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VIENAS AMERIKOS SUBMARINAS NUSKANDINO 4 JAPONU LAIVUS
KRISLAI

Lietuviu Kariuomenė.
Kam Toji Vyriausybė?
Faktų Kraipymo Ricierius.
Vasario 16-tą.

Rašo R. MIZARA

ų

“Draugas” nori, kad ir lie
tuviai, sekdami žydų pavyz
džiu, sudarytų lietuvių kariuo
menę. Girdi, yra vyrų (atsieit, 
lietuvių) “norinčių stoti j Ame
rikos armiją, bet nebūdami šio 
krašto piliečiai, ligšiol nebuvo 
priimami ...”

“Draugas” (iš sausio 7 d.) 
siūlo sudaryti užsienyje “Lie
tuvos vyriausybę” (aišku, su 
Smetona galvinyj), kuri turė
tų imtis organizuoti lietuvių 
kariuomenę.

Norint lietuvių karių bata-

ti, galima ir be vyriausybės, 
žydai tam gali būti geriausiu 
pavyzdžiu. .Jie čia neturi jokios 
vyriausybės, bet jie rįžtasi or
ganizuoti žydų kariuomenę.

Antra, “Draugas” pasirodo • 
dalykų nežinančiu, jei jis skel-! 
bia, kad į Amerikos armiją. 
nepiliečių nepriima. Mes žino
me visą eilę atsitikimų, kur 
nepiliečiai buvo priimti į Ame
rikos kariuomenę lygiai
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Raudonoji Armija Liuo- Raudonarmiečiai Įsiveržė į Talkininkų Submarinai Saujele Amerikos Marininkų
suoja Leningradą nuo Charkovą ir Pagrobė Priešų Atakuoja Japtmų Laivus y^ake Saloje Sunaikino 7-nis

” Arh Pajine hnamiAo JVokiečių Apgulos
Saus. 9 d. Associated 

Press, amerikiečių žinių 
agentūra, pranešė, kad So
vietų kariuomenė jau ketu
rios dienos, kai įnirtusiai 
atakuoja nacius Leningra
do srityje, stengiasi juos 

J sunaikint ir užkirst vokie- 
taip, čiam. susisiekimus palei Sta

lino kanalą. Sako, tuomi yra 
pradedamas L e ningrado 

Gaila, kad “Draugas” tiek liuosavimas nuo apgulos iš 
daug laiko ir vietos eikvoja i nacių pusės.
dėl “Lietuvos vyriausybes” už-
Sl ToWaS"tyria™sybž” jau yra NaujOS SoVlCtų AmiljOS 
buvusi sudaryta ir “Draugas” i n * v * U* * Iv
ir kiti to plauko laikraščiai ją PaSlfyZUSIOS V1S31 IS" 
labai garbino. Tai “Škirpos - l XT * I 1 _
vyriausybė” Berlyne. Tą gale-i gFllSt PiaClUS Ltlllkail 
tų geriausiai pasakyti “Drau-i ______
go” redaktorius kun. Pruns-i London, saus. 9. — Uni- 
kis, kuris buvo prisiųstas iš toĮted pregs paduoda, kad So- 
paties Berlyno tiesiai Čikagon.. yį . atsilmtg n di. 

Jeigu “Draugui” ir jo vien- armiias i ofensvva 
minčiams net ir pavyktų suda-1 u 1 ‘*1 ’
ryti “vyriausybę,” sakysime, iš|kad VIsai isgiustų aps u- 
Smetonos, Jadvygos, Zosės, bintus, šąlančius nacius is 
kun. Prunskio, Gabaliausko, Sovietų žemės.”
tai kas gi jos paisytų, kas jos Pranešimai iš Švedijos 
klausytų? Tai būtų didžiau-^ j ka(J rusaf užbaigė
sias pažeminimas ir Pajuoka' Įai say()
lietuvių tautai! < . . * i . , ,minių veiksmų, kontr-atakų 

prieš vokiečius; ir dabar 
naujos, milžiniškos Sovietų

i • m ne* • • Arti Pačios JaponijosGenerolą ir 10 Oiicienų
Sovietai Visomis Pusėmis Apsupo 100,000 Naciu Možaisko 

Srityje ir Laiko Juos, Kaip Slastuose; Atkirto Daug 
Fašistu Jėgų Krime; Pramušė Suomiy Linijas

Nusišpicavęs “Naujienų” re-1 
daktorius rašo, kad tuomet,
kai Hitleris pradėjo karą prieš armijos pradeda dar pla-

tesnius ir smarkesnius žy
gius prieš vokiečius.

Tos armijos yra gerai iš
lavintos, šiltai aprengtos ir 
ginkluotos naujais tankais, 
kanuolėmis, orlaiviais ir kt.

Sovietai planuoja taip 
grūst vokiečius galvatrūk
čiais atgal, kad viena na- 

paties Grigaičio ««. la,k°

Sovietų Sąjungą, tai Stalinas 
šitaip suriko: “Hitleris mane 
judošiškai apgavo. Dabar so
vietu Rusija prieš jį kovos, ir 
demokratijos turi mums padė
ti!”

Šiuos žodžius Grigaitis pai
ma svetimženkliuose ir bando 
įrodyti savo skaitytojams, būk 
Stalinas šitaip yra iš tikrųjų 
pasakęs. Bet tai nieko pana
šaus. Tai yra ] 
žodžiai.

Kodėl jis taip rašo? Kodėl 
jis užsiima laikraštiniu bandi
tizmu ?

Aš nežinau!

ateit pagalbon kitai.

Nacių Apgula Leningra
do Beveik Sulaužyta

. Tame pačiame “Naujienų” 
numeryj (iš sausio 7 d.) tas 
pats Grigaitis rašo, būk Mas-1 tų radijas teigė, kad vokie- 
kva labai giriasi savo laimėji
mais karo fronte. Bet mes nie
kur nematėme. Priešingai, mes 
skaitėme “Pravdos” straips
nius, kuriuose nuolat kartoja
ma, kad priešas (Hitlerio go- 
vėdos) dar stiprus, kad jis dar 
nepalaužtas, kad Raudonąją 
Armiją laukia dar dideli mū
šiai, kad dar gali būti ir pra
laimėjimą, o ne tik laimėjimą.

Kaip negražu, kada žmogus
pats dalykus sugalvoja ir ple- rų, kad iš abiejų pusių susi- 
pa, skelbdamas, būk taip daro jungtų 
kas kitas!

Maskva, saus. 9. — Sovie-

čiu karo mašina sovietinia
me fronte jau faktinai su
daužyta.

Sevastopolis išlaisvintas 
iš nacių, po dviejų mėnesių 
apgulos iš jų pusės.

Nacių apgula Leningrado 
jau taipgi beveik sulaužyta.

Krime Raudonoji Armija 
žygiuoja pirmyn pakrantė
mis Juodosios ir Azovo jū-

' Atsiminkime visi, kad vasa
rio mėn. 16 d. įvyks surašy
mas visų vyru tarp 20 ir 44 
metų amžiaus.

Kiekvienas privalo užsire
gistruoti. Kiekvienas privalo 
būti pasiruošęs stoti į mūsų 
krašto kariuomenę, kai jis bus 
pašauktas.

šiaurinėje dalyje 
Krimo pusiausalio, kur So
vietai stengsis užkirst na
ciams pasprukimą iš Krimo 
per Perekopą, žemės “tiltą” 
esantį tarp pietinės Ukrai
nos ir Krimo.

Visiškai per trumpą laiką 
netekome: Paršonienčg, Mil- 
čiaus, Viltrakiūtės-Talandzevi- 
cienčs, Linonienčs, Kamaraus-

ko, Žilinsko, Lukausko, ir kt.
Vis tai buvę pažangią j ame ju
dėjime žmonės. Vis tai buvę 
laisviečiai.

Pasirįžkime daugiau dirbti, 
kad tos spragos, kurias padarė 
judėjimui jie mirdami, būtų 
užtvertos!

Berne, šveic., saus. 9. — vietų kariuomenė iš šiauriu 
Sovietai jau paliuosavo Se- -rytų šono įsiveržė į did- 
vastopolį nuo apgulos iš vo- miestį Charkovą, Doneco 
kiečių pusės. — Sevastopo- srityje, Ukrainoje; užgrobė 
lis yra stambus miestas su fašistų karo štabo buveinę 
didžia karo laivyno stovyk- ir suėmė jų generolą ir de- 
la, pietiniai - vakariniame šimt aukštų oficierių. 
kampe Krimo pusiausalio.

Pirm pasitraukiant fašis
tam nuo Sevastopolio, So
vietai atkirto žymų skaičių laiško srityje 
jų tankų ir apsupo tūkstan- nuo Maskvos yra apsupta 
čius priešų kariuomenės, -jr atkirsta vokiečių kariuo- 
kaip teigia Maskvos radijas, nienė be vilties ištrūkti.

Dabar vokiečiai ir jų tai-j (United Press, amerikie- 
kininkai rumunai ir italai čių žinių agentūra, teigia, 
traukiasi nuo Sevastopolio kad Raudonoji Armija laiko 
linkui Simferopolio. —- Sim- kaip siųstuose, 100,000 vo- 
feropolis stovi už septyneto kiečių Možaisko apyg'ardo- 
desėtkų mylių į šiaurius je.) 
nuo pietinio Krimo smail- Rombiniai Sovietų orlai- 
galio.

Tas žinias, gautas iš So- 
vietų-vokiečių karo frontu, 
perleido telefonu N. Y. 
Times korespondentas D. T. 
Brigham.
SUĖMĖ FAŠISTŲ ŠTABĄ

Karinis Sovietų atstovas 
per radiją pranešė, jog So-

Associated Press saus. 9 
d. pranešė, kad vienas tal- 

I kihinkų submarinas torpe- 
davo ir sužeidė prekinį ja
ponų laivą “Unkai Maru,” 
2,225 tonų, tiktai už 100 
mylių nuo Tokio, Japonijos 
sostinės.

Pirmiaus Amerikos sub
marinas nugramzdino ketu
ris japonų laivus, viso 40 
tūkstančių'tonų įtalpos, To
limuose Rytuose.

Japonų Karinius Laivus
Prez. Rooseveitas Pareiškė, kad Amerikiečiai ir Civilizuo

tas Pasaulis Neužmirš Wake Salos Gynėjų Didvyrybės;
Japonai Pradeda Naują Ofensyvą Luzon Saloje

Oficialiai Amerikos Pranešimai

NĖRA NACIAM VILTIES 
MOŽAISKO SRITYJE 
Centraliniame fronte, Mo- 

j, i vakarus

Rombiniai Sovietų orlai
viai užkerta reikmenų pris
tatymą naciams pietinėje 
Krimo dalyje.

RAUDONOJI ARMIJA 
GALI UžKORKUOT NA

CIAM PEREKOPĄ
Vokiečiai gavo naujos ka

riuomenės ir įnirtusiai prie- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Pabėgo Fašistai per 
Smėlių Audrų 

Libijoj

Kongresmanai Nutarė 
Perves! Civil. Apsigyni
mų Karo Departmental

Japonai Šturmuoja 
Anglus Malajuose

Malajų Frontas, sausio 9.— 
Japonai su didžiausiais tan
kais ir daugiais orlaivių įtūžu
siai atakuoja anglus ties Tan- 
jong Malim, apie 50 mylių į 
šiaurius nuo Kuala Lumpur, 
anglų geležinkelio ir gumos 
(robo) centro, Malajų pu- 
siausalyje, apie 280 mylių į 
šiaurių vakarus nuo anglų 
tvirtumos Singapore.

Anglai šiek tiek pasitrau
kė į tinkamesnes apsigynimui 
pozicijas, bet užmušė ir su
žeidė didžią daugybę japonų.

ČIELYBĖJE LAIKOMOS 
SOVIETŲ ARMIJOS TO

LIMUOSE RYTUOSE 
Kuibišev. — Karinės So

vietų jėgos Tolimuose Ry
tuose (Rytų Sibire) tebėra 
visos čielybėje ir jos nėkiek 
nepaleistos, nežiūrint, kad 
Sovietai sudarė ir pasiuntė 
naujas didžias armijas 
frontan prieš vokiečius.

Washington, saus. 8. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas šį rytą paskelbė sekamus pranešimus:

FiJiįhnU Sritis: Pranešama apie įvairaus smarkumo 
kautynes iš visų fronto dalių. Šie veiksmai, turbūt, yra 
p/iešo prirengiamieji žingsniai pradėt plačias, visūoti- 

aš atakas. Japonai gabena sau pastiprinimus į frontą, 
ir įvairūs ženklai rodo, kad priešai pradeda ofensyvą. 
Komanduojantis Amerikos generolas MacArthur pra
neša, jog amerikiečių ir filipiniečių kariuomenės dva
sia ir pasiryžimas yra aukštame laipsnyje ir galima pa
sitikėt, kad jie ir toliau gabiai ir narsiai priešinsis ja
ponam.

Dar pirmą kartą per kelias dienas, priešai iš oro 
nebombardavo Manilos4 Įlankos aptvirtinimų. Japonų 
orlaiviai šiuo tarpu tik ąpžvalgincjo pozicijas.

ŠAUNŪS AMERIKOS SŪBMARINO 
ŽYGIAI PRIEŠ JAPONUS

Cairo, Egiptas. — Italai 
ir vokiečiai, komanduojami 
generolo Rommelio, pasi
naudojo smarkia smėlių au
dra, per kurią pabėgo iš A- 
gedabijos, Libijoj, pajūriu 
linkui Sirte.

Per tą audrą negalėjo 
veikt anglų orlaiviai ir bu
vo sutrukdytas judėjimas 
anglų tankų ir šarvuotų au
tomobilių. Bet vis tiek an
glai nuvijo fašistus 20 iki 
40 mylių toliau atgal, negu 
naciai ir italai norėjo apsi
stoti.

Nuo dabartinės anglų of- 
ensyvos Libijoj iki šiol jie 
atmetė fašistus 600 mylių 
atgal nuo Egipto sienos.

PRANCŪZAI PAVADUO
JA JAPONUS ANT INDO- 

CHINOS RUBEŽIAUS
Chungking. Pranešama, 

kad francūzai saugo šiauri
nį rubežių Indo-Chinos ir 
tokiu būdu paliuosuoja ja
ponus karui prieš anglus 
Malajuose.

Tokio. — Japonų laikraš
tis “Hochi” persergėjo So
vietų Sąjungą, kad jinai lai
kytųsi griežto bepusiškumo 

linkui Japonijos.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 187 balsais prieš 168 
nutarė, kad karo depart-.iškėlė daugiau savo kariuo- 
mentas į sayo rankas pe- menės į' įvairius punktus 
rimtų Civilių Apsigynimą, Krime.
kurto vyriausias direktorius Pirmiaus buvusieji apguL 
iki šiol yra .New Yorko ti Sevastopolio gynėjai da- 
miesto majoras LaGuardia/bar neatlaidžiai atakuoja 
— Civilių Apsigynimui vokiečius.
skirta $100,000,000.

Karo sekretorius ir kiti 
Roosevelto valdžios nariai 
stipriai ragino ir toliau pa
likt LaGuardia vyriausiu 
Civilių Apsigynimo direkto
rium.

Dabar kongreso atstovų 
rūmas ir senatas per bend
rus pasitarimus galutinai 
spręs tą klausimą.

DAUGIAU SOVIETŲ KA- 
RIUOMENĖS I KRIMĄ
London.— Sovietai laivais

Pirmiaus buvusieji apgul-

Maskva. — Sovietų parti
zanai užnugaryje nacių su
sprogdino vokiečių geležin
kelio bėgius keliose vietose 
Leningrado srityje ir išver
tė du nacių traukinius iš 
bėgių.

Anglai Libijoj Suėmė 
Per 20,000 Fašistų

Cairo, Egiptas. — sAnglai 
per savo ofensyvą prieš vo
kiečius ir italus Libijoj iki 
šiol paėmė nelaisvėn 5,500 
vokiečių, tarp jų ir 200 ofi- 
cierių; o italų jie suėmė 
14,700 tarp kurių yra 700 
oficierių. Imtihiai suvaryti 
į koncentracijos stovyklas.

Chinai Atakuoja Japo
nus Prie Dviejų 

Didmiesčių
Chungking, Chinija, saus. 

9. — Chinų kariuomenė 
šturmuoja japonų apsigyni
mus prie didmiesčių Kanto
no ir Nanchango.

Chinai neatlaidžiai vejasi 
ir naikina likučius japonų, 
bandančių pabėgt iš apsupi
mo Changshos srityje, kur 
chinai paskutinėmis atako
mis sunaikino 30,000 priešų.

Dar esą apsupta 30,000 
japonų toje srityje.

Washington, saus. 8. — Jungtinių Valstijų laivyno 
denartmentas šiandien išleido tokius pranešimus:

Tolimieji Rytai: Komanduojantis oficierius vieno 
Jungtinių Valstijų submarine pranešė, kad tas subma- 
rinas nuskandino priešų laivą, gabenusi kareivius ir 
karo reikmenis. Be to, šis submarinas nuskandino tris 
priešų prekinius laivus; sprendžiama, jog kiekvienas 
tų laivų turėjo po 10,000 tonų Įtalpos. ,

WAKE SALOS DIDVYRIAI
Centralinis Pacifikas: Jungtinių Valstijų prezidentas 

sausio 5 d. š. m. sekamai išreiškė pagarbą marininkams 
gynusiem Wake salą:

“Bendrai-amerikiečiai ir civilizuotas pasaulis su gi
lia pagarba ir pasigerėjimu stebėjo, kaip narsiai veikė 
tie oficieriai ir eiliniai marininkai, gindami Wake sa
lą prieš milžiniškai didesnes priešų oro, jūrų ir žemės 
jėgas, kuriomis priešai atakavo šią salą nuo gruodžio 
8 iki 22 d. 1941 m.; ir tie gynėjai nebus užmiršti, kol 
žmonija gerbs narsą ir didvyrybę. šiems gynėjų viene
tams yra išreiškiama garbė už jų pasišventimą parei
gai ir už puikų veikimą savose mūšių pozicijose, sun
kiausiose sąlygose. Nors jie turėjo tik apribotas apsi
gynimo priemones prieš atakas didžiomis jėgomis iš 
priešų pusės, jie taip gerai veikė pakrantiniais savo 
įrengimais ir savo orlaiviais, kad nuskandino arba 
žiauriai sužeidė penkis karinius priešų laivus, nušovė 
žemyn daug priešų orlaivių ir sunaikino nežinomą skai
čių priešų sausumos kareivių.”

"’(Prezidentas priminė penkis nuskandintus bei pavo
jingai sužalotus karinius japonų laivus pirma, negu 
buvo gauta vėlesni pranešimai, kad amerikiečiai Wake 
salos gynėjai nuskandino septynis karinius priešų lai
vus. Tie vėlesni pranešimai, duoti majoro Paulo A. 
Putnamo, Wake marininkų orlaivių komandieriaus, 
majoro W. Baylerio ir majoro Devereux, yra sekami:)

Nuskandinta dar du kariniai japonų laivai — nai
kintuvas ir ginkluotas laivas — apart šarvuotlaivio, 
sūbmarino ii' trijų naikintuvų, kuriuos japonai anks
čiau prarado, atakuodami Wake salą, ir apie kurių su
naikinimą buvo pirmiau pranešta.

Pridėjus du japonų prarastus naikintuvus paskuti
niuose mūšiuose gruodžio 22 d., naujai gautos žinios 
parodo, kad viso žuvo septyni jų kariniai laivai, kol ja
ponai užėmė Wake salą. Jie ten prarado šarvuotlaivį, 
keturis naikintuvus, submarina ir šarvuotą — ginkluo

ją laivą.
(Viso tik 385 Amerikos marininkai per 14 dienų at

mušė japonus nuo Wake salos ir padarė tokių didelių 
nuostolių užpuolikams.)

I
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Ukrainiečiai Fašistai Atsidūrė 
Bėdoj

Niūjorkiškis dienraštis “PM* (iš sau
sio 7 d.) praneša, kad USA federalinės 
vyriausybės (FBI) agentai padarė kra
tą ukrainiečių fašistų laikraščio “Svobo
da” redakcijoje, esančioje Jersey City, 
N. J. Sakoma, keletą asmenų suareštavo 
apklausinėjimui, o gal ir ilgesniam “už
laikymui.”

Turime atsiminti, kad šito ukrainiečių 
juodlaikraščio vadai buvo artimai susiri
šę su lietuviškais fašistais ir tūlais soci- 
jalistais. Mums teko girdėti, kad to pa
ties “Svoboda” laikraščio redakcija pa
siuntė sveikinimus Smetonai, kai jis “per 
beržyną ir Berlyną” atvyko Niūjorkan.

Bet tai dar ne viskas!
Ukrainiečiai turi savo Tautišką Susi

vienijimą — apdraudos ir pašalpos or
ganizaciją. ši organizacija turi nemažai 
narių ir keletą milijonų dol. turto. Nors 
šitame Susivienijime dauguma narių yra 
geri Amerikos patrijotai, geri piliečiai, 
tačiau organizacijos viršūnėj sėdi fašis
tai—ukrainiški hitlerininkai arba jiems 
pritariu. Ir štai Amerikos federalinė vy
riausybė ėmė ir “užšaldė” visą organiza
cijos turtą, t. y., uždraudė,-nariams išmo
kėti pnigus, iki vyriausybė viską ištirs.

Tūlas Lukas Mišuha, sakoma, esąs va
das paminėto Susivienijimo. Tas pats 
Mišuha prieš tūlą laiką rašė straipsnius 
spaudai, aiškinant, kaip galima pasiga
minti namie j e bombos!...

Sudėjus du ir du, tuojau pasidaro iš
vada, kad ukrainietiški fašistai-hitleri- 
ninkai bandė tąją organizaciją panaudoti 
prieš-amerikiniams reikalams. Todėl Dė
dė Samas, kaip ir pridera budriam šeimi
ninkui, įsimaišė ir, matyt, pareikalaus 
atskaitų.

Girdėjome, kad ir vieno lietuviško Su
sivienijimo tūli vadai yra susirišę su 
ukrainiečiais fašistais. Dieve sergėk, 
kad tik jie to Susivienijimo nepastatytų 
ukrainiečių fašistų padėtin!

Bet pradėjo pūsti kiti Vėjai. Hitleris 
pradėjo Rytų fronte pralaimėti. Hitleris 
paskelbė karą ir Amerikai. Pagaliau 
Washingtone buvo pasirašyta Sujungtų 
Tautų deklaracija, kurioje 26 tautos pa
sižada kovoti prieš Hitlerį, kol jis ir jo 
naciškos jėgos nebus sunaikintos. Šis 
faktas, be abejo, nekaip atsiliepė į tuos 
Suomijos žmones, kuriems teko progos 
apie tai sužinoti.

*Dar baisiau suomiams pasidarė, kai 
Raudonoji Armija pastaruoju laiku pra
dėjo naują ofensyvą prieš fašistines suo
mių armijas. Dabar jiems jau aišku, kas 
laimės karą ir kas darys taiką. Dabar 
net ir labai suklaidintam suomiui darbo 
žmogui darosi aišku, kad nei Hitleris nei 
Mannerheimas karo nelaimės.

“Kam tuomet muštis? Kam tuomet ko
voti?” pasiklaus ne vienas suomis, — 
net ir tas, kuris yra užnuodintas ne
apykantos prieš SSSR nuodais.

Todėl visai yra natūralu, kad Suomi
joje žmonės kyla, reikalaudami taikos su 
Sovietų Sąjunga.

Ką darys Sovietų Sąjungos vyriausy
bė? Mes nežinome. Be abejo, ji nori 
taikos. Ji nori matyti Suomiją laisvą ir 
gyvenančią taikoje. Bet ar ji pasitikės 
tokiais galvažudžiais, kaip Mannerhei
mas? Nežinia. Yra spėjimų, kad So
vietų vyriausybė, pirm negu padėsianti 
ginklą prieš suomių fašistinę kariuome
nę, pareikalaus, kad tokiems Mannerhei- 
mams ir panašiems galvažudžiams ne
būtų vietos suomių valdžioje arba ka
riuomenės viršūnėse.

Kaip Naciai Siuntė 
Šnipus į Sovietų Žemę

Suomiai Trokšta Taikos
Jau kelinta diena ateina iš Stockholm© 

ir Berno (Šveicarijos) žinių, kad Suomi
joje verda dideli žmonių neramumai. 
Suomijos darbininkai trokšta taikos. 
Suomijos valstiečiai trokšta taikos. Suo
mija šiandien yra nualinta karo, kurį to 
krašto galvažudžiai su maršalu Manner- 
heimu priešakyje veda jau kelinti me
tai. Suomijoje, sakoma, reiškiasi rimta 
bado padėtis: maisto didelė stoka. Dra
bužio stoka. Butų stoka.

Tuo būdu, sako žinios, Suomijos val
džia pasiuntusi į Stockholmą Pasiikivi 
jieškoti priemonių ir kelių, kuriais būtų 
galima pradėti tartis su Sovietų Sąjun
ga dėl karo paliaubų paskelbimo.

Mes nesiimame spręsti, kiek ši apie 
taikos jieškojimą žinia turi tiesos. Bet 
daleidžiama, jog tai yra labai galimas 
daiktas. Suomijos valdovai pradėjo bi
jotis savo žmonių ir todėl jieško išsigel
bėjimo taikoje.

Rugpjūčio mėnesį Sovietų Sąjunga, 
sakoma, siūliusi suomiams taiką, bet 
Helsinkio fašistiniai valdovai atsisakė ją 
priimti. Anglija, Amerika, ypačiai Ame
rika, dėjo didelių pastangų taikai tarp 
Sovietų Sąjungos ir Suomijos įvykinti. 
Bet viskas buvo veltui. Helsinkio fa
šistai, mat, tikėjosi, kad jųjų vadas, Hit
leris, karą laimės, tuomet ir jie galėsią 
pasiimti Leningradą, Estiją ir, gal būt, 
dar ir didesnius Sovietų Sąjungos že
mės plotus, kaipo atlyginimą už teikimą 
'Hitleriui talkos.

Baisioji Epidemija Lietuvoje
Sausio 6 dieną telefonu iš Berno pra

nešė New York “Times’iv” apie baisų 
plėtimąsi ligų, karštligės ir kitų, Hitle
rio pavergtuose kraštuose. Tarpe kitko, 
ten.sako:

“Epidemija labiausiai išsiplėtė Varšu
voj ir kituose centruose, kaip tai: Ra
dome, Liubline ir Lvove — Lenkijoj; Vil
niuje ir Kaune — Lietuvoje.”

Aišku, kad baisios ligos apniko ne 
vien Vilniaus ir Kauno gyventojus, bet 
ir visus Lietuvos miestus, miestelius ir 
kaimus. Minėta žinia praneša, kad bai
sios ligos siaučia Norvegijoj, Graikijoj, 
Jugoslavijoj, Belgijoj, HollandijoJ '^•‘vi
sur, kuriuos kraštus tik pavergė; barba
rai hitlerininkai. Ligos apėmė Finlian- 
diją, Rumuniją ir Vengriją, — nacių 
talkininkes.

Kodėl tos ligos taip sparčiai plečiasi? 
Todėl, kad iau treti merai eina baisus 
visko naikinimas, todėl, kad Hitlerio 
gaujos apiplėšė pavergtus kraštus, jų 
tarpe mūsų tėvų žemę Lietuvą, todėl, 
kad dabar hitlerininkai po prievarta ati
ma nuo žmonių šiltus drabužius, kaip 
Buchareste, kad gatvėse išvilko žmones 
iš drabužių.

Mes sakėme nuo pat pradžios, kaip tik 
Hitlerio gaujos užpuolė Lietuvą, kad bai
si nelaimė patiko mūsų tėvus, brolius iv 
seseris. Mes sakėme, kad jie pateko bai- 
sion padėtin, iš kurios bus išgelbėti tik 
tada, kada hitlerizmas bus sumuštas i r 
išvytas. Tada tūla lietuvių spauda čia 
Amerikoj džiaugėsi Hitlerio pergalėmis 
ir šaukė, būk tas budelis davė Lietuvai 
“laisvę.” Štai, kokia ta “laisvė. politi
nis pavergimas, atėmimas visų teisių, 
verstinas naikinimas lietuvybės, įvedi
mas vokiečių kalbos ir rašto, perkrikšti- 
nimas vokiškais vardais miestų, gatvių ir 
Lietuvos ekonominis skurdas ir ligos.

Visų sąžiningų lietuvių pareiga padė
ti Amerikos, Sovietų Sąjungos ir’Angli
jos valdžioms, kad sumušti barbarišką 
hitlerizmą, kad grąžinti pasauliui laisvą 
gyvenimą, kad ne tik apginti Ameriką, 
bet ir Lietuvą išgelbėti.

Žydų Armija Prieš Hitlerizmą
Žydų Komitetas Sudarymui Armijos, 

kurio centras yra 258 Madison Ave., 
New York, išleido atsišaukimą į savo 
tautiečius, šaukiantį sudaryti žyūų* ar
miją kovai prieš hitlerizmą. Po atsišau
kimu pasirąšo labai daug žydų tautybės 
žymių žmonių. Garbės pirmininku yra 
Dr. Sauel Harden Church ir pagelbinin- 
ku pulkininkas John Henry Paterson; 
veikiančiuoju pirmininku Pierre Van 
Paassen; sekretorium — Gabriel A. 
Wechsler.

Žydų armijos komitetas mano, kad ga
li būti sudaryta iš apie 200,000 asmenų 
žydų armija, vien gyvenančių Amerikoj, 
kovai prieš barbarišką fašizmą. Jie lin
kę vykti į Palestinos frontą, Suezo Ka
nalo apgynimui arba į kitus fronfus ko
vai už žmonijos laisvę.

Generalis štabas fašistų 
valstybės mokė specialiai 
tris šimtus būsimų savo 
žvalgų, kurie buvo skirti 
veikti Sovietų Sąjungoj. Jie 
mokėsi Sovietų šalies istori
jos, geografijos, abelno 
mokslo, kalbos, tų papročių, 
kokius žmonės vartoja, skai
tė literatūrą, dainavo rusų 
liaudies dainas, sekė laik
raščius. Kada jie buvo už
tektinai paruošti, .tai prie
šas aprūpino juos keliais 
pasportais ir žvalgybos a- 
gentūra permetė grupę po 
grupės į Sovietų žemę, kur 
jų buvo pareiga kiekvieno 
aplinkui save sudaryti žie
dą iš trockistų ir buchari- 
niečių, tų žmonijos padug
nių. '

Kada Sovietų šalis būda
vo j o Pirmos Penkmetinės 
fabrikus, kada stokavo me
chanikų ir inžinierių, tai už
sienio šnipų centrams buvo 
nesunku permesti savo 
agentus po priedanga inži
nierių. Ir tikrumoj dauge
lis šnipų buvo inžinieriai, 
kitaip jie nebūtų galėję pa
tekti į savo vietą.

Štai į Kamerovo kasyk
las atvažiavo vokietys inži
nierius Schtiklingas. Tikru
moj jis buvo nacių šnipas. 
Ten jis susirišo su rusu in
žinierium Pešechonovu ir 
tuojaus organizavo nacių 
šnipų žiedą, kurį sudarė 
trockistiniai elementai. Jie 
naikino javus, griovė apsi
gynimo reikalams dirbant 
čius fabrikus, nuodijo dar
bininkus, kurstė Sovietų pi
liečius priešu jų .yaldžią ir 
atlikinėjo kitus niekšų dar
bus.

Kartais užsienio žvalgų 
centrai permeta į Sovietų 
Sąjungą savo šnipus po 
priedanga “kareivių pabė
gėlių.” Toki “pabėgėliai” 
būna susipažinę su komu
nistų veikla, tankiai net 
stengiasi būti komunistų ei
lėse. Jie pasakoja šiurpu
lingas istorijas apie gyve
nimą kareivių, darbininkų 
ir valstiečių. Jie parodo, 
kad buvo susekti, kad jiems 
gręsė sušaudymas ir viena
tinis išsigelbėjimas, tai So
vietai. Jie stengiasi likti 
“kankiniais,” įgauti pasiti
kėjimą ir kaip kada jiems 
tas pavyksta.

Nemažai šnipų
permetė į Sovietų šalį po 
skraiste valstiečių ir darbi
ninkų, bėgančių nuo kapita
listų ir dvarponių jungo, 
nuo fašistų priespaudos. To
kiais atsitikimais priešo 
žvalgas ateina į kaimyniš
ką Sovietams sodžių, ten a- 
gituoja valstiečius už So
vietų Sąjungą, paskui su 
grupe nieko nekaltų valstie
čių pereina sieną.

Bet šnipai siekė ir patys 
pereiti sieną?, apgaunant 
gabius Sovietų Sąjungos 
sargus, nakties laiku, lietu
je, sniege ir audroj. Du So
vietų pasienio sargai paste
bėjo krūmuose miegančius 
tris žmones.

—Pasilik čia, — tarė So-, 
vietų pasienio sargas Sed
liarov savo draugui, —- krū
me, o aš eisiu ir pažadysiu 
juos kiekvieną skyrium. Jei
gu jie bandys bėgti, 
šauk.

—Gerai! — atsakė 
draugas Mulkov.

—Iš kūr?

—Iš sodžiaus.
—Iš kokio sodžiaus? Kaip 

sodžiaus vardas?
—O kaip, čia... — mai

šėsi pažadintasis.
—Rankas aukštyn! — su- 

komandavd Sedliarov, iš
krėtė prasikaltėlio kišenes 
ir paskui žadino vieną po 
kitam. Visus nuginklavo ir 
pasienio sargai atvarė į sar
gų punktą. Ten paaiškėjo, 
kad visi trys buvo^ nacių 
valstybės žvalgai.

Lapkričio 22 dieną, 1937 
metais, kolchozninkė Kuz
necova nuėjo į mišką pasi-

rinkti malkų. Netoli sienos 
ji pamatė, kad į krūmus įšo
ko žmogus. Ji drąsiai pri
ėjo ir paklausė, ką jis da
ro.

—Moteriške, p a r d u ok 
man valstiečio drabužius. 
Labai gerai užmokėsiu, — 
tarė nepažįstamasis.

—Gerai, einame į namus. 
Ten parduosiu.

—Bet ar nėra pavojaus?
—Nieko. Tik aš ir mano 

vyras.
Kada jie parėjo, tai mote

ris pradėjo ruošti jam dra
bužius. Tuo kartu vyras 
pranešė pasienio sargams. 
Kada nepažįstamasis baigė 
apsirengti, tuo kartu pribu
vo pasienio sargai ir jį su
ėmė. Pasirodė, kad tai bu
vo žynius nacių agentas.

"Keleivio” Bučkis 
Mannerheimui

priešas

tai

jo

A Sedliarov 
klausė vienuti: pažadinęs iš 
miego. ■

Visam pasauliui yra žino
ma, kad Suomija (Finlian- 
dija) yra talkininkė hitleri
nės Vokietijos ir sykiu su 
Hitlerio govėdomis puola 
Sovietų Sąjungą. Tą faktą 
pripažino ir mūsų šalies 
prezidentas Rooseveltas, ir 
Anglijos vyriausybė. Mūsų 
šalies vyriausybė dabar 
Suomiją traktuoja lygiai 
taip, kaip ir kitas su Hitle
riu einančias valstybes. 
Nors Jungt. Valstijos Suo
mijai karo dar ir nepaskel
bė, bet formaliai laikė ją 
nacių Vokietijos sąjunginin
ke. Gi su Vokietija mūsų 
šalis jau kare.

Bet jūs pasiklausykite, ką 
sako “socialistas” Stasys 
Michelsonas per .savo veda
mąjį VKeleivį” apie tą “ne
kaltąją” Suomiją. Jis verkš
lena:

“Rusai pradėjo pulti Suo
miją. (Antgalvis. — P. B.)

“.. .rusai pradėjo atakuo
ti finus visu frontu, bet vi
sos raudonųjų atakos iki 
šiol buvo atremtos su kru
vinais nuostoliais užpuoli
kams (pabraukimas mano. 
— P. B.).”

Kaip matome, Michelso
nas įkalba savo skaityto
jams, kad ne Vokietija ir 
Suomija užpuolė Sovietų 
Sąjungą, bet Sovietų Sąjun
ga (michelsoniškai tariant 
—“rusai”) užpuolė Suomiją. 
Ar gali kas bjauriau mul
kinti savo skaitytojus, kaip 
“draugas” Michelsonas mul
kina savuosius?!

Ir štai kokią šiltutėlę už
uojautą Michelsonas išreiš
kia Suomiai, — Suomijai, 
kuri yra Hitlerio talkininkė 
ir .veikia sykiu su juom 
prieš visą demokratiškąjį 
pasaulį:

“Suomijos padėtis tikrai 
tragiška. Rodos, ji guli 
nuošaliai ir niekam po kojų 
nesimaišo, tačiau trumpu 
laikotarpiu ji naikinama jau 
antru kartu.”

Kai Hitlerio talkininkė 
Suomija, vadovaujama ge^ 
riaušio Hitlerio draugo von 
Mannerheimo, sykiu su na
cių Vokietija puola Sovietų 
Sąjungą, tai ji (Suomija), 
pasak . Michelsono, “guli 
nuošaliai ir niekam po kojų 
nesimaišo!” Jis siunčia savo 
užuojautos bučkį kruvinam 
Mannerheimui, o per jį, su
prantama, ir Adolfui Hitle
riui!

Visai kitaip žiūri į “nie
kam po kojų nesimaišančią” 
Suomiją Dėdė Samas (Jung. 
Valstijų valdžia). Jis suė
mė fašistinės Suomijos pre
kybos laivus ir /vartoja juos 
karui prieš Hitlerį ir jo tal
kininkus. Pasirodo, kad

“draugo” Michelsono “min
tys” visai nesupuola su Dė
dės Šamo nusistatymais 
link “nuošaliai gulinčios” 
Suomijos, hitlerinės Vokie
tijos ir jos visos “ašies.” šių 
žodžių rašytojas visai nesi
stebėtų, jeigu Dėdė Samas 
duotų Michelsonui pamoką 
apie tai, kas šiame kare yra 
užpuolikas, ir kas užpuola-1 tuvių tebepasiliks. Amerikos 
masis. 
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Žodis Apie Gautus 
Linkėjimus Proga 
Žiemos Švenčių
Rašo Daktaras-Medikas
A. L. GRAIČŪNAS 

, • z A. » *

“Linksmų Kalėdų! Lai
mingų Naujų Metų! Minti
mi skriskime į šaltu sniegu 
nuklotus Lietuvos laukus ir 
iš pilekalnių semkime įkvė
pimą dirbti dėl naujos Lie
tuvos, kurioje laisvas lietu
vis būtų sau žmogus, netar
nautų nei Maskvai, nei Ber
lynui. — Kun. J. P—is.” 

Širdingai ačiuojų gerbia
mam Kun. J. P—ui už pas
veikinimą ir linkėjimus 
švenčių progą. Bet lai bus 
man leista užklausti. — Ar 
gerb. kunigas tyčia ar ne
tyčia apleidai žodį: ir netar
nauti Romos papai? Nes

turinio baudžiava.

kunigams ir ponams! Ar 
ne? — Daug šimtmečių ne
šė mano brolis ir sesė var- 
go jungą! Jo, lietuvio, buvo 
tamsinamas protas prieta
rais ir burtais, kad ilgiau 
turėti progos vargšą lietu
vį savo naudai išnaudoti, — 
tverti žemiškąjį rojų kuni
gui ir ponui, o vargšui lie
tuviui po mirties žadėti 
dangaus karai ystę! Ar 
ne ?...

Lietuyis, nepanešdamas il
giau baudžiavos jungo, at
sikratė. Šiek-tiek atsikvėpęs 
kaimietis - ūkininkas leido 
savo sūnų mokyklon, nors 
ne lietuviškos sielos mokyk
lon, nes lietuviškų mokyklų 
nebuvo. Mokyklos sienose 
ne visus lietuvio vaikus pa
jėgė ištautinti. Vienas ki
tas mokslus išėjęs grįžo pas 
savuosius kaimiečius ir ap
sigyvenęs tarp savųjų, skie- 
pino ir ugdė lietuvio sie
lą... Atsirado grupelė auš
rininkų - varpininkų, ir pro
gai pasitaikius, motulė Lie
tuva tapo nepriklausoma. 
Aušrininkams - varpinin
kams tai buvo žaismo lėlė; 
oportunistam aukso kasykla 
— pasipelnijimo įnagis, o 
kaimiečiui - prasčiokui 
naujo
Ačiū dievams neilgai toji 
nauja 
kaimietį, prasčioką.
karas. Visas civilizuotas pa
saulis paskendo karo lieps- 

įnose. Ostlande nedaug lie- 

lietuviai turės atgaivinti lie
tuvių tautą. O ar amerikie
tis lietuvis prisirengęs tąjį 
taip didelės svarbos žygį 
padaryti? Nepilnai. Dalelė 
jų supranta sunkias parei
gas eiti. Ir jas eina sąži
ningai ir su ištverme — ne
svyruodami. Kiti, suklai
dinti per 5-tos kolonos ag
entus, svyruoja it audros 
blaškoma gėlė. Stoka svy
ruokliui lietuviui žinių, — 
kas yra slepiama nuo jo. 
Teisingas žinias suteikia 
tam tikros rūšies knygos, 
brošiūros, kurias turėtų vi
si Amerikos lietuviai aty- 
džiai ir atsidėjusiai perskai
tyti. Ir štai šias knygeles 
būtinai tu, lietuvi, turi įsi
gyti ir pastudijuoti.

1. Laiškai iš Lietuvos.
2. Vienykimės Sutriuški

nimui Hitlerizmo.
3. Išdavikai.
Broli ir sesė, lietuvių tau

tos nary, įsigyk tas knyge
les ir sužinok, ką turi dary
ti, kad lietuvių tauta neiš
mirtų, nepražūtų nuo že
mės kamuolio.

Šias suminėtas knygeles 
galite gauti “Vilnies” rašti
nėj, 3116 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

P. S.: Kaip aplaikysi žur
nalą šviesą, No. 4, tai aty- 
džiai perskaityk: “Tebūva 
Lietuva Laisva!... ” puslą-

baudžiava vargino
Kilo

mino kryžiokų kalavijus 
siųsdamas Lietuvon Kris
taus žodį skelbti ir apkrikš
tyti lietuvius — pagonus. 
Jo jieji, tieji teutonai papos 
palaiminti kardu ir ugnim 
krikštijo pagonus lietuvius! 
Ar ne? Apkrikštyta Lietu
va ir baudžiavos retežiais ______ _______ A
apkaustyta — padovanota nis 114. Rašo R. Mizara.

Anglijos kareiviai savo stovyklose netoli Singapore 
prisidengia paparčiais ir žolėmis prieš išeidami dežu« 
ruoti-saugoti apylinkes.
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Lietuvių Meno Sąjunga 
. Karo Laikotarpiu

Lietuvių Meno Sąjunga yra meno ir kultū
ros organizacija, šios organizacijos darbo pa
grindu yra muzika, daina, vaidyba, šioj sri- 
tyj LMS yra organizacinė ir kūrybinė.

Bet šiuo nepaprastu karo momentu LMS ne
gali stovėti nuošaliai. Mūsų organizaciją ka
ras paliečia daugiau, negu kitą kurią lietuvių 
organizaciją, nes LMS didžiumoje susideda iš 
jaunimo. 0 jauni vyrai pirmiausia šaukiami 
ginti savo šalį—armijom Daugeliui choristų, 
daugeliui vaidintojų jau reikėjo arba greitai 
reikės dėtis garbingą kareivio uniformą ir ei
ti kovon prieš nežmonišką barbarizmą.

Jungtinių Valstijų valdžia, prez. Roosevel- 
tas, nenorėjo šio karo. Taip pat Chekoslova- 
kija, Lenkija, Norvegija, Graikija, Sovietų 
Sąjunga ir kiti užpulti kraštai nenorėjo šio 
karo. Bet hitlerinė nacių Vokietija, fašistinė 
Italija ir imperialistinė Japonija pradėjo nai
kinimo ir žvėriško užpuolimo karą. Todėl mū
sų pareigos šiame momente turi būt:

1. Mūsų, kaipo meno ir kultūros organizaci
jos ir pavienių narių yra pareiga ginti savo 
šalį. LMS CK ragina visas LMS grupes ir vi
sus narius remti prezidento Roosevelto daro
mus žygius apginkluoti šią šalį ir atmušti bar
bariškus užpuolikus.

2. LMS CK ragina remti visokią pagelbą 
Anglijai, Sovietų Sąjungai, Chinijai ir toms 
šalims, kurios kovoja prieš Hitlerio ginkluo
tas gaujas.

3. Chorai ir dramos grupės privalo drąsinti 
savo narius, ruošti iškilmes tiems, kurie šau
kiami ginti šią šalį nuo fašistinio barbarizmo.

4. Chorai ir teatro grupės privalo dalyvauti 
apsigynimo šaukiamuose vakaruose. Reikia pa
dėti kovoti prieš ginklavimosi trukdytojus ir 
šalies išdavikus.

5. Reikia ruošti programas, dainuoti dainas, 
vaidinti veikalus, kurie drąsintų ir duotų dau
giau energijos kovai prieš šios šalies priešus 
ir meno-kultūros naikintojus.

6. Vieton mūsų karžygių, išėjusių kovoti su 
priešu, reikia gauti naujų narių. Reikia stip
rinti priešfašistinis meno, kultūros judėjimas.

LMS CK VALDYBA:
Pirm. W. Kubilius, 
Sekr. V. Bovinas, 
Ižd. A. Rainienė.

Iš LMS Raštines
Operetė “Kada Kaimas Nemiega” jau iš

leista ir išsiuntinėta vienetams—chorams. Sy
kiu išsiuntinėta ir LMS Naujienos, buletinas. 
Jei kurie dar negavote šių siuntinių, praneš
kite LMS sekretoriui. >

Dar tik sausio mėnesį leidžiame. Todėl nė
ra vėlu susimokinti ir suvaidinti “Kada Kai
mas Nemiega” šiame sezone. Greitai chorų va
dovybes turėtų veikalą perskaityti, išstudijuo
ti ir imtis repetavimo darbo.

/ Nauji Vienetai—Nauja Parama
Baigiant senus metus į LMS įstojo eilė Lie

tuvių Literatūros Draugijos kuopų. ALDLD 
40 kp., Pittsburgh, Pa. $5.00; ALDLD 32 kp., 
New Haven, /Conn., $5.00; ALDLD 63 kp., 
Bridgeport, Conn., $5.00.

Ačiū šių kuopų draugams ir draugėms, ku
rie susidomėjo meno reikalais, šios kuopos 
yra ne tik vienetai mūsų organizacijon, bet 
ir nauja parama, kurios Lietuvių Meno Są
jungai labai reikia..

Tokios pat paramos mes kreipėmės ir į LDS 
kuopas. Tikimės, kad ir LDS kuopos kreips 
domės į tai ir a|pis mums į talką.

Bus Naujų Dainų
Šiuo tarpu mes gavome originalių ir se

ninus išleistų dainų iš Lietuvos. Dainos ir mu
zika yra įvairių, veik visų daugiau žinomų 
Lietuvos kompozitorių. Tikimės, kuomet muzi
kos komisija peržiūrės, jog bus pasiūlymų ir 
mūsų chorams. 

—
Su naujais metais prasideda LMS vienetų 

ir pavienių narių duoklių mokėjimas į LMS 
Centrą. Sakoma, laiko dar yra. Bet greičiau, 

f#, geriau.
Veikėjai ir vienetai turėtų išlyginti bilas ir 

greitu laiku užsimokėti duokles. Juo greičiau 
LMS Centras gaus tas • įplaukas, tuo greičiau 
jis galės planuoti, numatyti, kas bus galima 
padaryti, išleisti sekančiam sezonui. Todėl— 
greičiau, geriau.

V. Bovinas, LMS Sekr. i ■ i. t
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Karinės Pagalbos davimas Anglijai, Sovietų .Sąjungai, Chinijai reiškia mušimą bendro 
Amerikos priešo—Hitlerio, japoniško bandito ir Mussolinio.

Vilnies Kalendorius
Teko peržvelgti, taip sakant, dar šiltą Vil

nies Kalendorių už šiuos, karo gaisrais žėruo
jančius ir daug ištvermės bei aukų iš mūs 
reikalaujančius, 1942 metus. Kalendoriaus 
viršelis, patraukiančiai meniškas, spauda gra
ži ir puikiai suredaguotas iš netoli 200 pus
lapių leidinėlis. Literatinį darbą atliko (sure
dagavo) vienas iš “Vilnies” redakcijos štabo 
narys, drg. L. Jonikas.

Tai bene bus pirmutinis iš “Vilnies” dien
raščio išleistų Kalendorių, taip turiningas li- 
teratiniu išnašumu ir taip išdidžiai ir laiku 
įžengęs į šiuos audringus metus. Kalendorius 
ne vien papuoštas iš įvairių mokslo šakų 
straipsniais, eilėraščiais, apysakaitėmis, bet 
dar atstovauja ir didesnių lietuvių kolonijų 
biznierius—Philadelphijos, Binghamtono, Cle- 
velando, Detroito, Grand Rapids ir Pitts- 
burgho.

Nusipirkę už 25 centus Vilnies Kalendorių, 
turėsite ne tik gražaus pasiskaitymo, rasite vi
sokių informacijų, atsakymų į įvairius klau
simus, bet esant kelionėje ir įvažiavus į kurį 
nors miestą, jūs galėsite apsistoti pas lietuvį 
biznierių, pasikalbėti su juom ir gausite jums 
reikalingas informacijas apie tos kolonijos 
lietuvius, jei tokios informacijos jums būtų 
reikalingos.

Perskaitęs visus, Kalendoriuj telpančius raš
tus, apysakaites, eilėraščius, jautiesi apskri- 
jęs visą žemės kamuolį, išmatavęs visatos 
erdves, iimardęs jūrų gelmes, išlandžiojęs že
mės sluoksnius ir dar daug, daug ko sužino
jęs.

Tačiaus beskaitant gražiosios literatūros 
kūrinėlius, mintis suklumpa Jono Kaškaičio 
poemoje, po antrašte “Kas Ten Dedas?” Prieš 
patį eilėraštį, kaip tokį, nieko negalima sa
kyti—lankstus, kupinas jautros Jr rūstaus 
protesto Hitleriui už Lietuvos pavergimą. Bet 
negalima suprasti kokiais sumetimais ger
biamas autorius, Jonas Kaškaitis, patsai toj 
poemoj dalyvauja? Mes žinome, kad nenuils
tantis mūsų laikraščių bendradarbis, Jonas 
Kaškaitis, negyvena Lietuvoj, bet Newarke, 
N. J. Tačiaus pačioj'pradžioj poemos, skaito
me :

“Kas ten dedas mūs’ tėvynėj— 
Po tais Hitlerio banditais?

Oi, sugniaužė mūs’ krūtinę:
Vargas neišpasakytas!”

Gi praleidę pora skiemenėlių, vėl skaito
me: I

“Perkarę visi, išblyškę,

Klankinėjam, kaip šešėliai,—
Lyg tą margą peteliškę,

Vaiko naciai mus pašėlę.”
Eilės gana rimtos ir gražios. Bet beskaity

damas nejučiomis turi nusišypsoti tik veluk 
to, kur pats autorius save prisidėjęs, sako: 
“Klankinėjam, kaip šešėliai,“ kuomet žinai, 
kad gerbiamam autoriui, klankinėti, kaip še
šėliui netenka, jis ir pavalgęs ir apsirengęs ir 
laisvas.

Gerbiamas poemos autorius, Jonas Kaškai
tis, teiksis man atleisti už šias pastabas. Pa
stebėjau ne veluk tų, kad pasirodyti daugiau 
už autorių žinančiu, bet tik pareiškiau tą, 
kaip tos eilės mano sąmonėj atsiliepė.

Kalendorių savo rašiniais puošia šie litera
tai ir poetai: St. Jasilionis, Jonas Kaškaitis, 
Lietuviškis, A. Gilmanas, Dr. A. Šimkus, Dr. 
A. Petriką, L. Prūseika, V. Senkevičius ir kiti.

Dabar laikas įsigyti Vilnies Kalendorių, o 
kurie įsigysite, esu tikras, kad būsite man 
dėkingi už šitą cekomendaciją.

Dėdė Vincas.

Del Prof. Bacevičiaus 
Koncerto Pasisekimo
Šiuo pranešimu mes norime išsireikšti į me

nininkus, veikėjus, choristus ir visus lietuvius. 
Ir štai kodėl. Vytautas Bacevičius, pasaulinės 
reikšmės pianistas ir kompozitorius, duos 
koncertą vasario 11 d., 8:30 vai. vakare, Car
negie Hall, 57th St. ii’ 7th Ave., New Yorke.

Mes, lietuviai, turime remti Bacevičiaus 
koncertą ir jame dalyvauti, nes tame yra mū
sų kultūrinis pasireiškimas. Reikia dalyvauti, 
kad ruošiamas koncertas įvyksta pasaulinės 
kultūros centre, kad Bacevičius duos naują 
programą. Reikia dalyvauti, kad mūsų tautos 
žmogus, mūsų tautos kūriniai galėtų pasiro
dyti šalę pasaulinio maštabo menininkų. Bet 
reikia šiame koncerte dalyvauti ir todėl, kad 
paremti Bacevičių.

Argi negražu, ar nemalonu, ar nekultūriška, 
kuomet lietuviai menininkai stoja šalę pasau
lio kultūringų tautų žmonių—mene, operose, 
koncertuose, moksle? Ir šio koncerto pasiseki
mas gali būt Bacevičiui .kelias į platesnį me
nininkų pasaulį, į plačią Amerikos publiką, į 
radio ir koncertų svetaines. Ar mes nenori
me, kad lietuviai menininkai pakiltų, išeitų į 
platesnį meno lauką? žinoma, kad norime. Tai 
garbė lietuvių tautai, lietuvių judėjimui.

Todėl padėkime padaryti pianisto-kompozi- 
toriaus Vytauto Bacevičiaus koncertą sekmin-
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Rasytėj as Sergiejus 
Michalkovas 

»

Sergiejus Michalkovas, gimęs 1912 metais, 
yra pats jauniausias Tarybų Sąjungos rašy
tojas. Jis nuo pat jaunų dienų pradėjo do
mėtis poezija ir kurti. Pirmieji jo kūriniai, 
pasirodę 1928 m. spaudoje, buvo lyrinės eilės 
įvairiomis temomis. Kiek vėliau jis išleido 
naują kūrinį “Tomą Bokštą.” Tai vienas mė
giamiausių kūrinių vaikams.

S. Michalkovas yra autorius daugelio vai
dinimų vaikams. Jo “Tomas ^Nuolankusis” 

* (pagal M. Tveno, “Princą ir Elgetą”) ir “žu
vys,” eiliudta apysaka apie tarybinius moks
leivius, yra labai populiarūs vaikų teatrų re
pertuaruose visoje Tarybų Sąjungoje. Dabar
tiniu metu jis ruošia filmai scenarijų “Nu
galėtojai.” Bet tai nebepirmas jo darbas fil- 
moms: greitu laiku pasirodys pagal jo scena
rijų filmą “Mergaitės fronte,” kur vaizduo
jamas tarybinių moterų heroizmas, ginant 
socialistinę tėvynę.

Beveik visi didieji rusų rašytojai rašė eiles 
vaikams. . Rašytojai, apdovanoti poeto gabu
mais, visuomet randa kelią į vaikų širdis. Ma- 
jakovskis, Aleksandras Blokas ir Eduardas 
Bagritskis niekuomet nerašė vien vaikams, 
nors jų kūryba vaikams buvo suprantamesnė, 
negu suaugusiems ir visą laiką pasiliko puiki. 
Kiekvienas“ naujas geras jaunimui poezijos 
kūrinys yra tarybinei visuomenei džiugus. To
dėl ir Sergiejus Michalkovas, vienas tarybinio 

jaunimo mėgiamiausių poetų, dabar taip iš
garsėjo. y

Viena populi^iausių jo poemų yra “Tomas 
Bokštas.” Kas per vienas tas Tomas Bokš
tas? — Tai milžinas, gyvenąs Lenino kvar
tale, visus pralenkiąs savo baisiu dydžiu. Jis 
yra toks didelis, kad gali atiduoti laiškus 
antro aukšto gyventojams, nelipdamas laip
tais. Jam nėra tinkamos lovos, todėl gulėda- 
mafe, kojas padeda ant kėdžių toli nuo lovos. 
Veidą turi truputį komišką, geraširdišką, to
dėl yra mėgiamas vaikų, kurie jį pravardžiuo
ja “telegrafo stulpu.”

Kada milžinas, nebuvęs ištisus metus na
mie, grįžta su raudonojo jūreivio uniforma, 
vaikai jį sutinka kaip didvyrį. Ir vietoje “te
legrafo stulpo” jį dabar vadina “švyturio 
bokštu.”

“Tomas Bokštas” jaunimo literatūroje uži
ma žymią vietą. Šioje linksmoje poemoje, pil
noje įvairiausių keistenybių, Michalkovas duo
da pajusti, kad ir jis, kaip ir Tomas Bokš
tas, yra jaunimo draugas.

Kita Michalkovo poema yra “Vaikine, gy
venimas paprastas, bet didelis,” kur vaizduo
jamas dviejų mokyklos draugų ir jų mylimų 
gyvulių — dviejų kanarėlių, dviejų angių ir 
dviejų ežių gyvenimas. Tai įdomi ir pamo
kanti apysaką. - •

Jo temų pasirinkimas yra platus. Viena iš 
- geriausių jo poemų yra “Linksmojo keliauto

jo daina.” Tai narsūs, linksmo vaikino, ke
liaujančio per gimtąją šalį, nuotykiai. Tas 
jaunuolis nieko nebijo — nei gyvačių, nei vil
kų, nei šunų, norįs viską pamatyti, ir žinoti 
ir veik visą laiką dainuojąs. Ta tema visų 
pirma skiriama mokyklų jaunimui — jau
niems pionieriams, nors ją mielai skaito ir su
augusieji.

Michalkovo,kūrybos pagrindai yra lyrizmas 
ir juokas, kurie užtinkami visose jo eilėse — 
vienur mažiau, kitur daugiau.

Tačiau ne visa jo kūryba pasižymi tobu
lumu. Michalkovas yra jaunas poetas, kuris, 
palyginti, dar visai neseniai metėsi į jauni
mo literatūrą. Nors jis pirm, negu pradėjo 
rašyti jaunimui, buvo išleidęs savo poezijos, 
bet savo genijų atrado jaunimui skirtoje li
teratūroje.

Tarybų Sąjungos liaudis myli jaunimą, nes 
jame mato ateitį, realizavimą jos kilniausių 
idėjų. Todėl poetai ir rašytojai — “vaikų sie
lų inžinieriai,” žmonės, kurie formuoja būsi- 
mųjų piliečių ir komunizmo statytojų psicho
logiją — taip aukštai verginami Tarybų Są
jungoje.

B. I.

Saulėtoj Floridoj

gu. Tai reiškia, ne tik jame dalyvauti, bet 
reikia ir dirbti dėl jo pasisekimo. Kas dar ne
platina bilietus, turi jų gauti ir platinti. Ku
rie jau paėmę bilietus, reikia pasistengti, kad 
nei vienas bilietas nebūtų grąžintas.

Dalyvauti šiame koncerte ir dirbti šiam 
Bacevičiaus koncertui jus kviečia

LMS CENTRO KOMITETAS,
W. Kubilius, pirm.
V. Bovinas, sekt.
A. Rainienė, ižd. ' /

Įspūdžių Trupiniai 
(Straipsnelis)

Paskutiniais keliais metais 
vis daugiau ir- daugiau lietu
vių turi laimės lankytis saulė
toj Floridoj.

Keliolika metų atgal, nė 
sapnuoti nesapnavau, kad 
ir aš turėsiu laimės gėrėtis 
Floridos gražiąja gamta.

Pirmiausia kol d a pradėsiu 
kalbėti apie savo įgytus įs
pūdžius, noriu paačiuoti drau
gams floridiečiams, už jų ma
lonų ir draugišką manęs pri
ėmimą—draugui Waliulioniui, 
draugams Jurevičiams, ir ma
no sūnui Kari Balasky. Jei ne 
jie, man nebūtų įmanoma 
praleisti taip gražiai laiką ir 
įgyti tiek daug gražių įspūd
žiu. €

Newyorkiecio Koncerte
Pirmu kartu teko girdėti 

smuikininką Joseph Szigeti, 
kuriam buvo surengę koncer
tą The Civic Music Associa
tion Club of Miami. Newyor- 
kietis smuikininkas žavėte ža
vėjo Miami publiką, kurios 
buvo pilnutėlė svetainė.

Šunelių Race Track
čionai rodos nieko ypatin

go. Užsimokėjai 10 centų 
įžangos, įėjai į vidų ir tėmiji. 
šuneliai visi sunumeruoti—1, 
2, 3 ir taip toliau. Aptvertas 
didelis pailgas ratas, aplinkui 
apvesta elektrikinė viela, o 
prie jos prijungtas kiškelis.

šuneliai sustatomi po tris ar 
keturias poras. Kurie nori lai
mėti, pasirenka šunelį pagal 
numerį. Mano 15-tas, mano— 
13-tas, mano 9-tas—taip ir 
girdisi iš publikos balsai. Ka
da tvarkytojas surinka—Mis
ter Bunny, go! Kiškelis, pa
spaudus elektros migtuką, ne
šasi pirmyn, o šuneliai lodami 
paskui. Tada prasideda tikras 
jomarkas. Kiekvienas rėkia 
savo pasirinktam numeriui: 
Pirmyn, pirmyn ! Greičiau !

Taip ir tęsiasi visą laiką. 
Laimėtojai džiaugiasi, o pra
laimėję eina namo keikdami.

Vasarą Kalėdos
Kaip jau minėjau, daugelis 

lietuvių lankėsi Miami įvai
riais metų laikotarpiais. Rašė 
savo įspūdžius, miesto aplin
kumą, gamtos skirtumą tarp 
šiaurių ir Floridos. Bet, tur 
būt, mažai kam teko pra
leisti kalėdas Miami, Fl.

Net negalima įsivaizduoti, 
koks didelis skirtumas ne pa
čioj tradicinėj šventėj, bet 
gamtos išvaizdoj, šilusios tem
peratūra siekė 83-jų laipsnių 
karščio, žmonių pilnutėlių pa
jūris. Vanduo taip šiltas, kad 
mes neturim tokio nė rugpjū
čio mėnesį.

Bet pažvelgus į automobilių 
laisnius, pasirodo, kad tą vi
są publiką sudaro vizitori’ai 
(svečiai iš įvairių valstijų).

Nors gėlės visur žydi įvai
riausiomis spalvomis, žmonės 
vaikščioja vienmarškiniai, o 
moterys su šiortsais (trum
pom kelnaitėm), bet floridie- 
čiai dabartinį laiką vadina 
žiema.

Kalėdų atmosfera /Visur ta 
pati: didžiosios kratauvės vi
sur kimšte - prisikimšę žmo
nėmis; kiekvienas nori aplan
kyti savuosius, ar savo arti
mus su Kalėdų dovanomis. 
Nors aš niekam nepirkau ir 
nuo nieko nesitikėjau, bet do
vanų parsivežiau gražių.

Kalėdų eglaitės taipgi mir
guliuoja beveik kiekvienos ba
kūžės lange, nors 'pati gamta 
vaizduoja birželio ar liepos 
mėnesį.

Sekmadienio rytą priąįėjo
(Tąsa ant 4-to pusi.) '



Ketvirtas puslapis

Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 5

KAIS V E

Dienraščio "Laisvės” Vajininko Žodis

(Tąsa)
Jis visą karą išbuvo Vokietijos armi

jos štabe’ ir teikė anglams žinias apie 
tą armiją Tik 1918 metais vokiečiai su
čiupo anglų šnipų sąrašą. Tuo laiku ang
lų šnipas “DN-27” jau buvo komandie- 
rium vokiečių pulko ir vis vien pagal tą 
surašą jie jį negalėjo susekti. Kada ėjo 
taikos derybos, tai vokiečiai tą anglų šni
pą pasiuntė savo atstovu. Spa mieste, 
anglų agentas skaitė jau savo šnipo rolę 
baigta ir ten atidengė, kas jis yra ir pri
sidėjo prie anglų delegacijos. Taip jam 
pavyko suvaidinti tą rolę.

Kas Yra Karinė Slaptybė?
Karinė slaptybė yra kiekviena žinia, 

kuri galima suteikti priešui ne vien apie 
karo jėgas, bet ir industriją, kuri aprū
pina armiją, politinį nusistatymą, mobi
lizacijos galimybes, viskas, kas tik gali 
pasitarnauti priešui. Kartais išgavimas 
per priešo žvalgus žinių, kiek kur yra 
kariuomenės, tankų, karo lėktuvų, ka-
nuolių ir kitų ginklų yra mažesnis pavo
jus, negu sužinojimas smulkmenų apie 
gelžkclių tiltus, tunelius, kelius ir fabri
kus. Orlaivių arba tankų skaičius nėra 
visada tas pats. Karo jėgos nuolatos ne
šiojasi ir nuolatos pasipildo naujais ka
ro ginklais. Prie to šiandien jų yra to- 
kis skaičius, o rytoj jau jis bus kitokis. 
Tokios žinios turi tik trumplaikinę svar
bą, ypatingai karo laiku, kada planuoja
mas užpuolimas. Bet daug blogiau yra, 
kada priešas žino smulkmenas apie gelž- 
kelio tunelį arba tiltą, tą ar kitą fabri
ką, nes jį negalima iš ten perkelt.

Šnipavimas yra nepertraukiamas. 
Žvalgai veikia karo ir taikos laiku. Agre
sorių valstybės turi savo žvalgus ne vien 
būsimo priešo užnugary j, bet ir “drau
go”. Jų žvalgai jau taikos metu renka po 
trupinėlį žinias apie "kiekį lėktuvų, tan
kų, kanuolių, įvairiausių ginklų, apie kie
kį jų pasigaminimo, apie galimybes mo
bilizacijos, rezervų kiekį, gelžkelių galy
bę, pajėgumą sutraukti armijos į tą ir 
kitą punktą, tyrinėja būsimų mūšių ap
linkumą, orą, susisiekimo kelius; fabri
kus, žaliosios medžiagos sandėlius, gam
tinius turtus, ir tt.

Vienok daugiausiai atydos kreipia į
ginkluotas jėgas. Priešo žvalgai nori ži
noti ne vien armijos kiekį, jos apsi
ginklavimą, bet ir atskirų armijos dalių 
kiekį: korpuso, divizijos, brigados, pulko, 
bataliono, eskadrono, kuopos, būrio, sky
riaus ir grupelės. Jie stengiasi sužinoti 
oficierių kiekį. Kartais “nekaltų” žinių 
pagalba jie sužino ištisų armijų dalių 
kiekį.

Taip New Yorke vokiečių nacių šni
pas Rumrich gavo žinias iš tvirtumos 
Hamiltono apie kiekį oficierių ir eilinių
sergančių užkrečiamomis ligomis ir kokį 
nuošimtį^ jie sudaro visų esančių tarny
boj. Iš paviršiaus atrodo, kad čia nekal
ta žinia. Bet žinant, kokis skaičius sirgo 
oficierių arba kareivių ta liga ir kokį

nuošimtį jie sudarė Antrame Armijos 
Korpuse, jau labai lengva išskaitliuoti 
abelną skaičių oficierių ir eilinių esan
čių korpuse.

Žvalgas moka pasinaudoti kiekviena 
proga, kiekviena žinia. Tam jis yra iš
lavintas. Jis renka žinelę po žinelei.' Jis 
sudaro aplinkui save žiedą pagelbinin- 
kų. Tas ir vadinasi “šnipų žiedas.” Jis 
su savo pagelbininkais renka žinias apie 
armiją, laivyną, oriai vyną, fabrikus, at
skirus karo laivus, orlaivius, kanuoles, 
tankus, šautuvus, durtuvus, karo sandė
lius, prieplaukas, atskirus armijos ir lai
vyno komandierius, oficierius, jų papro
čius ir sąlygas, kad vėliau, pasinaudojant 
jų vienais ar kitais papročiais, silpnybė
mis, padaryti bandymą įtraukti juos į 
šnipų žiedą.

Kaipo pavyzdį galime privesti tokį 
faktą. Viename mieste per eilę metų 
veikė Japonijos žvalgas, kuris kasdien 
radio pagalba pranešdavo į tam tikrą 
vietą, kokis ten yra oras. Iš pavirš at
rodo, kad jo veikimas visai “nekaltas.” 
Bet taip nėra. Jis lavinamas karo sąly
goms. Dabartiniame moderniškame ka
re, kada veikia tūkstančiais orlaiviai, la
bai svarbu žinoti, kokis yra oras toj ar 
kitoj srity j.

Kada Japonijos plėšikai užpuolė mūsų 
šalį, tai Ramiojo Vandenyno pakraščių 
oro biurai sustojo perdavinėti žinias apie 
orą per radio priimtuvus, o laikraščiai 
jas talpinti. Ypatingai tas reikalinga ta
da, kada galima tikėtis priešo užpuoli
mo iš oro.

Japonijos šnipų Veikla Amerikoj
Jungtinės Valstijos ilgai nepakanka

mai kreipė atydos į Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos šnipų veiklą. Eilė Sovietų 
Sąjungos generolų, admirolų ir politi
kų kelis kartus “Pravdoj,” “Krasnaja 
Zvezda” ir kituose laikraščiuose įspė
jo Ameriką tame pavojuje.

Pagaliau, prišvinkus karo atmosfera 
ir fašistų karo agresijos atkreipė Ame
rikos -atydą į šnipavimą ir valdžia ėmėsi 
apsigynimo priemonių. 1939 m. Richard 
W. Rowan parašė knygą “Secret Agents 
Against America,” kurią išleido Double
day, Doran & Co. Minimas autorius ra
sė :

“Šiaurinėj, Centralinėj ir Pietinėj 
Amerikoj mums žinomos yra 117 šni
pų agentūros. Jie prisiųsti į Ameriką iš 
fašistinių šalių — iš Vokietijos, Japo
nijos ir Italijos. Greta jų veikia misi
jos, o taip pat ir atskiri šnipai, agita
toriai ir suokalbininkai, kurie taip pui
kiai apsimaskavo, kad iki šiol neati
dengti. Jų skaičius siekia ,kelis tūkstan
čius. Tai profesionalai šnipai, turintie
ji slaptus ryšius su kitais slaptais agen
tais ir su savo viršininkais Berlyne, To
kio ir Romoj ar su kokia tarpininkau
jančia įstaiga.”

(Bus daugiau)

SKAITYTOJŲ BALSAI Saulėtoje Floridoje

Primenu pradžią dienraščio 
“Laisvės” vajaus už gavimą 
jai naujų skaitytojų. Prisime
nu Literatūros Draugijos 37 
kuopos, Lawrence, susirinki-

darbuojantis, galima daug kas 
padaryti. Paėmus 1940 metų 
mūs apylinkės vajaus rekor
dus, matome, kad šiemet virši
jome 1,300 punktų.

mą, kuriame rišome vajaus 
klausimą. ^Klausimas buvo 
“ant stalo” rinkti tam darbui 
draugus-vajininkus. Niekas 
tuomet nenorėjo apsiimti; net 
valdybos nariai (kai kurie) 
numojo ranka, sakydami, 
“daug darbo, aš tam netinku.”

Mano manymu, visi mes tin
kame geram bei naudingam 
darbui. Reikia tik užmiršti sa
vo asmeninius reikalus, ypač 
tokius, kurie nėra perdaug 
svarbūs, tai bus laiko. O kas 
dėl tinkamumo, tai, dirbant, 
žmogus pasidarai tinkames
nių,—įgundi, prasilavini.

Kitiems atsisakinėjant, su
pratau, kad mums reiks vėl 
stoti darban su draugu P. Ta
mošausku. Taip ir buvo. Ir tu
rėjom dirbti, kaip mokėdami 
ir galėdami.

• • “ •
Vajui prasidėjus, kas sek

madienį turėjom važinėti po 
lietuviškas stubas. Būdavo ir 
tokių vietų, kur turėdavome 
gan ilgokai užtrukti besikalbė
dami su žmonėmis įvairiais 
klausimais. Tačiau, neteko už
eiti lietuvių, kurie būtų buvę 
priešingi demokratinių šalių 
nusistatymui prieš hitlerinius 
banditus. Kiek pasikalbėjus,, 
pasikeitus mintimis, žiūrėk, jau 
ir užsirašo “Laisvę,” kuri tik
rai turi griežtą nusistatymą už 
demokratiją ir už Lietuvos iš
laisvinimą iš fašistinių gengs- 
terių; kuri pilnai remia prezi
dento Roosevelto politiką, ve
damą bendrai su Anglija, So
vietų Sąjunga, Chinija ir ki
tais demokratiniais kraštais, 
kad galutinai ir ant visados 
sunaikinti didžiausį pasaulio 
priešą—fašizmą. Ir šis istori
nis momentas, dalinai gelbėjo 
ir “Laisvės” paskleidimui lie
tuvių masėse.

Šis vajus buvo ne tik prie 
geresnės atmosferos, bet ir 
veikta praktiškiau. Pavyz
džiui, mūsų apylinkėj apsieita 
be “partnerystės” su kitomis, 
mūs kaimyniškomis kolonijo
mis. Kiekvienos kolonijos drau
gai veikė savo kolonijos ribo
se. Pirmesniuoąe vajuose dau
giau buvo atsidėjimų ant at
skirų lenktyniuotojų, manant, 
kad jie “viską padarys.” 1940 
m. vajus pasirodė ne taip pa
sekmingas, ne tokis, kaip bu
vo tikėtasi. Šis vajus buvo sėk
mingesnis. Mūsų apylinkėje 
pasirodė draugai kaip J. Bla- 
žonis, J. M. Karsonas iš Low- 
ellio, A. Dambrauskas iš’Ha- 
verhillio, J. Šimutis iš Nashua, 
N. H. Sudėjus visų tų draugų 
punktus į daiktą, gavosi jau 
2,332 punktai. Pasirodo, kad. 
atskirą kolonijų draugams

turėtų užsidėti sau kvotą, kiek 
kuri kolonija turi gauti naujų 
skaitytojų per tam tikrą laiką. 
Kolonijos galėtų iššaukti lenk
tyniavimus. Aš pilnai sutiksiu 
lenktyniuoti naujų skaitytojų 
gavime su bile kolonija.

S. Penkauskas.

Vieną šeštadienį turėdamas 
liuoso laiko sumaniau nuva
žiuoti į Nashua, kad pasimaty
ti su tenykščiais lietuviais ir 
savo draugais. Diena buvo ne
tikusi : lietus pylė kai iš maišo. 
Nusidaviau ten vistiek. Pirmo
ji stotis buvo pas d. J. Simutį. 
Pamatęs jis mane tokiame ore, 
juokaudamas pasakė: “Kibą 
pavietrė tave tokiame ore čio
nai atnešė?” Paaiškinau jam 
mano atsilankymo tikslą. Nu
tarėm šauktis pas d. V. Vil- 
kauską, nes jis turi “lamozy- 
ną” su keturiais ratais. Patele- 
fonuojam. Drg. Vilkauskas at-' 
sišaukia ir sako, kaip greit ap
siplausiąs (mat, buvo tik ką iš 
darbo grįžęs), taip greit pri
busiąs. .

Taip ir buvo.
Važiuojame su draugu Vil

kausimu ir kalbamės, kur, pas 
ką važiuosime. Jis pataria va
žiuoti pas tokius lietuvius, ku
rie dar “Laisvės” neskaito.

Taip ir padarėm.
Užėjom vienon stubon, bet 

namiškių neradome—išėję, žy
gis už dyką ...

Vakare buvo Literatūros 
Draugijos ir LDS kuopų bend
ras susirinkimas, tai d. Vil- 
kauskui ten būtinai reikia da
lyvauti. Jis nuvežė mane pas 
savo dukrelę, draugę Marga
ret L. McDermont po vyru, ir 
paprašo jos, kad mane pava
žinėtų po lietuviškas stubas. 
Draugė McDermont ir d Ade
lė Vilkadlkaitė tuoj aus sėdo 
mašinon ir jau riedame, kad 
net balos teška. Ir šį sykį va
žiavome ne veltui: gavom nau
jų “Laisvei” skaitytojų, keletą 
atsinaujino, o kaikurie dar pa
aukojo pinigų Sovietų Sąjun
gai ant medikamentų. Tokiu 
geru draugu buvo V. Vcrėnis.

Kol visus apvažinėjom, atė
jo jau ir vėlokas laikas. Turė
jome darbą baigti. Džiaugiaus 
tokiu maloniu d.d. Vilkauskai- 
čių (Margaret ir Adelės) man 
patalkininkavimu!

Draugai, kurie dalyvavote 
vajuje, nepamirškime, kad ir 
po vajaus mūs laikraščių pa- 
laikyma’s mums turi rūpėti,— 
tęskime tą brangų darbą ir to
liau. Daug dar lietuviškų stu- 
bų neaplankyta; daug dar lie
tuvių darbininkų, kurie, para
ginus bei pakalbinus, tikrai 
užsirašytų mūsų dienraštį 
“Laisvę.” Mūsų laikraščio 
skaitytojų skaičius turėtų pa
dvigubėti. Visa mūsų spauda 
— “Laisvė,” “Vilnis,” “švie
sa” ir “Tiesa”—turėtų rastis 
pas lietuvius darbininkus.
• Kiek liečia “Laisvės,” mano 

' manymu, kiekviena kolonija

šeštadienis, Sausio 10', 1942 
tHWĮ

London. — Anglų seimo 
nariai kritikuoja savo ko
mandą, kad jinai, traukda
masi atgal Malajuose nuo 
japonų, nesunaikino sandė
lius maisto, cinos ir gumos.

Būk Sveikas Turtingas ir Galingas
Aš akėjau pas tamstą šiandien su žinia, kuri tamstai bus instrumen

tas išrovimui blogų šaknų, kurios kenkia tamstos sveikatai ir suvirtam 
gyvenimui—aš pasiūlau tamstai RAKTĄ Į GYVENIMĄ. Tamsta galėsi 
atsirakint vartus į laimingesnį gyvenimą, turtus ir sveikatą. Raktas senai
turėjo būti lietuvių kalboje, kad lietuvis galėtų atsidaryti kambarį, kur 
mintys buvo per amžius paslėptos. RAKTAS l GYVENIMĄ, gal tamstai
padarys stebuklus. *

Paprastas žmogus vartoja tik 10% sa
vo protavimo, o 90% miega. RAKTAS Į 
GYVENIMĄ išbudins iš miego užsiliku
si ir pavargusį protavimą. Kelis sykius 
perskaitęs, pradėsi suprasti save ir ki
tus. O kaip vartoti pasekmingai savo 
protavimo pajėgą, sužinojimo kaip daug 
klaidų ir nelaimių įvyksta gyvenime dėl 
nežinystės. Daug nesupratimų ir nesma
gumų įvyksta. Vyras pykstasi su žmona; 
tėvai pykstasi su vaikais; brolis pešasi su 
broliu; kaimynas pykstasi su kaimynu; 
vaikinas negali priverst merginą, kad ji 
mylėtų jį, o mergina negali priverst vai
kiną, kad ją mylėtų, ir t. t. Viskas taip
darosi iš nežinojimo. Knyga RAKTAS I GYVENIMĄ atrakins tamstai 
šviesos kambarį, kur prisipildę tos šviesos galėsite būt galingais ir galė
site tvarkyti žmoniškai ir linksmai savo gyvenimą. Tada būsi visur tin
kamas ir gerbiamas.

Brangus Broli ir Sese! Ar tamsta žinai, kad turi didžiausį pasaulyj san
dėlį, bet laikai jį 
tą sandėlį, turbūt

tuščią. Turbūt nežinai nei kur jis randasi. Apie savo 
mažai težinai. Sandėlis tai yra žmogus—tamsta. Min

tys, protavimas, kurios gali pripildyti mokslu, svei
kata, turtu, didžiausioms pasaulio brangenybėmis. 
Knyga RAKTAS J GYVENIMĄ atidarys tamstai san
dėlio duris į kurį galėsi pradėt krauti skirtingus 
turtus. Žmogus, kuris turi sandėlį pripildytą žinoji
mu, jis yra laimingas ir galingas. O kuris laiko san

dėlį tuščią, tai tokio namuose viešpatauja nelaimės, ligos, skurdas ir trum
pas amžius.

Knygelė RAKTAS Į GYVENIMĄ, tai yra KURSAS, mokinimui žmonių 
pschichologijos. Rinkinys gyvenimui pamokų iš skirtingų kraštų ir skir
tingų pasaulinės reputacijos mokslo vyrų. Rasite daugybę gerų pamoki
nimų.

10 SVEIKATOS NURODYMŲ: KAIP VAIKINAS UŽINTERESUOTI; 
LAIME YRA TAVYJE; MINTYS YRA DIDELE GALYBE; SVAIGINAN
TI GĖRIMAI; RŪKYMAS; KAIP PALAIKYT JAUNYSTE; ŽMOGAUS 
VIDUJINIS MAGNETAS; RECEPTAS NUO KEIKSMO; NEUŽDARYK 
SAVO MINČIŲ; TEPALAS GYVENIMO RATAMS; TELEPATIJA; 
KAIP IŠSIRINKTI SAU VYRĄ? GALINGAS RECEPTAS PASVEIKI
MUI; FAKTAI KUR TAMSTAI PAGELBĖS SUPRASTI VYRĄ AR MO
TERĮ; ILGAS AMŽIUS; MOTERIES TEISINGA MEILE; ŽMOGUS 
GAMTOS STEBŪKLAS ir daugumas kitų dalykų, čia neturime vietos vi
sus išvardinti. Knygelė RAKTAS Į GYVENIMĄ, tai yra pirmutinė ir vie
natinė pasaulyje lietuvių kalboje, kuri paduoda tikrus faktus ir teisin
gus pamokinimus. Įsitėmykit gerai, kad už nežinojimą, kai kurie pra
randa sveikatą; vyras praranda žmoną arba žmona praranda vyrą. Dau
gelis praranda tūkstančius ir milijonus dolerių už trūkumą žinojimo. 
Knyga RAKTAS Į GYVENIMĄ užvęs tamstą ant aukšto kalno ir paro
dys pasaulį. Dairysies, gėrėsies ir Uaug ką matysi ip pasimokysi. Jeigu 
tamsta įvertini save, savo gyvenimą, savo Šeimą ir savo sveikatą, lai 
tuojaus įsigyk knygelę RAKTAS Į GYVENIMĄ. Joje rasite labai įdomių 
piešinių, žmogaus minčių mechaniškumą. Tamstai pagelbės suprasti ir pri
budinti miegančias mintis. Taip pat rasite vyrą su svirplio protu, daug 
mislija, bet nieko nepradeda veikti. Knygelės RAKTAS Į GYVENIMĄ 
kaina, tik per trumpą laiką, $1.00. Jei ji būtų ir šimtas dolerių, aš ma
nau, kad nesigailėtum. Tai yra mokslo žodžiai ir pamokos. Tuojaus reika
lauk knygelės RAKTAS Į GYVENIMĄ, kol nepritrūkome. Parašyk savo 
vardą ir antrašą ir sykiu prisiųsk vieną dolerį, o už persiuntimą mes už
mokėsime.

Gerbiamieji: Malonėkite man tuojaus prisiųsti knygelę RAKTAS Į 
GYVENIMĄ už kurią prisiunčiu $.......

Vardas ............................................................................................................
Gatvė ..............................................................................................................

Miestas .................................................................  Valstija ........... ............
Reikalingi Agentai

RAKTAS, P. O. Box 666, Newark, N. J.

*

Scranton, Pa.
Gruodžio 29,41 

Laiškas “Keleivio”
Redakcijai,
253 Broadway, 
So. Boston, Mass.
Ponas Redaktoriau:—

•“Keleivį”, kurį aš skaičiau 
per 40 metų, jūs pavertėte į 
Hitlerio propagandos organą, 
todėl aš nuo jo atsisakau. To
ki raštai, kuriais maitinate 
savo skaitytojus, yra šlykš- 
čiausios rūšies melagystė. Jūs 
prieš Sovietų Raudonąją Ar
miją, kuri lieja savo kraują 
už viso pasaulio demokratiją, 
spjaudote hitleriniais pūliais, 
o prieš Hitlerį, kuris naikina 
visą žmonijos civilizaciją ir 
kultūrą, nei žodelio. Jūs ge
rai žinote, kad kaip Lietuva 
1940 m. birželio mėnesį pada
rė sutartį su Sovietų Sąjunga, 
tai Smetona pabėgo pas Hitle
rį, nes, sako, jog nenorėjo 
pasirašyt po ta sutarčia, bet 
nieks jo ii- neprašė; ir be jo 
parašo Lietuva, bei Lietuvos 
liaudis daug laimėjo. Beže
miai gavo žemės, šalis savo 
seimą, o Smetonos kalinami

politiniai kaliniai,—laisvę. O 
už vis svarbiausia, tai kad 
Lietuvos liaudis gavo žodžio, 
sąžinės ir susirinkimų laisvę, 
ir atidarė beturčių vaikams 
mokyklas.
*0 ką gi davė jūsų garbina

mas Hitleris? Ne tik kad iš- 
teriojo šalį, išžudė tūkstan
čius Lietuvos geriausių sūnų 
ir dukterų, bet atėmė ir jos 
brangiausią turtą, — panaiki
no net ir Lietuvos vardą, o 
pavadino kokiuo ten Ostlandu.

Ir vieton piktintis to kruvi
no bandito darbais, tai jūs di
džiuojatės rinkdami visokius 
Hitlerio purvinos propagandos 
“dokumentus” apie' kokį ten 
“raudonąjį terorą”. Ak, jūs 
begėdžiai, begėdžiai I Dar so- 
cijalistais vadinatės. . . Todėl 
dar kartą pakartoju, kad man 
“Keleivio” daugiau nesiunti- 
nėtumėt! Verčiau pasiųskite 
savo geradėjui Hitleriui, kurį 
jūs taip garbinate už “išlaisvi
nimą” Lietuvos.

Anna A. Martin,
30 Electric St., Scranton, Pa.

(ųsnd ojj-g onu 'BsIjx) 
pasakyti “sudie” puošniajai 
Floridai. Nors buvo graudu at
sisveikinti su savaisiais, bet 
nieko nepadarysi. Traukinys 
susiūbavo ir leidosi pirmyn.
Vėl nauji vaizdai, naujas re
ginys. Pakeliais didžiausi plo
tai nusodinti vaisiniais med
žiais, pilnutėliais gražią pri
nokusių orindžių, greipfruitų, 
ir lemonų. Daržovės didžiu
moj d a tik pasodyta, kitos jau 
gerokai paūgėję, ypatingai 
bulvės ir tomeitės.

Važiuojant linkui Jackson
ville, gamtos vaizdas pradeda 
keistis. Nors, teisybė, yra daug 
gražių žydinčių gėlių ir ža
liuojančių medžių, bet ištisi 
sodnai visai be jokių lapų." 
Kitų medžių spalva žymiai 
perkeista, lapai šviesiai gels
vai raudoni, pas mus primena 
spalio ar lapkričio mėnesius. 
Matyt, minėti medžiai keičia 
savo lapus.

Apie pačią kelionę daug 
nėra ką pasakyti. Tik tiek 
gal bus žingeidu, kad palieki 
New Yorke žiemą ir per 24 
valandas išvysti šiltą, gražią 
vasarą, su žavėjančia gamta.

A. Bieliauskienė.
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Religijinių daiktų de- 
partmentas^atdaras 
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
LAISV£

..i.... i ...I. -
Penktas u r! & p ifi

Maskva, saus. 8. — Sovietų Žinių Biurats šįvakar sa
kė:

Mūsų kariuomenė eilėje fronto dalių toliau vedė 
ofensyvą prieš vokiečius, neleisdama jiem apsistoti ir 
įsitvirtinti apkasuose. Sovietinė kariuomenė užėmė 
tam tikrą skaičių apgyventų vietų.

Sausio 6 d. buvo sunaikinta 23 vokiečių orlaiviai, o 
ne 11, kaip kad pirmiau pranešta.

Sausio 7 d. buvo sunaikinta 11 vokiečių orlaivių. So
vietai prarado keturis lėktuvus.

Raudonarmiečiai įsiveržė į Charkovą ir 
Pagrobė Priešų Generolą ir 10 Oficierią
(Tąsa nuo pirmo pusi.) 

šinasi Sovietų atakoms, y- 
patingai šiauriniame Kri
me.

(Anglų radijas teigia, 
kad Sovietai gali užkorkuot 
fašistams pabėgimą iš Kli
mo per. Perekopą, žemės 
tarpkaklj, tarp pietinės Uk
rainos ir Krimo pusiausa- 
lio.)
PRALAUŽTA PASKUTI

NĖ FAŠISTŲ LINIJA 
TIES CHARKOVU

“Pravda,” Sovietų Komu
nistų Partijos laikraštis, 
rašo, kad raudonarmiečiai 
pralaužė paskutinę vokie
čių apsigynimo liniją šiau- 
riniai-rytiniame Charkovo

šone, ir jau įsiveržė į tą 
miestą.

Toliau į šiaurius nuo 
Charkovo, arti Kursko, ver
da žiaurūs mūšiai tarp so
vietinės kariuomenės ir vo
kiečių. Abidvi pusės nuken
tėjo sunkių nuostolių.

KETURIOS ATAKOS 
PRIEŠ SUOMIJĄ

Sovietai tuo pačiu laiku 
pradėjo keturiuose punk
tuose atakas prieš suomius 
(finus), ir turėjo pasiseki
mų. -

Mechanizuotos Sovietų 
jėgos pramušė suomių lini
jas keliose vietose Svir upės 
fronte.

I Eden Pabrėžia Sovietą 
Smūgius Vokiečiams
London. —Kai kurie ang

lų seimo nariai kritikavo 
valdžią, kad ji iš anksto ne 
priruošė geresnių apsigyni
mų prieš japonus Hong 
Konge, Malajuose ir kitur 
Tolimuose Rytuose. Užsie
nių reikalų ministeris An
thony Eden atsakė, jog val
džia padarė ten, ką tik ga
lėjo, atsižiūrint į karą su 
naciais Europoje ir Libijo
je.

Čia Eden taipgi pabrėžė, 
kad galingiausia fašistų 
Ašies valstybė Vokietija 
kenčia nuo Sovietų “kur 
kas didesnius” smūgius, ne
gu rusai 1812 metais kirto 
Napoleono armijai.

Rangoon. — Amerikiečiai 
lakūnai sunaikino 7 japonų 
orlaivius Bangkoke, Thailan- 
de. i

Wilkes-Barre, Pa.

savo jaunuoliais iš Wilkes Ba
rre, Pa.; draugas S. Kuzmic- 
kas,i draugė V. Kuzmickienė 
ir draugė A. Bujauskienė iš 
Shenandoah, Pa. Wilkes Bar
re Lyros Choras ir choro at
skiros grupės duos naujų ir 
skambančių dainų; bus ir ki
tokių įvairumų.

Trumpai sakant, bus dide
lis pažmonis šios apylinkės 
lietuvių ir lietuvaičių.

Atsižvelgiant į žmonių da
bartinius uždarbius, apskričio 
valdyba nutarė įžangą pada
ryti labai žemą,—tik 55 cen
tai. Ir už tokią žemą įžangą

susirinkusieji girdės labai 
puikią programą ir gaus va
karienę.

Prisimenat metinės konfe
rencijos tarimus, kur kuopų 
delegatai pasižadėjo, kad 
kuopos duos visokią pagalbą 
apskričio valdybai visuose 
apskričio parengimuose, todėl 
mes ir pasitikime gaut didelės 
paramos iš kuopų. Galima pa
sitikėt, kad kuopose bus par
duota daug tikietų dėl šio 
koncerto.

Dar sykį prašome šios or
ganizacijos narius ir simpati-

kus darbuotis, kad turėtum 
geras pasekmes. Šio koncerto 
pelnas yra skiriamas labai 
svarbiam tikslui, — medikalės 
pagalbos sužeistiems karo 
frontuose teikimui.

Toliaus, apskričio valdyba 
kreipiasi su prašymu arba pa
raginimu į visas kuopas prie 
geresnės veiklos visose kuo

Redakcijos Atsakymai
V. V., Nashua, N. H.—Apie 

Naujosios Anglijos didįjį pa
rengimų Bostone aprašymai 
tilpo jau kitų mūs bendradar
bių, tai jūsiškį laikraštin ne
dedame.

Ačiū už rašinėjimų.

Nauja Galinga Sovietų 
Armija prieš Nacius 
Centraliniam Fronte
London. — Didžiuliai 

skaičiai naujos sovietinės 
kariuomenės maršuoja į 
centralinį frontą prieš na
cius. Jie gerai išlavinti, 
ginkluoti naujais tankais 
ir kitais pabūklais. Šie rau
donarmiečiai taipgi dalinai 
ginkluoti pagrobtais nuo 
vokiečių ginklafe. u

Numatoma milžiniškas 
susidūrimas tarp šių naujų 
sovietinių jėgų ir vokiečių, 
kurie mėgina apsikast ir 
apsitvirtint Viazmos - Bri- 
ansko linijoje, 130 mylių į 
vakarus nuo Maskvos ir pu
siaukelėje tarp Smolensko 
ir Maskvos.

Pagal sovietines žinias, 
tai “rusai turi atsargoje 
didžią daugybę tinkamų ka
rui vyrų, ir šis jėgų šaltinis 
iki šiol dar buvo nepalies
tas.”

Sovietai nuolat prilavina 
daugiau naujų kareivių, ne
gu praranda mūšiuose.

Naciai Prisipažįsta, kad 
Jie Tik Ginasi

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad Sovietai 
pakartoja atakas prieš na
cius centraliniame ir šiauri
niame frontuose; bet vokie
čiai, besigindami, girdi, pa
darę Sovietam daug nuosto- 
lių.

Naciai skelbia, kad jų or
laiviai sėkmingai bombar
davę sovietinius laivus ties 
T h e o dosijos prieplauka, 
Krime.

Mūs Apylinkes Dėmesiui
Spaudoje jau buvo minėta, 

kad L.L.D. 12-tas Apskritys 
rengiasi prie savo metinio 
koncerto, kuris įvyks vasario 
15 dienų, 1942 m. Prie šio 
koncerto surengimo Apskričio 
valdyba pusėtinai darbuojasi; 
koncertas bus vienas iš ge
riausių,—bus gera programa, 
gera vakarienė, ir muzika šo
kiams.

šiame koncerte turėsime 
šias pagarsėjusias meno spė
kas: draugas V. Valukas su

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 . Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOGIN
1102 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN MUNOWITZ
134 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavime*
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

Dr. John Repshis
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObrldge 6380 

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

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA 

VILNIES 
KALENDORIUS

1942 METAMS

Prirengė L. JONIKAS

Duodame nuolaidų platintojams

KAINA 25 CENTAI

Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

LAISVES ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuve? 

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

pose su pradžia šių metų; ra
giname gaut daugiau naujų 
narių, mokėt duokles pradžio
je metų, surengt vienų kitų 
parengimų sukėlimui finansų 
svarbiems reikalams, o svar
biausia—daugiau gyvumo ir 
vęiklos tose kuopose, kur vei
kimas yra apsnūdęs.

LLD. 12-to Apskričio 
Valdyba.

J. GARŠVA
Grabo rius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

, (KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Sumner-Hart Liquor Store
132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

m
LIMh 111
k Wtu, J

NEW STATION
Tel. Market—3-419S
DABAR RODOMA!

“Girl From Leningrad”
Ekstra: “Soviet Women” ir 

“Folk Dance* Ensemble” 
Populiarės kaino*—Nuolatiniai 

rodoma nuo 12:30 vai.

F. W, Shalins r 
l| (Shalinskas)

j FUNERAL HOME 
J 84-02 JAMAICA AVE. 
f Opposite Forest Parkway 
[ WOODHAVEN, N. Y.

i Suteikiam garbingas laidotuves

I $150
g Koplyčias suteikiam nemoka- 

i mai visose dalyse miesto.

L
 Tel. Virginia 7-4499

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 

ir konjakais; Amerikos įšdirbimo ir importuotais.

\ PRISTATOME J NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

Washington. — Amerikos 
vyriausybė pripažino, kad 
Japonija turi stipresnį karo 
laivyną Pacifiko Vandeny
ne, negu dabar ten esami 
Amerikos ir Anglijos laivy
nai.

London. — Holandijos 
submarinas nuskandino na
cių submariną Viduržemio 
jūroj.

Tokio. — Japonų laikraš
čiai rašo, kad, girdi, galimas 
būtų daiktas japonam įsiveržti 
j pačias Jungtines Valstijas.

Pranešimai Iš Kitur
WORCESTER, MASS.

Liet. Literatūros Draugijos 155 
moterų kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks sausio (Jan.) 12 dieną, 
Lietuvių salėje, 29 Endicott St., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Malonė
kite dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra daug reikalų aptarimui. 
Taipgi nepamirškite naujų narių at
sivesti. — A. W. (7-8)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadieni, 12 d. sausio mčn., 
8 vai. vakare, Laisvės Choro sve
tainėje, 157 Hungerford St. Pasi- 
stongkime dalyvauti kuo skaitlin
giausiai, nes bus apibudintas bend
ras praėjusių metų veikimas ir mūs 
kuopos stovis dabartiniu laiku. Pa
darykime šiems 1942 metams gerą 
pradžią, pasistengdami pasimokėti 
kuo skaitlingiausiai duokles. Nepa
mirškime, jog durys atdaros i 
ALDLD visiems geros valios lietu
viams, tad draugai nemiegokime! 
*— Kuopos Raštininkas/ (7-8),

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
836 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County pt Kings, to be consumed on the 
premises.

LEON C. GRITZ
836 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
EB 836 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bcveiago Control Law at 
850 Clarkson AvcnUe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS YOSHPE
850 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR MAIMAN
'416 Monroe St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Conthpl Law at 
231 Rockaway Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DISCO
231 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
450 Evergreen Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN B. TEICHMAN
450 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11883 has been isstled to; the undersigned 
to sell heer. at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Winthrop St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. I

KRIEG & EHRLICH
1159 Winthrop St.. Brooklyn, N. Y.

. - 7. ■ - • -*—---------

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOLDSTEIN
187 Setter Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2704 has been issued to the- undersigned 
to sell beer, at - retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Central Ave., Bo rough •‘of Brooklyn, 
C6unt# of Kings, to be consumed on the: 
premises. ',

JO3ĘJUI ’ CACC1PLĄ
UG-Ceątrąi Ave.y * Uruukbų. - N.' Y.J

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 8-7179

Dr. J. J. Kaskiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964;

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-3 
Nėra valąndų sekmadieniais.

m...... ..........    «"—gi

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

8
 Iš senų padarau 

n a ujus paveiks- 
. lūs ir Rrąjavus 
L sudarau su ame- 
» rikoniškais. Rei- 
r 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 5-6101

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
m----------------------------------------- ;—m

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

CHARLES J. ROMAN !
(RAMANAUSKAS) UJ

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

Brooklyn, N. Y

JuS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių"!

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, Čielų rugių, senvičiam duona, 
bąlta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Pui
kiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake, 
Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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



Kliube virėju.

Irving Teatre
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Pirmi] Šalčių Aukos
ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

SU

P. B-sys.

j° lietuvių su kitų Pakaitės tau- r . . 1 1 •

Brooklyn, N. Y.

kuri ji kankino per 
iki galutinai jį už-

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

užsidegė finų lai- 
stovint po George 
Tiltu. Ten žuvo

išduos liūdymą.
KI. Valdyba.

“Laisves” Bankieto bilietai jau gatavi; prašome iš 
anksto įsigyti bilietus. Kaina $1.50.

Klasei dar galima užsire
gistruoti iki 15-tos ir tą die
ną, pirmose pamokose. Tęsis 
per 5 savaites. Gerai lankiu
sioms

Central Palace Salėje 
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

MATEUSAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vasario 14-tą, šeštadienį,

rUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviai-

Geriausias Alus Brooklyne

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Vasario 1 February
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

UNION AVENUE |
Brooklyn, N. Y. t

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
Tel Ev. 4-8688

t ATDARA NUO
] Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
£ Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

Automobilistams
Apsižiūrėti

Jau buvome minėję ir dar 
perspėjame automobilistus ap-

• Matyk didį Sovietų judį!

“Frontier”
Pulki istorija naujojo gyveninio 
palei rubežių Sov. Tolimųjų Rytų.

VfcLAI RODOMA ŠIĄNAKT

Kostui Lukauskui Mirus
Rengimo Komisija.

Paskutinis Pakvietimas
Mirtis,

Išteka Aid. Šertvietyte

Kaimynas.

eiti į verslą

sr

Lukauskas 
žemaičių 
Lietuvoje

pa
per

ryte 
iš

Dar 
klyno 
progos 
judžius

Šiame mitinge taipgi bus renkamas programos reikalam 
vesti komitetas.

kurių gyveni- 
pasakyti

po to, kai jos 
amžiams už-

Lietuvių Meno 
Necko Chore 
organizacijo-

Laisves Radio Mitingas » ®
Visos Didžiojo New Yorko apylinkės “Laisvės” Radio Prog

ramos rėmėjų svarbus mitingas įvyks antradienį, sausio 
(Jan.) 13 d.

Gauname visokių sugestijų dėl laiko ir dėl programos ve
dimo. Tad susirinkime visi ir aptarkime čia suminėtus reika
lus. Taipgi pasiruoškite naujų gerų sumanymų “Laisvės” Ra
dio Programos palaikymui.

Kviečiame dalyvauti organizacijų. valdybas ir visus asme
nis, kurie yra prisidėję prie programos palaikymo ir kurie no-

PAJIEŠKOJIMAI
Našlė moteriškė, be šeimynos no

ri ' susirasti dorą viduramžią drau
gę sykio gyventi. Turi moderniškus 
kambarius, tinkamai išfomišiuotus, 
garu apšildomi. Prašome laišku1 
kreiptis šiuom antrašu: E. A., 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(7-9)
Pataisymas klaidos: Aukščiau 

duotame pajieškojime buvo 
klaidą pasakyta kad reikalingas 
ras. Bet turėjo būt moteris.
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LLD 1 Kuopos Balius 
Jau Šį Sekmadienį

Tyrinėja Prieplaukos 
Gaisro Priežastį

žestadieniš, Sausio 10, 1942 
.... ...... ....

MOTERIMS Suėmė Vokietį Virėją

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1 kuopos rengiamas pir
mas pasilinksminimo vakarėlis 
šiais metais įvyks sekmadienį, 
sausio 11 d., 7 vai. vakare, 
“Laisvės“ svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Įžan
ga 40c. '

Vakarėlis rengiamas vienu 
iš puikiausių, tad atsilankiu
sieji bus patenkinti. Todėl vi
si ir visos dalyvaukite ir pa
darykite parengimą sekmin-1 
gu.

kaitą primenant Broo- 
lietuviam nepraleis! 

pamatyt pagarsėjusius 
“Professor Mamlock“.

Kuomet šį paveikslą rodė New 
Yorke vienam teatre, tai at
važiuodavo žmonių iš kitų val
stijų pamatyt jį, todėl vieti
niai lietuviai būtinai turėtų 
naudotis proga—tik už 40c. 
pamatyti veikalą, už ką pir- 

' miau reikėdavo mokėti dole
ris.

Apart kitų žaizdų, smarkiai 
buvo jam užgauta krūtinė ir 
pažeisti kvėpavimo organai. Iš 
to vėliau išsivystė taip vadina
ma azma, 
eilę metų, 
baigė.

Velionis 
ir gražiai

Be minimo paveikslo dar 
bus rodoma įvairių Sov. Są
jungos tautų liaudiški šokiai. 
Tai bus Liet. Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., šiandien (šeš
tadienį, sausio 10). Pirmas ro
dymas 6:30 vai., antras 9 vai. 
vakare.

Suruošė ALDLD 1 Kp.

Brooklyniečiams gerai žino
ma scenos žvaigždutė, Aldona 
Šertvietyte, susižiedavo su gra
žiu berneliu, Alfredu Savičiū- 
nu. Santuoka įvyks š. m. vasa
rio 1 dieną. Vestuvinė puota 
Ukrainiečių Salėje, 101 Grand 
Street. O po visa to—amžinas 
“medaus mėnuo“ (Let’s hope 
so)!

Aldona Šertvietyte

Aldona yra aistringa scenos 
mylėtoja. Savo gražiu vaidini
mu bei dainelėmis ji ne kartą 
žavėjo brooklyniečius. Liau
dies Meno Teatrui ji kelias 
dramas net režisavo. Norėtu
me tikėti, kad ir ištekėjus— 
lietuvių scenos- mėgėjų ji ne
užmirš.

Daug laimės Aldonai ir Al
fredui !

Wardemj Pareigom įsirašė 
261,000 Liuosnoriu

Džiaugiamės mes, žmonės, 
kai naujas žmogus pasaulin 
ateina, o liūdime, kai žmogus, 
buvęs mūsų tarpe ir kartu su 
mumis veikęs, išsiskiria iš gy
vų j ų tarpo,—m irsta,
berods, yra natūralūs reiški
nys ; bet, kai miršta tavo sei
mo narys, tavo artimas arba 
idėjos draugas,—gailesys su
spaudžia krūtinę. . . Turbūt, 
ir tas yra natūralu.

Pereito trečiadienio 
“Laisvės” raštinė gavo
Great Necko žinią (telefonu), 
kad iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
draugas Kostus Lukauskas. 
Pranešėja buvo velionio duk
relė, Olga Lukauskaitė. Ji te- 
lefonavo tuojau 
mylimas tėvelis 
merkė akis.

Yra žmonių, 
m o istoriją galimą 
trimis žodžiais, būtent: Gimė, 
gyveno, mirė. Kitokia gyveni
mo istorija yra mūs mirusiojo 
draugo Kosto Lukausko, kuris 
iš pat jaunystės Buvo kareiviu 
už darbo žmonių reikalus.

Velionis Kostas 
gimė Lietuvoje, 
krašte. Prie caro
būnant nepalankioms gyveni
mo sąlygoms, jaunas Kostas, 
kaip ir daugelis tokių, aplei
do gimtąjį kraštą ir vyko “lai
mės jieškoti.“ I

Pirmiausiai Kostas atvyko 
škotijon. Ten gavo darbą an
glies kasyklose. Darbas buvo 
sunkus, pavojingas ir kenkian
tis sveikatai. Bet, būdamas 
stipraus sudėjimo vyru, jis ne 
tik atlaikė sunkų darbą, bet 
uoliai veikė tenykščioj lietu
vių išeivijoj, priklausydamas 
Lietuvių socialistų organizaci
joje.

Kostas, būdamas jaunas ir 
pajėgus, Škotijoje * priklausė 
prie kitataučių atletų kliubo, 
kur praktikavosi ristynių spor
to. Škotijoje jis ristynių spor
te buvo pasiekęs jau tokį 
laipsnį, kad eidavo į rungty
nes net su profesionaliais te
nykščiais ristikais, ir ne vieną 
jų yra prispaudęs prie matra
co. Bet tai pavojingas sportas: 
sykį Kostas buvo rimtai Už
gautas, ir tas, kaip jis man 
guodėsi, daug pakenkė 
sveikatai.

Tūlą laiką pagyvenęs Ško
tijoj, Kostas atvyko į Jungti
nes Valstijas, čionai jis taipgi 
įstojo į lietuvių darbininkiš
kas organizacijas ir energingai 
jose veikė.

* Brooklyne gyvendamas, Ko
stas vedė sau už žmoną Oną 
Merkevičiūtę, kuri taipgi bu
vo darbininkiškų organizacijų

Didžiajame New Yorke iki narė ir veikėja. Kiek vėliau, 
Gausio 8-tos buvo įsirašę 261,- 
000 vyrų ir moterų sargų 
(wardenu) nuo atakų iš oro 
pareigoms. Ir dar po daug 
rašosi. Tik viena diena sau
sio 7-tą užsirašė 1,572 asme
nys.

jiedu susilaukė dukrutę Olgą, 
kuri ' dabar žymią rolę lošia 
Amerikos lietuvių jaunuolių 
organizacijose,—LDS jaunuo
lių veikloje,
Sąjungoj, Great 
Pirmyn ir kitose 
se.

Kostas bandė
(biznį), bet ta sritis jam nesi
sekė. Brooklyne jis vienu kar
tu turėjo restoraną (“Laisvės“ 
name), o vėliau Great Necke 
—valgomų produktų krautu
vę, bet negalėjo išsiversti.

Prieš kiek metų, gyvenant 
Brooklyne, jis buvo sunkiai 
sužeistas buso nelaimėje.

buvo ramaus būdo 
su visais sugyven

davo. Taipgi mylėjo ir gerbė 
savo šeimynėlę.

Mokyklos lankęs buvo ma
žai, bet turėjo nemenko išsi
lavinimo. Mėgo skaityti laik
raščius ir knygas. Kartą pas 
jį apsilankęs nustebau, pama
tęs, kaip jis tvarkiai ir rūpes
tingai susitaisęs 
knygynėlį: daug 
gų knygų, visos 
darytos, tvarkiai 
sudėtos. Tai bus 
kimas jo dukrai 
jaunai veikėjai.

Kostas, kol buvo sveikesnis, 
rašinėdavo “Laisvei“ žinutes, 
o kartais ir straipsnelių vienu 
kitu klausimu. Mėgo jis ir dai
lę: priklausė prie choro, kai 
kada dalyvaudavo ir vaidybo
je.

Kaip matome, Kostas gyve
no ne vien sau, o ir visuome
nei. Save dažnai jis net už
miršdamas, aukojo savo jėgas 
tam judėjimui, kuris siekiasi 
panaikinti žmogaus išnaudoji
mą žmogumi,—siekiasi 
socialistinės santvarkos.

Kostas savo pareigą atliko. 
Gyvenimo rokundas baigė. . .

Rytoj sausio 11-tą, jo arti
mieji ir draugai suteiks jam 
paskutinį patarnavimą, paly
dėdami į ten, iš kur niekas ne
grįžta. Jo kūnas bus išvežtas 
iš namų (507 Middle Neck 
Rd., Great Neck) 2 vai. po 
pietų ir bus vežamas į Fresh 
Pond Krematoriją sudegini
mui. Atsisveikinimo su velio
niu ceremonijos krematorijos 
koplyčioje įvyks tarp 3 ir 3:30 
po pietų.

sau naminį 
labai vertin- 
gražiai ap- 
susk irstytos, 
gražus pali- 
Olgai, mūs

Gražus Koncertas 
Svarbiem Tikslam

tų organizacijomis bendrai 
palaikoma Baltic - American 
Kultūrinė Taryba rengia gra
žų koncertą ir balių, kuriame; 
tikimasi dalyvausiant parink- 
tines meno grupes ir solistus. 
Lietuviai prašomi rezervuoti 
tą dieną šiai pramogai. |

Apart to, jog tai bus me
niškai žavingas ir smagus ke
turių tautų organizacijų veikė
jų ir draugų sąskridis, pramo
gos pelnas taipgi skiriamas la
bai svarbiam tikslui. Iš anksto 
nustatyta pelną skirti į tris 
dalis: Am. Raudonajam Kry
žiui, Am. Ateivių Gynimui, ir 
pačios tarybos tolimesnei veik
lai kultūros srityje. ,

Taryba gražiai įvertino lie
tuvių, o taip pat ir kitų tautų 
gražų kooperavimą praeityje. 
turėtuose dviejuose piknikuo
se ir koncerte, taipgi dailės 
parodoje. To paties prašo ir 
tikisi iš mūs šiam „koncertui 
vasario 14-tą, Finų Salėje, 15 
W. 126th St., N. Y. Įžanga 
55c. Bilietai jau gaunami pas 
platintojus.

Anksti ketvirtadienio rytą 
iškilo gaisras miestavoj 83 
prieplaukoj ant Hudson Upės, 
kur buvo iškraunama atvež
tos prekės iš laivo Lancaster, 
7,516 tonų įtalpos. Ugnis bu
vo persimetus ir į laivą, bet 
jis ant greitųjų tapo ištrauk
tas tolyn upėn ir užgesintas.

Iššaukta 5 kompanijos gais- 
ragesių su 44 gesinimo apara
tais. Arti zero šaltis daug 
trukdė gesinimui ir prikamavo 
gaisragesius. Po 4-to alarmo 
pribuvo ir patsai miesto ma
joras diriguoti gesinimą. Jam 
taipgi pirmosios pagalbos dak
taras turėjo uždėti lopinį ant 
žando dėl nušalimo. Vienas 
gaisragesis buvo įkritęs į Hud
son, bet tuojau ištrauktas.

Gaisras sunaikino visą prie
plauką ir prekes. Federalės 
valdžios agentai tiria priežas
tį-

šis jau kelintas gaisras 
prieplaukose bėgiu pusmečio. 
Pirmiausis įvyko rugp. 18-tą, 
Brooklyno prieplaukoj, kur 
žuvo 33 gyvybės. Keliom die
nom vėliau 
vas Aurora 
Washington 
gyvastis.

Mezgėjos ir moterys kliu* 
bietės ptasornos Sueiti “Lais
vės” salėn šio antradienio va
karą, sausio 13-tą, lygiai 7 
vai., prieš Laisvės Radio rė
mėjų susirinkimą, kad pasiim
ti vilnų ir trumpai pasitarti 
dėl vilnų fondui rengiamo va
karėlio saūsio 17-tą.

Kliubiečių reguliaris susi
rinkimas šį ketvirtadienį ne
įvyks, kadangi 15-tą praside
da Pirmos Pagalbos klasė Eas- ] 
tern District High School pa
talpose, kur ir kliubietės nori 
mokintis.

Edward Oscar Karl Koe
nig, 39 in., gimęs Essen’e, Vo
kietijoj, sausio 8-tą sulaikytas 
kamantinėjimui jo kambaryje 
radus “short wave” 
setą ir kamerą, po to, 
dalykai buvo įsakyta 
policijos stotyse. Tą 
padaryti visi iš priešų 
pribuvę nepiliečiai.
dirbo Governors Salos Oficie- 
rių

radio 
kai tie 
sudėti 
turėjo 

šalių 
Koenig

sižiūrėti “parking” taisyklių 
paliekant mašiną. Dabai* labai 
griežtai reikalauja taisykiiii 
prisilaikymo ir daugiau bMh 
džia—- po $4 už pirmą beržėh*- 
girną ir po $8 ir $16 iii Ahtfrą 
ir trečią.

New Yorko miesto trljūčšc 
trafiko teismuose viena diena 
pereitą trečiadienį “parking” 
prasikaltėliai sumokėjo $4,* 
840. O kiek kainavo sugaištis?

Išsiimantieji naujas automo
biliams vairuoti leidimų lente* 
les prašomi senąsias įmesti į 
tam įtaisytas dėžutes išlauky- 
je State Office Bildingo, 320 
Schermerhorn St. Metalą nau
dos apsigynimo reikalams.

“Mergina Iš Leningrado“
Palikta 4-tai Savaitei

šis judis, su Zoja Fiodoro
vą valovaujamoj karo slaugės 
rolėj, didžiausiu pasisekimu 
rodomas jau ketvirta savaitė 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., N. Y.

Atrodo, kad lankytojų skai
čiumi šis judis prašoks rekor
dus, padarytus tokių garseny
bių, kaip “Profesorius Mam- 
lock,“ “Mannerheim Linija,“ 
ir “čepajevas.“

Toje pat programoj yra 
trumpos filmos “Sovietų Mo
terys Kare,“ “Pasaulio žy
dams,“ ir žinios iš Europos 
karo fronto. Ta programa, 
kaip dabar numatoma, Stan
ley Teatre pasiliks neribotam 
laikui.

Pradžia metų atsinešė 
savim stiprių šalčių, kurie dar 
nepripratintus prie šalčio new- 
yorkiečius pusėtinai vargina. 
Sausio 8-tos šaltis sumušė 6 
metų rekordus, temperatūra 
buvo nupuolus iki 4.8 virš ze
ro.

šalčiai pasiėmė ir aukų. 
Tuščiam lote rastas sudegęs 
nežinomas vyras, matomai, 
bandęs prie sukurto laužo ap
šilti. Dviejose šeimose užklo- 
dais užduso mažyčiai kūdi
kiai, bandant juos apsaugoti 
nuo šalčio. Taipgi eksplodavę 
perkaitę šildytuvai užmušė 
žmonių. Rekordinis šaltis tę
siasi toliau.

Puiki sovietinė filmą “Rube- 
žius“ dabar rodoma Irving 
Teatre, Irving PI. ir 15th St., 
N. Y. Filmą, gaminta direkci
joj Aleksandro Dovzhenko, 
parodo, kaip—visada budrūs— 
Sovietų žmonės sudaužė Ja
ponijos pastangas įsibriauti 
per rubežių. Ištisai filmą eina 
graži istorija ir matosi žavin
gi vaizdai prie krantų Amūro 
Upės, kuri ten yra naturališ- 
ku rubežiumi tarp Japonijos 
užgrobtų Mandžūrijos žemių 

: ir Sovietijos.
Toje pat programoj rodo 

filmą “Don Kišotas,“ kurios 
vado vau j amo j rolėj vaidina 
Feodor Chaliapinas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų {staiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

"LAISVES
BAZARAS

Artinasi “Laisvės” Baza- 
ras. Laukiame dovanų.
Tikimės šiemet daugiau 

ir stambesnių dovanų, ne
gu kitais metais.
šiemet Labiau Reika

linga Dienraščiui
Parama

Viskam brangstant, 
dienraščiui darosi sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime • 
rūpintis finansine pagelba.

SULAIKYTA ANT KETVIRTOS SAVAITES

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA

Matykite Rusijon kovojančia* moteris fronte Sovietų karės slauRes dirbančias 
Taipgi: Trumpesnės Sovietų Filmos:

“Soviet Women” ir “To the Jews of the World”
Ir: SOVIETŲ ^<ARfS ŽINIOS

Nuolatiniai nuo 9 vai. ryte —STANLEY THE c. iki 1 vai. p. p. šiokiems dienoms
D E* Seventh Ave,, tarp 41—42 Sts., N. Y.
1X.1L (Wl-7-9686)

VĖLUS RODYMAS SUBATOM

šaunus Europinis Kūrinys

‘Don Quixote
Su Feodoru šaliapinu nemiršta-

. moję jo rolėje.

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Tel. STagg 2-0783 i
NIGHT—HAvemeyer 8-1158' j

--- .--- •-- ----------- ---- —--- 11’ ■" --------1* ....

LORIMER RESTAURACIJA
I ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST “T4llsvė«” Nflme BROOKLYN

BAZARAS BUS

Vasario-February

Stat 
adresas:

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street

IgREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

m Vietos ir importuo- 
tos degtinės ir vy- 
nai, geriausių bra- 

kk vorų alus ir ėlius.
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

426 South 5th St. Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveitęrlo stoties Tek EVergreen 4-9508

*




