešė, sei
mui, jog tiedu nacių karo 
laivai yra išmušti iš veiki
mo ilgokam laikui.

Kurie mylite dainų dailę, 
ateikite ir dalyvaukite Aido 
Chore. Pamokos būna kiekvie
ną trečiadienį, 8 vai. vakarę, 
29 Endicott St.

Aido Choro 
Korespondentas.

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—57th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

ORIGINAL MAGNET, INC. 
139—58th. St. & 
136—57tlr St,, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1134 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 4723—4th' Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4297 has beer! issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho 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.

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

.85 
$1.25 
$3.00

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

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

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 8500—4 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises,

LA 1OURAINE CAFE, INC. 
8500—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

Kitur Luzon saloje, parti
zanai kovotojai užpuldinėja 
japonus, ir dvidešimt tūks
tančių tenbuvių filipinų, va
dinami “bolomenai”, iškil
mingai pasižadėjo iki pat 
paskutinio kovot petys pe- 
tyn išvien su amerikiečiais.

Dabar Anglijos orlaiviai 
užtiko tuos laivus prieplau
koje Kielyje ir Wilhelmsha- 
vene, kur sukėlė didžiulius 
gaisrus prieplaukų įrengi
muose.

NOTICE is hereby given t|iat License No. 
L 537 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and" liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
uaw at 43 Schermerhorn St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CHARLES LOFFMAN
(Boro Hall Liquor Store) 

Schermerhorn St., Brooklyn,43 N.

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

S'41

the promises.
PATRICK V. MELIA

Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 4419 has been issued to the undersigned1 
to sell beer, wine and liquor at retail under: 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 99—5th Ave. & 6-8-10 Park 

of
Ave. & 6-8-10 

Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises. 

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar & Grill) 

99—5th Ave. & 
6-8-10 Park Place, Brooklyn,

Place, 
Kings,

N.

N. Y.

Naciai Sakosi Padarę Dideliu 
Nuostolių Sovietams ties 

Staraja Russa

Berlin. — Nacių radijas 
skelbė, kad vokiečiai per ke
turias savaites srityje Ilmen 
ežero - ir miesto Staraja 
Russa, girdi, užmušę 14,- 
000 rusų ir kelis kartus 
daugiau sužeidę. Naciai 
nepripažįsta, kad Sovietai 
sunaikino šešioliktą vokie
čių armiją toje srityje. Pa
sak jų, tai naciai ir jų tal
kininkai rumunai ir vengrai 
atmušę Raudonosios Armi
jos atakas Ukrainoje.

Londonas taipgi pranešą, 
kad anglų submarinas tor- 
pedavo ir rimtai sužeidė di
delį vokiečių šarvuotlaivį 
“Prinz Eugen” ar kitą tos 
rūšies karinį jų laivą ties 
Norvegija.

“Prinz Eugen” plaukė su 
“Scharnhorstu” ir Geneise- 
nau”, kuomet neseniai jie 
desperatiškai bėgo iš Bresto 
laivyno stovyklos (Franci- 
joj).

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1(>91 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 31-33 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises!

GUNTHER B. COLLATZ 
31-33 Cumbcrlaifd St., Brooklyn,
NOTICE is hereby .given that License No. 
RL 1178 has been issued toi the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10,7 of the Alcoholic Beverage Con-

i Law at 28t\ Irving Ave., Borough of

on the premises.
CHARLES MĄCK 
(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., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS S. KIRN AN 
1801—10th Ave., Brooklyn,

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.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Nacio Submarinai Nuskandi
no dar Du Garlaivius Ame

rikiniuose Vandenyse

Ar Buvo Priešų Orlaiviai 
Virš Los Angeles?

Washington. — Amerikos 
karo sekretorius Stimson 
tvirtina, kad tai žvalgybį- 
niai priešų orlaiviai pasiro
dė virš Los Angeles trečia
dienį. Laivyno • ministeris 
Knox tuom netiki.

Baltimore. —Dvi savaitės 
atgal fašistų submarinas 
nuskandino prekinį Norve
gijos laivų “Blink,” ties ry
tinu Amerikos pakraščiu, 
o praeitą šeštadienį sunai
kino žibalinį Anglijos laivą 
netoli Puerto Rico, Jungti
nių Valstijų salos. Su nor
vegų laivų žuvo 24 jūrinin
kai; šeši išsigelbėjo.

London. — Anglų orlai
viai bombardavo vokiečių 
laivyno stovyklą Kielyje ir 
sužeidė vieną didelį karinį 
priešų laivą tenai.

Maskva, vas. 26.—-Sovięįi- 
nis radijas pranešė, kad nor
vegai sudegino du karinius vo
kiečių sandėlius arti Trond- 
heimo.

BERNIUKAS TEATRE NU
ŠOVĖ MERGAITĘ

London. — Pranešama, 
jog vokiečiai . gana gerai 
maitinasi iš užimtu kraštų 
apiplėšimo, kur tūkstančiai 
žmppįų badų miršta.

Chicago. — 17 metų ber
niukas Clarence 
nušovė savo mylėtinę 
Brozaitę, 17 metų, 
jiem greta judamųjų 
lų teatre, kur buvo 
gengsteriškas judis. 
tas 
tuo 
nai

McDonald 
Dorothę 
besėdint 
paveiks- 
rodomas 
Areštuo- 
kad

Berne, ‘ Švęįc. Nuo na
cių kariuomenės pasklido 
tifo ligą ir Danijoj.

žmogžudis sako, 
tikslu nušovęs ją, kad 
kam kitam iretektų.

JIS 
ji-

Tokio, —- Japonai pristatę 
amerikiečius, suimtus Guam 
ir Wake salose, prie sunkių 
lauko darbų Japonijoj.

Japonui

Batavia. — Atsteigta 
sisiekimai tarp holandų 
-los Javos ir Australijos.

su-
sa-

Washington
iškėlė (Jaugiau savo kariuo
menės į Mindanao, pietinę 
Filipinų salą. Amerikiečiąi 
kertasi su priešais. -

NOTICE is hereby given that License No.
L |135 has been issued to the undersigned . . . ,
to sell, wine and liquor at retail under Sec- troi Law at 28t\ IrVlng Ave., Borough of 
tion 107 of the .Alcoholic Beverage Control Brooklyn, County'of Kings, to be consumed 
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 undei" 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 Bevprago 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 sell,, wine and liquor at retail under Sec
tion 107' bf the Alcoholic Bėverage Control 
Law at 34 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby^ given that License No. 
L 60 Has' been issued to the undersighed 
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 preipises. ;

RREVO0RT WINE & LIQUOR 
STORK, INC?

519 Franklin 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 }07 of, tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 990 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SCHMUKLER’S WINE & LIQUOR - 
STORE, INC.

990 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.• - - ■ , t , —, ■ ■ - - I, ■
NOTICE is hereby given that License No. 
L 254 hag been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 bf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 498 Jay Street, ą o r o u g h of 
Brooklyn, County of ’Kings, to bo consumed 
off the premises. ” 

KURLAND LIQUORS, INC.
408 Jay St.. T Btboklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 56 bus btjen issued ‘ to thp undersigned 
to sell,/W|nė and linuob at retail under Sec
tion |07 of the Ąlėpholifi' Bpveyagb Control 
Law at 1060 Broadway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. " x '

JOSEPH CANEPA
1060 ^ropdway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 775 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 124 Montague Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, ,to be consumed 
off tho 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 sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 Of the Alcoholic 'BeveragO Control 
Law at 18 Newkirk Plaza, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Qff NKWKlff STATION LIQUORS & 

WINES, INC.
|8 Nowkirk Plaza, ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL :<343 ba» bfea issupd to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of th<5 , Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the pfptplKes. ’ r

. . EWCSatAJt, INC------------
201—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

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

VITO licąvoli 
(Rex Tavern)

196 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 Dcbevoisc Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT RECREATION 
CENTRE, INC.

43 Dcbevoisc Place, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is herpby given that License No. 
RW 299 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 No. 10th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.
128 No.

JOHN ANDERSON
10th St., Brooklyn, N.

the

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

Končiaus bitininkystės medaus taipgi galite gauti Brooklyne: 
“LAISVĖJE,” 427 Lorimer Street; pas Vikriką, 123 Grand St., pas 
šimanską-l’etkauską, 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

NOTICE 
ItW 340 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
124 — 41st Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

to be consumed on the
SARNOWSKI

Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer and wine at retail under Section 
J 07 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 —■ 42nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FERDINANDO ELEFANTE
210—42nd St., Brooklyn, N. Y.

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 Law at 
318 Court 
County of 
premises.

318 Court

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

124—41st
NOTICE
RW 256

JOHN

Beverage 
Street, Borough oi Brooklyn.

Kings, to bp consumed off
DOMENICO SCOTTO 
St,, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 12333 has been issued to the undersigned 
to sell 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.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

the

Y.
No.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

417 LORIMER ST.

LORIMER RESTAURACIJA i
ANTANA^ BARZDA, Savininkas

“Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršlena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

<*xxxxxxxxxxx: XXXOOOOOOQO

. BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

QOOOOOOOCKXX

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Jūs mokęsite už rakandus, o ne už išrėdymą

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. PALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRĄBORIŲS
Liūdesio valandoj kreipkitės ,pas mus. Patarnąvimas 

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

CHARLES .1. ROMAIN
(RAMANAUSKAS)

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
** i. ■ h •’ *

Philadelphia, Pa.
Tetefopaą Poplar 4110

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTĘR-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Sepą ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDU 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

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI



geltas Puslapis LAI S V i

NewYorkv>z^gzW?iiim
Įtartasis Šnipavime Turėjo 

Nuo Hitlerio 2 Medalius
Pereitą ketvirtadienį, nacių 

šnipų teisme, New Yorke, bu
vo pastatytas liudininko kėdėn 
Paul T. Borchardt, 55 m., mi- 
litariškas geografas. Jisai yra 
vienas iš 7 teisiamųjų šioje 
byloje.

Borchardt’as, kaip rodo da
viniai, jau 1919 metais daly
vavęs p r i e š d arbinirikiškose 
gaujose ir pasilikęs brutališ- 
kiausių elementų tarnu visais 
laikais. Laike 1919 m. civilio 
karo Vokietijoj dalyvavęs 
skerdime darbininkų Berlyno 
gatvėse, kur žiauriai ir begė
diškai buvo nužudyti darbinin
kų vadai Kari Liebchnecht ir 
Rožė Luxemburg. Už tai jis 
1936 metais nuo Hitlerio gavo 
diplomą. Bet šis nebuvo vie
nintelis. Dar 1934 m. jis buvo 
nuo Hitlerio gavęs medalį už 
atsižymėjimus pasauliniame

kare. Borchardt atvykęs Ame
rikon bandęs įlyst J. V. Armi
jos militariško detektyvo tar
nybon.

Kitas įkaitintasis, Schlosser, 
niekaip “negalėjo atsiminti” 
savo duoto Grand Džiurei liū- 
dymo. Net paskaičius jam 
duotuosius seniau klausimus ir 
jo atsakymus jis sakėsi nieko 
neatsimenąs.

Rene Froelich, buvęs J. V. 
Armijoj, Governor’s Saloj, 
perkvočiamas valstybės gynė
jo prisipažino rašęs laiške 
“Apgailauju draugo ir linkiu, 
kad galėtų pergyventi kęs- 
mus be pasidavimo.” Valsty
bės gynėjas numato Froelich’ą 
tame sakinyje kalbėjus apie 
tuomet areštuotą įtariamą šni
pu tūlą Bruno, linkėjus, kad 
jis kvočiamas neprisipažintų.

Iš Kriaučių 54-to Skyriaus Susirinkimo

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

Štai vasario 19 d. biznierių 
skelbimai:

V. K azlauskas, jewelry, 
221—03 Jamaica Avenue, 
Queens Village, L. I.

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., Kuras,
J. Klasčius, savininkas, 
496 Grand Street.

Mobilizuos Veteranus 
Miesto Sargybon'

Pirmo pasaulinio karo vete
ranai, skaičiuje 3,500, būsią 
pastatyti saugoti strategiškų 
miesto vietų—šapų, tunelių, 
tiltų ir svarbiųjų susisiekimo 
priemonių. Jie dėvės unifor
mas ir nešiosis 45 kalibro re
volverius.

Walter šabunas, Real
Estate ir Insurance, 
306 Union Avenue.
Silver Bakery, Varpo
Keptuvė, Balčiūnai 
savininkai,
36-40 Stagg Street.

,Scholes Bakery,
532 Grand Street
Brooklyn, N. Y.
Biznieriai, kurie norite pa

sigarsinti per “Laisvės” radi
jo programą, prašomi priduoti 
pagarsinimus ne vėliau, kaip 
antradienio rytą dėlei sekamo 
ketvirtadienio programos.

Prašome .“Laisvės” radijo 
programos rėmėjų remti biz
nierius, kurie garsinasi per 
mūsų programą. Praneškite 
biznieriams, kad girdėjote jų 
garsinimus per ‘Laisvės” ra
dijo programą.

Eva T. Mizarienė,
Anounceris.

Vietos Kurjozai

Sutaupė Ambulanso Žygį
F. Meier, kepyklos. troko 

vairuotojas, įvažiavo per gele
žinę tvorą tiesiai į šv. Vincen
to ligoninės kiemą prie llth 
St. ir 7th Avė., N. Y. Atgavęs 
sąmonę, jis negalėjęs prisimin
ti, kaip galėję atsitikti.

žinomas visuomenininkas 
rabinas Mose Miller, žydų 
Liaudies Komiteto preziden
tas, išeina J. V. armijon.
3—----------------------------------- ——n

AIDO CHORO
METINE

VAKARIENĖ
Įvyks šeštadienį

Kovo 14 March
Liet Amer. Piliečiu Kliubf

280 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

, Pradžia 7:30 vai. vak.

Vakarienės tikietas $1.50 
Vien šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

Užkviečia, 
įpi AIDO CHORAS.

.....'..................   B

Rašo Jis ir Aš.
Pereitą savaitę Unkul Džio 

oro bangomis paleido štai ko
kią ajmaną:

“Kap jus žinat, Amarikas 
karaun, tej unt viską kainas 
kyl. Tep kyl or ant radija 
kainas. Tuč-tojaus gal raikas 
raitija sustapdyt, ba nieks ne- 
išein... Ketverge girdėsta 
dainojant arba giedant Aleką 
Vaseliaucką Avė Mariją..*.” 

Jis ir Aš manėme, kad “Avė 
Maria” bus sugiedota už “lie
tuviškas valandas” dūšią; bet 
ketverge ta giesmė buvo su
giedota tūlam mirusiam pilie
čiui.

Pereito šeštadienio vakare 
Mr. Buzelio svetainėje LDD. 
9 kuopa, arba kaip ją čia va
dina Sklok-Soc., kuopa valgė 
vakarienę. Valgytojų buvo 
'arti kapos. Kadangi nuo 
vakarienės valgių paliko trys 
ketvirtadaliai, tai ir ant ryto
jaus visą dieną valgyta vis ta 
pati “vakarienė”.

“N. G.” rašo, kad vakarie
nė gerai pavyko...

Jis ir Aš ką tik perskaitėm 
LSS 19-tos kuopos metinį ra
portą “N. G-je”, ir ten sura
dom, kad: “Pereitais metais 
19-ta kuopa padidėjo 5 na
riais. Dabar kuopoje yra 23 
žmonės, (žinoma, priskaitant 
ir žmonas su vaikais!—Jis ir 
Aš.) Per metus kuopa padarė 
11 narių susirinkimų. Dėl kar
ščių vienas susirinkimas išpuo
lė”^

Jis ir Aš linkime minėtiems 
mūs tautiečiams ir ant toliau 
progresuoti tokiu pat tempu!

Bildingij Darbininkai
Kelsis j Kitą Uniją 1

Bildingų priežiūros darbi
ninkų lokalas, priklausęs prie 
United Construction Workers, 
pasipiktino viršininko A. D. 
Lewis, žinomojo Lewis’o bro
lio, pasikėsinimu neleisti už
imti vietų narių išrinktai lo- 
kalo valdybai, taipgi perrašyti 
sutartį taip, kaip nori viršinin
kai, ne nariai. Jie dėlto nusi
tarė pasitraukti iš tos ir pri
sidėti prie kitos CIO unijos.

Šis jau yra antras iš tos va
dovybės pabėgęs lokalas. ,

Vasario 25 d. Amalgameitų 
Kriaučių Unijos Lietuvių 54- 
to Skyriaus susirinkimas laiky
tas Liet. Am. Pil. Kliubo sve
tainėj*. žmonių buvo nemažai, 
bot pagal tokios skaitlingos 
nariais organizacijos, tai per- 
mažai. šiame susirinkime jo
kių naujų nutarimų nedaryta, 
tik išklausyti raportai iš uni
jos aukštesnių įstaigų. Neku
rtuos suminėsiu.

Pirmą raportą davė C. Kun
drotą ir J. Piterson iš New 
Yorko valstijos CIO konferen
cijos, įvykusios sausio 31 d., 
Albany, N. Y. Visų pirma de
legatai teigė, kad yra garbė 
ir malonu buvo dalyvauti to
kioj konferencijoj, kadangi 
buvo padaryti geri nutarimai 
ir priimtos geros, darbininkam 
naudingos, rezoliucijos. Dėl 
laiko stokos visų neminėsime, 
paminėsim tik kelias, būtent 
šias:

Rez. už palaikymą 5c. fėro 
New Yorko miestui;

Rez., kad nebūtų jokios ra
sinės diskriminacijos,‘kaip pa
prastuose darbuose, taip pro
fesijoj ir politikoje;

Rez., kad būtų panaikintas 
Dieso komitetas, kaipo žalin
ga įstaiga unijom ir kitom 
progresyvėm organizacijom;

Rez., kad būtų darbininkam 
mokama iš Social Apdraudos 
(Security) (čekučiai) išlaukus 
tik vieną savaitę nuo nustoji- 
mo darbo, vietoj, kur dabar 
reikia išlaukti trys ar keturios, 
ar daugiau savaičių. Ir vietoj, 
.ką dabar moka tik per 13 sa
vaičių, kad būtų mokama per 
26 savaites ir kaip galint pa- 
aukštint pinigų sumą: vietoj, 
ką dabar mokama nuo 7 iki 
15 dol., kad būtų padidinta 
suma; x

Rez., kad darbininkui susi
žeidus dirbtuvėj būtų ilgesnis 
ir didesnis atlyginimas (com
pensation), kad dabar atlygi
nimas sužeistiems yra labai 
žemas;

Rez., kad valdžia neduotų 
užsakymų tokioms firmoms, 
kurios nesutinka f pripažinti 
unijos. Raportuotojai teigė, 
kad yra daugiau rezoliucijų, 
bet prižadėjo duoti lietuviš
kiems laikraščiams atspaus
dinti.

Antrą raportą davė V. Mi- 
chelsonas ir J. Piterson, iš 
New York Joint Boardo veik
los, pereiškė, kad kriaučiams 
algų pakėlimo laikas visai ne
toli, gal būt apie vidurį kovo 
mėnesio, nes, sako, unijos vir
šininkai pakeitė savo planą, 
kuris pirmiau buvo padarytas, 
kad algų pakėlimas nebus 
anksčiau, kaip gegužės mėne- 
nesį, bet dabar bus anksčiau.

Taipgi iš tos pačios įstajgos 
pranešė, kad tarpe Internatio
nal Ladies Garment Workers 
unijos ir Amalgameitų unijos 
eina varžytinės už uniforrpų. 
siuvimą. I.L.G.W. unijos va
dai sako; kad jiem priklauso 
tas darbas, bet Amalgameitų 
unijos vadai sako, kad mes 
siuvam vyriškus drabužius ci
vilius, tos uniformos yra taip 
pat siuvamos dėl vyrų karei
vių. Ir raportuotojai teigė, kad 
amalgameitai laimės," nes jų 
teisybė.

' J. Yusaitis raportavo iš uni
jos Trade Boardo, pareikšda
mas, kad unijos viršininkai 
pranešė, kad labai daug išpla
tino knygelių dėl apsigynimo 
štampų lipdymo, už kurias bus 
perkami apsigynimo bonai. 
Kad dėl Raudonojo Kryžiaus 
jau surinkta virš 55 tūkstan
čiai dolerių vien tik New Yor
ko distrikte. Kad labai didelis 
trūkumas lavintų kriaučių la
bai trukdo darbą, nes jei trūk
sta kelių lavintų, darbininkų, 
tai ir kiti negali dirbti.

Delegatas Antanas Bubnis 
davė raportą iš lietuvių kriau
čių darbuotės. Pareiškė, kad 
pas Atkočaitį-Goldberg darbo

yra, nieko nepaprasto.
Pas Armakaucką darbo yra 

labai daug ir darbininkų turi 
visą reikalingą setą.

Pas Diržį darbo yra, nieko 
nepaprasto, visi darbininkai 
nusitarė po penkinę ant syk 
palikti dėl apsigynimo bonų.

Pas Karvelį darbo yra, jo
kių didelių kliūčių nėra, dar
bininkai sutinka. Dėl Raudo
nojo Kryžiaus jau sumokėjo, 
ir bonus visi pirks.

Pas Šimaitį darbo yra, nei 
pas vieną lietuvišką kontrak- 
torių tiek darbo nėra, kiek pas 
Šimaitį ir darbininkų turi visą 
reikalingą setą.

Pas Mičiulį-Kairį ilgą laiką 
šapa buvo uždaryta, bet da
bar darbo privežė labai daug, 
bet negali sudaryti pilno seto 
darbininkų, trūksta apkarpi- 
kų, pamušikų ir apreiterių. 
Per toki trūkumą darbininku 
negali darbo išproduktuoti ir 
dėl tos priežasties gali firma 
darbą išsivežti, tačiau, sako 
Bubnis, kad bus stengtasi kas 
nors daryti, kad darbo iš Mi- 
čiulio neišvežtų. Mičiulio dar
bininkai nusitarė bonus pirkti 
ir duoti ką tik gali ir kur rei
kia, kad tik karą Amerika 
laimėtų.

Pas Šimėną darbo yra, bet 
darbininkų didelis trūkumas, 
nes net septyni išlavinti dar
bininkai išėjo į kariuomenę. 
Jų vietas užpildyti ne taip 
lengva, nes ima daug mėnesių 
bei metų lavint. Tokiu būdu 
pas Šimėną žymiai sumažėjo 
darbo produkcija. Bet darbi

ninkai jau sumokėjo dėl Rau
donojo Kryžiaus jiems paskir
tą kiekį ir palieka dėl bonų 
pirkimo. '

Pas Matulį darbo yra, vis
kas tvarkoj, darbininkai pirks 
bonus; dėl Raudonojo Kry
žiaus sumokėjo.

Pas Kasperską darbo yra 
neperdaugiausiai, peš jie nei 
negali daug jo padaryti, ka
dangi trūksta nekuriu darbi
ninkų.

Pas Lapašaucką darbo yra 
ir darbininkų turi pilną setą, 
tik apsiuvikas susirgo, tai 
sunku dabartiniu laiku gauti, 
bet darbas nesulaikomas. Dar
bininkai sumokėjo dėl Raudo
nojo Kryžiaus ir visi nutarė 
pirkti bonus, kas kaip norės, 
kiti nori ant syk užmokėti už 
25 dol. vertės boną.

Pas Juškevičių darbo yra, 
nieko nepaprasto, darbininkų 
beveik turi, kiek tik reikia. 
Dėl Raudonojo Kryžiaus su
mokėjo, bonus pirks visi.

Pas šalaviejų darbo yra, 
bet nedaug, kadangi jie dir
bo apie metą laiko ir yra vil
tis, kad dirbs ir ateityje. Dar-

I IT’S JUST LIKE > 
FINDING MONEY! 1

Scena iš Sovietų filmos “Mūsų Rusiškasis Frontas”, 
sėkmingai rodomos Rialto Teatre, Broadway ir 42nd 
St., New Yorke

Pirmadienis, Kovo 2, 1942 
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Judis “Tanya” Greit Pava
duos “Merginą Iš Lenin
grado” Stanley Teatre

Sumušęs visus sovietinių jud- 
žių lankymo rekordus, išbu
vęs 11-ką savaičių Stanley Te
atre, judis “Mergina iš Lenin
grado” neužilgo planuojama 
pakeisti kitu įspūdingu Sovie
tų judžiu “Tanya.” Tai bus 
pirmas tos filmos rodymas 
Amerikoje.

“Tanya” dramatiškai per
statė Sovietų Sąjungos staka- 
noviečių judėjimą. Parodo, 
kaip Sovietų moterys pasiruo- 
šė-rengėsi užėmimui vietos ko-

bininkai šalies gčlbėjime neat
silieka nuo kitų šapų,

Pas Baubą siuva uniformas 
kareiviams, darbo turi daug ir 
viskas tvarkoje.

Tai tiek iš A. Bubnio ra
porto ir iš viso to vakaro su
sirinkimo.

Kazys Nuo Simno.

Cukrų Pradėsią Riboti 
Pabaigoj Kovo

Numatoma, kad cukraus lė
bavimas pradės veikti su ko
vo 28-ta. Registracija būsian
ti pravesta kovo 17-20, nuo 
4-7 vai. vakarais, per moky
tojus. Vienas šeimos narys ga
lės išimti knygeles visiems 
šeimoje.

Išdavimas cukraus pagal 
knygutes nebaugina sąžiningų 
vartotojų, jie tik to ir laukia. 
Tas pastos kelią sugrobimui 
cukraus per nesąžiningus gob
šus — šmugelninkus, taipgi 
norinčius dirbtinu padarymu 
stokos cukraus pakelti kainas.

Vasario 26-tą numarintas 
Sing Sing kalėjimo elektros 
kėdėj George J. Cvek, nuteis
tas už nužudymą Mrs. Pappas 
vasario 4-tą, 1941 m.

Krūvon Suaugusios 
Dvynukės Mirė

Pereito penktadienio popie
tį, šv. Vincento ligoninėj, Sta
ten Islande, mirė Mrs. C. Pic- 
ciotto dvynukės po išgyvenimo 
39 valandų, dėl kvėpavimo 
komplikacijų.

Mergytės gimė sulipusios 
pilvukais, 15 dienų peranksty- 
bame gimdyme, kuris .taipgi 
turėjo būti atliktas operacijos 
pagalba. Jas maitino keliais 
lašais motinos pieno ir pagelb- 
stint jų kvėpavimą dirbtinu 
būdu. Buvęs užsakytas inku
batorius, bet atėjęs pervėlai.

Jei tėvas leis, būsiąs pada
rytas skrodimas, patirti, kiek, 
kokiais organais jos buvo su
sijungusios, ar būtų buvę gali
ma per operaciją jas išskirti. 
Tas gydytojų buvo planuoja
ma, bet, sakoma, būtų ėmę 
keletą mėnesių, kol kūdikiai 
būtų buvę užtektinai stiprūs 
imti X-Spitadulių paveikslus iš
tyrimui, ar galima tokia ope
racija.

voje už produkciją. Filmos 
žvaigžde yra Lubov Orlova, 
gerai atsimenama ir pamylėta 
vyriausioj rolėj seniau maty
tos komedijos ‘Wolga-Volga”, 
direkcijoj Gregorijaus Alek
sandrovo, savo vyro. Filmą ga
minta Mosfilm Studijose, Mas
kvoje. Turi muzikos ir dainų, 
paruoštų Isaac O. Dunajevs- 
kio, populiaraus muziko.

Priedams prie‘šios filmos 
bus “Atsakymas Iš Raudono
sios Aikštės” — Stalino visa 
prakalba angliškame vertime, 
taipgi kitos trumpos filmos, 
karo fronto žinios.

“Tanyą” pradės rodyti ko
vo 4-tą, Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Civilinių Apsigynimui 
Vadovausią Majorai

New Yorko valstijos seime- 
lyj pereitą trečiadienį plačiai 
buvo diskusuota* civilinių apsi
gynimas. Dalyvavę kitų mies
tų majorai sutiko su LaGuar- 
dijos mintimi, jog miestų civi
linių apsigynimo reikalai bus 
galima geriau vesti miesto ma
jorams per reguliarį miesto 
aparatą, negu pastačius visai 
atskirą direktorių.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

—————————

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

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.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

<♦> <

KST3 NAUJA LIETUVIŲ
RESTAURACIJA

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

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

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

karšti valgiai jus pasitiks.

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

adresas;

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 South 5th St.

>

)

<♦>

'>

<♦)

>

Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties

Kiekvieną sub atą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 

'diena iki vėlai.

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




