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Nuplyšę, Išvargę . . .

Bet Nešąla ir Nebadauja. 
Kas Tą Parašė?
Čikagiečiai ir Mūsų 

Suvažiavimas.
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Posėdžiaus.
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Angliškuose laikraščiuose

r telpa nemažai vokiečių karei
vių paveikslų, nutrauktų Rytų 
fronte. Jie sudaro baisų vaiz-
dą.

Amerikiniai korespondentai, 
kurie buvo tame fronte ir ma
tė, rašo, kad vokiečiai nebuvo 
paruošti žiemos mūšiams ir
yra blogai apsirengę. Tie pa
tys korespondentai žymi, jog 
raudonarmiečiai esą tinkamai 
apsirengę ir jiems apsirengti 
drabužių nereikėjo jieškoti 
pas civilinius gyventojus.

Be abejo, tai yra tiesa !
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Sovietai Atėmė iš Vokiečių Seližarovą;
Prakirto Nacių Linijas ties Charkovu

Maskva, saus. 16. — Rau- 
j—a atkariavo

Seližarovą,
vieškelių

Welles, Washington© Atstovas, Šaukia Vi
sas Amerikines Šalis Veikti prieš Fašistus

MŪSĮJ SUBMARINAS 
SUNAIKINO JAPONŲ 
LAIV4. 17,000 TONŲneco srityje, Ukrainoje.

Sovietai niekur neduoda 
progos naciams apsistoti ir 
pasiruošti naujai ofensyvai 
prieš Sovietus pavasarį.

Raudonarmiečiai bombar
duoja nacius Starosios Rus
sos priemiesčiuose, į šiaurių 
vakarus nuo atkariauto Se- 
ližarovo, ir apsupa vokie-

Rio de Janeiro, Brazilija.! SOVIETŲ SMOGTI KIR- 
— Čia posėdžiauja konfe-l ČIAI PAGYRUI HIT- 
rencija užsieninių ministe-j LERIUI
rijų atstovų iš Jungtinių Apie Hitlerį ir jo pagy- 
Valstijų ir 20 kitų ameriki
nių respublikų. Tikslas šios 
konferencijos, atsidariusios 
saus. 15 d., yra suvienyt vi
sus Šiaurinės, Centralinės ir 
Pietinės Amerikos kraštus 
ir nustatyt juos.karan prieš 
Japoniją, Vokietiją ir Itali
ją. Konferencijos posėdžiai
eina Brazilijos seimo atsto-1 didžiausią pergalę istorijoj, 
vų rūme. ; “Pernai spalių 3 d. Hitle-
300,000 ŽMONIŲ SVEIKI-i™ Prisiekė savo žmonėms, 

NO DELEGATUS 'adJ’" •? ?42 m‘ .nau!?."!*'
i tų Rusija bus sutriuškinta, 

Konferencijos delegatus ir ‘niekada daugiau neatsi- 
pasitiko ir palydėjo 300,000 kels.’ 
žmonių minia, entuziastiš-, “O kokie yra faktai? 
kai sveikindama juos. Mies-[šiandien vokiečių armijos 
tas Rio de Janeiro, Brazil.; traukiasi atgal iš Rusijos 
sostinė buvo iškilmingai iš-1 žemės; jos supliekiamos ir 
puošta ir visos mokyklos . išvaikomos per stebėtinai 
ir biznio įstaigos uždarytos:puikią ofensyvą, kurią veda 
tai dienai. rusu armijos. Hitleris pra-

savo oro jėgų, daugiau kaip 
pusę savo tanku ir daugiau 
kaip 3,000,000 kareivių. Dar 
daugiau. Vokietijos žmonės 
dabar jau patys mato, kaip 
visiškai melagingi buvo pri
žadai to šarlatano, kuris 
valdo juos. Jų dvasia ir 
ūpas smunka žemyn.”

donoj i Armija 
nuo vokiečių 
svarbų miestą, 
centrą, į pietus nuo Seliger 
ežero, ir šiuo žygiu nuvijo 
nacius jau 100 mylių atgal į 
vakarus nuo Kalinino. Sėli- 
žarovo miestas stovi už 175 
mylių į šiaurių vakarus nuo

Paimkime mes tūlą Ameri
kos lietuvišką spaudą ir pažiū
rėkim, kaip ji dabar rašo apie 
vokiečių-rusų karą. Ji teigia, 
kad rusams dėlto dabar vyks
tą kariauti prieš vokiečius, ka
dangi 
šalčiai 
ra!).

Bet 
nesenai 
miečiai yra nedavalgę, apdris-Į beŽiaUS yra 
kę, basi, su šautuvais, parištais Šturmavime prieš 
virvutėmis!

Kada gi tie redaktoriai me- žymėjo kazokų raitarija.
Pietiniame fronte, Sovie

tu kariuomenė keliose vie
tose pramušė išlaukinį vo
kiečių fortų - apsigynimų 
lanką apie Charkovą, 850,- 
000 gyventojų miestą, Do-

Amerikiečiai Nušovė Du Didelius Japonų Bambančius

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Javo ?!

jiems padedą žiemos 
(rusams, mat, tai vasa-

toji pati spauda visai 
rašė, kad raudonar-

So. Bostono “Darbininkas 
(iš sausio 13 d.) rašo:

bet yra komunistų, kurie ne 
taip seniai buvo uolūs nacių 
rėmėjai.”

Atsieit, komunistai rinko 
aukas ir siuntė jas Berlynan, 
kaip darė “Darbininko” ben
draminčiai.

Tas pats “Darbininkas” iš 
194*0 m. liepos 9 d. rašė:

Maskvos. Tiesia linija nuo čius Cholmo srityje toliau į 
Seližarovo iki Latvijos ru- pietų vakarus. — Tai pra- 

200 mylių, nešimai
nacius Į agentūrų Associated Press 

atsi-Seližarove labiausiai

Amerikos Armija Šie 
met Bus Padidinta 
Iki 3,600,000 Vyry

Ar nereikėtu mums kreip- > ... T •
t. y. mūsų vadams, prie' Washington. - Jungtinių 

Valstijų karo sekretorius 
į Stimson pranešė, jog šiemet 

kunige Amerikos armija bus padi- 
Komunis-'dinta dar 1 milionu ir 900 

tūkstančių vyrų; tai jau bus 
3 milionai ir 600 tūkstan-

Na, o jei kas nors nueitų į £įų karių.
“Draugo” redakciją, ar ten 
kartais nerastų iš Berlyno pri
siųsto vyro?

Kunigėli Urbonavičiau: lie
tuvių tarpe yra nacių agentų, 
atsiųstų iš Berlyno. Jeigu jums

tis 
vokiečių (Hitlerio) ir prašyti 
jų užtarimo . . .”

Kas gi tą parašė, 
Urbonavičiau ? !. . . 
tas ? !. . .

Šiais metais bus sudaryta 
32 naujos kariuomenės divi
zijos, daugiausia pilnai mo
torizuotos; oficierių skai
čius bus padidintas 75-kiais 

ir mums rūpi kova prieš nacių tūkstančiais, ir taps padvi- 
agentus, tai veikime iš vien gubintas kiekis orlaivių, 
prieš juos. Neslėpkime jų! Tik tankų ir kitų ginklų.

savo i Gen. Hershey, galva ka
riuomenės rekimtavimo, sa- 

v,. ko, jog, karui besitęsiant, 
a( C1";Amerįka galės sudaryt net 

draugų ;
Bimbą)

tokiu būdu padėsime 
kraštui karą laimėti!

orlaivių,

Skaičiau “Vilnyje”, 
kagoje jau visa eilė 
yra pridavę (per A. 
pasveikinimų mūsų šėrininkų PALENGVINIMAS KAN- 
suvažiavimui. Smagu!

Mes norime gauti pasveiki
nimų iš visur. Mes norime, kad 
šis suvažiavimas būtų didelis, 
kad jis būtų gražus ir 
atžvilgiais pasekmingas.

10 milionų vyrų armiją.

visais

amerikinių žinių

ir United Press.
Sovietinė kariuomenė ap

supo dvi vokiečių divizijas 
tarp Kursko ir Charkovo, 
kaip telefonu perduoda gau
tas iš karo fronto žinias 
Brigham, New York Times 

(Tąsa 5 puslapyje)

Sovietai Pagrobė Du
Naciu Traukinius su

Svarbiais Kroviniais
London, sausio 16.—Sovietų 

kariuomenė, be kitko, pagro
bė nuo vokiečių vieną geležin
kelio traukinį ir šiuos reikme
nis jame: tankus, trokus, ir 
motorinius dviračius.

Raudonarmiečiai užgrobė ir 
visą kitą nacių traukinį, pri
krautą pramonės
geležinkelių įrengimų, 
vagonų drabužių.

įrankių ir 
ir 10

Pavojus Naciam Pra
rast “Daugiau negu 

Viską”

“Vilnis” rašo:
“Visi trys mažiau ar dau-

DIDATAM Į LAKŪNUS
Karo sekretorius Stim

son paskelbė, jog lavintis į 
karo lakūnus jau bus pri
imami vyrai nuo 18 iki 26 
metų amžiaus ir nebus rei
kalaujama kad jie turėtų 
dviejų metų kolegijos moks-

Berlin. — Nacių 
dos ministeris J.

Įgraudeno vokiečius, 
bus sumušti, tai
giau negu viską.” Apie Sovie
tų armiją jis sakė, kad ji ka
riaujanti “neprotaujančiai at
kakliai.”

propagan- 
Goebbels 

kad jeigu ‘ 
praras dau-

Griežta Registracija Ja
ponų, Vokiečių, Italy

1,berallškl Chicagos dien- ■ Priėmimas j lakūnus bus 
rasciai teigiamai, o kartais,I sprendžiamas tiktai kvoti- 

draugiškumu į ve r t’na|mais jr tyrimais ju gabu- 
SSSR role Net reakcinė Tn- if gveikatos ' 
bune’ pastaruoju laiku prade-1 Į . v.
jo keisti toną. i Iki šiol kandidatais j ka-

“Tiktai grinoriikai-menievi-'finius lakūnus buvo pri-
kiškas ‘Naujienų’ mučelninkas imami tiktai vyrai nuo 20 
birbina savo ‘sekupasaką*.
Tiktai Prunskis kuria striošny- 
bių ir baisenybių vaizdus.”

Vienas iš pastarųjų yra am
žinas ir gerokai susikonevei- 
kęs Sovietų Sąjungos priešas 
— menševikų mokslinčius. O 
kitas — nesenai prisiųstas iš 
Berlyno!

mo Centro patalpose įvyks naudingų nutarimų organiza- 
Centro Valdybos s u v a ž iavi- cijos ir visuomenės naudai, 
mas.

Be abejo, jis padarys daug 1 LDS Seimas.

šeštadienį, sausio 17 d., Lie
tuviu Darbininkų Susivieniji
mo Centro patalpose įvyks

iki 26 metų amžiaus, kurie 
buvo išėję dviejų metų ko
legijos mokslą arba kurie 
išlaikė kvotimus iš tolygaus 
mokslo.

Skaičiuojama, jog pagal 
naująsias taisykles jau du 
milionai jaunų vyrų tiks 
į Jungtinių Valstijų karo 
lakūnus.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuroras 
Biddle įsakė visiem Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos piliečiam 
šioje šalyje griežtai, susiregis- 
truoti taip, kad bus nutraukta 
fotografiniai jų paveikslai ir 
pirštų nuospaudai, ir jie visa
da turės nešiotis korteles 
tokiais parodymais, kas 
yra.

SU 
jie

Rolandai Sunaikino 3 
Karinius Japonų Laivus

Beje, Šiemet įvyks šeštasis

Batavia. — Rolandų ka- 
nuolės nuskandino du japo
nų naikintuvus ir vieną ma
žesnį karinį laivą ties Tara- 
kan sala, ir nukirto žemyn 
jūrinį priešų lėktuvą.

Washington, saus. 15. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas šiandien išleido sekamus pranešimus:

Filipinų Sritis — Devyni dideli japonų bombiniai or
laiviai atakavo amerikiečių aptvirtinimus Corregidor 
saloje, Manilos Įlankoje. Mūsų priešlėktuvines kanuo- 
lės nušovė žemyn du iš tų bombininkų ir pataikė i ki
tus. Visai mažai nuostolių buvo padaryta mūsų aptvir- 
tinimams ir mūsiškei kariuomenei.

Priešai ant žemės vis daro puolimo veiksmus, sten
giasi prasiskverbt per mūsų liniją visu frontu. Nors 
japonų kariuomenės yra labai daug daugiau, bet ame
rikiečiai ir filipiniečiai kareiviai su narsa ir pasiryži
mu atlaiko gerai priruoštas savo pozicijas.
LAIVYNO DEPARTMENTO PRANEŠIMAS

Tolimieji Rytai — Amerikos submarinas nuskandino 
prekinį japonų laivą 17,000 tonų; tas laivas buvo “Ya- 
wata” rūšies.

Atlanto Sritis — Tebėra rimtas pavojus iš priešų 
submarinų pusės vandenyse Jungtinių Valstijų ryti
nio pakraščio.

AMERIKIEČIU NUSKANDINTAS, JAPO
NU LAIVAS BUVO SKIRIAMAS KAIPO 

KARO LĖKTUVU IŠVEŽIOTOJAS
lengvai pertaisyt jį į orlai- 
' vių išvežioto ją.

Ar jis tapo nugramzdin
tas su vežamais orlaiviais 
ar su kareiviais, dar nėra 
tikros žinios.
SUNAIKINO JAU 11 JA

PONIJOS LAIVŲ
Su šio laivo nuskandini- 

mu tai Amerikos submari-

Washington. — Japdnų 
garlaivis “Yawata” rūšies, 
17,000 tonų, nuskandintas 
Amerikos submarino, buvo 
vienas iš puikiausių naujų 
keleivinių Japonijos laivų; 
pastatytas 1939 metais, jis 
buvo 557 pėdų ilgio ir 74-rių 
pločio. Japonai turėjo viso 
tris tos pat klasės laivus, ir 
bent vienas jų buvo pavers
tas į karinių lėktuvų išvc- nai sunaikino jau 11 Japo-j 
žiotoją,. arba lėktųvlaivį, nijos laivų,žiotoją, arba
kaip teigia Amerikos laivy
no vyriausybė.

Dabar nuskandintas lai
vas irgi buvo taip pabuda- 
votas, kad galima būtų

būtent: šešis 
laivus gabenusius kariuo
menę, ginklus ir amuniciją; 
tris prekinius laivus, vieną 
karinį laivą naikintuvą, vie
ną minų graibytoją.

Pavojus Choleros Ir 
Kitų Naujų Maro Li

gų “0 st land e”

Amerikiečiai Lakūnai 
Chinijoj Nušovė 90 

Japoną Orlaivių

rus ir nelaimes sekamai sa
ke Sumner Welles, Jungti
nių Valstijų delegatas:

“Dvylika menesių atgal 
Hitleris iškilmingai užtik
rino Vokietijos žmones, kad 
pirm 1941 metų pabaigos 
Vokietija visiškai sumuš vi
sus savo priešus ir laimes

Atidaromąją kalbą konfe--1^® daugiau kaip^trečdalį 
rencijai pasakė Brazilijos 
prezidentas Getulio Vargas,, 
pareikšdamas, kad visas 
Amerikos žemynas turi pa- 
siaukot gynimui savo nepri
klausomybės. I

Jungtinių Valstijų valsty-| 
bes reikalų vice-ministeris 
(sekretorius) Sumner Wel
les savo kalboje atsišaukė 
i visas amerikines respub
likas bendrai sutraukyt ry
šius su Japonija, Vokietija 
ir Italija ir išvyt visus tų 

j fašistiniu užpuolikų konsu- 
I lūs ir kitus atstovus. Nes 
i kiekvienas iu yra ameri
kinių respublikų priešas.

Welles vardu Jungtinių 
Valstijų žadėjo remti Loty
nus Amerikos šalis būtino
mis medžiagomis.

ARGENTINA GAL PA
TAISYS SAVO NUSIS

TATYMĄ
Vien Argentina kol kas 

buvo pareiškus, kad jinai i 
griežtai laikysis bepusišku- 
mo-neutralumo kas liečia 
fašistų Ašį ir jų priešus.

Raudonoji Armija Pra
mušė Antrąją Nacių Ap

sigynimo Liniją
London, saus. 16.—Naujais 

žygiais Sovietų kariuomenė 
prakirto jau antrąją ' nacių 
“žieminę” apsigynimo liniją. 
Neatlaidžiai stumdami vokie
čius atgal 1100 mylių fronte, 
raudonarmiečiai per dieną at
kariavo nuo nacių dar keturis 
svarbius micstus-miestelius ir 
10 kitų apgyventų vietų.

Raudonoji Armija smarkiai 
atakuoja vokiečius ir suomius 

j srityje Suomijos prieplaukos 
Petšamo, šiaurėje, ir Karelijos 
tarpvandenyje, į žiemius nuo

Chungking, Čhinija. — 
Chinų vyriausybė praneša,

T ... . .kad liuosnoriai amerikiečiai
Latvijoj, Baltgudijoj lakūnai chinijoj per penke- 

J1 zenkhl, ta paskutinių savaičių nušo-
maro ve žemyn 90 iki 100 japonų 

ŲjSllan- nvlnivill vnflp (rinrlūnii Tiin’_

London. — Ne vien tifas 
vis plačiau skleidžiasi “Ost- 
landė” — Lenkijoj, Lietu
voj,

kad prasideda ir kitos maro 
ligos lenkiškame “i_____
de.” Dabar naciai ten įsakė 
tuojaus pranešt vyriausybei 
apie apsirgimus dar šito
kiomis epidemiškomis ligo
mis : cholera, rauplėmis, 
maliarijos drugiu, buboniš- 
ku maru ir faktinai nepa
gydomais “bibliškais” rau
pais.

Leningrado fronte Sovietai
______ __  _____ j naciųSausio 16 d. (šiuos ŽO- sunaikino dar keturis 

džius berašant) radijas p ra- fortus, 
nešė, kad esą vilties palenkt 
ir Argentiną į visa-ameriki- ja vokiečius ties Rževu ir tuo- 
nę vienybę prieš fašistų ša-'mi stato pavojun visą nacių 
lis.

Konferencija stengsis su- f 
taikyt ginčus tarp Ecuado- 
ro ir Peru respublikų kas 
liečia jų rubežius.

Sumner Welles įspėjo, 
kad jeigu Hitleris ir Japo
nija nebūtų sumušti jėgo
mis Jungtinių Tautų, tai tie; --------
grobikai sunaikintų ir Lo-i New York. — Republiko- 
tynų Amerikos respublikų nas senatorius R- A. Taft, 
nepriklausomybę. Jis, tarp kalbėdamas susirinkusiem 
kitko, nurodė į fašistų ne- ekonomistam, spėjo, jog

— saikuotus pagyrus ii’ į smū- reikėsią penkių metų laiko, 
Anglai Malajų <pusiausalyje gius, kuriuos jiem kirto So- kol Amerika ir kitos Jung- 
sudaužė dešimt japonų tan- vietai, anglai (Libijoj) ir tines Tautos sumuš Japoni- 
kų ir šarvuotų automobilių, .chinai, Iją, Vokietiją ir Italiją.

orlaivių, ypač gindami Bur- 
? mos Kelią nuo japonų.

Amerikiečiai tuo tarpu pra
rado tik tris orlaivius ir 
tris lakūnus.

Dabar jau keli šimtai sa
vanorių Amerikos lakūnų 
veikia išvien su chinų 
jėgomis prieš japonus.

Roma. — Italų fašistų 
teismas nusmerkė mirt du 
piliečius už nušovimą armi
jos kunigo ir keturių kitų.

Singapore, saus. 16.

Raudonoji Armija šturmuo-

liniją į šiaurių vakarus nuo 
Maskvos.

Taip praneša United Press, 
amerikiečių žinių agentūra.

Numato 5 Mėty Karą, 
Kol Amerika Laimės i

oro
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Žudo Lenkus
Kiekviename okupuotame krašte na

ciai žudo žmones. Sovietų Sąjungos už
sienio komisaras V. Molotov iškėlė tuos 
baisius nacių budeliškus kankinimus ir 
žudymus civilių žmonių darbo žmonių ša
lyje.

Lenkų atstovas baronas Stefan de 
Ropp iškelia nacių terorą Lenkijoj. Jo 
daviniais, naciai 85,000 lenkų civilių žmo
nių nužudė ir 1,500,000 išvežė į kitus 
kraštus. Daug suteikė žinių Winslow M. 
Besterman, kuris pabėgo iš nacių oku
puotos Lenkijos. Roppas surinko davi
nius ir iš įvairių kitų pasitikimų šaltinių. 
Naciai žudo žmones ir juos priverčia nu
sižeminti. Taip, viena moteris, varoma 
nužudyti, nešė ant savo krūtinės nacių 
užkabintą užrašą: “Aš blogiausia kiaule 
visame sodžiuje!”

Naciai, pagalba X-ray spindulių, ste
rilizuoja (atima lyties pajėgumą) len
kų jaunuoliams. Iš pradžios tai buvo 
pavieniai nacių žygiai, o dabar jau ma
sėmis praktikuoja. Taip jie pažeidė apie 
milioną lenkų jaunuolių, kad išnaikinus 
lenkų tautą.

Naciai spalių mėnesį, 1939 metais, pa
tvarkė, kad bent už kokį načių ar Vo
kietijos įžeidimą pasiųsti moteris ir mer
ginas į prostitučių namus. Tais nacių pa
tvarkymais šimtai ir tūkstančiai jaunų 
lenkaičių buvo suimta ir išvežta į pros
titucijos namus Vokietijon arba nacių 
kariams į frontą.

Naciai žudo žmones viešai rinkoje ir 
masėmis, o paskui aukų lavonus suver
čia į duobę, dažniausiai ant žydų kapų, 
ir užkasa. Grafui Taczanowskiui išdegi
no akis, o paskui jį sušaudė. Edward 
Potworowski, buvęs katalikų atstovas 
pas popiežių, taip pat nužudytas.

Inovroslavo mieste girti nacių oficie- 
riai atėjo į kalėjimą, kur buvo 70 lenkų, 
ir vien savo bjauraus gašlumo patenki
nimui visus tuos nekaltus žmones sušau
dė. Taip pat girti nacių oficieriai išžu
dė visus ligonius Poznanio mieste vienoj 
ligoninėj.

Visų baisenybių negalima aprašyti, 
kaip bjauriai naciai kankina ir žudo len
kus. Ne kitaip yra ir Lietuvoj. Kiekvie
name krašte naciai nori išterioti gyven
tojus, visus, kas tik priešinasi jų bar
bariškai tvarkai.

Betgi Amerikoj tūli lietuviški laik
raščiai talpina hitlerininkų propagandą 
ir nacių bjaurius žygius verčia ant So
vietų.

’ Sovietų žemėj. Bet tuo pačiu kartu rei
kia atminti, kad labai nukentėjo Sovie
tų Sąjungos industrija, liaudis, taip pat 
am i j a, — gyvosios jėgos ir ginklų sri
tyje. Užtenka prisiminti tik tai, kiek 
buvo daug fabrikų ir miestų sunaikinta. 
Koki dideli derlingi laukai nuterioti ir 
neapsėti!

Kad pas Hitlerį ne viskas tvarkoj, kad 
viskas neina jam pagal planą, tai faktas. 
Užteko tik jo go vedas sulaikyti prie Ros
tovo, Sevastopolio, Maskvos, Leningrado, 
kaip jau buvo užduotas didelis smūgis 
Hitlerio komandai ir armijai, kurie ma
nė, kad jie nesulaikomi ir neįveikiami. 
O kada Raudonoji Armija pradėjo nai
kinti ir varyti tas Hitlerio ir jo sėbrų 
jėgas atgal, tai tas įnešė į nacių koman
dą dar didesnį pakrikimą.

Bet reikia atminti tą, kad Hitleris tu
ri visos Europos industriją. Jis yra pa
vergęs apie 300 milionų žmonių, kuriuos 
priverčia gaminti naujus ginklus. Jis 
ruošiasi naujoms avantiūroms. Kad hit- 
lerizmą sumušus ir žmoniją išlaisvinus/ 
tai reikia, kad dabar Anglijos orlaiviai 
dieną ir naktį bombarduotų Vokietijoj 
karo įmones, kad Anglijai ir mūsų šalis 
greičiau sukuoptų reikalingas jėgas ben
dram puolimui hitlerizmo ir jo talkinin
kų.

“Laisves” Bendrovės
Dalininkų Suvažiavimas

Su pasveikinimais dovanų 
jau gavome $58.95; Šerų 
parduota už $30.00; naujų 
skaitytojų gauta 7.

Paskelbus į v y k s i a ntį 
“Laisvės” Bendrovės suva
žiavimą, buvo išreikšta pa
geidavimas, kad dovanų 
reiktų gauti apie $1,000 
ir apie 100 naujų skaitytojų 
iki suvažiavimo. Taipgi bu
vo prašyta, kad tie, kurie 
dar nėra “Laisvės” Bendro
vės dalininkai, turėtų įsigy
ti nors už $10.00 Šerų. Į čia 
suminėtus p a geidavimus 
augščiau paduodame atsilie
pimus.

Pasveikinimus su aukomis 
gavome nuo: Agotos Bloz- 
nelienes, iš Catskill, N. Y. 
$5; nuo C. ir O. Nečiunskų, 
Brooklyn, N. Y., $2; nuo A. 
Tervydas, Brooklyn, N. Y., 
$1.00; W. Daimond, So. Bos
ton, Mass., $4; nuo V. Na-

tytojų gauti irgi yra gali
ma.

Suvažiavimas įvyks 1 d. 
vakario (Feb.), Grand Pa-

vašinskas, Bridgeport, Con
necticut, $2; nuo J. Gailiū- 
no, Maspeth, N. Y., $1.50. 
Binghamton, N. Y., per A. 
Bimbos prakalbas surinko 
ir prisiuntė $18.45 ir LLD 
2-ras Aspkritys paaukojo 
$25.00.

Suvažiavimas įvyks už 
dviejų savaičių. Reikia su
skubti su pasveikinimais ir 
su gavimu naujų skaitytojų.

Beje, dd. Šolomskas ir 
Gasiūnas, grįžę iš Chicagos, 
nudžiugino mus, kad čica- 
giečiai smarkiai renka pa
sveikinimus “Laisvei” suva
žiavimo proga ir manoma, 
kad surinks apie $200.00. 
Kitos kolonijos turėtų pa
sekti Chicagą.

Dienraščiui finansinė pa
rama labai reikalinga. Jr 
tūkstantis dolerių sukelti 
per visą Ameriką, tai nėlra 
daug. O šimtas naujų skai-

radise salėse, 318 Grand 
St., Brooklyn. Po suvažia
vimo bus bankietas. Įžan
ga į bankietą $1.50.

Tūli elementai kėsinasi 
pakenkt “Laisvės” suvažia
vimo bankietui. Prieš “Lais
vės” bankietą tą vakarą 
rengia vakarienę. “Laisvės” 
patrijotai turi parodyt, kad 
mūsų dienraščiui niekas ne
gali pakenkt! Turi iš anks
to įsigyti bankieto bilietus 
ir dalyvauti bankiete.

Pasveikinimus suvažiavi
mui ir aukas “Laisvei” pra
šome tuojau prisiųsti, nes 
gražu iš anksto paskelbti, 
kaip ruošiamasi prie /suva
žiavimo.

Taip norime žinoti, apie 
kiek dalininkų atvyks iš ki
tų miestų į konvenciją. Mes 
taipgi pageidaujame turėti 
tolimesnių svečių bankiete.

P. Buknys.

PIRKITE 
APSIGYNIMO 

BONUS
Hit Them Where lt Hurts 
.... BUY BONDS!

Make no mistake—this is a life 
or death struggle. Men are dy
ing in your defense. Dying that 
America may be safe!

Give our fighting men the 
guns, the planes, the tanks they 
need! Bonds buy bombs. Ev
ery dime, every dollar you put 
into Defense Bonds and Stamps 
is a blow at the enemy. Hit them 
where it hurts — buy bonds! 
Bonds cost as little as $18.75 up— 
stamps as little as 10 cents up.

r

Dėl Padėties Vokietijoje
Prieš kelias dienas iš Washington© ra

šė James B. Reston ir eilė kitų asmenų 
apie ligas, suokalbius prieš Hitlerį, ge
nerolų areštus ir abelną nacių režimo 
krikimą. Išvados buvo daromos, “pasire
miant talkininkų agentų žiniomis.”

Vėliau laivyno sekretorius Frank Knox 
įspėjo Amerikos liaudį, kad perdaug ne
sudėtų vilties ant tų pranešimų, kad ne- 
apsigautų, būk jau Hitlerio karo mašina 
visai sulūžus.

Sovietų Sąjungos valdžia ir spauda jau 
kelis kartus atžymėjo, kad Hitlerio go- 
vėdiškos jėgos labai nukentėjo, kad jo 
karo mašina aplamdyta, bet būtų di
džiausia klaida manyti, kad hitlerizmas 
jau sumuštas, užbaigtas, arba, kad An
glijai ir Amerikai nereikia įtempti jėgas, 
kad palikti hitlerizmo sunaikinimą tik 
Sovietų Sąjungai.

Faktas yra, kad Hitlerio karo mašina 
aplamdyta, kad gabiausi lakūnai, tankis
tai ir kiti karo specialistai jau supuvo

Guma ir Amerika
Prieš karą Jungtinės Valstijos gumą 

gaudavo veik išimtinai iš Tolimųjų Rytų 
—98 nuošimčius. Iš Malajaus pussalio, 
Anglijos kolonijos, gaudavome 555,000 
tonų į metus gumos ir iš Rytų Indijos, 
Holandijos kolonijų, gaudavome 194,000 
tonų gumos. Iš Afrikos tik 1% ir iš Pie
tų Amerikos 1%.

Net baisu ir pamąstyti, kaip mūsų ša
lis gali apsieiti be gurno. Juk mes turi
me apie 30,000,000 automobilių, busų, 
sunkvežimių. Guma, ratvalkiai būtini, 
be jų nevažiuos nei vienas automobilius, 
nei vienas busas, nei vienas sunkvežimis.

Orlaiviai reikalauja taip pat ratval- 
kių (šinų). O ir taip daugybė visokių da
lykėlių, kurie būtinai reikalingi ir iš gu
mos gaminti. Pas mus gumos industrijoj 
dirba apie 150,000 darbininkų. Akron 
mieste ir kitur yra didžiausi gumos fabri
kai, o gumą mes parsiveždavome is už
sienio.

Gumos reikia visur, pradedant guminiu 
speneliu kūdikio pagirdymui ir baigiant 
didžiuliu šarvuočiu. Iš gumos padaryta 
ratvalkiai, guminiai apsiavai, su guma 
maišyta medžiaga nuo lietaus ploščiams, 
guma reikalinga orlaiviams ir automobi
liams ne vien ratvalkiams, bet ir pra- 
šalinimui bildesio, iš gumos gamina 
minkštas kėdės, guminiai drabužiai rei
kalingi lakūnams ir tankistams, iš gu
mos padaromos kaukės nuo nuodingų 
dujų ir daugybė kitų dalykų, šarvuotį 
“North Carolina” statant sunaudota 8 
tonai gumos. Priešlėktuvinėms kanuo- 
lėms reikia gumos. Pontoninių tiltų ar
mijai negalima pastatyti be gumos. Vi
sur reikia gumos.

Jungt. Valstijos taikos metais civilių 
reikalams sunaudodavo 600,000 tonų gu
mos. Dabar rezerve yra 510,000 tonų 
gumos ir 140,000 tonų kelyje. Reiškia, 
tik vieniems metams civilių naudojimui. 
O karo sąlygose gumos reikia daugiau.

Štai kodėl įvesta gumos taupinimas. 
•Štai kodėl kiekvienas pilietis turi padėti 
karą laimėti protingai apsieinant su rat- 
valkiais, guminiais apsiavais, apsiauta- 
lais ir kitais dalykais. Taupykime gumą. 
Protingiau važiuokime automobiliais, 
kad ilgiau laikytų ratvalkiai.

Lindberghui Ne Vieta Orlaivyne
Visi pamename, kaip Charles Lind

bergh, važinėdamas po mūsų šalį truk
dė karo gamybą, kaip jis nešvariai puo
lė prezidentą Rooseveltą, jo užsienio po
litiką, skelbė nacių pasakas, būk Hitle
ris, Mussolinis, Japonija nei nemąsto už
pulti Amerikos.

Dabar Charles Lindbergh prašo pri
imti į oriai vyną. Visi Lindbergho tvirti
nimai, būk Amerika toli, būk jos prie
šo jėgos negali pasiekti, į trupinius su
byrėjo Perlų uoste, kada Japonijos karo 
lėktuvai užpuolė mūsų laivyną, oriai vy
ną ir civilius žmones.

Lindbergh visas laikas skelbė apie “ne
įveikiamą” Hitlerio armiją ir orlaivyną. 
Jis pasakojo, būk Hitleris pavergs An
gliją. Jis apmelavo Sovietų Sąjungą ir 
jos orlaivyną dar tada, kada Hitleris 
puolė Čechoslovakiją. Su jo pažvalgomis, 
su jo mintimis jis nebūtų jokia pagalba

Darvinizmas ir Religija
pasakė Josifas.

— Kokia ta knyga? — 
susidomėjau aš.

— Darvinas. Būtinai 
perskaityk, — pamokančiai

(Pabaiga)
Jeigu buržuazinis pasau

lis ginklavosi prieš Darvino 
teoriją, sulaužančią vieną iš 
svarbiųjų kapitalizmo rams
čių — religiją, tai kitam pa
sauliui, darbo žmonių ir 
eksploatuojamųjų pasauliui 
ta teorija pasidarė idėjinis 
ginklas kovoje su kapitalis
tine santvarka ir religija. 
Jau 2-3 savaitėms praėjus 
po pagrindinio Darvino vei
kalo “Rūšių kilmė atrankos 
keliu” (1859 m. lapkričio 24 
d.) išleidimo, Engelsas, su
sirašinėdamas su Marksu, 
dalinosi įspūdžiais apie tą 
knygą, labai vertindamas 
Darvino teoriją. Ir Marksas 
ir Engelsas savo genialiuo
se darbuose atkreipė didelį 
dėmesį į Darvino teoriją. 
“Kapitale” Marksas nekar
tą remiasi Darvinu.

Kalbėdamas prie Mark
so kapo Engelsas pareiškė: 
“Panašiai, kaip Darvinas 
atskleidė organinio pasau
lio vystymosi įstatymą, 
Marksas atskleidė žmonijos 
istorijos vystymosi įstaty
mą. ..”.

Tyrinėdamas Dar vino 
teoriją, marksizmas parodė 
kai kurias jos klaidas ir į 
ją įnešė savo vertingiausią 
kūrybinį lobį. «

Marksas ir Engelsas kaip 
vieną svarbiųjų Darvino

evoliucijos teorijos trūku
mų pažymėjo tai, kad jis į 
gyvulių ir augalų pasaulį 
naiviai perkėlė melagingą 
ekonominę teoriją, kurią 
buržuazinis mokslininkas 
Maltus sukūrė žmonių vi
suomenei (maltuzianizmas).

i Darvinas įrodė, kad žmor 
gus yra kilęs iš bezdionės, 
tačiau jis negalėjo nustatyti 
tos svarbios priežasties, dėl 
kurios beždžionė pavirto 
žmogumi. Tą priežastį nus
tatė Engelsas savo genia
liame veikale “Darbo vaid
muo beždžionės sužmogėji- 
mo procese”. Engelsas įro
dė, kad žmogus yra kilęs iš 
beždžionės v i suomeninio 
darbo dėka: “darbas sukū
rė patį žmogų” (Engelsas).

Aukštai įvertino Darvino 
mokslą pasaulinio proleta
riato vadai Leninas ir Stali
nas. Leninas rašė, kad Dar
vinas padarė galą pažiūrai 
į gyvulių ir augalų i 
kaip į su niekuo nesusiju
sias, atsitiktines, “dievo su
tvertas” ir nepakeičiamas, 
ir pirmą kartą biologiją įs
tatė į visiškai moksliškas 
vėžes, nustatydamas rūšių 
kintamumą ir jų paveldimu
mą”... (I t., 3-čia laida,

atsakė Josifas.”
1938 m. gegužės 17 d. į- 

vykusiame Kremliuje aukš
tųjų mokyklų darbuotojų 
priėmime draugas Stalinas 
kalbėjo: “Mokslas savo rai
doje žino nemaža drąsių 
žmonių, kurie sugebėjo su
laužyti visa kas sena ir su
kurti nauja, nežiūrint jokių 
kliūčių, priešingai viskam. 
Tokie mokslo vyrai kaip 
Galilėjus, Darvinas ir dau
gelis kitų visiems žinomi.”

Didžiulį vaidmenį kovoje 
su religija, kovoje už gam
tos perdirbimą vaidina dar-

vęs Darvino teoriją, ir nau
dojosi tąja teorija revoliu
cinei propagandai. Štai, ką 
mes skaitome apie tai kny
goj “Senų Užkaukazės dar
bininkų pasakojimai apie 
didįjį Staliną:”
“Jeigu mano atmintis ne

klysta, pasikalbėjimas, apie 
kurį noriu papasakoti, įvy
ko, kai Josifui ir man buvo 
po 13 metų.

Vasaros atstogų metu, 
grįžęs į Gorius iš gimtojo 
Beržuečio kaimo, aš aplan
kiau Josifą, ir mes išėjome 
į gatvę pasivaikščioti. Pe- vinizmas Tarybų Sąjungoje 
Tėjome Kuros tiltą, perėjo-į 
ine už geležinkelio pylimo Rusijoje, nežiūrint darviniz

mo persekiojimo iš oficia
laus mokslo ir caro vyriau
sybės pusės, Darvino teori
ja išsikovojo tvirtą vietą 
gamtos moksluose: daugu
mas rusų gamtininkų pripa
žino Darvino teoriją. Jų

Dar priešrevoliucinėje

ir apsistojome žaliojo miš
ko pievelėje.

1 Būdami jauni, .dar gyve
nimo neišmėginti, mes mėg
davome kalbėtis abstrakti
nėmis temomis. Aš pradė
jau kalbėti apie dievą. Josi-, 
fas klausėsi manęs ir, mi- tarpe ypatingą vietą užėmė 

rūšis, nutę patylėjęs, atsakė:

Draugas Stalinas, vos 13 
metų tebūdamas, jau nusto
jo tikėti į dievą, išstudija-

— Žinai, mus apgaudinė
ja, dievo nėra...

Tie žodžiai nustebino ma
ne. Iš nieko aš dar nebuvau 
girdėjęs tokių žodžių.

— Soso, ką tu kalbi ?!
— Aš tau duosiu perskai

tyti knygą, iš kurios tu su
žinosi, kad pasaulis ir visas 
gyvenimas sutvarkytas vi
siškai kitaip ir kalbos apie 
dievą yra tušti plepalai, —

Naujosios Zelandijos gelžkelių statybos vieneto nariai tyruose praveda bė
gius, kad būty galima pristatyti reikmenis pirmyn žygiuojančiai Anglijos Ar
mijai.

Amerikai karą laimėti.
Kongresmanas Herman P. Kopple- 

mann iš Connecticut prašo prezidento 
Roose veltoj nepriimti Lindbergho į or-

laivyną, nes jo priėmimas tik mažintų 
Amerikos liaudies viltį karą išlaimėti. 
Panašių prašymų prezidentui ’ pasiuntė 
nemažai ir kitų žymių žmonių.

įžymus mokslininkas Kli- 
mentijus Arkadijevičius Ti
ni i riazevas — karštas dar
vinizmo šalininkas ir pro
pagandininkas, performa
vęs Darvino teorijos pa
grindu visą biologiją.

Didžioji Spalio Socialis
tinė Revoliucija atskleidė 
nebūtas galimybes Darvino 
evoliucijos teorijai plėstis 
ir patekti į liaudies mases. 
Darvino mokslas užėmė la
bai svarbią vietą antireli
ginėje propagandoje, kuri 
plačiai išsivystė mūsų šaly
je ir padėjo bei padeda mi
lijonams darbo žmonių išsi
laisvinti iš religinių prieta
rų.

Darvino mokslas įgavo 
mūsuose didelę reikšmę 
moksle ir žemės ūkio prak
tikoje. Kūrybiškai pritaiky
dami ir išvystydami Darvi- 

|no teoriją, Mičurinas, Li
senko ir kiti mūsų moksli
ninkai pasiekė . didžiausių 
rezultatų augalų perdirbi
mo pagal socialistinio že
mės ūkio interesus.

Už naujų augalų rūšių iš
vedimą, už senų augalų rū
šių perdirbimą, kuriam ke
lius atidarė Darvinas, ko vi
ja šimtai kolektyvinių ūkių 
pirkių-laboratorijų, dešim
tys tūkstančių priešakinių 
kolektyvininkų.

Darvino evoliucijos teo
rija pasidarė Tarybų Są
jungoje galingas akstinas 
nugalėti kapitalizmo liku
čiams, jų tarpe religiniams 
prietarams darbo žmonių 
sąmonėje.

Akademikas B. Keleris
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Girinis”,Apie Dramaturgą Jean Racine

<

Rašo P. A. JATUL

Teateini 
tedra mū

nauda, o
kartais—nuostolius.

tą tikslą, 
plačiąją

XIV kelia savo vestuves. J. Racine 
iškilmių proga odę “La Nymphe de 
Ode patiko karaliui. Jaunas poetas 
600 livrų pensiją ir garsą. Jis pa-

Kara- 
lius”,

“Irgi Galva”,
“Iš Didelio Rašto Išėjo iš 

Krašto”,

Šęttądienis> Sausio 17, 1942

liti 111 Fi H A. r
Jean Racine gimė 1639 m. gruodžio 21 d. 

Fertė-Milone, nepertoliausia nuo Paryžiaus, 
provincijos valdininko šeimoje. Penktų metų 
netekęs nei tėvo, nei motinos, našlaitis atite
ko meilingon močiutės globon, augo tarp die
vobaimingų žmonių, priprato prie bažnyčios 
ir maldų.

Baigęs Beauvais koležą, J. Racine per mo
čiutės protekciją pateko i garsiąją Port-Ro- 
yalio mokyklą, kur tebuvo priimami tik didi
kų sūnūs, čia jis rado puikių mokytojų ir 
kantrių auklėtojų, kurie suformavo jaunuolio 
charakterį, įkvėpė jam krikščioniško nusiže
minimo ir dieviško fatalumo dvasią. Port- 
Royalio vienuolyne J. Racine išmoko puikiai 
graikiškai, kad galėjo originale skaityti grai
kų literatūros šedevrus. Ypač žavėjo jį So
foklis ir Euripidas, kuriuos mokėjo beveik 
atmintinai ir kurių stipri įtaka vėliau pasi
reiškė Racine’o tragedijose. Gi lotynų kalbą 
tuo laiku jis taip tobulai valdė, kad jam ge
riau sekėsi eiliuoti lotyniškai, negu prancū- 

* ziškai.
Praleidęs Port-Royalio vienuolyne trejus 

mokslo ir maldų metus, Racine atvyksta į Pa
ryžių studijuoti filosofijos. Bet silogizmai jo 
nežavėjo, ir jis su džiaugsmu atsiduoda poe
zijai, kai tik pasitaiko proga. 1660 m. karalius 
Liudvikas 
parašo tų 
la Seine.” 
nusipelnė 
tenka į karaliaus dvarą, lanko spektaklius, 
susipažįsta su Moljeru ir su klasinės kritikos 
šulu Boileau, kurie ugdė jame literatūrinį sko
nį ir padėjo daryti jam karjerą.

1664 m. įvyko Racine’o dramaturgo debiu
tas: buvo pastatyta jo pirmoji tragedija “Te- 
baida,” kuriai siužetą jam papiršo Moljeras. 
Nežiūrint aiškaus Euripido sekimo ir ryškios 
iComeille’o įtakos (išpūstas stilius)—jau ir 
šiame 25 metų dramaturgo kūrinyje justi ta
lentas.

Sekančiais metais Versalyje buvo pastaty
tas Racine’o “Aleksandras”—galantiška tra
gikomedija ; dramatiniu atžvilgiu silpnas tai 
buvo veikalas, bet jo silpnybes su kaupu at
pirko grakštus, muzikalus, tikrai klasiškas 
Racine’o stilius.

Šlovės viršūnę J. Racine pasiekė po “Andro- 
machos” pastatymo 1667 m. ši data prancūzų 
literatūros istorijoje laikoma lygiareikšme 
Comeille’o “Cido” pastatymui (1636 m.). 
“Andromachoje” Racine surado savo tikrąjį 
kelią ir ja davė naują tragedijos tipą— psi
chologinę aistringos meilės ir pavydo tragedi
ją. Mat, jaunas dramaturgas patsai jau buvo 
perėjęs per meilės ugnį, pažinęs aistras, įsi
skverbęs į slapčiausias širdies kerteles.

Vietoje šiurkščių, viršžmogiškų Corneille’o 
herojų Racine išvedė į sceną mylinčią mote-

LIETUVIŲ TEATRAS AMERIKOJE PER 
PIRMUOSIUS 50 METŲ

Teatwhnis menas tai atskira 
katedra mūsų kultūros. Kuo 
daugiau dirbsim, kalbėsim, ra
šysim, vaidinsim ir remsim 
mūsų teatralinę veiklą,—tuomi 
pinsim laurą iš nevystančių gė
lių. Tokio darbo vaisiais di
džiuosimės ateityje ir paliksim 
vėlesnėms gentkartėms tą ne- 
žūstantį kultūros ženklą!

Turėdami tą mintyje, tuo- 
jaus pajuntam, kad mūs teatro 
menas,—mūsų visų bendras rei
kalas: teatralinio meno darbuo
tojai yra daugiaus negu mūsų 
broliai ir seserys,—matome jų 
pasišventimą tam reikšmingam 
ir sunkiam darbe. Jais mes 
džiaugiamės ir kritikuojame; 
mes nusistatom gilesniais me
no mėgėjais.

Pažvelgus į tą trumpą laiko
tarpį, penkiasdešimts metų, 
pamatome gausią krūvą teatra
liškų veikalų, kas sudaro lyg 
Romovės aukurą, kurį vaidylos 
įr vaidylutės stropiai dabojo 
Praamžiaus garbei. Iš tų kūri
nių gaunam dvasinę šilumą ir 
menišką pasitenkinimą sielai.

1889 m. pirmutinis lietuviš
kas teatras buvo suvaidintas 
Plymouth, Pa. Nuo tų “lopši-

Kaip industrininkas, komer
santas, taip ir kultūrinės įstai
gos daro metinę sąmatą, ap- 
skaitliavimą sykį į metus arba 
ir tankiaus, kad sužinoti visą 
stovį savo reikąlų. Mat, kaip 
parmonės, prekybos kokia kita

rį, kuri graudino dvariškių širdis ir kilmingas 
damas vertė lieti upelius ašarų.

Racine’ui kritikai prikaišiojo, kad jis nesu
geba kurti rimtų, istoriškai politinių tragedi
jų (Corneille’o tipo). “Andromachos” auto
rius, norėdamas sugriauti priekaištus, parašo 
romėnišką tragediją “Britannicus,” kur .domi
nuoja ne meilė—Racine’o specialybė, o garbės 
ir valdžios troškimas. Ši tragedija, Corneille’o 
šalininkų boikotuojama ir puolama, pasiseki
mo neturėjo. Po šitos nesėkmės Racine amži
nai atsisakė nuo Corneille’o teatro tipo tra
gedijų.

Jis vėl grįžta į savo kelią ir 1670 m. pasta
tydina “Bereniką”—švelniausios meilės trage
diją, tą dievišką dviejų besiskiriančių širdžių 
elegiją. “Bereniką” susilaukė iš eilės net 30 
pastatymų, pagerbtų miesto ir karaliaus dvaro 
ašaromis.

1672 m.. Racine davė turkišką meilės pavy
do tragediją “Bajazet,” kuri žinovų priskiria
ma prie geriausių ir tipingiausių jo kūrinių.

1677 m. rampos šviesą išvydo bene gra
žiausioji Racine’o tragedija “Fedrą,” jo my- 
limiausiojo dramaturgo Euripido “Ippolito” 
įkvėpta. Corneille’o garbintojų ir Racine’ui 
nedraugingų kritikų pastangomis “Fedros” 
pastatymas buvo sukompromituotas. Ambicin
gam autoriui buvo suduotas skaudus smūgis. 
Po šito nepasisekimo jis atsisako nuo teatro, 
ir, gavęs karališkojo istoriografo vietą, veda 
maldingą moterį, kuri neturėjo supratimo apie 
poeziją, neskaitė ir nematė vaidinant nė vie
nos savo vyro tragedijos, bet užtai buvo gera 
motina ir žmona. Racine gi tapo geru tėvu ir 
susilaukė net septyneto vaikų.

Į gyvenimo pabaigą jis vėl pasišventė dra
maturgijai, Liudviko XIV favoritės ponios de 
Maintenon įprašytas: parašė tos ponios globo
jamoms Saint-Cyr’o auklėtinėms dvi dievo
baimingas tragedijas bibliškomis temomis— 
“Esterą” ir “Ataliją”; šią pastarąją prancū
zų kritika aukštai vertina, lygindama ją su 
Sofoklio “Oidipu Kolone.”

Mirė dramaturgas po pavėluotos operacijos, 
1699 m., balandžio 21 d.f eidamas 60 metus.

Racine’o kūryboje bene tobuliausią išraišką 
rado galantiška Liudviko XIV gadynės, Ver
salio dvasia: graikiškais ir romėniškais var
dais pasipuošę herojai juk taip yra panašūs 
į patį karalių—saulę, į jo elegantiškus peru
kuotus dvariškius, į rafinuotas jo damas. 
Prancūzams Jean Racine buvo, yra ir bus di
dysis klasikas, žymiausias klasinės tragedijos 
kūrėjas, žavusis moterų meilės dainius, die
vinas poetas, kūręs skambias kaip muziką ei
les.

Gaila, kad nė vieno jo kūrinio neturime iš
sivertę ir nieko mūsų teatras nėra iš jo pjesių 
pastatęs.

nių” dienų, mūsų teatrui darė-, įstaiga, kartais, neša 
si vis palankesnė ir palankesnė 
dii*va. Plačiame sviete atsirado 
lietuviškų dramarašėjų bei ver
tėjų'iš kitų kalbų; jų skaičius 
didėjo. Tuomi teatrališko gyve
nimo dienos darėsi praktiškes
nės ir su naujomis inspiracijo
mis; mūsų teatro reikalai smar
kiai vystėsi. Tvėrėsi teatrališ
ki rateliai, dramatiškos kuopos 
dygo. Pagalios, susitvėrė Lietu
vių Meno Sąjunga, čia mūsų 
menininkai ir meno mėgėjai 
greitai pajuto, kad LMS, tai 
“dangaus duona”. Jos nuveikti 
darbai aiškiai už ją kalba. Isto
rijos šviesoje mūsų teatras dar 
jaunutėlis. O mes patys jau nu- 
senom, kitų jau nėr iš tų, kurie 
vaidino, dirbo, gėrėjosi, gyveno 
dėl mūsų mėgiamosios dailės. 
Tiesa, kad prirengti dirvą, rea
lizuoti sielos troškimus—reikia 
padvigubintai ir apmąstytai 
dirbti.

ši ANKETA atliks 
atsiklausdama mūsų 
visuomenę ir padarysim tikrą 
atskaitą nuveiktų darbų lietu
vių teatro Amerikoje per pir
mas penkiasdešimts metų, te
atro kilimo ir puolimo pulsą 
jausime. Kad tą vaizdą lyg vei
drodyje matyt, turim išpildyt 
šios anketos reikalavimus. Tik 
tada aiškią reflekciją turėsim 
mūsų gastroliuotų melodramų, 
dramų, operečių, komedijų, tra
gedijų, ir t.t.

Visus kviečiu, kaip artistus, 
taip ir teatrališkojo meno mė
gėjus, jauskite už pareigą at
sakyti į šiuos klausimus:

1) Kokį lietuvišką teatrą ma
tėt scenoj?
Kada (kelintais metais) ?
Kokiam mieste (miesto 
vardas)?

2) Kokis lietuviškas vaidini
mas jums geriausia pati
ko?
(Pažymėkit lošėjų vardus 
ir pavardes, kas kokioj ro
lėj lošė.)

3) Kokie lošėjai jums ge
riausiai patiko? Pažymėk

du (2) : vieną vyrų, o ant
rą moterų. Kokiam veikale 
ir kokioj rolėj jie lošė, 
kuomet jūs geriausį įspūdį 
gavot ?

čia dėl mūsų gerbiamų artis
čių ir artistų.

1) Kokį pirmą lietuvišką te
atrą lošei? Vardas veikalo? 
Kokioj rolėj buvai? Kada 
(kelintais metais) ? Ko
kiam mieste (vardas mies
to) ?

2) Kiek iš viso teatrų lošei?
3) Kokį teatrą jūs mėgot ge

riausiai lošt?
Taipgi pateikiu surašą teat

rališkų veikalų, tas gerokai pa
lengvins darbą:

“Abraomas ir Raulas”, 
“Aficierius ir Kareivis”, 
“Akis už Akį, Dantis už

Dantį”,
“Alenutė”,
“Alkani žmonės”,
“Alkis”,
“Alyvos žydi”,
“Amerika Pirtyje”,
“Amerikos Kaimo Mokykla”,
“Amerikoniškos Vestuvės”,
“Amžina Pasaka”,
“Amžina Ugnis”,
“Ant Bedugnės Krašto”,
“Ant Dugno”,
“Apsigavo”,
“Apsiriko”,
“Aptiekorius”,
“Aš Numiriau”,
“Atgaila”,
“Atgimimas”,
“Atsiliepė širdele,” “Grybų

Mišinys”,
“Atvažiavo su Kraičiu”,
“Audėjai”,
“Audra Giedroje”,
“Augila Nebrendila”,
“Auka”,
“Aukso Kalnai”,
“Aukso Veršis”,
“Aušrelė”,
“Aušros Sūnūs”,
“Avinėlis Nekaltasis”,
“Baisioji Naktis”,
“Balon Kritęs, Sausas Nesi

kelsi”,
“Baltrus Taurazeris”,
“Baudžiavos Nuotakos”,
“Baudžiauninkė”,
“Be Sumnenės, arba keip ant 

Svieto Ejnas”,
“Bedarbiai”, 
“Betlėjos Stainelėj”, 
“Bijūnėlis”, 
“Birutė”, 
“Birutė ir Kuprelis”, 
“Blinda”, 
“Bolševikai Lietuvoj”, 
“Brolžudys”, 
“Buridano Asilas”, 
“Byla dėl Linų Markos”, 
“Consilium Facultatis”, 
“Daina Be Galo”, 
“Dainų ir Juokų Jomarkas”, 
“Daktaras iš Prievartos”, 
“Daktaro Kabinete”, 
“Dangus Brangus”, 
“Darbas Laimėjo”, 
“Daug Triukšmo dėl Nieko”, 
“Dėdė Apsiriko”, 
“Dėdė Atvažiavo”, 
“Degtinė”, 
“Dėl Pinigų”, 
“Dievų Pasmerktieji”, 
“Diplomatai”, 
“Divorsas”, 
“Doros Sargas”, 
“Dramblys”, 
“Draugas”, 
“Du Bailiu”, 
“Du Broliu”, 
“Du Keliu”, 
“Dumblynė”, 
“Dvi Seseri”, 
“Erškėčių Taku”, 
“Fabrikantas ir Darbinin

kas”,
“Fariziejai”,
“Farmazonai”,
“Gadynės žaizdos”,
“Galiūnas”,
“Garbė”,
“Gegužes Šventė”,
“Geras Latras”,
“Geras Vardas”,
“Geriaus Vėliaus, Negu

Niekad”,
“Geroji Onelė”,
“Giedrėjanti Sąžine”,

“Grafas Kaimiečio Bernu”, 
“Graži Mageliona”, 
“Gudri Močiutė”, 
“Gudri Našlė”, 
“Guminiai Batai”, 
“Gyvenimas”, 
“Gyvenimo Puota”, 
“Gyvenimo Verpete”, 
“Gyvenimo žaislas”, 
“Gyvieji Nabašninkai”, 
“Hanelė”, 
“Į Rytų šalį”, 
“Ijolė”, 
“Inkvizicija”,
“Inteligentai arba Parinktieji 

žmonės”,

Išdykėlė”,
Išgama”,
Išganymo Apsireiškimas”,
Išgriovimas Kauno Pilies”,
Iškrikusi Sesuo”,
Iš Tamsos Į šviesą”,
Izraelio Vaikai”,
Jaunystės Karštis”,

“Jėzuito Sąžinė”, “Nervai”,
“Johana”, “Netikę Ganytojai”, x
“Jonas Burbulas”, “Netikėtai”,
“Jonas Krikštytojas”, “Neturtas—Ne Yda”,
“Jonelis Snaudalis”, “Nežudyk”,
“Joninės”, “Nieko be Priežasties”,
“Jono širdis”, “Nihilistai”,
“Jonukas ir Marytė”, “Nora”,
“Jubiliejus”, “Nugalėtojai”,
“Juodoji Suomytė”, “Nuo Dektienės”,
“Juozapas ir ^Telbora”, “Nutrūko”,
“Jurgis Durnelis”, “Nutrūkusi Styga”,
“Jūrų Varpai”, “Nykštukas”,
“Kada Mes iš Numirusių “Palangos Ponaitis”,

Prisikelsime?”, “Palocius ant Ežero Dugno”,
“Kainas”, “Pamūrys”,
“Kalnų Dievai”, “Pančiai”,
“Kame Išganymas?”, “Papūga”,
“Kaminkrėtys ir Malūninin “Parduotoji Laimė”,

kas”, “Partizanai”,
“Kantri Alena”, “Pasibučiuokiva, Folvili”,
“Karės Metu”, “Pasikalbėjimas Amerikono
“Karo Aukos”, ir Grinoriaus”,
“Karolio Teta”, “Paskendusis Varpas”,
“Kas Bailys”, “Paskutinė Banga”,
“Katriutė”, “Paskutinį Kartą”,
“Katriutės Gintarai”, “Paštas”,
“Kauno Ponai”, “Patamsio Galybė”,
“Kerštinga Meilė”, “Patkulis”,
“Klasta ir Meilė”, “Pavasario Kova”,
“Klebonas Kaltas”, “Pavogtas Kūdikis”,
“Klojime”, “Pavydas”,
“Knarkia Paliepus”, “Penktas Prisakymas”,
“Knypkis”, “Perskyrų Teisėjas”,
“Komedijėlės”, “Petro Pampalio Piršlybos”,
“Kometos Laukimas”, “Pietro Caruso”,
“Kontrabandininkai”, “Pikta Dvasia”,
“Kontribucija”, “Pilėniečiai”,
“Kontrolis”, “Pilėnų Kunigaikštis”,
“Kova su Girtuo.klybe”, “Pinigų Nėr”,
“Kova tie žalgiriais”, “Pirmą ir Paskutinį Kartą”,
“Kryžeivis”, “Pirmi žingsniai”,
“Kryžiokas”, “Pirmieji Krikščionys”,
“Kryžius”, “Piršlybos”,
“Kūmučių Rojus”, “Piršlys Suvadžiotojas”,
“Kun. Gramulos Raštiny- “Kunigo Meilė”

čioje”, “Pleperis Naminis”,
“Kunigas Macochas”, “Pleputė”,
“Kurių bus Viršus?”, “Plutelė ir Pelės”,
“Kvailų žmonių Tragedija”, “Po Apgarsinimui”,
“Labdariškas Koncertas”, “Ponas Dauganoris”,
Laimės Jieškotojai”,
Laisvės Keliais”,
Laisvės Kovotojai”,
Lapkus”,
Legališki žmogžudžiai”,
Lėkė kaip Sakalas, Nutūpė 

kaip Vabalas”,
“Lėlės”,
“Liepsnų Karalius”, 
“Lietuviškas Milijonierius”, 
“Lietuviškos Vestuvės”, 
“Lietuvių Pavasaris”, 
“Lietuvos Krikštas”, * 
“Likimo Keliais”, 
“Lilla Veneda”, 
“Linksmos Dienos”, 
“Lizdas Naminio Liūto”, 
“Macbeth”, 
“Mano Taurė”, 
“Maratas”, 
“Marcelė”,
“Marija Magdalietė”, 
“Medicinos Daktaras”, 
“Meilės Paslaptybės”, 
“Meilės Rykštė”, 
“Melagėliai”, 
“Mes Alkani”,

Trečias puslapis:

Ml IE N aU
“Mes ir Jie”,
“Meška”,
“Migla”,
“Miguel Manara”, 
“Milda Meilės Deivė”, 
“Milijonai Vandenyj’ 
“Milžino Paūksmė”, 
“Mindaugis Lietuvos 

“Mindaugio Mirtis”,
“Mirga”,
‘Mirtų Vainikas”, t ’
“Mizantropas”, “Vestuvės 

per Prievartą”,
“Monna Vanna’,,
“Motinos širdis”,
“Mulkinę ir Mulkintojai”,
“Mulkių Apaštalas”,
“Musmirės”,
“Musmirės” (operetė), 
“Namai Pragarai”, 
“Nastutė”,
“Nebaigta Kova”,
“Negryna Sąžinė”, 
“Nelauktas Svečias”, 
“Nenorėjai Duonos—Grau.šk

Plytas”,
“Nepadėjus—Nėr Ko Kasti”, 
“Nepasiektas Tikslas”,

‘Ponas Tūzas ir Ponas 
Arbūzas”, 

Pono Felikso Atsilanky
mas”, 

‘Potašas ir Perlamutras”, 
‘Prabočių šašeliai”, 
'Pradžia”, 
‘Praeities šašelis”, 
‘Pražydo Nuvytusios Gėlės”, 
‘Prikaltas Prometiejus”, 
‘Prisikėlimas”, 
“Prieš Vėją Nepapūsi”, 
‘Pusseserė Solomėja”, 
‘Reklamų Poetas”, 
“Rinkimai”, 
“Rudens Smuikai”, 
“Rusijos Bolševikų Darbo

Biuras”, 
“Rūtų Vainikas”, 
“Rutvilė”, 
“Rytų Pylis”, 
“Rytų Svečiai”, 
“Šalaputris”, 
“Saliamono Sapnas”, 
“šalin Rankos”, 
“Salomėja”, 
“Salomėja Herodienės

Duktė”, 
“Samsonas ir Delila”, 
“Šarūnas”, 
“šauliška Meilė”, 
“Sąžinė”, 
“šėtono Karalija”, 
“šiaurės Karžygiai”, 
“šydas”, 
“Šienapjūtė”, 
“šis Tas Vaikų Teatrui”, 
“Skenduoliai”, 
“Šmėklos”, 
“Sniegas”, 
“Sniego Karalaitė”, 
“Sofoklis Antigona”, 
“Sparnai”, 
“Spartakas”, 
“Spąstai”, 
“Stepai”, 
“Sugriuvęs Gyvenimas”, 
“Sulaužyta Priesaika”, 
“Sulyg Naujausios Mados”, 
“Supradentas ir Jo Gengė”, 
“Sušaldytoji Dėdienė”, 
“Susitaikinimo Šventė”, 
“Svarbi Priežastis”, 
“Šventadarbiai”,
“švento Antano Stebuklas”, 
“šventoji Teresėlė”, 
“Svetimas Dievas”, 
“šykštuolis”, 
“šypsančios Akys”, 
“Taip Mirdavo Lietuviai”, 
“Taip Tėvas Norėjo”, 
“Taurioji Genovaitė”, 
“Teodolinda”, 
“Testamentas”, 
“Teta iš Amerikos”, 
“Tėviškė”, 
“Ties Karalijos Anga”, 
“Tiktai Kaime Mūsų Laimė”, 
“Tiktai Niekam Nesakyk”, 
“Tremtinis”, • 
“Trys Mylimos”, 
“Trys Seserys”, 
“Trys Talismanai”, 
“Trokštu Mirties”, 
“Tuščios Pastangos”, 
“Ugnimi ir Kardu”, 
“Undinė”, 
“Ūpo žmonės”, 
“Už Dieva ir Tėvynę”, 
“Už Smetonos Puodynę”, 
(Tąsa ant 4-to puslapio)
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 11

(Tąsa)
Žmona paliko laivą. Per šešias savai

tes ji krimtosi, žinodama, kad Ignotas ir 
Katrina yra laimingi. Ji keikė savo li
kimą, pirmą pažintį. Ji vis vien mylėjo 
Ignotą. Ji kaltino moteris, kurios kim
ba ant jo, kaip musės ant medaus. Ir kuo 
daugiau jos vyras blaškėsi su kitomis, 
tuo daugiau buvusi slaugė mylėjo savo 
vyrą.

—Tai jos neduoda jam nei pasilsėti!— 
dažnai sakė ji.

Ir kiek ji atliko melagysčių, kad tik 
paslėpus vyro ir jo šaikos šnipiškus dar
bus! Ji prisiekė, kad nieko, o nieko ne
žino apie Heinz Spanknoeblį, kurį nacių 
agentai daktaro kambariuose suėmė ir 
privertė grįžti Vokietijon. Dabar jau 
buvo aišku, kad 1937 metais daktaras ją 
pasiuntė Vokietijon ne jos sveikatos ge
rovei, bet tam, kad keliems mėnesiams 
atsikratyti nuo jos. Tiesa, ji ten turėjo 
visko užtektinai. Daktaras vienas iš 
turtingų žmonių, nepaisant, kad savo lai
ku jis buvo plikutėlis. Vien Vokietijoj 
jo turtai viršija $100,000 namais ir že
mėmis, o dar valstybės banke jis ten tu
ri 50,000 markių. Amerikoj jo turtai nei 
kiek nemažesni — namas, automobiliai, 
vasarnamis, pinigai.

taip ir reikia dirbti mūsų faderlandui 
ir fuehreriui.

Iš čia pulkininkas Busch, daktaras, 
Katrina, von Bonin ir Menzel nuvažiavo 
į Eden viešbutį, kur jie turėjo pietus.

—Ar Washingtone jūs turite užeigą, 
Fraulein? — pastatė daktarui klausimą 
pulkininkas Busch.

—Dar ne.
—O kaip panele Katrina, ar turi ten 

pažįstamų tarpe atsakomingų valdžios 
žmonių?

Katrina išvertė dideles akis.
—Būtinai ten reikia turėti tokią užei

gą, kurion užeitų žmonės iš kongreso, 
senato, Baltojo Namo, karo prieplaukos, 
laivyno, orlaivyno ir armijos ministeri
jos. Už Jungt. Valstijų mums reikia ge
rai imtis, nes tai pavojinga valstybė. Ga
lima sakyti, pirmutinė valstybė po So
vietų Sąjungos.

Po to von Bonin išvažiavo su Katrina 
pasivažinėti. Važiuojant bulvaru jis 
spaudė jos ranką.

Lietuvių Teatras Amerikoje Per 
Pirmuosius 50 Metų

Nashua, N. H.

Graži vasaros diena. Milžiniškas gar
laivis “Europa,” 50,000 tonų įtalpos, 890 
pėdų ilgio, galingai rėžė Atlanto Vande
nyno paviršį. Daktaras Ignotas, Katrina 
ir Karlas Schlueter susirinko kambary
je F-21, kur susirinkdavo didžiausi na
cių šnipai, slėpdami savo veiklą nuo laivo 
įgulos.

—Gerai, daktare, — tarė Karlas, — 
leitenantas Pfeiffer pasitiks jumis Bre
meno prieplaukoj. Tai didelė garbė, nes 
jūs žinote, kokis yra svarbus žmogus 
kapitonas-leitenantas Pfeiffer. O dau
giau jums neturiu ką pranešti. Na, lai
mingos kelionės — ir Kari atsaliutavęs 
išėjo.

Daktaras ir Katrina važiavo, kaipo 
vedusi pora. Jie turėjo privatinį pirmos 
klasės kambarį. Kelionė buvo trumpa, 
nes milžiniškas garlaivis į penkias pa
ras įveikė Atlantą.

Bremeno prieplaukoj sutiko juos Pfei
ffer. Jis, paduodamas Katrinai ranką, 
tarė:

—Jūs esate daiųgražesnė!
—Ačiū, — buvo jos atsakymas.
Pfeifferio raštinėj formališkumai bu

vo trumpi. Jis komandieriaus tonu da
vė įsakymus:

Daktaras ir Katrina turite važiuoti į 
Berlyną. Vykite į Adlon viešbutį, ant 
Under den Linden Strasse. Ten jums vis
kas prirengta ir tai geriausias viešbutis. 
Taip, ten jus pasitiks du. Jūs persitik
rinsite, kaip naciai įvertina savo žmones, 
kurie ištikimai tarnauja užsienyje.

Katrina ir daktaras Adlon viešbutyje 
surado viską, ką jiems sakė kapitonas 
Pfeiffer, tai buvo gražiausiai įrengtas 
viešbutis, o du tarnai pildė visus jų pa
geidavimus. Čionai pas juos atsilankė 
Schlueteris, o vėliaus jie turėjo platų pa
sitarimą su nacių šnipų vadais Udo von 
Bonin ir Herman Menzel. Šiuo kartu 
daugiausiai jų kalba sukosi apie tai, kaip 
kuo daugiau žinių išgauti apie Jungtinių 
Valstijų jūrų karo laivyną, naujus karo 
laivus, karo laivų budavojimo fabrikus, 
prieplaukas ir t.U

Von Bonin dideliame valdiškame au
tomobilyje, valdomame dviejų vežėjų, nu
sivežė daktarą ir Katriną į Vokietijos 
Karo Ministerijos rūmus, kurie yra 72 
Tierputsufer Strasse, paskui į Nationa
le Geheim Abwehr (Nacių Slaptos Poli
cijos Centrą), kur sueina visi siūlai na
cių šnipų veiklos užsienyje. Ten juos 
perstatė visagalinčiam pulkininkui Busch, 
kuris buvo vyriausias viršininkas, atsa- 
komingas už nacių šnipų veiklą užsieny
je prieš patį Hitlerį.

—Na, kaip žydiškame Berlyne? — 
pastatė klausimą pulkininkas Busch, tu
rėdamas mintyje New Yorką.

Daktaras užtikrino, kad viskas yra ge
rai, kad jam pavyko išauklėti pro-naciš- 
ką veikimą tarpe vokiečių Amerikoj, kad 
jie turi apie 30 didelių kempių, kur at
lieka karinį muštrą, prisirengimą, lavi
nasi, kad sukelia daug pinigų, jau ne
kalbant apie kitas nacių organizacijas.

—Taip, taip, viskas tas gerai. Tikrai

—Žinai, panele, kad jūs su savo gražu
mu galite būti labai naudinga mums.

—Naudinga jums?
—Taip.
—Bet ką tas reiškia? — statė klausi

mą Katrina, tartum nesuprasdama.
—Amerikos armijoj ir laivyne nemo

ka užtektinai oficieriams algos. Tai yra 
faktas, kad jie yra mažai apmokami. 
Daugelis iš oficierių yra prasiskolinę ir 
tą padėtį mes turime išnaudoti.

— Taip, bet ką su tuomi turi mano 
gražumas?

— Taip, taip, jūs esate gražiausia mo
teris. Jūs turite pažįstamų žmonių Wa
shingtone. Ir jeigu jus atidarysite gra
žią užeigą su geru maistu, tinkamais gė
rimais ir užlaikysite merginų, tai pama
tysite, kokį didelį darbą atliktute savo 
tėvynės naudai.

Katrina tylėjo. Pasiūlymas persikelti 
į Washingtoną reiškė jos atplėšimą nuo 
daktaro, kurį ji aklai mylėjo, kurį dieną 
ir naktį troško turėti prie savęs ir todėl 
ji nudavė, kad reikalo nesupranta.

— Jūs vis nesuprantate? — klausė von 
Bonin.

— Ne.
— Na, ar jūs nežinote, kad turėdama 

tokią užeigą pasidarysite puikiausias ži
nių centras, jūs užkviesite ten valdiniu-' 
kus, kongresmanus, senatorius, armijos, 
orlaivyno ir laivyno oficierius ir koman- 
dierius. Kai sakiau, jauni oficieriai yra 
skolose. Ir gražios merginos, skanūs val
giai, įvairiausios degtines ir vynai atpa- 
laidotų jiems liežuvius, o mūsų agentai 
galėtų abiejomis rankomis žinias semti. 
Suprantate tą Katrina? Aš apie tai pa
sikalbėsiu su kapitonu — leitenantu 
Pfeiffer. Mes būtinai turime įsteigti to
kią užeigą Washingtone.

—Bet kaip su pinigais?
— Kas liečia pinigus, tai nesirūpink. 

Vokietijos nacių valdžia pilniausiai jus 
aprūpins, apmokėsime randą, už gėrimus 
ir kitas išeigas. Juk tai ne jūsų biznio įs
taiga bus, bet bus Vokietijos valdžios 
šnipavimo centras. Mes* mokėsime ir jum 
tinkamą algą. Kiekvieną metą du — tris 
kartus galėsi atvažiuoti į Vokietiją.

Pasivažinėjimas pasibaigė. Von Bo
nin ir Katrina sugrįžo atgal į viešbutį. 
Von Bonin numetęs žvilgsnį į daktarą 
Griebi, pavartė cigarą burnoje ir pra
dėjo:

—Daktare, panelė Katrina gaus vieną 
didelę nuosavybę Giesene, kuri pirmiaus 
priklausė turtingai žydų šeimynai. Prie 
to, jai dar pažadėjau vieną namą Bava
rijoj ir tuo kartu mes ją pakeliame į Vo
kietijos orlaivyno kapitono laipsnį su re- 
guliare alga iš orlaivyno ministerijos.

—Pasveikinimas Katrinai — tarė dak
taras.

Von Bonin, pakeldamas Katriną į “ka
pitonus,” davė suprasti, kad ji gaus nuo
latinę algą, apie kurią pirmiau kalbėjo.

Birželyje, 1937 metais, daktaras ir 
Katrina išvažiavo iš Berlyno į Breme
ną. Pfeiffer buvo painformuotas apie tai 
ir Columbus viešbutyje suruošė pasitiki
mą. Pietai buvo apstatyti įvairiais gė
rimais. Pfeiffer buvo gerame ūpe, gėrė
josi nacių šnipų veikla Jungtinėse Vals
tijose. Po pietų jie išvyko į Astoria nak
tinį kliubą, kur išbuvo iki 4 valandos ry
to.

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 3-čio puslapio) 
“Užkampio Laimė”, 
“Užkeikta Mergelė”, 
“Užkerėtas Jackus”, 
“Užsipelnė Diplomą”, 
“Vagis”,
“Vaikai ir Burtininkė”, 
“Vaikai ir Paukščiai”, 
“Vakarų Aušra”, 
“Valdovas”,
“Valkata”,
“Valsčiaus Sūdąs”, 
“Vėbrenos”,
“Veidmainystė ir Meilė”, 
“Velnias Išradėjas”, 
“Velnias Statinėj”, 
“Venecijos Pirklys”, 
“Vergai ir Dykiai”,
“Vienas iš Mūsų Tu r Apsi

vesti”, 
“Vienuolio Disputą su Ra

binu”,
“Vilius Tell”,
“Vilniaus Sūnūs”,
“Vis Pamokyti”,
“Vyrų Vergija”,
“Vyšnių Sodas”,
“Vytis Kankinys”,
“žaibas ir Mergaitė”,
“Žalgiris”,
“žemės Rojus”,
“žentai iš Amerikos”, 
“žentas dėl Parodos”, 
“žilė Galvon—Velnias

Vuodegon”,
“žingsnis prie šviesos”,
“Živilė”, -
“žmonės”,
“žvaigždžių Duktė”,
“žydas ir Dzūkas”,
“žydas Statinėj”,
“žydų Karalius” ir
“žygis į Vilnių”.
Kuomet skaitei šį sąrašą vei

kalų, tas jums priminė veika
lus, kuriuos praeityj lošei, skai
tei arba matei scenoje vaidin
ius. Tai dar ne viskas. Paimk 
šį surašą ir palygink savo teat
rališką knygynėlio įtalpą, o tas 
palengvins knygyną padidint, 
jei esi bibliofilas.

Veikalai (teatrališki), kurie 
nėra šiame surašė pažymėti, di
džiai būčiau patenkintas, kad 
praneštumėt jų vardus anketos 
autoriui žeminus nurodytu ad
resu.

Prie užbaigos: Priimkite ma
no konfidencišką ačiū! Aš tu
riu gilų pasitikėjimą teatralio 
meno atstovams, žinau, jūs at
sakysi! į anketą ir, pastebėję 
nepažymėtus teatralius veika
lus sąraše, pranešite man.

P. A. Jutui, Druggist,
813 Washington Street, 
Stoughton, Mass., U.S.A.

Mūsų. Veikla
Nežinau, ar mane “šaltis” 

buvo per žiemos šventes pa
gavęs, bet rašyti tai nepajė
giau. Už tai ir šios žinutės 
bus kiek suvėluotos. Gi kiti, 
mano draugai, irgi nieko ne
parašė . ..

Mūs miesto LLD ir LDS 
kuopos turėjo savo reguliarius 
susirinkimus. Prieš kiek laiko, 
minėtų kuopų susirinkime da
lyvavo ir d. S. Sasna iš Broo
klyn©, ir davė mums gerų pa
tarimų visuomeniniais klausi
mais.

LDS 42 k p. iš savo iždo au
kojo $5 Apšvietos Fondui ir 
tiek pat ($5) Sovietų Sąjun
gos Raud. Armijai dėl medi
kamentų. ši kuopa visuomet 
aukoja kilniems reikalams.

LDS 128-ji k]), pereitam su
sirinkime irgi paaukojo Sovie
tų Sąjungos medikalei para
mai. Ji ir pirmiau tam reika
lui buvo jau davusi $25. ši 
kuopa savo narių skaičium 
nėra didelė, bet duosnumu ir 
veiklumu gražiai pasižymi.

Turime dėti daugiau pas
tangų gauti tai kuopai dau
giau narių. Ypač šiuo laiko
tarpiu, kai naujiem nariam 
nereikia įstojimo mokėti.

Pasistengkime, draugai!

Sov. Raud. Armijai medika
mentams pas mus surinkta 
(ant blankų) $84.15c. Auko
jo šie asmenys po $5: F. Vai
nauskas, K. Busliauskienė, J, 
Egeris, J. Virbickas, J. No
vick, M. Vilkauskienė, LLD 
42 kp. ir LDS 128 kp.; po 
$2: K. čepuliauskas, J. Juo
zaitis, A. Večkys, S. Česnule
vičius, J. Karosa, T. Buslevi- 
čius, M. Pekarskienė, M. Što- 
nopedis, J. M. Jonus, A. Tre- 
dusevičius, M. Turtelis, M. 
Blekaitienė ir A. Jonis; po $1: 
K. Dobravolskis, K. Bronskis, 
M. N.—(šią pavardę negalė
jom įskaityti.—“L.” Red.), 
F. Žukauskas, M. Večkienė, J. 
Umpra, W. Wleiblecki, J. 
Kvaraciejus, J. Simutis, T. 
Aponovich, K. Zalanskas, N. 
Kvaraciejienė, M’ žiedelis, M. 
Drobis ir U. Balukonienė; po 
50c.: V. Virenis, A. Milinavi
čius, L. K-s ir M. Mimas; M. 
Paulauskas 15c.

šią sumą — $84.15c.—pa
dėjo man surinkti dd. J. Vir
bickas, M. Drobis ir F. Bus- 
liauskas.

Tariama didelis ačiū auko
tojams '

Jau pirmiau iš mūs miesto 
buvo pasiųsta $55, o dabar— 
$84.15.

Manau, kad tai nebus pa
skutinė suma tam gražiam tik
slui.

V. Vilkauskas.

DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Sausio 18 d., 10 v. ryt., 4097 
Porter St., įvyks LLD 52 kp. 
metinis susirinkimas. Visi na
riai privalo dalyvauti, — bus 
valdybos rinkimas ir daug ki
tų reikalų reikės nutarti.

Sausio 18 d., 1:30 po pietų, 
Ilamtramcko Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo susirinkimas. — 
Visi nariai privalo dalyvauti 
metiniame susirinkime.
LLD 52 Kp. Narių Dėmesiui

šį sekmadieni įvyks metinis 
susirinkimas LLD. 52 kp. Visi 
nariai privalo žinoti, kad su
sirinkimai nebus kilnojami, 
kaip iki šiol buvo, t. y., kada 
kas įžymesnio įvykdavo sve
tainėj, tad šios kuopos susi
rinkimai buvo vis mainomi, ir 
todėl kuopos nariai taip pa
miršo lankyti susirinkimus, 
kad, rodosi, visai svetimas da
lykas. Kuopa turi šimtais na
rių, bet į susirinkimus ateina 
tik porą desėtkų. Todėl reikė
tų tame patirti priežastį,—kas 
kenkia? O daugiausiai, ma
nau, kenkia, kad susirinkimų 
dienos kilnojamos; ir kartais 
negerą dieną skiria dėl susi
rinkimų, tai daug dirba vaka
rais, negali ateiti į kp. susi
rinkimus. Todėl nuo dabar tu
ri būt paskirta viena diena 
dėl kuopos susirinkimų ir bū
tinai reikia vengti mainyti 
laikas ir diena.

Sekamą sekmadienį visi na
riai privalo būti lygiai 10 vai. 
ryte, 4097 Porter St.

Kaip LLD. Centro Sekr. 
[praneša, mūsų kp. nariai daug 
skolnūs už 1941 metus. Tai 
būtinai turi visi nariai šiame 
susirinkimo užsimokėti, nors 
už praėjusius metus.

Apie Radio Programą
Kaip girdėtis iš valdybos 

pranešimų, Detroito Radio 
Kliubo iždas žingsniuoja pir
myn ir visi dalykai tvarkosi 
gerai; tik gaila, kad organiza-' 
cijos, kurios sukelia tam fi-j 
nansus, nieko negauna atgrą- 
žon; būtinai reikėtų nors 
mėnesinius ^susirinkimus gar
sinti veltui, bent šių vienetų : 
LLD 52 kp. ir 188 kp. Taipgi 
LLS kuopų ir Aido.Choro, nes 
be tų organizacijų pagelbos 
mūs Radijas nebūtų geram | 
stovyje.

Taipgi mūsų laikraščių va
jaus laiku nė vieną sykį ne
buvo pasakyta apie vajų, ir 
kokią naudą duoda mūsų lai
kraščiai darbo žmonėms. 1

Programa yra gera, su dai
nomis, bet jeigu būtų galima 
paįvairinti programą su muzi
kaliais instrumentais, būtų 
daug gražiau.

Pagirtinas dalykas, kad Zig
mantų šeima puikiai atlieka 
Radijo programą.

Alvinas.

Yonkers, N. Y.
Šv. Vincento Draugystė, lai

ke savo metinio susirinkimo, 
sumanė parinkti aukų tarp na
rių ir paaukoti į Dėdės Šamo 
orlaivių fondą, kad būt gali
ma greičiau pasiekti užpuo- 
likės Japonijos miestus bom
barduoti; surinkta $10 ir pa
siųsta.

Be to, Draugystė pirko už 
$518,00 Apsigynimo Bondsų.

Kas gali sakyti, kad pas 
vincentinius nėra patrijotiz- 
mo! Vincentinis.

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 į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuves 

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

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

VmEilBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA ’

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH

Savininkai H
į 128-30 No. Elm Street, Waterbury, Com.
I; ' į* 4* ;!

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Shoiv
i Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 
; Sekmadienių Vakarais ;į
; Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams FsFj

Specialiai prisiruošę priimti svečius
L* *"“ ~ -T~ J~ _f~ -J j-*~ j- .r- jr--.— ~ ’ J
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 16. — šiandien Sovietų Žinių Biuras 

išleido šitokį pranešimą:
Sovietinė kariuomenė saus. 15 d. vėl pasigrūmė pir

myn toliau į vakarus ir užėmė tam tikrą, skaičių apgy
ventų vietų, tarp kurių yra Seližarovo miestas. Buvo 
padaryta priešam didelių nuostolių, ypač daug sunai
kinta jų kareivių.

Saus. 14 d. tapo sunaikinta 6 vokiečių orlaiviai. So
vietai neteko trijų orlaivių.

Sovietų laivai Barents Jūroje (šiaurėje) nuskandino 
du kareivinius vokiečių laivus, viso 11,000 tonų įtalpos.

Maskva, saus. 15. — Sovietų Žinių Biuras šiandie
niniame pranešime sakė:

Vakariniame fronte draugo Litvinovo kariuomenė 
per vienos dienos mūšius pagrobė 8 vokiečių tankus, 22 
kanuoles, 68 kulkasvaidžius, 8 automobilius ir 40 ve
žimų prikrautų amunicijos.

Raudonarmiečių būrys, komanduojamas drg. Vorlo- 
vičo, eidamas plačia užuolanka, užėjo į užnugarę besi
traukiantiems atgal priešų būriams ir, per įtūžusias 
kautynes, užmušė daugiau kaip 100 vokiečių oficierių 
ir kareiviu, v

lankus, tai tikrai važiuosime, 
nes daug svarbių reikalų ten 
reikės apkalbėti, apdiskusuoti. 
Ypač dabartinis mūsų šalies 
karas su banditais japonais, 
karas Sovietų Sąjungos su Hit
lerio barbarais; o ir pakrai
pą mūsų dienraščio “Laisvės” 
reikės apkalbėti. Budėkime, 
draugai darbininkai, visi vie
ningai suvažiuokime iš visos 
plačios apylinkės, ir suvežki- 
me “Laisvei” linkėjimų ir do
vanų, nors vieną tūkstantį do
lerių, kaip kad drg. Buknys 
atsišaukė. Mes darbininkai 
patys turime rūpintis savo 
spaudos reikalais.

Vakare bus bankietas ir šo
kiai, — arčiau susipažinsime, 
rankom pasikratysime, ir atei
nančiais metais pasekmingiaus 
darbuosimės.

tatė ir nuėjo atlikt reikalus. 
Bet kuomet sugrįžo, jau buvo, 
naktis; nagi, žiūri, kad ir ma
šina sumažėjusi. Apsižiūri, 
kad ir visi keturi ratai su pa
dangom (tajeriais) nuimti-pa- 
vogti, kurie buvo U. S. Royal 
Cord. Dabar tokių tajerių ne
galima nusipirkti. Nuovados, 
viršininkai aiškina, kad taje
rių vagiliai bus baudžiami pi
nigais ir 10 metų kalėjime sė
dėti.

V. J. Stankus.

ir nuo kuopos atstovai pa
skirti.

Waterbury, Cohn.

Sausio 11 d. įvyko vietos 
lietuvių organizacijų atstovų 
susirinkimas, tikslu, kad su
daryti lietuviuose veikimą mūs 
šalies civilio apsigynimo rei
kalais.

Delegatų konferencijon pri
buvo apie 60; sudarytas laiki
nas kom. iš 9 ir valdyba iš 
4 asmenų. Tas komitetas bei 
valdyba rūpinsis išvystyti čio
nai lietuviuose tinkamą veiki
mą šios šalies apsigynimo dar
be.

taną ir sūnų Joseph.
Velionė Adomaitienė buvo 

dienraščio “Laisvės” skaityto
ja ir rėmėja. Rep.

Newark N. J

pat programoj rodoma 
“Sovietų Galybė”—rin- 
stebinančių faktų, kurių

Sovietai Atėmė iš Vokiečių Seližarovą; 
Prakirto Nacių Linijas ties Charkovu 
(Tąsa nuo 1 puslapio) j Sovietai perkėlė daugiau 

korespondentas Šveicarijoj..savo kariuomenės iš Kauka-
Jis, be kitko, praneša, kadjzo į Krimo pusiausalį prieš 

Možaisko srityje, 60 mylių įjnacius ir užkariavo naujas 
vakarus nuo Maskvos, rau- pozicijas Simferopolio sri- 
donarmiečiai užmušė, pavo- tyje, žygiuodami į vidurinį 
j ingai sužeidė bei nelaisvėn Krimą.
paėmė dar 14 tūkstančių Daugiau raudonarmiečių 
nacių. Ten siaučia žiauriau-■ nusileido parašiutais iš or- 
si mūšiai, ir vokiečiai buvo! laivių į Perekopą, žemės 
užėmę vieną kaimą, bet So-! kaklą tarp dviejų jūrų ir 
vietų kariuomenė vėl at- Krimo ir pietinės Ukrainos, 
griebė v j į. {Pasmarkėjo Sovietų kova

Sovietų laivyno jėgos Ba-, prieš nacius Perekope, kur 
rents Jūroje nuskandino du raudonarmiečiai stengiasi 
vokiečių laivus, viso 11,000.užkirst naciams pabėgimą 
tonų įtalpos. iš Krimo pusiausalio.

Newarke Matėme Judžius 
“General Suvorov” ir “Giri 

From Leningrad”
“Laisvėj” įdėtas skelbimas 

New Station, 305 Market St., 
Newark, N. J. Abudu judžius 
mes nuvažiavom pamatyti. 
Gaminti jie Sovietų Sąjungoj, 
ir rusų kalboj. Ypač “Giri 
From Leningrad” labai geras 
paveikslas, ir kalba aiški. Ver
ta kožnam pamatyti. Veikalas 
vaizduoja prisirengimą ir ka
rą su Suomija 1939 metais. 
Matai Raudonąją Armiją, kuo
pas slaugių, milžiniškus tan
kus ir kanuoles; matai tikrąjį 
karą
nnerheimo 
gražuolė Zoja 
yra mergina iš 
buvo slaugių 
mąndierius; ji
listė, turinti žavėjantį balsą; 
ji buvo labai mylima visų su
žeistųjų karių; ant galo ji pati 
bombos buvo sužeista.

Vietinės Žinios
Povilas Bleka nupirko puoš

nią valgyklą bei užeigą su sa
le šokiam. Vieta vadinasi New 
York Restaurant, 50 So. 3rd 
St., Povilas gerai supranta tos 
rūšies verslą. Gerų pasekmių.

ir išbombardavimą Ma- 
tvirtovių. O toji 

Fiodorovą, tai

viršininkė-ko-
dainininkė-so-

Nuteistas Kongresmano Japonai Garsinasi Dide- 
Fisho Sekretorius, Bu- liais Žygiais Jūroj 
ves Naciu Bendradarbis , ~ Japonų radijas* “ ' , skelbe, kad siomis dienomis

Washington. — Jungtinių jų submarinai, girdi, nus- 
Valstijų teismas pripažino kandinę keturis talkininkų 
kaltu George Hill’ą, antrą-1 laivus, 
jį sekretorių republikono 
kongresmano H a miltono 
Fisho, už tai, kad jis dviem 
atvejais melavo, kreivai pri
siekdamas.

Kada grand džiūrė andai 
tyrinėjo nacių veikimą 
Jungtinėse Valstijose, buvo 
pašauktas ir George Hill. 
Jis po priesaika užsigynė, 
kad pažįsta nacių agentą 
G. Sylvestrą Vierecką, kuris 
taipgi yra teismiškai įkai
tintas.

George Hill antru kartu 
kreivai prisiekė, kad jis ne
sakęs pašto tarnautojams 
perkraustyt kelis paštinių 
siuntinių maišus į kongre
sinį sandėlį, į vietą paskir
tą kongresmanui Ham. 
Fishui. Tie siuntiniai buvo 
perkraustyti iš Prescott 
Dennetto, veikėjo kelių or
ganizacijų, kurios darbavo
si, kad sulaikyt Ameriką 
nuo davimo pagalbos ša
lims, kovojančioms prieš 
Hitlerį.

Geo. Hill gali būt nubaus
tas dviem iki 20 metų ka
lėjimo.

Pirmesni pranešimai tei
gė, kad valdiškuose 
Tesimuose vokuose, 
kalaujančiuose pašto 
kių, gautuose vardu 
resmano H. Fisho,
išsiuntinėta šimtai tūkstan
čių laiškų ir, atsišaukimų 
prieš Jungtinių Valstijų ki
šimąsi į Europos karą.

Šis - Tas
Sausio 7 d. įvyko LDS 49 

kp. susirinkimas, Narių susi
rinko geras skaičius. Taipgi 
daugelis užsimokėjo savo duo
kles.

Po pereito susirinkimo 
protokolo perskaitymo ir jo 
priėmimo, buvo skaityti laiš
kai,—nuo LMS centro ir dien
raščio “Laisvės” Bendrovės. 
Laiškai buvo priimti. Tuojau 
ant vietos kuopa paskyrė 
“Laisvės” Bendrovės būsian
čio dalininkų s u v a žiavimo 
pasveikinimui $3; kuopa taip
gi užsimokėjo savo narystę į 
LMS už vieną metą $3.

Draugė Svinkūnienė išdavė 
raportą iš surengto koncerto 
naudai Sovietų Sąjungos para
mai medikamentais. Pelno tam 
tikslui padaryta $50; be to, 
paaukota $5 Am. Raud. Kry
žiui.

Gautas ir skaitytas laiškas 
nuo Lietuviu Amerikos Pilie
čių Kliubo, kviečiantis išrink
ti delegatus ir tuomi prisidėti 
prie suorganizavimo vietos 
lietuvių darbui gynime šios 
šalies. Laiškas likosi priimtas

. LDS kuopos nariai turėjo 
draugišką vakarėlį bendrai 
pasivaišinant ir pasikalbant. 
Toje pramogėlėj, tačiau, ne
buvo užmiršti nė visuomenės 
reikalai: Prisiminta medikalė 
parama Sov. Sąjungai, ir ant 
vietos sudėta $7.50c. Aukojo 
šie dalyviai-vės: Po $1: K. 
Cvirka, J. ir M. Svinkūnai, J. 
ir M. Strižauskai, S. ir M. 
Meisinai ir M. Lisauskas; po 
50c.: V. Krasnitskas, A. An
tanavičius ir K. Danisevičius; 
po 25c.: M. Mikulskienė, Ig. 
Paulauskas, P. Katinienė ir 
P. Vaitkienė.

Ačiū draugams ir draugėms!
Susirinkime Buvęs.

Philadelphia, Pa.
Mirė A. Adomaitienė

Sausio 15 d. mirė Kastante 
Adomaitienė (Adams), 44 
metų amžiaus. Pašarvota pas 
graborių Chas. Ramanauską 
(Roman), 113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia. Bus palaidota 
sausio 19-tą, 1:30 vai. po pie
tų, j Oakland Kapines.

Paliko nuliūdime vyrą An-

tonų, 
Holan- 
japonų 
užgro-

viso 37,000 
vandenyse Rytinės 
dų Indijos, ir kad 
kariniai laivai, esą, 
bę tris prekinius talkininkų
laivus tuose pat vandenyse. 
Be to, sako, japonų laivai 
sunaikinę du talkininkų 
submarinus.

(Niekas nepatvirtina 
Japonijos pranešimų.)

Front ir Bushkill gatvėse jau 
nugriaunama Seitz bravoras, 
kuris savo laiku lėšavo 8 mi
lijonus dolerių. Balandžio mė
nesį ten bus pabudavota val
gomųjų daiktų krautuvė—Su
per A. P. Market.

šių

Sudėti dėl pastatymo auto
mašinom apmokami myteriai 
ant centralinių gatvių per pir
mas 10 savaičių užrekordavo 
įplaukų $7,528.

DIDELIS KADIO BALIUS
Rengia Lietuvos Aidai organizacija, kuri duoda radio 

programas iš stoties
WBNX — 1380 klc., šeštadieniais 4:30 p. p.

Direktorius J. J. STUKAS

Įvyks Sekmadienį, Sausio (Jau.) 25 d.
Programoje dalyvaus Newarko Radio Choras, vad. J. J. Stuko ir 

bus žymių talentų iš Chicagos ir kitų tolimesnių kolonijų.
Už koncertą, šokius, skanius užkandžius ir gėrimus, su drapanų 

padėjimu, ir taksais įžanga bus tik $1.00 lygiai.
Programa 4 vai., šokiai 7:30 vai. vakare

ŠOKIAM GROS LOU POTTS ORKESTRĄ

PARAPIJOS SALĖJE
Adams St., cor. New York Ave., Newark, N1. J.

Kviečia jūsų radio vedėjas, Stukas, pirmininkai draugijos — 
Stankus ir Pocius, ir raštininkė M. Matuiiūtė.

Rio de Janeiro. — Brazi
lija užgrobė keleivinį vokie
čių laivų “Windhuk,” 16,662 
tonų.

Washington. — Nepasitvir
tino gandai, kad priešų sub- 
marinas užpuolęs ir kitą laivą 
netoli Long Islando, N. Y.

Easton, Pa
Važiuosime į “Laisvės” Suva

žiavimą ir Bankietą
Pasikalbėjome su draugu L. 

Tilviku, susitarėm kartu va
žiuot j “Laisvės” metinį suva
žiavimą, kuris įvyks vasario 1 
d. Jeigu tiktai oras bus pa-

Tūlas G. Mutchler su savo 
brangiu automobiliu nuvažia
vo į Phillipsburg, antroj pusėj 
Delaware upės, mašiną pasis-

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6330 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniai* i 
10-12 ryte

Dr. J. J. Kaškiaučius

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

J

MATTHEW P. BALLAS 
J" (BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET ' BROOKLYN, N. Y.

kong- 
nerei- 
mar- 

kong- 
buvo

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis; Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

“Shors” ir “Sovietų Galybe” 
New Station Teatre

įspūdinga ir atatinkanti lai
kams istorija Sovietų ugningo 
k oman d i er i aus, at vai z d u o j anti 
Ukrainos Raudonosios Armijos 
veiklą audringomis 1919 me
tų civilio karo dienomis, filmą 
“Shors”, rodoma New Station 
Teatre, 305 Market St., New
ark, N. J. Perstato tų laikų 
kovas už išlaisvinimą Ukrai
nos iš po vokiečių okupantų

režimo ir nuo Petliuros armi
jų-

Toj 
filmą 
kinys
pamatymas išaiškina paslaptį 
Sovietų nepalaužiamo moralo.

Judžių Mėgėjas.

NEW STATION THEATRE 
305 Market St., Newark, N. J. 

Tel. Market 3-4196 
Dabar Rodoma!“SHORS”

Epika iš Ukrainos 
taipgi: ‘SOVIET POWER' 

Populiarės kainos—nuolatiniai nuo 
12;30 vai. )>. p.

F. W. Skolins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Parsamdo automobilius ir ka- rk 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 nJ

i Suteikiam garbingas laidotuves

I $150
f Koplyčias suteikiam nemoka- 
i mai visose dalyse miesto.
j> Tel. Virginia 7-4499

I

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
prisirengė patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME I NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

IWAWAWAWAWAIII (/WWAWW

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

I

Pranešimai Iš Kitur
NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kuopa stato scenoje vei
kalą “Atvažiavo su Kraičiu”. Dvie
jų veiksmų komedija; parašė Senas 
Vincas. Bus perstatyta sekmadieni 
Sausio-Jan. 25 d., Lietuvių salėje, 
243 Front St. Lošimas prasidės 3 
vai. po pietų. Po vaidinimo bus šo
kiai įžanga 40c, iškaitant taksus. 
Komedija yra labai juokinga, todėl 
kviečiame vietos ir iš apylinkės lie
tuvius ir lietuvaites būti šiame pa
rengime. Nes turėsite malonaus pa
sitenkinimo. — Komisija. (17-19)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5’3622

168 GRAND STREET ' 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191 LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 411Q

36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
_ . .... * Patarnaujanti krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

KEPTUVĖ
Brooklyn, N. Y.

Parėm Yra Skaniausi

^rbeu. baking C06P
■^BROOKLYN N Y ___>

Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijine

THE BAKERS'

i 7 S / i | 1 • \ JUNIBNLABEL

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, Čielų rugių, senvieiam duona, 
balta 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, Bunke ir Spice Cake, 
Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

o



Nemokami Koncertai

virš,'o Jūsų vardas ir aukota suma

E. Mikalauskaitė,

Sližauskie-

n

337

(12-14)

laikrodininkui 
Roebling St.,

Taipgi pri-
Apie save

vienas turite sukelti 
$$ ?—paklausėm nu-

Bridgeport, 
(13-15)

Garsinkitčs savo bizni dien
raštyje “Laisvėje”! 1

tilps laikraščiuose.
Paminklo Fondo Komitetas.

sim k aus 
kur nors pa- 
ateikite pas

laiko pralei
sk am b inu,

UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

suteikiame aprobavimus be jokio mokesčio.

Sing Sing kalėjimo numa
rinti elektros kėdėj Ralph Jo
nes ir Henry Ancrum, nuteisti 
už žmogžudystę apiplėšime, 
kuriame jie būtų gavę $200.

miteto iždininkui Mr.
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, Long Island, N. Y. Iždi
ninkas gavęs Jūsų auką vei
kiai prisius patikrinimo kvitą,

Reikalingas pagelbininkas prie 
džianitoriaus darbo. Gera alga ir 
lengvos darbo sąlygos. Kreipkitės: 
2765 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

(14-16)

i

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kam

barys, garu apšildomas, atskiras 
įėjimas. Prašome kreiptis į Prienų 
Barber Shop, 174 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. Arti prie Grand St., 
arti gerų restauracijų. (12-14)

Pasirandavoja patalpa 
tinkama, 
čiui, 174 
N. Y.

apleisti. Už
skubina, at-

Siūloma mobilizuoti visus 
miesto taksikus militariškai 
transportacijai ir civilinių gel
bėjimo reikalams nepapras
tuose nuotikiuose.

Lietuvių Kuro Kompanija
JDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

vakarą, sau- 
mezgėjos, 'nešinos 

ir dirbamais mezgi-

yra, esu atsakomin-

Išsirandavoja tinkamas vienam 
vyrui fornišiuotas kambarys, garu 
apšildomas, Williamsburgh sekcijoje. 
Arti gerų restauracijų ir patogi 
traukiniais komunikacija. Kreipki
tės: P. B., 364 So. 1st St., Apt. 29, 
Brooklyn, N. Y.

vai. grieš WPA Simfoniškas 
Bonas.

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BF

peštas pt: slapia

C

Pil.

Maspeth, L. I

BAZARAS BUS

Vasario-February

Mi- 
lė-

tūlos kitos.
trumpų praneši- 
jog kai kurios 

jau daug nudir- 
pradedančios

Tarpe jų 
Mokytojų 

Mokytojų, 
krikščio- 

sinagogų,

tai buvo 
ir tarp dau- 
susirinkimų 
šių prakal-

jau yra gal ti
kas liečia te- 

padalinimą, ko 
pereitame su-

Veikimo centrai

masinis mitingas ap
klausiniais, taipgi 

mobilizuoti kraujo 
dedama pastangos 

organizacijas,

NewWko^Ė^^Zinlos
Civilinių Apsigynimo Veik 

lon Įsitraukia Daugiau 
Grupių

daro rubežių tarp 92-ro ir 
85-to precinktų, tad Piliečių 
Kliube ir “Laisvės” salėj mi
tinguojančios draugijos pri
klausys 85-me, o lietuvių para
pijų salėse, Atletų Kliube, 
SLA salėje mitingaujančios 
priklausys 92-me precinkte. 
šiuose dviejuose bus susigru
pavusios stambiausios lietuviu 
draugijos. Tūlos lietuvių d-jos 
bus atstovautos So. Brooklyno 
ir įvairiuose Queens precink- 
tuoso.

Rengs Prakalbas
Nutarta rengti didelį masi

nį mitingą, kada nors pradžioj 
vasario (Feb.). Diena dar ne
nustatyta, tik bendrai suges- 
tuota, kokios dienos būtų pato

gesnės, taipgi buvo eilė pasiū
lymų mitingo garsinimui. Or
ganizacijų veikėjai prašomi 
tėmyti pranešimus spaudoj.

Rep.

šeštadienis, Sausio 1?, 1942

Aukos Dariaus-Girėno 
Paminklui

Bacevičius Energingai 
Prisirengia Savo 

Koncertui
Pereitą ketvirtadienį lanko

si “Laisvėje” prof. Vytautas 
Bacevičius. Pasisveikinęs su 
laisviečiais, apsikeitęs sakiniu- 
kitu būtiniausiais reikalais, 
svečias jau imasi skrybėlę ran
kon ir rengiasi 
klausus, ko taip

Pasilinksminkite ir 
Paremkite Mezgėjų 

Svarby Darbą

mis parems ir neilgai laukus 
paminklas bus pastatytas pa
gerbimui mūsų žuvusių did
vyrių Dariaus ir Girėno.

Taigi, prašome teikti jūsų 
malonią auką sekamai: Išra
šant čekį ar Money Orderį 
vardu Darius-Girėnas Monu-

Brooklyno Muziejaus Skulp
tūrų Kurte, Eastern Parkway, 
sausio 18-tos popietį bus dvi 
programos. Pirmoj, 1 :30 vai., 
grieš m i estą va WPA Orkestrą 
ir dainuos solistė Grace Pail

Sausio 9 d., š. m., Grand 
Paradise salėje, Brooklyne, 
įvyko gražus vakaras, kurį su
rengė Dariaus ir Girėno pa- mont Fund ir adresuokite Ko

John vinį, koloratūra soprano. Gi 4

Williamburgo Civilinių Ap
sigynimo Tarybos sušauktame 
draugijų atstovų susirinkime 
pereito ketvirtadienio vakarą, 
Eastern District Y. M. C. A. 
patalpose, atstovauta gerokas 
skaičius draugijų, 
buvo atstovų iš 
Unijos, Tėvų ir 
Biznierių Sąjungos, 
nių parapijų, žydų
pašai pinių, apšvietos ir kito
kių draugijų, taipgi politinių.

Imant tautybėmis taipgi bu
vo visokių, šį kartą gražiai at
stovauta lietuvių draugijos. 
Pirmojoj konferencijoj lietu
sių atstovybės buvo tik iš 
Darbininkų Susivienijimo ir 
Literatūros Draugijos kuopų, 
Aido Choro, Moterų Apšvie
tos Kliubo, dienraščio “Lais
vės”. šį kartą, apart minėtų, 
atstovauta ir

Iš atstovų 
rnų pasirodė, 
organizacijos
busios, kitos 
darbą. Bene darbingiausiu bu
vus Jaunų Komunistų Lyga, 
kurios atstovo raportui teko 
stipriausia to vakaro ovacija. 
Lietuvių LDS jaunimo atstovai 
taipgi raportavo, jog ir lietu
viuose jau pradėta darbas— 
ruošiama 
sigynimo 
pradėta 
davėjus,
įtraukti ir tas 
kurios lig šiol dar nedalyvavo 
civilinių apsigynime.

Patys mitingo šaukėjai 
dviem atvejais kreditavo lietu
vius už gerą kooperaciją.

Kaip Bus Veikiama
Mitinge tarybos viršininkai 

raportavo, jog 
tinai nustatyta, 
ritorinį veiklos 
nebuvo žinoma 
sirinkime.
formuosis pagal policijos nuo
vadų (precincts) teritorijas. 
Organizacijos ’bus kviečiamos 
į tą precinktą, kuriame jos 
laiko susirinkimus, nors atski
ri jos nariai, kaip buvo nuro
dyta atsakymuose į klausimus, 
nebūsią reikalaujami būtinai 
veikti tame precinkte, jei ne
paranku. Nariai galės veikti 
ten, kur parankiausia.

Gavus precinktuose atatin
kamas patalpas centrams ati
daryti, bus sušaukti tų terito
rijų draugijų susirinkimai ir 
bus pradėta registracija liuos- 
norių įvairioms civilinių apsi
gynimo pareigoms.

Lietuviai Veiks Keliuose 
Distriktuose

Kadangi Union Avenue su-

"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.

Central Palace Salėje 
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Prakalbų

Sausio 15-tos vakarą, 
Kliubo salėje, įvyko LLD 1- 
mos kuopos suruoštos prakal
bos, kuriose buvo aiškinama 
Amerikos ir jos talkininkų ap
sigynimo reikalai.

Pačioj pradžioj susirinkimo 
buvo pakviesti parodyti juda
mus paveikslus ir pakalbėti 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovai. Judyje parodyta iš 
oro atakos ant Londono ię 
žmonių mobilizacija gyvento
jų apsaugai ir gelbėjimui. -Pa
veikslas geriausia gali įtikinti, 
kaip svarbu yra darbuotis, 
kad būti pasiruošus visokiems 
nuotikiams, kurių laike karo 
galima tikėtis bile kur ir bile 
kada. Nurodyta svarba suda
ryti atsargas kraujo.

Antruoju kalbėjo J. Siurba, 
duodamas peržvalgą garsio
sios knygos “Misija Mask
von”, parašytos per Joseph E. 
Davies, buvusį J. V. ambasa
dorių Sovietų Sąjungai. Pas
kiausiu, bėgamais reikalais, 
kalbėjo D. M. Šolomskas. Kal
bėjo trumpai, kadangi priedi- 
nė programa—R. K. judis ir 
atstovės kalba paėmė nemažai 
laiko ir valanda buvo vėloka, 
atsižvelgiant, kad 
prieš darbo dieną 
gelio kitų svarbių 
dieną prieš ir po 
bų.

Vakaro pirmininkei E. 
zarienei paprašius aukų 
šoms padengti, aukojo:

L. Grikštas 75c. Po 50c.: A. 
Lukas, P. Satkus, J. Dainius ir 
S. Sasna. P. 25c.: Ch. Juknis, 
P. šolomskas, J. Urbonas, J. 
Steponaitis, V. Rudaitis, L. 
Yakštys, J. Degutis, J. Kovas, 
J. Gasiunas, J. Siurba, J. Za- 
jankauskas, Z. Kavaliūnas, 
G. Kuraitis, K. 1 Balčiūnas, 

i L. Galučienė, O. Cibulskienė 
! ir X. Taipgi P. Satkus aukojo 
!$1' Raudonosios Armijos Me- 
'dikalei Pagalbai.

Viso su smulkiais surinkta 
$8.13. Rep.

Alfonsas Deikus Išvyko 
Kariuomenėn

Jaunas ir gabus Alfonsas 
Deikus šią savaitę tapo paim
tas į Jungt. Valstijų kariuo
menę. Išvyko jis į Fort Dix, 
N. J. Alfonsas lankė New 
Yorko Universitetą, bet moks
lą turėjo nutraukti, kai atėjo 
jo eilė stoti į Dėdės Šamo ar
miją.

Alfonso tėvelis, Alekas Dei
kus, dirba Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubc, Brooklyne.

Krp.

— Labai daug 
d žiu prie piano, 
kiek tik rankų pajėgumas iš
neša. Turiu gerai pasiruošti. 
Pirmajame savo koncerte Car
negie Hall, prieš metus laiko, 
buvau ką tik atvykęs, mažiau 
kam žinomas, ir iš manęs ma
žiau ko buvo laukiama, tad 
lauktą pilnai išpildžiau. Ant
rajame koncerte, įvyksiančia
me vasario (Feb.) 11-tą, toje 
pat didžiojoje Carnegie Hall, 
savo programoje seniems savo 
pažįstamiems jau turiu įnešti! 
ką nors naujo. Prie to, šiame 
koncerte tikiuosi ir daug nau
jų lankytojų, lietuvių ir kita
taučių, kurie per tuos metus 
atkartotinai skaitė žymiausių 
mano kritikų mintis apie ma
no pildytas programas ir ata
tinkamai joms iš manęs tikisi 
išpildymo savo pareigos.

—Kaip atrodo finansinė 
koheerto pusė? Kaip platinasi 
bilietai ?—paklausėme.'

— Ot, būtų laimė, kad už
tektų rūpintis tik pianu, o fi
nansinį klausimą užmiršti! 
Bet kaip jį užmiršti, kad iki 
sausio 26-tos turiu sudėti mil
žinišką pundą dolerių, kaip 
savo dalį koncerto surengimo 
lėšoms,—atsakė artistas.

— Pats 
tą glėbį 
stebę.

—Tai 
gas priduoti, nežiūrint, kas ir 
kaip sukels arba gali paskai
tyti kontraktą neišlaikytu. O 
tai būtų baisus smūgis. Tuo 
rūpinuosi ne pats vienas. Apie 
60 žmonių platina mano kon
certo bilietus (prof, suminėjo 
vardais eilę žinomų žmonių) 
ir turi gerų pasekmių. Tačiau 
taip toli iš anksto ne visi pa
kviestieji nusiperka bilietą, 
kadangi jie nežino apie man 
nustatytą rubežių.

—Reiškia, svarbiausia įsi
gyti bilietus prieš 26-tą sau
sio.

—Tikriausia taip,—atsakė
Bacevičius.

Visi norintieji padėti nuim
ti nuo artisto galvos finansinę 
rūpestį geriausia pasitarnaus 
įsigijimu bilietų tuojau. Gali
ma gauti “Laisvės” raštinėj, 
pas daugelį laisviečių ir kitus 
platintojus.

I Jotu vės kariams svederių 
mezgėjos dirba sunkiai, dir
ba daug. Juk ima dienų die
nas kol svederį nunarplioja. 
Lot jos nesiskundžia. Viskas 
ko jos trokšta, tai kad galė
tų mėgsti ir mėgsti ir savo 
darbu pagreitinti sunaikinimą 
fašistinės Ašies ir atsteigimą 
pasauliui saugumo, taikos ir 
laisvės.

Jūs galite mezgėjoms pa
dėti ir tai padaryti sau sma
giu būdu. Sulaukę šeštadienio 
vakaro, po savaitės 
darbo, jūs eisite 
silinksminti. Tad 
mezgėjas.

Šio šeštadienio 
šio 17-tą, 
gatavais

’ niais, sueis į Laisvės Salę, 419 
i Lorimer St., Brooklyne. Kitos 
I atneš namie gamintų skanėsių, 
o dar kitos ant vietos keps, 
virs, šeštą valandą vakarie
nė bus gatava. Jaunuolės mez
gėjos ruošia žaismes-lošius.

Ateikite pasivaišinti, pašok
ti, pažaisti ir tuomi paremti 
mezgėjų darbą, nes kožnas 
čia atneštas centas eis vilnų 
fondui. Įžanga tik 25c.

Iki pasimatymo Laisvės Sa
lėj sausio 17-tos vakarą!

Komisija.

minki o statymo komitetas, tik
slu visuomenę supažindinti su 
veikimu paminklo naudai.

Prakalbose nurodyta, kad 
dabar paminklo fonde yra su
rinktų aukų $1,700 su 
bot pastatymui paminklo rei
kia daugiau. Buvo renkamos 
aukos paminklo fondui. Auka
vo sekančiai:

S. Leveikis—$10; L. Jeza- 
vitienė—$10; Kun. J. Balko
nas—$5; J. Tysliava—$3.

Aukojo po $2: Kun. P. Ra
gą žinsk as,
J. šniras, V. Rupšys, O. Be- 
reckienė, V. Budinavičius.

Aukojo po $1 : A d v. S. Bre
dis, J. Kairys, A.
nė, R. Burnovaitis, K. Lipins- 
kienė, L Marmienė, T. Kripai- 
Įtis, M. Kurinskas. J. Guzavi- 
' čius, J. Kuodis, O. Lugauskas, 
!V. Ranišauskas, K. Juodis, J. 
Baleckas, P. Katinas, S. Ja
nuškevičius, J. Nauda, E. Zei- 
kienė, F. Stankūnas, L. 
nys, Dr. Vaitulonis, J.
K. J. Paulauskas, M. 
ši u n as, M. Smetona, J. 
n as,

Pereitą savaitę Brooklyno 
51 naujai susirgo ir 30 mirė 
plaučių uždegimu

SULAIKYTA ANT PENKTOS SAVAITES

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietu karės slauges *<l.t Kančias
Taipgi: Trumpesnės Sovietų Fiinios:

“Soviet Women” ir “To the Jews of the World
Ir: SOVIETŲ KARĖS ŽINIOS

Nuolatiniai nuo !> vai. ryte — 25c. iki t vai. p. p. šiokioms dienoms

STANLEY THEATRE *
VftLUS RODYMAS SUBATOM

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės nuo 

45 iki 50 m. amžiaus, be vaikų, gali 
būti našlė ar gyvanašlė, turi būti 
nepikta, linksmo būdo, laisvų pažiū
rų. Mylinčios linksmą šeimynišką 
gyvenimą malonėkite atsišaukti že
miau paduotu antrašu, 
siųskite savo paveikslą, 
paaiškinsiu per laiškus.

F. M., 51 Park Tr., 
Conn.

krautuvai, 
arba šiau-

Brooklyn,
(12-14)

Miestavas Koncertas
WPA New Yorko Miesto 

Simfoiliškos Orkestrus koncer
te šio sekmadienio vakarą, 
sausio 18-tą, Carnegie Hall, 
svečiu artistu bus Roland Gun
dry, jaunas francūzas-ameri- 
kietis smuikininkas, pirmu 
kartu plačiai Amerikos pūti
kai pasirodęs savo koncerte 
Town Hali, 1937 m. Koncer
tui įžangos nuo 30 c. iki $1.10.

Brooklyne per savaitę 8 as
menys užmušta auto nelaimė
se.

šerkš- 
šaltis, 
Andri- 
Laktu-

K. Saimen, J. Vistunas, 
M. Buika, J. Rudziavičius, J. 
Godrinis, J. Vaitulenis, P. Bu
kauskas, V. Stelmokas, M. 
Sleideris, J. Vaiginis.

Viso $76.00; smulkių aukų 
$12.06. Viso $88.06.

I). M. šolomskas per J. šal
ti aukojo $2.

Kalbėtojams, dainininkei, 
publikai, aukotojams, aukų 
rinkėjams ir visiems už malo
nią paramą šio vakaro nuošir
džiausiai dėkojame.

Pasitikime, kad ir kiti broo- 
klyniečiai, apylinkės ir bend
rai Amerikos lietuviai auko-

DANIELLE DARR.IEUX 
inė UrancŲzy žvaigždė judyje

“GIRL’S CLUB”
Sujudinanti drama grupės merginų, 

gyvenančių drauge

VfcLAI RODOMA ŠIĄNAKT

Sovietų Klasiškas Veikalas

“The Man With The Gun”
Nupiešia įvykius 1917 m. Spalių 
revoliucijos veikimu ir gyvenimu 

kaimiečio kareivio.

tf
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
Tuojau įsigykite bilietus, 

nes jau labai trumpas 
laikas

ĮŽANGA 

$1.50 
Asmeniui

“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankietas prasidės 6-tą valandą vakare.

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street, Brooklyn, N.

PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c.

Įskaitant federates valdžios taksus

JOSEPH ZEIDAT, Sav
S 411 Grand St., Brooklyn

f

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Tel. STagg 2-0783
& NIGHT—IIAvemeyer 8-J158

LORIMER RESTAURACIJA i
i

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta par šieną.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
ir šeštadieniais atdara per naktį

ATDARA NUO
Penktadieniais

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Girtais
Geriausias Alus BrooklyneStaf 

a<lresas •

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N.
Tel. EV. 4-8698

MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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




