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Vasario 7 dieną sukanka du 
mėnesiai, kai plėšrusis japo
niškas gengsteris paša lingai 
kirto smūgi mūsų jėgoms Per-
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Iv Uoste.

Kitais žodžiais, šiandien su
kanka lygiai du mėnesiai, kai 
tarp Amerikos ir Japonijos 
prasidėjo karas.

Klaida būtu sakyti, kad per 
tuos du mėnesius japonai ne
padarė laimėjimu. Netikėtai 
kirtę smūgi, kaip vokiečiai So
vietams, jie padarė laimėjimu 
Filipinuose ir kitur. Bet, tini
me atsiminti tą žinomą po
sakį : Tas juokiasi geriausiai, 
kas juokiasi paskiausiai!

Didžiausiu laimėjimų japo
nai per tuos du mėnesiu pa
siekė Britų Malajuose. Jie! 
tąjį visą pussali užėmė, užka- į 
yiavo. Traukdamiesi, britai pa- Į 
liko čielybėje jiems daug tur
tų. Japonų kariuomenė dabar 
stovi prie Singapore, kurio i 
žlugimas būtų didelis smūgis i 
visoms Sujungtosioms Tau- . 
toms.

Be to, japonai veržiasi ir j 
pačią turtingiausią britų sritį | 
Azijoj : i Burma, ši sritis ne j. 
tik labai turtinga gamtos tur- j 
tais, bet per ją Chinija gauna 
iš Amerikos ir Anglijos pagal
bos. Jei japonams pavyktų
Burma užvaldyti, tuomet pa
dėtis mūsiškei pusei dar la
biau pasunkėtų.

Iš hollandų japonai kol kas 
nieko didelio ir svarbaus ne
atėmė. Iš australiečių — taip 
pat.

Bet gali būti ir taip, kad po 
dviejų mėnesių karo Ramia
jame Vandenyne atsivers nau
jas lapas. Atrodo, kad Sujung
tųjų Tautų jėgos pradeda ten 
stiprėti ir kerta smūgį po smū
gio patiems japonams. Gal po 
mėnesio matysime ką kitą.

Let’s hope so.'

Amerikinę spaudą pasiekė 
du laiškai, slaptai išgabenti iš 
okupuotos Francijos. Viename 
jų puola į akis šis sakinys:

“Pasipriešinimas Hitleriui 
čia patapo taisykle, ir genero
las de Gaulle ir Stalinas lai
komi populiariškiausiais did
vyriais.”

Pereitais metais ten įvyko 
slaptas suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo visokių politinių pa
žiūrų ir tikybinių įsitikinimų 
žmonių atstovai. Visi vienbal
siai nutarė: Padėti bet kokius 
skirtumus į šalį ir išvien kovot 
prieš Hitlerį. Tam darbui vesti 
sudarytas Tautinis Frontas.

Iš tikrųjų, tai džiuginanti 
žinia!

Laisvietis A. Bimba siunčia 
visiems laisviečiams geriausių 
linkėjimų. Jis dar vis Kalifor
nijoj, bet sako, kad jam ten 
jau pabodę. Matyt, Antanas 
bus pasiilgęs sniego.

Bet šiemet iki šiol ir Brook
lyne sniegas nesilaiko. Kaip 
greit iškrinta, taip greit pale- 
duoja ir susileidžia. Ne taip, 
kaip Rytų Fronte!

Katalikų spauda rašo, kad 
vasario 7 dieną sukako ly
giai 45 metai kai kunigas Ur
bonavičius tapęs kunigu. Tai 
gan diktokas metų skaičius.

Nežinau, tad’ ir hesiimu 
spręsti, kaip kun. Urbonavi
čiui vyksta kunigauti. Jis man 
yra geriau žinomas kaipo lai
kraštininkas, ir kaipo litera
tas, prisidengęs Kmitu.

Kun. Urbonavičius redaguo
ja So. Bostono “Darbininką”. 
Jis pavertė laikraštį į reakci
nį. Per ilgą laiką talpino at
virą pronacišką propagandą. 
Kai kada “Darbininką” kun. 
Urbonavičius pastato greta 
“Keleivio”. O tai reiškia, kad 
žemiau jau nebegalima laik
raščio pastatyti.

Amerikos Lakūnai Laimėjo 
Prieš Daug Didesnes 

Japonų Oro Jėgas
Aptilę Mūšiai Bataan Pusiausalyje 

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, vas. 5. — Karo dcpartmento praneši- 

mas sako:
Filipinų Sritis — Per paskutines 24 valandas Ba

taan pusiausalyje buvo aptilę mūšiai. Įvyko tik paly
ginti mažų susidūrimų tarp žvalgų, ir juose nebuvo 
tokio įtūžimo, kaip pirmiau per paskutines dvi savai
tes. Japonų kariuomenė prieš dešinę mūsų fronto dalį 
yra komanduojama Įeit, generolo Akira Nara, o jų ka
riuomenė prieš mūsų kairę yra komandoje Įeit, gene
rolo Naoki Kimura/ Nebuvo jokio žymaus veiksmo 
nei viename nei antrame sektoriuje.

Holandų Indija — Virš Javos salos,- mažas būrelis 
Amerikos armijos lėktųvų-kovotojų, P-40 rūšies, susi
dūrė 'SU kur kas didesnėmis jėgomis japonų bombane- 
šių, kuriuos lydėjo greitieji jų vijimosi lėktuvai. Įvyko 
kautynės, kur vienas priešų bombanešis ir vienas grei
tasis jų lėktuvas tapo nušauti žemyn. Vienas mūsų 
lėktuvas dingo.

Prezidentas Džiaugiasi, 
kad Pagaminama Daug 
Daugiau Karo Pabūklų

■ ■ "> — r
Washington.’ — Prezid. 

(Rooseveltas sakė, kad jis 
'patenkintas savo patarėjų 
:pranešimais, jog sausio mė
nesį žymiai daugiau paga
minta karo reikmenų ir kad 
pradeda įsikūnyti jo pro
grama.

Savo kalboje kongresui 
mėnuo atgal prezidentas pa
reiškė, jog šiemet turėtų 
būti pastatyta 60,000 kari
nių orlaivių, 45,000 tankų, 
20,000 priešlėktuvinių ka
muolių ir 8,000,000 tonų pre- 
i kinių laivų, nekalbant apie 
karinius laivus ir kitus pa
būklus.

Angly-Japonų Artile
rijos Dvikova

Malajai. — Perkūnuoja 
artilerijos dvikova tarp an
glų iš Singapore salos ir ja
ponų iš pietinės dalies Ma
lajų pusiausalio, per vienos 
mylios vandens siaurumą. 
Anglų kanuolės neatlaidžiai 
bombarduoja japonų ka
riuomenės sutelkimus.

Fašistai Artinasi 
Prie Tobruko

Roma. — Italai skelbia, 
kad jie ir vokiečiai Libijoj, 
stumdami anglus vis atgal, 
pasiekė punktus už 45 mylių 
į vakarus nuo Tobruko.

FILIPINAI. — Matyta 
devyni japonų laivai, kurie 
atgabena daugiau kariuo
menes prieš amerikiečius.

WASHINGTON. — Ame
rikos artilerija Bataan pu
siausalyje sudaužė japonų 
kanuolės ir pozicijas pieti- 
niai-vakarinėje fronto daly
je.

Batavia. — Japonai užė
mė žibalo ir anglies centrą 
Samaringą, rytiniame Bor
neo salos pakraštyje, Rolan
dų Rytinėje Indijoje.

Vedybos Nepaliuosuos 
Nuo Kareiviavimo, Sako 

Generolas Hershey
New York. — Čia kalbė

damas, generolas L. B. Her
shey, vyriausias direktorius 
verstino kariuomenėn ėmi
mo, .pareiškė :

i

“Nuo šiol mes turėsime 
imt ir tuos vyrus, kurie pir
miau buvo atidėti į klasę 
B-l arba net toliau.”

Kada prasidėjo draftavi- 
mas į kariuomenę, nuo to 
laiko iki šiol pusė miliono 
moterų metė darbus. Vy
riausybė supranta, jog dau
gumoje atsitikimų jos nu
stojo dirbusios tuo tisklu, 
kad jų vyrai būtų paliuo- 
suoti nuo karinės tarnybos, 
kaipo “maitintojai” savo 
moterų, sakė gen. Hershey. 
Jis ragino vietines drafto 
komisijas neatidėliot šauki
mo tarnybon vyrų tik todėl, 
kad jie vedę.

Nužiūrima, jog daugelis 
tik ir apsivedė, kad išveng
tų kareiviavimo.

Desėtkų tūkstančių jaunų 
vyrų ėmimas kariuomenėn 
buvo atidėtas dėl blogų 
dantų; bet jeigu jie gali su 
tokiais dantimis šiaip gy
venti, tai galės ir armijoj 
tarnauti, pastebėjo genero
las Hershey.

Naciai Badu Numarina 
Tūkstančius Graikų
WASHINGTON. — Ame- 

rikos vyriausybė sužinojo iš 
visai patikimų šaltinių, kad 
naciai Graikijoj išplėšia 
paskutini maistą iš gyven
tojų ir priverčia tūkstan
čius graikų ypač jų kūdi
kių, mirti badu.

LAIKRODŽIAI PIRMYN!

Pusiaunaktyje iš sekma
dienio i pirmadienį pasuki
te laikrodžius viena valan
da pirmyn — prasidės kari
nis dienos šviesos taupymo 
laikas visose Jungtinėse 
Valstijose.

Artinasi Atvadavimo Raudonoji Armija Artinasi 
Valanda Baltijos ResT™ Smolensko ir Charkovo;

Perkerta Naciam Gelzkeliuspubliką Sako Kalinin
Maskva. — Sovietu Sa- v c.

jungos pirmininkas Michail 
Kalinin vas. 5 d. užreiškė, 
jog “arti jau ta valanda, 
kad visos (vokiečių) užim
tos Tarybines Respublikos 
sugrįš Į savo šeimą.”

Jis sakė, kad Hitlerio sva
jonė apie užkariavimą “da
bar vejąsi, kaip šešėlis, Hit
lerį,” bėgantį atgal skersai 
snieginių Rusijos karo lau
ku.

Labai padidinta Raudono
ji Armija artinasi prie sie
nų Baltgudijos, Estonijos, 
Latvijos ir Lietuvos, o pie
tuose “Ukrainoj kasdien 
grįžta prie savo šalies dau
giau ir daugiau vietų, ku
rias vokiečiai buvo užėmę,” 
pareiškė Kalininas.

Kai kuriose fronto dalyse 
vokiečiai nugrūsti jau 175 
mylias atgal, nežiūrint, kad 
jie įtūžusiai kovoja už kiek
vieną colį žemės, sakė Kali
ninas: 

BUVĘS ANGLIJOS ATSTOVAS 
SOVIETAM RAGINA NUOŠIR

DŽIAI REMTI JŲ KOVA
London. — Sir Stafford stabdytų vokiečius (kurie 

Cripps, buvęs Anglijos am- ruošiasi pavasarinei ofensy-
basadorius Sovietam, įspė
ja Angliją ir Jungtines 
Valstijas, kad šios dvi šalys 
žadėjo remti Sovietų Sąjun
gą karo pabūklais, tai ir tu
ri nuoširdžiai remti. Savo 
straipsnyje Amerikos spau
doje jis rašo:

“Rusai yra tokie žmonės, 
kad labiau, negu bet kuri 
kita tauta pasaulyje žiūri į 
dalykus daiktiškai,. kaip jie 
tikrumoje yra. Jie negal už
simerkti ir nematyti praei
ties faktų; neigi jie gali 
tuojaus nusikratyti nuožiū
ros, kuri savo laiku turėjo 
tikro pagrindo.

“Jie nori, kaip kad ir mes 
norime, žinoti, kokiuose 
santikiuose mes esame. Ar 
mes tik laikinai esame jų 
draugai, savais sumetimais, 
ar mes stengsimės pertai
syti savo santikius su jais, 
kad susidarytų tvirtesni ir 
geresni ateities pamatai 
tam jų ir mūsų?

“Mes turime parūpint 
(Sovietam) pabūklų, kad jie 
sėkmingomis mašinomis su-

NAUJA “LAISVES” SKAITY
TOJAM APYSAKA

Kreipiame visų skaitytojų dėmėsi, kad greitu laiku, 
kai tik pasibaigs Valstiečio Sūnaus raštas “Nematomo
ji Priešo Armija,” mes pradėsime spausdinti “Laisvėj” 
Lietuvos rašytojo Jono Marcinkevičiaus puikią apysa
ką: “Benjaminas Kordušas.” Užtikriname, kad kiek
vienam skaitytojui toji ąpysaka patiks.

! Todėl prašome visus mūsų draugus ir prietelius apie 
tai pasakyti savo pažįstamiems ir draugams, kad jie 
užsisakytų “Laisvę” arba bandytų gauti ją iš savo pa

žįstamų bei draugiu ir skaitytų tą įdomią apysaką.
i REDAKCIJA.

“Hitleris paaukojo viską, 
besistengdamas įvykdyt sa
vo svajonę — užimt Mask
vą. Brangiai jis užmokėjo 
už tą svajonę. Jis užmokės 
dar daugiau.”

Sovietai pradėjo ofensyvą 
pagal atydžiai išdirbtą pla
ną po strateginio pasitrau
kimo, kuris davė laiko Rau
donajai Armijai sumobili- 
zuot dar milionus valstiečių 
ir darbininkų į galingą už
puolimo jėgą.

Kalininas pastebėjo, kad 
rusai neturi intencijos duot 

'vokiečiams laiko apsistot, 
apsikast ir taip laukt, kol 
jie galėtų pavasarį pradėt 
savo ofensyvą prieš Sovie
tus:

“Vokiečiai niekada neat
griebs veiksmų iniciatyvos, 
kurią Raudonoji Armija da
bar yra laimėjusi,” pridūrė 
Sovietų Sąjungos pirminin
kas Kalininas.

vai).
“Jeigu mes savo, pastan

gomis padėsime rusams nu
lemiamai laimėti prieš pa
vasarinę vokiečių ofensyvą, 
tai mes išgelbėsime ne tik 
šimtus tūkstančių rusų gy-
vybių, bet taipgi anglų ir 
amerikiečių gyvybių.

“Labai, labai svarbu, kad 
mes (Anglija ir Amerika) Į 
pristatytume Sovietam bent 
tiek karo pabūklų, kiek pa
sižadėjome, nes Sovietų val
džia pasitiki tais pasižadė
jimais, planuodama savo žy
gius; ir mes neturime suvilt 
Sovietų. f

“Bet karai yra vedami ne

Maskva. — Kai naciai ko
rė partizaną kovotoją, 16 
metu berniuką Aleksandra 
Čekaliną aikštėje jo mieste
lio Lichvino, jis ir kariamas 
sušuko:

“Jūs negalite visų mūsų 
pakarti! Perdaug mūsų yra.! 
Mes laimėsime pergalę!”

Naciai paliko jo kūną ant pabrango;
. kartuvių ir jis kybojo 20 .dytojų pelnai labai pakilo,

tik medžiagomis ir ginklais j dienų, kol Raudonoji Armi- pajp nurodo Walter P Reu- 
—Sovietų Sąjungai reikia ir,ja atėmė ta miesteli iš vo- ther
mūsų dvasinės paramos ir kiečių.
tikro draugiškumo, kaip ~ o , 
kad mum reikia ir Sovietu' Dabar Sovletl^ vyriausy-, dra..S7i„.n k ® Vbė suteikė aukščiausią gar- per Pirmus devynis metų 

i-m-m rii |bę tam didvyriui jaunuoliui menesius ta korporacija vi- 
dzin fabrikiniu P-ilimvbin |P° mlrtles ~ pagerbė jį Le- autiniai savo po pel azių lapiiKinių ganmynių, i . Ordinu su Aukso no nuo kiekvieno darbimn- 

* . “I Žvaigžde. ko, 0 1941 metais per tuos
, . . . inačius mėnesius — jau po

, Syklu,,b?vo fu?.eikba ^*<$1,366 pelno nuo kiekvieno 
bės ženklai ir dešimčiai kitų darbininko

Kada General Motors fa- 
PrijS nacius. brikai bus pertvarkyti ga- 

Al. Čekahnas daugeli kar-'niįnimui tankų ir kitų karo 
tų per vokiečių frontą ga- j)abūklu, tai, sakoma, juose 
beno ginklus, ir amuniciją dirbs 450 tūkstančių darbi- 
partizanams ir atliko svar-injnkų, o kituose taip per- 
bius uždavinius kaipo zval- tvarkytuose auto, fabrikuo- 
£as< se — dar 250 tūkstančiu

Pagaliau jis susirgo ir gu-'darbininkų.
Įėjo savo tėvų name Lich-1 '_______ _

jasi pramonės įrengimais 
visu savo užimtu kraštu Eu- c- v v

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Pralaužė Nacių Liniją Netoli Charkovo

London. — Pranešama, 
kad rusai artinasi prie Smo
lensko, svarbiausio toj fron
to dalyj nacių apsigynimo 
centro, esančio už 230 mylių 
į vakarus nuo Maskvos. So
vietu kariuomenė artinasi ir 
prie Charkovo, Ukrainos 
didmiesčio, nepaisant, kad 
vokiečiai įnirtusiai, despera
tiškai priešinasi.

Per dieną raudonarmie
čiai užmušė daugiau kaip 
6,000 nacių įvairiose fronto 
dalyse nuo Leningrado iki 
Azovo Jūros; o Sovietų laT 
kūnai sunaikino bei išblaškė 
dar 3,140 vokiečių.
PRALAUže nacių lini
ją NETOLI CHARKOVO

Vokiečių pranešimai pri
pažino, jog verda mūšiai 
Bielgorodo priemiesčiuose, 
38 mylios į šiaurius nuo 
Charkovo, prie geležinkelio, 
einančio į Kurską; ir šis 
Sovietų prasimušimas pir
myn stato pavojun kairįjį 
šoną vokiečių armijos, gi
nančios Charkovą, v

Raudonajai Armijai ten
ka grumtis per sniegus še
šių pėdų gilumo; tie sniegai 
trukdo greitumą sovietinių

Net Nacių Kartuvės 
Nenutildė Jaunuolio 
Karžygio Balsą

jaunuolių karžygių, partiza-'

vine. Vokiečiai apsupo tą 
namą. Tuomet jis pasigrie
bė rankinę granatą, išbėgo 
i kiemą ir metė ją vokie
čiams po kojų; bet granata 
nesprogo, ir naciai suėmė 
berniuką. Jie mušė jį ir vi
saip kankino, versdami iš
duot savo draugus.. Bet jis 

i nieko neišdavė; tada ir bu
vo pakartas.

žygių ir patarnauja vokie
čiams gintis.

SOVIETAI KAPOJA NA
CIŲ SUSISIEKIMUS

Maskva. — Raudonarmie
čiai jau arba perkirto arba 
’gali bile laiku perkirst ’ge
ležinkelį tarp Leningrado ir 
Vitebsko, kaip praneša As
sociated Press, amerikiečių 

I žinių agentūra. Ji teigia, 
ikad sovietinė kariuomenė 
jau tikrai perkirto vidurį 
geležinkelio, einančio nuo 

jRževo per Viazmą į Brians- 
;ką, ir tuomi įstatė pavojun 
visus nacių susisiekimus ge
ležinkeliu tarp Oriolo, Kurs
ko, Charkovo ir Stalino.

RAUDONARMIEČIAI TIK 
Už 85 MYLIŲ NUO LAT

VIJOS SIENOS
London. — Anglų radijas 

perleido pranešimą iš Kui- 
biševo, kad jau kelios die- 
mos siaučia didžiulis mūšis 
■arti svarbaus miesto šiaur
vakarinėje fronto dalyje.

Manoma, jog tas miestas, 
tai Velikije Lūki, geležinke
lio centras tarp Maskvos ir 
Rygos, į vakarus nuo Rže- 
vo, ir tik už 85 mylių nuo 
Latvijos rubežiaus.

Auto. Darbininkai Rei
kalauja po Dolerį Dau
giau Algos per Dieną
Detroit, Mich. — Jungti

nė Automobilių Darbininkų 
Unija - CIO reikalauja, kad 
General Motors korporacija 
pridėtų savo darbininkams 
po dolerį algos per dieną ir 
pilnai pripažintų unija.

Pridėt algos reikalauja
me dėl dviejų priežasčių. 

IViena, pragyvenimo kaštai 
; antra, tai sam-

direktorius CIO uni- 
jistų, dirbančių General Mo
tors fabrikuose. Užpernai

Sovietai Atkariavo
! Petropavlovką

London, vas. 6. — Sovie
tai atėmė iš vokiečiu mies
tą Petropavlovką, 110 myliu 
į pietus nuo Charkovo ir 63 
mylios į rytus nuo Dniepro- 
įpetrovsko, didžio pramonės 
centro.
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gauti didžios pagalbos iš Sumatra salos. 
Ir Singaporas turi išlaikyti apgulą, turi 
suteikti progą Anglijai ir Amerikai su
kuopti ten reikalingas jėgas Japonijos 
parbloškimui. Singaporas turi daug kar
tų geresnes sąlygas, kaip Amerikos ka
riai Bataan pussalyj kurie kaunasi gene
rolo MacArthur vadovystėj.

Anglai per šimtą metų ginklavo Hong- 
Kong, prieplauką ir tvirtumą. Ji taip pat 
buvo ant salos. Bet jie į porą savaičių 
atidavė ją Japonijos jėgoms. Anglai per 
metų metus ginklavo Singaporą, vadino 
“Rytų Gibraltaru” ir dabar jis turi išlai
kyti apgulą. Anglai puikiai laikėsi užim
toje nuo italų Tobruko prieplaukoj, kol 
jie iš ten buvo išlaisvinti. Linkėtina 
jiems ir Singapore drąsiai ir pasiryžu
siai kovoti, kad vėl nepasikartotų Hong- 
Kongo negarbinga istorija.

“LAISVĖS” BAZARAS
Iš priežasties bankieto, 

bazaro reikalas buvo lyg ir 
primirštas. Dabar turime jį 
imti greit ir rūpestingai. 
Nes laikas jau trumpas. Do
vanų iki šiol gavome:

Drg. S. Puidokas iš Rum
ford, Me. ant blankos su
rinko ir prisiuntė $5.80. 
Aukojo: S. Yankauskas $2, 
A. Kielienė 50c, S. Puido
kienė 50c, ir S. Puidokas 
50c. Po 25c aukojo: A. čiu- 
zas, J. Šaltmerienė, S. Mar- 
šauskienė, J. Vinskiene, S. 
Lindautienė, ir J. Romanas. 
Po 15c: E. Klemauskienė ir 
A. Baividienė.

jas Roche galėjo daryti 
sprendimą.

Teisme Šneidermanas pa
tiekė ne tik savo parody
mus, bet ir liudijimus Le
land Stanford© Universite-

N. J. padovanojo to profesorių Walterio 
rankų darbo gražią kaldrą. Thompsono ir H a r o Ido ščiausiam Teismui ir su ku-

Chapmano Browno; tuo rįuo generaliam prokurorui

Daiktais apdovanojo šie 
draugai:

Drg. Burkauskienė iš Eli
zabeth,

Konstitucija daro skirtumo. 
Įstatymai nedaro jokio skir
tumo.” (Byla Osborne’o 
prieš United States Ban
ką, 9 Wheaton 738, 1824 m.)

Tai yra vienintelis klau
simas, kurį teks spręst Auk-

Drg. Lingiene iš Hart
ford, Conn, prisiuntė tuzi- tarpu valdžios pusė rėmėsi Biddle’ui reikės susidurti: 
na r a n k o m išsiuvinėtų tiktai nuomonėmis kapito-1 
rankšluostėlių. Hartfordo no “Red” Hynes ir tūlo Mi- 
Moterų Kliubas parengime les J. Humphreys’o, nepa- 
surinko ir prisiuntė $31.26. Tenkinto ir kerštaujančio

Petras Poliokas iš Great eks-komunisto, kuris buvo
Necko padovanojo brangų išmestas iš savo unijos ir 
gražiai skambinantį sieninį kurį teisių kolegijos deka- 
laikrodėį.

Drg. Geo. Klimas

Ar Jungtinės Valstijos lai
kysis politikos, nusakytos 
Konstitucijos Keturiolikta
me Pataisyme, ar bus dvie
jų klasių piliečiai, vieni — 
čiagimiai, visada apsaugoti 
nuo tų, kurie mėgintų atim
ti iš jų pilietybę, o kiti — 
naturalizuoti piliečiai, kurie 
turi pilietybę tik kol ją kas 
teikiasi pakęsti ir kuri vi-

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Žodis Apie Pabalčio Ateitį
Vakar dienos “Laisvėje,” kaip gerbia

mas skaitytojas, be abejo, bus pastebėjęs, 
tilpo svarbus ir įdomus raštas. Jį paga
mino Estijos, Latvijos ir Lietuvos pre
zidentai su tų kraštų žymiais piliečiais. 
Raštas yra polemikinio pobūdžio, ir jis 
turi didelės politinės reikšmės.

Tiek Europoje, tiek Amerikoje atsi
randa žmonių, kurie pradeda rėkti, būk 
Pabalčio kraštų žmonės nenorį, kad ten 
“rusai” sugrįžtų. Ką gi tas reiškia? Ogi 
reiškia tai, kad tegu “rusai” (Raud. Ar
mija) nemuša vokiečių, tegu vokiški na
ciai pasilieka Pabalčio kraštuos, tegu 
jie smaugia tų kraštų žmones!...

Tokius gandus, tokias mintis leidžia, 
aišku, vyriausiai visokį Hitlerio agentai, 
— pasamdyti ar savanoriai. Ir tasai ka
čių koncertas kaip tik prasidėjo tuomet, 
kai Raudonoji Armija pradėjo ofensyvą, 
kai ji pradėjo šluoti fašistinį brudą iš 
Sovietų Sąjungos respublikų!

Tuo būdu šiame pareiškime Pabalčio 
kraštų vadai ir padarė pasauliui pareiš
kimą, trumpai atžymėdami, ką per trum
pą laiką tarybinė santvarka Pabalčio 
kraštų žmonėm davė ir ką žada. Pareiš
kimas baigiasi šiais įsidėmėtinais žo
džiais:

“Latviai, estai ir lietuviai dabar kovo
ja petys petin išvien su savo draugais 
rusais eilėse Raudonosios Armijos ir par
tizanų būriuose prieš kruvinus vokiečius 
įsiveržėlius.

“Visos mūsų respublikų piliečių mintys 
yra atkreiptos į vieną tikslą — kuo grei
čiausiai išvyt gaujas vokiečių fašistų ir 
grobikų iš mūsų gimtinių žemių ir su
grįžt į skaisčiuosius laikus mūsų laisvo
jo tarybinio gyvenimo.”

Be abejo, ir lietuviškiems Hitlerio' 
agentams — atviriems ir prisidengu
siems — šis pareiškimas nepatiks. Bet 
Lietuvos liaudis ir platūs lietuvių sluogs- 

•. niai užsieniuose džiaugsis tais lietuvių 
tautos sūnumis, kurie muša Hitlerį ir 
yra pasirįžę išvyti jo govėdas iš Lietu
vos žemelės ir juos išlaisvinti.

Singaporo Apgula
Tai jau Singaporas, galingiausia Ang

lijos prieplauka ir tvirtuma Tolimuose 
Rytuose, apgulta imperialistinių Japoni
jos jėgų. Singaporas yra ant salos. Prie
plauką ir tvirtumą su orlaivių laukais 
nuo Malajaus pussalio skiria mylios plo
čio vandens pertaka. Iš jūrų pusės Sin
gaporas yra atviras Anglijos, Holandi- 
jos ir Amerikos laivams. Japonija bando 
Singaporą paimti sausžemio jėgų pagalba.

Abelnai Singaporas yra daug geresnėj 
padėtyj, kaip Sovietų prieplauka ir tvir
tuma Sevastopolis arba Leningradas. Le
ningradas buvo apsuptas veik iš visų pu
sių, tik per Lagodos ežerą palaikė susi
siekimą su kitomis Sovietų Sąjungos da
limis. Ir tas susisiekimas buvo puolamas 
finų ir vokiečių. Sevastopolis yra ant 
sausžemio, prie jo nacių, Rumunijos, 
Vengrijos ir Italijos jėgos buvo priėję 
arti. Kiekviena pėda žemės priešą arti
no prie tvirtumos. Net paprasta Sovietų 
prieplauka Odesa ir tai išlaikė 65 dienų 
rumunų, vengrų ir nacių apgulimą. Tik 
po to, kada Odesa pasiliko toli užnugaryj 
fronto, kada Raudonoji Armija ten išnai
kino pusę Rumunijos armijos, sako, kad 
rumunų nuostoliai siekė apie 150,000, 
tai Raudonoji Armija laivais pasitraukė 
iš Odesos.

Singaporas yra nepalyginimai geres
nėj padėtyj, kaip buvo Odesa, Sevasto
polis ir Leningradas. Singaporas gali

Naciai Apie Rusų Kovingumą
Kada Raudonoji Armija sulaikė Hit

lerio armiją ir pradėjo ją varyti atgal, 
tai pasaulyj prasidėjo vėl nauji spėlioji
mai. Tas primena Hitlerio karo pradžią 
prieš Sovietų Sąjungą.

Pamename, kada Hitleris ir jo fašisti
niai razbaininkai užpuolė Sovietų Sąjun
gą, tai “Naujienos” ir kiti politiniai ban- 
krūtai pranašavo už kelių savaičių Hit
leriui pergalę. Panašios nuomonės buvo 
nemažai ir apverktinų “karo specialis
tu,” kurie patingėjo suprasti naujus 
ginklus, naują karo taktiką ir strategi
ją, o labiausiai susipažinti su Sovietų 
Sąjungos apsigynimo ir vidaus jėgomis. 
Jie pranašavo Hitlerio laimėjimą.

Ir Hitlerio ir jo talkininkų armijos ėjo 
pirmyn. Berlyne su muzika, dideliu 
triukšmu, “fanfarais,” garsino kiekvieno 
miesto užėmimą. Tūliems atrodė, kad ne
bus jėgos, kuri sulaikys Hitlerio “nesu

laikomą armiją.”
Bet Raudonoji Armija ne tik sulaikė 

ja, bet geriausias Hitlerio, Vengrijos, 
Finliandijos, Rumunijos armijos dalis iš
naikino. Ir “nesulaikoma Hitlerio” karo 
mašina priversta trauktis atgal, ir ji tu
rės trauktis.

Dabar nauji spėliojimai. Patsai bandi
tas Hitleris sako, kad būk jo armiją su
laikė ne rusai, bet žiema, vienok, ketina 
keršinti ne žiemai, bet rusams, kas paro
do Hitlerio veidmainystę. Vėl apsivils tie 
“karo specialistai,” kurie mato Hitlerio 
armijos pralaimėjimą tik žiemoj, kurie 
pranašauja nesulaikomą “pavasario- 
ofensyvą.”

Čia keletas faktų apie tai, kas muša 
Hitlerio armiją, žiema ar Raudonoji Ar
mija. Raudonarmiečių suimtas vokietys 
leitenantas Ernst Hartung iš 298 pėsti
ninkų divizijos sako: “Sovietų ofensyvą 
pietų fronte buvo visai mums nelaukta, 
o ypatingai tankų atakos. Iki pradžios 
tos ofensyvos mūsų divizija buvo netekus 
pusę karių.”

Rasti dokumentai pas užmuštą nacių 
generolą Brizon, komandierių 52-ro kor
puso, sako: “Maršalo Brauchitch atsta
tymas iš komandos pagimdė daug kalbų 
ir painiavų. Disciplinos laužymas padidė
jo... Rusų atakos baisiai galingos.”

Leitenantas Widitz rastas užmuštas, 
pas jį užrašų knygelėj pasakyta:

“Lapkričio 1 d. grįžau į savo kuopą. 
Aš buvau labai nustebęs, kai sužinojau, 
kad iš senų mano karių veik nieko neli
ko. Iš 165 karių jau 40 buvo užmušta, 83 
sužeista... Lapkričio 13 dieną rusai ve
dė prieš mus baisią kanuolių ugnį per 
keturias valandas. Po to jie atidengė iš 
didelių, 150 milimetrinių kanuolių ugnį. 
Mano kuopoj daug užmuštų ir sužeistų.

“Gruodžio 5 dieną mano būrys, kuris 
saugojo kryžkelę, buvo rusų kanuolių 
ugnies sunaikintas. Po to jie paleido bai
sią kulkasvaidžių ugnį. Mes palikome 
mūsų tankus ir tris kanuoles... Išbuvo
me dešimts valandų sniege, to pasekmėj 
daug karių nušalo ausis, nosis ir kojas. 
Tik devyni kariai iš kuopos liko tinkami 
mūšiui.

“Rusai pradėjo ofensyvą,' mes traukia
mės. Mūsų kuopa jau pasitraukė 60 kilo
metrų (40 mylių). Keliantis per upę le
das sulužo ir mes ten netekome kanuo
lių, vežimų ir amunicijos. Viso vos suran
kiojau 13 žmonių tinkamų mūšiui iš ma
no buvusios kuopos 165 karių.”

Pas užmuštą nacių oficierių iš Hitle
rio Gvardijos (SS) Devinto Bataliono 
užrašų knygelėj tarpe kitko pažymėta:

“Sausio 9 diena, mano batalionas nete
ko 180 žmonių. Rusai nakties laiku šaudo 
iš didelių mortirų.

“Sausio 10 diena. Pereitą naktį išbu
vau komandos punkte. Hitleris išleido 
patvarkymą, kad mes turime gintis iki 
paskutinio žmogaus, kas reiškia mums

Drg. J. K. Navalinskienė 
iš Binghamton, N. Y. ant 
blankos surinko ir pridavė 
$4.25. Aukojo: N. Yudikai- 
tienė $1, A. Navalinskas $1, 
J. Undrėjūnas $1, J. ir K. 
Vaičekauskai $1, ir K. Juo- 
zapaitienė 25c.

Drg. A. Shounienė iš New 
Haven, 
surinko 
Aukojo:
Didžiūnas 50c, A. Petkienė skubėti. 
50c, J. Petkus 50c, S. Mason 
50c, J. Šukaitis 50c, B, Med
ley 50c, J. Miliauskas 50c, 
O. Latvienė 25c, J. Žolynie- 
nė 25c, A. Stakonienė 25c, 
ir A. Šaliunienė 25c.

nas, prof. Landis, Bridges 
iš byloje, pavadino tokiu liū- 

Brooklyno padovanojo 6 ka-'dytojum, kuriuo neverta pa
valkų “Vanity Set”. Drg. A. si tikėti. Pasiremdamas tais 
Balčiūnas padovanojo gra- liudijimais, šis teismas pa-'sada gali būti atšaukta?

“...Mes atrandame} štai kame klausimas, o ne
• Vi • V • \ '

žią, dviejų svarų dėžę sal-.reiškė: “...Mes atrandame! štai kame klausimas, o ne 
dainių. (griežtai p r ieštaraujančias’komunizme, kaip p. Willkie

E. Kukenienč iš Linden, viena kitai nuomones dėl to, taip gerai pasakė.
N. J. dovanojo puikų rankų kokius veikimo būdus Ko- Aukščiausias Teismas 
darbo stalui užtiesalą.' *

Bazaras įvyks vasario 
(Feb.) 20, 21, 22, 23 dieno
mis. Bus Central Palace
salėse, 16 ir 18 Manhattan

Conn, ant blankos Ave., Brooklyn, N. Y. Tat 
ir atsiuntė $7.50. laikas labai trumpas. Su do-
LDS 16 kp. $3, J.'vanomis bazarui reikia su-

LDS 185 kuopa iš East

tinionis iš W a t e r b ury, 
Conn. $1.

imunistų Partija siūlo.” Bet šneidermano byloje vėl turi 
progą nušluot šalin skers- 
paines, kuriomis užverčia
mas takas konstitucinės pa
žangos, ir Jungtinių Valsti
jų generalis prokuroras ga
li padėt šiam reikalui, pa-

“Laisvės” bazaras yra vi
sos Amerikos lietuvių rei
kalas. Iš visur laukiame 
bazarūi dovanų. “Laisvė” 
yra visų demokratiją bran
ginančių lietuvių dienraštis. 
Visiems reikia rūpintis 
“Laisvės” palaikymu. Todėl 
kiekvieno reikalas yra prisi
dėti prie šio bazaro.

“Laisves” Administrac.

Šneidermano Byla

paskui, ažuot priimt Šnei
dermano nuomonę, ką, jo į- 
sitikinimu, Komunistų Par
tija reiškia jam, tai teismas 
nusprendė priimt pažiūras 
Šneidermano priešų ir tada 
paties teismo ;........
primesti Šneidermanui (ne
va) kaip jo nuomones.

Šneidermano byla sudaro 
rimtus ir nuolatinius pavo
jus naturalizuotiems pilie
čiams, kurių jie niekada ne
galėtų išvengti. Pilietybė, 
įgyjama per natūralizaciją 
virsta ne tik antros klasės 
pilietybe, bet laikinąja, są
lygine pilietybe, kuri visuo
met galėtų būti atšaukta. 
Nes kol tik žmogus gali bū
ti statomas atsakomybėn už 
savo politines, sociales ar 
ekonomines pažiūras ir nuo
mones, tol jis priklausys 
nuo malonės galingųjų biz
nių ir valdininkų, kurie

aiškinimus'skelbdamas, jog valdžios po-
litika yra tokia, kad jokiam 
naturalizuotam piliečiui nie
kada nėra reikalo bijot pra
rast pilietybę dėl jo pažiū
rų ar nuomonių, ir kad sykį 
teisėtai gauta pilietybė,' vi
suomet liksis neliečiama.

Tinkamesnių komentarų 
apie Šneidermano bylą ne
galima būtų surast už seka
mus prezidento Roosevelto 
žodžius:

“Aš giliai susirūpinęs dėl 
daugėjančių pranešimų, kad 
samdytojai paleidinėja dar
bininkus kaipo svetimšalius 
arba net sveturgimius pilie
čius. čia yra rimtas daly
kas. .. Paleidinėdami ištiki-

inei-

žala 
negu 

Šneider-

Rašo advokatas Abraham Unger.
(Pabaiga)

Jei valdžia buvo nepaten- 
valdžia buvo nepaten
kinta Natūralizacijos Teis
mo sprendimu, padarytu 
1927 metais, ji galėjo ape- 
liuot į aukštesnį teismą, į 
Srities Apeliacijų Teismą. 
Jokia informacija, kuria jis 
rėmė savo sprendimą 1939 
metais, nebuvo naujai at
rasta: visos tokios informa
cijos jau 1927 metais buvo 
prieinamos valdžiai. O kad 
valdžia neapeliavo, tatai ro
do, jog valdininkai tuo lai
ku neturėjo jokio skundo 
prieš nutarimą Natūraliza
cijos Teismo suteikt 
dermanui pilietybę.

Šios bylos daroma 
siekia kur kas toliau, 
skriauda pačiam
manui. Niekas geriau to ne
nurodė, kaip p. Willkie, iš
dėstydamas priežastis, ko
dėl jis sutiko eiti į Šneider
mano advokatus ir ginti jį. 
New York Times, 1941 m. 
lapkričio 29 d., pranešdamas 
apie p. Willkie’o įsikišimą į 
tą bylą, rašė:

“Nors p. Willkie atsisakė 
kalbėti apie tą bylą pirm jos 
ateinančio pradinio tardy
mo Washingtone... tačiaus 
yra žinoma, jog jis sutiko 
vesti tą bylą todėl, kad jis 
yra stipriai įsitikinęs, jog 
žemesniųjų federalių teis
mų sprendimai rimtai grū
moja pavojum konstituci
nėms teisėms, užtikrintoms 
visiems piliečiams, nepai
sant jų politinių įsitikini
mų...

“Jis (Willkie), kaip žino
ma, jaučia, kad nežiūrint to, 
jog p. Šneidermanas yra 
prisipažinęs K o m u n i stų 
Partijos narys, tačiau per 
šią apeliaciją bus teisiamos

asmeninės laisvės Amerikos 
piliečio, o ne Komunistų 
Partija. Jeigu Aukščiausias 
Teismas parems žemesniųjų 
teismų sprendimus, tai, p. 
Willkie yra įsitikinęs, bus 
padarytas pavojingas ir 
griežtai n e a merikoniškas 
precedentas, kuris leis teis
mams perkratinėti pilietybę 
visu naturalizuotu ' ameri
kiečių. (Precedentas, tai 
yra . įvykis, kuris gali būti 
pavyzdžiu ar pateisinimu 
kitiems panašiems arba to
lygiems įvykiams.)

“Toks žingsnis, kaip p. 
Willkie manąs, būtų priešin
gas visiems principams a- 
merikinio gyvenimo kelio ir 
mestų abejonę ant kiekvie
no naturalizuoto piliečio.”

Srities Apeliacijų Teis
mas, į kurį šneidermanas 
apeliavo prieš teisėjo Ro
che’s sprendimą, tas teis
mas daleido, kad yra griež
to skirtumo nuomonėse kai 
dėl Komunistų Partijos pa
žiūrų; tuo pačiu laiku jis 
pripažino, kad Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos konstitucija priešinasi 
skelbimui jėgos ir prievar
tos naudojimo. Pripažinęs, 
kaip kad ir reikėjo tikėtis, 
jog yra skirtingų nuomonių 
šiuom klausimu, tai Srities 
Teismas turėjo, pagal įsta
tymus, nuspręsti, jog teisė
jas Roche neturėjo galios 
pakeist -sprendimą kito tei
sėjo, kuris suteikė Šneider
manui pilietybę 1927 metais. 
Nes aišku, kad jeigu teisin
gi žmonės gali laikytis skir
tingų nuomonių, tai šnei
dermano laikymasis vienos 
nuomonių rūšies niekada 
negali būti apgavyste, o ap
gavystė buvo vienintelis 
kaltinimas, kuriuom teisė-

čia veikiausiai mirtį.”
Čia tik kelios ištraukos iš užrašų, ras

tų pas-Hitlerio leitenantus, oficierius, ge
nerolus, kas patvirtina narsą ir sugabu- 
mą Raudonę^ios Armijos.

Dabar Raudonoji Armija varo priešus

priešingi jo nuomonėms. At- mus, gabiai dirbančius dar
bininkus tik todėl, kad jie 
gimę svetur... samdytojai 
būtent kursto nepasitikėji
mą ir pasiskirstymą, per 
kuriuos mūsų priešai tikisi 
sumušt mus.

“Atsiminkite nacių tech
niką: ‘Pjudyt tautą prieš 
tautą, religiją prieš religi
ją, prietarą prieš prietarą. 
Paskirstyt ir nukariauti”

“Mes neturime leisti, kad 
šičia taip atsitiktų. Mes tu
rime neužmiršti, ką mes gi
name : Laisvę, padorumą, 
teisingumą...”

Žagareiviai samdytojai, fa
šistų agentai, penktakolo- 
niečiai ir nepatriotiniai val
dininkai tada gali medžio
ti kaip savo aukas darbo 
unijų narius ir laikyti virš 
jų galvų grąsinimą atimt iš 
jų pilietybę. Ir kas tada ga
lėtų juos sulaikyti, jeigu 
teismas gali bile kada, pu 
penkių, dešimties ar trisde
šimties metų pilietybės, 
priimti priešingą nuaiškini- 
mą naturalizuoto piliečio 
nuomonių?

Tokia teorija yra svetima 
kiekvienam supratimui apie 
amerikonizmą. J u n g tinių 
Valstijų Konstitucijos Sky
rius XIV nustato štai ką:

“Paragr. 1. Visi asmenys, 
gimę ar naturalizuoti Jung
tinėse Valstijose ir priklau
somi jų žinybai yra piliečiai 
Jungtinių Valstijų ir tos linias sūnus Eugenijus J. Sta- 
valstijos, kurioj jie gyve
na.”

Ir 118 metų atgal Aukš
čiausio Teismo vyriausias 
teisėjas John Marshall pa
rašė šį pareiškimą apie A- 
merikos politiką dėlei pilie
tybės (naturalizuoto pilie
čio) :

“Jis tampa nariu visuo
menės, turinčiu visas teises 
čiagimo piliečio ir stovi, 
Konstitucijos akyse, ant tos 
pačios papėdės, kaip ir čia- 
gimis. Konstitucija neįgali
na Kongresą platinti ar 
siaurinti tas teises. Papras
toji galia šalies įstatymda- 
vystes (Kongreso) yra nu
statyt vienodas įpilietinimo 
taisykles, ir šios galios pa- vidurinę 
vartojimas jau ir išsemia 
ją, kas liečia asmenį. Jis 
nieku nesiskiria nuo čiagi- 
mio. piliečio; apart to, kiek

Bayonne, N. J
Džiaugsmas Stanelių Šeimoje

Mūs draugai, A. ir J. Sta- 
neliai, turėjo daug tėviškojo 
džiaugsmo, kai šiomis dieno
mis pas juos svečiavosi jų my-

nelis-Stanley.

Eugene J. Stanley-Stanelis
Jaunasis Stanelis yra baigęs 

: mok y 1< 1 ą (High 
School) Bayonnėj, ir Brookly- 
no Politechnikos Institutą. Vė
liau jis ėmė taip vadinamos 
diesel inžinierystės kursą 
Pennsylvanijos Valstijos Kole
gijoje, kurį sėkmingai užbai
gė. Dabar Eugenijus jau tar
nauja J. A. V. laivyne kaip 
aukšto rango inžinierius.

Linkiu jaunam Staneliui ge
riausio pasisekimo jo einamo
se pareigose. Draugas.

laukan... Amerikos ir Anglijos industri
jos pareiga padėti jai apsirūpinti ginklais 
ir amunicija. Kiekvienas Raudonosios 
Armijos laimėjimas priartina mūsų karo 
laimėjimą ir išgelbsti tūkstančius Ame
rikos karių gyvasčių.
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IL IBĮŪČM j r N AŠ
A. P. ČECHOVAS

Tarp rašytoju, kurie rusų literatūrą iškėlė 
j vieną pirmųjų vietų pasaulyje, visada bus 
minimas didžiojo novelisto, Čechovo, vardas. 
Iki Čechovo rusų literatūroje trumpa, suglaus
ta novelė nebuvo populiari. Tai skaitėsi že
mas žanras ir buvo naudojamas tiktai laik
raščiuose. Čechovas, pirmasis rusų literatūroj 
novelės meisteris, iškėlęs šį žanrą į nepapras
tai aukštą meninį lygį. Bet Čechovas rašė ne 
tiktai noveles. Jis sukūrė visą eilę ilgesnių 
apysakų ir scenos veikalų, kurie ir šiandien 
dar nenueina nuo teatrų scenų.

Šis rusų literatūros meisteris, Antanas Po
vilo sūnus Čechovas, gimė 1860 metais sau
sio menes. 4 dieną Taganroge. Jo senelis buvo 
baudžiauninkas. Tame pačiame Taganroge Če
chovas baigė gimnaziją ir 1879 m. įstojo į 
Maskvos universiteto medicinos fakultetą, ku
rį 1884 m. baigė. (Taganrogas prie Azovo jū
ros; dabar jis užimtas vokiečių.—“L.” Red.)

Dar studijuodamas universitete čecliovas 
pradėjo spausdinti savo kūrinius. Pirmosios jo 
apysakaitės, įdėtos humoristiniuose žurnaluo
se ir reakciniame laikraštyje “Novoje Vre- 
mia.” 1884 m. pasirodė pirmasis jo apysakai
čių rinkinys “Melpomenos pasakos,” 1887 m. 
Mokslų Akademija Čechovui suteikė pusę Puš
kino premijos už apysakų rinkinį “Prietemo
je”. 1890 m. atliko didelę kelionę į Sachaliną, 
norėdamas parašyti knygą apie tremtinių ko
loniją ir katorgą. Tų pačių metų pradžioje ra
šytojas pamažu pradėjo trauktis iš “Novoje 
Vremia” ir pereiti į literatūrinį lagerį su 
“Russkie Vedomosti”, “Russkaja Mysl.”

Plaučių džiova privertė Čechovą išsikelti į 
Krymą, čiame periode jis artimai susibičiulia
vo su Tolstojum ir Gorkiu. 1900 m., carui pa
keitus Gorkio išrinkimą į Mokslų Akademiją, 
Čechovas kartu su Korolenko atsisakė akade
miko vardo. 1904 m. rašytojo sveikata žymiai 
pablogėjo, ir jis liepos 3 d. išvyko į Švarcval- 
dą pasigydyti. Bet jau buvo vėlu ir po kelių 
dienų, liepos 15 d. mirė.

Čechovo kūrybą galima paskirstyti į kelis 
periodus, jo ankstyvoji kųryba, pasižymi link
smu sąmojum, satyra. Jo pirmosios novelės 
skirtos mažos kultūros, beidėjiškam smulkios 
buržuazijos skaitytojui. Jose išjuokiama ky- 
šininkystė, išeikvojimai ir pan. Tas noveles 
Čechovas rašė tik su tikslu užsidirbti. Vėliau 
jis pats apie tuos dalykus atsiliepdavo kaip 
apie nerimtą darbą, dirbamą pagal užsakymą,

A. Čechovas.

VANKA
Vanka Žukovas, devynių metų berniukas, 

prieš tris mėnesius atiduotas mokytis pas 
batsiuvį Aliachiną. Kalėdų naktį nėjo gulti. 
Kai šeimininkai ir pusmeisteriai išėjo į anks
tyvąsias mišias, jis pasiėmė iš šeimininkų 
spintos buteliuką su rašalu, kotelį su aprūdi
jusia plunksna ir, padėjęs prieš save aplanks
tytą popieriaus lapą, pradėjo rašyti. Prieš iš
vesdamas pirmąją raidę, jis kelis karius apžiū
rėjo duris ir langus, pažvelgė į tamsų abroz- 
dą, abipus kurio tęsęsi lentynos su kurpaliais, 
ir giliai atsiduso. Popieris gulėjo ant stalo, o 
jis pats klūpėjo prie suolo ant kelių.

“Brangus senelį, Konstantinai Makaryčiau! 
—rašė jis. Rašau tau laišką. Sveikinu jus ka
lėdų proga ir linkiu tau viso ko iš pono dievo. 
Neturiu nei tėvo, nei mamytės, tik tu vienas 
man palikai.”

Vanka nukreipė žvilgsinį į tamsų langą, 
kuriame šokinėjo jo žvakės atspindis, ir gy
vai įsivaizdavo savo senelį Konstantiną Maka- 
ryčių, ponų Živarevų naktinį sargą. Tai kokių 
65-kių metų mažiukas, liesutis, bet nepapras
tai greitas ir judrus seniokas, su amžinai be
sišypsančiu veidu ir girtom akim.

Dieną jis miega žmonių virtuvėj, arba ple
pa su virėjomis, naktį gi, įsisupęs į savo pla
čius kailinius vaikščioja apie dvaro rūmus ir 
muša savo plaktuvą. Užpakalyje jo eina galvą 
nuleidusi senoji Kaštanka ir šunelis Vijūnas, 
pavadintas taip už savo juodą spalvą ir ilgą, 
lyg žebenkščio, kūną. Tas Vijūnas nepapras
tai mandagus ir meilus, vienodai meiliai žiūri 
kaip į savus, taip ir į svetimus, bet kreditu 
nesinaudoja. Po jo mandagumu ir ramumu 
slepiasi jėzuitiška pagieža. Niekas geriau jo 
nemoka laiku prislinkti ir griebti už kojos, 
įlįsti į ledaunę, arba pavogti vištą. Jam jau 
nekartą atmušdavo užpakalines kojas, kokius 
du kartus jį korė, kas savaitę pusgyviai pri
lupdavo, bet jis visada atgydavo..

Dabar suielis, tu? būt stovi prie vartų ir 
raukia akis į kaimo bažnyčios skaisčiai rau
donus langus ir plepa su dvariškiais, trypsen- 
damas tūbais. Plaktuvas pririštas prie diržo. 

greitomis. Tačiau iš tų visų jo kūrinėlių susi
deda ryški tų laikų papročių komedija, kurios 
herojai, smulkios buržuazijos atstovai. Čecho
vas nesigailėdamas parodė tos buržuazijos 
tamsumą, girtuokliavimą, nekultūringumą.

Nuo 1880 m. satyriškas linksmas Čechovo 
kūrinių tonas pamažu išnyksta. Vis dažniau pa
sirodo apysakos, kurių epilogai nuskamba 
liūdnai. Ir nuo 1887 m. komiškąją novelę pa
keičia psichologinė novelė. Jo kūryboje atsi
randa impresionistinio lirizmo, kuris vėliau 
tampa charakteringas Čechovui.

Apie 1888 m. Čechovas pradeda nebeišsi
tekti ankštuose novelės rėmeliuose. Jis para
šo visą eilę didesnių apysakų (“Nuobodi is
torija”, “Dvikova,” “Palata 6 Nr.”).

Iki 1890 m. Čechovas vaizdavo išimtinai 
miesčioniją, valdininkus ir smulkius dvarinin
kėlius. Nuo 1890 m. rašytojas susidomi ir kai
mu. Pasirodo dvi stambios apysakos “Muži
kai” ir “Dauboje”, kurios sukėlė gyvą polemi
ką. šiomis apysakomis Čechovas sugriovė 
“narodnikų” iliuziją, parodydamas baisią 
kaimo padėtį feodalinės biurokratinės valsty
bės kapitalizmo junge.

Atskirai tenka paminėti Čechovo dramos 
kūrinius: “žuvėdra”, “Dėdė Vania”, “Trys 
seserys”, “Vyšnių sodas.”

Savo dramos kūriniais Čechovas pradėjo 
naują kryptį rusų dramaturgijoje. Juose nėra 
veiksmo, intrigos.

Iš viso A. P. Čechovas nepaprastai origi
nalus rašytojas. Jo kūrinių herojai ir jo vaiz
davimo būdai yra “čechoviški”. Maža rašyto
jų, kurie taip vengė tonalumo, nuvalkiotos te
mos, kaip kad vengė Čechovas. Rašyti suglaus
tai, trumpai, be nereikalingų situacijų'‘ir žod
žių, gerai apdirbti kiekvieną sakinį,—toks bu
vo Čechovo reikalavimas sau. Todėl, Gorkio 
žodžiais, .kaip stilistas Čechovas neprilygsta
mas. Iš Čechovo ir šiandien galima mokintis, 
kaip reikia rašyti.

V-ijt. Petrauskas.
(Sovietų vyriausybė buvo įsteigusi turtin

gą muziejų tuose namuose, kur gimė rašyto
jas Čechovas. Ten buvo surinkta daug jo 
rankraščių ir kitokių svarbių susirašinėjimų 
su kitais rašytojais. Deja, barbariški naciai, 
užėmė Taganrogą, tą viską sunaikino, išpūsti- 
jo. Panašiai jie padarė ir su Levo Tolstojaus 
muziejum Jasnbj Polianoje.—“Laisvės” Red.)

Jis pliukši delnais, traukiasi iš šalčio ir, senat
viškai kikendamas, žnybteli—tai kambarinę, 
tai virėją.

—Tabokėlio gal pauostyt?—sako jis, paduo
damas boboms savo tabokinę.

Bobos uosto ir čiaudo. Senis neaprašomai 
džiaugiasi, linksmai juokiasi ir rėkia:

—Nutrauk, prišalo!
Duoda pauostyt tabokos ir šunims. Kaštan

ka čiaudo, sukinėja snukį ir, įsižeidusi nuei
na į šalį. Vijūnas gi iš mandagumo nečiaudo 
ir vizgina uodega. O oras puikus.“ Oras ra
mus, permatomas ir grynas. Naktis tamsi, bet 
matosi visas kaimas su jo baltais stogais ir 
iš kaminų einančių dūmų juostelėm, šerkšnų 
apsidabruoti medžiai, sniego pusnys. Visas dan
gus apibarstytas linksmai mirksinčiom žvaigž
dėm, ir paukščių ‘takas taip ryškiai išsiskiria, 
lyg jį kas prieš šventę būtų išplovęs ir snie
gu ištrynęs. . .

Vanka atsiduso, pamerkė plunksną ir rašė 
toliau;

“O vakar man buvo pirtis, šeimininkas iš
tempė mane už plaukų į kiemą ir išpėrė mane 
už tai, kad aš liūliavau jų vaikiuką lopšyj ir 
netyčia užmigau. O sekmadienį šeimininkė lie
pė man silkę nuvalyti, o aš pradėjau nuo uo
degos, o ji paėmė silkę ir jos snukiu pradė
jo man veidan badyti. Pusmeistriai iš manęs 
juokiasi, siunčia mane smuklėn degtinės ir lie
pia vogti iš šeimininkų agurkus, o šeiminin
kas muša kuom pakliuvo. O valgio nėra jokio. 
Rytą duoda duonos, pietums košės ir vakare 
vėl duonos, o kad arbatos arba kopūstų, tai 
šeimininkai patys ėda. O miegote man liepia 
priemenėj, o kai jų vaikiukas verkia, aš visai 
nemiegu, o supu lopšį. Brangus senelį, pada
ryk dievišką malonę, paimk mane iš šičia na
mo, į kaimą, nėra jokios galimybės... Len
kiuos tau į kojas ir amžinai dievą melsiu, iš
vesk mane iš čia, o tai numirsiu...”

Vanka pakreipė lūpas, patrynė savo juodu 
kumšteliu akis.

“Aš tau tabokos trinsiu,—tęsė jis: dievui 
melsiuos, o jeigu kas, perk mane, .kaip Sidoro 
ožką. O jeigu manai, darbo neturėsiu, tai aš 
Kristaus vardu įsiprašysiu vedėjui batus va
lyti, arba vietoj Fedkos į piemenius išeisiu. 
Seneli mielas, nėra jokios galimybės, tik mir
tis viena. Norėjau jau pėsčias į kaimą bėgti, 

bot batų nėra, šalčio bijau. O kai išaugsiu di
delis, tai tave valgydinsiu, niekam skriausti 
neleisiu, o numirsi, melsiu už sielos išgany
mą, vistiek kaip už mamą Pelagiją.”

“O Maskva—miestas didelis. Namai visi po
niški ir arklių daug, o avių nėra ir šunys ne
pikti. Vakare čia vaikai nevaikščioja ir į baž
nyčią giedoti nieko nebeleidžia, o kartą ma
čiau vienoj krautuvėj, lange, kablius pardavi
nėja su visa meškere ir visoms žuvims, labai 
vertingi, yra net vienas toks kablys, kad pū- 
dinį šamą atlaikytų. Ir mačiau aš tokias krau
tuves, kur šautuvų yra visokių į mūsų ponų 
panašių, taip kad, tur būt, rublių šimtas kiek
vienas... O mėsos krautuvėse ir tetervinų, ir 
jarubių, ir kiškių, o kurioj vietoj juos šaudo, 
pardavė j a i n epasako j a. ”

“Brangus seneli, o kai pas ponus bus eglu
tė su dovanomis, paimk man auksuotą rie
šutą ir į žalią dėžutę paslėpk. Paprašyk pas 
ponią Gigą Ignatievna, pasakyk—Vankai.”

Vanka nervingai atsiduso ir vėl pažiūrėjo 
į langą. Jis atsiminė, kad eglutės ponams visa
da miškan eidavo senelis ir paimdavo su sa
vim anūką. Linksmi buvo laikai! Ir senis krig- 
žda, ir speigas krigžda, o žiūrėdamas į juos, 
ir Vanka krigžda. Būdavo, prieš kirsdamas 
eglę, senis išrūkys pypkę, ilgai uostys tabokos, 
juokiasi iš sušalusio Vaniuškos... Jaunos eglu
tės stovi, stovi nejudėdamos ir laukia, kuriai 
iš jų mirti? Nežinia iš kur pusnimis strėle le
kia kiškis... Senis negali neriktelėti:

—Laikyk, laikyk... laikyk! Ech, striukas 
vėl ne!

Nukirstą eglę senis tempdavo į ponų namus, 
o ten pradėdavo ją puošti... Daugiausia rūpi
nosi panelė Olga Ignatievna, Vankos mėgiamo
ji. Kai dar gyva buvo Vankos motina Pelagi- 
ja, tarnavusi pas ponus kambarine, Olga Ig
natievna valgydinb jį pyragaičiais ir, neturė
dama ką veikti, išmokė jį skaityti, rašyti, 
skaičiuoti iki šimto ir net šokti kadrilių. Kai 
Pelagėja numirė, našlaitį Vanka nusiuntė į 
žmonių virtuvę pas senelį, o iš virtuvės į Mas
kvą pas batsiuvį Aliachiną...

“Atvažiuok, mielas seneli,—tęsė Vanka: — 
Kristum dievu meldžiu tave, paimk mane iš 
čia. Pagailėk tu manęs, našlaičio nelaimingo, 
o tai mane visi muša ir valgyt labai noriu, 
o nuobodu taip, kad ir apsakyt negalima, vis 
verkiu. O neseniai šeimininkas man per gal
vą su kurpaliu davė, taip kad vos, vos atsi
peikėjau. Prapuolęs mano gyvenimas, blo
giau šuns kokio... O dar gorkai ir vežėjui, o 
armonikos niekam neatiduok. Lieku tavo anū
ku Ivanas Žukovas, brangus seneli, atva
žiuok.” .

Vanka sulankstė keturgubai prirašytą la
pą ir įdėjo į voką, dieną prieš tai už kapeiką 
nupirktą... Kiek pamąstęs, jis pamerkė plunk
sną ip parašė adresą:

Į kaimą seneliui
Paskui pasikrapštė, pagalvojo ir pridėjo: 

“Konstantinui Makaryčiui”. Patenkintas tuom, 
kad jam nesutrukdė rašyti, jis užsidėjo kepurę 
ir, neužsimešdamas kailiniukų, vienmarškinis 
išbėgo į gatvę.. .

Mėsos krautuvės pardavėjai, kurių jis klau
sinėjo, pasakė jam, kad laiškus įdeda į pašto 
dėžutes, o iš dėžučių išvežiojami po visą žemę 
pašto karietomis su girtais vežėjais ir links
mais skambučiais. Vanka dabėgo iki pirmo
sios pašto dėžutės ir įdėjo brangųjį laišką į 
plyšį...

Saldžių vilčių užmigdytas, jis po valandos 
jau kietai miegojo..*. Jis sapnavo pečių. Ant 
pečiaus, nukabinęs basas kojas, sėdi senelis ir 
skaito laišką virėjoms... Prie pečiaus vaikšto 
Vijūnas ir zigina uodega...

Metinis Sietyno 
Choro Koncertas

šeštadienio, sausio 24 d. 1942, vakare, Lie
tuvių salėje įvyko metinis Sietyno Choro kon
certas. Nors trumpai apie tai reikia paminėti.

Sietynui talkon pribuvo vietinis rusų cho
ras, su šokikų grupe, mandolinų orkestru, ar
monikos ir dainų solo.

Jau nebepirmą kartą šiedu chorai gražiai 
ir draugiškai vienas kitam patarnauja, ir vi
suomet išeidavo gerai-—ir meno ii’ finansų 
prasme.

Bet šiuokart, išėjo, tur . būt, užvis geriausiai.
Pat pirma išsirikiuoja garsusis Sietynas. 

Tai Niūvarko pažiba. Vadovauja Bronė šali- 
naitė, pianu lydi Aldona Žilinskaitė.

Sudrožė penkias skardžias dainas. Pradėjo 
Amerikos himnu “žvaigždėmis barstyta vėlia
va”. Paskui nuaidėjo iš eilės S. Šimkaus “či
gonėliai”, C. Sauuusko “Karvelėli mėlynasis”, 
J. Veinbergerio “švanda” polka, L. Kniperio 
“Stepių kavalerija”.

Visos išėjo sietyniškai, atseit puikiai! Pa-

Vasario 11 Diena — 
Žymėtina Visiems 
Meno Mėgėjams

Nereikia daug rašyti apie prof. Vytautą 
Bacevičių, kaipo menininką-pianistą. Jis savo 
kvalifikacijas toje meno šakoje parodė Ame
rikos lietuvių visuomenei koncertais, kurių 
tuiėjo po visą šalį, veik kiekviename didesnia
me mieste. Kurie neturėjo progos būti kon
certuose, daugelis tų girdėjo jį skambinant 
per radiją—WNYC ir WEAF stotis.

Prof. Bacevičius — retas menininkas. Lie
tuviuose — tik vienas tokis.

Prof. V. BacevičiusIr štai, š. m. vasario 11 dieną jis duos Niu
jorko ir apylinkės visuomenei dar vieną di
džiulį koncertą,—bene patį įdominusį ir patį 
didžiausį koncertą, rūpestingiausiai paruoštą. Haverhill Mass.

Šis koncertas įvųyks didžiulėj puošnioj Car
negie Hali—7th Ava. ir 51th St., New Yorke.

Visiems meno mėgėjams, visiems kultūri
nio darbo rėmėjams, visiems, trokštantiems 
padėti mūsų menininkams, reikalinga būti 
šiame koncerte, pasidžiaugti aukštuoju menu, 
pasigrožėti mūsų virtuozu-pianistu, prof. Ba
cevičium.

Kiekvienas, kuris tą vakarą turi liuoslaikio, 
kiekvienas Brooklyno ir apylinkės lietuvis 
meno mėgėjas yra prašomas ir raginamas bū
ti šioje didžiojoje meno šventėje, šiame di
džiajame koncerte.

skutinės dvi dainos man teko iš sietyniečių 
girdėti pirmą kartą. Abidvi išpildytos lietu
vių kalba: “švanda” versta iš cechų kalbos, 
o “Stepių kavalerija” iš rusų. Gražiai jos 
skamba savo originalia kalba, gražiai skambė
jo ir lietuvių vertime. Ypač ta “Stepių kavale
rija” išėjo taip sąlydžiai, kad publika, gar
siai plodama, reikalavo ją pakartoti, ir Siety
nas visą ją ištisai pakartojo.

Beje, šią pačią dainą koncerto pabaigoj su
dainavo ir rusų choras, rusiškai. J r žinote: 
Sietyniečiams išėjo gražiau! Daug gražiau!

Rusų choras visas dainas dainavo rusiškai. 
Buvo tai visos skardžios, naujos, militarinio 
takto dainos, daug kartų šen ir ten girdėtos, 
dažniausia iš plokštelių. Bet choras jas išpil
dė taip sau, pavidutiniškai. O choras didžiulis, 
skaitlingas nariais, gal dukart didesnis už mū
siškį Sietyną, tik ne balsais, ne balsų suderi
nimu ir bendru išsilavinimu.

šalia manęs sėdėjo iš kito miesto draugas, 
pats dainorius ir menininkas. “Na kaip, Drau
ge, katras choras smarkesnis?” užklausiau jo. 
“Sietynas, žinoma: skaičium jis mažesnis, bet 
balsais, oho. .. tokių reikia paieškoti.. Ir iš- 
muštravoti gerai, kaip kareiviai.” “Kareiviai 
generolo šalinaitės,” sutikdamas, dadėjau: 
“Smarkūs kariai, bet smarkus ir jų genero
las!”

Rusų šokikų grupė, kaip ir paprastai, išėjo 
puikiai su savo rinktiniais šokių numeriais. 
Netik tie jų judesiai, aistringi gyvi šokiai, bet 
ir nudavimai, mimika taip savęspi ir traukia. 
Jie tau išjudins, kad ir patį paniurusį žiūro
vą.

Šoko net dviem atvejais. Ir tai buvo žvit
rus vaizdas. Tikrai.

Gal kokių aštuonių metelių, vaikiukas Ivan 
Starčinko parodė savo jaunuolišką gabumą su 
armonika. Armonika ta didžiulė, rods, trijų ar 
keturių eilių. Didesnė už patį muzikantą! Be 
juoko, vos tik pavelka ją vaikiščias, išeidamas 
ant pastolio. Tuoj lept, sėdo ant .kėdės ir ar
moniką parėmė ant, kitos kėdės: laibutis kak
liukas būtų neišlaikęs.

Bet, kai pradėjo tampyt, tai buvo ko pa
klausyt. Gabus vaikiukas, nėr ko sakyt.

Viktorija Breton’aitė mikliai sudainavo so
lo porą rusiškų dainų. Tyras, jaunatve skam
bąs balsas.

O mandolinų orkestras, vedamas Elenos 
Gorbaskaitės, tai tos pačios, ką mokina ir ve
da ir rusų chorą, pasirodė labai šauniai.

Publikos buvo tiek, kad vos tilpo salėj. Bu
vo ir iš apylinkės miestelių. Buvo lietuvių, 
rusų, ukrainų, gudų. Išviso, tai buvo tikrai žy
mėtinas, įspūdingas koncertas.

J. K—aitis.

Pasirinko Sau Uniją. Pro-Na- 
ciškas Kunigas

Sausio 29 d. vietiniai kur
piai pasirinko sau tinkamesnę 
uniją. Už CIO balsavo 1,952, 
o už B. and Shoe Workers 
uniją—1,619, kad be unijos 
būti, paduota 143 balsai. Tai
gi, už CIO didžiuma 333 bal
sai. Balsavimą prižiūrėjo Na
tional Labor Relations Board- 
as. Darbininkai labai gerai 
padarė, kad pasirinko tinka
miausią uniją; tuomi parodė 
netiktai seniem unijos viršinin
kam, ko jie nuo darbininkų 
užsitarnavo, o taipgi bus gera 
pasarga ir naujiem unijos vir
šininkam, kad tinkamai atlik
tų savo pareigas.

Sausio 26 d. miesto gaspa- 
dorius Albert W. Glynn pa
reiškė, kad sumažina WPA 
fondą nuo $190,000 ant $140,- 
000, ir pataria WPA darbi
ninkam jieškotis darbų kitur.

Sausio 23 d. Lietuvių Pilie
čių Gedemino Kliubo svetainė
je, 324 River St., buvo labai 
drąsus “kalbėtojas”, tūlas ku
nigas A. Deksnys. Jam pra
kalbas rengė bažnytinių LDS 
112 kp. Kunigas, matyt, yra 
labai geras hitlerinių pastum
dėlis. Visą savo “prakalbą” jis 
pašventė Sovietų Sąjungos 
plūdimui. Kas tiktai kur ne
gerai, tai kunigėlis už viską 
kaltino rusus. Klausant pra
kalbos, atrodė, kad tas hitle
rininkų gramafonas k a Iba 
taip, kaip bažnyčioje, kur su
sirenka dauguma tokių žmo
nių, kurie daugiau nieko ne
žino, kaip tiktai tą, ką kuni
gas jiem pasako, — ar gerai 
pasakys, ar prastai, vistiek 
bus gerai, nes kunigo “šven
tas” žodis katalikam — šven
tas! Vienok, kada kunigas 
taip kalba svetainėje, kur pri
sirenka visokių žmonių, kurie 
netiktai žino tą, ką kunigas sa
ko, bet žino daug daugiau; 
kurie taipgi žino, kad šiuom 
tarpu prieš Vokietijos hitle- 
rizmą, Italijos fašizmą ir Ja
ponijos imperializmą bendrai 
kariauja Amerika, Anglija, 
Sovietų Sąjunga, Chinija ir 
daugelis kitų šalių; ir žinant 
gerai, kad jeigu eini prieš bet 
kurią Amerikos talkininkę,— 
tai eini ir prieš Ameriką! To
dėl ir sakau, kad tai labai 
drąsus kalbėtojas. Kas gi atsi
tiktų, jeigu kas nors perduo
tų kunigo pasakytą prakalbą 
Amerikos valdžiai? Juk tai 
kunigėliui, ir tiem kurie jam 
aukas duoda, prisieitų pusėti
nai daug aiškintis!

Senis.

Neturintieji taksų stampos 
automobilistai kol kas tik per
spėjami iki ateis iš Washing- 
tono patvarkymas vykdyti 
baudas. Jos nustatyta iki $25 
ir 60 dienų kalėjimo.
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 29

(Tąsa)
“Oficialiai laikoma, jog šitas patvar

kymas nedraudžia ateivį-priešą nuo ke
liavimo iš vienos vietos į kitą savo mies
te arba apylinkėje; atlikdamas savo pa
prastą darbą, besisvečiuojant, einant į ir 
iš mokyklos, į arba iš pasilinksminimo 
vietos, teatro, bažnyčios.

“6. Jiems uždrausta būti rajonuose 
fortų, armijos stovyklų, tvirtovių, aero
dromų, elektros stočių, dokų, fabrikų ir 
kitose Generalinio Prokuroro pažymėto
se vietose. Ir jiems uždrausta vartoti 
vieškelius, geležinkelius, požemius ir 
kitas vietas neatidarytas ir neprieina
mas publikai.

“7. Negali būti nariais nei dalyvauti 
grupėse, organizacijose arba judėjimuo
se, Generalinio Prokuroro pažymėtuose.”

Tarpe suimtų figūravo: lakūnė vokie
tė Laura Ingalls, kuri, pagal valdžibs da
vinius, gaudavo algą iš Hitlerio valdžios 
per baroną Ulrich von Gienanath. Her
man Lang, kuris 1938 metais važinėjo į 
Vokietiją ir, sako, gavo $4,000 nuo Hit
lerio lėšoms. Rene Mezenen, kuris važi
nėjo ant lėktuvo taip Amerikos ir Por
tugalijos, kuris organizavo Portugalijoj 
Hitlerio propagandos biurą, iš kurio ir 
lietuviški laikraščiai semia “žinias.” Max 
Albrecht Blank, dirbęs nacių propagan
dos skyriuje New Yorke, kuris vadinosi 
German Library of Information. Frantz 
Stigler, važinėjęs laivu “America”; Leo 
Waalen ir Paul Fehse, šnipavę tarp Ame
rikos marinų; Everet Roeder; Henrich 
Stade, kuris prisipažino dirbąs “Gestapo” 
agentu nuo 1936 metų ir, sako, žino vi
sus šnipų triksus; Henrich Clausing, ku
ris važinėjo laivu “Argentina” iivfarna- 
vo Gestapo kurjeriu; Lilly Barbara Ca
rol Stein ir daugelis kitų.

Kada areštavo Lilly Lillian, 27 metų 
moterį, 461 Auduborn Avė., Maspethe, 
tai pas ją surado tonus naciškos propa
gandos ir dokumentus vokiečių garlai
vių Hapag-Lloyd linijos.
Areštavo Nacių Propagandos Agentus

Kol nacių Vokietija nebuvo kare, tai 
tada iš Vokietijos nadių laivai tonais at
veždavo į Amerikos prieplaukas savo 
propagandą, arba nuveždavo šimtus 
tūkstančių laiškų į Švediją, Norvegiją, 
Holandiją, Belgiją ir Angliją ir iš ten 
pasiųsdavo į Ameriką.

Kada karas prasidėjo, tai naciai pro
pagandai naudojo neva žinių agentūrą 
(DNB) kuri neva “žinių” formoj perda- 
vinėjo nacių propagandą. Lietuviams la
bai gerai žinomos tos “žinios,” kurias 
“Naujienoms” ir “Draugui” siuntinėjo

I Hitlerio apmokamas agentas Pranas An- 
cevičius iš Berlyno. Tai nebuvo jokios ži
nios, bet nacių propagandą. Dabar jau 
aišku, kiek ten buvo melo apie Petrą 
Cvirką, Salomėją Neris, Liudą Girą, Jus
tą Palecką ir kitus Lietuvos liaudies vei
kėjus! Dabar jau aišku, kad ir pasakos 
apie Sovietų “žiaurumą” Lietuvoj, taip 
pat buvo melai ir hitlerininkų propagan
da.

Vokietijos nacių žinių (propagandos) 
skyriai veikė ne vien iš Berlyno. Jie vei
kė ir iš pavergtų arba nacių sferoj esan
čių kraštų — Belgijos, Šveicarijos, Fran
ci jos, Ispanijos, Portugalijos ir kitų.

Italijos fašistų agentūra “Stefani” ir 
vokiečių nacių “Deutsches Nachrichten- 
buro” (DNB) apmokėjo telegramas ir 
radiogramas, siunčiamas iš tų žinių a- 
gentūrų, jų tarpe ir pono Prano Ance- 
vičiaus telegramas.

Dar 1941 metų pavasarį nacių ir Ita
lijos fašistų tos žinių agentūros įsteigė 
varde “Havas” — Francijos žinių agen
tūros skyrius Santiago, Ghilėj, Portuga
lijoj ir Ispanijoj, kurie vadinasi—Fran
ces Biuro de Information. Vėliau įkū
rė panašias propagandos agentūras Mek
sikoj, Brazilijoj ir Argentinoj. Iš tų šal
tinių gautos žinios buvo niękas kitas, 
kaip nacių propaganda.
Ir nenuostabu, kada “Naujienoms” ir 

“Draugui” užsidarė “DNB” “žinių” šal
tinis iš Berlyno per Praną Ancevičių, tai 
tie laikraščiai nacišką propagandą pra
dėjo talpinti iš Portugalijos, Šveicarijos, 
Švedijos naciškų propagandos skyrių.

Karui prasidėjus New Yorke Ameri
kos vyriausybė areštavo Kurt Sell, nacių 
“DNB” žinių agentūros vedėją. Valdžios 
autoritetai surado, kad “DNB” nebuvo 
jokių žinių agentūra, bet nacių propa
gandos agentūra. Žinoma, tokiu yra ir 
Pranas Ancevičius ir jo “žinios,” kurio
mis per kelis mėnesius “maitino“ “Nau
jienos” ir “Draugas” savo skaitytojus.

Nacių Propagandos Skleidėjai
Ir nenuostabu, kad “Naujienos,” ku

rios taip gėrėjosi Prano Ancevičiaus hit
leriška propaganda, dabar talpina .na
cių kiek daugiau užslėptą propagandą iš 
Portugalijos. Nacių propagandos sklei
dėjai ir anglų tarpe nenusiramino. Štai 
“New York Post” nuo sausio 8, 1942 
metų,. įtalpino pono Victor Riesel raštą 
po antgalviu:

“Nacių Propaganda Vis Yra Jungtinių 
Valstijų Pašte.” Ir sekamas antęalvis 
sakė: “Naujienų laiškai puola katalikus, 
žydus ir Amerikos talkininkes!”

(Bus daugiau)

timi, kad jeigu kada nors 
esi žmogų kritikavęs, kai su 
juo nesutikai, tai turi kriti
kuoti visuomet, net ir kuo
met išvien su juo dirbi. At
siminkim, Rooseveltas yra 
mūsų krašto prezidentas. 
Atsiminkim, mūsų kraštas 
šiandien yra sudaręs Sąjun
gą su Anglija, Sovietų Są
junga, Chinija ir su virš 20 
kitų tautų kariauti iš vien 
tol, kol bus Hitleris ir jo 
sėbrai sunaikinti.

Aš manau, draugai ir 
draugėSj mes negalime pri
imti A. Gilmano pasiūlymo: 
užrašyti didesnėmis raidė
mis vardus tų aukotojų, ku
rie duoda didesnes sumas, o 
mažesnėmis tų, kurie duoda 
mažiau. Kurie aukoja svar
biems reikalams, tie ir ne
norėtų to. Mes turime žmo
nių, aukojančių didelėmis 
sumomis visokiems reika
lams, kurie draudžia jų var
dus ir pavardes skelbti 
spaudoje. Dažnai biznieriui 
lengviau paaukoti dešimts 
dolerių, negu darbininkui 
kelios dešimtys centų. Pa
galiau, drg. Gilmanas ir to 
nežino, kad Sovietų Sąjun
gos Medikalei Pagalbai iki 
šiol yra tarp lietuvių su
rinkta ne $6,000, bet arti 
$12,000.

Jurgio Stasiukaičio iškel
tasis klausimas daugiau pa
liečia administraciją, tad jo’ 
čia ir neliesiu.

Dėl angliško skyriaus yra 
visokių nuomonių. Vieni 
mano, kad jis būtų tokis, ki
ti — kitokis. Kubilius ir Or- 
manas mano, kad jį reikėtų 
padaryti tabloido formoje. 
Palikim tą direktorių tary
bai, redakcijai, administra
cijai ir spaustuvei spręsti. 
Turiu pasakyti, kad visokių 
yra angliškų skyrių. Pav., 
žydų dienraštis “Freiheit” 
kasdien turi po vieną ang
liška kolumna. Ukrainiečių 
dienraštis turi panašų ang
lišką skyrių, kaip mes. Iš 
lietuvių tūli laikraščiai taip
gi turi panašius skyrius, 
kaip “Laisvės.” “Vilnis” ir

“Tiesa” palaiko tabloidinio 
formato skyrius. Man rodo
si, “Laisvėje” turėtų būti 
skirtingesnis formatas, ne
gu pastarųjų dviejų laikraš
čių, nes žinau, kad yra ne
mažai žmonių skaitančių 
visus tris tuos skyrius. 
Svarbiausia dalykas, santy- 
kyj su anglišku skyrium 
yra tas: kaip gauti daugiau 
bendradarbių. Tik tegu dau
giau jaunimas rašo. Mūsų 
jaunimas turėtų skaityti ne 
tik anglišką skyrių, bet ir 
lietuvišką. O senimas — ne 
tik lietuvišką, bet ir-angliš
ką.

Del kitų pastabų, padary
tų diskusijų eigoje, nekalbė
siu. Tiek tik priminsiu: re
dakcija ims dėmesin visas 
mintis, pareikštas diskusi
jose, visas pastabas, pada
rytas suvažiavimo dalyvių. 
Baigdamas, ačiuoju visiems 
suvažiavimo dalyviams ir 
diskusantams už kreipimą 
dėmesio i mūsų visu laik
raščio turinį ir jo reikalus. 
Taipgi didelę padėką reiš
kiu mūsų vajininkams ir vi
siems veikėjams bei rėmė
jams !

daugybe didžiosios 
kralikų, jau su dideliais ir 
mažiukais vaikais — kraliku- 
čiais; skirtingos veisles ančių 
ir vištų. Tai didele ir žingeidi 
“šeimyna,” sakau.

Tai jau antra- dešimkė, ką 
draugė Werner paaukauja dėl 
medikalės pagelbos Sovietų 
Sąjungai! Ir, sako, duosianti 
neužilgo ir trečią, kad tik kuo- 
greičiaus Raudonoji Armija iš
taškytų visus nacių barbarus.

Pas mus, progresyvius, yra 
daug žmonių, ką rodosi labai 
užjaučia nuo Ašies barbarų 
nukentėjusioms šalims, ypatin
gai Sovietų Sąjungai. Jie klau
sosi prie radijo ausi pridėję, 
ir mėgina nuspręsti, kurlink 
eina pergalė; su draugais su
ėję, rodos ir neturi ko daū-

veislės'giau kalbėti, kaip tik apie ką
rą. Tokius nekurie čia vadina 
“Minkštos Kėdės Strategais.” 
Nes juos pakvietus nors kuomi 
prisidėti prie fašistinių bar
barų sumušimo, jie tuojaus 
pradeda manevruoti, kad išsi
sukus nuo bet kokio darbo ar 
paramos.

—D. ž.
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Cleveland, Ohio
Tai Ne Minkštos Kėdės 

“Strategas”
Vieną gražų popietį draugė 

Julia Werner (buvusi Bagdo
nienė) pasišaukia mane per 
telefoną ir sako: “Aš duosiu 
dar $10 dėl medikalės pagel
bos Sovietų Sąjungai. Ar ne
atvažiuotai pasiimti ir pasiųs
ti pinigus tos įstaigos Lietuvių 
Komitetui ?”

Kodėl gi ne? — Padarysiu 
tą prie pirmutinės progos, sa
kau. Mat, draugė Werner-gy
vena tolokam Clevelando prie- 
miestyj, Richmond Hights.

Nuvažiavus pas tą draugę, 
tuojaus pridavė dešimkę ir 
klausia, ar aš noriu pamatyti 
jos šeimą. “Na, kodėl ne? žin
geidi!,” sakau.

Nusiveda mane į nedidelį 
tvartuką — ogi pilnas įvai
riausių gyvūnų. 4 ar 5 oškos;

"Laisvės Suvažiavimo Dalyvių 
Diskusijos

kad fhes liausimos kritikavę 
tuos, kurie iš karo plėšiasi 
pelnus. Raporte buvo, be to, 
pabrėžta, kad mūsų laikraš
tis nesiliaus vedęs kovų už 
išlaikymą darbo žmonėms 
gyvenimo lygmens, ir už ci
vilinių žmonėms laisvių pa
laikymą.

Drg. Beeis privedė, būk

(Pabaiga)
Redaktoriaus R. Mizaros 

Padarytoji Diskusijų 
Sutrauka

Išklausius visų diskusan
tų kalbų, vienas tenka pas
tebėti: visi sutinka dėl 
bendros politinės dienraščio 
linijos. Buvo padaryta tik 
tam tikrų pastabų antraeili-
niais klausimais. Ir tai su mes perdideli esą patrijotai, 
vienais jų galima sutikti, su 
kitais nesutikti; vieni pri
imtini, kiti ne, — nes tai 
dažniausiai yra vieno as
mens nuomonė. Paimkim 
kai kurias didesnės politi
nės reikšmės pastabas. Pav. 
iš Igno Bečio kalbos buvo 
galima padaryti išvada, būk 
redakcija norinti, kad mūsų 
laikraštis nieko nerašytų 
apie tam tikrus svarbius 
dalykus ir nekritikuotų pel- 
nagrobių, besinaudojančių 
karu savo privatiškiems in
teresams. Taip nėra! Aš pa
brėžiau tik tą, kad mes ne
galėsime laikraštyje rašyti 
tokių dalykų,, kurie būtų 
priešui naudingi. Prez. Roo
seveltas paskyrė cenzorių 
spaudai ir radijui. Pastara
sis išleido tam tikras tai
sykles, kurių mes turėsime 
laikytis. Bet tai nereiškia,!gos, Chinijos žmonėms, ka-

perdaug griežtai stojame už 
karą. Turiu pasakyti, kad 
organizuotas darbininkų ju
dėjimas šiandien kur kas 
labiau kovoja už karo reik
menų gamybos pakėlimą ir 
už visų karo veiksmų paaš- 
trinimą, negu daug kapita
listų. Ir mes žinome, kad 
šiandien daugelis kapitalis
tų yra priešingi šiam karui. 
Jie yra apyšeriai, jie yra 
pro-naciški ir kovoja prieš 
karinės gamybos pakėlimą. 
Jie daro viską, kad neprilei- 
dus realizuotis Murray, 
Bridges’© Reutherio pateik
tiems planams karinei pra
monei sustiprinti; pramo
nei, iš kurios būtų apgink
luota ne tik Amerikos ka
riuomenė, bet iš kurios bū
tų suteikta daugiau pagal
bos Anglijos, Sovietų Sąjun-

liaujantiems prieš žmonijos 
neprietelių Hitlerį ir jo ita
liškus ir japoniškus gengs- 
terius.

Tas pats tenka pasakyti 
ir dėl diskusantų Verkučio, 
Stankaus ir kitų pastabų. 
Mes turime rašyti laikraš
tyje visus tuos dalykus, ku
rie naudingi darbininkams. 
Jeigu fabrikuose bei dirbtu
vėse samdytojai sauvaliau
ja, aišku, mes rašome, ra
šysime, ir kritikuosime tai. 
Viskas, ko mes negalėsime, 
rašyti karo metu, tai tokių 
dalykų, kurie suteiktų prie
šui informacijų apie mūsų 
karo pramonę, ir apie kitus 
militarinius ir apsigynimo 
reikalus.

Ar mes perdaug garbina
me prezidentą Roose veltą? 
Buvo laikų, kai mūsų dien
raštis su prezidentu nesuti
ko, jį kritikavo, besinaudo- 
jant spaudos laisve. Šian
dien mes prezidentą re
miame. Remiame todėl, kad 
jis šiandien apjungia visą 
liaudį kovoje prieš fašisti
nius agresorius. Prezidentą 
atakuoja fašistai, naciai, 
Japonijos banditai. O liau
dis jį gerbia ir myli. Mes 
negalime vadovautis ta min-

Brooklyn, N. Y.
Parčm Yra Skaniausi

VARPO KEPTUVU
36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

r-

THE BAKERS’Varpo 
Keptuvo 

yra 
unijinė

pumomauti

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 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.

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

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

Derbiu. baking coW-
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ft’ 
pasišokti, užeina pas ‘‘Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

Štai 
tt^fosu4>.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Goriausias Alus Brooklyne
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LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisves” Name bkookcts

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

3
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO 

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

iMri

Religijimų daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais

EASY CREDIT ...No Extra Cost

ROBERT UPTON
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai
WATERBURY, CONN.128-30 N. ELM ST.,

' k

. Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
PENKIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Specialiai prisiruošę priimti svečius

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuve, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 5. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Sovietiniai laivai Barents Jūroje (šiaurėje) nuskan

dino tris vokiečių transporto laivus, viso 14,800 tonų, 
o ne 8,000 tonų, kaip kad pirmiau pranešta.

Sovietų kariuomenė vakariniame fronte, komandoje 
Selezniovo, išdaužydama priešų apsigynimo pozicijas, 
užėmė šešias apgyventas vietas. Mūšyje dėl kaimo 
“B” priešai prarado 70 kareivių ir oficierių, ir paliko 
keturias kanuoles.

Kitoje fronto dalyje vokiečiai bandė atakuot vieną 
mūsų šaulių dalinį. Komandierius sovietinio artileri
jos būrio, Aleksandras Čepajevas, sūnus garsaus kari
nio vado, atidarė viesulišką kanuolių ugnį, ir vokiečiai 
prarado 100 kareivių ir oficierių. Likusieji priešai pa
bėgo. j

Raudonarmiečiai įvairiose dalyse Kalinino fronto pa- 
liuosavo penkias vietas per dieną ir sunaikino 27 vokie
čių tankus, penkias kanuoles ir aštuonis kulkasvai- 
džius. Per šiuos veiksmus buvo užmušta bei sunkiai su
žeista 5,300 vokiečių kareivių ir oficierių.

Sovietinė kariuomenė, veikianti vienoje dalyje Le
ningrado fronto, per dieną sutriuškino 27 šaudančias 
vokiečių pozicijas ir sunaikino šešis kulkasvaidžius ir 
keturias apkasines patrankas. Kautynių lauke liko 
daugiau kaip 400 užmuštų vokiečių kareivių ir ofi
cierių.

Maskva, vas. 6. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sakė:

Sovietinė kariuomenė vas. 5 d. sėkmingai nugalėjo 
pasipriešinimus vokiečių fašistų kariuomenės.

Vas. 4 d. buvo numušta žemyn 22 vokiečių orlaiviai 
ir 16 sunaikinta pačiose jų stovyklose, ’ tai viso žuvo 
38 jų orlaiviai per dieną. Sovietai neteko 10 lėktuvų.

Vas. 5 d. devyni priešų orlaiviai tapo nušauti žemyn 
arti Maskvos.

Buvęs Anglijos Atstovas So
vietam Ragina Nuoširdžiai 

Remti Jų Kovą

Sukritę Jūron Naciai, Pagal 
Komandą, Šaukė: “Gelbėkit!”

London. — Holandų sub- 
marinas nuskandino vokie
čių submariną U-95. Sušokę 
į vandenį nuo skęstančio 
submarine, dvylika nacių 
jūreivių ir jų komandierius 
iš pradžios plaukė visiškai 
tyliai ir lygia eile, pagal ko
mandą, kol komandierius 
įsakė jiem visiem kartu rėk
ti ir šauktis pagalbos. Tada 
jie visi, kaip vienas, sutar
tinai ir rėkė: “Gelbėkite! 
Gelbėkite!”

Apie tą įvykį papasakojo 
vienas holandų submarine 
jūreivis.

Ką Gali Sovietą Lakū
nas Amerikos Orlaivyj

MASKVA. — Sovietinis 
lakūnas, vairuodamas ame
rikinį orlaiyį, nušovė žemyn 
šešis vokiečių orlaivius arti 
Maskvos.

Redakcijos Atsakymai,
Kliubietei, Hartford, Conn. 

— Draugės prisiųstas žinutes 
nesunaudojom tik todėl, kad 
apie tuos pačius dalykus jau. 
kitų buvo parašyta. Gaila.

Sakote, Jums sunkokai ra
šosi. Mums gi rodosi, kad 
draugė rašai puikiai.

Būtų gerai, jeigu draugės 
kliubietės pasitartumėte apie 
žinių rašinėjimą, tai neįvyktų 
supuolimas. Redakcijai labai 
nemalonu, kai prisieina nepa
sinaudoti mūs širdingų drau
gių triūsu.

Camden. N. J.
Mirė Martinas Petkus

Vasario 3 cl. mirė Martinas 
Petkus, 71 metų amžiaus, gy
venęs po num. 1731 So. 6th 
St., Camden, N. J.

Mirė West Jersey Home
opathic ligoninėje.

Laidojamas šiandien, vasa
rio 7, 2-rą po pietų, Harleigh 
kapinėse.

Nuliūdime likosi velionio 
moteris Ona, trys dukterys ir 
sūnus.

Laidotuvių apeigas aprūpi
no laidotuvių * direktorius J. 
Kavaliauskas, kurio įstaiga 
randasi 1601 So. 2nd St., Phi
ladelphia, Pa. J. K.

Paterson, N. J.
Gražiai Pasidarbuota

Sausio 24 d., vakare, turė
jome šaunų bankietą, kurį su
ruošė susidėjusios LDS 123 kp. 
ir Lit. Draugijos 84 kp., kad 
sukelti paramos Sovietų Są
jungai dėl medikamentų.

Publikos suėjo bankietan 
daugiau negu tikėtasi. Ir visi 
buvo pilnai patenkinti skaniai 
sutaisytais valgiais ir vaišingu

mu.
Vakaro pirmininkas drg. S. 

Vilkas iššaukė eilę dalyvių pa
sakyti kalbas. Kalbėjo Wm. 
Klimas, Ch. Sakausky, Lees, J. 
Bimba ir J. Matačiūnas. Visi 
jie ragino, kad bent kiek prisi
dėti aukomis medikalei pagal
bai Sovietams.

i
Padaryta ant vietos rinklia

va ir sudėta $32. Aukojo šie 
asmenys: po $2: P. O. Dennis 
ir B. A. Žilinskai; po $1: D. 
Senkauskienė, M. Gecevičienė, 
Ch. Sokausky, S. Jackievich, 
M. Manul, K. Aucius, W. Bin
gelis, J. Skarbalis, F. Jaku
bauskas, Jr., J. Dulkis, V. 
Alsekof, S. Aucius, K, Red
man, W. Klimas, J. Pūtis, S. 
Aliukonis, B. Kershevich, R. 
Aucius, G. Augutis (jaunuo
lis), M- Feriniro, J. Matačiū
nas, J. Bimba ir S, Vilkas; po 
50c.: O. Kerševičienė ir O. 
Slapikienė.

Kadangi vakarienė davė 
pelno $72.02, tai aukas pridė
jus, viso susidarė $104.02.

tik galėdami. Wm. Klimas, 
kuris turi farmą Branchville j, 
aukojo vakarienei veršį ir 5 
gorčius pieno; P. O. Dennis 
10 svarų rūkytų dešrų davė. 
Gi salės savininkė, M. Bokaus- 
kienė, svetainę leido dykai 
vartoti tam gražiam tikslui.

Gi mūs darbštuolės gaspadi- 
nės dirbo išsijuosusios, kad 
valgius gerai sutaisyti, svečius 
priimti.

Vakarienėje turėjome sve
čių ir iš toliau: buvo J. O. Pū
tis iš Lindeno, B. A. Žilinskai 
iš (?), O. Slapikienė su duk
rele ir žentu iš Easton, Pa., ir 
B. MaRutienė iš Elizabeth, 
New Jersey.

Abelnai kalbant, buvo gra
žus bankietas.

Varde rengėjų, visiems ir vi
soms, kurie kuom nors prie šio 
gražaus darbo prisidėjo, taria
me širdingą ačiū!

J. Matačiūnas.

Philadelphia, Pa.
SVARBUS SUSIRINKIMAS 

IR PRAKALBOS
Ateinantį sekmadienį, vasa

rio 8 d., 735 Fairmount Ave., 
Liaudies Name, 2:30 vai. po 
pietų, įvyks svarbus visų dar
bininkiškų organizacijų, “Lais
vės“ skaitytojų ir simpatikų 
susirinkimas, kuriame kalbės 
ir duos svarbių raportų drg. 
D. M. šolomskas, “Laisvės” 
redakcijos narys, iš Brooklyn. 
(31-32) Komisija.

žymėtina, kad sukėlimas dL 
desnės sumos būtų visai neį
manomas, jeigu ms neturėtu
me gerų, širdingų draugų ir 
prietelių. Štai, kad virš minė
tai vakarienei, geri ir duosnūs 
žmonės gražiai parėmė kuom

Dr. John Repshis
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6830

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nekėliomis ir šventadieniais t 
10-12 ryte

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

Clement Vokietaiti? ■:
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-7179

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
ropoję, tačiau rusų gamyba 
iki pavasario labai žymiai 
pakils aukštyn.

“ Bet mes, amerikiečiai ir 
anglai, su savo milžiniška 
gamybos jėga turime duot 
rusams gana ginklą, kad 
galėtume būt tikri, jog ka
da ateis naujas susikirtimas

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
Šį sekmadienį, 8 d. vasario (Feb.), 

4 vai. po pietų įvyks Antano Pociū
no į armiją išleistuvių pare. Bus 
408 Court St. Elizabeth© ir apylin
kės visuomenė yra širdingai kvie
čiama dalyvauti šioje parėję. įžan
ga $1.00 asmeniui. — C. Andriūnas.

(30-32)

CLEVELAND, OHIO
Am. Lietuvių Moterų Kliubas ren

gia nedėlioj, 8 d. vasario (Feb.) 
puikų vakarą — Teatras, Dainos Ir 
Balius. Bus komedija “Atvažiavo su 
Kraičiu,“ Dainuos Moterų Choras, o 
po tam bus šokiai prie geros muzi
kos. Durys atsidarys 5 vai., pradžia 
program© lygiai 6 vai. vakare. įžan
ga 50c. Iš anksto perkant — pigiau. 
Vien ant šokių — pigiau. Bus Lie
tuvių Svetainėje, 6835 Superior Ave. 
Širdingai visus užkviečia Rengėjos.

(30-31-32)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks vasario 9 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St. Yra daug svarbių daly- komisija 
kų aptarti, malonėkite visos drau
gės dalyvauti. — A. W.

(31-32)

pavasarį, tai kad rusai jame 
pabūklais nestovėtų žemiau 
už vokiečius.

“Be abejo, vokiečiai su
telks šviežias jėgas naujai j 
ofensy vai, gal pietuose prieš į 
Kaukazą (kuriame, jeigu 
naciai laimėtu, tai būtu tie- 
sioginis pavojus anglų vai- ■ 
domiem kraštam Artimuose 
Rytuose).

“Aš manau, kad vidutinis 
amerikietis ar anglas neturi 
net mažiausio supratimo,! 
kaip rusų pramonė tapo pa- < 
versta į karinę gamybą. Tai 
nebūtų perdėjimas pasakyt, 

■kad rusai, atsisakydami net 
nuo paprastų reikmenų, 
šimtaprocentiniai pervedė 
savo pramonę kariniams 
reikalams, kad tik atremtų 
nacių gaujas.

“Ir jeigu mes vis naudo
jamės ir patogumais ir pra
bangos dalykais, o tuo pa
čiu laiku manome, kad ru
sai turi tik kovoti, visko 
išsižadėdami, tai yra netei
singas toks mūsų many
mas.”

Kaltina už Nedavimą Kare 
Darbų Mažom Dirbtuvėm 
Washington. — Senatorių 

smulkiojo biznio
reikalais savo raporte kalti
na valdiškas karinių darbui 
komisijas, kad jos nedavė ir 
neduoda užsakymų mažes
niems fabrikantams, kurie 
taip pat galėtų atlikti įvai
rius darbus šalies gynimui.

Kur Kas Daugiau Gamins 
Mašininių Įrankių

Washington.—Prez. Roo- 
sevelto programa karui lai
mėti reikalauja, kad šiemet 
būtų pagaminta mašininių 
įrankių už du bilionus dole
rių, idant tais įrankiais bū
tų daug greičiau dirbama 
karo pabūklai.

Pernai Jungtinėse Valsti
jose buvo pagaminta maši
ninių įrankių už 840 milionų 
dolerių.

Berlin.'— Nacių radijas 
sako, kad jie, darydami 
kontr-atakas prieš rusus, 
kai kur “laimėjo vietinių 
pasisekimų.”

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalni esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES
St., Brooklyn

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

h—--------------------------------------- -a

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

0----------------------------------------------------------- C j

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas pakeisite į

Savings Bonds
“Laisvė’’ parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 

stamps. “Laisvė“ duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite ga^ti vieną boną— 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę 
75 startipas, turėsite $37.50 vertę. Tada atmainysite tas 
štampas į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas į 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės j “Laisvės“ ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

★ ★★
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

★ LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—II Avemeyer 8-1158

PITTSBURGH, PA.
LLD 4-tas apskritys šaukia me

tinį suvažiavimą ant 15 d. vasario 
(Feb.), 1942 m., kaip 1:30 vai. die
ną, 1320 Medley St., N. Side Pitts
burgh, Pa. Todėl katros kuopos dar 
gyvuoja priklausančios 4-tam aps
kričiui, būtinai turit išrinkti delega
tus: nuo 10 narių vieną, nuo 20 na
rių du, ir nuo 5 — vieną. LLD kuo
pų viršininkai ir nariai yra prašomi 
kreipti daugiau atydos į organizaci
jos reikalus. Dalyvaukim skaitlingai 
šitoj konferencijoj, matome kokiame 
laikotarpyj gyvename, todėl susida
ro svarbių problemų išrišti. Kuopų 
valdybos pasiųsdamos dellegatus į 
suvažiavimą visados priduokit rapor
tą ir paliudijimą sulig konstitucijos 
taisyklių. Antra, kuopos priklausan
čios 4-tam apskričiui įsitėmykite 
šitą pranešimą ir tuoj padarykit kas 
viršuj yra reikalaujama. Nes aš 
specialių pakvietimų nesiuntinėsiu, 
nes neturiu antrašų, išskyrus tris 
kuopas. Trečia,, 87 kuopa rengia tą 
patį vakarą, tos organizacijos na
riams ir simpatikams, draugišką pa
silinksminimą. įžanga prie geros or- 
kestros pasišokti ir užkandžiai už- 
dyką. Tai vienu šuviu nušausim du 
zuikiu: atliksim konferenciją ir po 
tam pasįlinksminsim savo organiza
cijos surengtam pokilyj, viskas atsi
bus toj pačioj vietoj. Kviečia visus 
4-to ApskrH Komitetas. (31-33)

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLĖS į
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų men. re
guliatorius 60c.; Kosulio ir Kokliu
šo Arbata 60c.; Kraujo Valytojas 
60c.; Peršalimo ir Kataro Arbata 
85c.; Trejankos, stambių ir gerų 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo žolės 85c.; Arbata dėl sumen
kimo diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Ligos Arbata 60c.; Inkstų ir Akme
nėlių Arbata 60c.

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

prastu apdaru . .................... $ .60
Ta pati knyga, Celuloido gra

žiu apdaru ................................ 1.60
Vainikėlis, maža maldų knygelė .50 
Kantičkos, visokių giesmių

knygelė ...................................  1.75
Katekizmai ir Ministrantūra........25
Gydyklos nuo Baimes Mirties,

su daugeliu paveikslų ................50
Pontsko Pįloto Galas .............. .10
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį........10
Kabalas arba Salamono Išmintis .15 
Girtuoklių Gadzinkos ................... 15
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .. .50
Sapnų Knyga, padaryta, su pa

veikslais ...................................  1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos .35
Mikaldos Pranašavimai ..................25
Istorija Seno ir Naujo Testa

mento, su paveikslais ................25
Sveikata Ligoniams, knygelė,

aprašo visokias žoles, kokios 
kam tinkamos ...........  25

Karvės, jų nauda ir kaip pada
ryti gerus Sūrius .......................25

M. ŽUKAITIS 
334 Dean St. 

SPENCERPORT, N. -Y. —

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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.

j CHARLES J. ROMAN Į
• (RAMANAUSKAS) •

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS J

J
Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- • 
derniškai įruošta mūsų • 
šermenine. Mūsų patar- J 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •
•

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

•••••••••••••••••

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME RASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą



Šeštas puslapis šeštadienis, Vasario 194Ž
—_  . K

N pu Yorko^^^T^i nios
Paskutinis UžkvietimasŠnipinėti Buvo Lengva, SakeĮ

Šnipė landydama Teisme
Fedpialiame Teisme, kur 

dabar teisiamas naciu šnipų 
viršyla Kurt Frederick Lud
wig, antradienio, trečiadienio 
ir ketvirtadienio sesijose klau
sinėta maspethietė Lucy Bo
ehm ler, šnipo buvusi sekreto
rė, 18 metų mergina.

Boehmler’iūte paša kojo, 
kaip jiedu su Ludwig’u apva
žinėjo žymiausias orlaivių iš- 
dirbytes, fortus ir kareivines 
rytinėse ir pietinėse valstijose, 
kur, nežiūrint Ludwig’o labai 
aiškiai vokiškos tarmės, jiedu 
visur buvo lengvai praleisti ir 
įleisti, prisirinko apie tas vie
tas visokiausių informacijų ir 
prisitraukė paveikslų.

Jos darbas buvęs viską pa
stebėtą smulkmeniškai užraši
nėti, apskaičiuoti ir sugrįžus 
sistematingai sudaryti rekor
dus greitam, nuolatiniam galė
jimui naudoti tas informaci
jas. Taipgi namie ji turėjo 
nuolat papildyti tas informaci
jas apie armijos, laivyno ar 
orlaivyno dalinių persikėlimus 
iš vietos vieton, ir kt.

Savo kelionėj automobiliu- 
mi, kuri kainavus apie pusant
ro tūkstančio dolerių, jiedu 
apvažinėję Fort Meade, Edge
wood Arsenalą, Aber deen 
Proving Grounds, Langley 
Field, Newport News, Camp 
Pendleton, Ft. Meyer, Ft. Bel
voir, Ft. Bragg, Camp Croft, 
Ft. Sumter, Ft. Jackson, Camp 
Wheeler, Ft. Benning, tvirtu
mas ir orlaivių stotis Floridoj.

Jiedu padarę vizitus ir pc. 
Long Islando orlaivių fabrikus 
ir stotis: Mitchel Field, Roose
velt orlaivių stotį, Brewster, 
Republic, Grumman, taipgi 
Sperry Gyroscope Co. fabri
kus. Savo užrašus apie tas 
vietas ji vesdavosi taip, kad 
atrodytų nekalčiausiu mergiš
čios dienynu. Pavyzd in, Grum
man buvo pavadinta “Grace,” 

Brew terš—“Betsy,” Sperry — 
“Sarah.” Reguliariai raportai 
buvę siunčiami Himmleviui 
Vokietijon surašyti nematomu 
rašalu, po priedanga nekal
čiausių susirašinėjimu.

Stotis pranešimams jie turė
ję ne vien tik Vokietijoj, bet 
taip pat Franco Ispanijoj, 
Portugalijoj, S h a nghai’uje, 
Argentinoj.

PRIMINIMAS
Brook lyno ir apylinkių lie

tuviai prašomi įsitėmyti, jog 
antras metinis Pabaltijos tau
tų — lietuvių, latvių, estų ir 
suomių — bendras koncertas 
įvyks už savaitės — vasario 
14-tą, Finu. Salėj, 15 W. 126th 
St., New Yorke.

Rengkitės patys dalyvauti, 
praneškite apie tai kitiems ir, 
svarbiausia, įsigykite iš anksto 
bilietus. Visų dalyvių tautų or
ganizacijos veda draugišką 
kompeticiją parduoti kuo dau
giausia bilietų. Mes, kaipo di
džiausia iš tų tautų, turėtume 
parduoti daugiausia. Mūsų pa
sidarbavimas bus sprendžia
mas su lyg iš anksto parduotų 
bilietų. Bilietai gaunami “Lais
vės” ofise ir pas ‘ platintojus. 
Kaina tik 50c.

Programoj dalyvaus visų 
tautų chorai, šokikų grupės, 
parinktiniai dainos ir muzikos 
solistai. Nuo lietuvių dalyvaus 
Aido Choras ir Biruta Ramoš
kaitė. Po programos bus šo
kiai ir vaišės iki paryčių. Ka
dangi įvyks šeštadienio vaka
rą, tai turėsime gerą progą 
susipažinti su kaimyniškų tau
tų veikėjais ir pabaliavoti.

New Yorke jau apribota par
davimas cukraus restauranams 
ir krautuvėms.

ELENA RINKEVIČIŪTE 
Vaidins tarnaitės rolę komedi

joj “Teodolinda,” šį sekma
dienį, Maspethe.

Rytoj visi važiuokite į Mas- 
pethą, kur bus suvaidinta ko- 
medijėlė “Teodolinda”. Loši
me dalyvauja Liaudies Teatro 
nariai, o parengimą rengia 
Maspetho Liet. Literatūros 
Draugija ir Liet. Darbininkų 
Susivienijimo kuopos.

Visa tai įvyks New Natio
nal svetainėje, 61-60 56th 
Road, Maspethe, 4-tą po pietų.

Šapų Germanai Prašė
Išlaisvint Browderi

Max Perlow, internacionalis 
United Furniture Workers 
Unijos vice-prezidentas, pra
nešė Piliečių Komitetui ir per 
jį visuomenės žiniai, jog 49 
rakandų industrijos šapų čer- 
manai, Lokalo 7641 nariai, ir 
“kai kuriuose nuotikiuose ša
pų komitetų nariai” prašė 
prezidento Roosevelto išlais
vinti Earl Browderj.

Pranešime spaudai skelbia
ma ir vardai tų čermanų ir jų 
atstovaujamų šapų.

Apart lošimo, dalyvaus Ai
do Choras su naujomis daine
lėmis.

šokėjams bus gera orkestrą, 
kuri grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius, o išniku
siems gaspadinės turės paga
minusios skanių valgių ir gė
rimų.

Pasimatykite su maspethie- 
čiais ir jų draugais rytoj!

Rengėjai.

Būkite Pas Liuteriečius
Dr. Martin Liuterio Drau

gystė rengia šaunų balių. Tai 
bus jos 36-tas metinis. Jau 
vien ši skaitlinė liudija,- jog 
tai atsakominga įstaiga. Liute- 
riečių baliai visada būdavo 
smagūs, tokiu bus ir šis, ka
dangi organizaciniai subren
dę ir asmeniškai draugiški liu- 
teriečiai visada sutraukia gra
žios publikos ir mandagiai, 
svetingai priima.

Liuteriečių balius įvyks jau 
šį šeštadienį (šiandien), vasa
rio 7-tą, Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St., Brook- 
lyne. Gros Adomo Yezavito 
orkestrą. Pradžia 7:30. Įžan
ga (su taksais) tik 45c.

KVIEČIA MOTERIS VYRU 
REGISTRAVIMUI

Didžiojo New Yorko Civili
nių Apsigynimo raštinės vedė
jai atsišąukė į moteris padir
bėti vasario 15 ir 16-tą regis
travime vyrų parenkamajai 
tarnybai. Kviečia tik pilietes ir 
mokančias gerai skaityti ir 
aiškiai rašyti..

Dviem savaitėmis policija 
sukonfiskavo 3,200 “pinball” 
mašinų, iš kurių 454 sudaužy
tos ir jose buvęs metalas pa
imtas karo reikalams.

“Laisvėj” Galite Gauti 
Apsigynimo Štampą
Gal ne daugeliui žinoma, 

kad “Laisvės” raštinėj taipgi 
parduodama apsigynimo stam- 
pos ii' išduodama stampoms li
pinti knygelės. Prilipinus kny
gelę, nuėjus pašto skyriun ją 
iškeiti į bondsą.

Štampų yra Jungtinių Vals
tijų iždinės padaryta kelių 
vertybių — 10c., 25c., 50c., $1 
ir $5. Dešimties ir 25c. stam- 
pomis daugiausia taupo vaikai 
ir suaugę mažiausių išteklių 
žmonės. “Laisvėj,” kaip sakė 
raštinės vedėjas, kol kas par
duodama daugiausia po $1 ir 
po 50c. i I

Štampų Knygelės
Knygelės, angliškai vadina

mos Defense Stamp Albums, 
turi vietos sekamiems kie
kiams štampų :

25c. štampų albume yra 
vietos 75 stampoms, kurių 
bendra suma yra $18.75. Už 
tą sumą išduotas bondsas po 
10 metų bus vertas $25.

50c. štampų albume telpa 
75 stampos, bendroj sumoj 
$37.50, už kuriuos įgytas 
bondsas po 10 metų bus vertas 
$50.

Dolerinių štampų albume 
yra vietos 75 stampoms, bend
roj sumoj $75, už kuriuos iš
šluos bondsą vertės $100.

Galintiem po daugiau iš 
karto taupinti taipgi yra 
penkdolerinių štampų knyge
lė su vieta 15-kai stam-pų, $75 
sumai, už kurias gaunama 
toks pat $100 bondsas, kaip ir 
už dolerines.

Knygelėj po apačia kiekvie
nos tampos parodo, kiek jau 
viso turi šutau pinta, nereikia 
štampų kas kartas perrokuo- 
ti. Galima ir vienu kartu stam- 
pų pirktis visai knygelei, jei
gu kas taip nori ir išgali.

Pirkimu bondsų mes pade
dame Amerikos apsigynimui 
ir sykiu savo pinigus taupo
me saugiausiame iš visų ban
ke. Išlaikius bondsan įdėtus 
pinigus per 10 metų, mes ga
lime atsiimti su 2.9 nuošimčių 
už savo taupmenis.

Reikale, galima prašyti at
gal už bondsus įmokėtų pini
gų ir nesuėjus 10-čiai metų.

, Knygelę Pirkęs.

“Daily Worker” Mines 
18 Metu Sukaktį

8-tą, 
Cen- 
New 
50c.,

Angliško darbininkų dienraš
čio “Daily Worker” leidėjai 
rengia šaunų paminėjimą laik
raščio 18-kos metų sukakties ir 
sykiu pagerbtuves Browderio 
Brigadieriams, kurie pasišven
tusiai darbuojasi platinime lai
kraščio.

Minėjimas įvyks vasario 
2:30 po piet, Manhattan 
ter, 34th St. ir 8th Avė., 
Yor.ke. Bilietai po 25 ir 
gaunami laikraščio ofise, 35 E. 
12th St., N, Y., Darb. Knygy
nuose, ir bus gaunami prie sa
lės durų prieš mitingą.

Kalbėto j ų-sveikinto j ų sąraše 
randasi Robert Minor, Louis 
F. Budenz, Ben J. Davis, Art 
Young, Mike Gold.

Meniškoj programoj Laura 
Duncan ir Ruth Fremont, dai
nininkės, Judith Sidorsky, pia
nistė, taipgi paskubusieji Al
manac Singers. L. N. K.
Ir

Reikalingas aut omobilis 
1937 Oldsmobile ar Pontiac^ 
6 cyl., su trunk. Turi būt 
gerais tires. Kreipkitės J. 
Grevis 360 Bristol Street, 
Brooklyn, N. Y.

d

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

SERGA
M. Mikalauskienė šią savai

tę stiprokai susirgus. Pereitą 
penktadienį šeima pašaukė į 
namus gydytoją. Jinai jau nuo 
seniai nėra stipri, bot ir visiš
ka ligone nebuvo — namie ap- 
sitriūsia ir po biskelį iš namų 
išeidavo.

II. Andriuškevičienė perei
tą trečiadienį gana sunkiai su
sirgo. Ketvirtadienio rytą nu
vežta Greenpoint ligoninėn.

Lankymo valandos pirma
dieniais ir penktadieniais nuo 
7—8 vakaro, trečiadieniais, 
sekmadieniais ir šventėmis 
nuo 2—4 po pietų. Randasi 
warde 4-B.

Artėjant Bacevičiaus 
Koncertui

Lietuvių pianisto - virtuozo 
Vytauto Bacevičiaus koncertas 
įvyks jau šio trečiadienio va
karą, vasario 11-tą, žymiau
sioj New Yorko koncertų salėj 
— Carnegie Hall, 57th St. ir 
7th Ave., New Yorke. «

Kiekvienam įvertinančiam 
meną suprantama, kiek daug 
darbo ir energijos reikia padėt 
prasisiekti į meno aukštumas. 
Artistui be galo daug padėtu
me kuo geriausia pasirodyti, 
jeigu įsigijimu iš anksto bilie
tų nuimtume nuo jo galvos 
nors rūpestį apie tai, ar sve
tainė bus užpildyta. Iš anksto 
bilietai gaunami “Laisvės” ofi
se, pas platintojus ir salės ka
soj.

Irving Teatre
Pradedant vasario 6-ta ro

doma įspūdinga drama “Pa
žadėtoji žemė” iš žydų gyve
nimo Sovietijos Birobidžane. 
Parodo, kaip į jį traukia pa
saulio persekiojami žydai išti
somis šeimomis, kuriose di
džiuma yra ištroškę kurti lais
vą, visiem laimingą gyvenimą, 
o kiti yra girdėję apie auksą 
ir tikisi jo prisižerti. Atvaiz
duojama kova tarp senų ir

Sujaudinanti apysaka apie Birobidjan!

“A Greater Promise”
Sužavinti muzika Isaac Dunayveskin

VfcLUS RODYMAS ŠIĄNAKT.

SULAIKYTA ANT AŠTUNTOS SAVAITES

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA 

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietų karės slauges dirbančias
Taipgi: Trumpesnės Sovietų Filmos:

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

Nuolatiniai nuo 9 vai. ryte — 25c. iki 1 vai. p. p. šiokioms dienoms

STANLEY THEATRE s'v'",h s‘- N'Y’
VfiLUS RODYMAS SUBATOM

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

Dr. Martin Luther Draugystės 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. Y.

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

MATEVSAS SIMONAV1ČIUS 
I

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Laisvės Radio Tikrai
Turėjo Ką Naujo

Pereito ketvirtadienio va
karą Laisvės Radio Progra
moj, apart daug įdomių pra
nešimų apie vietos lietuvių 
veiklą ir verslą, taipgi pasau
linių ir šalies svarbiųjų žinių 
ir dainų buvo dar viena nau
jovė — naujas anaunceris ar
ba, tikriau tariant, anauncorė.

Jonas Ormanas, pirmasis 
Laisvės Radio Programos an
aunceris, ištarnavęs pusę-metų 
tose pareigose, prašė paliuo- 
suoti ir tas jo prašymas pa
tenkinta. Jo vieton gauta Eva 
T. Mizarienė. Vedimas jai se
kėsi : balsas jos geras, iškalbą 
turi aiškią, lietuvių kalbą gra
žiai vartoja.

Mizarienė, arba kaip ją 
Maspetho lietuviai tebevadina 
—Tamulyniūtė—, kaip ir pir
masis Laisvės Radio Progra
mos anaunceris Jonas Orma- 

,nas, yra amerikone. Ji Mas- 
Įpethe gimus ir užaugus dzū- 
I kaitė. Tačiau sulyg pirmo jos 
i pasirodymo programos vedime 
reikia spręsti, kad ji už gra
žią lietuvių kalbą taip pat bus 
mylima radio klausytojų, kaip 
buvo Ormanas. Pasirodo, pa
žangieji šioj šalyje gimę ir 
augę Amerikos lietuviai toli 
užpakalyje palikę tūlus “tik
rus lietuvius,” radijušninkus 
kurie besigirdami savo “lietu
vybe” per visą gyvenimą už
miršo padoriai išmokti savo 
prigimtos kalbos.

žinias šioj programoj per
davė Jonas Ormanas.

Teko nugirsti, kad ateinan
čio ketvirtadienio vakarą bū
sianti dar viena naujovė.

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

naujų samprotavimų ir papro
čių.

Toj pat programoj rodoma 
filmą “The Golem,” ir karo 
žinios.

Irving teatras randasi Irving 
Place ir 15th St., New Yorke.

15SS -
HARRY BAUR LOŠIA

“THE GOLEM”
Taipgi: VĖLIAUSIOS KARES ŽINIOS

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9608




