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Paskutinis Šūvis Bus Mūs. 
Tautės Vienybė.
Komunistai ir Karas.
Lai Čia Bus Taškas Hitleri

nei Propagandai.
Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
Iš pasalti, kaip pasiutę šil

uos, Japonijos imperialistai 
užpuolė mūsų šalį Ameriką ir 
jau praliejo daug kraujo mū
są jaunu vyru.

Bet tegul tie pasiutėliai ne-
No. 290 LAISVĖS

sidžiaugia. Mūsą šalis buvo
kantri — net per daug kantri. 
Iki paskutinės valandos ji no
rėjo išvengti šitos katastrofos. 
Bet nepavyko . . .

Japonijos imperialistai iššo-
JAPONŲ BOMBININKAI UŽMUŠĖ 1,500 MBIKIECIŲ4

vė pirmąjį šūvį, uždavė pirmą
jį smūgį. Bet tegul jie žino, 
kad mūsą šalis iššaus paskuti
nį šūvį ii- užduos paskutinį 
smūgį. Jokios abejonės nėra.

Prezidento Roosevelto Kalba
Kongrese Dėlei Karo

Kaip diena aišku, kad Japo
nija tik pildo Hitlerio prisaky-
mus. šis karas prieš Ameriką 
yra visos Ašies karas.

Mes esame kare — didžiau-
šiam ir kruviniausiam kare vi-! 
soj žmonijos istorijoje.

Dabar tik viena tegali būti 
kalba: Viskas kraštui, viskas 
šio karo laimėjimui.

Didžioji Britanija!
Sovietų Sąjunga!
Chinija!
Jungtinės Valstijos!
Nacių ir fašistų pavergtieji 

žmonės Europos ir Azijos!
Tai pajėga, kuri nušluos ir 

sunaikins fašizmą. *

Amerikos Komunistų Parti
jos Nacionąlis Komitetas jau 
tarė žodį šio karo klausimu. 
Jis pasakė:

“Komunistu Partija pažada 
savo lojališkumą, savo pasiau
kojusį darba ir paskutinį krau- Į 
jo lašą rėmimui mūsų šalies 
šiame didžiausiame iš visų kri- 
zyje, kokie kada tik yra grū
moję jo (mūsų krašto) gyvy
bei.”

Komunistų Partija kviečia 
visus Amerikos žmones kietai 
suglausti savo galingas eiles 
apie prezidentą Rooseveltą ir 
visą mūsų vyriausybę.

Daugiau dirbsime!
Daugiau pagaminsime karo 

pabūklų!
Greičiau laimėsime karą ir 

sunaikinsime fašistinę bestiją!

Dabar reikia tautinės vieny
bės. Kiekvienas pilietis, kiek
vienas žmogus turi būti savo 
vietoje ir atlikti savo pareigą.

Nuo šios dienos turi būti ga-
las pronaciškai propagandai 
lietuvių spaudoje. Tokia pro
paganda pastato į pavojų vi
sus lietuvius.

Skaitytojai turi pakelti savo 
balsą prieš tuos laikraščius, 
kurie veda hitlerinę propagan
dą formoje Ancevičiaus kab- 
legramų arba nacių agentų 
laišku iš Lietuvos ar Vokieti
jos.

tokios 
“Rau- 
Lietu-

Štai tik antgalviai 
hitlerinės propagandos: 
donojo teroro muziejus 
voj. Renkama laikraščiai, bro
šiūros, registruojama žudymo 
vietos. Bus išleistas įdomiau
sias Lietuvos istorijoje albu
mas .. .” (“Draugas,” gr. 5, 
3941.)

Tai Hitlerio propagandos 
biuro vedėjo Goebbelso bal
sas. Bet jis eina iš “Draugo” 
redaktorių šimučio ir kun. 
Prunskaus lūpų.

Šitokiai naciškai propagan
dai turi būti padarytas galas!

Maksim Litvinovas, Sovietų 
Sąjungos naujas ambasado
rius, jau pribuvo į Washingto- 

Pasiekė jis mūsų sostinę 
tik tą dieną, kuomet Ja- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Paskelbimo Japonijai
Washington. — Prezidentas Rooseveltas gruodžio 8 

d. pasakė sekamą kalbą, ragindamas Jungtinių Vals
tijų kongresą paskelbt karą Japonijai:

KALBOS TEKSTAS
“P-nas Vice - Prezidente, p-nas Atstovų Rūmo Pir

mininke, nariai Senato ir Atstovų Rūmo!
Vakar, gruodžio 7 d., 1941 m. — dieną, kuri gyvens 

atmintyje dėl to niekšiško žygio — Japonijos imperi
ja staiga ir tiksliai savo laivyno ir oro jėgomis už
puolė Jungtines Amerikos Valstijas.

Jungtinės Valstijos buvo taikoje su tuom kraštu ir, 
prašant Japonijai, vis dar vedė pasitarimus su jos val
džia ir imperatorium, tikėdamosis išlaikyt taiką Pa- 
cifiko Vandenyne.

Iš tikrųjų, už valandos po to, kai japonų orlaivių 
būriai pradėjo bombarduot Amerikos salą Oahu, Ja
ponijos ambasadorius Jungtinėse Valstijose ir jo ben
dras, davė mūsų valstybės sekretoriui formalį atsaky
mą į Amerikos pareiškimą, įteiktą paskutinėmis die
nomis. Ir nors tas atsakymas pažymėjo, kad atrodo 
bergždžias dalykas toliau tęsti einančias diplomatines 
derybas, bet atsakyme nebuvo jokio grasinimo ar pri
siminimo apie karą arba ginkluotą užpuolimą.

Minėtina, jog tolumas Hawaii’u nuo Japonijos aiš
kiai parodo, kad užpuolimas buvo tiksliai suplanuotas 
pirm daugelio dienų arba net savaičių. Tuo laiko pro
tarpiu Japonijos valdžia sužiniai stengėsi apgaut Jung
tines Valstijas melagingais pareiškimais ir vilties iš
reiškimais dėlei taikos palaikymo.

Vakarykščias užpuolimas ant Hawaii Salų padarė 
žiaurių nuostolių Amerikos laivyno ir armijos jėgoms. 
Su gailesčiu aš turiu pasakyt, kad žuvo labai daug 
amerikiečių gyvybių. Be to, pranešama, jog buvo tor
peduoti Amerikos laivai atviroje jūroje tarp San Fran
cisco ir Honolulu.

(Tąsa 5-me puslapyje)

FORMALIS AMERIKOS 
KONGRESO PASKELBIMAS

KARO JAPONIJAI
Washington, gruod. 8. — Tekstas kongreso bendro 

tarimo, kuriuom tapo paskelbtas karas Japonijai, yra 
sekamas:

“Pareiškiant, jog yra karo stovis tarp Japonijos 
imperijos valdžios ir Jungtinių Valstijų valdžios ir 
žmonių ir darant patvarkymus karui vesti:

Kadangi Japonijos imperijos valdžia padare neiš
provokuotus karo veiksmus prieš Jungtinių Ameri
kos Valstijų valdžią ir žmones; todėl

Jungtinių Amerikos Valstijų Senatas ir Atstovų 
Rūmas, susirinkęs Kongrese, šiuomi formaliai pa
skelbia, jog yra karo stovis tarp Jungtinių Valstijų ir 
Japonijos imperijos valdžios, kuris tai karas tapo už
kartas Jungtinėms Valstijoms; ir prezidentas šiuomi 
yra įgalinamas ir jam patvarkoma vaitot visas Jung
tinių Valstijų laivyno ir armijos jėgas ir valdžios tu
rimas priemones vedimui karo prieš Japonijos impe
rijos valdžią; ir, kad privedus šį karą prie sėkmingos 
užbaigos, tuo tikslu Jungtinių Valstijų Kongresas pa
žada ir paveda visas šios šalies priemones.”

Amerikos Laivynas Veikia 
Prieš Japonus; Tik iš 

Pradžios Jiem Taip Pavyko

Prezid. Rooseveltas Sovietai Padarė Vėl 
Tuoj Pasirašė Karo Laimėjimų prieš Na
Skelbimą Japonijai
Washington, gruod. 8. — 

Prezidentas Roose veltas 
šiandien 4:10 vai. po pietų 
savo parašu užgyrė Jungti
nių Valstijų Kongreso nu
tarimą paskelbt karą prieš 
Japoniją.
KONGRESAS 470 BALSŲ 

PRIEŠ 1 PASKELBĖ 
KARĄ JAPONIJAI

Senatas, kur dalyvavo 182 
senatoriai, vienbalsiai nuta
rė paskelbt karą, o Kongre
so Atstovų Rūmas padarė 
tokį tarimą 388 balsais 
prieš 1.

Tą vieną priešingą balsą 
padavė republikonė. atstovė 
Jeanette Rankin, iš Monta
nos valstijos.^

Visi kiti kongresmanai ją 
už tai paneigė baubimais ir 
niekinančiais šnypštimais.

Helsinki. — Suomių ko
manda skelbia, kad jie už
ėmę Povenetsą, prie One
gos ežero ir Stalino Kanalo 
žiočių.

cius Visu Frontu
Berne, Šveic., gruod. 9.— 

New Yorko Times kores
pondentas D. T. Brigham 
telefonavo savo laikraščiui 
šitokias žinias, gautas iš vo
kiečių - Sovietų karo fron
to:

Neva sunaikinta Sovietų 
kariuomenė, kuri spalių mė
nesį buvo persikėlus iš Ker- 
čo, Krime, į Kaukazo pusę, 
dabar per jūros siaurumą 
persikėlė atgal į Krimą ir 
įtūžusiai atakuoja vokie
čius.

“Sunaikintas” Sovietų oro 
laivynas smarkiai bombar
duoja nacius Krime.

Sovietinės jėgos nuskan
dino Juodojoj Jūroj karei
vinį vokiečių laivą, 4,000 to
nų.

Ties Sevastopoliu, Krime, 
Sovietai atkariavo dar ke
lias pozicijas.

Centraliniame fronte, na- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Priešų Orlaivis 
Pastebėtas Arti 

New Yorko

Reikalauja Kare Teis
mo Oficieriam Ameri
kos Hawaii Laivyno

NEW YORK, gruod. 9.— 
šiandien buvo pastebėtas 
priešų (nacių ar japonų) 
orlaivis ties Mitchell Field 
lėktuvų stovykla, Long Is
lande, arti New Yorko.

Vokiečiai Nedarysią 
Žygių prieš Maskvą

Per Šią Žiemą
Berlin. — Vokiečiai nuo 

šiol sustabdo “bet kokį brio- 
vimąsi linkui Maskvos šią 
žiemą,” kaip pranešė kari
nis nacių valdžios atstovas. 
Jis sakė, kad “baisūs šal
čiai (siekią 31-no laipsnio 
žemiau zero) beveik visiš
kai neleidžia kariauti” Mas
kvos fronte: “Net aliejus 
užšąlą automobiliuose ir 
tankuose. Kareiviai ir ofi- 
cieriai, bandydami apsisau
goti, tiesiog prišąlą prie 
žemės.”

Washington. — Kongres- 
manas J. D. Dingell sako, 
kad jis reikalaus patraukt į 
karo teismą Amerikos laivų 
komandierius Hawaii Salo
se už tai, kad jie iš anksto 
neprisirengė atmušt užpuo
limo iš japonų pusės, ir tuo 
būdu japonai, netikėtai už
puldami, padarė ten tokių 
didelių nuostolių kariniams 
Amerikos laivams.

10,000 Ginkluotą Ja
poną Filipinuose

Manila, gruod. 9. — Skai
čiuojama, kad Filipinų Sa
lose yra 25,000 japonų gy
ventojų ir 10,000 jų esą ap
siginklavę padėt Japonijai 
įsibriaut į tas salas.

NEW YORK, gruod. 9.— 
čia suimta jau 400 japonų, 
vokiečių, italų ir kitų fašis
tų papėdininkų bei agentų.

Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai 
2745 
2154 
1607 
1494 
1349 
1229 
1126 

926 
876 
874

A. Stripeika, Elizabeth ...........................
J. Bakšys, Worcester ...............................
K. Žukauskienė, Newark..........................
P. Bokas, Waterbury ..............................
Philadelphia Vajininkai ........... ................
A. Klimas, Hartford .......... •.................
K. Čiurlys, Bayonne...................................
S. Penkauskas-P. Tamašauskas, Lawrence 
J. Jeskevičius, Hudson .. . . ........................
P. Beeis,. Great Neck .............................

S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.......
V. Padgalskas, Mexico......................

(Tąsa 5-me puslapyje)
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713ORAS. — Šį trečiadienį 

vidutiniai šalta.

San Francisco, California, 
gruod. 9. — Buvo pastebėta 
Japonijos orlaiviai virš jū
ros tiktai už 20 mylių nuo 
San Francisco. Du kartu 
per naktį San Francisco ir 
Sacramento miestai užgesi
no savo šviesas, apsaugai 
nuo Japonijos bombininkų.

Tie Japonijos orlaiviai, 
matyt, apžvalginėje punk
tus, kuriuos jų bombininkai 
ruošiasi atakuoti.

Pakilus greitiesiems A- 
merikos lėktuvam kovoto
jam, japonai nuskrido atgal 
linkui pietų.

Miestai vakarinėje Alas-' 
koje, Amerikos pusiausaly- 
je, ir vakarinėje Kanados 
srityje praeitą naktį taipgi 
buvo užtemdinti, kaipo ap
sauga nuo japonų.
JAPONŲ KARO LĖKTU

VŲ IŠVEŽIOTOJAI
Aišku, jog japonų orlai

viai, grąsinantieji vakari
niams Amerikos pakraš
čiams, pakyla nuo savo ka
rinių laivų, lėktuvų išvežio- 
tojų. Jungtinių Valstijų 
lėktuvai ir karo laivai įieš
ko tų Japonijos lėktuvlai- 
vių.

Washington, gruod. 9. — 
Japonų orlaiviai, grūmoda
mi vakariniams Amerikos 
miestams, tuomi stengiasi 
išsklaidyt šios šalies karo 
laivyną, kad dalys ameriki
nių karo laivų pasiliktų sau
got Jungtinių Valstijų pa
kraščius; kad Amerikos lai
vynas negalėtų visomis jė
gomis šturmuot japonų lai
vyną srityse Hawaii ir Fili
pinų Salų.
AMERIKA IR TOLIAU 
REMS GINKLAIS ANGLI

JĄ IR SOVIETUS
Japonai užpuolė tas ir ki

tas Amerikos salas ir grą- 
sina vakarinėm valstijom 
dar tuo tikslu, kad jbaugint 
Jungtines Valstijas, idant 
jos sustabdytų karinių reik
menų siuntimą Anglijai, So
vietam ir Chinijai. Bet A- 
merikos vyriausybė žada ir 
toliau teikt ginklų pagalbos 
Anglijai. Sovietų Sąjungai 
ir Chinijai.

JAPONAI NACIŲ 
SUKURSTYTI

Washington. — Amerikos 
vyriausybė turi įrodymų, 
kad tai naciai sukurstė Ja
poniją užpult Jungtines 
Valstijas.

Tik iš Pasalą Japo
nai Tegalėjo Pada

ryt Tiek Žalos
Washington, gruod. 9. — 

Jungtinių Valstijų laivynas 
ir oro jėgos veda mūšius su 
japonais visame 5,000 mylių 
vandenyno fronte nuo Ha
waii Salų iki Filipinų.

Skubiai mobilizuojama vi
sos amerikinės laivyno jė
gos Pacifiko Vandenyne. 
Visais garais plaukia į ka
ro sritį daugiau Amerikos 
karinių laivų veikt prieš 
japonus.

Tik iš pasalų užpuolus ja
ponam sekmadienį Pearl 
Harbor Amerikos laivyno 
stovyklą, Hawaii’uose, pa
vyko jiems nuskandint vie
ną seną didelį amerikinį ka
ro laivą ir naikintuvą, ir 
taipgi rimtai sužeist kelis 
kitus Amerikos laivus.

Atakuodami Pearl Har
bor prieplauką ir orlaivių 
stovyklą Oahu Saloje te
nai, japonai tuo žygiu už
mušė ir apie 1,500 ameri
kiečių; tiek pat ir sužeidė.

Suimta Tūkstančiai 
Japoną - Fašistą Ag

entą ir Pakaliką
Washington, gruod. 9. — 

Californijoj suimta 3,000 
įtartinų Japonijos agentų, o 
New Yorke — 134.

Visose Jungtinėse Valsti
jose iki šiol areštuota dau
giau, negu 800 vokiečių ir 
italu fašistu.

Amerikos valdžia juos 
nuo pirmiau tėmijo kaipo 
Hitlerio ir Mussolinio pa
kalikus ir nužiūrimus šni- | 
pus bei sabotažuotojus.

Litvinovas Tariasi su 
Amerikos Valdžia

Washington, gruod. 9. — 
Naujasis Sovietų ambasa
dorius Amerikai, Maksimas 
Litvinovas tarėsi su šios ša
lies vyriausybe ir su Angli- w 
jos atstovais apie karo veik
smų suderinimą prieš ben
druosius priešus.

Chungking, Chinija. — ■ 
Chinų valdžia paskelbė ka
rą Vokietijai ir Italijai.

• . 
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to laivo buvo 6,000 raudonarmiečių. Bet 
“Draugo” redakcija deda tokį antgalvį, 
kad savo skaitytojams parodžius, kaip 
naciai galingi, o rusai silpni.
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Karas Plėšikiškai Japonijai Iki 
Jos ir Nacių Sunaikinimo

Gruodžio 8 dieną Jungtinių Valstijų 
kongresas 470 balsų prieš 1, ir senatas 
vienbalsiai paskelbė Japonijai karą. Pre
zidentas F. D. RooseVeltas tuojau jį pa
sirašė.

Japonijos plėšikiški imperialistai susi
tarę su hitleriška Vokietija ir fašistine 
Italija slaptai užpuolė Jungtinių Valstijų 
karo laivyną Hawaii salose ir kitus mū
sų šalies ir Anglijos punktus Ramiajame 
Vandenyne.

Japonijos karo orlaivių užpuolimas ant 
Hawaii salų buvo tokis nachališkas ir be
gėdiškas, kaip Hitlerio užpuolimas ant 
Sovietų Sąjungos. Slaptai, naktį, Japo
nijos orlaivių vežikai prisiartino prie 
Hawaii, paleido šimtus orlaivių su bom
bomis ir torpedomis ant miegančių jū
reivių, lakūnų, karių ir civilių žmonių! 
Apie 1,500 užmušta ir kita tiek sužeista 
tik Hawaii salose!

Šis budeliškas Japonijos užpuolimas 
apvienijo visas partijas ir grupes Jung
tinių Valstijų gyventojų, kad ne tik ap
ginti savo šalį ir jos teritorijas, bet kad 
kartą ant visados sunaikinti imperialis
tinę Japoniją ir, žinoma, hitlerišką Vo
kietiją ir fašistinę Italiją.

Ramiojo Vandenyno pakraščiais prasi
dėjo giaežtas budėjimas. Atlanto Van
denyno pakraščiai taip pat prisirengė at
remti bent kokį slaptą Vokietijos ir Ita
lijos fašistų užpuolimą, kurio galima 
laukti.

Šalyje, kad sėkmingiau gaminus gink
lus ir amuniciją, kad sėkmingiau kovo
jus prieš tuos, kurie pasikėsino ant mū
sų šalies turtų, žmonių gyvasčių, pradė
jo veikti patvarkymai sukontroliavimui 
Japonijos, Vokietijos ir Italijos šnipų — 
jų penktos kolonos.

Kalifornijoj jau areštuota per 3,000 
Japonijos šalininkų. Jie areštuojami 
New Yorke ir po visą šalį. Šiandien jau 
praneša, kad per 800 suimta Vokietijos 
ir Italijos šalininkų. Aišku, kad mūsų 
šalies valdžia ir visos organizacijos šim
tu nuošimčių remiančios valdžią turi bu
dėti ir veikti prieš tuos neprietelius. Vo
kietijos, Italijos ir Japonijos plėšikai vei
kia išvien. Jų agentai mūsų šalyje vei
kia taip pat išvien. Lietuviai, padėkite 
visais galimais būdais mūsų valdžiai šioj 
sunkioj kovoj prieš plėšikišką Japoniją, 
jos talkininkus — Vokietiją, Italiją ir jų 
agentus.

“Naujienos” Meluoja
“Naujienos” pataikaudamos hitleriz

mui ir visaip bjaurodamos Sovietų Są
jungą, tą galingąjį mūsų šalies talkinin
ką kovoje prieš Ašies imperialistus, skel
bia • melus.

Gruodžio 5 dienos redakciniame 
straipsnyje, tarpe kitų melų, jos rašo: 
“Komunistai sakė: ‘Geriau Hitleris, negu 
Daladier’.”

Tai yra grynas ir begėdiškas melas. 
Nei Francijos, nei bent kokios kitos ša
lies komunistai nebuvo taip nusistatę ir 
niekados to nesakė. Tai bjaurus Gri
gaičio išmislas! Komunistai visas laikas 
griežtai kovojo prieš hitlerizmą, tik 
“Naujienos” ir panaši spauda savo skai
tytojus apgavinėjo, jiems melavo prieš 
komunistus ir juos net “komnaciais” va
dino, pasakodamos, būk naciška Vokieti
ja ir Sovietų Sąjunga nori svietą pa
vergti. Ir dabar, kada Sovietai veda 
mirtiną kovą prieš hitlerizmą, “Naujie
nos” nesiliauna melavusios ir hitlerizmui 
pataikavusios.

“Vilnis” Apie Nacių Propagandą
Chicagiškis lietuvių dienraštis “Vilnis” 

nuo gruodžio 6 d. rašo:
“ ‘Naujienos’ su ‘Draugu’ pradeda tal

pinti žinias iš Lietuvos, kurias jos gau
na iš... Portugalijos. Paprastai tai prie
lankios naciams ištraukos iš ‘Ostlande’ 
leidžiamų laikraščių.

“Šio ketvirtadienio numeryj ‘Naujie
nose,’ . pirmam puslapyj, ištraukų iš 
‘Deutsche Zeitung im Ostland.’ Ten skai
tome:

“ ‘Vilniaus apygardos komisaras daug 
važinėjęs po kraštą ir dedąs pastangas 
užmegsti santykius su gyventojais. Vo
kiečių komisaras nori įgauti vietos gy
ventojų pasitikėjimą. Svarbiausias jo 
dėmesys kreipiamas žemės ūkiui. Ūki
ninkams esą ‘skiepijami vokiečių ūki
ninkavimo būdai ir metodai... Ūkinin
kams esą parūpintos dirbtinės trąšos. 
Bus dedamos pastangos pagerinti pievas 
ir sutvarkyti žuvų ūkį...’

“Kas čia, jei ne prielanki tam vokie
čių komisarui intformacija? Kas čia, jei 
ne reklamavimas nacių kultūriškumo ?

“Padėtį netaiso, kad ta žinia apkepu- 
riuota neprielankiais antgalviais. Tas 
daroma tiksliai, kad labiau pasislėpus.

“Tos rūšies žinių pilna ‘Naujienose,’ 
‘Drauge’ ir kituose laikraščiuose.

“Bet atsimenat, kaip tie laikraščiai el
gėsi, kada Lietuvoje buvo Sovietų val
džia.

“Jokios prielankios žinios jie nepaduo
davo. Viską jie piešė juodžiausiomis 
spalvomis.

“Dabar gi — tolerantiškumas ir gyri
mai.”

Richard

Komunistų Partijos Pareiškimas 
Rėmimui Amerikos Valdžios

Kai tik Japonija pradėjo karą prieš 
Jungtines Valstijas gruodžio 7 d., tuo- 
jaus Amerikos Komunistų Partijos Na- 
cionalis Komitetas, posėdžiavęs New 
Yorke, pertraukė visus kitus savo svars
tymus, pasižadėjo pilnai remt šios šalies 
valdžią ir vienbalsiai priėmė sekamą pa- 

* reiškimą:
PAREIŠKIMO TEKSTAS

“Japonija šaudo iš kanuolių į Jungti
nių Valstijų vėliavą.

Tai yra nieku nepateisinamas karo 
veiksmas ne vien tik Japonijos, bet Ber
lyno, Romos ir Tokio Ašies karinės san
tarvės. Tas veiksmas atkreiptas prieš 
Jungtines Valstijas pirmoje vietoje, bet 
taipgi prieš visą Vakarinį (amerikinį) 
Žemės Pusiau-Rutulį, prieš Angliją, 
prieš Socialistinę Sovietų Respublikų Są
jungą ir prieš pačius Japonijos žmones. 
Tai karo veiksmas, kuris siekia sustip-

ir 
ir

krašto,

PREZ. F. D. ROOSEVELTAS 
rint pavergimą visų užimtųjų šalių 
žemių Europoj, Afrikoj ir Chinijoj — 
p ra plėšt tą užkariavimo vergiją Rytinė
je Indijoje, Filipinų Salose, Lotynų Ame
rikoje ir visame Vakariniame Žemės Pu
siau - Rutulyje.

Tai yra paskučiausia Ašies daroma 
užpuolimo niekšystė, siekianti užvieš- 
pataut visą pasaulį. Kiekvieno
kiekvienos tautos likimas yra įstumtas 
į karo lauką, kad ginklais išsprendus tą 
jų likimą.

Tai yra viena nedalomoji pasaulinė ko
va, vedama iš antros pusės, kad išlaikius 
žmonių laisvę nuo žvėriškiausiu pavergi
mo. Tai yra smūgis atkreiptas prieš žmo
nijos civiliaciją ir prieš visus šimtmeti
nius pasiekimus demokratinio išsivysty
mo.

Gerklėmis Japonijos kanuolių, Ašis ir 
jos pastumdėlių -valstybės, pradedant 
Vichy Franci j a ir baigiant suomių Hel
sinkiu, paskelbė karą prieš Jungtines 
Valstijas ir prieš visus kraštus, kurie tik 
stoja prieš pavergimą. Imperatoriaus Hi
rohito atsakymas prezidentui Roosevel- 
tui yra šis užpuolimas ant Amerikos 
žmonių ir žemių, be jokios kaičios iš. jų 
pusės.

rint, kokios tautinės kilmės jie būtų, 
negrai ir baltieji, čiągimiai ar sveturgi- 
miai - amerikiečiai visi.

Dar niekada mūsų šalies istorijoje ne
buvo tokio didžio tautinės vienybės rei
kalo kaip dabar. Komunistų Partija pri
žada savo ištikimybę, savo pasišventusį 
darbą ir paskutinį lašą savo kraujo rė
mimui mūs šalies šiam didžiausiame iš 
visų krizių, kurie bet kada gręsė jos gy
vybei. Sutinkamai su istoriniu pavyzdžiu 
tų komunistų vadų, kurie 1861 m. įsto
jo į Jungtinių Valstijų armiją ir kuriem 
prezidentas Lincolnas davė karininkų į- 
galiojimus, taip ir šiandien 100,000 Ame
rikos komunistų išstoja pirmyn remti šį 
didesnįjį karą prieš vergiją, į karą už vi
so pasaulio laisvės gynimą.

'■ Visuose Amerikos fabrikuose ir dirb
tuvėse turi būti girdimas laisvės balsas 
paskubintais judėjimais mašinų, gami- 

, nančių karo pabūklus, kad išgelbėtume 
mūsų šalį ir padidintume mūsų paramą 
Sovietų Sąjungai, Anglijai, Chinijai ir 
visoms tautoms, kurios priešinasi užpuo
limui iš nacių-japonų pusės. Visi ginčaF 
pramonėje dabar turi būti išspręsti net 
greičiau ir būtiniau, negu bet kada, be, 
jokio gamybos stabdymo.

Galingas Amerikos darbo unijų judė
jimas — turįs. 11 milionų narių — drau
ge su visomis žrponių organizacijomis, 
baltųjų ir negrų, turi būti paveiklintas, 
kad laimėtume šį karą su pačiu didžiau
siu sutelkimu jėgos prieš mūsų šalies 
priešus.

Milžiniškas skaičius farmų gyventojų 
ir visos farmerių organizacijos atsilieps 
vienu galingu balsu į pašaukimą savo 
šalies patekusios į pavojų.

čia. Tartum burtininko laide
le mostelėjus, prasiskiria ir 
dingsta taiga. Vis aiškiau ma
tyti priešakyje didelis uostas, 
ilga eilė garlaivių užutakyje, 
fabrikų kaminai, namai. ‘Tai 
ir yra Igarka.

Mieste visa kas iš medžio: 
mediniai namai, ir šaligatviai, 
ir gatvių grindiniai. Ant na
mų sienų išlipintas privalomas 
vykdomojo komiteto nutari
mas—gatvėse griežtai drau
džiama rūkyti.

Igarka gyvena iš miško pra
monės, iš šio tolimo krašto 
neišsemiamų turtų eksporto.

Liepos pabaigoje — rugpjū
čio pradžioje prasideda pa
garsėjusi Karsko .ekspedicija. 
Plukdoma begalė miško me
džiagos. Plunkdami į jūros 
prieplaukas išilgai dešiniojo 
kranto tą medžiagą pakeliui 
surenka specijalus transporto 
laivai. Nuo kranto nuolaidžio
mis vietomis iš miškų biržių 
skuba laksto elektriniai vago
nai. Jie be paliovos gabena į 

! laivus vis naujas rietuves auk
sinės spalvos lentų, medžio si
jų, bagetų.

Kiekvienais metais Karsko 
ekspedicijos vis plinta ir di- 

i deja.
Į Igarkoje pagalbon trims esa- 
l moms miško apdirbimo gamy
kloms statomos dar dvi nau
jos.

Uoste 
žmonių, 
išmoko
Aš susipažinau ir kalbėjausi 
su Vienu draugu. Klausiu:

—Ką Tamsta dirbi?
Atsakė pasididžiudamas: 
—Aš stividoras. *
Tai labai gerbiama ir reta 

profesija. Stividoras — tai 
žmogus, kuris tamsioje apati- 

Amerikos Darbo ‘ Federacijai, CIO ir ėję miško medžiagą gabenan- 
Geležinkeliečių Brolijoms tiesiai į akis čio laiv0 patalpoje be klaidų

dirba keli 
Daugelis 
sudėtingų profesijų.

tūkstančiai 
igarkiečių

sudeda ir surūšiuoja lentų rie
tuves.

Igarkos gyventojai didžiuo
jasi dviem seserimis Duriagi- 
nomis, tobulai išmokusiomis 
kitos sunkios ir sudėtingos pro
fesijos. Per pirmąjį Karsko 
ekspėdrefjos mėnesį abi seseris 
premijavo net tris kartus.

Netoli uosto yra “Tarybi
nio ūkio” sala. Ten yra pati-

žiūri griežčiausias reikalas suderint sa
vo veiksmus, kad darbininkai galėtų kal
bėti ir veikti kaip vienas. Amerikos dar
bo unijos visomis jėgomis rems šią vi
suotiną kovą prieš nachališką užpuolimą, 
daromą Berlyno-Romos-Tokio Ašies.

Žmonės reikalaus panaikint pelnagro- 
bystę ir atmest visus nelabuosius prieš- 
darbininkiškus sumanymus įstatymų, to
kius kaip Smitho bilius.

Kad Jungtinių Valstijų ginkluotos jė- kima šio šiaurės miesto žemės 
gos pasiektų kuo didžiausią galimą stip- ūkio bazė: šiltalysės, šiltadar- 
rybę ir sėkmingumą, tam reikia pilnos žiai» ūkiai. Atkaklūs
karinės santarvės su Didžiąja Britanija, tarybiniai žmonės išmoko čia 
Sovietų Sąjunga ir Chinija, kurios da- au^inti daržoves, 
bar yra susikibusios į mirtinas imtynes 
su kruvinomis Tamsybės Amžių jėgomis, 

ę Visi padorūs amerikiečiai, kurie buvo 
/apgauti Lindberghų, Coughlinų, Nor
manų Thomasų, Wheeleriu ir Nyes’ų, 
America First Komiteto, turi dabar pa
matyt, kokia išdavystė, koks pavojus 
mūsų šalies gyvybei keri intrigose tokių

“Draugo” Pronaciškos Žinios
Chicagos kunigų “Draugas,” kuriame 

dirba iš Berlyno atvykęs kunigas Pruns- 
kis, niekaip negali apsieiti be pataikavi
mo hitlerizmui. Tai jis talpina Hitlerio 
agento Prano Ancevičiaus žinias, tai per
sispausdina iš hitlerininkų laikraščių 
propagandą, o kada ir vieno ir kito ne
turi, tai paprastas žinias taip paduoda, 
kad parodžius, kaip galingi yra hitleri
ninkai. /

Štai gruodžio 5 dienos laidoj “Drau
gas” uždėjo žiniai antgalvį: “80 ir 6,000.” 
Žinioje atkartoja nacių pranešimą iš 
Berlyno, kad būk nacių laivas su 80 jū
reivių suėmė Finliandijos Užlajoj sužeis
tą Sovietų laivą “Stalin”, ant kurio būk 
buvo 6,000 raudonarmiečių.

Kodėl “Draugo” redaktoriai deda tokį 
antgalvį? Aišku, kad niekas nepatikrino, 
kiek ten vokiečių buvo ant to laivo, pa
galiau, kiek laivų buvo, neigi pati žinia 
patvirtinta apie paėmimą sužeisto “Sta
lin” laivo, neigi yra patvirtinta, kad ant

Purvinas “Naujienų” Liežuvis
Mūsų dienraštis aną dieną priminė 

“Naujienoms,” kad jos visaip garbino 
kriminalistą ir avantiūristą 
Krebs — Jan Valtin.

“Naujienos” nuo gruodžio 6 dienos, 
vietoj prisipažinti, tai bjauriai kolioja 
“Laisvę,” Mizarą, Bimbą, Šolomską ir 
net iki to daeina, kad bjauriai inkrimi
nuoja “Laisvės” redaktorius.

Ten pat “Naujienos” skelbia to kri
minalisto melus, kad būk jis buvo ko
munistas, “tarnavo Kominternui.” Tai 
yra melas. Kriminalistas Jan Valtin to
kius melus prasimanė, kad jo melams 
apie komunistus ir Kominterną daugiau 
patikėtų. “Naujienos” abejomis ranko
mis griebė tuos melus ir spausdino, kai
po faktus. Jos tą ir dabar daro. Jeigu 
jos negarbintų tą kriminalistą, tai jos jo 
melų neimtų už gryną pinigą.

“Naujienų” redakcijai nereikia faktų. 
Savo laiku jos rieškučiomis sėmė melus 
iš avantiūristo Krivickio pasakų, paskui 
iš Valtino, vėlesniu laiku jos virto or
ganu Hitlerio agento Prano Ancevičiaus. 
Kada nors bandys užsiginti, kad jos 
“nieko neturėjo” ir su Hitlerio agentu 
Pranu Ancevičium. Joms viskas galima.

Mes reikalaujame, kad šioj pavojingoj 
Amerikai valandoj, kada kiekviena un
cija energijos yra reikalinga padėt Jung
tinių Valstijų valdžiai, kad sumušus bar
barišką Japonijos imperializmą, hitleriz- 
mą ir fašizmą, kad “Naujienų” redakci
ja sustotų kursčius vienus lietuvius prieš 
kitus, griovus tautinę vienybę, melavus

Visus Jungtinių Valstijų vyriausybės 
veiksmus, narsiai atsiliepiančius į tą Ja
ponijos karo žygį visomis armijos ir lai
vyno jėgomis šios galingos šalies, grei
tai ir vieningai rems visos Amerikos 
klasės ir visos jos žmonių dalys’šiaurė
je, pietuose, rytuose ir vakaruose, nežiū-

, vaisius ir 
net gėles. Igarkos parduotuvė
se galima gauti ridikėlių, ža
lio svogūno, bulvių, kopūstų, 
pamidorų. Spalyje čia buvo 
parduodamos rožės. Ir tai am
žinojo ledo rajone! Štai ką 
sugeba pasiekti tarybiniai 
žmonės!

„ _ __ _ Miestas įgyja vis daugiau
organizacijų, ir turi sulaužyt jų įtaką. | žalumynų. čia persodinama iš 

netoli esančios taigos balteg- 
lė, žalioji eglė, cedras. Aplink 
namus prisodinta geltonosios 
akacijos, alyvų, tūkstančiai 
krūmų aviečių ir serbentų. Na
mai atrodo gražūs ir jaukūs.

Rugsėjo 1 d. svetingai ati
darė savo duris tryliktoji iš ei
lės Igarkos mokykla. Į kelių 
aukštų patogiai įrengtus na
mus persikėlė gyventi miško 
pramonės kombinato darbi
ninkai. Igarkiečiai ypatingai 
didžiuojasi visai neseniai baig
tais statyti gyvenamaisiais na
mais Karoio Markso gatvėje, o 
taip pat radijo mazgo ir Ap
saugos Namų rūmais.

Igarkiečiai myli savo mies
tą. Kartu su manimi skrido į 
Igarką dailidės Kuzmino šei
ma. Ivanas Konstantinovičius- 
nebenaujokas Igarkoje. Jis 
čia yra išgyvenęs jau 6 metus. 
Šią vasarą jis nuvažiavo prie 
Volgos pasiimti savo šeimos, o 
dabar grįžta atgal.

Vienuose geriausių miesto 
namų yra įsikūrusi šiaurės tau
tų pedagoginė mokykla. Čia 
mokosi įvairiausių tautybių 
jaunimas: evenkai, šachai, sel- 
kupai, keto nensai, jakutai. 
Prieš juos įsitrižai yra Pijonie- 
rių rūmai. Jų kieme virte ver
da gyvenimas. Sumanūs, gabūs 
vaikai auga Igarkoje.

Vakare užsidega šviesos 
miesto dramos teatre. Visą va
sarą teatras gastroliavo pačio
je Arktikos gilumoje, Dudin-

(Tąsa 5-me pusi.)

- Visi amerikiečiai turi susidėt į vieną 
/galingą sriovę tautinės vienybes, kad 
galėtų užtikrint, jog “žmonių valdžia, 
pačių žmonių pastatyta ir žmonių nau
dai vedama neprankys nuo žemės.”

Viskas tautinei vienybei!
Viskas laimėjimui pergalės prieš 

sauliniai-plačią fašistinę vergiją!
Komunistų Partijos 
Nacionalis Komitetas, 
Wm. Z. Foster, Nacionalis Pirm., 
Robert Minor, Veikiantysis Sekr.

Igarkos Miestas
—Draugai keleiviai, po pus

valandžio mašina išskrenda į 
Igarką.

Igarka—tai pačios šiaurės 
miestas. Jis yra už dviejų tūk
stančių kilometrų nuo Trans- 
sibirinės magistralės, amžino
jo ledo rajone, kur devynis 
mėnesius per metus trunka 
žiema.

1928 metais Igarkoje būta 
7 rusų ir 5 čiabuvių sodybų su 
43 gyventojais. O šiuo metu 
čia yra gyvas ir daug gyven
tojų turįs miestas.

Prieš dešimtį metų 200 drą
sių tarybinių žmonių atvyko į

Igarką statyti miesto ir uosto. 
Jie rovė kelmus taigoje, me
džiojo lokius, vežė miško me
džiagą, smėK. 68-toje šiaurės 
platumos lygiagretėje per 
trumpą laiką buvo pastatytas 
laibai gražus miestas. Taigi, 
mes skrendame į Igarką.

Pilotas Jan Stepanovič Lip- 
pas vairuoja baltą kaip snie
gas lėktuvą ties viduriu ledo 
sukaustytos Jenisėjaus upės. 
Lėktuvas padaro tradicinį ra
tą viršuin tik pabudusio Kras
nojarsko miesto, viršum netoli 
esančių ugnikalnių ir paimima
kursą—į didžiosios Sibiro upės zažas staiga visiškai pasikei

pa-

žiotis, į Arktikos vartus. Po 
dviejų valandų pirmoji nutū
pimo vieta, tai senovinis aukso 
j ieškotojų miestas — Jeniseis- 
kas. Toliau Podkamcnnaja 
Tonguska, Verchne-Imbatsko- 
je. Esame sukorę pirmąjį tūk
stantį kilometrų, žiemos diena 
trumpa—Turuchanskc tenka 
nakvoti.

Sekantį rytą lėktuvas skren
da toliau. Po sparnu matyti 
Kureikos kaimas, čia 1914— 
1916 metais ištrėmime gyve
no draugas Stalinas. Dabar 
tame namelyje yra muziejus. 
Vasaros metu, kai Jenisėjaus 
upe plaukioja garliaiviai, į 
Kureiką atvažiuoja daug eks
kursantų iš visų Sibiro galų.

Dar po pusės valandos pei-

prieš dalį Amerikos piliečių, talpinus 
nuolatos Hitlerio propagandą ir Prano 
Ancevičiaus melus!

Mes reikalaujame iš “Naujienų” at
sakyt: kiek jos gauna už talpinimą hit-

leriškos propagandos? Mes reikalaujame 
iš “Naujienų,” kad jos atsakytų, kodėl 
jos nieko nerašo apie Hitlerio barbariz
mą pavergtose šalyse, o tik hitlerininkų 
propagandą talpina savo špaltose?
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LAISVA Trečias puslapis

MOTERŲ SKYRIUS —5 Ave. ir kampas 44 $t. 
New Yorke, apart kitų de
partments randasi ir mezgi
mo departmentas. Iš ten ir

Sergiejus Mironovičius Kirovas

>

BŪK SMAGI, LINKSMA 
IR SVEIKA

Kada žmogus nutolsta nuo 
gamtos dėsnių, tai jis pats sa
ve išsiplaka, — neretai mirti
nai !

Pagonišką, žydišką ar krikš
čionišką dievą gali permaldau
ti, ar papirkti. Gamtos dėsnius 
sulaužęs žmogus, — nepermal
dausi, nepapirksi. Nes gamta 
neturi ant žemės savo atstovų, 
taip, kaip turi pagoniški die
vai, žydiškas dievas, ar krikš
čioniškas. Pagoniški dievai tu
ri savo burtininkus, žavėtojus, 
raganius, raganas, krivus-kri- 
vaičius, vaidylas, vaidevutes ir 
tt. žodžiu kiekvienam žmogaus 
reikalavimui — nuliūdime ar 
smagume — turi ant žemės at
stovą. žydiškas dievas irgi turi 
ant žemės atstovą, kuriuos mes 
vadinam: įGadikais, rabinais. 
Krikščioniškas dievas neapsi- 
leidžia. Pagoniškus dievus ir 
žydišką dievą paniekinęs, pri
vaišino visokeriopos rūšies sa
vo atstovų, kurie už pinigus, už 
gabalėlį aukso — laimina raz- 
baininkui ginklus! O praradu
sioms gyvybę — pažada dan
gaus karalystę!. ..

Tykiai, tyliai užsidaręs savo 
laboratorijoj Biologas tiria: 
gyvybės pradus-diegus! Ir prie
žastis mirties! . . .

Manau, kad pareiga mūsų 
visų daboti savo sveikatą, o 
ypatingai tųjų, kurie nori: tik 
(/erą daryti! Ne tik tarp lietu
vių tautos narių, bet visai žmo
nijai. Darbo yra daug.

Štai pasaulis dega. Vieni ki
tiems galvas kapoja. Prezerva- 
cija (taupinimas) ne tik gy
vybės savo, bet ir visuotinos 
žmonių sveikatos būtinas. Pre
ventive medicina privalo atsi
stoti kaipo pirmaeilės svarbos

Baltimore, Md.
Mūsų Moterys Subruzdo
Drg. Franės Deltuvienės 

iniciatyva buvo sušauktas su
sirinkimas jos pačios namuo
se, gruodžio 5 d. tikslu, kad 
sutverti mezgėjų kliubą. Susi
rinkome nedaug: jų. pačių šei
ma, t. y. Juozas ir Franė Del
tuvai, jų sūnus Viktoras su 
žmona, dukrelė Milda ir iš 
Hanover Juozas ir Ona Deltu
vai, Mr. and Mrs. Briggs ir 
S. Bartašienė. Taigi, iš šešių 
narių ir sutvėrėme minėtą 
kliubą. Pirmininke išrinkta 
Milda Deltuvaitė; vice-pirm. 
Victoria Briggs; sekr. Irena
Deltuvienė. Kliubo vardas: 
Defense Knitting Club.

Paskui kilo klausimas: iš 
ko pradėsime mėgsti, kadangi 
pinigų neturime vilnom pirkti. 
Tuoj buvo sumanyta, kad čia 
pat patys paaukotume dėl 
pradžios, kas ir padaryta. Au
kavo šie: iš Hanover J. Deltu
va $2, O. Deltuvienė $1, Fr. 
Deltuvienė $1, J. Deltuva $1, 
V. Deltuva $1, Irena Deltuvie
nė $1, Mr. and Mrs. Briggs 
abudu po $1, S. Bartašienė $1. 
Viso ant vietos surinkta $10. 
Paskui J. Ola aukavo $5. Viso 
susidarė $15.

Taigi, pradžiai turime $15.
Nutarta kuo greičiausiai nu

pirkti vilnų, kad sekančiam 
susirinkime galėtume išdalyti 
draugėm, kurios apsiims mėgs
ti.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 11 d., Lietuvių Sve
tainėj, 851 Hollins St., 8 vai. 
vakare. Kviečiame ir prašo
me visas moteris atsilankyti ir 
prisidėti prie taip svarbaus 
darbo. Moterys ypač nenori 
karo, todėl prisidėkime kiek 
galėdamos, kad greičiau su
mušti fašizmą ir tada užsi
baigtų baisiausia žmonijos 
skerdynė.

Dar sykiu kviečiame gera
širdes moteris prisidėti prie 
mūs ir padėti mum mėgsti sve- 
derius ir pančiakas raudonar
miečiams.

Mezgėja.

problema (klausimas).
Biologijos mokslo šakų žino

vai neišvengiamai ir, neatidėlio
jamai privalo steng.ktis supa
žindinti plačiąsias mases žmo
nių : ką turi žmogus daryti, 
kad nepraradus sveikatos, kad 

, ilgai išsilaikyti jaunu, energin
gu, ištvermingu, atspariu nuo 
ligų ir sulaukti gilios senatvės 

I nebūnant sunkenybe kitiems, 
i Sulaukti gilios senatvės ir ne
būti sunkenybe kitiems, — tai 
yra savo rūšies dailės menas 

į (fine arts). Ir tąjį meną visi 
žmonės turim žinoti, o ypatin
gai namų gaspadinė-motina. 
Nes nuo jos daug priklauso ki
tų namiškių gera sveikata. Ne 
šventas vanduo, o muilas ir ty
ras vanduo apsaugo tave nuo 
suskretimo ir nešvarumo. Tad 
nesigailėk — muilo ir tyro van
dens, jei nori būti graži, grakš
ti. Ne tik veidą ir rankas, bet 
ir kojas, ir visą kūną švariai 
užlaikyk, tai vyrai it musės į 
medų kibs ir su pagarba į tave 

i atsineš. O jei dar savo sukne
lę švariai išplausi ir raukšles 
išlyginsi karštu prosu, tai dar 

' ir į grožio karalaitę gali patek
ti.

Švariai užsilaikanti moteris, 
ypač namų gaspadinė, išvengia 

■ daug užkrečiamų - limpamų li- 
| gų-negalių. Ir šeima smagi/ 
linksma ir sveika.

Tad moterie - motina, tavo 
: šventa pareiga pasimokyt na
mo ruošos — to dailės meno, 
kuris suteikia ne tik tau, bet 
podraug ir visiems šeimos na
riams smagų, sveiką gyvenimą.

Ir diena rūsti, diena skaudi 
atsitolins nuo tavo gyvenamos 

! stubos durų.
Dr. A. L. GraiČūnas.

Anglijoj Svarstyta |vest Kons- 
kripciją Moterų

Anglijoj, kaip rašė tos ša
lies laikraštis Evening Star, 
valdžia svarsčiusi įvest kons- 
kripciją moterų militariškieips 
ir industrijos darbams. Dabar 
moterys atlieka daug militariš- 
kų pareigų, bet tai atlieka 
kaipo liuosnorės.

Nors smulkmenų neskelbė, 
tačiau iš ankstybesnių spaudoj 
diskusijų suprantama, kad mo
terys nebūsiančios siunčiamos 
muštis, tik prie armijos ap
tarnavimo pareigų.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Ką Mezgėjos Veikia?
Mezgimas raudonarmie

čiams kojinių ir svederių tar
pe mūsų moterų jau gerokai 
yra įsisiūbavęs; pora savaičių 
atgal darbas teko kiek sulė
tinti dėlei stokos vilnų, bet to
ji didžiulė spraga laikinai li
kos užpildyta. Moterų Apšvie- 
tos Kliubas davė porą desėt- 
kų dolerių, ant vietos moterys 
sudėjo virš keturiolikos dole
rių ir išgirdę reikalą, mūsų 
gerieji draugai ir draugės sku
biai vėla atėjo į talką. Po $2 
aukojo: Cibulskienė, S. Vini- 
kaitienė, Mr. ir Mrs. Dobiniai, 
A. ir S. Matulevičiai, iš Jersey 
City. Jonas R. S. davė $1.10, 
E. Gustaitienė, V. Čepulis po 
$1. V. Škėma ir V. Keršulis, 
po 50c. Viso $12.10. Tai vėl 
graži parama, o mezgėjoms 
daugiau darbo, bet jos tik 
džiaugiasi, kad savo triusu 
gali prisidėti prie triuškinimo 
hitlerizmo.

Kaip tik vilnų daugiau ga
vome, tuojau draugė Mali
nauskienė pasiėmė dėl trijų 
svederių, Kalvaitienė dviem 
svederiams, o draugės Gilma- 
nienės dukrelė rašo, kad jos 
mamytė serga, iŠ taip toli 
sirgdama negali atvažiuot pa
siimt vilnų. Prašo prisiųst jai 
vilną. Ir sirgdama draugė rū
pinasi, kaip daugiaus pasidar

AR NORIT PASIDARYTI 
KARPETUKĄ?

Laraine Day, viena Holly- 
woodo įžymybių, mėgsta liuos- 
laikiu daryt karpetukus ir ji 
čionai parodo, kaip juos daro.

Pirmiausia ji atsikerpa vie
nodo atstumo langučiais sužy
mėto audimo, pagal kurio ji 
gali išvedžioti visokiausių for
mų figūras ir atsiūlėja jo kraš
tus. Atsineša po daug vienam 
pluošte, tarsi knate suvyniotų 
siūlų, didelę adatą, žirkles.

Įvertą adaton pluoštą siūlų 
ji išverta per audimą pagei
daujamoj vietoj ir atmieravus 
reikiamą ilgį, vidurį pritvirti
na prie audimo kryžiavo maz
gu ir galūnes siūlų pluoštelių 
vienodai aplygina..

Pasekmėj ji turi rainuotai 
ar kokiomis figūromis nori iš
margintą karpetuką ar šiaip 
patiesalą.

bavus. Draugei Gilmanienei 
vilnos pasiųsta.

Talka Iš Kitur
Iš Great Neck, L. L, drau

gė Lydeikienė telefonu pra
neša, kad pas jas jau susior
ganizavo gražus būrys mezgė
jų, bet kol kas jos d a. neturi 
pinigų dėl vilnų. Pasiųsta 
draugėms greatneckietėms už 
dešimtį dolerių vertės vilnų ir 
Brooklyno mezgėjos linki 
joms gerų pasekmių.

Iš netolimos apylinkės gera 
draugė rašo: “Aš matau jus 
taip naudingus darbus dir
bant, tai ir aš labai norėčiau 
prie jūs prisidėti. Aš moku 
kojines ir svederius mėgsti, 
tai ar negalėtumėte man vil
nų atsiųsti? Prisiunčiu $10 
dėl vilnų. Vardo prašau spau
doje neskelbti.”

Vilnos tai draugei greitai 
pasiųsta. Manome, kad jau ji
nai yra gerai įsismaginus sa
vo kilniame darbe. Geriausio 
pasisekimo draugužei.

Yra draugių, kurios jau 
mezga po penktą-šeštą svede- 
rį ir apie pavargimą nei ne
mano skųstis, ypač draugės 
maspethietės sparčiai dirba. 
Reikalinga Liuosnorių Talka

Centralinėj įstaigoj,1) Russian 
War Relief Inc., po Aum. 535 vių.

mes imame vilnas. Tame de- 
partmente darbuojasi dauge
lis moterų. Jos savo laiką au
koja veltui; nei vienos ten nė
ra apmokamos darbininkės, o 
jų. yra gana daug. Jeigu iš 
mūs moterų. kurios galėtų 
kas savaitė po kelias dienas, 
arba nors valančia*, anoms 
pagelbėti,—būt labai gerai. 
Darbo ten yra įvairaus: vienos 
išskirsto ir .susverta vilnas, ki
tos peržiūri ir supakuoja iš
siuntimui į Sovietus gatavus 
mezginius, dar kitos aptar
nauja atsilankančias dėl vilnų 
ir įvairių informacijų. Mezgi
mo darbas eina labai plačia 
papėde. Galima kreiptis ir va
karais, ant 5 lubų, kambaris 
507.

Vakarėlis Dėl Nupirkimo 
Daugiau Vilnų

Kad sukėlus pinigų dėl nu
pirkimo daugiau vilnų, Brook- 
lyno moterys ruošia ant 17 d. 
sausio mėnesio vakarėlį. Va
karėlis įvyks “Laisvės” svetai
nėj. Kadangi moterų parengi
mai visuomet esti įdomūs, tai 
b,us pravartu kožnam pasižy
mėti sausio 17 d., kaipo dėl vil
nų pirkimo sueigai. Atsilan
kant į vakarėlį, apart sma
gaus laiko praleidimo, kartu 
duosite paramos labai naudin
gam darbui.

Mezgėja.

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.

Anglai vėl Paliuosuoja 
Saviškius iš Tobruko 
Cairo, Egiptas. — Anglai 

turėjo laimėjimų mūšiuose 
prieš vokiečius ir italus 
šiauriniai rytinėje Libijo
je ir vėl susisiekė su anglų 
kariuomene Tobruke. Tuo 
būdu anglai jau antrą kar
tą paliuosavo saviškius iš 
fašistų apsupimo tame pa
jūrio mieste. / ,

Anglai pasivarė kelias 
mylias pirmyn į pietus nuo 
Ed Dūdos; sunaikino apie 
30 fašistų orlaivių. 60 auto
mobilių ir apie 30 tankų; 
paėmė nelaisvėn kelis tuzi
nus vokiečių ir italų. Ang
lai prarado 12 savo orlai-

1934 metais, gruodžio 1 
dieną buvo nužudytas Ser
giejus Mironovičius Kiro
vas. Jį pakirto išdavikiška 
trockinio — bucharininio 
bandito kulka.

S. M. Kirovo gyvenimo 
kelias — tai vargingos kū
dikystės ir trisdešimties 
metų revoliucinės kovos ke
lias.

Mažametis našlaitis jis 
augo Uržumo (buv. Viatkos 
gub.) miestelio našlaičių 
prieglaudoje. Visuomet gu
vus, linksmas, gabus jis iš 
mažens buvo vaikų vado
vas, žaidimų organizato
rius, puikus mokinys.

Uržumo užkampis buvo ta 
vieta, kur caro valdžia trė
mė revoliucionierius. Vos 
penkiolikos metų būdamas, 
Kirovas pradėjo bendrauti 
su tremtiniais, dalyvaudavo 
jų susirinkimuose, skaity
davo nelegalius raštus.

Gražiai baigės pradžios 
mokslą, Kirovas įstojo į Ka
zanės technikos mokyklą. 
Bet neturtingo mokinio da
lia — nuolatinis badavimas, 
skurdas, bet jie jaunuolio 
Kirovo nepalaužia; Jis čia 
puikiai mokosi ir sykiu da
lyvauja slaptoje revoliuci
nėje veikloje.

Baigęs Kazanės technikos 
mokyklą, persikelia į Toms
ką, čia mokosi vakariniuose 
bendro lavinimo kursuose, 
tarnauja miesto valdyboje. 
Čia vėl susiriša su darbinin
kais bolševikais, dalyvauja 
slaptose revoliucinėse kuo
pelėse ir 1904 metų pabai
goje įstoja į bolševikų eiles.

Nuo to laiko Kirovą daug 
kartų sodino į kalėjimą, 
žiauriai kankino, bet savo 
darbo ir baisioje kalėjimo 
nelaisvėje jis neišsižada: 
kalėjimo draugus supažin
dina su Lenino straipsniais, 
mokosi'vokiečių kalbos, kad 
galėtų skaityti Markso 
“Kapitalo” originalą.

Iš kalėjimo paleistas, žan
darų persekiojamas, Kiro
vas 1909 metais iš Sibiro 
persikelia į Kaukazo mies
tą Vladikaukazą (dabar 
Ordžonikidze). Čia buvusią 
bolševikų kuopelę randa 
žandarų išsklaidytą. Surin
kęs paskirus partiečius, Ki
rovas ’ vėl suorganizuoja 
slaptą veikimą, pirmoje ei
lėje geležinkelių dirbtuvėse. 
Savo pasišventimų ir drąsu
mu per trumpą laiką įsigy
ja nepaprastą populiarumą 
ir visiškai darbininkų pasi
tikėjimą. Jis tampa višo 
Kaukazo revoliucionierių 
betarpiu vadu.

1917 metais spalio mėn. 
Kirovas dalyvauja II visos 
Rusijos tarybų suvažiavime 
Petrograde. Čia jis akty
viai dalyvauja spalio gink
luotame sukilime, susitin
ka su Leninu ir Stalinu ir 
grįžta į Kaukazą, kur pra
deda sunkią kovą už Tary
bų valdžios įgyvendimą. Į 
kovą su Kirovo vadovauja
mais bolševikais stojo cari
nė karininkija, buožės, 
menševikai ir eserai. Kovą 
sunkino carinės valdžios }- 
diegta Kaukazo tautų ne
apykanta ir rietenos. Ir vis 
dėlto Kirovo vedama tvirta 
bolševikinė Lenino politika 
paėmė viršų.

1918 m. kovo mėnesį Te- 
reko apygardoje buvo pas
kelbta bolševikų valdžia. 
Bet tų pačių metų vasarą 
šiauriniame Kaukaze kilo 
generolo Denikino paremta 
kontrrevoliucija. Kirovas

Skelbkites savo biznį dien
rašty) “Laisvėje.”

S. M. KIROVAS

nosi trockininkai — zinov- 
(jevininkai. Šitie priešai ži
nojo, kad jeigu Tarybų Są
junga apsiginkluos galinga 
pramone, tai joks kapitaliz
mo atstatymas pasidarys 
neįmanomas.

Kirovas suvažiavime pa
sireiškė kaip energingiau
sias ir karščiausias socia
listinės industrializacijos 
gynėjas. Būdamas puikus 
kalbėtojas, s k aitlinguose 
Leningrado darbininkų su
sirinkimuose jis negailestin
gai atidengė zinovjevininkų 
tikrąjį veidą ir jų užsimoji
mus pasukti Tarybų šalį iš 
Lenino kelio.

1926 m. vasario mėn. S. 
M. Kirovas buvo išrinktas 
Leningrado apygardos VK- 
P (b) pirmuoju sekretoriu
mi.

Tuo metu Leningradas 
turėjo atlikti atsakingą už
davinį — pristatyti mašinų • 
daugybei naujai statomų 
fabrikų. Kirovas ir čia pa
sireiškė kaip stambiausias 
partijos ir valstybės veikė
jas, puikiai pažinojęs liau
dies ūkio reikalus.

Fabrikams ir įmonėms 
reikėjo daugybės tokių ma
šinų, kurios carinėje Rusi
joje nebuvo gaminamos. Ki
rovas pasiekė to, kad Le
ningrado fabrikai pradėjo 
gaminti sudėti ngįausias 
mašinas.

Iš seno buvo įsivyravus 
tokia nuomonė, kad Lenin
grado srityse jokių įžemio 
turtų nėra. Kirovas tą nuo
monę sugriovė. Jo iniciaty
va padaryti žemės tyrinėji
mai parodė, kad ten esama 
degamojo akmens (skalū
no), vario, rūdos, švino, gy
vojo sidabro, žaliavos aliu- 
minui gaminti.

Neužtruko suklestėti ir 
šiaurės sričių žemės ūkis. 
Kirovas įrodinėjo, “kad nė
ra tokios žemės, kuri Tary
bų valdžios vadovaujamų 
sugebančių rankų negalėtų 
būti pakreipta tarnauti 
žmonijos labui.”

Ir tikrai, Kirovo įkvėpti 
šiaurinių sričių kolchozinin- 
kai pradėjo auginti kvie
čius, o Chibino šaltoje tun
droje pradėjo augti agur
kai, pamidorai, arbūzai.

Kirovas buvo nepaprasto 
populiarumo žmogus. Jį 
mylėjo visa partija, visi-Ta
rybų Sąjungos darbo žmo
nės. Jo nemėgo tik socializ
mo išdavikai, pikčiausieji 
darbo žmonių priešai. Jie ir 
nužudė visų mylimąjį S. M. 
Kirovą.

V. L.

nuvyko į Maskvą, išsirūpi-1 
no šiaurės Kaukazo bolše- į 
vikams ginklų, bet pristaty
ti jų nebegalėjo. Tuomet ten 
veikusi XI Raudonoji armi
ja pasitraukė į Astrachanę, 
bet ir čia padėtis buvo sun
ki. Astrachanę ginti ir įves
ti ten revoliucinę tvarką 
Leninas ir Stalinas pavedė 
A. S. Kirovui. Čia jis, orga
nizuodamas bolševikus ir 
partizanus, pats dalyvau
damas kovose, pasirodyda
mas pavojingiausiose vieto
se, rodė raudonarmiečiams 
heroiškumo ir narsumo pa
vyzdį.

Kai išdavikas Trockis į- 
sakė atiduoti Astrachanę 
baltagvardiečiams, Kirovas 
kreipėsi į Leniną, ir tas įsa
kymas buvo atšauktas.

1919 m. spalio mėn. Kiro
vo vadovaujamos XI Rau
donosios armijos dalys sy
kiu su Stalino vadovaujama 
Raudonąja armija puolė 
Denikiną, ir baltagvardie
čių pavojus Astrachanei bu
vo pašalintas. Toliau perga
lingai žygiuodama XI armi
ja, 1920 m. balandžio 28 d. 
paima Baku miestą. Tokiu 
būdu buvo išvaduotas visas 
šiaurinis Kaukazas. 1921 m. 
birželio mėn. visų išlaisvin
tų Kaukazo tautų mylimas 
Kirovas išrenkamas Azer
baidžano Komunistų parti
jos CK sekretorium ir apsi
stoja Baku mieste.

Tuo metu Baku naftos 
pramonė interventų buvo 
visai sunaikinta. S. M. Ki
rovas su darbininkų ir ge
riausių specialistų pagalba 
imasi energingų priemonių 
naftos pramonei atstatyti 
ir po metų TSRS fabrikai 
pradėjo gauti Bakų naftą, 
kurios teikimas didėjo net 
mėnesiais ir dienomis.

Po metų pasidarė nepa
žįstamas ir pats Baku mies
tas. Vietoje apgriuvusių ba
kūžių, kuriose gyveno dar
bininkai, atsirado gražūs 
darbininkų miesteliai. Iš 
Kirovo Baku darbininkai 
mokėsi staliniškai dirbti, 
mokėsi bolševikiško atkak
lumo, kuriuo nugalimi di
džiausi sunkumai.

1925 metais Kirovas at
vyko į Maskva, kaip Bolše
vikų partijos XIV suvažia
vimo delegatas. Tame su
važiavime buvo priimtas 
staliniškasis s o cialistinio 
supramoninimo (industrią- 
lizacijos planas), kuris, 
kaip žinoma, Tarybų Są
jungai davė nuostabių so
cializmo pergalių.

Tam planui labai prieši
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(Tąsa)
Kai mes atėjome į vaistinę, ten sėdė

jo daug merginų. Jos pusryčiavo, prieš 
eidamos į tarnybą. Jei aštuntą valandą 
ryto arba pusiau devintą vaistinėje pus
ryčiauja tvarkingai apsirengusi mergi
na, išpešiotais antakiais, nusidažiusi, 
kaip Amerikoje dažosi, tai yra, stipriai 
ir ryškiai, apipjaustytais nagais, bendrai 
— tarsi pasiruošusi į paradą, — tai ži
nokite, kad ji tuojau eis į darbą. Apsi
rengusi tokia mergina pagal skonį ir lė
šas, bet visuomet tvarkingai. Be šito ji 
negali tarnauti, negaus darbo. O šios 
merginos — puikios darbininkės. Jų 
kiekviena moka stenografijos, moka 
skaičiuoti su skaičiavimo mašina, moka 
korespondenciją ir mašinėle rašyti. Be 
šio mokėjimo negalima gauti jokio dar
bo. Tarp kitko, dabar ir mokant sunku 
gauti.

Dauguma tokių merginų gyvena pas 
tėvus. Jų uždarbis eina tėvams pagelbėti 
mokėti už namelį, pirktą išsimokėjimui, 
arba šaldytuvui, taip pat pirktam išsi
mokėjimui. O merginos ateitis — išsite- 
kėti už vyro. Tuomet ji pati pirks name
lį išsimokėjimui ir vyras nesudėdamas 
rankų dirbs dešimtį metų, kad galėtų 
užmokėti tuos tris, penkis arba septynis 
tūkstančius dolerių, reikalingų už name
lį. Ir visą dešimtį metų laimingieji vyras 
ir žmona drebės iš baimės, kad juos iš
vys iš darbo ir tuomet nebus kaip už na
mą mokėti. Ir namą atims. Ak, kokį bai
sų gyvenimą gyvena milionai Amerikos 
žmonių, kovodami dėl savo mažutėlės 
elektriškosios laimės.

Merginos buvo užsivilkusios trumpus 
elnio ar šuns kailio švarkus. Jos šypsojo
si, lauždamos nežemiškais pirščiukais pa
spirgintą duoną. Geros, darbščios, ap
kvaišintos amerikietiškos laimės mergi
nos!

Ant vieno vaistinės stalo mes pamatė
me vokišką braižymo įrankių dėžutę.

— Misteri Adamsai, nejaugi Ameriko
je nėra savų braižymo įrankių?

— Žinoma, nėra ! — karštai atsake 
Adamsas. — Mes negalime gaminti brai
žymo įrankių. Taip, taip, serai, nesijuo
kite. Ne tai, kad mes nenorime, ne, mes 
negalime. Taip taip, misteriai, Amerika 
su visa savo grandijoziška technika ne
gali sutvarkyti braižymo įrankių gamy
bos. Ta pati Amerika, kuri per metus da
ro milijonus automobilių! O jūs žinote, 
kas per reikalas? Jei braižymo įrankiai

Lowelį.Mass.
Šiandien Krekinės Streikieriai 

Pikietuodami Atsiima 
Savo Algas

Gruodžio 4 d. — šiandien 
ketvirtadienis, — Megowen 
Educator Food Co. darbininkų 
algų išmokėjimo diena. Pikie- 
to linija šį rytą labai skait
linga. Galima sakyti, visu 
šimtu nuošimčiu streikieriai 
maršuoja Jackson gatve išil
gai visos dirbtuvės. Pasiryži
mas ir ūpas jaunų streikierių 
kovą laimėti labai geras.

Prie dirbtuvės atvažiavo al
gų išmokėjimui vežimas ir čia 
pat, pikieto linijoje, vieni pi- 
kietuoja, kuomet kiti priima 
vokelius su savo mokesčiu. Ir 
taip be perstojimo maršavi- 
mas nesusitrukdė.

Šiandien valstijinis arbi- 
tracijos Boardas imasi svars
tyti streiko klausimą. Ir kam 
čia tas arbitracijos Boardas 
reikalingas, kuomet dalykas 
labai aiškus abiem pusėm: 
darbininkams kaip ir kompa
nijai. Juk pereitam streike, 
lapkričio 12 dieną, š. m., kom
panija pasirašė su darbinin
kais sutartį ir privalo ją pil
dyti.

Bet, matyt, kompanija ban
dys išsisukti kurio nors pir
mesnės sutarties punkto. Dėl
to nenori nei reikalą tiesiogi
niai su streikieriais turėti. 
Ypatingai, kuomet visi jauni- 
pilni energijos ir pasiryžimo 
streikieriai nežada nei vieno 
pirmiau laimėto punkto pra
rasti.

Visi jaunuoliai darbininkai 
dikčiai pasipiktinę kompani
jos tokia begėdiška apgavys
te.

būtų reikalingi visiems gyventojams, 
mes organizuotumėm masinę gamybą, iš- 
leistumėm dešimtis milijonų braižymo 
įrankių dėžučių už menkiausią kainą. 
Bet Jungtinių Valstybių gyventojams 
nereikalinga dešimčių milijonų braižy
mo įrankių dėžučių. Jiems reikalinga tik 
dešimtys tūkstančių. Reiškia, masinė ga
myba negalima ir braižymo įrankius 
teks dirbti rankomis. O visa, kas Ame
rikoje dirbama ne mašina, o žmogaus 
ranka, kaštuoja nepaprastai brangiai. Ir 
mūsų braižymo įrankių dėžutės kaštuo
tų dešimt kartų brangiau už vokiškąsias. 
Misteri Ilfai ir misteri Petrovai, užrašy
kite į savo knygeles, kad didžioji Ame
rika retkarčiais esti bejėgė prieš seną, 
pasigailėtiną Europą. Tai labai, labai 
svarbu žinoti!

SKYRIUS 21.
ROBERTSAS IR JO ŽMONA

Neplatus šiaurinės Techaso dalies iš
kyšulys skiria Oklagomos ir New-Mexico 
štatus. Amarilo yra Techase, ir pakeliui 
iš šio miestelio į Santa-Fe mums laikas 
nuo laiko pasitaikydavo pasakiškai mar
gi gyventojai.

Du kaubojai varė kaimenę mažų ste
pių karvyčių, kudlotų kaip šunes. Milži
niškos veltinės skrybėlės saugojo kau
bojus nuo aštrios dykumų saulės. Jų 
batus su grakščiomis moteriškomis kul
nimis puošė dideli pentinai. Kaubojai šū
kavo, šuoliais lėkdami pasukdavo savo 
arklius.

Visa tai atrodė labiau puošnu ir iškil
minga, negu reikia kukliam karvių ban
dos ganymui. Bet ką padarysi! Tai Te- 
chasas, kaip sako amerikiečiai. Jau čia 
tai žino, kaip karves ganyti! Ne mums, 
miestiečiams, duoti jiems patarimų!
‘ Senoviškame su stiklais “Forde” taip 
pat važiavo kaubojai, šitiems drūtiems 
vyrukams buvo ankšta mažoje mašinoje, 
ir jie sėdėjo visiškai nejudėdami, retkar
čiais paliesdami vienas kitą savo nepa
prastų skrybėlių šiurkščiais bryliais. 
Juos pralenkdami, mes pro stiklą išvy
dome šiurkščius profilius ir vyriškus 
bakenbardus. Penki kaubojai, penkios 
skrybėlės ir penkios poros bakenbardų 
— tai gana didelis krovinys plonakojui 
tūkstantis devyni šimtai septynioliktų
jų metų “Fordui”. Bet senaąis Henry, 
girgždėdamas iš paskutiniųjų, pamažėle 
stūmėsi pirmyn.

(Bus daugiau)

•Šitokių dalykų Lowellyj 
daug pasitaiko, nes čia darbi
ninkai neturi gerų, kovingų 
unijų, prie kurių darbdaviai 
nedrįstų taip sauvaliauti. Taip 
nesidaro, kur gyvuoja C.I.O., 
arba nors A. D. F. geri sky
riai.

žiūrėsime, kas išeis toliau?
J. M. K.

Į Massachusetts 
Lietuvius

Didelis Tarptautinis Masinis 
Susirinkimas Įvyks Gruodžio

14 d., Bostono Arenoj
Russian War Relief Inc., 

Mass. Valstijos Komitetas su
teikė Lietuvių Komitetui se
kančias informacijas:

1) Buvęs Sovietų Sąjungoje 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius apsiėmė kalbėti šiam di
deliam masiniam susirinkimui 
gruodžio 14 d., 1941.

2) Valstijos Komitetas taip
gi pranešė mums, kad dau
gelis Hollywood ir New Yor- 
ko Broadway aktorių suteiks 
įdomią programą.

Šį masinį susirinkimą atsto
vauja 30 įvairių organizacijų, 
daugybė tautų, kurių visų, ne
galima šiuo tarpu suminėti. 
Vardan geros valios žmonių, 
kurie yra daug jau prisidėję, 
mes vis tiek prašome lietuvių, 
kas tik išgali, dalyvauti šia
me masiniame susirinkime, 
nes tai bus vienas iš įdomiau
sių mūsų valstijoje įvykių!

Prašome atydžiai perskaity- 
tyti šį mūsų rašinį ir susipa
žinti su žymiais žmonėmis, 
kurie sponsoruoja šį mitingą: 
Dr. Hugh Cabot (pirminin

kas komiteto) ; Serge Seme
nenko, vice prezidentas First 
National Bank; Henry B. Ca
bot, Alice Stone Blakwell; 
Ada Louise Comstock, prezi
dentė Radcliffe College; 
Prof. Samuel H. Cross, virši
ninkas Slavoniškos Literatūros 
ir Kalbų Harvard Universite
to; Mrs. L. Cushing Goodhue; 
Massachusetts Valstijos Legis
latures kalbėtojas Christian 
A. Herter; Prof. Bruce C. 
Hopper iš Harvard Divinity 
School; Judge Jacob J. Kap
lan, Joseph A. Sabrno, Mass. 
Valstijos C. I. O. prezidentas; 
Dr. Frank Lahey, prezidentas 
Jungtinių Valstijų Medikalės 
Sąjungos; Prof. Max Lener, iš 
Williams College; Dean Ho
ward M. LeSourd, nuo Bosto
no Universiteto; Dean C. Sid
ney Burwell, Harvard Univer
siteto Medicinos Kolegijos vir
šininkas.

Visi minėtį čionai žmonės 
apsiėmė dalyvauti šiame mi
tinge. Ypatingai kiekvienam 
turi būti įdomu išgirsti buvu
sį Jungtinių Valstijų, Ambasa
dorių Sovietų Sąjungoje, ger
biamą Joseph E. Daviesą.

Apart minėtų žymių mūsų 
valstijos žmonių, bus įvairių 
tautų komitetai. Šis masinis 
mitingas turi būti kiekvienam 
lietuviui įdomus, nes ir mūsų 
šalis yra 'bandoma Hitlerio 
padais paminti.

Vardan Massachusetts Lie
tuvių Komiteto, mes prašome 
visų geros valios lietuvių, da
lyvauti šiame susirinkime ir 
susipažinti su rytojaus ir atei
ties mūs gyvenimu. Kiekvie
nas karas palieka savo rekor
dus istorijoje, taip ir šis pa
liks. Mūsų kalbėtojai, kurie 
dalyvaus šiame susirinkime,

A. L. D. L. D. Reikalai
Protokolas Metines L.L.D. 7-to 
Apskričio Konferencijos, Ku

ri Įvyko Lapkr. 23 d., 
Boston, Mass.

Konferenciją atidarė ap
skričio organizatorius 11:15 
valandą iš ryto. Pirmininku 
buvo išrinktas J. J. Bakšys; 
pagelbininku A. Sauka; sek
retore—D. Lukienė.

Į mandatų komisiją pirmi
ninkas paskyrė J. M. Luką ir 
J. Yeskevičių.

Į rezoliucijų komisiją—J. 
Grybą, J. M. Luką ir J. Yes
kevičių.

Pakol mandatai buvo su
tvarkyta, kalbėjo organizaci
jos ir šių dienų reikalais šie 
draugai: M. Sukackienė, J. 
Grybas, G. Šimaitis, J. J. Bak
šys ir J. Petruškevičius.

Mandatų komisija raporta
vo, kad randasi 30 delegatų 
nuo 9 kuopų, 2 apskričio ko
miteto nariai; viso 32 delega
tai. Mandatų komisijos rapor
tas priimtas.

Protokolas iš pereitos meti
nės konferencijos perskaitytas 
ir priimtas.

Apskričio komiteto narių 
raportai išklausyti ir priimti.

“Laisvės” liepos 4, 1941,
Maynard, Mass., pikniko ra
portą išdavė J. Yeskevičius. 
Pelno liko $1,211. Išaukuota 
$220. “Laisvei” pasiųsta 
$991.

Kuopų veikimo raportai.
Mūsų kuopos gerai pasi

darbavo “Laisvės” piknike; 
veik visos kuopos aukavo Ap- 
švietos Fondui; “Vilniai”, 
“Liaudies Balsui”; Moterų 
Balsui (Jubilėjiniam nume
riui) ; Ispanijos kovotojams, 

’Medikalės Pagalbos Sovietam. 
Įvyko draugės Abekienės pra
kalbu maršrutas veik visose 
kolonijose ir dabartiniu laiku 
vyksta draugės Sasnos marš
rutas. Visų kuopų delegatų 
raportai priimti.

Uždaryta pirma sesija ant 
45 minučių pietums.

II Sesija
Nutarta, kad apskričio ko

mitetas pasiųstų laiškus tom 
kuopom, reikalaujant pasiaiš
kinimo, kodėl neprisiuntė de
legatų į apskričio konferenci
ja.

Nutarta, kad apskritys pa- 
rangintų kuopas paaukoti dė
lei Apšvietos Fondo.

“Laisvės” vajaus reikale— 
pageidaujama, kad visi dėtų 
visas pastangas gauti kuo dau
giausia naujų skaitytojų ir ra
ginti senus skaitytojus užsimo
kėti už prenumeratą.

“Laisvės” pikniko klausi
mas—palikta naujai valdybai 
tuo darbu rūpintis.

Jaunuolių klausimas — pa
likta mūsų valdybai veikti 
bendrai su L.D.S. Apskričio 
valdyba tuo reikalu.

L.L.D. vajus mūsų apskri
tyje nutarta turėti per tris mė
nesius—sausio, vasario ir ko
vo. L. L. D. vajaus laiku nu
tarta surengti maršrutą. Nu
tarta vajaus laiku priimti nau
jus narius už $1.50. Pabaigoj 
vajaus, nutarta, kad apskritys 
turėtų parengimą, kur būtų 
paskelbta rezultatai kuopų 
darbuotės vajads laiku.

Palikta So. Bostono ir Cam
bridge’s kuopom suorganizuo
ti kuopą Lynn, Mass.
. Pereita konferencija buvo 
palikta Montello kuopai per
žiūrėti apskričio finansų sek
retoriaus ir iždininko knygas. 
Montello’s delegatai raporta
vo, kad knygos yra tvarkoj. 
Raportas priimtas.

Priimtos šios rezoliucijos:
1. Už Laisvą Lietuvą.
2.. Už Visų Lietuvių Vieny

bę.

yra žymiausi pasaulio žmonės 
—istorikai, vadai, suprantą 
ne tik kas yral dabar, bet ir 
ko laukia ateitis.

Lietuvių Komitetas :
Prof. B. E. Kubilius, Pirm.;
M. K. Kazlauskas, Iždin.;
S. Zavis, Finansų Sekr.;
Dr. J. F. Borisas, Sekret.

3. Paliuosavimui Earl Brow- 
derio.

4. Prieš Hitlerinę Propa
gandą.

5. Sveikinimas Sovietų Są
jungos, Jos Liaudies, ir Sovie
tų Raudonosios Armijos.

6. Spaudos Reikalais.
7. Užgyrimas L.L.D. Centro 

Komiteto.
8. Medikalės Pagalbos So

vietų Sąjungai.
Nutarta 1942 m. konferen

ciją turėti Boston, Mas. Die
na, vieta palikta Apskričio 
valdybai.

Į Apskričio komitetą 1942 
m. likosi išrinkti šie delega
tai: H. Janutienė, M. Sukac
kienė, D. Lukienė, J. Grybas, 
J. J. Bakšys, J. Yeskevičius, 
T. Bartkus, G. Šimaitis, J. M. 
Lukas.

Konferencija uždaryta per 
J. Bakšį, 5:30 vai. vakare. 
Konf. pirm. J. J. Bakšys— 
Sekr. D. Lukienė.

Apskričio valdyba: po kon-

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. rcguliarto- 
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 6Qc; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS 
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

1

F. W. Shalins I
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

■

Et

i

Suteikiam garbingas laidotuvef

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

g

“Laisvės” Radio Pramoga
RENGIA VIETINIS “LAISVĖS” RADIO KLIUBAS

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.) MASPETH, N. Y.

Bus graži dailės programa: Dainuos Aido Choras, Pirmyn 
Choras iš Great Neck ir bus žymių solistų ir duetų.

...................................... ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ......  ...... .......

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.

ferencijos naujai išrinktas ap
skričio komitetas turėjo trum
pą susirinkimą ir išrinko ap
skričio valdybą. Org. J. J. 
Bakšys; fin. sekr. T. Bartkus; 
ižd. G. Šimaitis; sekr. D. Lu
kienė, apšvietos ir kontrolės 
komisija—J. Yeskevičius, J. 
M. Lukas ir J. Grybas; mote
rų apskričio komisijon—H. 
Janulienė jr M. Sukackienė.

D. Lukienė, Sekr.

Baltimore, Md.
Apie Aukas

Prieš kiek laiko savo rašy- 
toj korespondencijoj apie Ly
ros Choro surenktą bankietą, 
nepažymėjau visų draugų bei 
draugių, ką nors aukavusių 
šiam bankietui. Drg. O. Ješ- 
kauskienė aukavo antį ir du 
keksus; J. Latvinskas iš. Mil-

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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, džiovin
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 Į 
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. JMalt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
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 svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė' tie galite gauti išsigerti 
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.: E Ve r green 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.

lersvill, Md. aukavo antį; J. 
Mikalauckas $2; L. Bartulis 
keksą; M. Birontienė pyragą; 
E. Balsienė pyragą; Aida Bal- 
siūtė keksą; Lopetai bušelį 
gražių obuolių.

Varde Lyros Choro tariu 
širdingą ačiū visiems aukavu
siems. O jei kurių auka nepa
žymėta — teiksitės atleisti 
man.

J. Balsys.

“Niekur nė vienu coliu 
vokiečiai nepažengė artyn 
Maskvos,” rašo “Izviestija,” 
Sovietų vyriausybės laik
raštis.

Bėgdami atgal pietinėje 
dalyje Maskvos fronto, vo
kiečiai patys žudė saviškius 
sužeistuosius.

Skelbkites savo bizni dien
rašty.i “Laisvėje.”

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

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

i
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"Laisves" Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

J. Venskevičius, Cambridge ............................... 651
ALDLD 20 kp., Moterų Skyrius Binghamton .. 620
P. Žirgulis, Rochester ...............................  593
Geo. Shimaitis, Montello ...................................... 572
ALDLD 136 kp., Kearny - Harrison................... 517
J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell........................... 483
J. Kuraitis, Brooklyn ...........................................  446
J. Matačiunas, Paterson........................................ 442
J. Ramanauskas, Minersville ............................... 433
John Rudmanas, New Haven..............................  418
Detroito Vajininkai............................................... 410
M. Urba, Easton ................................................... 408
P. Šlekaitis, Scranton............................................ 388

/ J. Mockaitis, Bridgeport ...................................... 338
J. Simutis, Nashua ............................................... 326
J. Burba, So. Boston ............................................ 274
A. Balčiūnas, Brooklyn.......................................... 271
P. Šlajus, Chester ................................................. 254
M. Bendinskas, Summerlee ..................................  228
A. žemaitis, Baltimore.......................................... 221
A. Valinčius, Pittston .......................................... 212
A. Dambrauskas, Haverhill.................................. 204
J. Urbon, Pittsburgh ............................................ 194
F. Abekas, Chicago ............................................... 185
V. Jokimas, New Britain ....................................  181
D. P. Lekavičius, Pittsburgh................................. 180
P. Buknys, Brooklyn.............................................  168
J. Grybas, Norwood................................................ 166
M. Klimas, Richmond Hill ..................................  148
K. Mikolaitis, Baltimore ...................................... 144
J. Barkus, Ozone Park........... «........................... 142
J. Žilinskas, Lewiston .......................................... 140
J. Kalvelis, Bridgewater ...................................... 132
Dr. J. Siman, Cleveland........................................ 122
C. Shaltis, Freehold............................................... 117
J. Genavičius, So. Boston...................................... 103
V. Barkauskas, Oakville, ..................................... 84
S. Šaltys, Rockford................................................ 78
D. M. Šolomskas, Brooklyn....................................  76
J. Weiss, So. Brooklyn ......................................... 76
J. Mažeika, Pittsburgh .......................................... 72
J. Chuplis, Springdale ........................................... 72
W. Adomaitis, Meriden ......................................... 65
M. Smitravičienė, Detroit ..................................... 60
Mary Yuoces, Cleveland ....................................... 54
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. Šolomskas, Brooklyn .......................................... 32
P. J. Martin, Pittsburgh ....................................... 24
Z. Yurkevičius, So. Boston................................... 24
J. Balsys, New Britain .......................................... 24
J. A. Shunskis, Amsterdam ..................................  22
S. Mack, Baltimore ................................................. 21
J. Bakšys, pusėtinai pašoko punktais, bet vis dar ne

pralenkė Stripeikos.
Philadelphijos vajininkai taipgi pasikeitė punktais, bet 

pasilieka toj pačioj vietoj.
P. Rečis, pridavė naują skaitytoją ir atnaujinimą. Jis 

irgi pasilieka senoj vietoj.
P. žirgulis, pasikeitė punktais ir pralenkė ALDLD 136 

kuopą.
J. Simutis, prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujini

mų, gražiai pašoko punktais.
Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: Geo. Shimai

tis, Montello, Mass.; Dr. J. Simans, Cleveland, Ohio; M. 
Klimas, Richmond Hill, N. Y.; J. Blozonis-J. Karsonas, 
Lowell, Mass.; A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y., ir W. Ado
maitis, kuris prisiuntė dvi naujas prenumeratas.

Jau gruodžio 15 d. netoli. Kažin katras iš vajininkų 
smarkiai pakils punktais šią savaitę? Laukiame.

“L.” Administracija.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Sekmadieni, gruodžio 14 d., jvyks 

prakalbos su muzikale programa, 
Svetainėje, 29 Endicott St. Kalbės 
Stefanija Sasna, iš Brooklyn, N. Y., 
veteranė darbuotoja - laikraštininke. 
Muzikale dalį programos išpildys 
Aidiečių Grupė, vadovaujant J. Kar- 
sokienei. Pradžia 7 v. v. Kviečia L. 
L. D. Moterų Kuopa. (290-292)

BALTIMORE, MD.
Apvaikščiojimas Sovietų astuonių 

metų sukakties nuo Amerikos pri
pažinimo. Šį apvaikščiojimą ruošia 
American Council on Soviet Rela
tions, ketvirtadienį, 11 d. gruodžio, 
8:30 v. v. Lord Baltimore Hotel, 
Main Ballroom. Kalbės: Dr. Henry 
E. Sigerist, o vyriausia kalbėtoja 
bus žymi rašytoja Anna Louise 
Strong ir kapitonas S. Kournakoff, 
caro armijos oficierius. Drg. Anna 
Strong yra parašius knygele “The 
New Lithuania.” (289-291)

Sovietai Padare Vėl Prezidento Roosevelto Kalba
Laimėjimų prieš Na

cius Visu Frontu
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

ciai tapo atmesti keturias 
mylias atgal-nuo vieškelio, 
einančio iš Tūlos į Maskvą. 
Raudonoji Armija pagerino 
savo pozicijas Stalinogors- 
ko apygardoje. Daugelyje 
kitų vietų šiame fronte So
vietai taipgi atgriebė žy
mius ruožtus.

Per dieną tapo nukirsta 
žemyn 44 vokiečių orlaiviai, 
o Sovietai neteko 11 lėktu
vų.

STUMIA VOKIEČIUS TO
LYN ATGAL PIETUOSE

London. — United Press 
paduoda žinią, kad sovieti
nė kariuomenė permetė vo
kiečius atgal per Mius upę, 
10 mylių į vakarus nuo Ta- 
ganrogo, pietiniame fronte, 
ir grumiasi toliau pirmyn.

Vejami atgal, naciai Tu- 
los-Maskvos fronte paliko 
daug tankų, trokų ir kitų 
pabūklų.

K RIŠLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ponijos plėškai padarė užpuo
limą ant mūsų šalies.

Litvinovo misija be galo 
svarbi, darbas be galo atsako- 
mingas.

Buvęs Amerikos ambasado
rius Sovietų Sąjungai Joseph 
E. Davies padarė specialį pa
reiškimą apie Litvinova. Pažįs
tąs jis Litvinova seniai. Sekęs 
jo diplomatinę karjerą per 
daugelį metų.

“Paskirdama Litvinova am
basadoriumi,” sako Davies, 
“Sovietų Sąjunga aukštai pa
gerbė ir save ir Jungtines 
Valstijas. Kaip aš buvau išsi
taręs Maskvoje Stalinui ir Mo
lotovui, Litvinovas yra laiko
ma daugelio, kurių tarpe ir aš 
esu, vienu didžiausių užsienio 
ministerių Europos sostinėse.”

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8063 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic beverage Control 
Law at 162 Park Place, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the i>remise.s.

162 PARK PLACE CORP. 
(Park Terrace Cafe)

162 Park Place, Brooklyn, N. Y.-

NOTICE is hereby given that License No. 
E 206 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

GASPARE CORRAO
1235—39th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1030 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 684 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARLO RUGGIERO 
(Larry’s Tavern)

684 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 999 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 22 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

GARDNER, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubas ruošia 

prakalbas, gruodžio 11 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Piliečių Kliube. Kalbės d. 
S. Sasna, iš Brooklyn, N. Y. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti ir išgirsti viešnią-kalbėtoją, 
kuri netankiai lankosi Naujoj Angli
joj. — L. J. E. (289-291)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos priešmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 11 d. gruodžio, Lais
vės Choro Svot., 155 Hungerford 
St., 7:30 v. v. Nariai dalyvaukite, 
nes rinksime naują 1942 m. valdy
bą, kurie nedalyvaus, turės užsimo
kėti pabaudą.—J. Kazlauskas, rašt.

(289-291)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, gruodžio 10 d., 8 vai. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai 
dalyvaukite susirinkime, nes bus' 
daug svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi rinksime delegatus į LDS 
3-čio Apskr. konferenciją, kuri įvyks 
gruodžio 21 d., ir rinksime naują 
valdybą 1942 metams.

V. K. Sheralis.
(288-290)

premises,
STEVE

22 Rockaway Ave.
PETRAGLTA

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

FOTOGR4K4S
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
J vairiom .spalvom

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

Kongrese Dėlei Karo 
Paskelbimo Japonijai

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Vakar Japonijos valdžia taip pat pradėjo atakuot 

Malayą.
Praeitą naktį japonų jėgos užpuolė Hong Kongą.
Vakar naktį japonų jėgos atakavo Guamą.
Praeitą naktį japonų jėgos užpuolė Filipinų Salas.
Praeitą naktį japonai užpuolė Wake Salą.
O šį rytą japonai užpuolė Midway Salą.
Japonija, tuo būdu, pradėjo staigią, netikėtą ofen- 

syvą ištisoje Pacifiko Vandenyno plotmėje. Vaka
rykščiai ir šiandieniniai faktai kalba patys už save. 
Jungtinių Valstijų žmonės jau išsidirbo nuomones ir 
gerai supranta, ką viša tai reiškia pačiai mūsų šalies 
gyvybei ir saugumui.

Kaipo vyriausias komandierius armijos ir laivyno, 
aš patvarkiau padaryt visus žingsnius mūsų apsigyni
mui.

Visados mes atsiminsime charakterį šio užpuolimo 
padaryto prieš mus.

Nepaisant, kaip ilgai teks kovoti, kad mes nugalė
tume šį iš anksto suplanuotą įsiveržimą, Amerikos 
žmonės su savo teisinga galybe laimes pilną pergalę.

Aš manau, jog aš išreiškiu valią kongreso ir žmonių, 
kai aš tvirtinu, kad mes visomis, didžiausiomis pastan
gomis ginsimės, bet ir labai tikrai padarysime taip, 
kad tokios rūšies viliūgystė jau niekada daugiau nega
lėtų statyt mus į pavojų.

Karo veiksmai jau eina. Negalima užsimerkt, kad 
nemačius to fakto, jog mūsų žemė ir mūsų reikalai 
atsidūrė didžiame pavojuje.

Su pasitikėjimu mūsų ginkluotomis jėgomis, su ne
ribotu pasiryžimu mūsų žmonių, mes laimėsime neiš
vengiamą triumfališką pergalę. Taip, Dieve, mum pa
dėk.

Aš prašau, kad kongresas pareikštų, jog kadangi Ja
ponija, be priežasties iš mūsų pusės, padarė niekšišką 
užpuolimą 1941 m. gruodžio 7 d., sekmadienį, tai nuo 
to laiko jau yra karo stovis tarp Jungtinių Valstijų ir 
Japonijos imperijos.”

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

Atsidarė naują lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.
o •

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

Telefonas EVergreen 8-7047.

PRISTATOME Į NAMUS.

Lie. No. L1080

Telephone 
"agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

NOTARY 
PUBLIC

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

Liūdėsio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonas Poplar 4110

'i.

■M

ifak
> - 
d 
& 
&

Rūgšti ruginč, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama toliai ir bandukes. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, S toile* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*. 

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

CHARLES J. ROMAN
• (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Tel. Glenmore 5-6191

London. — Čia esanti trė
mime Jugoslavijos valdžia 
pranešė, kad jugoslavų su
kilėliai prieš vokiečius gau
na ginklų iš užsienių. Anglų 
cenzūra išbraukė iš prane
šimo vardą šalies ar šalių, 
kurios teikia jugoslavam 
karo įrankių.

Igarkos Miestas
(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

koje ir Norilsko pramonės 
m--------------------------- .—— g

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

B ' --BJ

kombinato statytojų miestely
je.

Vaikštai gyvomis Igarkos 
gatvėmis, jos uoste, žvalgaisi 
į patogius namus, kliubus, mu
ziejus ir nejučiomis kartoji ir 
kartoji Aleksiejaus Maksimo- 
vičiaus Gorkio žodžius: “Ir 
šiaurės nakties tamsoje skais
čiai šviečia žmogaus proto sau
lė.” K. D.

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

.....

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.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems

pokiliams: bankietams, vestuvėms
♦ ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS’

) ORIOM t AIR
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Kas Daryti, Jeigu Priešo 
Orlaiviai Užpultų 

Mūsų Miestą?

Daug Lietuvių Jaunuolių ant
Hawaii Salos Armijoj

Isaac Brown, 41 
amžiaus turtuolį, kuria 

nu-
•4

Miesto majoro LaGuardijos 
vadovybėje tapo suorganizuo
tas New York City Emergen
cy Board, šis Boardas arba 
Taryba išleido visiems New 
Yorko gyventojams instrukci
jas, ką jie turi daryti arba 
veikti, jeigu Japonijos ar Vo
kietijos orlaiviai atlėktų ir 
pradėtų bombarduoti, mėtyti 
bombas ant miesto.

Tai be galo svarbios in
strukcijos. Kiekvienas New 
Yorko gyventojas privalo su 
jomis gerai susipažinti. Nepa
mirškime, kad mes esame ka
re, kad bile dieną gali priešo 
orlaiviai pasirodyti ant 
galvų ir pradėti mėtyti 
bas ant mūsų.

mūsų 
bom- Ne-

Pavartok skle-

Mes turime knygą, kurioje 
yra surašąs visų narių Jung
tinių Valstijų 21mos Infante- 
rijos. šita armijos dalis ran
dasi ant Hawaii salos, kurią 
pereitą sekmadienį užpuolė ir 
bombardavo Japonijos orlai
viai.

Surašė mes randame labai 
daug lietuviškų pavardžių. 
Tie lietuviai jaunuoliai dabar 
randas karo fronte.

čionai paduodame tas pa
vardes iš minėtos .knygos, štai 
j os:

Nicholas Douzanis
Joseph J. Woloszyn 
Michael J. Janiszewski 
Joseph Petrauskas 
Albert Dabulis 
Stanley J. Victorovich 
Edward
William F. Wisnoski 
Bernard 
George J. Regula 
Anthony E. Baciewicz

Palkon

Instrukcijos
“Išmok būti ramus—eik, 

niekados nebėk, atsitikime už
puolimo.

“Neišsigąsk.
“Nekreipk jokios atydos į 

paskalų leidėjus. Neklausyk 
pletkų.

“Nepulk į paniką, o juo la
biausia nedasileisk, kad kas 
nors tave išgąsdintų.

“Net taikos metu didelio su
sikimšimo mieste yra pavojaus 
žmones sužeisti, kai žmonės 
Įpuola į paniką. Ar tai laike 
gaisro, ar pamatęs vejantį va
gį, ar vandens rynai pratru
kus, atlik savo pareigą nesi- 
grūsdamas į grupę, nesisku
bindamas ir nebėgdamas.

“Mes žinome, kaip lengva 
yra sukelti paniką keliems

žmonėms pradėjus šūkauti, 
rėkti arba bėgti Į vieną ir tą 
pačią pusę. Panikos apimti 
žmonės pastoja kelią ugniage
siams, policijai ir kitiems pa
reigūnams, kurie bando juos 
apsaugoti.

“Tuo būdu užsilaikyk šal
tai — nepasiduok sujaudini
mui bei išgąsdinimui. Vartok 
protą.

“Vengk tuščiu vietų, gat
vių, parkų. Išeik iš gatveka- 
rio, buso, arba automobiliaus. 
Jieškok saugios vietos.

“Stengkis nebūti ant paties 
viršutinio, arba ant paties že
mutinio aukšto pastate, 
vartok keltuvo.
pa tiktai ^erai Įruoštam pas-1 
tate.

“Palik savo asmeniškus 
daiktus — tavo gyvybė yra 
svarbesnis dalykas.

“Nesigrūsk Į būrį žmonių.
“Jeigu randiesi tuo tarpu 

namie, kai priešo orlaiviai 
bombarduoja:

“Tuojau užgesyk šviesas— 
šviesos gali būti priešo orlai
viams kelrodžiu.

“Kietai uždarinėk langus. 
Užtrauk “shades”.

“Užsuk gazą. Jeigu galima 
—atkabink elektrą.

“Nesijaudink — nepamesk 
proto.

“Viskas yra daroma tavęs 
apsaugojimui. Jeigu mes lai
kysime savo galvas ant pečių 
ir pildysime instrukcijas, 
mums nėra ko bijoti.”

E. Gutowski

George J. Urban 
Albert E. Balas 
Edward Malinowski 
Anthony Zawacki 
Anthony J. Vaivada 
Joseph Komoroski 
Alexander S. Baguskis 
Leonard A. Euscavage 
Anthony J. Pechulis 
Joseph M. Yerusavage 
Joseph A. Antanaitis 
Paul E. Burdick 
Edward V. Pūtis 
Michael J. Kaminski 
Peter Kuzma 
Frederick T. Kaminsky 
Stephen K. Puza 
Ignatius S. Jaglas 
Albert J. Barbarsky 
Stephen W. Sprindis 
Adam. E. Kruscavage 
Joseph P. Ptasnik 
Edward Kodis 
Albin Bugnaitis 
Raymond Verikas 
Edward C. Atkocaitis

kad

te>

liudyti 
Masca- 

kad 
d., ap 

nuėjs.
Jis

jis pa-

Pirmadie 
byla prieš 
metų 
yra kaltinamas bandyme
žudyti .jaunuolę Matildą 
Boyer, kai jinai pasakė, 
ji laukia kūdikio.

Byla eina White Plains 
sme pas teisėją Frank 
ne.

Teisme pašauktas 
detektyvas Francis J. 
ri. Detektyvas sako, 
pernai gruodžio 20 
klausiu ė.j ę s m e rga i t ę,

i pas Brown paklausinėti, 
i užklausęs Browno, ai 
žįsta Matildą Le Boyer.

“Brown atsakė,’’ pare 
Mascari, “aš jos nepažįstu.

čia pašoko perpykęs Brov 
j ir suriko: “Tai yra melas.’'

Teisėjas Browna smarkiai 
subarė. Brown teisėją atsipra
šė už išsišokimą.

Teisme prie estrados ant 
stalo sukrauta daiktai, ku
riuos detektyvas Mascari sa
ko radęs ant minėto tuščio

Aido Choro Narių

Ruoškitės! Ruoškitės!
Amerika užpulta, Amerika 

pavojuje! Amerikos apgyni
mas yra mūsų visų vyriausia 
pareiga šiandien. Turime pa
dėti šalin visus skirtumus ir 
suvienytomis spėkomis 
karą prieš Japoniją

remti
ir visą

Lietu-

Būkite Savanoriais, Padėkite 
Apginti Ameriką

Kiekvieno gyventojo parei
ga įsitraukti darban dėl apgy
nimo Amerikos. Jauni ir seni, 
vyrai ir moterys, nelaukite,
tuojau nueikite į artimiausį
policijos precinktą (stotį) ir 
įstokite į savanorių 
apsigynimo būrius.

Štai kiek daug ir 
darbuose reikalingi 
riai:

man
13. Serve in bomb squad
14. Servo in demolition and 

clearance crew
15. Serve in roau repair 

crew.
civilinio

kokiuose
savano-

Pagerbsime Lietuvig 
Jaunimą

Lietuviai, budėkite! 
viai, vienykitės!

Lietuvių Komitetas 
kai Ginti ir Lietuvai Laisvinti 
šaukia Brooklyno ir visos apy
linkės masinį lietuvių susirin
kimą šiam tikslui. Susirinki
mas įvyks gruodžio 21 d., sek-

Ameri-

madienĮ, po pietų, didžiojoj 
Grand Paradise svetainėje, 
kampas Grand St. ir Haveme- 
yer St.

Ruoškitės dalyvauti. Garsin
kite šita susirinkimą. Kvieski
te į susirinkimą visus savo pa
žįstamus, kaimynus, . priete- 
lius. 1

Lietuviai, atlikime savo 
šventąją pareigą šitoj didžiojo 
krizio valandoje mūsų kraš
tui ir visam pasauliui.

Lietuvių Komitetas 
Amerikai Ginti ir 
Lietuvai Laisvinti.

Aido Choras yra užkviestas 
ir apsiėmė dainuoti Laisvės Ra
dio Kliubo rengiamoj pramo
goj, kuri įvyks sekmadienį, 
gruodžio 14 d., New National 
Hali, 61-60 56th Rd., Maspeth, 
N. Y. Dėl to visi Choro nariai 
yra prašomi skaitlingai ir laiku 
susirinkti šį penktadienį, gruo
džio 12 d., į pamokas, kad pri
sirengus prie gero Aido Choro 
pasirodymo šioje pramogoje.

Taip pat, neužmirškite, kad 
Aido 
reti 
dienį 
jeigu

T

Ugniagesiai Praneš apie 
Užpuolimą ant New 

Yorko

Maspeth, L, L
pa- 
ne- 
ne- 
už- 
dar

Pat-

panau-
New

me- 
ket- 

gruodžio 
Zabelskio sve-

Pranešama, kad d. Petrė 
Matulaitytė, žymi kanadiečių 
lietuvių veikėja, po operacijai 

'sėkmingai sveiksta, jau išėju
si iš ligoninės, šiuo tarpu dar 
ilsisi namie, kad pilnai atgau
ti spėkas gyvenimui ir tolimes
nei veiklai tame Kanados met
ropolyje — Montreale, kur 
išsivysčius ir gana plati lietu
vių

loto MountxVernon, kai Matil
da pasiskundė ap:e Brown 
pasikėsinimą ant jos. Ten yra 
kavalkas drato, ilgoka virvė, 
bund u lis susuktų skarmalų ir 
moteriškos apatinės drapanos. 
Tarp jų yra ružavas “girdle” ir 
ružavos kelnaitės. Be to, ten 
yra Matildos dalis kitų drapa
nų, kurios 
M ati 1 d a i
“girdle’ 
siėmusi, 
nudavė, 
padaryti aborciją. Tuo 
girdi, jis ištikrųjų ruošėsi ją turėjo būti Brazaitis, 
nužudyti ir palikti.

yra 
sako, 

ir kelnaites buvo liu
kai Brown ruošėsi bei 
kad jis ruošiasi jai 

arpu,

sukruvintos. 
kad jinai

veikla.

Klaidos Pataisymas
Aprašyme apie Lietuvių Pi

liečių Kliubo susirinkimą bu
vo pasakyta, kad maršalka 
tapo išrinktas Ambrozaitis, o

1. Give air raid warden ser
vice

2. Give messenger service
3. Give nurses aide service
4. Serve in medical corps
5. Act as fire watcher
6. Serve
7. Serve

• 8. Serve
& housing

9. Serve 
corps

10.

in rescue squads
in drivers’ corps
in emergency food
corps
in decontamination

Serve in staff corps 
Act as auxilliary police-

New

svečių iš 
Cleveland,

Philadel-
Montello,

Gaisrų komisionierius 
rick Walsh išleido patvarky
mą, kad ugniagesių depart
ment© aparatas bus 
dojamas pranešimui
Yorko gyventojams, jeigu at
lėktų priešo orlaiviai ir pra
dėtų bombarduoti.

Tokiam atsitikime iš 359 
stočių tuojau ugniagesių veži
mai pasileistų Į gatves ir pa
leistų darban sirenas. Sirenos 
kauktų per penkias minutes, o 
paskui per trumpesnį laiką.

Sirenų garsus girdėtų kiek
vienas gyventojas ir prikeltų 
iŠ miego net kiečiausiai mie
gantį žmogų.

A.L.D.L.D. 138 kuopos 
tinis susirinkimas įvyks 
virtadienį, 11 d.
(Dec.), 1941
tainėje, Maspeth, N. Y., 8 vai. 
vakare.

Draugės ir draugai, būtinai 
dalyvaukite visi. Bus renkama 
kuopos valdyba sekantiems 
metams, taipgi d. Mizara ap
siėmęs pakalbėti mums apie 
Amerikos užpuolimą ir kitus 
šių dienų įvykius.

Valdyba.

Choras buvo nutaręs tu- 
šokius kiekvieną pen.kta- 
po pamokų, su ta sąlyga, 
nariai visi laiku susirinks

ir laiku bus galima pradėt 
- mokas. Iki šiol dar tų šokių

I įvyko, kadangi nariai vis 
«i susirenka laiku ir pamokos 

| sitęsia per ilgai, o antra, 
i neturim sutvarkę kitų daly
kų, kaip tai, muzikos dėl šo
kių ir 1.1. Tikimasi, kad šį 
penktadienį jau viskas bus su
tvarkyta ir galėsime turėti šo
kius, jei tik nariai visi susi
rinks laiku — 8 vai. vakare.

Beje, praeitose pamokose įsi
rašė į Chorą dvi naujos narės, 
tai Paulina Meškienė su dukra. 
Vėliau žadėjo ir drg. Meškinis 
įsirašyti.

Rcp.

DEAN
15 jewels . . . $2475

*

BEATRICE
17 jewels . . . $2975

Robert Lipton
GIFT

701 Grand St
Brooklyn, N. Y.

'I1

Aido Choro Koresp.

PATRICIA
• *2475

man
12. Act as auxilliary fire-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 

maudynėm 
įrengimais, 
šas: 1122 
N. Y.

Gruodžio 27 dieną 
Yorke įvyksta LDS Jaunimo 
Konferencija. Bus 
Chicago, Detroit, 
Pittsburgh, Boston, 
phia, Wilkes-Barre,
Connecticut, Binghamton ir iš 
kitur. Brooklyn© LDS Jauni
mo Kuopa rengia jiems gra
žią parę—bus valgiųy gėrimų, 
programa ir šokiai. Kviečiame 
visus dalyvauti ir pasveikinti 
geriausius LDS jaunuolius vei
kėjus. Įžanga bus $1.25.

Parodykime, kaip Brookly- 
niečiai yra svetingi!

Jauni ir seni, dalyvaukime 
bendrai šiame parengime!

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitvtoiu

Orlaivystės mokyklos Bay 
Shore ir Patchogue, L. L, ati
darė orlaivystės mechanikų 
kursus moterims.

CAMBRIDGE
15 |ew®U . . . $2975

Apart kitko didelis pasirinkimas religinių daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

5 kambariai su 
ir visais moderniniais 

Renda prieinama. Antra- 
Black Ave., Brooklyn, 

(289-294)

garu 
pagal 
į mč- 
High-

Pasirandavoja 4 kambariai, 
šildomi, pertaisytas namas 
naujausią madą. Renda $40.00 
nesį. Tiktai pusė bloko nuo 
land Parko ir 5 blokai nuo Cleve
land arba Van Siclin St., stočių, 
Jamaica Linijos traukiniu. Dėlei 
daugiau informacijų, kreipkitės po: 
220 Sunnyside Ave., Brooklyn, N. Y. 

(288-290)

PAJ1EŠK0J1MAI
Pajieškau darbininko prie namų 

prižiūrėjimo (Janitor), senyvo žmo
gaus. Pageidaujama, kad biskutį su
prastų apie tą darbą. Atsišaukite 
laišku: Vincent Klibinskas, 108 
Vernon St., Hartford, Conn.

(288-290)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Gera proga pirkti automobilių — 
1938 Plymouth, penkių pasažierių 
ir keturios durys. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės peš: I. C., 
846 Central Ave., (Ridgewood), 
Brooklyn, N. Y. (289-290)

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Pirmyn Choras turės nusamdytą 
busą, važiuoti į "Laisvės” Radio 
Kliubo Koncertą Maspethe, kuris 
įvyks 14 d. gruodžio. Kelionei pigi, 
todėl kas norės kartu su choristais 
važiuoti, prašome užsisakyti vietą 
iš anksto pas bile choro narį arba 
pas komitetą: P. Bečį ir F. Klas- 
tow. Tel. G. N. 2139. (289-290)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. ir ALDLD 24 kp. su

sirinkimai įvyks trečiadienį, gruod
žio 10 d., 7:30 v. v. Liet. Nepri- 
gulmingo Kliubo Name, 269 Front 
St. Nariai būkite laiku, reikės iš
rinkti delegatus į būsiančias apskri
čių konferencijas ir valdybas sekan
tiems metams. Kom.

(288-290)

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Unijos 54-to skyriaus 

priešmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio 10 d., 7:30 vai. v. 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliube, 
280 Union Avė. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus daug dalykų ap
svarstyti ir valdybos rinkimas.

Ch. Nečlunskas.
(288-290)

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS

417 LORIMER ST.

Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak.

280

Kaip pažinti priešo oriai-

Kur slėptis laike oro ata-

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

. Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

ir 
aiš-

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

RYTO IKI VĖLAI VAKARO

kų.
Ir

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

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

BARZDA, Savininkas
"Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATDARA NUO ANKSTI
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

Bus Motery Susirinki
mas Pirmos Pagalbos 

Reikalu
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubas. šaukia specialį susi
rinkimą. Jis įvyks penktadie
nį, gruodžio 12 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo Svetainėj, 
Union Ave., Brooklyn. '

Bus lietuvė kalbėtoja 
valdžios atstovas, kurie 
kins, kas reikia daryti:

1. Kada priešo orlaiviai 
puola miestą.

2. Kaip suteikti pirmąją pa
galbą sužeistiems.

3. 
vius.

kiti svarbūs klausimai. 
Ryt dienos “Laisvės” laidoj 
bus plačiau apie tai paskelb
ta. Vishs kviečiame ruoštis į 
šį taip labai svarbų susirinki
mą. Kviečiame moteris, kurios 
ir nėra mūsų kliubo narėmis. 
Apie tai pasakykite savo pa
žįstamoms ir kaiminkoms.

Komisija.

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

Pranešėjas

JONAS ORMANAS

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; j 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. i

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

»®iifMnwnwAwnwnwnwAWAWAwnwAWAwnwAwnwAwnwnwflwnwAwnwnw,

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y 

TeL Kv. 4-8698




