
So. Bostone prasidėjo smar
ki vaina tarpe smetonininkų ir 
menševikų. Michelsono pamoč- 
ninkas J. Krukonis prakei
kia Matijošką ir Baltušį ir rei
kalauja drėbti juos laukan iš 
“Komiteto Kovai už Nepri
klausomą Lietuvą” (“N. G.” 
lapkr. 27 d.).

šitie du vyrai esą gryno 
kraujo smetonininkai. Matijoš- 
ka minimo komiteto pirminin
kas, o Baltušis sekretorius.

Gi jų prasižengimas tame, 
kad jie suorganizavę “Lietu
vos Rėmėjų Draugiją.”

šioje vietoje buvo jau minė
ta, jog panaši vaina tarpe tų 
dviejų beprincipinių grupių 
užvirė ir Kanadoje.

Vadinasi, to triukšmingo 
“bendro fronto” medaus mė
nuo jau pasibaigė ir prasidėjo 
visų gaili suirimas.

KRISLAI
Už Čiupryny.
Karo Frontai.
Gimsta Fašistinė Partija.
Lig Ir Pamirštama.
Nuslopintas Balsas.
Suteršė Lietuviu Vardą.

Rašo A. BIMBA
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ROOSEVELTAS REIKALAUJA JAPONUOS PASIAIŠKINT
Rooseveltas Klausia: 
Kam Japonai Mobi
lizuojąs Indo-Chinoj?
Washington.—Prez. Roo- sąlygas dėlei susitaikymo: 

seveltas antradienį pareika
lavo, kad Japonija paaiškin- iš Chinijos ir Indo-Chinos; 
tų, kodėl ji pasiuntė į Indo- apleist fašistų Ašį (kuriai 

j Chiną tokias dideles savo | priklauso Vokietija, Italija 
•■America First Committee”,a.rmij°s ir laivyno jėgas ir jų pakalikai) ir atsisakyt 

jau virsta į fašistinę partiją '^uo tarPu> kuomet Japoni- nuo tolesnių karinių užpuo- 
Amerikoje. Paskutiniam pra- Ja Per savo atstovus Wa- limų. Jeigu Japonija paten- 

v • i i 1 • • ! O r) 1 VI K1 T* /A rV X T ZA /4 O /A V*X 7 r\ O O 1 r i vi 41 i i n n n 11 r rv ' 4- ■» -wnešime sako, kad jis dalyvaus 
politikoje, statys savo kandi
datus. Pats Lindbergh as kan
didatuosiąs į Jungtinių Valsti
jų senatorių.

Kaip tik aplinkui šitą “Ame
rica First Committee” susi- 
spietusios visos pronaciškos 
fašistinės spėkos. Iš jo ir gali 
palikti amerikoniška 
partija. Lindberghas 
amerikoniško Hitlerio

Japonija turi pasitraukt

B

Vokiečiai Atmesti 12 iki 24 
Mylių nuo Maskvos

Pietiniame Rostovo-Tagan- 
rogo fronte naciai, bėgdami 

vakarus, paliko 
milžiniškus” daugius karosovie-į ..................   „__  ____

pabūklu] ir amunicijos.
Bet keliose siaurose dalyse 

Maskvos fronto vokiečiai des
peratiškai šturmuoja Sovietų 
linijas, stengdamiesi, žūt-būt, j 

idasivaryt iki Maskvos.
Volokolamsko apylinkėj,

rau- 
12!

fašistinė 
ruošias 

rolei.

Abejoja, ar Pavyks 
Naciam Pabėgt nuo 

Sovietų Pietuose
Padarytas Galas Pasakom, būk Vokiečiu Armija Nesumuša

ma; Sovietai vėl Laimėjo Tulos-Stalinogorsko Srityje
Maskva, gruod. 3. — So-i Vien tik Rostovo srityje 

vietų radijas sako, kad vo- buvo užmušta 21,000 nacių, 
(kiečiai sumišime vis dar Dabar raudonarmiečiai ap- 

. bėga atgal toliau į vakarus’supo stambias dalis vokie- 
1! RostoVo-Taganrogo fronte, čių kariuomenės ir gręsia 

o sovietiniai raiteliai ir ki- juos sunaikint tame pieti- 
tos jėgos įkandžiai juos ve- niame fronte, 
jasi.

London, gruodžio 3.—Sovie-' kiečių tankų ir pėstininkų, 
tų kariuomenė atmetė vokie
čių generolo H.. Guderiano ar
miją 12 iki 24 mylių toliau vis tolyn j 
nuo Maskvos, kaip sako 
tiniai pranešimai.

Į . pietus nuo Maskvos 
donarmiečiai atkariavo
miestelių ir daug kaimų ir kir
to žiaurius smūgius vokiečiams 
Stalinogorsko srityje. '

Sovietų raiteliai, remiami į šiaurių vakarus nuo Maskvos,! 
tankų, veja nacius toliau atgal vėl susidarė rimta padėtis So- 
ir sunaikino didelį skaičių vo- vietams.

;shingtone tebeveda derybas kintų šias sąlygas, tai Juo
delei susitaikymo su Jung- gtinės Valstijos duotų 
tinėmis Valstijomis. įvairių prekybos nuolaidų.

Prez. Rooseveltas manda-lp i *• i r n • 1 • 
giai paprašė, kad Japonija (GeleŽlIlkelllį Darbininkai 
jo reikalavimą. “ Gaus $300,090,000 Al- 
t.ShiS’j;™: gos Daugiau per Metus 
atsakymo priklausys toles- ’ --------
nė eiga derybų tarp prez. | Washington. — Preziden- 
Roosevelto valdžios ir Ja- tas Rooseveltas pranešė 

gruod. 2 d., kad įvyko su- 
Yra nužiūrima, kad Ja- sitaikymas tarp geležinke- 

ponija, telkdama savo ka- lių darbininkų unijų ir 
riuomenę ir laivyną į Indo-’kompanijų, ir tuomi yra 
Chiną, ruošiasi iš ten už-,išvengta visuotino geležin- 
pult Thailandą-Siamą, kuris keliečių streiko, kuris buvo 
rubežiuojasi su Indo-China.’skirtas prasidėt ateinantį

kaip tie mūšiai ponijos atstovų.
■ ibioirrc’ ir v« — •

Nežiūrint, T
galų gale pasibaigs, bet Rau
donosios Armijos žygiai pieti
niam 
atgal 
tovo, 
kėlė 
žmonijos. į

O gal nuo čia karo svars
tyklės jau pradės svirti kiton 
pusėn. Dar sunku pasakyti. 
Aišku, kad nacių spėkos dar 
toli gražu neišsemtos.

Garbė Raudonajai Armijai!

fronte, atgrūdimas nacių 
už šimto mylių nuo Ros- 
sustiprino dvasią ir pa- 
ūpą visos pažangiosios

Man atėjo mintin du daly
kai. Atrodo, kad labai mažai 
bekalbama apie “Laisvės” ra
dijo programą. Turiu mintyje 
finansų. Aukų ateina nedaug.

O kaip su tais radijo kliu- 
l ais? Su pradžia kitų metų 
reikėtų radijo kliubų tinklą iš
plėsti visoj Brooklyno apylin
kėj. Pačiam Brooklyne Laisvės 
Radijo Programos kliubas tu
rėtų pasiekti du-tris šimtus 
narių.

Padarysime, jeigu nepatin
gėsime pasidarbuoti.

Kitas dalykas, tai Lietuvių 
Meno Sąjungos reikalai. Jai 
irgi reikalinga finansinė para
ma.

Sąjungon gali įstoti pavie
niai nariai, užsimokėdami po 
dolerį. Organizacijos ir kuo
pos moka nuo trijų iki penkių 
dolerių į metus.

Irgi su pradžia 1942 metų 
reikia smarkiai pasidarbuoti.

Mes galime Sąjungai gauti 
per visą Ameriką mažiausia 
vieną tūkstantį pavienių narių 
ir mažiausia šimtą organizaci
jų įtraukti.

Ar matote, kokią didelę su
darytų paramą tai meno orga
nizacijai ?

Earl Brovvderis uždarytas 
Atlantos kalėjime. Vienas iš 
garsiausių ir smarkiausių ko
votojų prieš fašizmą Ameriko
je, vadas veiklios įtakingos 
Komunistų Partijos.

Jam burna uždaryta, jo bal
sas užgniaužtas. Ir neteisinga 
ir pragaištinga.

Vakar dienos “Laisvėje” 
skaitėte apie būrelio jaunų lie
tuvių kruvinas muštynes ant 
Stagg Stryto Brooklyne. Visa 
apylinkė buvo išbudinta. Kaip 
į didžiausius prajovus, žmonės 
žiūrėjo per langus.

(Tąsa 5-me pusi.)

jai

Gaus $300,090,000 Al- 
gos Daugiau per Melus

riuomenę ir laivyną į Indo- ’kompanijų, ir

Be to, gal japonai rengiasi 
užkirst Burmos Kelią, ku- 
riuom plaukia Chinijai karo 
reikmenys iš Amerikos ir 
Anglijos.

Prez. Rooseveltas nesuti
ko atsakyt į laikraštininkų 
klausimą, ką Amerika da
rytų, jeigu Japonija įsiverž
tų į Thailandą.

Amerikos Reikalavimai
Kiek pirmiau Amerikos 

valdžia įteikė Japonijos at
stovam sekamas pamatines

sekmadienį.
Pagal sutartį, turi būt

VOKIEČIAI, SAKO, GILIAU 
ĮSIKIRTE j MASKVOS AP

SIGYNIMO LINIJAS

Berlin. — Naciai sako, 
kad jie dar keliuose punk
tuose giliai prasilaužę į 
Maskvos apsigynimo linijas, 
bet nenurodo, kur tie punk
tai.

Vokiečių komanda, teigia, 
kad ties Leningradu sovie
tinė kariuomenė kelis kar
tus bandė prasimušt per na
cių linijas, bet vokiečiai at
metę atgal tuos bandymus.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo gabenimus Lado
gos ežero ledu sovietinei 
kariuomenei reikmenų į 
Leningradą. Sako, kad na
cių lakūnai bombomis pa
taikė į Sovietų orlaivių fab
riką arti Rybinsko, prie 
Volgos upės.

PATAISYMAS PA
KLAIDOS

Vakar dienos “Laisvėje” 
įvyko nemaloni paklaida. R. 
Mizaros “Krisluose” buvo 
pasakyta, kad pref. V. Ba
cevičius skambins per radi
ją trečiadienį, o turėjo būti 
penktadienį, gruodžio 5 d., 
12:30 v. p. p. Jis skambins 
iš niūjorkiškės WEAF sto
ties per National Broad
casting Co. (Rod Net
work).

ITALIJOJ TEISIAMA 60 ASMENŲ UŽ 
SĄMOKSLUS NUŽUDYT MUSSOLINI

IR NUVERST FAŠISTU DIKTATŪRA
Roma. — Specialis kari

nis teismas tardo Trieste 60 
žmonių, kurie kaltinami, 
kad darę sąmokslus nužu
dyt Mussolinį, nuverst fa
šistų valdžią ir įkurt Sovie
tų respubliką Italijoj. Jie 
taip pat teisiami už sabo
tažo veiksmus bei suokal
bius prieš fašistų karą.

pridėta po 75 centus algos ^ar 11 kaltininkų esą ne
per dieną traukinių darbi- suimta.
ninkams, kurių yra 350,0001 Kaltinamiems primetama
ir kurie priklauso didžio
sioms Brolijoms; 10 pro
centų turi būt pakeltas už
darbis kitų gelžkelinių dar
bininkų unijų nariams, ku
rių yra 805,000. Tuo būdu, 
jiem visiem sykiu bus per 
metus išmokama 300 milio- 
nų dolerių daugiau algų, 
negu iki šiol.

Ši sutartis, 
tarpininkaujant 
atstovui, taipgi
šias dienas apmokamų atos
togų kasmet tiem darbinin
kams, kurie dirba ne pa
čiuose traukiniuose, bet at
lieka kitus geležinkelių dar
bus. Brolijų nariai jau nuo 
pirmiau turi panašias atos
togas.

Sutartyje yra ir kai ku
rių kitų pagerinimų gele
žinkeliečiams.

padaryta 
v a Idžios 

skiria še-

Mirė Jaunas Lietuvis 
Joe Kitas Armijoje

Antradienio vakare gavo
me telegramą iš Rumford, 
Me., kurioje sakoma, kad 
armijos ligoninėje mirė Joe 
Kilas, A. Kilienės sūnus ir 
brolis Bali Kilo, kuris bu
vo savanoriu Ispanijoj ko
vot prieš fašizmą. Kiek 
mums žinoma, Joe Kilas bu
vo tik 25 metų amžiaus.

A. Kilienė yra veikli drau
gė ir nuoširdi darbininkų 
judėjimo rėmėja. Dar tik 
neseniai jinai prisiuntė $10 
aukų Sovietų Sąjungai me- 
dikalei pagalbai.

Mes reiškiame giliausią 
simpatiją draugei Kilienei 
šioje jos didžiausio liūdesio 
valandoje.

Oras. — šį ketvirtadienį 
vakare bus šalčiau.

Doneco srityje, be to, so
vietiniai partizanai viso
mis pusėmis atakuoja na
cius galvatrūkčiais bėgan
čius.

K|ibiševe, Lozovskis, 
i užsienių reikalų vice-komi- 
saras, pareiškė:

“Supliekimas nacių von

be kitko, kad jie susprogdi
nę tris parako fabrikus, kur 
žuvo 137 asmenys. Jie taip
gi planavę suardyt Arnold- 
stein tiltą tarp Italijos ir 
Vokietijos.

Teismo prokuroras sako, 
kad tuose sąmoksluose ir 
veiksmuose dalyvavę “de
mokratiniai liberalai, ko
munistai ir teroristai.”

Yra ir daugiau kaltinimų 
prieš juos, kaip kad: slaptų

laikraščių ir lapelių sklei
dimas tarp kariuomenės, 
kurstant kareivius sukilt 
prieš fašistų valdžią arba 
bėgt iš armijos; ginklų ir 
amunicijos laikymas ir var
tojimas ir tt.

Sakoma, kad pas suokal
bininkus surasta 535 svarai 
sprogstamųjų m e džiagų, 
149 rankinės granatos, 75 
bombos, ' 2 kulkasvaidžiai, 
tuzinai karinių ir kitokių 
revolverių, tūkstančiai kul
kų ir kitų ginklų ir amuni
cijos.x

Pirmiausiai paimtas tar
dyt penkto kurso inžineri
jos studentas Vittorio Sos- 
si, kaipo “vienas iš sukilimo 
vadų tarp studentų.”

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jų mina Suomijos įlan
koj nuskandinus vienų so
vietinį transporto laivą.

"Laisvės" Vajos
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai 
2745 
1938 
1607 
1325 
1126 
1085 
1031 
828 
768 
713

A. Stripeika, Elizabeth ...........................
J. Bakšys, Worcester.................................
K. Žukauskienė, Newark..........................
Philadelphia Vajininkai ..........................
K. Čiurlys, Bayonne...................................
P. Bokas, Waterbury...............................
A. Klimas, Hartford.................................
J. Yaskevičius, Hudson ............................
S. Penkauskas-P. Tamašauskas, Lawrence 
V. Padgalskas, Mexico .............................

S. Kuzmickas, Shenandoah ...............................
P. Beeis, Great Neck......... ................................

J. Venskevičius, Cambridge .................. ............
ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius, Binghamton .. 

J. Kuraitis, Brooklyn ........................ . . . . ..........
J. Matačiunas, Paterson .......................................
P. Žirgulis, Rochester..........................................

J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell.........................
M. Urba, Easton ..................................................

G. Shimaitis/ Montello .................... ......
ALDLD 136 kp., Kearny-Harrison ..................

J. Ramanauskas, Minersville .............................
P. Šlekaitis, Scranton..........................................

P. Šlajus, Chester ................................................
Detroito Vajininkai .................'........... -............

John Rudmanas, New Haven.................. . .........
M. Bendinskas, Summerlee........................ . .....

A. Žemaitis, Baltimore .. .................... .
A. Balčiūnas, Brooklyn ....................  ......

A. Valinčius, Pittston .........................................
A. Dambrauskas, Haverhill.................................

(Tąsa 5-me puslapyje)

656
634
533
476
446
442
436
435
408
404
385 .
355
336
254
248
240
228
221
221
212
204

Vokiečiai Sakosi Daug 
Anglų Sunaikinę bei

Nelaisvėn Paėmę
Berlin, gruodžio 3.—Vokie

čių komanda praneša, kad jie ! . ..
tebelaiko apgulę Tobruką ir Kleisto aimijos Rostove pa- 
daug anglų kariuomenės jame, daro galą pasakoms apie 
Libijoj. Sako, kad jie taipgi, tai, buk vokiečių armija 
apsupę daugumą vienos anglų nesumušama, ir užkerta ke- 
d i vizijos į pietų rytus nuo To- lią įsiveržėliams toliau 
bruko ir dalį jos kareivių ir briautis pirmyn.” 
oficierių sunaikinę, o kitus su-1 
ėmę.

Pasak nacių, anglai Libijoj
SAKO, UŽKIRSTAS 

LIAS PABĖGIMUI 
praradę jau daugiau kaip 800 CIŲ ARMIJOS 

Viena Raudonosios 
mijos d _ ‘y"
'šiaurvakarinės _____,
I pirmyn nuo Charkovo į pie
štus linkui Azovo Jūros ir 
I užblokavo vokiečiams kelią 
pabėgt toliau į vakarus tos 
jūros pakrantėmis, kaip tei
gia Kuibiševo radijas. Vie
nintelis pabėgimas von 
Kleisto nacių armijai, girdi, 
dabar tegalėtų būt tik per • 
jūrą, o jeigu ne, tai ši vo- 

nus- 
merkta pražūčiai.

Centraliniame fronte, sri
tyje Stalinogorsko ir Tūlos, 
į pietus nuo Maskvos, Rau
donoji Armija keliais atve
jais sumušė nacius, priver
tė juos bėgti ir atgriebė dar \ 

lėtas dienų jie buvo užkirtę kelis miestelius bei kaimus. >.•

tankų.

Anglai Ruošiasi Naujai 
Ofensyvai prieš Fašis

tus Libijoje

KE 
NA-

Ar- 
dalis prasigūmė iš 

Ukrainos,

London, gruodžio 3.—Kau
tynės Libijoj tarp anglų ir fa
šistų sumažėjo. Abi pusės at
rodo pailsusios. Bet’anglai vėl 
žada pradėt ofensyvą prieš
nacius, kurie tebelaiko užėmę kiečių armija esanti 
Rezeghą ir EI Hamedą.
ANGLAI APLEIDO SVARBIĄ

POZICIJĄ

Anglai pripažįsta, kad ita
lai tebeturi Bardia prieplauką 
ir kad anglai pasitraukė nuo 
Sirte Užlajos, prie kurios ke

kei ią fašistų reikmenims ir (Vokiečiai taipgi atmušti 
pastiprinimams iš vakarų pu-(srityje Klino ir Volokolams- 
sės. ko, į šiaurių vakarus nuo 

Maskvos. • .J
Maskvos radijas, tačiau, 

vis dar , 
gręsia rimtas pavojus.

Marseille. — Du italai fa
šistai užmušti nepriklauso-’sako, jog miestui 
moj Francijos daly j.

ALDLD CENTRO KOMITETAS 
1942-1943 METAMS

1942 — 1943 Metams jP. Janiūnas
Literatūros D r augijos (Vincas Jakštys 

Centro Komitetas ir alter- ’ 
natai 1942-1943 metams iš
rinkta. Balsavimuose daly- sekami draugai: 
vavo per 1,500 narių. Į Povilas Bečys . 
Centro Komitetą išrinkta Stasiukaitis
sekami draugai ir draugės: K. Čiurlis

Į pavaduotojus

632
617

išrinkta

1,083 .
997
969
638Qavo K. Maziliauskas

balsų Plačiau apie balsavimų 
Dr. J. J. Kaskiaučius 1,394 pasekmes bus paskelbta vė- 
T. _ ’—.j 1,390 liau. Neužilgo Centro Ko-

1,305 miteto nariai turės savo su- 
1,199 sirinkimą, išsirinks valdy- 
1,058 ibą, komisijas, ir kitus dar- 
1,052 j bus susitvarkys pirm nau-

9731jų metų. Prašome pasimo- 
V. J. Valley (Valaitis) 941 • keti duokles, kurie dar nėra 

925 sumokėję.
719 
656

D. M., Šolomskas 
Antanas Bimba 
Stepone Sasna 
Jeva Mizarienė 
A. J. Smitas 

(Ona Depsienė

Jurgis Kuraitis * 
L. Kavaliauskaite 
K. Petrikienė

D. M. šolomskas ; 
ALDLD CK Sekretorius
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luotos, kur yra karo laivų, orlaivių ir 
mechanizuota armija.- *

Anglijos kolonijos ir dalis jos karo lai
vyno bei orlaivyno Singapūre, Australi
joj, Naujoj Zelandijoj, Indijoj ir kitur.

Chinijos kovinga liaudis, kuri jau 
penkti metai, su pagalba Sovietų Sąjun
gos, Amerikos, Anglijos ginasi nuo Ja
ponijos imperializmo.

Siamo (Thailando) valstybė, kurios 
nors jėgos ir nėra didelės, bet bendrai su 
kitų pagalba gali gintis.

Reiškia, Tolimuose Rytuose yra jėgų, 
kurios gali suvaldyti plėšikišką Japoni
jos imperializmą, jeigu tik jos visos vie
ningai ir greitai veiks. Atrodo, kad 
veiks, nes pranešimai sako, kad visos tos 
šalys pilnai karui paruošė savo jėgas.

Goebbels ir Vėl Baugina
Hitlerio propagandos ministeris Paul 

Goebbels ir vėl kalbėjo Berlyne. Jis sa
vo kalboj darė išvedžiojimus, kad nacių 
Vokietija karą laimės, nes kitaip būti 
negali, bet kada, tai jis jau nežino.

Vienok šį kartą jis negalėjo barškėti, 
kaip nuolatos, tik apie “pergales.” Šiuo 
kartu Hitlerio pastumdėlis tvirtino, kad 
naciška Vokietija turės dar daug paau
koti, daug vargti, kad karą laimėti. Jis 
sakė, kad jeigu ji pralaimėtų karą, tai 
būtų “pekliškoj padėtyj.”

Jis pripažino tą faktą, kad kiekviena 
tauta, pralaimėjusi karą, yra “pekliškoj 
padėtyj.” Reiškia, Vokietijos naciai tą 
peklišką padėtį sudarė visoj Vakarinėj ir 
Centralinėj Europoj ir pasiryžo į ją 
įstumti viso pasaulio žmones. Jie siekia 
viešpatauti ant visų tautų, būti tos pek
los gaspadoriais, o kitus padaryti peklos 
kankiniais.

To nebus! Vokietijos naciai su visais 
savo pakalikais bus sunaikinti. Jų “per
galių” jau artinasi galas. Tik reikia, kad 
Anglija stipriau pradėtų veikti prieš tuos 
barbarus, o Amerika daugiau teiktų pa
galbos Sovietų Sąjungai ir jos kovingai 
Raudonajai Armijai.

Kaip Auga Amerikos Laivynas
Vėliausiais daviniais Jungtinių Vals

tijų karo laivyno spėkos yra daug maž 
sekamos:

Rūšis Išbudavotų Statomų
Šarvuočių 17 15
Krųizerių 37 54
Naikintojų 172 192
Orlaivežių 7 11
Submarinų 113 73
Karo pagalb. laivų 323 209
Mažų karo laivų 100 215

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year _________ $6.00
United States, six months_______$3.25
Brooklyn, N. ¥., per year ---------- $6.50
Brooklyn, N. ¥., six months_____$3.50
Foreign countries, per year _____ $8.00
Foreign countries, six months ____ $4.00
Canada and Brazil, per year ____  $6.00
Canada and Brazil, six months — $3.50

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

Act of March 3, 1879.

Melagingi Nącių Pasiteisinimai
Kada Raudonoji Armija uždavė didelį 

smūgį nacių jėgoms Rostovo srityje, tai 
nacių propagandos skyriai pradėjo vi
saip teisintis. Pirmas jų buvo pasiteisini
mas, kad jie iš Rostovo būk “pasitrau
kė”’ tam, kad “nubausti civilius gyvento
jus.” Bet jau sekančią dieną nacių ko
manda išleido visai kitokio turinio pa
reiškimą, kuriame sako, kad iš Rostovo 
“pasitraukė” tik todėl, kad “Raudono
sios Armijos yra daug daugiau jėgų, 
kaip vokiečių.”

Reiškia, abu jų pranešimai vienas ki
tam prieštarauja, abu yra melagingi. 
Naciai nepasitraukė, bet ten buvo su
mušti. Rostove jų nuostoliai siekia apie 
25,000 karių, daug tankų, kanuolių, or
laivių ir kitų ginklų. Rostovo srityj na
ciai gavo pirmą taip didelį smūgį visame 
šiame kare. Viena, jie buvo ištrenkti ir 
vejami toli į vakarus iš didžiausio mies
to; antra,' jie išmesti iš Rostovo, kurį 
patys skaitė “raktu į Kaukazą” ir So
vietų aliejų; trečia, jie iš ten traukėsi di
džiausioj betvarkėj, kada Raudonoji Ar
mija pradėjo kitą ofensyvą per Stalino 

(miestą, kad nukirtus pasitraukimui ke
lią ir galutinai sunaikinus.

f Kiekvienam aišku, kad naciai, kurie su 
tokiu triukšmu gyrėsi apie Rostovo už
ėmimą, iš jo geruoju niekaip nebūtų pa
sitraukę.

Naivus nacių ir antras pasiteisinimas, 
kad Sovietai turi ten daugiau jėgų. Gali 
būti taip. Bet kaip tada su nacių atkar- 
totinais tvirtinimais, kad jie “sunaikino 
Raudonąją Armiją?” Kaip tada su jų 
pareiškimu nuo spalių 9 dienos, kad “So
vietai jau neturi nei vienos divizijos?”

Dabar jie jau kalba, kad “hordos rusų” 
puola nacius. Reiškia, čia “sunaikino,” 
nieko’ pas Sovietus “nebeliko,” “visur ke
liai atdari,” čia vėl pas rusus atsirado 
dar daugiau jėgų, negu naciai turi.

Mums aišku, kad Rostovo smūgis na
ciams yra pirmas po Jelnės, bet jis ne
bus paskutinis. Mes suprantame, kad 
Sovietų Sąjungos liaudies pasiryžimas 
sunaikinti hitlerizmą ne sumažėjo, o tik 
padidėjo. Mes trokštame, kad Amerika 
ir Anglija greičiau veiktų išvien su So
vietais prieš tuos žmonijos barbarus.

Liet. Literatūros Draugi
ja gerą darbą padarė, išda
lindama kiek nors egzem
pliorių Anglijos vysk. H. 
Johnsono knygos “Soviet 
Power.”

Gavęs kelis egzempliorius, 
išdalinau angliškai skaitan
tiems jauniems žmonėms. 
Manau, kad jie kada nors, 
susitikę su manim, pasakys, 
jog knygos turinys patiko.

Knyga gera. Dvasininko 
rašyta — rodos, kiekvienas 
tikėsis joje rasti metafiziš- 
ko idealizmo. Bet knyga re
alistiška. ’ Rimtesnė, negu 
amerikiečio vyskupo Wm. 
M. Brown “Communism 
and Christianism” (1920 
m.).

Rodos, vysk. Johnson šir
dingai linki senosioms vals
tybėms ir religijoms eiti į 
tą pusę, kur gyvenimas plė
totųs! panašiai, kaip Sovie
tų Sąjungoje. Ištiesų, tik 
tuo keliu, su tokiu tikslu ei
nant, žmonija pasidarys sau 
išganymą; nežmoniškos ko
vos, karai dings ant visa
dos!

Dar Apie Kriminalistą Valtiną
“Naujienų” ir kitos priešdarbininkiš- 

kos spaudos garbinamas kriminalistas 
Richard Krebs, kuris save pasivadino 
“Jan Valtin” vėl atsidūrė teisme. 1

Tas elementas 1926 metais Los Ange
les mieste užpuolė krautuvininką Mau
rice Goodstein ir skaudžiai sumušė. Už 
tai jis buvo nuteistas federalio teisėjo 
ant 10 metų kalėjiman, kaipo užpuolikas 
ir pasikėsinto j as ant turto. Krebs atsė
dėjo 3 metus garsiajame San Quentin 
kalėjime ir buvo paleistas.

Po to jis nuvyko į Vokietiją ir įstojo 
į Hitlerio šnipus — Gestapo. Iš ten atvy
ko ir nuo laivo nušoko, Norfolk, Va., 
prieplaukoj ir nelegaliai apsigyveno A- 
merikoj. Čia gyvendamas, su pagalba 
Hearsto rašytojo Isaac Don Levine, 
darbininkų ir Sovietų priešo, parašė 
prieš Sovietus ir darbininkus knygą 

. “Out of the Night,” kurioj jis nuduoda 
būk buvęs komunistas, kad niekinti juos. 
M. Goodstein vėl skundžia tą elementą; 
šiuo kartu už apšmeižimą jo minėtoj 
pornografiškoj knygoj.

Talka — Ne Talka
Anglijos parlamente 

kritikuoja valdžią, kad 
da karą nė šiaip, nė taip. 
Dėkavonės Dienoj per ra
diją Lowell Thomas entu
ziastingai kalbėjo, kad Ne
priklausomos Darbo Parti
jos atstovas iš Glasgow’o 
aštriai kritikavo valdžią, 
jog neduoda paramos Rusi
jai, kiek reikia, jog talka 
nėra talka, nes ji duoda 
progą hitlerizmui eiti prieš 
Sovietų Sąjungą. “Sovietų 
Sąjunga bus apginta tik ta
da, kai sovietai įsikurs Di
džiojoj Britanijoj!” 
baigdamas pasakė 
parlamento narys.

O Amerikos talka 
resnė ?

Iki šiol, kaip jau 
vės” red. gerai

vėl 
ve-

- uz- 
tasai

ar ge

“Lais- 
išaiškino, 

'remdamosi dienraščio “PM” 
žiniomis, Amerika gausiai 
nuolatos remia Ispaniją a- 
liejum ir kitais daiktais, ku
rie reikalingi ir gyvenimui, 
ir karui. Iš Ispanijos tie 
mūsų daiktai eina į Vokie
tiją.

Aną dieną radijo propa
gandistas Mr. Miller, Amer
ica First Draugijos narys, 
sakė, kad Amerika varo biz
nį su Vokietija per Švedi
ją. Iš Vokietijos gabenasi 
skustuvams reikalingą plie
ną, kurio Amerika pati iki 
šios nepasidaro. Anglija

Tolimi Rytai Ruošiasi Karui
Kada Japonijos imperialistai ruošiasi 

užpulti Siamą (Thailandą), Holandijos 
kolonijas ir kitas šalis Tolimuose Rytuo
se, tai tuo pat kartu jos atstovai Wash
ingtone vis dar veda derybas ir mano 

j (B nugąsdinti mūsų šalies valdžią.
Japonijos imperializmas yra žiaurus ir 

. plėšikiškas, bet jis nėra taip galingas, 
Ikaip jis apie save mano. Daugelį kartų 

jis bandė palaužti Sovietų Sąjungos ga
lią ir kiekvienu kartu gavo mušti. Jis 
užpuolė 1937 metais Chiniją su vilčia į 
kelias savaites nugalėti, o jau penkti me
tai eina karas.

Tolimuose Rytuose yra užtektinai jė
gų suvaldyti Japonijos imperializmą, jei
gu jis ne tik nesiliaus puolęs Chiniją, bet 
dar kitas šalis užpuls. Tomis jėgomis 
yra:

Jungtinės Valstijos, kurios Ramiajame 
Vandenyne laiko veik visą savo galingąjį 
karo laivyną, kurios Philipinų salose ir 
kitose bazėse turi daug karo orlaivių ir 
kitų jėgų. I

Sovietų Sąjunga, kuri, nepaisant žiau
raus fašistų puolimo iš vakarų, vis vien 
laiko galingą Raudonąją Armiją prieš 
Japoniją, daug tankų ir galingą orlai- 
vyną, kuris gali bombarduoti Japoniją.

Holandijos kolonijos, kurios turi apie 
70,000,000 gyventojų, kurios gerai gink

Kaip matome iš šių skaitlinių, tai 
Jungt. Valstijos yra galingos ant jūrų 
ir daug karo laivų būdavo j a. Prie to, 
mūsų šalis turi daug prekybos laivų, ku
rie, gerai apginkluoti, gali būti geri ka
ro pagalbiniai laivai. Sulyg kongreso 
nutarimo, manoma, kad kiekvieną mėn- 
sį mūsų šalis apginkluos ne mažiau 100 
prekybos laivų.
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“Hungry Club”
Pittsburghe, downtown, 

vidurinė klasė turi sąjungą, 
kuri pasikviečia kas pirma
dienis gerą kalbėtoją, kad 
jiems išaiškintų svarbų die
nos klausimą. Tas atlieka
ma laike pietų; dėl to vadi
nasi Hungry Club.

Praeitą pirmadienį kalbė-i
neginanti savo sąjunginin- j0 kunigas iš Toledo, apie 
kės Rusi j es, leidžianti jai ir [darbininkų unijas, strei- 
naciams išsimušti, o patiekus ir t.t. Kalbėjo lyg di- 
kariaujanti Afrikos tyruo- plomatiškai 
se. Sako, paims porą šimtų 
mylių smiltinės tuštumos ir kų streikų nesmerkė; sakė, 
politika bus, kaip tinkama, kad jų algos turėtų būt ge- 
Anglijai: sakys, negalim ei
ti į talką rytuose, nes čia 
reikia 1 a i k yti išlaimėtą 
kraštą. O jeigu pralaimės, 
tai sakys: matot, aš nepri
sirengus, negaliu atidaryt 
antro fronto!

Žinoma, America First 
išvada prasta, gali būt nau
dinga galų gale tik fašizmo 
užkariavimams. Bet tas biz
nis yra tai faktai, kurie ne
rodo <fcrush hitlerizm.” Da
bar, vienok, mūsų valdžia 
pasakė, jau i p a 1 i aujanti 
siuntus prekes į Neokupuo
tąją Franciją, nes ji “jau 
remia”- Hitlerį.

5 Milionai Valdžios 
Samdininkų

Amerikoj , yra 5,333,000 
valdiškų darbininkų, ku
riuos samdo visos keturių 
laipsnių valdžios: federali
nė valdžia, valtijų, apskri

čių ir miestų.

Girdėjote jūs apie Burmą Keliai, kuriuo Chiniją gauna visokią pagalbą iš Ameri
kos kovai su Japonijos imperialistais. Paveiksiąs nuipitas iš orlaivio parodo, kaip 
tas kelias eina per Yunnan provincijos kalnus. Japonija nori šj kelią uždaryti, 
kad chiniečįąi negautų jokios iš Amerikos pagalbos.

Viename tik sausio mėne
syje, 1941 m., išmokėta jiem 
algomis 621 milionas dole
rių, tai yra: apie vieną šeš
tadalį visos šalies darbinin
kų • algų, neįskaitant žem
dirbystės darbininkus.

Apie 3,225,000 darbininkų 
gavo apie 381 milioną dole
rių nuo valstijų ir miestų 
valdžių. Likusieji 2,108,000 
darbininkų buvo federalinės 
valdžios.

Dalis tų samdininkų yra 
paprasti darbininkai; ro
dos, didesne dalis yra toki, 
kuriuos galima vadinti biu
rokratais. Tokią milžinišką 
biurokratiją teks pajausti 
ir Amerikoj taip, kaip mes 
pajautėm kitados 
biurokratiją.

carinę

“Pilna Pareiga”
Prez. Rooseveltas spalio 

27 d. savo kalbą per radiją 
užbaigė šiais žodžiais: “At
liksime pilna pareigą (full 
duty).”

Kad be pertraukos dirb
sime, apsigynimo reikmenis, 
kad remsime demokratijas, 
kariaujančias prieš hitleriz
mą, tai atliksime, sako, “pil
ną” savo pareigą. Reiškia, 
Amerika nepaskelbs karo, 
nesiūs armijų į karo lauką 
(kuris tęsiasi tarp visų sep
tynių jūrų!). Bet ar taip? 
Kiek jis prižadėjo, kad to 
ir to nebus, o dabar jau yra 
padaryta, ir tai beveik vis
kas administracijos padary
ta, be kongreso. Jau esam 
kare, bet... ne kare. Ro
mantiška admin istracija. 
Čia tai blogybės taškas. Ro
mantiškumas, neaiškumas 
politikoj yra demagogija. 
Demagogija veda į turtin
gosios klasės diktatūrą. Is
torijoj yra tik dvejopi ori
ginališki diktatoriai: vieni 
“demokratiškai” tokiais pa
sidaro, kiti militariškai. A- 
beji įsigalėję vienaip triuš
kina žmones, o ne žmonių 
pavergėjus — išnaudotojus.

Demagogija yra riebi, ir 
žviegia prieš darbininkus, 
unijas, o labiausiai prieš ko
munistus ir kitus, kurie 
stengiasi apgint žmonių lai
svę, demokratybę.

, apdangstyda- 
mas savo mintis. Darbinin- 

resnės. Ir čia drąsiai pa-

r •

kritikavo štai.ką:
Brown Universiteto pro

fesorius rašąs, kad nuo 
1934-5 metų “bedarbių pa
rama (unemployed ’ relief) 
nuolat auga, kuomet bedar
bių skaičius mažėja.” Far- 
mų parama dabar yra pasi- 
trigubinusi.

Savaitė pirmiau buvo kal
bėtoja valdininkė iš wieno 
valdiško biuro. Ji pasakė, 
esą, perdaug apsigynimo 
pramonės trukdymų. Strei
kai negerai. Bet kai kurie 
industrialistai, esą, turėtų 
patekt į “ugnies ežerą” (t. 
y., pragarą).

šeši Milionai Nacių žuvo 
Kare

Iš Londono praneša, kad 
iki šiol rytų fronte žuvo ne
toli šeši milijonai nacių ir 
jų talkininkų. Rusų karių 
žuvo du milionai ir 122 tūk
stančiai. Tai per penkis mė
nesius arba 150 dienų. Die
nai atsieina žuvusių apie 
14 tūkstančių rusų ir 40 
tūkstančių vokiečių.

Raudonosios Armijos žu
vimai padalinta į šias kate
gorijas: užmuštų 490,000, 
sužeistų 1,112,000 ir dingu
sių nežinia kur 520,000, 
kaip sako Maskvos radijas. 
Vokiečių žuvimai nepada
linta į kategorijas, tik pasa
kyta bendrai viena skaitli
nė užmuštų, sužeistų ir 
dingusių.

Tankų nuostolis: 15,000 
vokiškų, 7,500 rusiškų. So
vietai paduoda savo lėktu
vų nuostolį per tuos penkis 
mėnesius: 6,400; kanuolių— 
12,000. Voikečių lėktuvų 
nuostolis — 13 tūkstančių; 
kanuoliu 19,000. u 7

Rėmėm Japonų Karą prieš 
Chinus

Amerika iki šiol rėmė ir 
chinus prieš japonus, ir ja
ponus prieš chinus. Abejus 
rėmėm karo medžiagomis. 
Taip darė ir Anglija. So
vietų Sąjunga rėmė karo 
medžiagomis Chiniją, bet 
ne Japoniją.

Amerikos ta navatna po
litika buvo appeasement-nu- 
raminimas Japonijos, kad 
neitų užkariaut Olandų In
dijos, Indo - Chinijos, ir t.t. 
Japonai to nepaisė, užėmė 
Indo - Chiniją, kuri priklau
sė Francijai. Dėl to Ameri
ka sustabdė siuntimą kariš
kos paramos Japonijai.’Tik
rai kariškus daiktus siųsda
vo Japonijai. Štai, Clapper 
savo koliumnoje, lapkr. 26 
d. rašo apie tą Amerikos 
politiką:

“The policy didn’t do any
thing except supply Japan 
with materials which were 
essential to her war effort.”

Iki šiol rėmė, ir Franciją 
ir jos kolonijas Afrikoj. 
Mūsų valdžia sakosi tuomi 
išlošusi laiko... Išlošė tiek, 
kiek Hitleris norėjo pave
lyti!

Ketvirtad., Gruodžio 4, 1941

SLA Nariai!
%

Nominuokite šiuos Kandi
datus į SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams

Jie apvalys SLA ir jo or
ganą “Tėvynę” nuo prona- 
ciškos smetoninės politikos 
ir sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.
B. F. Kubilius, 188 kp., 

Boston, Mass., ant pre
zidento.

L. Kavaliauskaitė, 152 kp., 
Brooklyn, N. Y., ant vice
prezidento.

J. Miliauskas, 286 kp., Mc
Kees Rocks, Pa., ant se
kretoriaus.

J. žebrys, 136 kp., Cleve
land, Ohio, ant iždininko.

P. A. Jatul, 25 kp., Stough
ton, Mass., ir

St. Kuržinskas, 211 kp., Ma- 
hanoy City, Pa., ant iždo 
globėjų.

Dr. Johanna Baltrušaitienė,
40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

Nominacijos prasidėjo 
lapkričio 1-mą, baigsis 
gruodžio 31-mą. Būtinai 
dalyvaukite patys nomina- 
ciniame susirinkime ir var
dan SLA gerovės balsuokite 
už šiuos kandidatus. Aplan
kykite ir pakalbinkite kitus 
SLA narius balsuoti už šį 
sąrašą. Apie pasekmes no
minacijų rašykite spaudon, 
taipgi praneškite mums 
šiuo antrašu:

SLA Narių Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook
lyn, N. Y.

Anglija Ruošias Atremt 
Japonus nuo Thailando

London, gruod. 2. —Ang
lija atsiuntė galingą būrį 
savo karinių laivų į Singa
pore, Azijoj, prieš Japoniją, 
jeigu jinai pradėtų karą.

SAKOMA, KAD IR AME
RIKA VEIKTŲ PRIEŠ

JAPONIJĄ
Washington, gruod. 2. — 

Pranešama, kad jeigu Japo
nija užpultų Thailandą-Sia- 
mą, tai Anglai pradėtų ka
rą prieš Japoniją. Sakoma, 
jog tada ir Amerika veiktų 
prieš japonus.

Nuteista 18 už Kariuomenės 
Kurstymą prieš Vyriausybę
Minneapolis, Minn. —Fe- 

deralis teismas pripažino 
kaltais J. P. Cannoną, Al. 
Goldmaną ir 16 kitų vadų- 
veikėjų trockistuojančios 
Socialistų Darbininkų Par
tijos už sąmokslą kurstyt 
Amerikos kariuomenę, kad 
ji neklausytų vyriausybės 
įsakymų.
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Sovietų Sąjunga Protestuoja 
Prieš Žvėrišką Nacių Elge

sį Su Belaisviais
Molotovas Savo Pareiškime Demokratinėms Vyriausybėms Nurodo 

Nuožmius Belaisviu Kankinimus.

Sovietų Sąjungos Liaudies Užsienio 
Reikalų Komisaras V. M. Molotovas per
eitą savaitę pasiuntė sekamą notą am
basadoriams ir ministeriams tų šalių, su 
kuriomis Sovietų Sąjunga palaiko diplo
matinius santykius:

Pagal instrukcijas Sovietų Sąjungos 
vyriausybės, aš turiu už garbę perduoti 
jums sekamą:

Sovietų vyriausybė turi savo rankose 
daug faktų, parodančių, kokį sistematinį 
brutališkumą ir žvėriškumą naudoja Vo
kietijos viršininkai prieš Raudonosios 
Armijos kareivius ir komandierius, ne
laisvėn paimtus.

Vėliausiu laiku tie pasireiškimai pasi
darė labai skaitlingi ir turi ypač begė
dišką pobūdį. Jie aiškiau parodo Vokie
tijos militarinę kliką ir Vokietijos val
džią kaip prasižengėlių govėdą, kuri vi
siškai nesiskaito su tarptautinėmis teisė
mis ir žmonijos moralybės taisyklėmis.

Belaisviai Kankinami
Sovietų militarinė komanda yra surin

kusi daugelį faktų apie karo belaisvius, 
daugumoje sužeistus, kurie buvo žvėriš
kai kankinami ir užmušinėjami Vokie
tijos komandos ir militarinių vienetų.

Raudonarmiečiai, paimti nelaisvėn, bu
vo deginami raudonai įkaitinta geležimi, 
jų akys išlupamos, kojos, rankos, ausys 
ir nosys nupjaunamos, rankų pirštai nu
kertami, jų viduriai paleidžiami. Karei
viai pririšami prie tankų ir perplėšiami.

Nacių oficieriai ir kareiviai atlieka to
kias ir panašias begėdiškas piktadarys
tes ir žvėriškumus visame fronte, kur tik 
Raudonosios Armijos kareiviai ir ko- 
mandieriai patenka nelaisvėn. Kortica 
saloje Dniepro upės, Sovietinėj Ukrai
noj, pavyzdžiui, kai vokiečių kareiviai 
buvo iš ten išvyti, rasta lavonai raudon
armiečių belaisvių, kurie buvo brutaliai 
iki mirties nukankinti.

Lavonai Sudraskyti.
Tų belaisvių rankos nukapotos, akys 

išplėštos ir viduriai paleisti.
Pietvakariniam fronto krašte, prie 

Repka kaimo, Ukrainoj, kai vokiečiai pa
sitraukė, mūsų kareiviai rado lavonus 
batalijono komandieriaus Bobkovo, po
litinio instruktoriaus Piatigorskio ir 
dviejų raudonarmiečių. Jų rankos ir ko
jos buvo prikaltos prie stulpų ir ant jų 
kūnų raudonai įkaitintais peiliais išpjau
tos penkiakampės žvaigždės. Jų veidai 
baisiai apdeginti, sudraskyti. Netoliese 
rastas dar vienas lavonas raudonarmie
čio, kurį vokiečiai buvo paėmę nelaisvėn 
dieną pirmiau. Jo kojos buvo nudegintos, 
o ausys nukapotos. Kai mūsų būriai užė
mė Kolny kaimą, šiaurvakarinėj fronto 
dalyj, ten rasta sukaneveikti lavonai 
raudonarmiečių, vienas buvo ant laužo 
gyvas sudegintas. Tai buvo lavonas rau
donarmiečio Andrei Ossipovo iš Sovieti
nės Kazokijos.

Sužeistiesiems Duoda Nuodų
Sovietinės Ukrainos stotyje Greigove 

vokiečių kareiviai suėmė mažą raudon
armiečių grupę ir laikė juos kelias die
nas be maisto ir vandens. Kelių belais
vių rankas nukapojo ir vėliau buvo mir
tinai durtuvais subadyti.

Liepos mėn. vokiečiai suėmė grupę 
sunkiai sužeistų raudonarmiečių netoli 
Borisovo miesto, Sovietinėj Baltgudijoje, 
ir arseniko pagalba buvo nunuodyti.

Rugpj. mėn. vokiečiai suėmė 17 sun
kiai sužeistų raudonarmiečių mūšyje ties 
Zabolotie kaimu. Šie belaisviai buvo lai
komi tris dienas be maisto. Po to, ne
paisant jų kraujaplūdiškų žaizdų, buvo 
visi pririšti prie telegrafo stulpų, kur 
trys mirė, o 14 iš mirties išgelbėjo So
vietų tankų grupė, po komanda vyres
niojo leitenanto Rybino, kuris atvyko jų 
išgelbėjimui.

Belaisvius Tankais Drasko
Lagutino kaime, netoli Briansko, vo

kiečiai raudonarmietį pririšo prie dvie
jų tankų ir sudraskė jo kūną į šmotus. 
Vienoje vietoje, netoli Krasni Oktiabr 
kolektyvo, į vakarus nuo Briansko, mū
sų kareiviai rado apdegintus lavonus 11 
raudonarmiečių komandierių, kuriuos fa

šistai buvo paėmę nelaisvėn.
Vieno raudonarmiečio nugara ir ran

kos turėjo ženklus raudonai įkaitintos 
geležies deginimo. Gauta tokių keletas 
davinių, kad vokiečių militariniai virši
ninkai versdavo mirties bausmės grąsi- 
nimais belaisvius raudonarmiečius mar- 
šuoti priešakyje atakuojančių vokiečių 
kolonų. Taip, pav., buvo padaryta netoli 
valstybinio ūkio Vobori, Leningrado sri- 
tyj, Yelnia distrikte, Smolensko srityj, 
Gomelio srityj, Sovietinėj Baltgudijoj, 
Poltavos srityj, Sovietinėj Ukrainoj, ir 
keliose kitose vietose.

Sužeisti ir sergą raudonarmiečiai, vo
kiečių suimti ligonbučiuose, buvo vokie
čių kankinami, sistematingai niekinami 
ir brutaliai baudžiami.

šaudo Ligonbučiuose Esančius
Daug faktų parodo, kaip beginkliai, 

sergą ir sužeisti raudonarmiečiai vokie
čių užimtuose ligonbučiuose buvo be jo
kios atodairos šaudomi arba mirtinai su
badomi fašistinių pabaisų. Taip, Rudnia 
kaime, Smolensko srityj, nacių kareiviai, 
užėmę Sovietų lauko ligoninę, sušaudė 
sužeistus raudonarmiečius, tvarkytojus 
ir slauges. Tarp tų aukų randasi su
žeistas raudonarmietis Šalamov, leite
nantas Dielejev, 17 metų slaugė Varia 
Voiko ir kiti.

Daug faktų rodo, kaip užpuolikų vo
kiečių suimtos slaugės buvo žalojamos. 
Hitlerio mušeikos nepasigaili ir Raudo
nosios Armijos medikalio personalo, pa
tekusio nelaisvėn.

Militarinis Dr. I. M. Dystogo, vyriau
sias medikalio patarnavimo trečio sky
riaus, buvo iki mirties brutaliai kankina
mas netoli Kudrovo kaimo, Leningrado 
srityj. Jo kūnas buvo pilnas durtuvų 
žaizdų, taipgi dvi kulkų žaizdos galvoje 
ir pečiuose. Veidas rodė žvėriško sumu
šimo žymes. Netoliese miške buvo ras
tas sužalotas lavonas ligonbučio prižiūrė
tojo, P. M. Bogacievo, taipgi lavonas 
ambulanso vairuotojo Gorbunovo, irgi 
mirtinai nukankinto, buvo ant kelio pa
liktas.

Kempėse žvėriškumas
Sergą ir sužeisti raudonarmiečiai, už

daryti į vokiečių karo belaisvių kempes, 
negauna medikalės pagalbos ir tokiu bū
du yra palikti žūti nuo šiltinės, kraujali- 
gės, plaučių uždegimo ir kitų ligų.

Despotizmas ir nepalyginamas, žvėriš
kumas pilnai viešpatauja vokiečių karo 
belaisvių kempėse. Porkovo kempėje, pa
vyzd., raudonarmiečiai buvo laikomi die
ną ir naktį atvirame lauke, nežiūrint 
šalto oro. Jie prikeliami anksti ryte laz
dų smūgiais ir taip varomi darban. Jo
kios išimties nedaroma sergantiems ir 
netvirtiems.

Suomių ir vokiečių sargai nuolatos pla
ka belaisvius botagais darbo laiku, o ser
gančius ir silpnuosius raudonarmiečius 
primuša iki mirties. Černukino kempėj, 
Ukrainoj, belaisviai sistematingai muša
mi guminėmis lazdomis arba be jokios 
pasargos šaudomi už bile mažiausį kalė
jimo taisyklių prasilenkimą. Vien tik 
rugsėjo 17 d. taip sušaudyta 95 belais
viai.

Nuovargiu Užmušami
Panašūs brutalumai prieš belaisvius 

naudojami ir kilnojamose kempėse. To
kia kempė prie Demianovska kaimo, Uk
rainoj, netoli pastogės ir kaliniams vietoj 
maisto duodą tik virtos miltinės sriubos.' 
Daug belaisvių miršta nuo nuovargio. 
Tie belaisviai, kurie persilpni pasiekti 
nuskirtą vietą, kelyje sušaudomi.

Iš Sloral belaisviai buvo visą laiką pri
versti bėgti į Semenovka kaimą, Ukrai
noj. Tie, kurie nuo nuovargio ir uždu
simo parkrito ant žemės, vietoje buvo 
nušauti.

Hitlerio armijos oficieriai ir kareiviai 
užsiima apiplėšinėjimu. Su šalčių atėji
mu tai pasireiškia masiniai. Hitlerio mu
šeikos nepaiso nieko, kad tik gauti šil
tus drabužius. Jie nusiima drabužius ir 
apavus ne tik nuo užmuštųjų raudon
armiečių, bet tai padAro ir su sužeistai
siais — atima vailokinius batus, panče- 
kas, svederius, kailines kepures, piršti

Sovietų piliečiai traukia iš Maskvos upės vokiečių naciu orlaivio griuvėsius. Šimtai 
vokiečių orlaivių buvo nušauti tik prie Maskvos miesto; išviso vokiečiai per pir

muosius penkius mėnesius su Sovietais karo prarado apie 13,000 orlaivvių.

nes, palieka nuogus žmones.
Tie vokiškieji plėšikai nešioja net mo

teriškas drapanas, atimtas nuo sužeistų 
ir užmuštų slaugių.

Badu Marina
Įkalinti raudonarmiečiai laikomi nuo

latos bado padėtyj ir išbūna savaites be 
maisto arba tik ant mažų porcijų supu
vusios duonos ir supuvusių bulvių.

Laikydami bado padėtyje belaisvius 
hitlerininkai verčia jieškoti maisto iš
matose vokiečių kareivių, kaip kad buvo 
daroma keliose kempėse, taipgi ir vienoj 
prie Korma kaimo, Sovietų Baltgudijoj, 
per vielų tvorą buvo permesti padvėsę 
arkliai raudonarmiečiams belaisviams. 
Belaisviai praktiškai laikomi be maisto 
per keturius mėnesius Vitebsko kempėj, 
Baltgudijoj. Kai raudonarmiečių gru
pė pridavė vokiečių komandai rašytą 
prašymą dėl maisto, vokiečių oficierius 
pasiteiravo, kas tą prašymą rašė ir pen
kis raudonarmiečius, kurie prisipažino 
rašę, vietoje sušaudė.

Panašūs žvėriškumai ir brutališkumai 
naudojami ir kitose kempėse (Stykov, 
Demojans ir 1.1.)

Savo pasiryžimui masiniai naikinti 
raudonarmiečius belaisvius vokiečių vir
šininkai ir Vokietijos valdžia įsteigė bar
barišką tvarką karo belaisvių kempėse.

Bado Porcijos
Vokiečių vyriausia komanda ir mais

to bei ūkio ministerija išleido potvar
kius nuskiriant porcijas raudonarmie
čiams belaisviams dar prastesnes koky
be ir kiekybe, negu gauna kitų kraštų 
karo belaisviai Vokietijoje.

Tokios porcijos, pavyzdžiui — 600 
duonos gramų ir 400 mėsos gramų vie
nam žmogui per mėnesį — ištikrųjų nu- 
smerkia raudonarmiečius belaisvius ba
do mirties kankynėms.

Tokį nežmonišką, brutališką ir aiškiai' 
nelegalį režimą 'prieš raudonarmiečius 
belaisvius palaikydama, Vokietijos val
džia deda visas pastangas tatai paslėp
ti nuo visuomenės.

Tokiu būdu, atsakydama į Sovietų val
džios užklausimą, Švedijos valdžia pa
reiškė, jog raportai apie virš minėtus 
Vokietijos valdžios potvarkius atspaus
dinti europinėj ir amerikinėj spaudoj su
tinka su faktais, bet tų potvarkių teks
tas nebuvo niekur atspausdintas ir to
kiu būdu negalimas gauti.

Sulaužo Tarptautinius Įstatymus
Kempių režimas, įsteigtas raudonar

miečiams belaisviams, begėdiškai ir žvė

riškai sulaužo paprasčiausias elementa
rines taisykles santykyj su karo belais
viais, nustatytas tarptautinio įstatymo ir 
labiausia Hague Konvenc. 1907, kurias 
Sovietų Sąjunga ir Vokietija pripažįsta.

Vokietijos valdžia begėdiškai peržen
gia Hague Konvenciją, kuri padaro pri
valomu kariaujantiems užlaikyti karo 
belaisvius tuo pačiu maistu, koks yra 
duodamas savo kareiviams (Ketvirtos 
Hague Konvencijos Pataisymo Skyrius 
VII, 1907).

Susitikdami su rimtu trukumu žmo
niškos jėgos vokiečių armijoj, hitleri
ninkai sulaužo daugelį kitų skyrių 1907 
m. Hague Konvenc., Vokietijos pasirašy
tos.

Kriminaliai praktikuodama sistema- 
tingą ir bjaurų laužymą tarptautinio 
įstatymo, vokiečių militarinė klika ir Vo
kietijos valdžia nuėjo net iki -to, kad 
mirties bausmės grasinimais verčia rau
donarmiečius būti vežimų vežėjais, šo
feriais pervežimui amunicijos transpor
to ir kitokių karo reikmenų į frontą, 
amunicijos nešėjais į fronto pozicijas ir 
t.t. Tai padaryta, nepaisant to, kad Ha
gue Konvencija aiškiai uždraudžia nau
doti belaisvius darbams, bile kaip suriš
tiems su militarinėmis operacijomis. Visi 
tie faktai yra liudijimai žvėriškai kruvi
no režimo, koks viešpatauja vokiečių 
kempėse dėl raudonarmiečių belaišvių; 
liudijimai nežmoniškos brutalybės’ Hit
lerio viršininkų ir baisių kančių, kurias 
Raudonosios Armijos kareiviai ir ko- 
mandieriai, Hitlerio banditų suimti ne
laisvėn, turi pernešti.

Lai Visas Pasaulis Būna Teisėju
Visi tie faktai yra aiškūs liudijimai 

Vokiečių valdžios laužymo elementarinių 
principų ir taisyklių tarptautinio įstaty
mo ir sutarčių, Vokietijos atstovų pasi
rašytų. Parodydami šiuos baisius fak
tus toms šalims, su kuriomis Sovietų Są
junga palaiko diplomatinius santykius, 
Sovietų valdžia užregistruoja savo griež
tą protestą viso pasaulio žiniai prieš bar
bariškus veiksmus, kuriais Vokietijos 
valdžia sulaužo elementarines taisykles 
tarptautinio įstatymo.

Sovietų Sąjunga piktai protestuoja, 
prieš žvėrišką vokiečių viršininkų užlai
kymą Sovietų karo belaisvių. Tuomi jie 
sulaužo visas elementarines taisykles 
žmonijos moralybės ir todėl visa atsako
mybė už tokią nežmonišką akciją Vokie
tijos militarinių ir civilių viršininkų 
krinta ant Vokietijos kriminalės Hitle
rio valdžios.

džio 6-tą dieną, 735 Fair
mount Ave., Phila. atsibus lie
tuvių moterų gražiausia paro
da, kurios dar niekad Phila. 
nebuvo; ir Philadelphijos lie
tuvės moterys ne juokais, vy
rai, rengiasi parodyt savo ga
bumus mezgimuose, išsiuvinė- 
jimuose, piešimu ir kitų dai
lės kurinių.

Philadelphijos lietuviai — 
vyrai, moterys ir vaikai, eikite 
pažiūrėti šios šaunios parodos. 
Jos gavo iš mūsų biznierių ir 
gerų žmonių apie virš 12 do
vanų, kurias išleis publikoje. 
Kas tik iš lietuvių turi gražių 
mezginių, išsiuvinėjimų ir ki
tokių gražių dailės dalykų, 
atsigabenkite ant tos dienos 
parodyt svečiams. Jūs gausit 
širdingą padėką ir didžiausį 
įvertinimą. Neužmirškite pri
minti, vyrai, savo moterims, o 
moterys — vyrams, kad jie 
neužmirštų pagelbėti savo lie
tuvėms moterims. Prasidės d 
vai. vak. Rep.

Amerikos ambasadorius Kiu- 
bai, George S. Messersmith, 
paskirtas ambasadoriumi Mek
sikai: vadinasi, jis tapo pa
aukštintas.

Hartford. Conn.
Iš Royal Typewriter Dirbyklos

Vieni metai prabėgo, kaip 
virš minėtos dirbtuvės darbi
ninkai pradėjo organizuotis į 
C.I.O. uniją. Pradžia buvo la
bai sunki, bet darbininkai sa
vo tikslą atsiekė. Pereito lap
kričio 25 d. buvo balsavimo 
(election) diena. Už C.I.O. 
balsavo 2,935, o už indepen
dent uniją 868 balsai. Neno
rinčių jokios unijos buvo 836 
balsai. Viso darbininkų toje 
dirbtuvėje yra 5,000. Visi 
kompanijos pastumdėliai liko
si balsais sumušti, — CIO lai
mėjo. Reikia priminti, kad 
daug iš lietuvių buvo priešų, 
bet nekurtuose skyriuose lie
tuvės moterys labai gerai dir
bo unijai. Duodami pagyrimai 
depart. 3 daug dirbusiai K. 
Puidienei ir depart. 30 darbi
ninkei J. Evanauskaitei.

šioje įstaigoje daugelis dar
bininkų negalėjo kęsti dėl nu
kapotų darbų, numažintų mo
kesčių už darbą ir nuo mažų 
bosų šunelių žiaurumų. La
biausiai kentėjo moterys dar
bininkės. Manoma, kad tie vi
si nesmagumai bus galima 
lengviau prašalinti, kaip pri- 
gydysim CIO uniją.

Senas Hartfordietis.

Philadelphia, Pa.
Amerikos Vokiečių Kultūros 

Lygos Parengimas
Gruodžio 12 dieną Ameri

kos Vokiečių Kultūros Lyga 
rengia tarptautinį parengimą 
su gražia koncertine progra
ma ir prakalbomis, kurios 
įvyks Lulu Temple — Broad 
ir Spring gat., 8 vai. vak. Įžari- 

,'ga tik 25c.
Šį parengimą pagelbsti su

rengti visos tos tautelės, ku
rios yra pavergtos per Hitlerį. 
Šie priešhitleriniai vokiečiai 
taip lygiai neapkenčia Hitlerio 
ir jo budelių, kaip kad ir 
mes. Didžiumoje eiliniai vo< 
kiečiai neapkenčia Vokietijos 
dabartinių barbarų, kurie už
traukė didžiausią panieką ant 
visos vokiečių tautos. Jie la
bai nusiminę, susirūpinę ir nu
stebę, kaip Vokietijos žmo
nės gali iškentėti ir leisti tero

rizuoti Europos žmones. Jie 
sako : didžiumoje i vokiečiai, 
kurie turi gabumus arba pra
silavinę vadovauti vokiečių 
mases, yra pro-naciai, Hitle
rio aukos; jiems negalima pa
sitikėti, tai yra pardavikai ir 
provokatoriai prieš Jungtines 
Valstybes, kuriose jie gyvena 
ir patys nenori važiuoti gy
venti į Vokietiją. Mes nori
me viešai pareikšti ir atsišauk
ti į savo suviltus viengenčius 
vokiečius, kad jie netylėtų, o 
keltų viešą žodį, šauktų savo 
tautos žmones rengti masi
nius parengimus, kviesti į 
Šius parengimus savo tautos 
žmones, kad jie pareikštų iš
tikimybę šiai šaliai ir didžiau- 
sį nepasitikėjimą ir panieką 
išreikštų prieš Hitlerio sužvė
rėjusius barbarus, kurie be jo
kio žmoniškumo žudo civilius 
Europos žmones.”

Šie vokiečiai žmonės atsi
kreipė į šias tautas, kad jiems

ištiestų pagalbos ranką ir pa
dėtų surengti šį pirmą vokie
čių balso masinį parengimą.

Mūs, Phila. lietuvių organi
zacijų delegatas yra pasiųstas 
ir nutarta pagelbėti vokiečiam 
surengti šį parengimą. Phila. 
lietuviai turėtumėt atkreipti 
atydą ir pagelbėti šiems pro- 
gresyviams vokiečiams. Prie 
to, mūsų Lyros Choras jau 
pradėjo eiti savo pareigas ir 
jis dalyvaus vokiečių paren
gimo programoje. Rusai duos 
balalaikų orkestrą ir šokikus. 
Kitos tautos irgi duos progra
mos. dalis. Lietuviai, įsigykite 
po vieną tikietą ir pagelbėki- 
te šiam vokiečių balsui. Gal 
jis bus pirmas paakstinimas 
vokiečių ir kituose miestuose. 
Hitleris to nenori, bet mes no? 
rime.

Lietuvių Moterų Milžiniška
Paroda

Ateinantį šeštadienį gruo

So. Boston, Mass.
Masinės Prakalbos su Koncer
tu Įvyks Gruodžio 7 d., 7:30 
vai. vakare, Municipal Sve
tainėj, South Boston, Mass.
Gruodžio 7 d. vakare, Mu

nicipal Svetainėje, įvyks pra
kalbos su įdomiu koncertu. 
Rengia Naujosios Anglijos 
Lietuvių Centralinis Komite
tas. Kalbėtojais bus sekanti: 

| Prof. William E. Hocking, pir- 
Imasėdis Harvardo, Universite
to Philosophijos Departmen- 
to, vienas žymiausių mūsų ša
lies rašytojų, parašęs daug 
mokslinių knygų ir žinomas • 
plačiai netik Jungtinėse Vals- f 
tijose, bet visam civilizuotam 
pasaulyje; antras, prof. Mi
chael Karpovich, vyriausias 
ekonomikas, profesorius Har
vardo Universiteto, žymus

(Tąsa 5-me pusi.)
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si atydžiai klausėsi jo kalbos. 
Kaip atrodo, kad bankieto pa
sekmės bus geros. Dar liks ir 
pelno.

Alvinas.

(Tąsa)
Jis net išgėrė du bokalus alaus, kurio, 

apskritai, nemėgo. Gėrė pagerbdamas 
techniką. Alus, iš tikrųjų, buvo geras.

Iš ryto išėję iš “Tourist House,” mes 
pamatėme mažą, seną ir visai neturtingą 
miestelį. Jis gražiai tysojo ant kalvų, be
sileidžiančių į Missisipi. Pakilimai ir at
šlaitės — visai kaip Volgos miesčiuko, 
stovinčio ant aukšto kranto. Gatvių pa
vadinimų mes nesiteiravome, bet atrodė, 
jos vadinasi lygiai taip, kaip Volgos gat
vės — Griuvimo arba Išsipylimo.

Štai jis koksai — Hanibalo miestas, 
miestas Tomo Sojerio ir Heko Fino.

Nuostabus dalykas! Miestas įžymus ne 
automobilių gamyba, kaip Detroitas, ne 
skerdyklomis ir banditais, kaip Čikaga! 
Jį padarė įžymų literatūriniai herojai 
“Tomo Sojerio nuotykių,” pačių mieliau
sių ir linksmiausių nuotykių, buvusių 
kada nors pasaulinėje literatūroje.

Kaip ir visur, gatvėse žmonių beveik 
nebuvo.

Užtat tie, kuriuos sutikdavome, buvo 
tikri Tveno tipai, — baukštūs ir gera
širdžiai negrai, garbingas teisėjas, iš 
anksto įsikandęs nebrangų cigarą, vai
kai su aksominėmis nesunešiojamomis 
kelnėmis, besilaikančiomis ant aksomi
nių perpečių. Susirinkę į krūveles, vaikai 
kažką žaidė. Spėjant iš jų ž valgy mosi į 
šalis, gali būti, jie lošė iš pinigų.

Gatvė, kurioje Markas Tvenas, tuomet 
dar basakojis Šernas Klemensas, pralei
do savo vaikystę, užsiliko veik visiškai 
nepaliesta. Virš įėjimo į rašytojo name
lį kabo apvalas baltas žibintas su užra
šu: “Marko Tveno namas.” Prie progos, 
amerikiečiai taria ne Tvenas, bet Tvain, 
ir ne Tomas Sojeris, bet Tam Sojer. Ir 

net pats rimčiausias, pats veiklusis ame
rikietis, kai kalba apie šį visam pasauly 
garsų vaiką, ima šypsotis, ir jo akys da
rosi geresnės.

Namelyje gyvena dvi vargingos, be
veik elgetos senutės, tolimos Klemensų 
šeimos giminaitės. Jos tokios senos ir 
sulysusios, jog svyruoja, lyg šapeliai. 
Šiame namelyje pavojinga atsidusti, — 
senutes galima išpūsti pro langą. *

Dviejuose pirmo aukšto kambariuose 
ankšta ir dulkėta. Ne, misteris Klemen
sas vyresnysis, Marko Tveno tėvas, nors 
ir buvo Hanibalo vietinio laikraščio re
daktorius, bet gyveno nepaprastai kuk- ' 
liai. Stovi kėdės su viršun išlindusio
mis spyruoklėmis ir virpą su fotografi
jomis staliukai.

—Šitoje kėdėje, — tarė viena senutė,

—sėdėjo teta Poli, o pro šitą langą iššo
ko katinas Piteris, kai Tomas Sojeris 
jam davė ricinos. O už šito stalo sėdėjo 
visa šeima, kai manė, jog Tomas pasken
do, o jis tuo laiku stovėjo štai čia ir klau
sėsi.

Senutė kalbėjo taip, tarsi visa, ką Tve
nas pasakojo “Tome Sojeryje” tikrai vy
ko. Baigė ji tuo, jog pasiūlė pirkti fo
tografijų. Senutės vien tik iš to ir gy
veno. Mes kiekvienas paėmėm po pus- 
dolerinę fotografiją.

—Pas mus taip retai atsilanko, — atsi
dusdama tarė senutė. /

Artimiausiame prie išėjimo kambaryje 
ant sienos kabojo memorialinė lenta su 
rašytojo paveikslu ir ideologiškai išlai
kytu užrašu, paruoštu vietinio bankinin
ko — bepriekaištingo Marko Tveno ger
bėjo.

“Marko Tveno gyvenimas moko, jog 
neturtas greičiau yra gyvenimo stimu
las, negu sulaikąs pradas.”

Tačiau, užmirštųjų skurdžių senučių 
išvaizda gražbylingai griovė šią puikią 
filosofinę koncepciją.

Šalia namo stovėjo maža paprasta tvo
ra. Bet smarkioji “Missuri štato istori
kų draugija” jau suspėjo ant jos pri
tvirtinti špižinę lentą, skelbiančią, jog ji 
įpėdinė tos tvoros, kurią Tomas Sojeris 
leido savo draugams nudažyti už obuo
lį, mėlyną stiklinį rutuliuką ir už kitus 
puikius dalykus.

Apskritai, “Missuri štato istorikų drau
gija” veikia grynai amerikietiškai. Vis
kas tikslu ir aišku. Rašoma ne: “Štai 
namas, kuriame gyveno mergaitė, buvusi 
“Tomo Sojero” Bėki Tačer pirmovaiz- 
dis.” Ne, tai, gali būti, būtų ir teisinga, 
bet Amerikos turistui per daug platu. 
Jam reikia tiksliai pasakyti — toji ši 
mergaitė ar ne toji. Jam ir atsako: 
“Taip, taip, nesirūpinkite, ta pati. Jūs 
kelionei veltui neeikvojote gazolino ir 
laiko. Tai ir yra ji.” '

Ir štai prie namelio, esančio priešais 
senojo Klemenso namą, kabo dar viena 
špižinė lenta: “Čia buvo namas Bėki Ta
čer, pirmosios Tomo Sojerio meilės.”

Senutės mums pardavė keletą fotogra
fijų. Vienoje buvo atvaizduota pati Bėki 
Tačer senatvėje. Ji ištekėjo, rodos, už 
advokato. Neseniai prieš savo mirtį 
Markas Tvenas atvyko į Hanibalą ir kar
tu su ja nusifotografavo. Didelė šių dvie
jų sepelių fotografija kabo muziejuje su 
jaudinančiu užrašu: “Tomas Sojeris ir 
Bėki Tačer.”

(Bus daugiau)

Baltimore, Md.
Brangios Draugės, Baltimo- 
rietėsI

Kuomet šiandien pasaulis 
skęsta kraujuose, kuomet 
Darbo žmonių šalis — Sovietų 
Sąjunga — kovoja prieš viso 
pasaulio mirtiną priešą hitle- 
rizmą, tai kyla klausimas: 
kaip ir kuom mes galime pri
sidėt prie tos kovos?

Pasitarus su kai kuriomis 
draugėmis, drįstu kreiptis prie 
jūs, mielos draugės, kad grieb
tu mėtės už darbo, — suorga
nizuotume būrelį draugių, ku
rios pasiaukotų numegsti bent 
po vieną megstinį (svederį) 
dėl tų mūs brolių lietuvių, ku
rie šiandien išvien su Raudo
nąja Armija kariauja prieš vi
sos žmonijos priešą — fašiz
mą.

Susirinkite, draugės pas 
Deltuvus gruodžio 5 d., va
kare. Adresas: 4811 Benson 
Av., Baltimore.

Norėdamos daugiau infor
macijų, šaukite telefonu: Arb. 
472-W.

Draugiškai,
Pranciška Deltuvienė.

š. m., L.T.K. šv. Marijos pa
rapija rengia iškilmingą meti
nį apvaikščiojimą Nekalto 
Prasidėjimo Panos Marijos, tos 
bažnyčios vardo; apeigos pra
sidės 11 vai., sekmadienį, 
gruodžio 7 d., 331 Reed St., 
Philadelphia, Pa.

Taigi prašau visus atsilan
kyti į šias metines iškilmes.

Pamaldos atsibus lietuvių 
kalboj. , .

Kleb. Kun. J. J. Zitas.

SCRANTON, PA.

Binghamton, N. Y.
Lapkr. 20 d. draugų M. N. 

Simonaičių sūnus Jonas suė
jo į porinį gyvenimą su airių 
tautos mergina Margaret My
lon. šliūbą ėmė katalikų baž
nyčioj, Tannersville, N. Y. 
Visa Simonaičių šeima dalyva
vo tose iškilmėse. Jaunave
džiai apsigyvena Syracuse, N. 
Y., kur John dar eina moks
lą . ir atliekamu laiku eina 
pareigas mokytojaus.

Geriausio pasisekimo jau
navedžiams jų šeimyniškame 
gyvenime! .

Draugai Simonaičiai, Jono 
tėveliai, yra “Laisvės” skaity
tojai ir visa šeima LDS 6-tos 
kuopos nariai, o drg^ N. Si- 
monaitienė yra moterų sky
riaus narė.

J. K. Navalinskienč.

Smetonnaciams Nepavyko.
Lapkričio 19 dieną smeton- 

naciški generolai, po vadovyste 
tautiškos parapijos gaidžio, ku
ris visados gieda galvą'užrietęs 
iš hitlerihių notų, parsigabeno 
į Scrantoną patį “tautos vadą” 
A. Smetoną. Bet, kad patys ge
nerolai nepasitiki savo armija, 
tai tikėjosi gauti paramos iš 
praloto Mieliausko. Ir tam tiks
lui pasiuntė atstovybę iš dvie
jų moteriškių pas pralotą pra
šyti prisidėt prie ruošimo Sme
tonai jomarko. Bet koks apsiri
kimas! Pral. Mieliauskas netik 
neprisidėjo, bet dar patį “tau
tos vadą” išvadino bedieviu ir 
niekam netikėliu, o pačius ren
gėjus — šunimis. O kada sme- 
tonnaciški generolai pasiuntė 
vaikus prie bažnyčios su lape
liais (nes patys generolai ne
drįso), tai pral. Mieliauskas 
nuėjęs atėmė iš vaikų lapelius. 
Todėl, smetonnaciški generolai 
dabar jaučiasi, kaip musę kan
dę .. .

Gi apie patį “tautos vadą” ir 
jo priimtuves Scrantone, aš ti
kiu, kad kitas korespondentas 
parašys plačiau. Koresp. R.

Philadelphia, Pa.

DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Gruodžio 7 d., 10 vai. ryte 
įvyksta LDS 86 kp. priešmeti-

vas, pareiškiu gilią užuojautą 
velionio Vinco Urbono žmo
nai ir jo visai šeimai.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN
Geriausios Rūšies Valgiai

Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Taikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.•

GASPADORIŠKAI NUVIRTI
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

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

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

nis susirinkimas. Vieta — 
1035 Caniff Avė., Latožo sve
tainėj.

Bus valdybos rinkimas ir 
pastovių komisijų. Visi nariai 
dalyvaukite.

Gruodžio 7 d., 1:30 po pie
tų LDS 21 kp. susirinkimas į- 
vyks po num. 4097 Porter St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus rinkimas valdybos ir pa
stovių komisijų 1942 m.

Mirė Vincas Urbonas

Lapkričio 29 d. palaidojo 
Vincą Urboną, ūkininką, kuris 
ūkininkavo per daugelį metų 
Mich. valstijoj, arti Mile, 
Mich. Laidotuvėmis daug rūpi
nosi Vinco brolis, Juozas Ur
bonas (detroitietis) ir jų šei
mynos. Kadangi velionis buvo 
pažangus žmogus, sekė gyve
nimo progresą ir skaitė darbi
ninkišką spaudą, todėl šerme
nys ir laidotuvės atliktos lais
vai. Palaidotas ant Woodmere 
kapinių. Dalyvavo didelis skai
čius palydovų. Draugas F. Jo- 
čionis pasakė atsisveikinimo 
prakalbą ant kapinių, o d. A. 
M. Metelionis, graboriaus 
Brazio koplyčioj, pasakė jaus
mingą ir gerą prakalbėję.

Velionis paliko nuliūdime 
tris suaugusius sūnus ir vieną 
dukrelę; taipgi liko jo žmona

Drg. J. Siurbos Apsilankymas

LDS Centro Sekr., J. Siur- 
ba, buvo porą dienų Detroite. 
Per du vakarus gavo progą 
pasimatyti ir pasikalbėti su 
daugeliu detroitiečių ir su LD 
S kuopų valdybomis bei na
riais. Penktadienio vakare spe
cialiai kalbėjo LDS vajaus rei
kalu ir apie LDS gerovę ir jos 
stovį abelnai. šeštadienio va
kare, bankiete, kalbėjo apie 
pasaulinį karą ir jo priežastis. 
Padarė gerą ir aiškią išvadą, 
kaip mes turime suprasti da
bartinį karą, kiek jis yra ža
lingas demokratijai, jeigu Hit
leris laimėtų jį. Todėl ragino 
darbininkus remti Roosevelto 
politiką ir abelnai remti Sovie
tų Sąjungą aukomis dėl medi- 
kalės pagelbos.

Aukos Surinktos Bankiete

prašyta sumesti tam tikslui 
kiek aukų.

Aukavo šie asmenys:
M. Juška ir Anna Rugienie- 

nė po $1; Chas. Tvaska 50c.; 
J. Markūnas, J. .'Zigmantas, 
M. Prakevičius, P. žunaris, P. 
Rugienis, F. Gustaitis, St. Tva- 
rijonaš ir A. M. Metelionis po 
25c.; kitų aukotojų vardų ne
spėta pažymėti, kiti nenorėjo, 
kad jų vardas būtų pažymėtas, 
todėl tos aukos likosi priskai- 
tytos prie smulkių aukų. Viso 
sykiu surinkta tam tikslui 
$8.50. širdingai ačiū už aukas. 
Likę pinigai nuo telegramos 
bus perduoti Det. Radio Kliu- 
bui.

Užsibaigus drg. J. Siurbos
prakalbai, pasistojęs ant kėdės 
d. J. Danta atsišaukė į ban
kieto dalyvius, kad mes esame 
prilankūs prez. Roosevelto po
litikai link rėmime Sovietų Są
jungos kare prieš Hitlerio 
gaujas, todėl turime siųsti rei
kalavimus nuo visokių organi
zacijų ir susirinkimų kongre
sui, kad jie (kongresmanai)
padėtų pravesti Roosevelto nu
sistatymą. Pabrėžė d. J. Dan
ta, kad tam reikalinga pinigi
nė parama dėl siuntimo rezo-

Jieva. Todėl aš, kaip palydo- liucijos ir telegramų. Todėl

Apie Radio Kliubo Bankietą

Praėjusį šeštadienį buvo su
rengtas šaunus bankietas pa
gerbimui radio programos 
bendradarbių, — Aido Choro 
narių ir pavienių, kurie veikia 
dėl radio valandos palaikymo.

Bankietas pavyko gerai, nes 
žmonių buvo kupina svetainė. 
Draugės moterys nepaprastai 
sunkiai darbavosi, kad pamai
tinti tokią didelę šeimyną. Ro
dos, net tris sykius turėjo dė
ti maistą ant stalų, ir vis ra
dosi naujų žmonių, ką naujai 
atvyko į bankietą.

Vakarui pirmininkavo Dr. 
Palevičius. Jis trumpai pareiš
kė, kodėl yra šis bankietas su
rengtas, ir kad D. R. Kliubas 
savo veikėjams nemoka už jų 
triūsą, todėl nors šį bankietą 
surengė. Kalbėjo keletas ir 
vietinių draugų. Ant pabaigos, 
puikiai kalbėjo drg. J. Siurba, 
iš Brooklyn* N. Y. Nors paša
liais buvo daug žmonių, bet vi-

Čia jau nuo 1924 metų yra 
įsisteigusi L.T.K. šv. Marijos 
Parapija, kuri dabar jau įsi
stiprinusi iv neblogai gyvuoja. 
Daug svarbos priduoda tas, 
kad jinai turi savo kapines, į 
kurias galima laidotis bile lie
tuviui, be jokio persekiojimo 
tikėjimo pažiūrų. Taipgi nėra 
jokių skirtingų privilegijų — 
turtingas ar beturtis, visi yra 
lygiai, su žmoniška užuojauta, 
priimami, ir, norintiems, baž
nytinis patarnavimas prieina
mas: užtenka tiek, kiek kas iš
gali pagal savo išteklių. Taigi, 
yra prisilaikoma to prisakymo, 
kad “Numirusį palaidot,” ir 
šiaip atlikt priderančias parei
gas religijos žvilgsniu; nes, 
kaip matyt, dar gana ’daug 
yra žmonių, kurie tampriai su
sirišę su religija, nors jau at
siskyrę nuo Romos, čia tuom 

j klausimu tankiai girdėt disku- 
'suojant, ypač laisvesnių pažiū
rų žmonės, kurie toliaus stovi 
nuo religijos, vienok jie sako, 
kad kur kas geriaus laidotis 
L.T.K. šv: Marijos kapinėse, 
negu kad miesto, į kurias lai
dojama abelnai įvairių tautų 
žmonės.

Lapkričio 15 d. tos pačios 
parapijos bažnyčioj atsibuvo 
iškilmingos sukaktuvės 25 me
tų vedybinio gyvenimo Vinco 
želimo. Ceremonijas atliko 
tautiškos parapijos kleb. kun. 
J. iZitas. Kadangi buvo suva
žiavę daug jų lietuvių giminių 
(net iš Boston, Mass.) ir ne
mažai buvo svetimtaučių, tai 
kunigui prisiėjo sakyti du- pa
mokslu : lietuviškai ir angliš
kai. Visi buvo linksmus ir dė
kingi už tokias įspūdingas 
vestuvių iškilmės.

Taiįgi gruodžio (Dec.) 7 d.,

Išleistuvės
Yra sakoma, kad geriau 

vėliau, negu niekad. Taip ir 
pas mus, serantoniečius. Nors 
Valukų — Vanagaičių šeima 
jau kelintas mėnuo, kaip ap
sigyveno Wilkes Barre, Pa.; 
bet jiems išleistuvių vakaras 
yra rengiamas tik dabar, gruo
džio 7 dieną. Bet, kadangi Va- 
lukai dar vis turi prisirišimo 
prie biznio ir Scrantone, tai, 
aš manau, jog išleistuvės tu
rės tą pačią svarbą, kad ir 
kiek vėliaus. O prie to, lap
kričio 28 d. dar ir Pabalių šei
ma apleido Scrantoną (ir ža
da apsigyventi Binghamtone, 
N. Y.) Tai išleistuvių vakaras 
dabar yra rengiamas abejiems 
kartu.

Kaip Valukų - Vanagaičių, 
taip ir Pabalių šeimos, per 
daugelį metų gyvendami 
Scrantone, prigulėjo prie AL 
DLD vietinės kuopos ir visa-
dos uoliai darbavosi ne tik 
minėtoje draugijoje, bet ir 
abplname darbininkų judėji
me. Todėl mes, serantoniečiai, 
išleisdami minėtus draugus ir 
drauges, netenkame ant syk 
keleto darbuotojų vietiniame 
mūsų veikime. Tai per didelė! 
iš karto spraga lieka mūsų | 
tarpe! O kad minėtieji drau-j 
gai - draugės yra užsipelniję ! 
pagarbą tarpe serantoniečių, 
ne tik ALDLD vietinėje kuo
poje, bet ir abelnai tarpe lie
tuvių, — todėl minėta kuopa 
ir jųjų draugai rengia jiems 
išleistuvių vakarą, kaip pa
gerbimui. Bus užkandžių, iš
sigerti, pasišokti ir programa. 
Todėl visi artimi ir pažįstami 
yra širdingai kviečiami daly
vauti minėtame vakare. įžan
ga už tą viską tik 55c. ypa- 
tai. Svetainė bus atdara nuo 
4-tos vai. po pietų; programa 
6-tą vai. vakare. (O kokioje 
svetainėje tas yra rengiama?
—Red.)

Viens iš Rengėjų.

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvei e.”

F]----------------------------------------:-------------------0

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

E-.............. ....................    jįfl

DEAN
15 jewels . . . $2475

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $2975

701 Grand St

Bobest Iiinfton
GIFT

Brooklyn, N. Y.

PATRICIA
17 jewels . . . l2475

BEATRICE
17 jewels . , . $2975

Apart kitko didelis pasirinkimas renginių daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džioviu 
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly 
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra 
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai “CHEER 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus A 3,0<h. 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER' . 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobn. 
mine. Taipgi galite gauti gerų. Naturališku Saldaim 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo krauv 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su 
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab 
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svar« 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kn 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kan. 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigert 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar 
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs Šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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J. Mockaitis, Bridgeport ..'.................................  198
F. Abekas, Chicago................................   185
V. Jokimas, New Britain ................................... 181
P. Buknys, Brooklyn............................................ 168
J. Grybas, Norwood................................................ 166
J. Barkus, Ozone Park........................................ 142
J. Žilinskas, Lewiston ................................. . 140
J. Burba, So. Boston............................................ 126
C. Shaltis, Freehold.............................................. 117
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .............................  115
J. Genavičius, So. Boston................. ;................ 103
M. Klimas, Richmond Hill ................................. 96
J. Simutis, Nashua................................................ 90
J. Kalvelis, Bridgewater .................................. 84
V. Barkauskas, Oakville, ................................... 84
S. Šaltys, Rockford.............................................. 78
J. Weiss, So. Brooklyn ....................................... 76
Dr. J. Simans, Cleveland..................................... 74
J. Chuplis, Springdale ......................................... 72
M. Smitravičiene,'Detroit ................................... 60
Mary Yuoces, Cleveland ..................................... 54
J. Urbon, Pittsburgh............................................ 50
A. Žvingilas, So. Boston....................................... 50
H. Tamašauskienė, W. Roxbury.................. . 48
A. Kupstas, E. St. Louis..................................... 48
Senas Vincas, Gibbstown..................................... 48
Grand Rapids Vajininkai..................................... 48
A. Čekanauskas, Springfield ............................... 48
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ............................ 46
K. Valeikis, Cleveland ........................................ 45
J. Surdokas, Wilkes-Barre................................. 40
R. Jarvis, Plymouth ............................................ 34
P. J. Martin, Pittsburgh ..................................... 24
Z. Yurkevičius, So. Boston................................. 24
J. Balsys, New Britain ......................................... 24
J. A. Shunskis, Amsterdam ................................. 22
Šį kartą turime mažai pakeitimų. Mūsų geras dar

buotojas, P. Bokas pašoko gerai punktais. Jis pralenkė 
A. Klimą. Taipgi prisiuntė didelį pluoštą atnaujinimų ir 
naują skaitytoją.

Brooklynietis A. Balčiūnas ir gražiai pašoko punk
tais. Mat, Brooklynas nenori pasilikt atgal. Kompeticija 
eina tarp Kuraičio ir Balčiūno.

Riytojaus laidoj bus daug pakeitimų. Pažiūrėsime kas 
ką pralenks.

Nepamirškime, kad vajus prailgintas iki 15 d. fruo- 
džio. Nedaug laiko liko!

“L.” Adm.

Anglai Supliekę Italy 
Tanky Diviziją Libijoj
Cairo. — Anglai pranešė, 

kad jie supliekė italų tankų 
diviziją mūšyje prie Tobru- 
ko-Sidi Rezegh linijos, Libi
joj. Sunaikino pusę tankų 
tos fašistų divizijos. Liku
čiai .italų galvatrūkčiais 
go atgal.

be-

Lawirence, sesuo Elzbieta Gra- 
nickienė, L.D.S. 46 kuopa, 
Moterų Apšvietos Kliubas ir 
J. Kaulinių šeimyna.

Draugė Paršonienė buvo da 
ne sena ir ir galėjo dar daug 
ką nuveikti. Buvo 57 metų. 
Paliko seserį, kuri gyvena 
Broėklyne, brolį Conn, valsti
joj. Taipgi paliko ir darbinin
kų judėjimą.

Ilsėkis, brangi drauge, šal
toj žemelėj, o mes dirbsime 
toliau.

M. Renkevičiute.

Tokio. — Japonų Tauti
ninkų partijos vadas S. Na
gano reikalauja skandint 
transportinius A m erikos 
laivus su reikmenimis So
vietam ir Chinijai.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. rengia gardžių sil

kių vakarienę, gruodžio 6-tą, 6 v. v., 
Liet. Am. Piliečių Kliube, 255 Main 
St. įžanga 50c. Pelnas yra skiriamas 
Sovietų Sąjungos Medikalei Pagel- 
bai. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės atsilankyti. — Kom.

(285-287)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) |

Tai gėda! Nejaugi tie ne
seniai iš Lietuvos atvykę ber
niokai geresnio užsiėmimo ne
turi?

Jų nelaimė, kad, kiek žino
ma, jie susirišę su fašistiniais 
gaivalais.

Meskite tą bjaurų paprotį 
šalin. Ateikite į pažangiąsias 
organizacijas ir mokinkitės 
naudingai ir gražiai gyventi. 
Štai yra puikus Aido Choras. 
Jaunų vyrų vieta ten.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 7 

d. gruodžio, YMHA Svet., Ferry and 
Walnut Sts. Draugai ir draugės, 
malonėkite visi dalyvauti, nes turi
me daug dalykų aptarti, taipgi bus 
rinkimas valdybos 1942 metams. — 
M. Urba, Sekr. (285-287)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, gruodžio 7 d., 
1941, 10 vai. ryte, 1035 Caniff. Visi 
nariai dalyvaukite, nes reikės iš
rinkti kuopos valdybą 1942 metams. 
Taipgi, kurių narių duoklės yra ne
mokėtos, malonėkit užsimokėti. At
siveskite ir naujų narių. — A. V. 
Sekr. (284-5) >

Kuibišev. — Sovietų 
riausybė ir žmonės pripa
žįsta didelį nuopelną strate
gijai maršalo Simono Timo- 
šenko, kad jo komanduoja
ma armija taip sumušė 
kiečius Rostovo fronte.

Central Brooklyn

vy-

vo-

pa-Pirmą dieną gruodžio 
laidojome draugę Grasildą 
Paršonienę. Draugė Paršonie
nė tapo palaidota Alyvų Kal
no kapinėse, Kadangi draugė 
turėjo daug- draugų ir drau
gių, tad ir palydėjo didelis 
būrys. Lydėjo 20 automobilių 
ir kita tiek privažiavo gatve- 
kariais.

Ant kapo draugės Paršonie- 
nės drg. A. Bimba pasakė 
graudžią prakalbą, nupiešda- 
mas draugės gyvenimą ir dar
bus, ko draugė gyva būdama 
troško atsiekti. Kalbėtojas sa
kė, kad Grasilda troško su
laukti tokios tvarkos, kada ne
bus siunčiami mūsų sūnūs gul
dyti savo galvas ant karo lau
ko.

Draugė Paršonienė prigulė
jo prie visų darbininkiškų or
ganizacijų ir visais būdais rė
mė visą darbininkišką veiki
mą. Buvo 
p atrijote 
“Laisvės”
turėjo, atiduoti “Laisvei”.

Kadangi drauge gyva bū
dama mylėjo gražų gyvenimą, 
tad ir tapo palaidota labai 
gražiai. Turėjo daug gyvų gė
lių vainikų, kuriuos nupirko 
jos gyvenimo draugas M.

didelė “Laisvės” 
ir jos dalininkė, 
šėrai, kuriuos jinai

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

--------
| Joseph Zeidat, Sav,
| 411 Grand St., Brooklyn

So. Boston, Mass.
(Tąsa nuo 3čio pusi, 

ekonomistas, rašytojas, su
prantantis viso plataus pasau
lio ekonomiją, vienas iš vadų 
ekonomijos srityje. Abu mok
slininkai kalbės anglų kalbo
je!

Lietuvių kalboje kalbės 
“Laisvės” redaktorius Rojus 
Mizara. Kalbėtojai supažin
dins publiką su dabartine si
tuacija.

Koncertinę dalį atliks daini
ninkas Alexandras Vasiliaus
kas, Progresyvių Tarybos Ra
dio Stoties muzikos skyriaus 
direktorius. Dainuos Harmoni
jos Mišri Grupė, po vadovy
be Helen Žukauskaitės, ši

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ IR KNYGŲ 

Aukso Altoriukas (Tilžės), pa
prastu apdaru .................... 60c

Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru ............................... $1.60

Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kn. $1.75 
Katekizmai ir Ministrantūra .... 25c 

. Gydyklos nuo Baimės Mirties—su 
daugeliu paveikslų ........... 50c

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

veikslais .............................. $1,60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

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

to, su paveikslais .........'..... 25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos .............................. 25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus sūrius ..............   25c

ŽOLES.
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliarto- 
rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar
bata 60c; Kraujo Valytojas 60c;
Peršalimo ir Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas,
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS 
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

grupė nuolatos auga netik 
dainavime, bet ir skaičiuje. 
Dainuoja per radiją ię kon
certuose, tobulinasi muzikoje, 
dainavime, kultūroje ir vi
sam žmoniškam gyvenime. 
Vargiai būt galima surasti to
kią kitą meno grupę mūsų ša
lyje, kuri būt tokia širdinga ir 
taip žmonijai simpatinga. 
Grupės nariai kiekvienas yra 
talentingas dainavime ir užuo- 
jautingai supranta visų žmo
nių kančias, todėl ji ir pasida
rė mūsų apylinkėje taip nau
dinga dėl Naujosios Anglijos 
lietuvių. Plati mūsų visuome
nė džiaugiasi šiąja grupe.

Todėl broliai ir seserys, ge
ros valios lietuviai, atminkit, 
kad gruodžio 7 d., 7:30 va
kare, jūsų visų pareiga daly
vauti šiame masiniame susi
rinkime ir išgirsti žymūs Har
vardo Universiteto profesoriai,

vičius, J. Grybas, A. J. Kupstis
— komiteto nariai.

Dr. J. F. Borisas,
Sekretorius.

dabar

“Laisvės” redaktorius ir Alex
andras Vasiliauskas!

Būkite taip malonūs, pasi
šventę, kuodaugiausia atsives
kite savo asmeniškų draugų ir 
prietelių, nes turėsite progą 
susipažinti su dabartine pa
saulio situacija,—kas
yra, kas bus rytoj ir poryt. 
Kiekvienam žmogui, 
jaučias tobulas, turi būt svar
bu žinoti, kaip gyvenimas ver
čia mus vieną prie kito. Ko
mitetas Naujosios Anglijos 
Lietuvių kviečia visus į šį ma
sinį susirinkimą!

Prof. B. F. Kubilius, pirmi
ninkas; M.
dininkas,
sekr., Ona Stigienė, J. Pen- 
kauskas, J. Skliutas, J. Jaš- 
kiavičius, J. Karsonas, A. An- 
dreliunas, J. Levas, V. Kance-

kuris

J. Kazlauskas, iž-
S. Zavis, finansų

JAU SKAITĖTE 
14 ... ŠIMTŲ ... 14

Tai yra juokų knyga,' pirma 
lietuvių kalboje su tiek daug 
juokų. 14 Šimtų’ 14 įvairių 
įvairiausių juokų, ir 80 visokių 
patarimų, eilėraščių ir links
mų dainelių.

Nedaug bus išleista, nes ant 
visko pakilo kainos; labai 
daug kainuoja spausdinimas.

Užsisakiusiems iš anksto, 
vardai bus patalpinti juokų 
knygoje. Taipgi bus pagarsinti 
per radio. Kreipkitės į N. J. 
Radio Centrą, 809 Harrison 
Ave., Harrison, N. J.

Telefonas Harrison 6-0786
KNYGOS KAINA $1.50

I
6

FOTOGRAFAS

3JW0PP/Mr 
ivHKriepr

Christinas
Seals

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom

1 ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins į
(SHALINSKAS) į

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuves

nemoka- 
miesto.

WORCESTER, MASS.
Operetė “Grigutis” bus sulošta 

sekmadienį, 7 d. gruodžio, 4 vai. 
dieną. Rengia Worcesterio Lietuvių 
Suvienytų Draugijų Komitetas, savo 
namo naudai, 29 Endicott St. Suvai
dins Aido Choras, vadovybėje M. 
Karsokienės. Užprašome visus. Pa
dėkite mums pagrąžinti mūsų namą.
— Kom. (285-287)

EASTON, PA.
LDS susirinkimas įvyks sekmadie

nį, 7-tą d. gruodžio, 1941 m., Y. M. 
H. A. svetainėj, Ferry and Walnut 
St., Easton, Pa.

Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi bus rinkimas viršinin
kų 1942 metams. — M. Urba, sekr.

(284-5)

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga 

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

426 South 5th Street Brooklyn, N; Y
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. TeL Evergreen 4-9508

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
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.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kp. rengia metinę vaka

rienę ir šokius, gruodžio 6 d., Liet. 
Taut. Namo Svet., kampas Vine ir 
N. Main Sts. Pradžia 7 v. v. įžan
ga 75c (įskaitant taksus). Kuopos 
nariai būtinai turi dalyvauti Šiame 
parengime. — G. Shimaitis, narys 
Rengimo Komiteto. (285-287)

WORECESTER, MASS.
Pranešimas Mass, valstijos Dai

lės Meno mylėtojams. Sekmadienį, 
gruodžio 7-tą, Worcesterio Aido 
Choras suvaidins gražią eperetę 
“Grigutis,” Suvienytų Draugijų 
svetainės naudai. Prašome apylinkės 
ir vietinius dailės mylėtojus atsi
lankyti išgirst gražių dainų, pama
tysit įspūdingą vaidinimą, nes "Gri
gutis” yra vienas iš populiariškiau- 
sių ir labiausiai publikos mylinčių 
operečių. Pradžia 4-tą valandą, Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St.— 
Kviečia Suvienytos Draugijos.

(284-6)

WORCESTER, MASS.
Susirinkimas LLD 11 kp. įvyks 

gruodžio 4 d., 29 Endicott St., 8 v. 
vak. Draugai, šis yra metinis su-1 
sirinkimas, kuriame turėsim išrink
ti valdybą dėl 1942 metų, ir yra 
daug svarbių naujų dalykų, kurie 
visiem bus svarbu žinoti. Dalyvau
kite visi. — Sekr. J. M. Lukas.

(284-5)

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio į dydžio, kokio pa- 

r geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie^Chauncey St., Broadway Line

Tel. Glenmore 5-6191

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

ji

HARRISON-JCEĄRNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, gruodžio 7 d., 1:30 vai. 
dieną, po num. 15-17 Ann St., Har
rison, N. J. Nartai malonėkite daly
vauti ir naujų atsiveskite, nes turi
me labai svarbių dalykų, kuriuos 
šiame susirinkime turime išspręsti.

Tuolaikinis Sekr. V. Žilinskas.
(284-5)

PHILADELPHIA, PA.
L. M. Birutės kliubas šeštadienį, 

6 gruodžio rengia smagų vakarą. 
Bus rankų darbo paroda, skanių už
kandžių, gėrimų ir šokiai prie ge
ros muzikos. Pradžia 7 vai. vakare, 
735 Fairmount Avenue. Kviečiame 
gerbiamą publiką atsilankyti. Užti
kriname, kad būsite patenkinti. — 
Rengimo Komisija. (284-286)

EASTON, PA.
Pasilinksminimo vakarėlį rengia 

ALDLD 13 kuopa, subatoje, 6 d. 
gruodžio, buvusioje Liet. Piliečių 
Kliubo svetainėje, 6I/2 Ferry St. 
Prasidės kaip 8 vai. vakare.

Eastono ir apylinkės lietuviai! Vi
sus širdingai kviečiame dalyvauti ir 
linksmai praleisti vakarą. Bus už
kandžių, gėrimų ir muzika pasišok
ti. Visas likęs pelnas bus paskirtas 
medikalei pagelbai Sovietų Sąjun
gai. Todėl visi, būkite ir netik turė
site gerą laiką, bet ir paremsite 
taip sunkią kovą Sovietų liaudies 
prieš Hitlerį. Kviečia visus Rengi
mo Komisija. (284-6)

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Depitls, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ |
DIREKTORIUS g ® I

Liūdesio valandoje kreip- i 
kites prie manęs dieną ar p 
naktį, greit suteiksime mo- £ 

dernišką patarnavimą. £ 
v. . 1 $Patogiai ir gražiai moder- | 

niškai įruošta mūsų šerme- g 
nine. Mūsų patarnavimu ir | 
kainomis būsite patenkinti, g

• • g
1113 Mt. Vernon Street j

PHILADELPHIA, PA. I

Telefonas Poplar 4110 B

Laukiame Jūsy Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS*

JUNIOR LABEL

MM

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Člelų rugių, senvlčiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kčksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cal$ę 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stoller 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

£5

M



■*

Šeštas puslapis L A I S V fi

i.A

Ketvirtad., Gruodžio 4, 1941

New Wko^/^^Zi n tos
Priminimas Visoms Didžiojo Jauna Gražuolė Pasitikėjo

mi-

ly-

lietuviais.

I

I

Jaunam Lietuviui Sekasi
per

Geram Lietuviui Sekasi
gražuolė,

Tolima Viešnia

Barz-

Laisvės” Radio Pramoga
RENGIA VIETINIS ‘TAISVĖS” RADIO KLIUBAS

Įžanga ypatai $1.25.

MASPETH, N. Y.

£abd

Telefonas EVergreen 8-7047.

kodėl tu 
pagalbos

priemiestyje
Westchester

prasidėjo byla

kadaise 
ypatingai

de- 
pa- 
sa-

Daugelis išreiškė džiaugsmo, kad įsisteigė švari nuo nacių propagandos radio 
programa. Aišku, jog tai yra kuom džiaugtis. Tačiau, reikia rūpintis, kad ta prog
rama gyvuotų. Todėl yra rengiama ši pramoga, kad sukelti finansų radio palaiky
mui. Skaitlingai dalyvaukime, šiame parengime ir tuomi paremkime “Laisvės” Radio 
Programą.

duoda 
paga- 
kuko-

metinį balių. New Na- 
Hall, 61-60 56 Rd. Mas- 
Diena bus gruodžio 6, 
Įžanga bus 55 centų 

Pradžia

York o
Plains,

Courte,
Matilda LeBoyer, nė

Tiek tik ji ir atsi- 
Kai atgavo sąmone, 

Mount Vernon li-

Cohen šeimai šventėms trim 
dienom apleidus namus 69-33 
108th-St., Queens, vagiliai iš
nešė $15,000 vertės turto.

Mrs. Rose Pantiel, buvus 
įkalinta turėjime ryšių su 
žmogžudžių šaika, paliuosuo- 
ta dėl nebuvimo įrodymų.

kūdikį pagimdė
ligoninėje 1941

ji susidraugavo

New Yorko Lietuvių 
Organizacijoms

Bosui, Tapo Prigauta, 
Dabar Teisme

Ar jau visos Didžiojo New tų tautų ateivių suka lizdus ir 
Yorko lietuvių organizacijos veikia Hitlerio agentai. Rei- 
išrinkote delegatus į Pabalti-‘ kia-padėti tiems kraštams pa
jos Tautų Konferenciją, kurią 
šaukia Amerikos - Pabaltijos 
Kultūrinė Taryba gruodžio 12 
d.? Jeigu kurios dar neturite 
išrinkusios, būtinai išrinkite ir 
stengkitės, kad jūsų atstovai 
konferencijoje dalyvautų.

Jeigu kada reikėjo drūtos 
vienybės Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams, latviams, es- 
tonams ir suomiams, tai dabar 
reikia. Jų gimtinės šalys vai
toja po kruvinojo nacizmo> ke, visai arti Union Square, 
kurka. čionai Amerikoje tarpe' Rengėjai.

siliuosuoti. Reikia vest kovą 
prieš Hitlerio agentus ir įta
ką. Reikia kultūriniai arčiau 
susipažinti toms keturioms 
grupėms.

Tai toks bus tikslas 
nėtos konferencijos.

Konferencija prasidės
giai 7:30 vai. vakare, Irving 
Plaza svetainėje, kampas 15th 
St. ir Irving Place, New Yor-

Antanas Menkeliunas 
Išvažiavo Ligoninėn

Niekur Nebepasislėpsi 
Nuo Lietuvių

Dainininkės Konstancijos 
Menkeliuniutės tėvas Antanas 
Menkeliunas išvažiavo į Kings 
County ligoninę. Gydytojas 
patarė jam ten važiuoti ir gy
dytis. Nežinia, kaip ilgai jam 
ten reikės būti.

Antanas Menkeliunas yra 
jau ne jaunas žmogus ir 
ant kojų nesveikas. Gyvena po 
num. 37 Ten Eyck St. Ligo
ninėn išvažiavo gruodžio 3 d.

Brooklynas jau pasidarė 
per mažas miestas: kur neisi, 
vis susidursi su 
Taip jau pasidarė, kad nė po
puodu nepasislėpsi nuo lietu
vių šiame didmiestyje.

Štai antradienį patenku į 
“Traffic Court” ant Bedford 
Ave., kad užsimokėti bausmės 
du doleriu. Einu supykęs. 
“Alio!” balsas besiskubinan
čio žmogaus pro» mane. Atsisu
ku ir susiduriu su 
smarkiai veikusiu, 
pas kriaučius, broliu 
nebuvau matęs gal
šimts metų. Matyt, ir jis 
kliuvo į tokią pat bėdą su 
vo mašina, kaip ir aš.

Brooklyne lankosi Henry 
Juška, Central Brooklyno če- 
vervku krautuvės savininko 
Juškos sūnus. Jis čia netikė
tai atvyko pakviestas vienos 
didelės elektrinės kompanijos, 
kuri jam siūlo darbą, gerai 
apmokamą darbą. Nors Henry 
lllinojaus valstijoj mokslą 
baigs tik už šešių mėnesių, ta
čiau jau gauna pasiūlymus 
gerų vietų.

Dar neteko sužinoti, ar 
Henry susitarė su minėta kom
panija. tai yra, ar priėmė jos 
pasiūlymą. Rep.

“Good Time” Dėl Visų
Ar jūs norite pasišokti? Ar 

jūs norite pasilinksminti su 
jaunimu ? Tai turėsite progą 
šį subatos vakarėlį.

Maspetho Jaunuolių LDS 
Cavalcaders turės savo gražų 
pirmą 
tional 
pethe.
1941.
(įskaitant taksus), 
bus 8 valandą vakare.

Galite privažiuoti salę su 
Grand St. arba Flushing Ave. 
gatvekariais. Išlipkite ant Wil
low Ave., ir eikite į pakalnę 
iki Clinton Ave. (56 Rd.).

Rep.

“Laisvės” name restauranto 
dabartiniu savininku yra An
tanas Barzda ir jo žmona Ma
rytė. Tai dar jauna porelė. 
Gana malonūs žmonės.

Kadangi aš dažnai užeinu 
pas juos valgyti, tai pastebė
jau, kad jiems biznis pusėti
nai gerai sekasi. Turi daug 
kostumerių. O valgyt 
gerai ir valgiai skaniai 
minti. Matyt, turi gerą 
rių.

Pereitą ketvirtadienį
dai savo biznį pagarsino per 
Laisvės Radijo Programą. Jie, 
mat, supranta garsinimų svar
bą savo bizniui.

New 
White 
County 
panelės
paprastai gražios dar tik 18 
metų mergaitės, baigusios biz
nio mokyklą. Ji traukia atsa
komybėn tūlą real estate sa
vininką Isaac Brown, 41 metų 
amžiaus. Prieš jį kaltinimai 
yra labai sunkūs.

Teisme savo istoriją gra
žuolė išdėstė sekamai:

1940 metų pavasarį Matil
da įdėjo į laikraštį pajieško- 
jimą darbo. Brown pamatė tą 
pajieškojimą ir Matildai tele- 
fonavo 1940 metų liepos 19 
dieną ir jinai nuėjo pas jį į 
ofisą. Viskas atrodė norma- 
liška. Bet už savaitės laiko 
Matilda vėl atsilankė į Brown 
ofisą. Šį sykį Brown nusivežė 
ją pas save į apartmentą, sa
kydamas, kad jisai turi pasi
imti tam tikras popieras.

Matilda sakosi buvus visai 
nekalta ir nieko nenužiūrėjus. 
Apartmente ji : 
lovos krašto, nes lova, o ne 
krėslas, buvus arčiau durų. 
Tuo tarpu Brown, pasikrapš
tęs po vieną šėpą, staiga atsi
sukęs ir Matildą parsivertęs 
ant lovos. Viena ranka užė
męs jai burną ir pradėjęs ly
tinį aktą. Už kelių minučių 
Brown ir vėl pakartojęs tas 
pačias ceremonijas.

Teisme Brown advokatas 
čia Matildos kalbą pertraukė 
ir paklausė jos: O 
nešaukei, nerėkei, 
nešaukei ?

Ogi todėl, atkirto 
kad ji buvus perdaug nugąs
dinta ir išrėkti nebepajėgus.

Po to Matilda teisme vėl tę
sė savo istoriją. Po to įvykio 
jinai Browno nebemačius net 
iki lapkričio mėnesio 1940 me
tų. Kai jinai jį vėl aplankius, 
jam pasakius, kad su ja jau 
dalykai gan prasti, kad jinai 
tapo nėščia ir laukia kūdikio. 
Brown prižadėjęs duoti jai vi
sokią pagalbą, išlaisvinti ją iš 
tos nelaimės, lai tik Matilda 
jam pilniausia pasitiki.

Gruodžio 19 d. Brown jai 
pranešė, kad jis jau pasiren
gęs jos “išgelbėjimui 
dikio. Jie

ką nors riša jai ant kaklo ir 
smaugia, 
mena. . .
jau buvo 
goninėje.

Matilda 
Baltimorės
metų sausio 27 d. Gimė gyvas, 
bet tuojau numirė.

Brown gi advokatas pareiš
kė, kad jis įrodys, kad Matil
da buvo albai išdykus mer
giotė, turėjo visą eilę meilužių 
pirma, negu
su Brown ir kad ji visai “be 
reikalo prie jo dabar kabinė
jasi.” Jis nurodė, kad dar mo
kykloje būdama Matilda Le
Boyer prisiskaitė visokių ro
mantiškų knygų ir nebegalėjo 
suvaldyti savo lytinių jausmų. 
Jis teismui įteikė jos eiles, tik 
už kelių mėnesių prieš susiti
kimą su Brown parašytas, 
kurios labai gražiai lyriškai 
skamba, bet kurios’ parodo, 
kad jau tada Matilda lytiniai

atsisėdus antj^uv0 palaida ir draugavo su

nuo kū- 
pasiėmė traukinį 

ir nuvažiavo į Mount Vernon. 
Ten susirado tuščią lotą, ku
rio kampas buvo cementu iš
lietas. Pasiklojo popieros ir 
Brown paliepė Matildai atsi
gulti. Ji taip ir padarė. Brown 
užkišęs jai vata gerklę, saky
damas, kad tai reikalinga dėl 
sulaikymo šauksmo, jeigu ji
nai nesusilaikytų ir šauktų, 
kai jis darys jai “operaciją”. 
Paskui ji pajutus, kad Brown

Įvyks Sekmadienį, Gruodžio 14 Dec
Programa Prasidės 4 vai., Šokiai 6 vai. vakaro

NEW NATIONAL HALL
61-60 — 56th ROAD, (Clinton Ave. ir Willow Ave.)

Bus graži dailės programa: Dainuos Aido Choras, Pirmyn 
Choras iš Great Neck ir bus žymią solistą ir duetą.

- ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ ' " ~

kokiu ten draugužiu. O tos 
eilės skamba sekamai:
“I built a wall of snow around 

And locked myself inside, 
feared the sun so very much 
I even tried to hide.
dreaded the slightest thought 

him
I wanted to adore

And when the first faint rays came 
through,

They made me fear him more. 
His rays were strong and steady,

Comforting, warm and bright.
They soothed my fears and soon 

too,
Was looking toward the light.”

Rep.

me

of

i,

Antradienį “Laisvės” rašti
nėje lankėsi draugė Valiulio- 
nienė, viešnia” net iš Ft. Lau
derdale, Florida. Ji čionai at
lėkė orlaiviu sekmadienį ryte 
aplankyti savo sesutę Katriną 
Talandzevičienę, kuri labai 
sunkiai serga Flushing ligoni
nėje. Katrinai buvo padaryta 
operacija ir paskui taip sun
kiai sirgo, jog prisiėjo net du 
sykiu kraujo duoti. Dabar ei
nanti geryn, Valiulionienė 
da grįžti' atgal pabaigoje 
savaitės.

Valiulioniai turi užeigą 
Lauderdale. Jiems biznis
kasi, šiemet Floridoje esą lau
kiama gero sezono, daug sve
čių. O sezonas prasidės su 
Kalėdomis. Rep.

za- 
šios

Ft.
se-

Kad Nepamirštumėte
šio šeštadiėnio vakare East 

New Yorko LLD. kp. ir LDS. 
kp. bendromis spėkomis ren
gia nepaprastai šaunią vaka
rienę. Ruoškitės dalyvauti. 
Prasidės 7 vai. vak. O vaka
rienės vieta: Buzelio svetainė
je, kampas Crescent St. ir At
lantic Avė.

Jis labai nau
jas! Bet iš tos 
pat giminės, 
puikus laimėt 
tarp bile leu- * 
rių kitų! . . . 
Kaip Old 
Gold's puiku
mas laimi 
tarp cigaretų, 
kad dabar kas 
tai naujo tapo 
pridėta!

ww’s By. .
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"Tai Latakia!
(La-ta-liy’-a). šis brangus, 

’daXio tabakas dabar jra 
„ridėtas prie Old Gold 
jis veikia kaip “prieskonis 
suteikt rūkytojams 
visai naują, puike
sni cigarete skoni • 
Tatai užtikrina 
Old. Gold’s sande- 
)iai Latakijo®, 
Awcri/coj.

Raudonojo Kryžiaus sky- > 
riaus Brook lyne patarnavimai 
kariams ir jų šeimoms padau
gėję 1500 nuošimčių nuo 1940 
m. lapkričio.

PRANEŠIMAI
E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL 

ketvirtadienį, 4 d. gruodžio,
vakare, Buzelio patalpoj, kam- 
Crescent St. ir Atlantic Avė.,

ši 
vai.
pas
įvyks LDS 13 kp. susirinkimas. Šis 
susirinkimas bus nepaprastas, bet 
metinis, reikės rinkti kuopos valdy
ba, todėl visų narių privalumas da
lyvauti. — Sekr. A. Bieliauskienė.

(284-5)

8

MASPETH, N. Y.
LDS 14-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 4-tą dieną gruo
džio, Zabielskio svetainėj, 8-tą vai. 
vakare. Visi dalyvaukite. — Sekr.

(284-285)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, garu apšildomas, šiltas van
duo., Arti traukiniai važinėti į bile 
dalį miesto. Pavieniui ar porai. Mo
teris, mergina, ar vyras, bile šva
rus. Dėlei daugiau informacijų 
kreipkitės į Apt. D 2, 35 Graham 
Ave., Brooklyn, N. Y. (284-5)

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkes prie na

mų, privatinė Daktaro stuba, ran
dasi du suaugę žmonės ir du vaikai. 
Lengvas valymas, paprastas valgio 
priruošimas ir lengvas skalbimas. 
Nuosavas kambarys. Atlyginimas 
$50—$60/ Kreipkitės: 21 East 16th 
Street, Brooklyn, N. Y. Arba tele- 
fonuokite: Ingersoll 2-2414.

Le VANDA

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

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

Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 
ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

PRISTATOME I NAMUS.

Lie. No. L1030

P. Lorillard Company 
—founded 1760

Visi ir Visos Būkite
Šį vakarą, “Laisves” svetai

nėje, Įvyksta L.D.S. 1 kuopos ’ 
susirinkimas. Visi nariai ir• 
narės dalyvaukite. Bus renka
ma kuopos valdyba 1942 me
tams. Susirinkimas prasidės. 
7:3(X vai. vak. Atsiveskite ir 
naujų narių Įrašyti Į kuopą.

Sekr. J. K.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

AWWAW ra

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs
Ketvirtadieniy Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak.

DUODAMA MUZIKALe PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais -tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radio Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio Programą 
ar dėl programos pildymo, prašome kreiptis šiuom 
adresu:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

sHnnnHHHH
GREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneStaf 

adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




