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Iki Pasimatymo!
Jį Pati Vadino “Žydu,”.
Atmetė.
Visuomenė Perdaug

Nuolaidi.
$174.00 Iš Čikagos.
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“Pasimatysime s e kmadienį 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
me arba josios bankiete!”

šitaip kalba visi Brooklyno 
ir apylinkės laisviečiai.

Tik gaila, kad keliai biskį 
apsnigti, gal tas pakenks kai 
kuriems iš tolimesnių kolonijų 
mūsų prieteliams automobi-' 
bais atvykti šin metiniu lais- 
viečių suvažiaviman.

Patariu draugams, kurie ne
norės važiuoti automobiliais, 
atvykti traukiniais arba busais.

Be to, Brooklyno laisviečiai, 
kuriems nereikia automobiliais 
valiuoti, toli važiuoti, .prašomi 
dalyvauti kuoskaitlingiau^iai.

“Keleivio” Michelsonas la
bai mėgsta “žydžinotis.” Kas 
tik prieš Hitlerį, kas tik prieš 
fašistus, tą jis bando apšaukti 
“žydu,” arba ‘^žydeliu,” tary
tum tai būtų baisus žmogui 
pažeminimas būti žydų tauty
bės. Andai jis apšaukė “žyde
liu” publicistą Roy Howard.

Prieš kelis metus klerikalų 
ir fašistų spauda tą patį Mi- 
chelsoną vadino žydu, o “Ke-

rasciu.
Tuomet tas žmogus raivėsi 

ir teisinosi. Dabar jis fašistams 
ir klerikalams jau geras ir iš
vien visi pučia vienon naciš
kom dūdon prieš pažangiuosius 
žmones. Dabar Michelsonas 
jau “arijas”!

Keičiasi laikai, keičiasi 
žmonės!

Tai kongresmanas Dies ga
vo nemažą smūgį atstovų bu
te. Jo “pataisymą,” reikalau
jantį, kad komunistai regis- 
truotųsi kaipo “svetimos vals
tybės” agentai, atstovų butas 
atmetė 228 balsais prieš 40.

Reikia, tačiau, stebėtis, kad 
radosi net 40 kongresmanų, 
kurie padavė savo balsus už 
žalingą mūsų kraštui bilių.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Amerikiečių Artilerija 
Sudaužė Japonų Ata
kas Bataan Pusiausaly
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, saus. 29. — Karo departmentas išleido 
tokį pranešimą:

Filipinų Sritis — Japonų pėstininkai galvatrūkčiais 
ir kartotinai šturmavo mūsų kariuomenę dešiniame ir 
kairiame šone Bataan pusiausalyje, bet mūsų artileri
ja sudaužė priešų darytus užpuolimus ir padarė jiem 
didelių nuostolių. Japonų orlaiviai daugiau nieko ne
veikė, tik skraidė apžiūrinėdami pozicijas.

Rolandų Indija — Didieji Amenįkos bombanešiai tre
čiu kartu atakavo japonų laivus Macassar jūrų siau
rumoj ir sunaikino priešų transporto laivą uoste Balik 
Papano. Kitą japonų transportinį laivą padegė ameri
kiniai bombininkai. Du priešų kovos lėktuvai buvo nu
šauti žemyn ir trečias sužeistas. Atakoje dalyvavo pen
ki mūsų bombanešiai ir visi sveiki sugrįžo į savo sto
vyklas.

i

Amerikos Laivyno Department© Pranešimas:
Vidurinis Pacifikas — Du japonų submarinai pasi

rodė ties Midway sala, turėdami intenciją bombarduot 
ją. Mūsų kariškiai ugnim iš kanuolių nuvijo juos šalin. 
Vienu šoviniu buvo pataikyta į vieną užpuolikų subma- 
riną. Tie submarinai nepadarė jokių nuostolių nei mū
sų žmonėms, nei įrengimams Midway saloje.

Atlanto Sritis — Priešu submarinai vis veikia 'Atlan
to vandenyse ties rytiniais Jungtinių Valstijų krantais, 
kaip pranešama, net iki Floridos į pietus. Mūsų jėgos 
daro vis sėkmingesnius žingsnius prieš juos.

Jau Suvienyta Komanda 
Amerikos Karo Jėgų 

Keturiose Srityse

Amerikietis Nuskandino 
Fašistų Submarine ar
ti Jungtinių Valstijų
Washington. — Amerikos 

laivyno departments pra
nešė žinią, kąd sargybos or
laivis, vairuodamas puska
rininkio (unieroficieriaus), 
nuskandino fašistu subma- 
riną, kai tik jį pamate, ne
toli Jungtinių Valstijų ry-

Kaip Sovietai Pagerbė 
Atmintį Žuvusio Or
laivių Inžinieriaus

Maskva. — Sovietu Liau
dies Komisarų Taryba ir 
Komunistų Partijos Centro 
K o m itetas, apgailėdami, 
pranešė, kad mirė žymusis 
orlaiviu inžinierius V. O. 

;Petiakov per nelaimę ore, 
beidamas savo pareigas.

Liaudies Komisarų Tary- 
Sba paskyrė 25 tūkstančius 
lrublių jo našlei tuojaus ir 
i po 500 rublių pensijos kas 
■mėnuo. Petiakovo vaikai

Raudonoji Armija Atkaria ižo 
Svarbius Gelžkelių Centrus 

ir 400 Miesteliu ir Kaimų
Sovietu Submarinai Nuskandino 200,000 Tony Vokiečių Kareivinių Laivu

Raudonarmiečių atimtas 
rėš nuskandino jau 45 ka-'iš vokiečių Lozovaja mies- 
reivinius vokiečių laivus, vi-1 tas yra labai svarbi geležin- 
so 200,000 tonų; ir tuose žy-' 
giliose nežuvo nė vienas so
vietinis submarinas.

PRAKIRTO DIDŽIULĘ
SPRAGĄ NACIŲ 

LINIJOJ
Sovietai, — plačiu frontu 

šluodami vokiečius ; „ . 
prakirsdami naują spragą 
“žieminėje” Hitlerio linijoje 
ir statydami į pavojų visas ’ SOVIETŲ OFENSYVOS 
vokiečių pozicijas vidurine-i PLOTIS
je Ukrainoje, — atkariavo Kokia plati yra dabartinė 
daugiau kaip 400 apgyventų Sovietų ofensyva, tatai pa- 

‘ j atkaria vimas ir 
’miesto Šuchiniči, svarbaus 
! geležinkelių mazgo, 50 my
lių į pietų vakarus nuo Ka
lugos, ir miestelio Fiatlevo, 

j 30 mylių i šiaurių vakarus 
nuo Kalugos.

Pirm raudonarmiečiams 
tuos pralaužiant vokiečių apsi-

Maskva, saus. 30. — Mar- nyse tolimos šaltosios šiau-| 
šalo Timošenko komanduo
jama Raudonoji Armija 
Ukrainoje, triuškindama na
cių aptvirtintas linijas, gru
miasi vis pirmyn galingoje 
ofensyvoje, kurioje per de
šimt dienų nužygiavo dau
giau kaip 62 mylias pirmyn, 
užmušė 25 tūkstančius vo
kiečių ir atkariavo Lozova-

tus nuo Charkovo, kaip pra
neša United Press, ameri
kiečių žinių agentūra.

Tuo pačiu laiku “Raudo
noji žvaigžde,” kariuome
nes laikraštis, atidengė, jog 
Sovietų submarinai vande-

kelių stebulė, į pietus nuo 
Charkovo.

Sovietinė kariuomenė at
griebė ir Bardenkovo mies
tą, 30 mylių Į rytus nuo 
Lozovaja; ir naujos marša
lo Timošenko pietinės armi- 

atgal'J0S’ matVt’ yra pasiryžusios 
nugrūst įsiveržėlius vokie
čius atgal iki Dniepro upės.

vietų, kurių skaičiuje yra ir i rodo jų 
svarbių miestų.

NACIAI NUŽUDĖ ŠIMTUS LIGONIU 
> VIENOJE SOV. LIGONINĖJE

Maskva. — Kada naciai 
andai užėmė miestelį Bula-

Kurie iš karto nebuvo su
šaudyti ar nudurti

■ Michailas ir Galina gaus išįšovo, jie tuojaus ištrenkė iš paskui naciai per kelias die- tvirtinimų ruožtus, buvo la- 
vyriausybės po 300 rublių i lovų visus 530_ligonių, gar- 

laim'n f nn n i.Ui n n i n i'iei i n i n Ipensijos vienas ir kitas kas šioje tenaitinėje psichinio
Imėnuo, kol pasieks subren-'gydymo ligoninėje ir užgro-

Filipinai Kovos Išvien amžil)- Petiakovo m0‘
Su Amerikiečiais, kol pensi^s p«n^nesį iki g>-

• r» n v • vos galvos- Petiakovo seimąJaponai Bus Sumušti įgyvens savo namuose Mas-.

vadinamais'bai žiauriu mūšių tarp jų 
ir nacių.

Qficialis Sovietų praneši-

nas nunuodijo
migdomaisiais vaistais.

Kai Raudonoji Armija už-1
klupo hitleriečius Bulašovoimas sa^o:

Čikagos Marijonų '“Drau
gas” apsiverkia:

“Komunistams p 1 a č ioji vi
suomenė pasidarė perdaug 
nuolaidi ir maloni . . .”

Kitais žodžiais, ] 
suomenė nepaklausė “Drau-' HaWaii, Panamos Kanalo |tinėmis Valstijomis, kol ja- 
go” propagandos, nepaklausė ruožtas, vakarinė dalis Ca- 
jo visokių insinuacijų 
komunistų antrašu. "

Visuomenei reikia duoti di
delis kreditas, kad ji supran
ta, jog šiandien reikia jėgos 
vienyti, o ne jas skaldyti. Jei
gu komunistai ištikimai dirba 
krašto gynybai; jeigu jie yra’nės 
ištikimi krašto piliečiai; jeigu j Visi kiti generolai ir admi- 
jie smarkiai kovoja p r i e š rolai turės klausyt to bend- 
penktakolonistus, fašistų Ašies! 
“apaštalus,” tai v i s u o m enė

Washington. — Preziden- 
įto Roosevelto valdžia įvedė 
'suvienytą komandą armijos, 
laivyno ir oro jėgų kiekvie- 

plačioji vi- noje iš šių keturių sričių: 
— t i -VW * •• Tx T T 1

u, siustu |ribbean Jūros, Tolimieji Ry-
tai.

Kiekvienai ,sričiai paskir
ta po vieną bendrą vyriau
sią komandierių visom te- 
naitinėm jėgom kariuome- 

laivyno ir orlaivyno.

Washington. — Filipinų 
salų prfezidentas Manuel 
Quezon pasižadėjo ir užtik
rino, kad filipiniečiai kovos 
petys petin išvien su Jųng- ! . • — * T T 1 i • • * 1 1 *

be visą maistą, palikdami li
pinai paskirta po 400 rublių gonius badauti. Daugelį li

gonių jie sušaudė ir durtu
vais nusmeigė užtai, kad 
tie ligoniai nepaspėjo gana 
greitai išeit iš ligoninės.

Ligoninės tarnautojams 
pavyko perkraustyt 80 li
kusių gyvų į Brednevo kai-s_____  .. -„r_____
mą, bet juos naciai atsivijo vyriausybės paskirta spe- 
ir visus išžudė.

Petiakovo laidotuvių lėšas 
apmokėjo Sovietų valstybė.

miestelyje, tai jie, pirm pa
bėgant, susprogdino visus 
penkis ligoninės namus, kū-' 
dikių auklėtuvę ir padegė 
visus gyvenamus namus ta
me miestelyje.

Tokius barbariškus naciu 
darbus ištyrė ir raportavo

ponai taps sumušti.
Prez. Quezon kartu pa

žymėjo, kad japonai užėmė 
dar tiktai vieną trečdalį 
Filipinų salų- ploto.

Hitleriečiai Možaiske 
Šaudė ir Kankino Su

žeistus Belaisvius
Maskva. — Kol vokiečiai 

buvo Možaiske, jie ten laikė 
ir belaisvių stovykla, kur

Didžiulis Smūgis Ašies 
Submarinams Ameri
kiniuose Vandenyse

cialė komisija.

Hitleris Stengiasi Su
stiprinti Gniūžtančiu 

Naciu Liniją

ro komandieriaus.
Japonai tik todėl galėjo 

juos už tai tegali tik pagerbti! padaryt tokių didelių nuos- 
| tolių Amerikai Perlų Uoste, 
Hawajuose, kad ten nebuvo 
suvienytos komandos, ir 

” laivyno komandierius Kim
mel nebendradarbiavo su 
kariuomenės komandierium 
gen. Shortu, ir nei vienas 
nei 'antras net nebandė su
žinot, ką kitas daro ar ne
daro Hawajams apginti.

Santa Monica, Cal. — Ku
riam tik darbininkui Doug
las orlaivių kompanijos 
gims kūdikis, tas gaus nuo 
samdytojų 5 dolerių vertės 
apsigynimo štampų.

Anglijos premjeras, paga
liau, parlamente laimėjo. Tik 
vienas balsas tepaduotas prieš 
Churchillo valdžią, kai ėjo 
klausimas jam pasitikėjimui 
pareikšti.

Atrodė, kad taip bus.
Bet tai nereiškia, kad Chur

chillo vyriausybė būtų “be 
griekų.” Anglijos žmonės dar 
ir dabar^ reikalauja atidaryti 
naują frontą Vakarų Europo
je. Jie mąno, kad tas galima 
padaryti, jei tik valdžioje bū
tų daugiau agresyviškesnių 
žmonių, daugiau griežtesnių 
anti-nacių.

L. Prūseika “Vilnyj” rašo:
‘Laisvės’ bendrovės šėrinin- 

• kų suvažiavimo proga, chica- 
giečiai surinko sveikinimais 

$174. )

Japonai už 18 Myl. nuo baisiai elgėsi su sovietiniais 
r ’ J belaisviais.

Per 24 valandas naciai te- 
\aisviui tik lėkš

tę vadinamoms sriubos.
Su sužeistaisiais buvo pa- 

limta nelaisvėn ir slaugė 
l Agapkina. Jinai apsako,

Singapore Tvirtumos
duodavo belą-

— te vadinamosSingapore, saus. 30.
Japonai su didžiomis tankų 
ir orlaivių jėgomis Malajų 
pusiausalyje per dieną pri-‘ 
vertė anglus pasitraukt dar . . v _ .v, . . . v. .
12 myliu į pietus ir pasiekė |kalP zvel'lsk?. vokiečiai ap- / 1 . v n 1 t 'cjimn cn cii7Oicroic SnvioriiKulai, tiktai uz 18 mylių 
nuo didžiosios anglų tvirtu
mos Singapore. Dalis japo
nų kariuomenės atsigrūmė 
j punktą tik už 14 mylių 
nuo tos tvirtumos. Didžio
sios japonų kanuoles jau 
gali bombarduot anglus 
Singapore.

Hotelią Unijistai Prašo 
Išlaisvinti Browderį 
Chicago.—Federated Vieš

bučių Unijos lokalas 356-tas 
pasiuntė prašymą prez. Roo-

Dėkui, draugai! Mes to ne- seveltui išlaisvint Browderj, 
i pamiršime! ‘Kom. Partijos sekretorių.

“Tai daugiau negu pernai. 
Su prenumeratom bus daugiau 
negu du šimtai.”

Washington, saus. 30. — Stockholm, Šved., saus.

"Mūsų kariuomenė tarp 
saus. 18 ir 27 d. nužygiavo 
daugiąu kaip 62 mylias pir
myn ir atvadavo nuo priešų 
daugiau negu 400 apgyven
tų vietų.
PAGROBĖ DAUGIUS VO
KIEČIŲ KARO PABŪKLŲ 

Tuo pačiu laikotarpiu 
l raudonarmiečiai pietiniai- 
vakariniame fronte pagrobė 
658 vokiečiu kanuoles, 40 
tankų, 843 kulkasvaidžius, 
331-na apkasų patranką, 
513 motorinių dviračių, 
1,095 paprastus dviračius, 
daugiau kaip 100 tūkstančių 
minų, 80 tūkstančių kanuo- 
linių šovinių ir 6 tūkstan-Jungtinių Valstijų kariniai,30. — čia gauta pranešimai, ,iniM šovnuų ir 6 tūkstan- 

laivai ir orlaiviai iki šiol|kad Hitleris skubiai traukiaič,u'.‘ryl,ką trokų ,r aut0‘ 
nuskandino bei pavojingai savo kariuomenę iš Norve-i”',,’1 ,'V’...............
sužeidė jau dvidešimt fašis-j ijo Danijos FrancijosJ Vokiečiai mėgino kontr-'
tų submarinų Atlanto Van
denyne, netoli Amerikos.

KO de VALERA NORI?

Dublin. — Airijos Respub- 
I likos ministeris pirmininkas de 
Valera pasakojo, būk Ame-' 

_v. .. .. . rikos kariuomenės atsiuntimas
dziama jiem pagelbetl, ll šiaurinę Airiją tai esąs “už

puolimo veiksmas.”
(Šiaurini Airija visai ne

priklauso nuo Airijos Respub
likos. )

AŠIES PILIEČIAI TURI 
IŠSINEŠDINT

Washington. — Jungtinių1 
Valstijų generalis prokuro
ras Biddle įsakė tiems vo

Į siejo su sužeistais Sovietų 
kareiviais. Jai nebuvo lei-

tik slaptai ji, kiek galėda
ma, patarnaudavo sužeis
tiesiem.

Ta slaugė liudija, kad na
ciai daugelį sužeistų be
laisvių ištempė iš stovyklos 
ir sušaudė.

Oras stovykloje buvo ne
pakenčiamas. Išvijus vokie
čius iš Možaisko, buvo at- Riečiams, japonams ir ita- 
rasta toj patalpoj sunkiai lams, kurie nėra Amerikos 
sužeisti belaisviai pasieniais piliečiai, išsinešdint iš San 
suguldyti sykiu su mirusiais Francisco, Los Angeles ir iš 
nuo žaizdų, bet vokiečiai ne- 25-kių kitų sričių, kurios tu- 
leido pašalint negyvųjų. ri svarbos karinių požiūriu.

atakuot keliose fronto da
lyse, stengdamiesi sulaikyt 
sovietines ofensyvas, kurios 
vedamos faktinai visuose

- ^frontuose. Raudonarmiečiai
- atmušė tuos fašistų bandy

mus ir padarė jiem didelių 
nuostoliu.i

SUNAIKINO 27-NIS
Dar 65 Punktai Atimti A »» I■ i'i . ' » .ZA» f ..A ■ ' C

kad padėjus naciams at-, 
laikyt prieš Sovietus fronto 
liniją tarp Leningrado ir 
Smolensko. I

Raudonoji Armija įvarė 
daugiau kaip 65 mylių kyli 
į tą Hitlerio liniją.

Ankstyvesnis pranešimas 
teigė, jog pietiniame fronte 

_____  Sovietų kariuomene nužy- 
London, saus. 30. - United *iav? 30. m\lW| Pirm/n > 

Press teigia, kad Sovietai at- daugiau, 1 gabalus sudauzy- 
emė iš vokiečių dar 35 mies- jdama šešis * nacių pulkus, 
tolius ir kaimus Kalinino fron-; viso 18,000 kareivių ir ofi- 
te, 100 mylių nuo Maskvos, ir cierių. 
30 miestų ir miestelių pietį-1 <
niame fronte.

Naciai didžiausiais savo or
laiviais kuo greičiausiai siun- kvos, 
čia pastiprinimus 
sovietiniame fronte.

Iš Vokiečių

Grumdamiesi pirmyn nuo 
Valdajų kalnų, esamų į 
šiaurių vakarus nuo Mas- 

raudonarmiečiai iš- 
saviškiams taške ir visai nušlavė 9,000 

vokiečių kariuomenes.
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Sveikiname “Laisvės” Dalininkų
Suvažiavimą

Sekmadienį, vasario 1 dieną, Grand 
Paradise svetainėj, 318 Grand St., Brook- 
lyne, įvyksta Lietuvių Kooperatyvės 
Spaudos Bendrovės dalininkų suvažiavi
mas.

Dienraščio “Laisvės” personalas svei
kina šį dalininkų suvažiavimą ir linki 
jam sklandžiai išspręsti visus svarbiuo
sius klausimus.

Šių metų suvažiavimas įvyksta, kai 
siaučia Antras Pasaulinis Karas, kuris 
apėmė ir mūsų tėvų žemės Lietuvos lau
kus, kuris įtraukė ir mūsų naują tėvynę 
—Jungtines Valstijas.

Barbarai iš fašistinės-hitleriškos Ašies 
siekia pavergti visą pasaulį, padaryti ki
tas tautas jų vergais, iškoneveikti civili
zacijos ir kultūros šimtmečių atsiekimus.

Jungtinės Valstijos, Anglija, Sovietų 
Sąjunga, Chinija ir jų talkininkės veda 
karą prieš barbarišką hitlerizmą ir jo 
talkininkus, kad išgelbėjus žmonijos 
laisvę, kultūrą ir teises civilizuotai gy
venti.

Prieš mus stovi pirmoje vietoje užda
viniai ę— kaip sėkmingiau 4r energingiau 
padėti Jungtinėms Valstijomis ič jų tal
kininkėms laimėti šį karą su mažiau au
kų ir nuostolių. Prieš mus stovi uždavi
niai, kad mūsų šalis turėtų užtektinai 
lėšų karo vedimui, o todėl reikia kuo 
daugiau išpirkti apsigynimo bonų. Prieš 
mus stovi uždaviniai, kad Jungtinių 
Valstijų ir jų talkininkių armija, laivy
nas ir orlaivynas būtų pilniausiai aprū
pinti ginklais ir amunicija. Prieš mus 
stovi uždaviniai, kad visi lietuviai būtų 
įtraukti į veiklų Civilių Apgynimą.

Mes pasitikime, kad šis suvažiavimas 
suras būdus tų ’ tikslų sekmingesniam 
pravedimui, ko reikalauja Jungtinių 
Valstijų ir jų talkininkių karo laimėji
mas ir kartu pagelbėjimas Lietuvos liau
džiai išsilaisvinti iš po barbariškų hitle
rininkų priespaudos.

Jie Nori Diktuoti Lietuvos 
Žmonėms

Chicagiškiai lietuvių dienraščiai “Nau
jienos” ir “Draugas” pradėjo kelti baisų 
skandalą, būk Anglija rengiasi “parduo
ti Stalinui Lietuvą” ir mūsų prezidentui 
Rooseveltui “Naujienos” ir “Draugas” 
norėtų padiktuoti užsienio politiką.

Tų laikraščiu redaktoriai bando igno
ruoti tuos faktus, kad Lietuva, Latvija

ir Estija konstitucijos keliu apsisprendė 
ir įstojo į Sovietų Sąjungą. Jie mano, 
kad Chicagoj sėdėdami jie gali padiktuo
ti Lietuvos liaudžiai ateities tvarką.

“Naujienos” ir “Draugas,” kada Lie
tuvą pavergė Hitlerio gaujos, per kelis 
mėnesius talpino Hitlerio apmokamo 
agento Prano Ancevičiaus raštus, nacių 
propagandą. Jie paskelbė, kad Lietuvos 
Tarybų valdžios tūli nariai tapę bolševi
kų “sušaudyti,” kiti “proto neteko ir nu
mirė,” kiti būk “atsivertė.” Taip Goeb- 
belso agento pono Ancevičiaus lūpomis 
jie lengvai likvidavo Lietuvos Tarybų 
valdžią. Bet tai galima buvo padaryti 
tik Chicagoj. Gyvenime yra kitaip.

Kiek mums žinoma, kada traukėsi 
Raudonoji Armija, tai kartu pasitraukė 
Lietuvos armijos daliniai, Tarybų val
džios nariai ir jie veda prieš barbariškas 
Hitlerio, Mussolinio, Rumunijos, Vengri
jos ir Finliandijos jėgas karą. Jie laiko 
tą vyriausį karo frontą prieš fašistinę 
Ašį. Jie, kovodami Leningrado, Maskvos, 
Charkovo, Sevastopolio , frontuose tuo 
pačiu kartu kovoja ir už išlaisvinimą Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Nor
vegijos, Belgijos, Hollandijos ir kitų pa
vergtų kraštų. Jie kovoja už Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų reikalus, taip pat 
lygiai, kaip Anglijos jėgos Libijoj, Ame
rikos — Filipinų salose kovoja už tuos 
pačius tikslus.

Nejaugi “Naujienų” ir “Draugo” re
daktoriai, kurie taip gausiai talpino hit
lerišką propagandą ir Prano Ancevičiaus 
melus, mano, kad Lietuvos kovotojai, nu
galėję Hitlerj, ateis pasiklausti “Naujie
nų” ir “Draugo,” kokią tvarką Lietuvoj 
atsteigti? Nejaugi tie ponai, Chicagoj sė
dėdami ir hitlerizmu maitindami Ameri
kos lietuvius, skaldydami jų vienybę, ma
no, kad Lietuvos liaudis neturi teisių sa- 
Vo reikalus tvarkytis?

t Juk Lietuvos liaudis 99.19 nuošimčiais 
balsų, 1940 metais, nusprendė savo liki
mą. Juk Lietuvoj konstitucijos keliu iš
rinktas seimas nusprendė įvesti Lietu
voj Tarybinę tvarką ir įstoti į Sovietų 
Sąjungą. Tai buvo vėliausias Lietuvos 
liaudies nusprendimas. Hitlerio barba
riškų jėgų okupavimas Lietuvos to fak
to nepanaikino.

Ar Lietuvos 'liaudis ii; po šio karo pa
laikys tą pačią tvarką, ar ji matys reika
lą būti Sovietų Sąjungoje, ar ji matys 
reikalą pakeisti savo vidaus tvarką, ar ji 
matys reikalą būti atskira valstybe, tai 
jos reikalas. Nei “Naujienos,” nei “Drau
gas,” nei mes neturime teisės Lietuvos 
liaudžiai tuos dalykus padiktuoti.

Mes manome, kad dabar, kada mūsų 
šalis — Jungtinės Valstijos — veda taip 
sunkų karą, kada kiekviena uncija ener
gijos reikalinga greitesniam karo pajė
gų paruošimui, kada mūsų energija rei
kalinga karo industrijai, kad daugiau 
pagaminus Jungtinių Valstijų armijai, 
laivynui, orlaivynui ir mūsų šalies talki
ninkėms — Anglijai, Chinijai, Sovietų 
Sąjungai—ginklų ir amunicijos, tai šiuo 
kartu kelti skandalą dėl to, kokia bus 
Lietuvoje ateityje tvarka, gali tik tie, 
kurie nori Hitleriui padėti, tik tie, kurie 
nori skaldyti Amerikoj lietuvių vienybę.

Ponai iš “Naujienų” ir “Draugo” re
dakcijų, atminkite, kad Lietuvos reika
lą nei jūs, nei mes neturime teisės spręs
ti. Neturi teisės jį. spręsti ir tie gaiva
lai, kurie pabėgo pas Hitlerį, o paskui 
su Goebbelso pagalba pasiekė mūsų šalį. 
Lietuvos reikalus spręs pati Lietuvos 
liaudis, kai ji bus laisva. O laisva ji bus 
tik tuomet, kai Hitleris ir jo naciškos 
jėgos bus visiškai sunaikintos!

"Mokytas Vyras” Mo
ka Gražiai Falsifikuot

Pasaulyje yra visokių 
žmonių—“mokytų” ir “ne
mokytų.” Ir šiame straips
nyje vienas tokių “nemoky
tų,” paprastų žmogelių nori 
tarti žodelį “mokytam” ir 
“garbingam” vyrui.

Ginčas tarp “mokyto” ir 
“nemokyto” iškilo štai kaip: 
“Mokytasis” p. Grigaitis 
parašė “Naujienose” strai
psnį, moksliškai aiškinda
mas, kad “... rusų entuzi
azmas1 ir pepdėti Maskvos 
pasigyrimai neprivalo būti 
pagrindas Himlerio priešų 
strategijai.” Straipsnyje p. 
Grigaitis rašo, kad rusai 
dar vis gabeną mašinas į 
rytus, kad Maskva dar vis 
tebėra pavojuje, etc., etc.

giriasi savo laimėjimais 
karo fronte, o p. Grigaitis, 
“pamiršęs” ką jis rašė sau
sio t d., iškraipo tą visą 
dalyką ir skelbia, būk aš 
rašęs, kad Sovietų laimėji
mų karo fronte mes niekur 
nematėme!

Ir šitokiomis falsifikaci
jomis ir laikraštiniu bandi
tizmu p. Grigaitis nuolat 
naudojasi ir bando mulkin
ti savo skaitytojus, kiek 
drūtas!

“Mokytas” žmogus, bet 
negali atskirti tamsos nuo

Augmuo, iŠ kurių Amerikoj mano gamintis gumą. Daromas5 planas iš šių augmenų
pagaminti 1,000,000 tonų gumos į metus laiko.

Kitais žodžiais, p. Grigai
tis, savo įprastomis metodo- 
mis ir instinktu pareiškė 
pasauliui, kad rusai perdė
tai giriasi savo laimėji
mais. '

Šitų žodžių rašytojas, 
nors ir nemokytas žmogus, 
kasdien skaito mažiausiai 
penkis dienraščius ir daug 
laiko praleidžia radijo ži
nioms ir komentatoriams 
klausyti. Ir jis niekur ne
matė ūr negirdėjo Maskvos 
perdėtų pasigyrimų. Atža
gariai, jis jaučia ir mato, 
kad Maskva iš karo fronto 
žinias paduoda labai kuk
liai ir net skūpiai. Kaip jau 
patirta, Sovietų vyriausybė 
dažnai tik tuomet paskelbia 
pasauliui žinias apie paė
mimą to ar kito miesto, kai 
tos žinios jau esti- girdėtos 
iš kitų šaltinių: Stockhol- 
mo, Berno, Vichy arba Lon
dono. 3

Taigi, ėmiau ir įsidrąsi
nau parašyti “Krisluose” 
(žiur. “Laisvės” laidą iš 
sausio 10 d.) sekamą:

i
... Grigaitis rašo, būk 

Maskva labai giriasi savo 
laimėjimais karo fronte. Bet 
mes niekur nematėme. Prie
šingai, mes skaitėme “Prav- 
dos” straipsnius, kuriuose 
nuolat kartojama, kad prie
šas (Hitlerio govėdos) dar 
stiprus, kad jis dar nepa
laužtas, lead Raudonąją Ar
miją laukia dar dideli mū
šiai, lead dar gali būti ir 
pralaimėjimų, o ne tik lai
mėjimų.

“Kaip negražu, kada žmo
gus pats dalykus sugalvoja 
ir plepa, skelbdamas, būk 
taip daro kas kitas!”
Labai supykęs, “mokyta

sis” vyras šitaip išdrožia 
(“N.” iš sausio 13 d.) :

“R. Mizara sako, kad 
“Naujienos” parašiusios ne
tiesą, jogei iš Maskvos (ar
ba Kuibyševo) nuolatos yra 
siunčiami pranešimai apie 
sovietų laimėjimus karo 
fronte. Tokio dalyko, girdi, 
“mes niekur nematėme.”

“Esą visai “priešingai.” 
“Pravda” nuolatos kartojan
ti, “kad priešas dar stiprus, 
kad jis dar nepalaužtas...”

“Atrodo, kad nuolatiniai 
“partijos linijos” kaitalioji
mai Mizarą išvarė iš proto. 
Beveik per pusantro mėne
sio pati “Laisvė” kasdien dė
jo pranešimus iš sovietų so
stinės apie tai, .kaip Raudo
noji Armija vejas nacius, 
atkariaudama nuo jų mies
tus, .geležinkelių mazgus ir 
kaimus; kaip naciai bėga, 
nespėdami net išgelbėti savo 
ginklų ir amunicijos. O da
bar Mizara, “Laisvės” re
daktorius, tvirtina, kad to
kių žinių jisai “niekur ne
matė!”

Matote, kaip dalykai iš
eina! Skaitytojas tuojau 
matys, kad aš rašiau “Lai
svėje,” užginčydamas, būk 
Sovietai perdėtai (labai)

šviesos!
Šiandien visas' pasaulis 

(net ir Hitleris!) pripažįs
ta, kad vokiečių govėdos 
yra išmuštos iš Rostovo, 
Kalugos, Volocholamsko, 
ftjalojaroslaveco, Klino, Ti- 
chvino, Možaisko ir daug 
kitų miestų ir miestelių. 
Šiandien visas pasaulis ži
no, kad vokiečiai prarado 
Žaug kareivių ir karo me- 

žiagos tose vietose, iš kur 
juos raudonarmiečiai išvi
jo. Mes tą rašėme “Laisvė
je.” Tas buvo plačiai rašy
ta visuose angliškuose dien
raščiuose.

Bet ar čia yra perdėti 
Maskvos pasigyrimai ar ti
krovė? /

Mano, kaipo “nemokyto” 
žmogaus, nuomone, čia yra 
tikrovė, faktai.

Na, o P. Grigaičio, kaipo 
“mokyto” žmogaus, nuomo
ne, čia yra “perdėti Mas
kvos pasigyrimai.”

Štai, kas mudu skiria!
Eisime toliau. Sausio 7 

d. Grigaitis rašo, kad tuo* 
/met, kai Hitleris užpuolė 
Sovietų/’ Sąjungą,tai Stali
nas pasakė:

“Hitleris mane judošiš- 
kai apgavo. Dabar sovietų, 
Rusija prieš ji kovos, ir de
mokratijos turi mums pa
dėti.”,

Turiu prisipažinti, kad 
aš, kaipo “nemokytas” žmo
gelis, perskaičiau visas Sta
lino kalbas, sakytas po to, 
kai Hitleris užpuolė Sovietų 
Sąjungą. Skaičiau lordo 
Beaverbrooko prakalbą, 
Harrimano prakalbą, Hop- 
kinso straipsnį. Šitie visi 
trys vyrai kalbėjosi su Sta
linu ir paskelbė visuomenei 
apie savo pokalbius. Bet 
niekur tokio Stalino pasa
kymo nemačiau. Todėl aš 
įsidrąsinęs ėmiau ir para
šiau “Krisluose” (“L.” sau
sio 10 d.) :

“šiuos žodžius Grigaitis 
paima svetimženkliuose ir 
bando įrodyti savo skaityto
jams, būk Stalinas šitaip yra 
iš tikrųjų pasakęs. Bet tai 
nieko panašaus. Tai yra pa
ties Grigaičio žodžiai.

“Kodėl jis taip rašo? Ko
dėl jis užsiima laikraštiniu 
banditizmu?

“Aš nežinau!”
Už tokią mano drąsą p, 

Grigaitis parašė ilgą strai
psnį, mane koliojantį. Kaip 
tai aš drįsęs šitaip rašyti ir 
kritikuoti jį, “mokslo žmo
gų!” Girdi, panašiai visi 
mokyti žmonės darą, tik 
“bolševikų nemokša” to ne
supranta ! Grigaitis prisi
pažįsta, kad jis čia suklas- 
tavo dalykus, bet jis teisi
nasi, jog, girdi, norint pa
duoti tikrą Stalino žodžių' 
ištrauką, “būtų reikėję at
spausdinti rusų kalba, ko 
nedaro nei vienas angliškas 
nei lietuviškas laikraštis.”

Ten pat:
“Amerikos spauda, kuo

met ji perduoda Stalino, 
Hitlerio arba Mussolinio 
kalbas, stengiasi perduoti

jų išreikštas mintis, o ne jų 
rusiškai, vokiškai arba ita
liškai pasakytus žodžius...” 
štai, kaip dedasi su “mo

kytu” žmogumi! Grigaitis 
mano, kad norint paduoti 
nesuklastuotą iš Stalino 
kalbos ištrauką, tegali tik 
rusiškai. Lietuviškai rašy
damas, turi būtinai jo kal- 

; bą ir mintį suklastuoti, 
įspausti į Stalino burną to
kius žodžius, kurių jis ne
sakė.

Esu skaitęs (net tokiame 
N. Y. “Timese”) bent kelias 
ištisas Stalino kalbas, bet 
niekur o niekur nemačiau 
jose, kad “Timeso” -redakto
rius klastuotų jas, kad į jas 
įspraustų svetimženkliuose 
tokius žodžius, kokių Stali
nas nesakė. Ten buvo pa
duoti vertimai iš rusų kal
bos angliškoj kalboj. Visai 
panašiai, kaip, sakysime,

kad rusai į savo kalbą išsi
verčia prez. Roosevelto pra
kalbą arba ir lietuviai į sa
vo kalbą, kad išsiverčia 
Roosevelto ar kokio kito di
delio žmogaus nelietuvio 
kalbą!

Bet “mokytasis” Grigai
tis surado, kad vertime ne
galima paduoti kito žmo
gaus teisingų žodžių bei sa
kinių, — jie turi būti su-' 
klastuoti! /

Jeigu taip būtų, tai pa
saulis negalėtų niekaip su
sikalbėti. Jeigu šitaip būtų, 
tai visokia literatūra, ne 
originali literatūra, turėtų 
būti niekas daugiau, kaip 
viena didelė klasta.

Bet taip nėra, “mokyta
sis” ponė! Padorus žmogus 
(ir dargi “mokytas!0) tu
rėtų gėdytis šitaip kalbėti, 
rašyti ir net pamąstyti!

R. Mizara.

Pirkite Apsigynimo Bonus
FOR VICTORY

SCRANTON, PA.
Iš Mūs Veiklos

Sausio 18 d. įvyko Litera
tūros Draugijos 39 kp. susirin
kimas. Nors nariais nebuvo 
skaitlingas, bet padaryta gerų 
tarimų.

Apskričio reikaluose skaity
tas draugo J. Visockio (ap
skričio sekretoriaus) laiškas, 
kviečiantis dalyvauti XII Ap
skričio bankiete, kuris yra ren
giamas vasario 15 d., Lietuvių 
Progresyvių Kliubo Svetainėje, 
325 E. Market St., Wilkes 
Barre, Pa., pradžia 4-tą vai. 
po pietų. Draugai labai šil
tai pakvietimą priėmė, ir, jei 
oras nepagadys, tai yra pasi
žadėjusios net 5-kios mašinos 
(žinoma netuščios) dalyvauti. 
Bus Klevinckai, Gluoksnkū, 
K likimas, Pėstininkas ir Man- 
kauckai. Ir kaip man rodos, 
kad oras negalės pakenkti, nes 
geras pasiryžimas nugali viso
kias kliūtis. Taigi, draugai, 
kurie norėsite dalyvauti virš 
minėtam bankiete, tai bus pro
gos su kuo nuvažiuoti, nes 
kiekvienas automobilis galės 
vežti po 5—6 asmenis.

Tikictai randasi pas P. Šle
kaitį. Jie gana pigūs — tik 
55c. Apart vakarienės, bus 
gera programa, kurioje daly
vaus Wilkes Barre Lyros Cho
ras, V. Valukas (dabar jau 
wilkcsbarrietis) su sūnais, S. 
Kuzmickas su dviem mergi
nom (sesute ir pačiute), iš 
Shenandoah, Pa., taip pat bus 
gera muzika šokiams.

Taigi, sserantoniečiai, lytfrie 
norėsite važiuot, turėsit auksi
nę progą laiką smagiai pra
leisti!

Dar prieš bankietą. mes tu

rėsim susirinkimą vasario 8 d., 
tai galėsit gaut platesnių in
formacijų ir įsigysit tikietus.

Kuopa šiems metams išrin
ko tą pačią valdybą, apart 
drg. J. Gluoksnio, kuris likosi 
naujai išrinktas už tarimų 
raštininką. Gavom vieną nau
ją draugę į kuopą Eleną Sa- 
kevičiūtę, kuri ir pirmiaus 
mums daug ką pagelbėdavo 
parengimuose, ,o dabar tiki
mės iš jos daugiaus.

Vilnies Kalendoriaus užsaky
mas palikta fin. raštininko 
nuožiūrai, kiek jis galės par
duot, tai lai tiek ir parsitrau
kia.

Nutarta surengt prakalbas 
ir už kalbėtoją gaut moterį, 
nes Scrantone jau senokas lai
kas kaip moteris yra kalbėjus. 
Rengimo darbas pavestas P. 
Indriulienei, E. Buzienei, Ka- 
šinckienei, Elinėkienei ir Sa- 
kevičiūtei; kalbėtoja patarta 
kviesti drg. K. Petrikienę.

Pasveikinta “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimas su $2 au
ka iš kuopos iždo, o šiaip ge
ros valios draugai paaukavo 
po $1 : J. Grineveckas, A. Pet
ruškevičius ir J. Levanavičius; 
po 25c.: I. Klevinckas, E. Bu- 
zienė, J. Klikūnas, J. Vėbra 
ir D. šlekaitienė; F. M. In- 
driulis paaukavo visus “drab
nus” 19c.; šiaip smulkiais su
rinkta 51c. Kas viso susidarė 
$6.70.

Tamošiaus Draugas.

Nuleido Naują Miną Šlaviką

Pereitą trečiadienį, Nevins 
laivų statytu vė prie City Is
land, nuleido jūron naują mi
nų šlaviką YMS 2. Jis buvo 
pradėtas statyti prieš aštuone
tą mėnesių.

’•«****



SERGEJUS ESENINAS
Pereitų metų gruodžio 28 dienų suėjo lygiai 

16-ka metų nuo vieno didžiausių Tarybų poe
tų—Sergejaus Esenino—mirties. Ta proga 
norėčiau tarti keletą žodžių apie šio lyrikos 
meisterio kūrybinį kelią.

1913 metais gilioje Riazanės provincijoje 
pirmą kartą suskambo naujas poetinis žodis, 
kuris nužymėjo mwjo didelio poeto atėjimą į 
literatūrinį gyvenimą. Neapsakomas laukų ilge
sys, rudens gervių klyksmas, religinės misti
kos interpretacija ir dalinimasis širdim su tė
viškės vargu ir nedalia—buvo pirmieji Eseni
no kūrybos motyvai ir varikliai. Jis įėjo į 
literatūrą su eilėraščiais apie kaimo Rusiją. 
Pirmuosiuose Esenino eilėraščiuose beveik 
nėra meilės lyrikos. Mylimosios vietą ten uži
ma Rusija, gimtasis kaimas, tėviškė, laukai, 
kaimiškos trobos. Esenino Rusija pirmosiose • 
jo knygose—tyli snaudžianti, susimąsčiusi, 
pilna dievukų, varpų skambesio, vienuolynų, 
kanonų. Tiesa, poetas žino ir jaučia šitos Ru
sijos tamšą, jis girdi Sibiro grandinių žvan
gėjimą, tačiau jo eilėraščiai įkvėpti ne šito. 
Kaimo sąlygas, kaimo buitį poetas perkėlė į 
eilėraščius grynai iš idealistinės pusės. Kai
mo darbo\unkumas, kaimo gyvenimo vergija, 
visas priešrevoliucinis, ištisais amžiais augęs, 
socialinis pyktik įtūžimas, neapykanta, visas 
sukilėliškas kaimošcharakteris pasiliko už Ese
nino poezijos pbų. kaimas gyvena nesu
drumsčiamoj' ramybėj ir tyloj. Tarytum iš vi
so nebūtų nei caro, nei dvarininko, nei buo
žės, nei nuožmaus skurdo.

Suprantama, kaimas buvo labai toli nuo vi
sos tos ramybės ir idiliškumo. Kaimas jau 
buvo pergyvenęs 1905-sius metus, kada vals
tietiškas antagonizmas buvo pasiekęs ypatingo 
aštrumo ir gilumo. Ęseninas nebuvo dvarinin
kėlis ar patriotiškas inteligentas, savo charak
teriu ir siela svetimas kaimui. Daugelio jo ei
lėraščių motyvuose jaučiama, kad jis—kaimo 
sūnus, žemės sūnus, iš laukų ir nuo švilpavimo 
atėjęs į miestą su savo dainomis, persisunku
siomis šermukšnių liūdesio, avietinių aušrų, 
avižų ir rugių kvapo.

Kodėl gi tat poetas, jautrus rugsėjo gervių 
ilgesiui, jautrus rudens variui, praėjo pro ša
lį to kaimo, kuris ne tik dainavo ir traukė ar
moniką, bet ir atkakliai kovojo prieš carizmą, 
laimėjo tą kovą ir sukūrė Tarybų valdžią? 
Atsakymo į šį klausimą tenka .ieškoti Eseni
no religingume. Vieno savo paskutiniųjų ei
lėraščių rinkinių įžangoje Eseninas rašė:

“Opiausias etapas—tai mano religingumas, 
kuris labai ryškiai atsispindi mano pirmuo
siuose eilėraščiuose, šito etapo aš nelaikau kū
rybiškai man priklausančiu. Jis yra mano 
auklėjimo ir tos aplinkumos, kurioje* aš gyve
nau pirmaisiais savo literatūrinės veiklos me
tais, išdava. Ankstyvesniems mano eilėraš
čiams labai didelę įtaką turėjo mano senelis. 
Juk nuo trejų metų jis kalė man į galvą se
ną patrijarchalinę cerkvių kultūrą. • Dažnai po 
įvairius rusiškus vienuolynus mane tampy
davo senelė. Literatūrinė 1913, 1914, 1915 me
tų aplinkuma buvo panašios nuotaikos, kaip 
ir mano senelis bei senelė. Todėl mano eilė
raščiai buvo priimami ir svarstomi su tuo 
skoniu, nuo kurio aš dabar kratausi ranko
mis ir kojomis. Aš visai nesu religingas žmo
gus, taip pat nesu mistikas. Aš—realistas, ir 
jeigu man, kaip realistui, yra kas nors dar. 
migloto, tai—romantika, ne senųjų nuolan
kiųjų sąlygų, o tikra, žeępiška, kuri greičiau 
paseks avantiūripius siužeto tikslus, negu iš- 
dvokusias nuotaikas ... Mistikai primena man 
jėzuitus. Aš prašyčiau savo skaitytojų į visus 
mano Jėzusus, dievo motinas ir Mykolus žiū
rėti kaip į pasakų elementą poezijoje.”

Šiaip ar taip žiūrėsime į šį pasisakymą, ta
čiau negalima užmiršti fakto, kad Eseninas 
neatvaizdavo tokio kaimo, kpks jis buvo tik
rovėje. Ir, tarytum jausdamas šitą savo kal
tę, poetas greta religinių motyvų, įveda dia
metraliai priešingas, beveik banditiškus mo
tyvus. Jis kalba, kad pamilo žmones, sukaus
tytus grandinėmis, žmbnes, nežinančius bai
mės, pamilo jų liūdnus žvilgsnius, įkritusius’ 
skruostus. Tolimesniame jo kūrybos etape ši
ta meilė įeina į tokius eilėraščius, kaip “Chu
ligano išpažintis” ir “Karčiamų Maskva.” 
Chuliganiškasis šių eilėraščių motyvas nėra 
susikūręs savaime, jį Eseninas jau atsinešė 
iš kaimo, vėliau tik atmiešęs kratymosi nuo 
religingumo manieringu patosu.

Didžioji Spalio revoliucija užklupo Eseniną 
su panašiais eilėraščiais. Revoliucijoj Eseni
nas tikėjosi pamatyti mužiko idealų ir svajo
jimų išsipildymo šventę. Ir jis pakankamai 
ryškiai atvaizdavo savo eilėraščiuose kaimo 
požvilgius ir viltis, su kuriomis valstietija 
įėjo į revoliuciją? Jeigu jis būtų savo kūrybo
je galėjęs mužikišką valią surišti su tvirta, 

disciplinuota darbininko valia, jeigu jis būtų 
mokėjęs rasti tamprų sąsąjį tarp valstietijos 
ir miesto proletarijato, jis tikriausiai būti] su
radęs kitus žodžius ir kitus vaizdus, konkre
tesnius, -turinčius didesriį kontaktą su revo
liucinės kovos etapais. Tačiau tikrojo revo
liucijos charakterio Eseninas nesuprato, ir ru
sų revoliucija, proletarijato diktatūros laimė
jimas, pasistatęs sau komunistinius tikslus 
bei uždavinius, Eseninui buvo svetimas. Ta
čiau, būdamas kaimo sūnus, visą laiką augęs 
tarp kaimiečių, jis negalėjo neapdainuoti ma- 
šių kovos pergalės. Tačiau visas svetimumas 
darbininkų klasei, turėjo privesti poetą prie 
savotiško imažinistiško simbolizmo. Simbo
lizmas ir mistika visuomet pakeičia gyvąjį 
paveikslą, kada tikrovė išslysta iš savo tiks
lių apibrėžimų, kadangi simbolis savo prigim
timi yra abstraktus, tuo tarpu kai vaizdas'gy
vena tik nustatytu laiku ir apibrėžtoje vietoje. 
Eseninui simbolizmas buvo ypač žalingas, ka
dangi jis turėjo nepaprastą gyvojo vaizdavi
mo jėgą. /

Ir štai pamažu Eseninas ėmė vaizduotis, 
kad revoliucija sumašinino gyvenimą, atėmė 
visą kaimo idiliją, vietoje arklio paleidusi lau
kais geležinį svečią—traukinį. Vienu metu 
Eseninui atrodė, kad revoliucija, sunaikinusi 
kaimo pelėsius, sunaikins ir geležinį svečią. 
Jis pranašavo Amerikos pražūtį ir buvo tik
ras, jog jinai savo plieno rūdos lava neužlies 
revoliucijos romantizmo. Straipsnyje apie ima- 
žinizmą Eseninas rašė, kad kaimiškos buities 
pasaulis mirė, “kaip į žemės krantą bangos 
išmesta žuvis.” šį pasaulį turėjo išgelbėti re
voliucija. Tačiau šitos viltys nepasiteisino ir 
negalėjo pasiteisinti, kadangi Spalio revoliu
cija atnešė .masėms ne tik išgelbėjimą iš dva
rininkų ir caristinės autokratijos jungo, bet 
išgelbėjo liaudį ir iš kapitalizmo. Darbinin
kas, kuris tvirta ranka vadovavo revoliucijai, 
griaudamas kapitalizmą, paliko mašinas, ka
dangi jis žinojo, kad naujojo gyvenimo sta
tybai jos bus dar reikalingesnės, negu anks
čiau.

Esenino pažiūrų žmones gąsdina bendroji 
gyvenimo mechanizacija, tačiau reikia atsi
minti, k-ąd komunizmas, tobulindamas gyveni
mą, stengiasi padalyti žmogų savo proto ir 
rankų kūrybos viešpačiu. Todėl ir Esenino 
pažiūra į geležinį svečią nėra logiška, tai grei
čiau yra tik romantiškos idilijos ilgesys.

Eseninas yra apolitiškas. Savo neapykantą 
geležiniam svečiui jis grindžia ne tiek tikruo
ju revoliucijos šoksniu, kiek iš viso garo ir 
elektros amžiumi. Būdamas kaimo sūnus, jis 
negalėjo nejausti, kad tik bolševikiška revoliu
cija nuvertė nuo kaimiečio sprando dvarinin
kus ir cariškąjį skurdą ir padarė kaimietį 
laisvosios žemės šeimininku. Jis puikiai jautė 
visa tai, tačiau negalėjo pagauti naujojo gy
venimo pulso, tas gyvenimas, vos dar besiku- 
riąš, jau ėmė jį gąsdinti, ir tas jį pastūmė
jo prie košmariškų eilėraščių, kaip “Karčia
mų Maskva.”

Pagaliau—imažinizmo klausimas, kurio kū
rėju buvo Eseninas drauge su Marienhofu ir 
šeršenevičium.

Esenino talentas slypi konkrečiuose kaimo 
vaizduose. Jis turėjo formalines galimybes 
įnešti į poeziją paprastumą, tvirtumą, liaudies 
meno sultingumą. Jis—vienas švelniausių, 
vienas didžiausių lyrikų, todėl formalinis blaš
kymasis ir pačios imažinizmo esmės svetimu
mas Eseninui buvo itin žalingas, ką vėliau jis. 
ir pats pastebėjo ir atsisakė nuo imažinistiš- 
kų bandymų. Po “Karčiamų Maskvos” jis su
kūrė eilę naujų eilėraščių, iš kurių “Laiškas 
motinai,” “Persiški motyvai” ir kiti labai pa
plito ir jų buvo mokomasi mintinai. Juose 
jau nėra pirmykšpio blaškymosi, vaizdai yra 
gyvi ir konkretūs. Vėliau Eseninas pasuko dar 
realistiškesnių .keliu, naujojo revoliucinio pa
toso vaizdavimo keliu, ir to išdavoje gimė jo 
eilėraščiai “Daina apie didįjį žygį,” “Sugrįži
mas į tėviškę,” “Poema apie 36,” “Anna Snie
gina,” “Baladė apie 26” ii’ kiti. Šie paskutinie
ji kūriniai jau yra ryškus pasukimas tuo ke
liu, kuriuo ir šiandien eina didieji Tarybų po
etai. Esenino asmenyje jau ėmė bręsti didelė 
revoliucinio poeto pajėga, didelis prasiveržiąs 
talentas, ir tik ankstyva mirtis neleido jam 
pilnai to talento išvystyti, 1925 metais, gruo
džio 28 dieną Eseninas mirė, persipjovęs sau 
rankų gyslas, palikęs savo krauju rašytą at
sisveikinimą draugui, eilėraštį, sukėlusį dide
lį triukšmą literatūroje ir pareikalavusį net 
Majakovskio atsakymo į jo kurčią neviltį:

Liki sveikas, šaukia mano kraujas, 
Neliūdėk, nenusimink tuojau, 
šiam gyvenime numirt nenauja, 
Bet gyvent taip pat juk nenaujam

Eseninas tarybų Sąjungoje yra be galo por 

pūliams ir mėgiamas. Jo paskutinieji revoliu
ciniai eilėraščiai yra parašyti širdim, yra iš
nešioti ilgus metus, kol, pagaliau, galėjo išsi
lieti ant popierio. Todėl dar ilgesnius metus 
jie gyvens darbininko ir valstiečio, inteligento 
ir poezijos mėgėjo širdy.

J. K-nas.

Iš Sergejaus Esenino 
Kūrybos

Juozo Krumino vertimai
* * *

Gęsta vakaras rausvas mėlynėj.
Tyliai snaudžia kaštanai jauni.
Neliūdėk, mano grįčia medine, 
Kad ir vėl mes viehi ir Vieni.
Vaiskus mėnuo stogu slidinėja,
Apibraižo mėlynėj kraštus.
Neėjau aš su ja, nelydėjau
Pro suvytusio šieno kupstus.
žinau, metai užspaus skausmą baltą. < 
Ta kančia taip kaip metai praeis.
Ir jos lūpas, ir širdį nekaltą
Kitas džiugins gal žodžiais meiliais.
Ne stiprus tas, kurs džiūgesio prašo.
Tiktai išdidūs žino jėgas.
Kaip aplaistytą prakaitu naštą 
Kitas ją ir pakeis, ir pames.
Ne iš liūdesio keikiu -aš dalią.
Niauriai suksis sniegai tarp laukų.
Ir ateis ji į varganą šalį 
Susišildyt su savo vaiku.
Nuims paltą ir šaliką dailų, 
Atsisės su manim ties ugnia, 
Ir sakys man taip tyliai ir meiliai, 
Kad sūnus panašus į mane. '

* *- *
Neiškreipki lūpų šypsena žavia, 
Aš juk myliu kitą, tiktai ne tave.
Tu pati žinai juk, tu žinai geriau, 
Ne tave matydams šičia užėjau. .
Aš ėjau pro šalį, širdžiai juk vistiek.
Taip sau tik panorau žvilgtert langan kiek.

KALĖS VAIKAS
Vėl iškilo tiė metai pašėlę
Ir vis gaudžia ramunėm laukų.
Ir prisiminiau šunį aš vėliai,
Kurs man buvo jaunystės draugu.
Atskambėjo jau mano jaunatvė, 
Kaip tas klevas pas grįčios duris. 
Bet prisimiau vieną mergaitę, 
Kuriai buvo tas šuo laišknešys.
Ne kiekvienas juk laimėj gyvena,
Bet jinai buvo mari lyg daina,
Tik dėl to, kad raštelių tų mano 
Nuo šuns kaklo neimdavo, ne.
Niekados neskaitydavo jų ji.

- Nežinojo manęs ji rašte,
Tik ilgai apie kažką svajojo
Vis ties putinu kūdros krašte.
Aš kenčiau ... Eėkė mintys be vietos ...
Nesulaukiau atsakymo jos, 
Ir po metų garsiu štai poetu 
Vėl aš čia, pas gimtinės vartus.
Ta kalė jau akla. Skausmas ima.
Saugo ji dar gimtuosius namus.
Ir mane pilnas linksmo lojimo 
štai sutiko jos jaunas sūnus.
Rimta motina. Ji laimingesnė.
Vėl man išplaukė skausmas gilus.
Su skausmu tuo aš, rodos, jaunesnis 
Ir nors vėliai rašyk laiškelius.
Dainų noris klausyt vėl laukuose.
Bet nelok tu, nelok ant manęs!
Eik, šunie, aš tave pabučiuosiu, 
Už sukeltas širdyje audras.
Pabučiuosiu, nes širdį map gelia, 
Ir kaip draugą vaišinsiu troboj. 
Ją mylėjau baltoje suknelėj, 
Myliu kitą dabar mėlynoj. 

* * *
Grok, garsi armonika, per naktis be miego, 
Prisimink jaunystę, tą, kuri prabėgo. 
Vieškeli, nedulkink, rimkit pušys lanksčios, 
Tegu lekia dainos prie mielosios slenksčio.
Tegu ji išgirsta, tegu verkia, aišku 
Svetima jaunystė nieko jai nereiškia.
Na, o jeigu reiškia, pragyvens be skausmo, 
Kur tu mano laime, kur tu mano džiaugsme?
Liekis, daina, garsiai, te jausmai nežūva, 
Juk vistiek nebus to, kas anksčiau kad buvo. 
Nuūžė jau jėgos, išdidumas dingo, 
Liko tik armonika ir daina svajinga.* * ♦
Girdi, švilpia rogės, girdi, rogės švilpia,

Aukos Pagalbai Sovietų 
5 Sąjungai

‘Pastaruoju laiku gavome 
aukų sekamai: Nuo J. Gaspa-- 
raitis, Hillside, N. J., blanką 
su $12.00. Nuo Petronės Pau
lauskienės, Pittsburgh, Pa., 
blanką su $27.00. Nuo J. A. 
Jerome, Barre Plains, Mass., 
surinkta $3.50. P. Baranaus
kas, Phila., Pa., $1.00. Nuo K. 
Romikaitis, Reading, Pa., 
$7.00. F. Pakush, Southbury, 
Conn., ir P. Kukenis, Water
bury, Conn., po $1.00. Nuo 
K. P. Jokūbaitis, Westville, 
111., blanką su $18.28. Nuo 
Onos Makarevičienės, She
boygan, Wis., blanką su $8.25. 
Nuo K. Danisevich, Waterbu
ry, Conn., blanką su $7.50; 
šie pinigai surinkti per LDS 
49 kp. susirinkimą, sausio 7 
d. Nuo LDS 45 kp., per A. Ap- 
šegienę, Auburn, Me., $5.00. 
Nuo I. A. Klevinsko, surink
ta $1.00, Scranton, Pa. Per J. 
Bullis, Rochester, N. Y., — 
D.L.K. Gedemino Drg., LDP 
Kliubo, LDS 11 kp., Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Drg. ir ALD 
LD 50 kp., viso $94.64. P. 
Satkus, Brooklyn, N. Y., (per 
P. šolomską), $1.00. Nuo J. B. 
Paserpskio, Jersey City, N. J., 
blanką su $43.25.

širdingai tariame ačiū drau
gams. Kurie prisiuntė blankas 
ir be blankų prisiuntė aukų, 
tai jų Aukotojų vardai tilps 
Finansiniame Raporte. Kitas 
dalykas, prašome draugų, ku- z 
rie renka aukas ant blankų, 
pirm negu prisiusite blankas, 
peržiūrėti vardus ir kaip gali
ma aiškiau juos pažymėti.

MASS. VALSTIJOJ

Bostono Komitetas prisiun
tė blankų su vardais. Pinigus 
seniai prisiuntė, bet dabar 
prašo paskelbti vardus. Čia 
pažymėsime taip, kaip jį pa
žymėta ant blankų. Per Geo. 
Shimaitis: A. Orintas, $5.00 ir

• G. Čepulionis, $1.00. Viso 
$6.00. Per Paul Baron, Brock
ton, Mass.: S.L.D., 67 kp.
(Montello), $5.00; po $2.00: 
Paul Baron ir Martha Baron. 
Po $1.00: V. Sa.ulėnas, Stan
ley Baronas, K. Sereikienė, F. 
Banevičius, John Gutauskas, 
M. Gutauskienė, Ch. Ustupas 
ir Guid Hileh. Po 50c.: Zuza
na Kundrotienė, Amber Olson, 
K. Zlaukienė, An. Sukės, V. 

|Ambrazas. Po 25c.:- George 
Bugnis, A. Barchas, John Pa- 
tinskas, Ursula Devenuto. Vi
so $20.50. Per S. Penkauską ir 
D. Sukacką, Lawrence, Mass. 
Po. $10.00: LDS 125 kp., 
ALDLD 37 kp. ir Anna žilins- . 
’ aite. Po $6.00: B. čiulada,
S. Penkauskas, D. Sukackas. 
K. Biznierius, $5.00. Maple 
Park, $4.00. Po $3.00: A. 
Raskow, A. Kavaliauskas ir
T. P., P. Aleksoms, $2.50. Po 
$2.00: P. Lipsevičius, J. Ki- 
bildis, M. Davidonis, J. Zili- 
nis, W. P. S. ir S. Mlecko. Po 
$1.50: V. Kralikauskas ir A. 
Večkis. Po $1.00: Ch, Lauska,- 
M. čiulada, V. Balčiūnienė, J. 
Slaivienė, M. Bulota, E. Ale- 
konis, J. Rudis, Ig. Čiulada, P. 
Jasinskas, S. Petrukevičius, P. 
Ivanauskas, M. Miškinis, L. 
Gross, V. Draugas. Po 50c.: 
B. Slakienė, J. Supetris, M. 
Raskow, S. Casna, J. Masevi- 
čius, V. Mikulienė, E. Krali- 
kauskienė, F. Zareckas. M. 
Dvareckienė ir S. Marcelen, 
po 25c. Smulkių—$2.32. Viso 
$104.32.

širdingai tariame ačiū drau
gams.

Lietuvių Komitetas Pagalbai 
Sovietų Sąjungai.

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

Gera juk su miela laukuose pašvilpaut. I r
Vėjas toksai linksmas, vėjas toksai žalias, 
Lygumoj tuščiojo j skambina varpelis.
Ech, jūs rogės, rogės; ech, arkly bulavas! 
Ten ,kažkur palaukėj šoka girtas klevas. 
Mes ten privažiuosim klausim—kas čia tokio. 
Ir sušoksim tryse viesulingą šokį.

Kuopos ir Pavieniai 
Ateina LMS Talkon

a
Pastaruoju laiku vėl eilė LLD, LDS kp. ir 

pavienių asmenų atsiliepė į Lietuvių Meno Są
jungos atsišaukimą sukelti finansų mūsų me- 
no-kultūros darbui. Tai džiugu ir smagu dirb
ti, kuomet organizacijos ir mūsų veikėjai pra
deda įvertinti šią sritį mūsų judėjimo. .

Meninio darbo yra didelė gausa. Reikia 
veikalų, reikia dainų. Seno Vinco komedija 
“Atvažiavo Su Kraičiu” eina, kaip cukrus. 
Reikia daugiau tokių komedijų. Organizuojasi 
moterų chorai, čia vėl nauja problema. Tu
rime paruošti, moterų balsams dainų. Draugai, 
kurie ruošia scenai vaidinimus, klausia LMS 
Centro, ar mes turime vadovėlių, nurodančių, 
kaip vaidinti, kaip veikalus paruošti scenai—>. 
apie režisūrą. Tokios medžiagos mes dar ne
turime, bet turėsime ką nors paruošti šioje 
srityje.

Yra eilės kitų problemų ir reikalų meni
niam mūsų judėjime, ką mes negalime išrišti 
bei įvykintfi tik dėlei stokos, finansų. Kad 
daugiau pagyvinti meno-.kultūros judėjimą, 
kad daugiau ir geresnių kūrinių išleisti, kad 
sustiprėti organizaciniai, tai 1942 metais į 
LMS biudžetą reikia sukelti apie $600. O 
tai padalyti galima net be didelių pastangų.

Prie duoklių, kurias mūšų kuopos sumoka 
į LMS, dar galimą viename-kitame parengime, 
ypač kuorr)et būna meniškas parengimas — 
koncertas, vaidinimas — parinkti ir aukų me
no kūrinių leidimui. Brooklyne, Liet. Liaud. 
Teatro parengime buvo padaryta toks bandy
mas ir sukelta 40 dol.

NAUJI NARIAI — NAUJA TALKA 
MENO SĄJUNGAI

Nauji Meno Sąjungos vienetai yra Detroito 
• Lietuvių Liaudies Teatro kuopa ir Lietuvių 

Moterų Pažangos Kliubo Choras. Draugė O. 
Krakaitienė prisiuntė $10.00 duoklių į LMS 
už 1942 metus.

Eile LLD ir LDS kuopų vėl įstojo į Liet. 
Merio Sąjungą ir prisiuntė duokles už 1942 
metus. LLD 145 kp., Los Angeles, Calif. — 
prisiuntė $5.00 ; LLD 6 kp., Montello, Mass.,— 
$5.00; LLD 28 kp., Waterbury, Conn.—$3.00; 
LLD 57 kp., Cleveland, Ohio, aulp—2.00; 
LDS 62 kp., So. Boston, Mass.—$5.00; LDS 
37 kp., Wilmerding, Pa — $5.00; LDS 34 
kp., Shenandoah, Pa. — $5.00; LDS 41 kp., 
Grand Rapids, Mich. — $3.00; LDS 13 kp., 

' Richmond Hill, N. Y. — $3.00; LDS 35 kp., 
Inglewood, Calif. — $3.00; LDS 110 kp., 
Lowell, Mas’s. — $3.00; LDS 57 kp., Wor
cester, Mass, — $3.00.

Ateina ir pavieniai nariai į talką. Senas 
Vincas, autorius veikalo “Atvažiavo su Krai
čiu,” mums rašo: “čia rasi Money Orderį ant 
pusantro bokso, tai bus mano duoklė už šiuos 
metus (1942), į Meno Sąjungą.” Mūsų auto
rius, Senas Vincas, savo duoklę prisiuntė be 
prašymo ir raginimo. Taip daro ir kiti meno- 
kultūros mylėtojai. K. Romikaitis, iš Reading, 
Pa., prisiuntė $1.00; Joe Schmidtas — $1.00. 
Kiti jau pirmiaus tai padarė—prisiuntė aukų 
ir duoklių. Laukiame ir kitų atsiliepimo.

V. Bovinas, LMS Sekr.

Iš Praeities
Pilkais smuikeliais mano kraštas puošės, 
dvarais bujojo, stiepėsi bažnyčiom, 
o ten, kur žaliosios girios liūdnos ošė, 
gyveno sielvartas lūšnelėje mažytėj.
Ten pirmą dainą širdyje sudėjau— 
kitiems užspaudė lūpas sunkios saujos, 
dainavom ją—tik aš ir laisvas- vėjas, 
tai ne daina, tai liejos gyvas kraujas.
Ir žalios lankos vakarais rasojo, 
tai krito gailios ašaros sesulių, 
tai krito prakaitas pilkų artojų, 
nes kryžiai, kryžiai visą šalį gulė.
Pilkais smuikeliais mano kraštas puošės, 
dvarais bujojo, stiepėsi bažnyčiom, 
o ten, kur žalios girios liūdnos ošė, 
gyveno sielvartas lūšnelėje mažytėj.

Jurgis Straksys
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Chicagos Žinios
(Tąsa)

Policija paleido daktarą, sudarė ap
linkumą, kad jam pasitiki, bet tuo pat 
kartu sekė jį. Daugely j vietų buvo slap
tai įtaisyta diktografai. Ir štai vienos 
plokštelės užrekordavimas:

—Brangusis, aš tau sakiau, persergė
jau, kad mesk tą, nes tas padarys ne
smagumą. Turiu viltį, kad tie valdžios 
ponai gal duos tau ramybę.

Vienoje vietoje valdžios žmogus turėjo 
sekamą pasikalbėjimą su Katrina.

—Panele, tikėk mums, kad mes viską 
žinome apie jį ir jus, nes daktaras pa
sakė.

—Tai melas! — sušuko mergina grei
tai pašokus. — Tai netiesa! Daktaras 
visko nesakys. Jūs gudrūs, apgausite 
mane. Ar gi ne? Ha„ ha, ha!

—Bet klausyk, panele, jeigu tau mes 
parodysime daktaro kalbą, ar tu tada ati
dengsi, ką žinai?

—Ką, aš? Žinoma, aš esu moteris, ku
ri myli vyriškį. Kas tokio, kad jos did
vyris gali suklupti ir prisipažinti. Juk 
tai žmogui yra prigimta, originališka ir 
tame dar nėra jokia jūsų pergalė.

—Gerai. Pašaukite daktarą čionai.
Kada atvedė daktarą, ji pradėjo grau

džiai verkti. Jis greitai prie jos priėjo, 
uždėjo ant jos peties ranką ir tarė:

—Neverk, viskas bus gerai! Neverk, 
viskas bus gerai! Tai ne tavo ir mano 
kaltė, bet kaltė Schlueterio, kuris įteikė 
tokiai žioplai merginai šnipų kodą, kaip 
plaukų sutaisytoja. Aš jį nušaučiau! Nu
šaučiau, kad sutikčiau!

—Ką aš turiu daryti? — klausė Kat
rina, apsikabinus daktarą.

—Aš manau, kad tu pasakyk valdžios 
žmonėms viską, ką tik žinai. Pasakyk 
jiems viską, tai bus geriausia.

nas iš pavojingiausių nacių šnipų, Wil
helm Lonkowski.

k_______
—Taip, jūs sakote, kad tik apie žy

dus siuntėte žinias, bet kaipo Jungt. 
Valstijų pilietis ir dar armijos oficie- 
rius, ar gi ir tame nematote prasikal
timą suokalbiavime prieš tokius pat pi
liečius, kaip ir jūs patsai?

—Aš manau, kad tai nėra jokis šnipa- 
vimas ir prasikaltimas, jeigu jūs nesate 
žydai!

—Na, paliksime šį klausimą. Atsaky
kite, ką bendro turite su nacių šnipais, 
veikiančiais prieš Jungtinių Valstijų 
karo jėgas?

—Nieko, sakau, kad nieko.

Čia prasidėjo atidengimas daktaro ir 
Katrinos gyvenimo, kaip judamuose pa
veiksluose.

Daktaras Ignotas Griebi gimę Wurz- 
burge, Vokietijoj. Jis turėjo du brolius 
ir seserį. Vienas brolis buvo Hitlerio dar
bo ministerijoj ir artimas prietelius na
cių propagandos ministerio Paul Joseph 
Goebbels; o kitas, Kurt Griebi, yra ra
dio operatorius Vokietijoj. Sesuo veikia 
nacių partijoj, medicinos srity j. Patsai 
daktaras pereitame Pasauliniame Kare 
tarnavo Vokietijos armijoj, buvo oficie- 
rium, fris kartus sužeistas. Armijoj bū
damas, jis sutiko Mariją Glanz, kuri už 
jį buvo daug vyresnė ir jis su ja apsive
dė. Ji buvo slaugė Austrijos armijoj, ita
lų fronte, kada jie susipažino. Slaugė 
susimylėjo su jaunu vokiečių artilerijos 
oficierium, po to jie palaikė korespon
denciją. Trys mėnesiai prieš karo pabai
gą ją suėmė italai.

Kada karas pasibaigė, slaugė buvo pa- 
liuosuota, jie vėl susitiko Muniche. 1922 
metais ji atvažiavo į Jungtines Valstijas. 
Ji dažnai siuntė savo mylimajam pinigų. 
Amerikoj ji dirbo dienomis ir naktimis, 
kaipo namų slaugė. Du metai vėliau ji 
pasiuntė Ignotui laivakortę į Vokietiją 
ir jį atsitraukė į Ameriką.

Ignotas į Ameriką atvažiavo 1925 me
tais ir greitai apsivedė su savo slauge. 
Jis ėjo Long Island Medicinos Kolegiją, 
o jo žmona dirbo, jį užlaikė ir mokėjo 
jo mokslo išlaidas. Paskui jis baigė 
Fordham universitetą. Jis mokėsi, jo 
žmona dirbo ir nešė vyro mokslo naštą. 
Baigęs medicinos mokslą, pradėjo studi
juoti Bangore. Bet jaunas daktaras tuo 
kartu pasivėlino sau daug meiliškai ro
mansuoti ir jo žmona, nusprendus, kad 
Maine valstijoj negalima gyventi, prikal
bino vyrą persikelti į New Yorką—York- 
villę, vokiečių apgyventą miesto dalį.
\ Yorkvillėj yra vokiškų patriotinių or
ganizacijų, kur jie gretai tapo jų na
riais. Ypatingai pagarsėjo Naujos Vo
kietijos Draugai priešakyj su Spanknoe- 
bel, prezidentu. Daktaras trumpam lai
kui įstojo į Amerikos armiją ir gavo ofi- 
cieriaus laipsnį. Vėliau jis tapo veiklus 
narys German-American Bund, skaitlin
gos nacių organizacijos, ir Deutsches Ge- 
meinschaaft fur Literatui’ und Kunst 
(Vokiečių Organizacija Literatūros ir 
Dailės). Jis laikė prelekcijas ir ten su
sipažino su gražuole Katrina. Iš pra
džios jis ketina Katrinai, kad persiskirs 
su savo pirmesne žmona ir apsives. Bet 
tuo pat kartu jam pasipainioja dar vie
na mergina, kurios namuose gyveno vie

Kuomet šis kvotimas ėjo federalės val
džios raštinėj, tai per valandą ir pusę 
kiti slapti policininkai darė kratą dakta
ro raštinėj, 56 E. 87th St., New Yorke. 
Ten buvo šimtai lakščių (file) pažymėti: 
majoras LaGuardia; gubernatorius Leh
man; kongresmanas Dickstein ir 1.1., bet 
nieko šnipiško, įtariančio nebuvo galima 
rasti. Pagaliau, atvežtas ir daktaras į 
jo namus. Jis užmetė akis ant rašomojo 
stalo, gulėjo nuo briežukų dėžutė. Ji bu
vo tuščia. Paskui priėjo ir, neva norė
damas užsidegti cigarą, pasiėmė ją, bet 
neradęs briežukų sušuko ir piktai nume
tė po kojomis. Vienas iš slaptų polici
ninkų pakėlė dėžutę ir rado ant jos pa
rašytą slaptraštiškai šnipų kodą. Dakta
ro veidas pažaliavo.

—Daktare, pasakykite man, kas čia 
yra?

—Aš... aš pasakysiu, kad čia nieko 
nėra, tik vaikų subraižyta... O gal ir 
kas parašyta, tai šešios savaitės atgal, 
kada čia buvo Schlueter, tai paliko tą 
briežukų dėžutę ir prašė perduoti pane
lei Boehm.

—Tai kam jūs numėtėte, jeigu tai pra
šė perduoti?

Tuo kartu suskambėjo telefonas. Vie
nas iš policijos viršininkų sutiko, kad 
daktaras priimtų telefoną su ta sąlyga, 
kad nieko per jį neatsakytų:

—Ar daktaras?
—Atsakyk, “Taip,” — tarė policinin

kas. '
—Taip, aš, — pakartojo daktaras.
—Brangusis! — pasigirdo malonus 

moteriškas balsas. — Ar pas tave vis
kas gerai? Kas atsitiko? Ką veiki šią 
valandą? Slaugė pranešė, kad tave išsi
vedė policininkai...

—“Aš čia, viskas tvarkoj, atsakyk,”— 
tarė policininkas. Daktaras pakartojo.

Apie dvidešimts minučių po šio pasi
kalbėjimo į kambarį įbėgo graži, ener
ginga, smagi mergina ir puolė daktarui 
ant kaklo. Tai buvo panelė Katrina. To
ji moteris, visai nepaisydama policijos, 
bent tuziną kartų karštai pabučiavo dak
tarą, kartodama:

—Brangusis! Ai’ viskas gerai? Ar jie 
tave neužgavo? Ko jie nori nuo tavęs? 
Ari viskas gerai?

Daktaras atsargiai paaiškino:
—Šie ponai yra iš federalės valdžios 

policijos.
—Bet kokia kvailybė?! Ko jiems rei

kia? — ji sušuko.
—O, visai ne kvailybė, bet jų reikalas, 

—pradėjo daktaras. — Kokia tai kvaila 
mergina, plaukų taisytoja nuo laivo “Eu

fsisteigė Lietuvos Piliečių 
Sąjunga

Jau pirmiau kelis kartus 
buvo paleisti gandai, kad įsi
steigė Lietuvos Piliečių komi
tetas. Dabar atidengia, kad 
sausio 4 d. susiformavo Lietu
vos Piliečių iniciatorių grupė. 
Tai buvo .to komiteto faktina 
užmazga. Dėl formalumo, 
sausio 20 d. ta iniciatorių gru
pė—14 asmenų — susirinko 
Morrison viešbutin, Chidągoj, 
ir ten paskelbė, kad jie įstei
gia Lietuvos Piliečių Sąjungą.

Smetonos Sūnus Iš Mitingo 
Išbėgo

Atėjo A. Smetonos — “tau
tos vado” — sūnus Julius 
Smetona į susirinkimą. Jis pa
reiškęs, kad be jo tėvo globo
jimo Lietuvos Piliečių Sąjun
ga neturi gimti. Veikiausia 
jaunas žmogus įsivaizdavo, 
kad be jo tėvo, tai Sąjunga 
kaip ir be galvos.

Sako, Julius Smetona dik- 
čiai apsipykęs su susirinkimo 
pirmininku, išsiplūdęs ir išėjęs.

Dr. Vileišis Vadovauja
Lietuvos Piliečių Sąjungos 

komitetą išrinkę iš šių asme
nų: Dr. P. Vileišis, kun. A. 
Deksnis, jūrų kapitonas leite

nantas P. Labanauskas, pro
fesorius K. Pakštas, kun. K. 
Barauskas, S. Petravičius ir L. 
JZibavičia.

Iš sąstato matyti, kad kal
bamos sąjungos vadovybę pa
ėmė klerikalai į savo rankas.

Sako, ka$ ten pat įsisteigė 
ir Lietuvos Piliečių Sąjungos 
chicagiškis skyrius. Taipgi 
būk jau formuojasi skyriai 
Clevelande ir Brooklyne.

Girdi, po to kaip įsisteigs 
tų skyrių keliolika, tai tuomet 
šauks Sąjungos suvažiavimą 
ir tuomet jau gal išrinksią 
Lietuvos Piliečių Sąjungos 
tarybą. Ta taryba, kaip dau
gelis Lietuvos Piliečių Sąjun
gos steigėjų įsivaizduoja, tu
rėtų būti “Lietuvos valdžia.”

Nors savo viešame pareiš
kime nesako tą sąjungos įs
teigėjai, kas yra didžiausias 
viršyk^ Vileišis ar Pakštas, 
bet kiek Chicagoj žinoma, tai 
Dr. P. Vileišis bus Lietuvos 
Piliečių Sąjungos pirmininkas.

Suprantama, Lietuvos Pilie
čių Sąjungos įsisteigimas ne
padės Amerikos lietuviam 
glaudžiai apsivienyti, o tik la
biau juos skaldys. O šiuo mo
mentu reikia glaudžios Ame
rikos žmonių vienybės karo 
laimėjimui. R«p.

boat Inn salės savininkams, 91 
Steamboat Road, Great Necke, 
L. L, surengta puiki siurpryzo 
puota Kasmočių kristalinės, 15 
metų, vedybinės sukakties pro
ga. Puota įvyko pačių Kasmo
čių salėje, į s i v a izduokite, 
jiems patiems apie tai net ne
žinant; surengė ponai Karve
liai, kriaučių kontraktoriai iš 
Brooklyno ir Great Necko po
nai Buzai.

Puotoje šeimininkavo po

nios : Buzienė, Zorskienė, 
Lazdynienė ir Petraškienė iš 
East New Yorko. Patarnayo: 
Kasmočių dukrelė Elma, Btasų 
dukrelė Izabelė ir ponia Pet
raškienė. Salės tvarkdariu bu
vo Stanley Petraška; salėj biz
nio vedėja buvo ponia Bučie
nė. Pagelbėjo p. Karaziejus iš 
Port Washington, L. I.

Svočia buvo ponia Karvelie- 
nė iš Brooklyno, piršliu—Vla- 

(Tąsa 5-me pusi.)

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 apielinkės, j krautuves 

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

Rumford, Me.
Serga Senas “Laisvės” 

Skaitytojas
Ilgokas laikas, kaip nesvei- 

kuoja senas “Laisvės” skaity
tojas draugas E. Galinauskas. 
Jis serga dar nuo pereitų Ve
lykų. Pereitų Velykų dienoje, 
jis, nors ir nekaip besijausda- 
mas, buvo nuėjęs bažnyčion, 
bet grįžęs namon likosi supa
ralyžiuotas ir turėjo gulti lo
von. Po kiek savaičių paraly
žius jam kiek sumažėjo, o da
bar jau gali pavaikščioti ir pa
kalbėti.

Kai aš nuėjau draugą Ga- 
linauską aplankyti, tai pa
klausiau, ar jis norės šiemet 
“Laisvę” atsinaujinti. Mat, jis 
dabar sergantis. Ir/štai ką jis 
man pasakė: “Skaičiau kelis 
laikraščius, ir nežinau, kaip 
dabar bus su jais, — bet ‘Lais
vę’ tai skaitysiu, kol tik galė
siu matyti, nes tai yra teisin
giausias laikraštis.” “Laisvė” 
jam jau atnaujinta per Pui
doką.

Draugas Galinauskas yra 
religijinis žmogus, bet “Lais
vę” jis mėgsta skaityti.

Aš jo klausiau, ar ateina jį 
aplankyti jo draugai. Jis man

paaiškino: “Mažai kas ateina. 
Kai buvau visai paralyžiuotas, 
tai reikėjo prie manęs drau
gams stovėti. Ar viršininkai 
draugysčių, prie kurių aš pri
klausau, susiprato pasiųsti lan
kytojus? Aš nereikalavau. O 
kaip aš galėjau reikalauti, 
kuomet buvau netekęs kalbos. 
Labai būtų malonu, kad prie 
manęs draugai pabuvotų, šv. 
Roko draugystės pirmininkas 
buvo atėjęs, bet negalėjau 
jam pasakyti, ką norėjau. Lie
tuvių Ukėsų Kliubo pirminin
kas tai nepasirodė, — dažnai 
praeina pro mano stubą, tary
tum nežinodamas, kad čionai 
gyvena Galinauskas.”

Draugas Galinauskas čia 
kalba apie 1941 m. viršinin
kus.

Negerai, kad nebuvo pasiųs
ti lankytojai Galinauskui tuo
met, kai jaftn buvo reikalinga 
pagalba.

Mexikos Vaclovas/

Great Neck, L. I.
Great Necko Kasmočių 15 m. 

Vedybų Sukaktis 
šeštadienį, sausio 24 d. pla

čiai žinomiems Antanui ir Jo
sephine Kasmočiams, Steam-

<j>
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

<♦>

<f>

ropa” yra sakius jiems, kad aš esu nacių 
šnipas. Na, tai šie ponai ir tyrinėja ma
ne. Na, tai ir viskas.

—Bet daktaras nekaltas, nekaltas! — 
šaukė Katrina prie vieno, tai prie kito 
slapto policininko. — Aš jums sakau, 
kad jis nekaltas. Jūs neturite klausyti 
kokios ten kvailos merginos. Jūs turite 
jį paleisti tuojaus, jis nekaltas! -

Bet policija neklausė jos kalbų. Ji tę-^ 
sė kratą iki pat ryto. Ji laukė ir daugiau 
svečių. Policijai panelė Katrina buvo dar 
vienas siūlas prie nacių šnipų lizdo. Ją 
palyčiu vienas policininkas praleido iki 
jos namų automobilyj ir davė įsakymą; 
pribūti į policijos centrą devintą valau- ‘ 
dą. Kada kiti du policininkai pribuvo į* 
daktaro namus, tai šie apleido juos.

Rytą, devintą valandą, Katrina jau buj 
vo policijos stoty j. Ji vėl puolė prie dakl 
tafo, apsikabino, karštai bučiavo, tartuųį 
ten nieko daugiau nebuvo, kaip tik jki 
du. Bet kol kas iš jos policijai nieko ne
teko sužinoti. M s

—Nieko, nieko, aš nežinau apie šnipus! 
—greitai, ir akis išvertus kalbėjo.

(Bus daugiau)

<♦> <♦>

<♦> <♦>

<t>

<♦>

<♦>štai

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pate Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite- pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyno

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

MATEUS AS 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 s u b 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 Hewes St. elevcltorlo stoties Tel. EVergreen 4-9508 
-■'/ ■' ' ■ "■ v" •. - ? ._____
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Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais

P

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai Į;

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn. ;■

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir

Sekmadienių Vakarais ;•
Elr3 Penkili Kavalky Orkestrą Šokiams ;

Specialiai prisiruošę priimti svečius

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI JR PARES
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store 
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
P. 8. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.
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Penktas puslapis

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 29. — Sovietų Žinių Biuro pranešimai 

šiandien sakė:
Per kelias paskutines dienas, raudonarmiečių būrys, 

komanduojamas Seleinevo, vakariniame fronte pagro
bė 14 priešų tankų, 133 auto. - trokus, 62 lauko kanuo- 
les, 115 kulkasvaidžių, 17 artesnio šaudymo patrankų, 
26 radijo stotis, 808 šautuvus ir daug kitų reikmenų.

Viena dalis sovietinės kariuomenės, veikdama dalyje 
šiaurvakarinio fronto, įsiveržė į aptvirtintą vokiečių 
ruožtą. Hitleriečiai bandė pasitraukt nuo mūšio, bet so
vietiniai čiužininkai, kurie buvo įsiveržę užnugarėn 
priešų, užkirto pasitraukimą vokiečiam.'Kautynėse ta
da vokiečiai prarado 370 kareivių ir oficierių. Raudon
armiečiai pagrobė šešias kanuoles, 11 kulkasvaidžių, 
keturis minų mėtytuvus ir 26 trokus, ir paėmė nelais
vėn tūlą skaičių vokiečių.

Vokiečių fašistų armija kontr-atakavo keliose'Nįrpnto 
dalyse, bet kontr-atakos buvo atmuštos su skaudžiais - 
priešams nuostoliais.

Sovietų kariuomenė trauke pirmyn ir užėmė dar ke
lias apgyventas vietas, tarp kurių yra miestai Suchiniči 
ir Niatlevo, Lozovaja ir Barvenkova.

Oro kautynėse sovietiniai lakūnai numušė žemyn 12 
vokiečių orlaivių ir sunaikino dar 15 pačiose jų stovyk
lose. Sovietai neteko aštuonių lėktuvų.

Saus. 28 d. sovietinės oro jėgos sunaikino devynis vo
kiečių tankus, 335 trokus ir automobilius su kariuome
ne ir reikmenimis, 100 vežimų su kariniais įrengimais, 
10 lauko kanuolių ir jų įgulas, du trokus su gazolino 
bakais ir du traktorius, ir išblaškė ir dalinai sunaikino 
penkis batalionus priešų pėstininkų.

Raudonarmiečiai, komanduojami Biričevo, vakari
niame fronte užėmė Aleksandrovą ir Mokioje.

Dar 4 Bilionai Doleriu 
Amerikos Orlaiviams
Washington. — Jungtinių 

Valstijų laivyno departmen- 
tas kreipėsi į kongresą, kad 
paskirtų, dar keturis bilio- 
nus dolerių, už kuriuos ga
lima būtų pastatyt laivynui 
ekstra daugiau orlaivių.

Fašistų orlaiviai, paskuti
niu laiku skandindami kari
nius Anglijos laivus, juo 
ryškiau įrodė orlaivių svar
bą Amerikai.

Kongreso atstovų rūmas 
antradienį nubalsavo skirt 
beveik 20 bilionų dolerių, 
kaipo papildomas lėšas, di
dinimui ir stiprinimui šios 
šalies karo laivyno, taip pat 
ir jo oro jėgų.

Su naujuoju priedu tai 
bus jau 24 bilionai dolerių 
reikalams Jungtinių Valsti
jų laivyno.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

“Vienas Šviesus Punk- HOLANDAI SUNAIKINO 
SUBMARINE KOMAN
DUOJAMA NACIŲ TOZO

HOLANDAI PRARASIĄ 
BORNEO SALĄ

Batavia, saus. 30. — Ja
ponai įgabeno daugiau savo 
kariuomenės į Borneo, di
džiąją Rytinės Holandų In-

reiga. Tam reikia visų narių 
talkos bei kooperacijos, — vi
si nariai turime tuom susirū
pinti ir kalbinti savo draugus 
bei pažįstamus į mūs organi
zaciją.

Taigi, draugai ir draugės, 
visi į darbą! Šiais metais pa- 
dvigubinkim savo kuopos na
rių skaičių.

Neilgai trukus, mus Aplan
kys mūsų visų gerbiamas sve
čias draugas Antanas Bimba, 
dienraščio “Laisvės” redakto
rius. Todėl šiam susirinkime 
daug kalbėta, kaip jo atsilan
kymo progą sėkmingiau išnau
doti, kaip jį pasitikti,—iš vien 
lietuvių publikos bus nedaug, 
nes jos čionai nedaug ir yra; 
o tarptautiniai -— nežinia, ar 
mūs draugas - svečias sutiks.

Mums besvarstinėjant, atva
žiavo draugai Stupurai; ųa gi, 
d. Stupuras ir laišką jau turįs 
nuo d. Bimbos, kuriame sako
ma, kad jis būsiąs pas mus 
vasario 10 d., kuri pripuola 
antradienį. Ta diena—vakaras 
mums labai neparankus, tai 
patarta d. Stupurui pranešti d. 
A. Bimbai, kad, jei galima, 
pakeistų prakalbom dieną į 
šeštadienį ar sekmadienį. Jei
gu tomis dienomis d. A. Bim-

ba pas mus galės būti,—reng
sime jam dvejas prakalbas: 
Vienas tarptautinei publikai, 
kitas—vien tik lietuviams.

s Prakalbų vietą ir laiką pra
neš komisija vėliau.

Reikia pažymėti, 
oregoniečiai, labai 
d. A. Bimbos! Dar
Iriu jis mus aplankys.

Susirinkimui užsibaigus, dd. 
Danielevičiai mus visus šau
niai pavaišino skaniais val
giais ir gėrimais. Ypatingai vi
siems labai patiko kugelis, 
draugės Daniel pagamintas. 
Tokio kugelio
ceptas turėtų būt 
“Moterų Skyruje,” 
šeimininkės galėtų 
naudoti.

Kuopos vardu,
ačiū draugams Danielevičiams 
už vaišes ir už vietą!

223 Kp. Koresp.

kad mes, 
laukiame 

pirmu sy-

sutaisymo Te
paskelbtas 
kad mūs 

juom pasi-

širdingai

Great Neck, N. Y.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

das Buza iš Great Necko.
Puotoje žmonių buvo per 

pusantro šimto. Sveikinimų 
prisiųsta j net 15-ka ir daug 
dovanų sudovanota.

tas Kare” Šiandien Holandų vyriausybė bijo, 
kad jai reikės apleist tą sa-

New York, saus. 30. — 
Sovietam priešinga Hearsto 
žinių agentūra Internation
al News Service šiandien 
pareiškė, kad vienintelis 
talkininkam šviesus, punk
tas kare tai yra tiktai Sov. 
laimėjimai prieš vokiečius.

London. — Holandų sub
marinas Vidūržemio Jūroje 
nuskandino^vokiečių subma- 
riną, kurrę komandierius 
buvo nacių* submarinų tū
zas, kapitonas Gert Schrei
ber.

Tas pats holandų subma- 
rinas sunaikino 60,000 tonų

Washington, saus. 30. — 
Japonai telkia vis daugiau 
karo jėgų iš naujo atakuot 
amerikiečius Bataan 
siausalyj, Filipinuose.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedčliomis ir Šventadienini! i
10-12 ryte

Clement Vokietaitis

A C ‘ii nnas sunaiKmo bu,uuuAngllJOS-dOVietlJ-lranO prekinių fašistų laivų.

Draugiškumo Sutartis

London. — Anglų radijas 
sakė, gal jiem teks visai iš
traukt savo kariuomenę iš 
Malajų pusiausalio, kur ja
ponai briaujasi vis pirmyn.

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRianglo 5-3622

E. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Teheran, saus. 30. —Irano 
—Persijos valdžia pasirašė’ 
draugiškumo sutartį su 
Anglija ir Sovietais; leidžia 
anglam ir Sovietam laikyt 
savo kariuomenę Irane, 
kaip atsargą prieš fašistus 
užpuolikus.

Fašistai Atėmė iš 
Anglu Bengazį

Berlin, saus. 30. — Hitle
ris savo kalboj sakė, kad 
jis netikras, ar vokiečiai 
“laimės” karą šiemet.

Roma. — Italų komanda 
pranešė, kad vokiečių ir ita
lų kariuomenė jau atėmę iš 
anglų Bengazį, svarbiausią 
uostą ir sostinę Cirenaikos, 
Libijos rytinės dalies.

Tokį pat pranešimą pa
skelbė ir vokiečiai Berlyne.

Batavia. —- Holandų Ry
tinės Indijos komanda tei
gia, kad jie per 54 dienas 
nuskandino bei pavojingai 
sužeidė 54 japonų laivus.

Maskva. — “Raudonoji 
žvaigždė” rašo, kad nei na
cių orlaiviai nei jų lakūnai 
netinka veikti tokioj žiemoj, 
kaip dabar Sovietuose.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Cairo, Egiptas. — Anglai 
pripažįsta, kad vokiečiai ir 
italai sparčiai žygiuoja pir
myn prieš anglus Libijoj.

Washington. — čia bū
sianti įsteigta vyriausia 
bendra talkininkų karo 
taryba.

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191
- 1!' ' "7 * ■ . ;■.............

BOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių “Amberland” 

Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma įvyks šį sekmadieni, pradžią 9 
vai. ryto iš stoties WHDH, iš Bos
tono, po vadovybe dainininko A. I Va
siliausko. Atsisukite savo radio ant 
850 klcs. Išgirsite gražiausias lietu
vių dainas, muziką, vėliausias pa
saulio žinias, bei pranešimus apie 
progresyvių lietuvių veikimą mūsų 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės į Centro Ofisą, 332 Broadway, 
So. Boston, Mass.' Tel. Sou. 9423.

Cairo, saus. 30. — Anglų 
komanda praneša, kad jie 
ištraukė savo kariuomenę 
iš Bengazi.

Oregon Chy, Oregon NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 1 d., 2-rą vai. po pie- I 
tų, L. P. Kliubo name.

MONTELLO, MASS.
Greitas pigus pardavimas Bučer- 

nės ir Grosemės. Geroj vietoj, neto
li Taut. Namo, apgyventa lietuviais. 
Daroma geras biznis. Priežastis par
davimo — šeimynos susirgimas. Ra
šykite ar atvažiuokite pasižiūrėti. 
—Frank Pūkelis, 59 Vine St., Mon
tello, Mass. (26-27-28) ,

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki- 

(24-25-26) mas įvyks sekmadienį, vasario 
į (Feb.) 1 d., 4 vai. po pietų, Lais
vės Choro svetainėje, 157 Hunger
ford St. Visos narės malonėkite da-

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kp. rengia draugišką

parę pas draugus Lukasevičius, 180 lyvaut taipgi ir naujų atsivesti, tu- 
McAdam Ave., Washington, Pa. rčsimo po tam ir draugišką pasi- 
Parė bus 31 dieną sausio, visas pel- kalbėjimą. -
nas skiriamas Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos Medikalės Pa
gelbės. Kuopa paskyrė $5.00 iŠ kuo- 

padarė 
ir tas 

pačiam

- Sekr. V. K. 
(24-25-26)

pos iždo dėlei laimėjimo, ir 
50 knygelių po 10c tikletą, 
visas pelnas skiriamas tam 
reikalui. Dėlto ALDLD 236 kuopos 
draugai užkviečia visus draugus ir

HARRISON, KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas 1 

d. vasario (Feb.), neįvyks, kaip pa
prastai būna, nes tą dieną įvyksta 
Newarke didelis susirinkimas, pami
nėjimui Lenino mirties. Todėl kuo-

drauges atsilankyti ir paremti tą komitetas susirinkimą perkelia 
” « T,... j g d Vasarl() (Feb ) Taigi ma|Qnj.

kite neužmiršti ir ateiti 2:30 vai. po 
pietų, 15-17 Ann St., Harrison, N.J. 
—V. Žilinskas. (24-25-26)

svarbų parengimą. — Kviečia Ren
gėjai. (24-25-26)

BALTIMORE, M D.
ALDLD 25 kp. rengia 

“Laisvės” naudai pikniką, 
(May) 31 d., 1942, Liberty

Prašome vietinių draugijų
parengimų ant tos dienos, bet atsi
lankyti ant mūsų rengiamo pikniko. 
—Rengimo Komisija. (24-25-26)

metinį 
gegužės 
Park, 
nerengi

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia balių sausio 

(Jan.) 31 d. Kliubo kambariuose, 
408 Court St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Bus skanių gėrimų ir užkandžių, 
taipgi griež gera orkestrą šokiams. 
Todėl Elizabethiečiai ir apylinkės 
draugai visi dalyvaukite šiame pa
rengime. nes visi būsite patenkinti. 

' —Kviečia Rengėjai. (24-25-261

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veik. Komiteto meti

nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario (Feb.) 1 d., 4-tą vai. po pie
tų, 735 Fairmount' Ave. Visų kuopų 
nariai dalyvaukite, turim labai svar
bių dalykų aptarti. — Sekr. (25-26)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas 

nedėlioj, 1 d. vasario, 2-rą vai. po 
pietų, Kliubo patalpoj, 408 Court St. 
Dalyvaukite visi nariai, nes bus 
svarbių reikalų aptarimui, o taipgi 
ir naujų narių atsiveskite. —Kvie
čiu Komitetas.- - ~--*(25-26)^

įvyks

Iš mūs pereito meto darbuotės. 
Laukiame tolimo svečio— 

Antano Bimbos
Sausio 18 d. turėjome LLD 

223 kp. metinį susirinkimą. 
Laikėme jį draugų Danielevi*- 
čių namuose.

šiam susirinkimui pirminin
kavo d. Jezelskienė.

Metinį raportą iš mūs kuo
pos veiklos davė d. W. Mur
phy; iš raporto paaiškėjo, kad 
pereitą metą mūs kuopa su
ruošė 3 parengimus, kurie da
vė pelno $154.88. Tie pinigai 
buvo išaukoti darbininkiš
kiems reikalams, kaip tai: 
Dienraščiams “Vilniai” ir 
“Laisvei” ir kitiems pana
šiems dalykams.

Dabar kuopos ižde dar ran
dasi $15.64. $3 pasiuntėme 
Liet. Meno Sąjungai kaip me
tinę duoklę.

Tuom atžvilgiu, kaip mato
me, gražiai pasidarbuota.

Bet jau literatūros platini
me ir naujų narių gavime,— 
yra apsileidimo. Bėgyje poros 
metų neįrašėme nė vieno nau
jo nario. Tas pats ir su kny
gų bei literatūros platinimu: 
nutarėm knygas išdalinti vel
tui. Tai jau par daug.

Gavimui naujų narių, išrin
kome kitą organizatorių. Ma
tysime, ar tas kiek pagelbės. 
Organizatorius, mat,—ne vis
kas. Bile katras jų gali “pri- 

; snusti.” Mes turime žinoti ir 
. tai, kad narių, verbavimas nė
ra vien tik organizatorių pa-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus, Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

Vakaro programą vadovavo 
Steponas Karvelis, Brooklyn© 
kriaučių kontraktorius. Jis 
kvietė ir kalbėjo šie greatnec- 
kiečiai: Jon. Linda, p. Bukun- 
tienė, Baranauskas, Zorskienč, 
Kasmočių dukrelė Elma Kas- 
močiūtė. Brooklyniečių kalbė
jo : ponios Garšvienė, šalins- 
kienė, Atkočaitienė, kriaučių 
kontraktor. žmona, p. Bukš- 
naitis-Buck; ‘ Kasmočių sūnelio 
Antanuko krikšto tėvas, polici
jos inspektorius iš Elmhurst, 
John Challan, taip pat Port 
Hamilton, N. Y., policijos tar
nautojas Alfred Kulbokas.

Kasmočius gražiai apdova
nojo: visi dalyviai, John Chal- 
lans, žudžiai iš Brooklyno, 
Kasmočių dukrelė Elma ir kiti.

Dabar ponai Josephine ir 
Antanas Kasmočiai visiems už 
viską nuoširdžiai dėkoja.

Dalyvis.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. ' 
<3B 11280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 382*4 
Pulaski St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consurrted Off the premises.

JACOB BESTERMANY
382>6 Pulaski St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Frost St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HILLMAN BEER DISTRIBUTORS, INC.
216 Frost St., Brooklyn, N. Y.

-----------------------------------a
Dr. J. J. Kaškiaušius
Telefonas: HŲff^oidt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

■k LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Ttirime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners

I Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

P?
AOl^Cabd

si

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME l NAMUS.
Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

WAWAWAWAMWA1II1AWWWAWAWAWAWAWAWIIAWAWA11WOT

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. PETRAITIENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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NewWIffl^^zfeZInioi
Šį Sekmadienį, Vasario 1-mą, Pasilinksminki

Rusai Įteikė $45,000 
Sovietą Medikalei 

Pagalbai

Iš Laisvės Radio

te "Laisvės” Bankiete,Grand Paradise Salėj!
------------ --------------------------- a -------------------- -

Berniukas Pietavo Dainuos Aido Choras. Dalyvaus Daug Svečiu iš Tolimy Ko- 
PaS Prezidentą lonijy. Gera Vakarienė. Visą Vakarą Šokiai.

- — -I

. Dienraščio “Laisvės” skaitytojai, rėmėjai ir visi geros lie- 
’e,,\ an . 1 1 tuvių spaudos patriotai, brooklynicčiai ir iš apylinkių, šio sek-

vaikščiojantis, keturių metų i madienio sulaukę susirinks i Grand Paradise Ballroom, 318 
berniukas, New Yorke, nuo .Grand St., Brooklyne, kur Įvyks dienraščio “Laisvės” metinis 
Mrs. Roosevelt gavo pakvipti- šėrininkų suvažiavimas ir bankietas.
mą pietauti su šalies preziden-; 
tu sausio 30-tą, prezidento 
gimtadienį.

Priežastis—mažasis Gerry 
du metus ir 7 mėnesius savo 
trumpo amžiaus praleido vai
kų paralyžiaus ištiktų vaikų 
ligoninėj, o po išėjimo iš ligo
ninės kas savaitę dalyvauja 
aukų rinkimo ceremonijose, 
kurios kas metai pravedamos' 
sąryšyje su prezidento gimta
dieniu ir kurių įplaukos ski- i 
riama gelbėjimui tos žiaurios' 
ligos aukų.

/________________

Mergaitės Nužudylojas
Mirė Elektros Kėdėj i

Thomas Conroy, 39 m., dže- 
nitorius, numarintas elektros' 
kėdėj sausio 29-tos vakarą, j 
Jis buvo nuteistas mirtin už ! 
nužudymą 10 metų mergaitės 
Genevieve Connolly, dukrelės 
vienos iš savo artimiausių 
draugų šeimos.

Conroy tą mergiščią buvęs 
įsiviliojęs sklepan savo lytis-' 
kam išgverimui patenkinti.'

Apie Suvažiavimą
I suvažiavimą susiremta dienraščio ščrininkai apsvarstyti 

dienraščio reikalus, susipažinti vieni su kitų atsiekimais ko
lonijose dienraščio platinime, kad sugrįžus iš naujo, su padi
dinta energija, darbuotis to svarbaus apšvietus ir kultūros 
skleidėjo ir organizatoriaus stiprinime.

į dienraščio “Laisves” šėrininkų suvažiavimą, kaip visuo
met, taip ir šiemet, yra kviečiami ir svečiai, tai yra visi tie, 
kurie domisi dienraščio gerove, nors jie ir nėra šėrininkais ar
ba Šerus turinčių organizacijų rinktais atstovais.

Suvažiavimas įvyks vasario 1-mos ryto 10 vai. ir tęsis iki 
prievak ariu.

Apie Bankietą
Vakarienė bus duodama lygiai 6 vai. vakaro. Ji susidės 

iš keptos paukštienos, lietuviškų dešrų, virtų ir žalių dar
žovių,’ dviejų rūšių pyrago, taipgi karštų ir šaltų gėrimų. Bi
lietas tik $1.50 (įskaitant taksus ir šokius). Kad užtikrinti 
sau dalyvumą ir padėti rengėjams padaryti bankietą sėkmin
gu, visi prašomi įsigyti bilietus nelaukiant paskutinės minutes, 
įsigyti tuojau, šiandien.

Gražių dainų programą svečiams duos visų mylimas brook- 
lyniočių Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės.

Bankiete turėsime progos susieiti, pasikalbėti ir pasilinks
minti su tolimaisiais svečiais, lietuvių veikėjais, tų kolonijų 
lietuvių atsiųstais juos atstovauti “Laisvės” šėrininkų suva
žiavime.

Šokiai Per Visą Vakarą
Šokiai prasidės 7 vai. ir tęsis per visą vakarą. Vakarienei 

yra paimta ekstra svetainė, kad netrukdytų šokiams. Vien tik 
šokiams įžanga 50c.

Iki pasimatymo suvažiavime ir bankiete! ~

Susipažinkite su 
“Teodolinda”

Maspetho Literatūros Drau
gija ir Darbininkų Susivieniji
mo kuopa bendrai kviečia vie
tinius ir apylinkės lietuvius 

'susipažinti su “Teodolinda”, 
[sekmadienį, 8-tą dieną vasa
rio, New National svetainėje, 
61-60 56th Road, Maspethe, 
4-tą valandą po pietų.

Vaidinime komedijos “Teo
dolinda” dalyvauju, žymūs 
Liaudies Teatro nariai,' kaip, 
tai, J. Judžentas, J. Lazaus
kas, J. Stankaitienė ir kiti. 
Apie patį veikalą nieko nc- 
pranešime—turite patys ateiti 
ir pamatyti.

įžanga tik 55 centai ypa- 
tai, už kurią įžangą ne tik su
sipažinsite su “Teodolinda”, 
bet ir išgirsite Aido Chorą su 
naujomis dainomis.

Po vaidinimo ir dainų bus 
šokiai prie smagios orkestrus, 
o maspethiečiai vaišins daly
vius su skaniais valgiais ir gė
rimais.

Kviečiamo visus dalyvauti 
kartu pasilinksminti ir parem
ti mūsų organizacijas.

Rengėjai.

Aplankius Draugą Hermaną

/Amerikos Rusu Komitetas 
per savo pirmininką kuni
gaikštį Vladimir V. Kouda- 
sheff įteikė Rusijai Karo Pa
galbos, Ine., iždininkui Pierre 
Jay $45,000 čekį teikimui me- 
dikalės pagalbos Sovietų Sa
gai’.

Amerikos Rusų Komitetas 
davė didžiausią iš visų atskiri 
organizacijų aukų tam tikslui 
Komitetas, kurio sąstat£ ran 
dasi tokios Amerikos rusų įžy 
mybės, kaip metropolitas Ben 
jamin, Dr. Serge Koirssevits 
ky, Josef ir Rhossina Lhevin 
ne, pasižadėjo ir toliau remi 
Rusijai medikalės pagalbo 
teikimo , darbą. Kunigaikšti 
Koudasheff pareiškė, jog, ne 
žiūrint religinių ar politini 
skirtumų, visi Amerikos rusa 
yra susivieniję už paramą Rv 
sijos žmonėm ir sumušimą hi! 
lerizmo.

Koudasheff yra buvęs Rus 
jos Gvardijoj ir Imperatorių 
kos Diplomatijos tarnyboj. J< 
dėdė Nicholas buvęs Rusijo 
ambasados šioje šalyje virš! 
ninku laike pasirašymo Rusi 
Japonų sutarties 1905 metais

Laisvės Radio Programoj 
pereitą ketvirtadienį girdėta 
daug svarbių pranešimų apie 
lietuvišką verslą—įvairių įs
taigų pasiskelbimų, o taip pat 
daug žinių-žinelių apie visuo
menišką veiklą, tarpe tų, apie 
Lietuvių Komiteto Amerikai 
Ginti svarbų masinį mitingą 
Amerikos gynimo reikalais, 
surengtą sausio 30-toš vaka
rą, Grand Paradise Ballroom.

įdomia, bent man, naujove 
zra pakaita nuo komentavimo

žinių perdavimą. Mat, vie- 
□n savaitinių žinių sutraukos 
r išvadų apie jas, dabar duo- 
lama tos dienos žinios, kaip 
os ateina iš užrubežių ir di- 
žiųjų mūsų šalies centrų As- 
iciated Pressai, viso pasaulio 
inių gavimo centrui. Man 
atikdavo komentatorius. Iš 
itos pusės, kasdien laukiant 
^galiniai svarbių žinių iš ka- 
i frontų, taip ir dilgina min-

Transporto Unijos Va
dai Tarėsi su Majoru 

Dėl Miesto Subviy

Sėkminga Filmą

noras, kad greičiau ateitų 
:30 valanda ketvirtadienių 
ikarais, kad išgirsti tų svar
ių žinių.

Pavyzdin, pereitą ketvirta
dienį, per dieną dirbus, netu- 
ėjus kada klausyti radio pro-’ 
ramų ar skaityti laikraščių, 
os nepaspringau savo baigia-1 
ios valgyt vakarienės kąsniu, 
ada išgirdau, jog Sovietų Są-

Transporto Darbininkų Uni
jos, CIO, delegacija, vadovau
jama Austin Hogan’o, New 

j York o lokalo prezidento, ir 
Allan S. Haywood’o, naciona- 

I lio CIO direktoriaus, pereitą 
j trečiadienį turėjo su majoru 
LaGuardia pasitarimą, Mies

to Salėjo.

Pasitarime vyriausiai disku- 
suota darbininkų būsimi san- 
tikiai su naujai įsteigta nesu
sipratimams rišti mašinerija 
ir nuo pernai likusia neišsprę
sta kolektyvių derybų proble
ma. Po mitingui, majoras La- 

' Guardia pareiškė reporte- 
Įrianis, jog pasitarimas buvęs 
[įdomus iiy“sugestijos ir pasiū- 
lymai padaryti Hogan’o ir jo 

j bendradarbių yra labai kons- 
1 truktyvūs.”

Unijos viršininkas Hogan 
taipgi pareiškė, jog delegaci
ja išėjus iš pasitarimo “labai 
viltinga, kad majoras padės 
išrišti kai kurias labai rimtas 
problemas, susidariusias prieš 
tranzito darbininkus ir reika^ 
fingas skubių pataisų.”

Paskutinė Diena Be

Pereitą sekmadienį, tai yra 
25-tą sausio, teko aplankyti 
draugą John Hermaną, kuris

Bet bijodamas pasekmių už 
savo blogdarybę, jis ją sude
gino savo prižiūrimų namų šil
dymui kūrenamame didžiulia
me pečiuje. Tačiau piktadary
bė buvo atidengta ir už tai 
jis sumokėjo savo gyvastį.

Mokins Moteris Auto
Mechanizmo

Moterims liuosnorėms am- 
bulansų draiverėms įsteigta 
motorą mechanizmo kursas,

1620 Flatbush Ave., prasidės 
vasario 5-tą. Jas pamokins 
pažinti motorų konstrukciją, 
mokėti padaryti elementariš
kas pataisas, suprasti motorų 
veikmę.

randasi Queens Genaral Ligo
ninėje. J. Hermanas labai 
nuvargintas po sunkios opera
cijos, tačiau jaučiasi jau kiek 
geriau. Linkiu draugui Her
manui greit pasveikti.

Frank Yakštys.

I

Dienraščio “Laisvės” metinis bankietas įvyks šį sekmadienį

Vasario 1 February

Paskubusioji Sovietų filmą 
“Mergina Iš Leningrado” ro
doma 7-ta savaitė Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

Apart tūkstančių vietinės 
publikos, daugelis ''atvyksta iš 
apylinkių, neturėdami kantry
bės laukti, kol ta filmą ateis į 
jų koloniją. Filmą pamatyti 
akstiną dar ir tą aplinkybė, 
kad ateinančibs iš Europos ži
nios apie Sovietų moterų at- 
sižy m ėj imus šimteriopai pa
kartoja “Merginos Iš Lenin
grado” didvyriškumo istoriją 
ir Amerikos žmonėse iššaukia 
vis didesnį susidomėjimą So
vietų atsiekimais ir atatinka
mą jiems pagarbą.

Filmą jau matė ir daugelis 
Amerikos judžių ir scenos įžy
mybių, tarpe tų Greta Garbo, 
Anna Sten, Glenda Farrell, 
Victor Jery, Jessie Royce Lan
dis, Mischa Auer, Gertrude 
Lawrence, Paul Robeson, Lio
nel Stander Margaret-Bourke 
White ir daugelis kitų teatri
ninku ir teatro kritikų.

ungos armijos tą dieną įlavi
nusios nacių linijas pietų fron- 
e ir užėmusios tokią svarbią 
įtotį, kaip Lozovaya.

Vietos lietuvių žinias, kaip 
paprastai, perdavinėjo anaun- 
leris Jonas Ormanas, o pasau
lines ir šalies žinias—Jonas 
Siurba.

Teko nugirsti, jog vasario 
5-tos programoj tikrai būsią 
“kas tai naujo pridėta”, ta
čiau parodymui, kad moku 
tylėti žinant naujovę, palieku 
klausytojams patiems patirti.

K-as.

Dėlto, kad teismą pradėjęs 
teisėjas Wallace susirgo, 12- 
kos vyrų, kaltinamų gTęsme iš 
pieno pirklių išgavus du milio- 
nus dolerių, teismas nutrauk
ta.

Galinga istorija Raudonųjų 
Marininkų 1919 m.

“We Are From Kronstadt”
Didi Sovietų judžių epika.

Gera vakarienė, graži programa', šauni orkestrą šokiams

Aido Choras Duos Puikią Dainą Programą

- BUS GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Kampas Havemeyer Street

Vakarienė bus duodama šeštą valandą vakare, šokiai prasidės septintą valandą vakare
DVI SALES: VIENA ŠOKIAMS, ANTRA VAKARIENEI

VAKARIENEI IR ŠOKIAM BILIETAS $1.50. VIEN TIK ŠOKIAM 50c
< Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus

Irving Teatre
Per savaitę, pradedant sav 

šio 30-tą, rodo Sovietų film 
“Mes Iš Kronštadto” ir frar 
cūziška filmą “Jie Buvo Pe* 
kiese.”

Sovietų filmą perstato die 
vyriškas Raudonojo Laivyn 
kovas didžiosios revoliucija 
ir po to sekusios intervencij 
dienose. Ji yra tuomi atvai’ 
davime laivyno, kuomi yra fi 
ma “Čepajevas” armijos si 
tyje. _________________

PARDAVIMAI
Parsiduoda patogus gyvenimui vi 

nos ir dviejų šeimų, namai. Kair 
$4990. Imok'ėjimo nereikia. Išmok: 
ma po $50 į mėnesį. Kreipkite: 
8520 — 87th St., Woodhaven, L. I 
N. Y. (26-27)

“RANDAVOJIMAI
Reikalinga lietuvė viduramžė mc 

teriškė prie lengvo namų darb< 
Valgis, kambarys ir mokestis. Nėr 
skalbinių. Namuose gyvena tik vū 
nas asmuo. Gražūs namai Flatbus' 
sekcijoje, Brooklyne.

Šaukite: Es. 5-1245.

Išsirandavoja tinkamas viena: 
vyrui fornišiuotas kambarys, gar 
apšildomas, Williamsburgh sekcijo 
je. Arti gerų restauracijų ir patog 
traukiniais komunikacija. Kreipki 
tės: P. B., 364 So. 1st St., Apt. 29, 
Brooklyn, N. Y. (25-27)
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

I 
į

į

Auto Štampas -
šeštadienį yra paskutinė die- 

1 na važiuoti automobiliumi be 
taksų stampos. Sekmadienį vi- 

Isi važiuojantieji su automobi
liumi be taksų stampos rizi
kuoja bile kur būti sulaikytais 
ir nubaustais. Ją reikia įsili- 
pinti žemajame “windshield” 
krašte dešinėj pusėj.

Stampa kainuos $2.09, gau
nama bile kuriame pašto sky
riuje.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Liuterio Draugystės 
metinis piknikas įvyks 20 d. Birže- 
lio-June, 1942. Bus Dexter Parke. 
Prašome kitų organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame daly
vauti mūsų piknike. (25-26)

"Piimos rūšies istorija.” - 
World-Telegram.

“They Were Five”
Su žvaigžde Jean Gabin.

VĖLAI RODOMA ŠIĄNAKT

SULAIKYTA ANT SEPTINTOS SAVAITĖS

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA 

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietų karės slauges clrbančias 
r Taipgi: Trumpesnės Sovietų Filnios:

“Soviet Women” ir “To the Jews of the World” 
ir: SOVIETU KARf:S ŽINIOS

Nuolatiniai nuo 9 vai. ryte — 25c. iki I vai. p. p. šiokioms dienoms

STANLEY THEATRE s‘- n'
VĖLUS RODYMAS SUBATOM

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo k ii basai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

Dr. Martin Luther Draugystes 36-tas

METINIS BALIUS
ADAM YAZAVITO ORKESTRĄ

Gros lietuviškus ir angliškus kavalkus šokiams.

Bus šį šeštadienį
VASARIO-FEBRUARY 7

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand St. Brooklyn, N. T.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 45c. —su taksais.
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