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Per penkius menesius su 
viršum Sovietai vieni laikė 
frontą prieš hitlerinę Vokieti
ją-

Anglija neatidarė fronto 
vakaruose. Sakė, kad esanti 
tam neprisirengus, nepajė
gianti.

Stalinas, pasak pono Davies, 
pasakė: “Aš apgailęstauju, 
bet pilnai suprantu.“

Davies primena šitą didelį 
faktą tiems, kurie taip įkai
tusiai dabar reikalauja, kad 
Sovietai tuojau atidarytu ugnį 
prieš Japoniją.

Tie, kurie šliaužiojo prieš 
Hitlerį, kurie nuodijo/ Ameri
kos žmones prohitlerine pro
paganda,—tie nevidonai iš 
Penktosios Kolonos, pakeitė 
formą, bet tebevaro bjaurią 
propagandą Hitlerio naudai.

Jie dabar sušilę sėja baimę 
ir nepasitikėjimą talkininku 
eilėse. Tai jie, o ne kas kitas, 
leidžia gandus, kad būk So
vietų Sąjunga galinti padary
ti atskirą sutartį su Hitleriu.

Tai jie, šitie nevidonai, vi
sur alasavoja prieš Sovietų Są
jungą, kodėl ji dar nepadarė 
užpuolimo ant Japonijos.

Reikia jų saugotis, kaip 
pikčiausių dvasių. Prieš juos 
reikia kovoti, kaipo prieš 
bjauriausius niekšus, išsigimė
lius ir parsidavėlius Hitleriui.

Aš esu giliai įsitikinęs, kad 
“Naujienų” redaktorius Gri
gaitis yra Hitlerio pastumdė
lis. Jis darbuojasi Hitlerio 
naudai.

Ve, jis ir dabar tebenuodi- 
ja savo skaitytojus prohitleri
ne propaganda. O tos jo pro
pagandos forma yra plūdimas, 
šmeižimas ir bjaurojimas So
vietų Sąjungos.

štai gruodžio 12 dienos 
“Naujienose” ant pirmo pusla
pio tebetelpa Hitlerio propa
gandos biuro melai.

Šis Hitlerio pastumdėlis 
veidmainiauja, kai tos pačios 
dienos savo editoriale neva 
pažada ištikimybę šiai šaliai. 
Jis ištikimas yra tik ašiai.

Maskvai pavojus sumažėjo. 
Hitleriniai barbarai mušami ir 
grūdami nuo Maskvos tolyn. 
Užsienio spaudos korespon
dentai sugrįžo Maskvon iš 
Kuibyševo.

“The New York Times” ko
respondentas C. L. Sulzberger 
gruodžio 15 d. plačiai rašo 
savo pirmuosius įspūdžius 
Maskvoje.

Maskvos liaudis išdidžiai 
celebruoja savo pergales ant 
nacių. Ji kentėjo ir kovojo. 
Tūkstančiai jos geriausių sū
nų praliejo savo kraują, pa
dėjo savo galvas už apgyni
mą socialistinės šalies sostinės.

Bet Maskvos liaudis nė va
landėlei nebuvo nustojus vil
ties. Ji sakė “priešas nepra
eis“, ir nepraeina.

Maskva rimta ir išdidi. Lai 
gyvuoja Maskvos didvyriškoji 
liaudis!

Nė sekundai nepamirškime, 
kad tenai, toli ant Ramiojo 
Vandenyno salų, jau antra 
savaitė liejasi amerikiečių 
kraujas, krinta ir gęsta ame
rikiečių gyvybės.

Jų tarpe yra desėtkai lie
tuvių jaunuolių. Ne vienas jų 
jau paguldė savo galvą, idant 
fašistinis barbarizmas būtų 
sunaikintas, idant pasaulis bū
tų laisvas.

O ką mes darome? Kuomi 
mes prisidedame prie šio karo 
laimėjimo? Pagalvokime kiek
vienas. Pakratykime savo są
žinę.

Dėdė Samas šaukia mus ko
von. Laisvės ir 
reikalas šaukia 
reigų.
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Maras Lietuvoje ir
Kt. Nacių Užimtuo

se Kraštuose
Pati Naciu Armija Bijo Maro Ligų, kaip Baisiu Savo Priešu

Stockholm, Švedija. — 
švedų spauda gruod. 15 d. 
pranešė, jog siaučia ir 
smarkiai plinta baisioji tifo 
maro liga ir dėmėtoji karš
tinė Lietuvoj ir kituose na
cių užimtuose Baltijos kraš
tuose, taipgi Baltgudijoj, 
Lenkijoj ir užimtoje Ukrai
nos dalyje.

Berlyno valdžia bijo, kad 
tų ligų epidemija neapimtų 
ir vokiečių armiją Rytuose.

Švedų laikraščio “Afton- 
bladet’o” berlyniškis kores
pondentas praneša Kauno 
spaudos žinią, jog tifo ma
ras apniko įvairius plotus 
“Ostlando,” kaip kad naciai 
perkrikštijo Lietuvą ir ki
tus Baltijos kraštus, Balt- 
gudiją ir artimąsias Lenki
jos dalis.

Kitas švedų laikraštis, 
“Dagbladet” paduoda pra
nešimą iš Berlyno, jog dėl 
minimų ligų siautimo liko 
uždarytos visos mokyklos 
vokiečių užimtoje Ukrainos 
srityje.

(New Yorke girdėtas 
Anglijos radijo pranešimas 
sako apie tas epidemiškas

ligas, kad “naujas ir baisus 
priešas grūmoja Hitlerio 
armijai iš užnugario,” ir 
tūkstančiai jau mirę tomis 
ligomis Vilniuje, Minske, 
Brest-Litovske ir Bialysto- 
ke.)

“Ostlando” gyventojams 
uždrausta keliaut Vokieti
joje, kad per juos neišsiplė
totų tifas ir dėmėtieji rau
pai tarp vokiečių. Net na
cių valdininkam pervažiuo
jant iš Ostlando į Vokietiją, 
jie būna uždaryti į kvaran- 
tina.

Tos ligos paplito per ne
švarą, alki, šalti, uteles ir 
kitokį brudą. O ir patiem 
vokiečių kareiviam trūksta 
muilo ir kitų reikalingų 
švarai dalykų.

Vokiečių atitvertose žy
dams vietose “ghettose,, Le 
kijoj taip jie miršta nuo ap
krečiamųjų lig J, jog per 
metus išmirtų visas ketvir
tadalis jų. Vien tik Varšu
vos ghettoje kasdien išmirš
ta po 300 žmonių. O žydų 
kūdikių tai 30 kartų dau
giau miršta negu už ghettų 
sienų.

Prez. Roosevelt Numaskuoja 
Japonijos Barbarizmą, Viliū- 

gystę, Gengsterizmą
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas gruod. 15 
d. pasmerkė Japoniją kaip 
nuožmią šlykščią, viliūgišką 
užpuolikę.

Prez. perdavė Jungtinių 
Valstijų kongresui savo 
“Baltąjį Popierį,” kuriame 
peržvelgė santikius tarp 
Japonijos ir Amerikos nuo 
1853 metų iki Juodojo Sek
madienio, gruodžio 7 d. šie
met, kada Japonijos bombi- 
ninkai ir submarinai iš pa
salų užpuolė Hawaii salas. 
Šiuo žygiu jie stengėsi su
daužyt Jungtinių Valstijų 
laivyną ir sunaikint Pearl 
Harbor, jo stovyklą.
UŽPUOLIKŲ PAVIETRĖ 

BUS SUMUŠTA
Prez. Rooseveltas sake, 

kad Jungtinės Valstijos ir 
kitos taiką mylinčios šalys 
dabar kovoja, kad padarytų 
galą šiai ‘karinių užpuolimų 
pavietrei” ir užtikrintų tei
sę įvairiom tautom ir žmo
nijai “gyventi taikoje, sąly
gose saugumo ir teisybės.”

Prezidentas p a k artojo 
prižadą, jog šios jėgos lai
mės pergalę prieš užpuoli
kus, fašistus.
JAPONIJOS VEIDMAI
NYSČIŲ IR VILIŪGYS- 

ČIŲ ISTORIJA
žmoniškumo f Prez. Rooseveltas parodė 

mus prie pa- ilgą eilę Japonijos veidmai
nysčių ir viliūgysčių.

Liepos mėnesį šiemet Ja
ponija, per sąmokslą su 
Hitleriu, privertė Vichy 
Francijos valdžią leist Ja
ponijai gabent savo kariuo
menę į pietinę Indo-Chiną, 
Francūzų koloniją. Tuomet 
Amerikos valdžia tuojau 
pertraukė derybas su Japo
nija, bet japonų valdžia 
“karštai ir neatlaidžiai pra
šė” panaujint derybas, tad 
Amerika ir sutiko.

KO JAPONIJA REIKA
LAVO

Lapkričio mėnesį Japoni
ja įteikė savo “naują” tai
kos planą. Jis reikalavo 
pardavinėt Japonijai neri
botus daugius Amerikos ži
balo, paliuosuot užšaldytus 
japonų pinigus šioje šalyje 
ir sustabdyt paramą Chini- 
jai.

KĄ AMERIKA SIŪLĖ 
JAPONAM

Jungtinės Valstijos iš sa
vo pusės pasiūlė Japonijai 
šias taikos sąlygas: |

Japonai turi ištraukt sa
vo kariuomenę iš Chinijos 
ir Indo-Chinos. Jungtinės 
Valstijos ir Japonija užtik
rintų, kad šios dvi šalys ne
turi užpuolikiškų tikslų sri
tyje Pacifiko Vandenyno. 
Viena ir antra šalis turi pa- 
sižadėt ekonominiai sandar- 
bininkauti ir neremt jokios

(Tąsa 5-me pusi.)
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Roosevelt Smerkia UžpuolikusAMERIKOS LAIVY-!
NAS GAUDO JAPO- Fašistus Siekiančius Pavergt

NU LAIVYNĄ Ištiso Pasaulio Tautas.’I

Manila, Filipinai, gruod. 
16. — Amerikiečių ir filipi
niečių kariuomenė jau su-
laužė stiprumą japonų ofen- 
syvos Luzon saloje. Jungti
nių Valstijų karo laivynas 
gaudo po vandenyno plotus 
japonų karo laivus, idant 
jiem atkeršyt už pasalingą 
užpuolimą padarytą Pearl 
Harbore, Hawaii’uose.

Lingayen srityje, vakari
nėje dalyje Luzon salos, 
amerikiečių artilerija ištaš
kė japonų mėginimą 154- 
riais motoriniais laivais iš- 
kėlt savo kariuomenę į 
krantą. Didelė dauguma 
šių priešo laivu tapo sunai
kinta ir tik keliem jų pavy
ko pasprukt.

šiuo tarpu japonai niekur 
Luzon saloje nebando dary
ti smarkesnių atakų. Tai 
reiškia jų nusilpimą.

Japonų orlaiviai bombar
davo Amerikos karo laivu 
stovyklą Olongapo, bet tik 
menkai. Amerikiečiai nušo
vė du japonų orlaivius prie 
Dagupano.

sovietaTveda
OFENSYVA KRIME
l/ondon, gruod. 16. — So

vietų kariuomenė įnirtusiai 
atakuoja vokiečius ties Se
vastopoliu, Krime, kaip pri
pažino nacių radijas.

Sovietų laimėjimai Ta- 
ganrogo-Rostovo fronte sta-
to į pavojų visus vokiečius 
Krime.

Sovietai Atgriebė dar 
Šimtus Miesteliu 

nuo Nacių
Maskva, gruod. 16. — So

vietų kariuomenė laimėjo 
naujų šaunių mūšių prieš 
vokiečius visame 1,000 my
lių fronte. Raudonoji Armi
ja ir lakūnai niekur neduo
da progos vokiečiam apsi- 
tvirtinti ir apsistoti.

Sovietų komandieriai jau 
svarsto naują ofensyvos 
laipsnį prieš nacius.

(Londono spauda paduoda 
pranešimus, kad daugiau 
kaip pusantro miliono vo
kiečių traukiasi atgal, neat
laidžiai stumiami Sovietų.)

Šiomis dienomis raudon
armiečiai atkariavo nuo na
cių 578 miestus, miestelius 
ir kaimus.

Sovietai dabar atgriebė 
nuo vokieęių Kliną, geležin
kelių centrą, 51 mylia į 
šiaurių vakarus nuo Mas
kvos. Bėgdami atgal, vokie
čiai palieka didelius dau
gius karo pabūklų, amuni
cijos ir saviškius sužeistuo
sius.

Sovietai vėl užvaldė visą ge
ležinkelį tarp Maskvos ir Le
ningrado.

Minėdamas Teisiu Surašo Sukakti, Prezidentas Pareiškė, kad Amerika Nepaleis Ginklo iš 
Ranky, Kol Bus vėl Užtikrinta Pasaulyje Saugumas ir Laisvė.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, minėdamas 
150 metų sukaktį nuo Tei
sių Sąrašo (Bill of Rights) 
įdėjimo į Jungtinių Valsti
jų Konstituciją, pareiškė 
per radiją, kad ši šalis ne
paleis ginklo iš rankų, kol 
“laisvė vėl bus užtikrinta 
pasaulyje, kuriame mes gy
vename.”

Prezidentas kaltino Vo-j

kietiją, Japoniją ir Italiją, 
kad jų valdžios stengiasi 
atgaivint barbarizmą ir už
kart pasauliui “visišką pa
sidavimą, diktatorišką vieš
patavimą ir teisybės nuslo
pinimą.” Prezidentas sakė:

“Su kuom mes susiduria
me, tai yra niekas daugiau 
nei mažiau, kaip bandymas 
nuverst ir panaikint didįjį 
žmonių laisvės pakilimą,

Amerikiečiai Suvaldė
Padėtį Filipinuose

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Manila, gruod. 15. — Generolas Douglas MacArthur 

šiandien išleido šį pranešimą:
Priešas šiandien tiktai ore teveikė.
Japonų orlaiviai mėtė bombas kaiminystėje Nichols 

Field orlaivių stovyklos apie vidudienį.
Naujai išrinktam senatoriui Manualui Roxas’ui, 

leitenantui pulkininkui Filipinų armijos atsarginių 
(rezervų), buvo įsakyta eit į veiklią tarnybą ir jis ta
po įtrauktas į Jungtinių Valstijų armijos jėgas ir pas
kirtas padėjėju generolo MacArthuro.

Washington, gruod. 15. Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas šį rytą išleido sekamą pranešimą:

Filipinų Sritis. — Japonai ir toliau daro oro veiks
mus virš Luzon salos. Ant žemės tebėra tęsiami kari
niai veiksmai šiaurinėje ir šiaurvakarinėje dalyse Lu
zon salos ir apygardoje Legaspi, pietiniai - rytinėje 
Luzon dalyje.

Iš kitų sričių nėra ko pranešti.

Washington, gruod. 15. — Karo departmento pra
nešimas:

Hawaii. — Faktinai pilni raportai rodo, jog Ameri
kos armija nukentėjo sekamus nuostolius, kai bombi- 
niai japonų orlaiviai netikėtai užpuolė Oahu salą sek
madienį, gruodžio 7 d.
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Iš kitų sričių nėra ko pranešti.

Klin fronte raudonarmiečiai 
sutriuškino tris nacių divizijas 
ir vieną brigadą. Vokiečiai pa
bėgo, palikdami 13,000 už
muštų saviškių.

Vien šioje fronto dalyje So
vietų kariuomenė pagrobė 122 
vokiečių taukus, 18 šarvuotų 
automobilių, daugiau kaip 1,- 
OOO trokų su kareiviais ir reik
menimis, 80 lauko kanuolių, 
120 apkasų patrankų, 250 kul- 
kasvaidžių, 800 automatiškų 
šautuvų, 10,000 kanuolių Šo
vinių ir 2,000,000 kulkų.

IMT ARM1J0N VY
RUS NUO 21 IKI 

44 METU

Los Angeles, Calif. — Ta
po suimtas nacių “baronas” E. 
Fr. deMeyer, persirengęs į 
Amerikos oficieriaus drabu
žius.

ORAS. — Šį trečiadienį šil
čiau.

Washington.-Kongresma- 
nu komis, kariniais reikalais 
užgyrė sumanymą draftuot, 
tiesioginei karo tarnybai 
vyrus nuo 21 iki 44 metų 
amžiaus ir taipgi suregis- 
truot visus nuo 18 iki 64 
metų amžiaus pagalbinei 
karinei tarnybai ir būti
niems darbams, šitokiu 
draftu būtų sukurta 6 iki 7 
milionų vyrų armija Ameri
kai.

kurio pamatinis dokumen
tas yra Amerikos Teisių 
Sąrašas; priverst pasaulio 
tautas, o tarp jų ir tautas 
šio (Amerikinio) žemyno, 
vėl priimt nieku neapribotą 
valdžią ir despotišką vieš
patavimą, nuo kurio jų pro
tėviai per narsą, pasiryži
mus ir pasiaukojimus išlais
vino juos daug, daug metų 
atgal.

“Jokie grūmojimai, jokie 
pavojai nepaveiks šią šalį 
atsisakyt nuo laisvės užtik
rinimų, kuriuos mūsų pro
tėviai pareiškė mūsiškiame 
Teisių Sąraše.

“Visu jautrumu savo Šir
džių ir protų mes laikomės 
šių žmoniškumo dvasios 
nustatymų.

“Visa programa ir tiks
las tų politinių ir nedory
bės tigrų (fašistų užpuoli
kų) yra niekas daugiau/ 
kaip nuvertimas ištisame 
pasaulyje didžiosios žmonių 
laisvės revoliucijos, kurios 
mūsiškis Amerikinis Teisių 
Sąrašas yra motina-čarte- * 
ris.”

JAPONIJOS BANDITŲ 
PADARYTI NUOSTO
LIAI HAWAII’UOSE

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno sekretorius 
Knox, sugrįžęs iš Hawaii 
salų, davė raportą apie 
nuostolius, kuriuos Japoni
jos orlaiviai ir submarinai 
padarė kariniams Amerikos 
laivams, užpuldami juos pa
salomis Hawaii’uose gruo
džio 7 d. Jis pažymėjo, kad 
Amerikos kariuomenė ir 
laivynas ten nebudėjo, ne
buvo pasiruošę atmušt ne
tikėtą ataką iš japonų pu
sės.

Tuo būdu japonai sunai
kino Amerikos karo laivą 
“Arizoną,” nuskandino tris 
amerikinius n a ikintuvus, 
vieną minų dėlioto ją ir vie
ną laivą, kuris buvo varto
jamas lavinimui jūreivių ir 
pratimams šaudyt į jį.

Be to, japonai sužeidė ki
tą Amerikos karo laivą, 
“Oklahomą” taip, kad jis

(Tąsa 5-me pusi.)

GAL PAGERĖS VICHY SAN- 
TIKIAI SU AMERIKA 

Washington. — Amerikos 
vyriausybė tikisi, kad gal pa
gerės. Vichy Francijos santy
kiai su Amerika, kuomet na
ciams taip nevyksta karas 
prieš Sovietus, o Amerika stip
riai atmuša japonus. 

--------
Maskva. — Nuo lapkr. 16 

iki gruod. 10 d. naciai Mas
kvos fronte prarado 85,000 
savo kariuomenės.
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Kur Stovi, Ką Veikia F J 
Bagočius?

Įdomių davinių iškelia apie SLA pre
zidentą p. Bagočių angliškas leidinys 
THE HOUR. Šį biuletiną kas savaitę 
leidžia The Hour Publishing Co., Inc., 
o redakcijos personalą sudaro toki žy
mūs žmonės, kaip prof. F. L. Schuman, 
žurnalistas Leland Stowe, rašytojas 
Hendrik van Loon ir Wythe Williams. 
Faktinuoju redaktoriumi yra Albert E. 
Kahn. THE HOUR išeina iš Niujorko 
(100 E. 42nd St., New York).

Beveik kiekviename savo numeryje 
THE HOUR iškelia viešumon tam tikrus 
e 1 e m e n tus — penktakolonistus, vei
kiančius Jungtinėse Valstijose mūsų ne
naudai. Dažnai visokį elementai, apsi
siautę gražiomis skraistėmis, knisa iš pa
šaknių mūsų krašto pagrindus, tarnau
dami Hitleriui.

Pastarajame THE HOUR numeryje 
(iš gruodžio 13 d.) randame ilgą rašinį 
apie Hitlerio agentus, veikiančius po 
“Committee for the Promotion of De
mocracy” (Komitetas Demokratijai Plės
ti), kurio sekretoriumi esąs tūlas nacis 
Nikirof Grigorieff1,» atvykęs į Jungtines 
Valstijas prieš du metus. Jis atvyko iš 
Čechoslovakijos, kur jo žmona ir sūnus 
tebegyvena ir atvirai dirba naciams- 
okupantams, Hitlerio galvažudžiams. 
Pats Grigorieff atvykęs Amerikon, vie
šai sakosi dirbąs demokratijai, o slaptai 
— Hitleriui.

THE HOUR sužymi, kad paminėtojo 
komiteto nariais esą: Viktoras černovas, 
prieš keletą mėnesių atvykęs į Jungtines 
Valstijas iš Paryžiaus, šis tipas dar per
eito karo metu dirbo kaizerio naudai, o 
dabar, sakoma, jis yra Hitlerio agentas. 
Černovas gyvena Niujorke, puošnioje 
River Side Drive miesto dalyje.

Kitas komiteto narys yra ukrainietis, 
atviras fašistas Nikita Mandryga.

Trečias stambus narys (mūsų nuosta
bai), rašo THE HOUR, yra SLA prezi
dentas, ponas F. J. Bagočius!

Apie poną Bagočių THE HOUR šitaip 
rašo:

“F. J. Bagočius, president of the Lith
uanian Alliance of America and an of
ficer in the U. S. Army has for some 
time been associated with the pro-nazi 
publication Keleivis. He has maintained 
contacts with fascist Ukrainians in this 
country. His address is 253 West Broad
way, South Boston, Mass.”

Lietuviškai bus:
“F. J. BAGOČIUS, Susivienijimo Lie

C h iniečiai kariai marguoja per miestą Hangyang frontan į Hunan provinciją 
pasiekti japonus, kurie pradėjo veržtis ton provincijon.

tuvių Amerikoje prezidentas ir J. V. ka
riuomenes karininkas per tūlą laiką yr? 
susirišęs su pro-nacišku laikraščiu KE
LEIVIU. Jis palaiko ryšius su ukrainie 
čiais fašistais šioje šalyje. Jo adresas...”

Ketvirtas to komiteto narys yra tūlas 
neaiškios praeities Fedoras Mansvetovas.

THE HOUR nurodo, kad šito komiteto 
tikrąjį vaidmenį geriausiai apbūdina jo 
vadovybė. Prisidengusi demokratija, ši 
organizacija aiškiausiai yra nusistačiusi 
sustiprinti ir praplėsti penktakolonis- 
tų veiklą Jungtinėse Valstijose. Biulcti- 
nas todėl reikalauja, kad federalinė mū
sų krašto vyriausybė kuo veikiausiai 
pradėtų šito komiteto ir jo narių veiklos 
tyrinėjimą!

Mes sakome, šis THE HOUR biuleti- 
no iškėlimas mus nustebino. Kas galė
tų, rodosi, tikėtis, kad SLA prezidentas 
būtų susirišęs su tokios rūšies organi
zacijomis bei asmenimis?!...

Mums labai keista atrodė, kada prieš 
porą mėnesių ar daugiau, p. Bagočius 
vyko į Washingtona ir ten turėjo kokią 
tai konferenciją, kurioje dalyvavo tokis 
tipas, kaip černovas, ir kiti! Bet mes 
tuomet praleidome tą viską pro šalį.

Dabar, kai THE HOUR šiuos faktus 
iškelia, tai dalykai ir apie Washingtono 
konferenciją biskelį nusišviečia.

Turime atsiminti tą, kad THE HOUR 
biuletinas yra siuntinėjamas dienraš
čiams, žurnalams ir visokioms valdiš
koms įstaigoms. Mums nesvarbu, todėl, 
kad šis dalykas paliečia Bagočių, kaipo 
asmenį — jis yra daug “prajovų” pada
ręs ir todėl niekas nesistebės dėl jo tu
rėjimo ryšių su tuo ar kitu. Mums ne
svarbu ir tas, kad “Keleivis” yra (tei
singai) pastatomas į pro-naciškų laik
raščių kategoriją, — tai “Keleivio” da
lykas. Bet mums svarbu, kad šitan mi
šiniu įtraukiamas SLA, visai nekalta su- 
sišelpimo organizacija!

Šiuo metu mes susilaikome nuo savo 
nuomonės pareiškimo. Palauksime ir pa
matysime, kas iš to visko išeis.

Ir Lietuviai!
Pereito pirmadienio laidoje “The New 

York Times” išspausdino ilgą korespon
denciją apie Bostono masinį mitingą, 
įvykusį sekmadienį. Jame, kaip žinia, sa
kė kalbas buvęs Amerikos ambasadorius 
SSSR Mr. Joseph E. Davies, ambasado
riaus Litvinovo žmona ir visa eilė kitų 
žymių amerikiečių. Mitingas buvo su
ruoštas Sovietų Sąjungos kovotojams pa
remti. Žmonių dalyvavo virš 10,000, au
kų sudėta $25,000.

Svarbu priminti tą, kad “Timeso” ko
respondentas pažymi, jog šiame mitinge 
buvo atstovauta: Graikija, Chinija, Lie
tuva, Suomija ir kt. tautos.

Mums svarbu, kad Lietuvos vardas 
minimas. Tas parodo, jog Bostono lietu
viai neatsilieka nuo kitų tautų ir daly
vauja šitame istoriniame judėjime, at
suktame prieš pasaulio pabaisas — Ja
ponijos, Vokietijos ir Italijos agresorius, 
fašistus. Šiame dideliame ir garbinga
me masiniame mitinge Lietuvą, žinoma, 
atstovavo ne toji grupė, kurioje įeina 
“Keleivis” ir “Darbininkas” (pro-nacių), 
bet pažangūs, švarūs žmonės, nusistačiu- 
sieji prieš Hitlerį.

Gruodžio 7 dieną So. Bostono lietuviai 
buvo suruošę savo masinį mitingą-pra- 
kalbas. Jose Sovietų Sąjungos kovoto
jams buvo surinkta arti $300. “Kelei
vis” tą gražų darbą apibjauriojo!

Aišku, šiandien Lietuvą ir tegali at
stovauti tiktai tie žmonės, kurie kovoja 
prieš Hitlerį, o ne jo agentai, ne jo. gar
bintojai !

Į Visus ALDLD Narius ir
Sąžiniškus Lietuvius

Barbariškas Japonijos imperializmas, 
Vokietijos hitlerizmas ir Italijos fašiz
mas užpuolė mūsų šalį — Jungtines 
Valstijas. Tūkstančiai Amerikos sūnų, 
kurie buvo Ramiojo Vandenyno sargy
boj, jau žuvo arba sužeisti. Priešo karo 
laivai ir orlaiviai žudo Ramiojo Vande
nyno salose Amerikos karius ir civilius 
žmones. Priešas yra pasikėsinęs griauti 
mūsų miestus, deginti mūsų fabrikus, ir 
namus, be pasigailėjimo žudyti kiekvie
ną mūsų laisvos šalies pilietį.

Šis užpuolimas ant Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Ramiojo Vandenyo salynų gy
ventojų yra dalis barbariško Vokietijos 
hitlerininkų ir Italijos, Finliandijos, Ru
munijos ir Vengrijos fašistų plano už
kariauti ir pavergti visą pasaulį. Vokie
tijos hitlerizmas pavergė jau da,ug kraš
tų, jų tarpe ir mūsų tėvų žemę — Lietu
vą.

Prieš barbarišką Japonijos imperializ
mą, Vokietijos hitlerizmą, Italijos fašiz
mą ir jų talkininkus mes nesame vieni. 
Prieš juos kovoja Didžiosios Britanijos 
žmonės, Sovietų Sąjungos liaudis ir pa
vergtos tautos Jugoslavijoj, Norvegijoj, 
Lietuvoj ir kitur.

Mūsų prezidentas Rooseveltas gruo
džio 9 dieną pareiškė:

“Mes, pavyzdžiui, turime suprasti, kad 
Japonų pasisekimai prieš Jungtines 
Valstijas Pacifike padeda, vokiečių veiks
mams Libijoje; kad bile koks vokiečių 
pasisekimas prieš Kaukazą yra neišven
giamai parama Japonijai josios veiks
muose prieš Holandų Rytinę Indiją; kad 
vokiečių ataka prieš Algierą ar Morokko 
atidaro kelią vokiečių užpuolimui ant 
Pietų Amerikos.

“Iš antros pusės, mes turime suprasti 
ir žinot, jog partizanų karas prieš vo
kiečius Serbijoj padeda mums; kad sėk
minga rusų ofensyva prieš vokiečius tar
nauja kaipo pagalba mums, ir kad anglų 
pasisekimai sausumoje ir jūrose bile kur 
pasaulyje stiprina mūsų rankas.”

Iš to yra aišku, kad Raudonosios Ar
mijos laimėjimai kartu bus laimėjimai 
Anglijos, Jungtinių Valstijų ir visų hit
lerizmo pavergtų tautų. Bent kurios ko
vojančių prieš hitlerišką “Ašį” šalių pra
laimėjimas yra visų mūsų skausmas, ne
laimė ir pralaimėjimas.

Kada Raudonoji Armija Rostovo, Mas
kvos ir Leningrado frontuose davė hitle
rininkams mirtiną smūgį, tai visas civi
lizuotas, ir kultūriškas pasaulis nusi
džiaugė, nes tai yra visų pergalė.

Prezidentas Rooseveltas savo kalboj 
nurodė, kad Amerikos fabrikai privalo 
gaminti tankus, orlaivius ir amuniciją 
ne vien mūsų armijai, bet taip pat An
glijos, Chinijos, Sovietų Sąjungos ar
mijoms, nes prieš mus visus stovi ben
dras reikalas — sumušti Japonijos im
perializmą, Vokietijos hitlerizmą ir Ita
lijos fašizmą.

Literatūros Draugijos Centro Komite
tas, šioj pavojingoj valandoj, atsišaukia 
į visus savo narius ir mūsų simpati- 
kus, nuoširdžius lietuvius ir lietuves, 
laisvės ir demokratijos mylėtojus, hitle
rizmo ir fašizmo priešus, ragindamas 
imtis šių darbų ir žygių:

(1) Remti visais galimais būdais Jung
tinių Valstijų visus patvarkymus, padė
ti valdžiai visose jos karinėse pastango
se.

(2) Paskubinti gamyboj darbą, kad ' 
pagaminus daugiau karo pabūklų, kurie 
būtinai reikalingi ne vien Amerikos ar
mijai, bet ir mūsų šalies talkininkų ar
mijoms.

(3) Būti sargyboje prieš Japonijos, 
Vokietijos, Italijos ir jų talkininkų 
Penktąją Koloną, kuri ves šnipavimo 
darbą, kuri imsis sabotažo ir kenkimo 
industrijoj, kuri bandys skleisti tarpe 
žmonių paniką, melagingas žinias ir hit
lerišką propagandą. Kovoti prieš tuos 
žmonijos neprietelius visais galimais bū
dais.

(4) Kiekviename mūsų Draugijos kuo
pų susirinkime turi būti pirmas klausi

LLD Reikalai j
Naujos Anglijos L.L.D. 7-to 
Apskr. Metinėje Konferencijoj, 
Laikytoj 23 d. Lapkr., Priim

tos Sekamos Rezoliucijos:
I, . ‘

(Lietuvoj .klausime.) ( 
ši konferencija vienbalsiai 

pasisako už siuntimą Amerikos 
Lietuvių delegacijos į Wash- 
ingtoną, įteikimui memorandu
mo prezid'entui Rooseveltui rei
kale išlaisvinimo Lietuvos iš po 
hitlerizmo.

II.
(Vienybes klausime.)

> Ši konferencija pasisako 
vienbalsiai už visų lietuvių vie

mas, kaip padėti Amerikos* valdžiai ir 
jos talkininkams laimėti šį karą. Kiek
viename susirinkime turi būti aptaria
ma, kaip veikti apsisaugojimui nuo prie
šo oro atakų, kaip aktyviai padėti įvai
rioms Civilio Apsigynimo valdžios or
ganizacijoms. Mūsų nariai turi būti vei
klūs to apsigynimo nariai.

(5) Organizacijoms ir pavieniams na
riams pirkti Jungt. Valstijų Apsigynimo 
bonus; rinkti aukas Raudonajam Kry
žiui ir pagalbai Sovietų Sąjungos. Rem- 
ti visus kitus fondus, kurie tik bus mū
sų šalies valdžios įsteigti.

(6) Organizuoti prakalbų maršrutus, 
apšvietos vakarus, prelekcijas, susirinki
mus, kur turi būti aiškinami Amerikos 
apsigynimo reikalai, pagalba Sovietų Są
jungai, Anglijai, Chinija! ir kitoms tau
toms, kovojančiams prieš “Ašį” — Japo
niją, Vokietiją, Italiją ir jų talkininkus.

(7) Platinti lietuvių spaudą — “Lais
vę,” “Vilnį,” “Šviesą,” “Liaudies Bal
są,” kuri šimtu nuošimčių remia Ame
rikos, Anglijos ir Sovietų Sąjungos ko
vą prieš karo agresorius.

(8) Stiprinti ir plėsti mūsų Literatū
ros Draugiją, kuri visas laikas buvo ko
vos organas prieš barbarišką fašizmą ir 
hitlerizmą, kuri deda pastangas, kad su
tvirtinus Roosevelto valdžios Tautinės 
Vienybės (National Unity) žygius šioje 
kovoje prieš fašistinį barbarizmą.

(9) Moterys turi imtis mezgimo svede- 
rių, kojinių ir kitų darbų, kad tais reik
menimis aprūpinus kovotojus.

Tai šitokia mūsų tuojautinė turi būti 
programa veikimui, kad padėjus Ame
rikos valdžiai ne vien apginti mūsų mies
tus, fabrikus, dirbtuves, elektros stotis', 
namus, gyvastį, bet ir sumušti tas bru- 
tališkas jėgas!

Kiekvieno nario pareiga lankyti susi
rinkimus, būti veikliu, gauti naujų narių 
į organizaciją, padėti visomis jėgomis 
šioj sunkioj kovoj mūsų šalies ir jos tal
kininkų, kovoti prieš Penktosios Kolo
nos veiklą tarpe lietuvių, laiku sumokė
ti savo duokles.

Lietuviai! Mes kreipiamės į jus šioj 
pavojingoj valandoj. Atminkite, kad 
Jungtinės Valstijos daug davė mūsų tau
tai. Daug iš mūsų Amerikoj praleidome 
gerąsias savo gyvenimo dienas, prisidė
jome savo prakaitu prie pagaminimo ša
lies turtų, pakėlėme savo kultūrinį ži
nojimą ir dabar turime stoti šalies ap
gynimui, net jeigu reikėtų tam paauko
ti ir gyvastį! Nuoširdžiausiai ir ištiki
miausiai padėkime Amerikos valdžiai ir 
jos talkininkėms nugalėti priešą.

Broliai ir Sesės! Visi ir visos stokime 
su visa energija pravedimui šios progra
mos gyveniman. Kovokime visomis jėgo
mis, kad greičiau mūsų šalis ir jos tal
kininkės išeitų pergalingos ir šios kovos.

Nusiminti nereikia. Mes būsime pil
nais pergalėtojais. Japonijos barbarai, 
Vokietijos hitlerininkai, Italijos fašistai 
ir jų talkininkai — Finliandija, Vengri
ja, Rumunija, Bulgarija bus sunaikinti! 
Tik dirbkime remdami mūsų valdžią ir 
jos talkininkus, kad tas būtų atsiekta 
greičiau ir su mažiausia aukų.

Tegul gyvuoja Jungtinės Valstijos, 
Anglija, Sovietų Sąjunga, Chinija ir vi
sos jėgos, kurios kovoja prieš Japonijos, 
Vokietijos, Italijos ir jų talkininkų bar
bariškas jėgas! •

Pirmyn į pergalę!
ALDLD Centro Komitetas:

Pirminin. Antanas Bimba, 
Sekret., D. M. šolomskas, 
Iždininkė, Eva Mizarienč.

Nariai:
Dr. J. J. Kaskiaučius 
Stepone Sasna, 
A. J. Smitas, 
Ona Depsienė, 
V. J. Valley, 
Jurgis Kuraitis, 
L. Kavaliauskaitė, 
K. Petrikienė 
P. Janiūnas, 
V. Jakštys.

* ’ •
Trečiadienis, Gruod-. 17, 1941-

Chinietis karys stovi sargybo
je “kur nors Šiaurės Chinijo- 
je.”

nybę ir už prezidento Roose
velto užsieninę politiką rėmime 
Chinijos, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos šiame kare, kad su
triuškinus hitlerizmą.

III.
(ši rez. yra pasiųsta prez.

Rooseveltui.)

paliuosuotų iš kalėjimo Earl 
Browder, Amerikos Komunistų 
Partijos general} sekretorių, 
kuris padėtų suvienyti Ameri
kos liaudį apgynimui šios ša
lies prieš hitlerizmą.

IV.
ši konferencija vienbalsiai 

pasisako prieš hitlerinę propa
gandą, kuri yra varoma per 
“Naujienas,” “Draugą,” “Ke
leivį,” “Sandarą,” “Vienybę,” 
“Amerikos Lietuvį,” “Ameri
ką,” , “Darbininką,” “Garsą” ir 
“Jaunimą,” — kurie plūsta So
vietų Sąjungą, kuri ginasi nuo 
Hitlerio gaujų. Mes smerkiame 
juos, kam plūsta progresyviš- 
kas organizacijas ir pavienius 
žmones, kurie veikia prez. Roo
sevelto pravesta linija prieš 
hitlerizmą. ši konferencija rei
kalauja, kad tie laikraščiai kar
tą ant visados sustabdytų tą 
bjaurią hitlerio propagandą.

V.
Ši konferencija siunčia šir

dingiausius sveikinimus SSRS 
premjerui J. Stalinui, visai So
vietų Sąjungos liaudžiai ir 
Raudonajai Armijai už karžy
gišką kovą prieš Hitlerio bar
barus. Mūsų karščiausi linkė
jimai, kad jūs kuo greičiausiai 
sutriuškintumėt tą prakeiktą 
hitlerizmą.

VI.
(Spaudos reikale.)

ši konferencija vienbalsiai 
užgiria “Laisvės,” “Vilnies” li
niją, kuri yra vedama visais 
darbininkų judėjimo klausi
mais, ir kovą prieš žmonijos ir 
civilizacijos naikintojus — Hit- 
lerio-Mussolinio barbarus.

VII.
(L.L.I). klausimo.)

ši konferencija užgiria LLD 
(Centro Komiteto pravestą lini
ją, kad stiprinti esamas LLD 
kuopas ir tverti naujas, kur jų 
dar nėra. Ir šiuo klausimu ši 
konferencija ragina visas kuo
pas susirūpinti, kad gauti kuo- 
daugiausiai naujų narių.

VIII.
(Mcdikalės pagelbos reikale.)
ši konferencija ragina visas 

L. L. D. kuopas pravesti savo 
kolonijoj judėjimą sukėlime fi
nansų medikalei pagelbai su
žeistiem Sovietų Sąjungos ko
votojams, kurie nukentėjo nuo 
bestijiškų Hitlerio užpuolikų— 
barbarų. ,

Rezoliucijų Komisija:
J. M. Lukas,
J. Jaškevičius,
J. Grybas.

Baffalo, N. Y. — Užsibai-
ši konferencija prašo vien- gė orlaivių darbininkų 

balsiai, kad prez. Rooseveltas streikas.



Spalių Imą prasidėjo “Laisvės” vajus 
gavimui naujų skaitytojų. Kviečiame tal
kon visas veteranes vajininkes. Taipgi 
prašome visas skaitytojas gauti nors po 
vieną naują skaitytoją savo dienraščiui.

Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su- 
rengkite moterų vakarus-mitingus.

x

MAiTWl
Naujos Anglijos Moterys 

Gražiai Darbuojasi

ei vii i- 
fašiz- 
verta 

demo-

progos pasidarbuoti 
Balso platinime.

nors nedideliame 
tačiau gaspadoriš- 

grupė vyru ir

šios šalies kariams, nukentėjil
siems nuo karo ir dėl kitų 
staigių nelaimių reikalingiem 
pagalbos. Gražiai platina Mo
terų Baisa, v *■

Lynno Moterų Piliečių Kliu
bas buvo suruošęs “penny 
sale” gruodžio 6-tos vakarą 
įrengimui vaikučiams Kalėdų 
eglaitės. Jų veikėjos, beje, ža
dėjo prie 
ir Moterų

Našvėj, 
būrelyje,
kai, tvarkiai 
moterų veda LLD ir LDS kuo
pų reikalus.

Lawrence moterys skundėsi, 
kad dėl tūlų aplinkybių joms 
sunku daug kas atlikti, tačiau 
atsižvelgiant į begaliniai svar
bią padėtį žadėjo jieškoti ga
limybių daugiau darbuotis ata
tinkamai laiko reikalavimams 
ir dvasiai.

Lowellietes taipgi neturi at
skiros grupės, darbuojasi ben
drame kliube, vienok ir jos 
norėtų neužsileisti kitoms ko
lonijoms ir tariasi, ar nebūtų 
galima ką nors naujesnio 
daugiau nudirbti. Jos buvo su
šaukusios lyg ir pasitarimo 
vakara.

Stoughtonietės moterys tu
rėjo gana sėkmingą prakalbų 
vakarą; surinko virš $13 Sov. 
medikalei pagalbai ir išplatino 
geroką pundą Moterų Balso ir 
kitos literatūros.

Gardnerietės, sulyg mažų 
kolonijų, bene geriausia pasi
darbavusios: jų kliubas suren
gė sėkmingas prakalbas; su
rinko keliolika dolerių Sov. 
medikalei pagalbai; išplatino 
Moterų Balso ir Virėjos. O 
kas svarbiausia, tai kliubiečių 
pasidarbavimu a t n a U j i nta 
“Laisvės” prenumeratų ir gau
ta šiek tiek naujų skaitytojų, 
uždedant kliubo vardą į vaji- 
ninkų sąrašą su keliais šimtais 
punktų. Kai kurios kliubietės 
gražiai kooperuoja su vietine 
Literatūros D-jos kuopa. Kitos 
veikia ir Birutės D-joj. Kliu
bietės nusitarė pirkti J. V. 
Apsigynimo Bondsą.

Hudsone moterys savystovės 
Sakė, bai- veikiOs dar vis neturi, darbuo- 

ljasi.su bendru kliubu, kiek

kaip rodo 
pranešimai 

toj linkmėj 
pir-

Šiais nepaprastais laikais, 
kada pasaulio demokratinės 
jėgos persiima žūtbūtinoj ko
voj su aršiausiu visos 
zuotos žmonijos priešu 
mu, nei jokia ko nors 
organizacija, nei vienas
kratiniai sąmoningas žmogus 
negali snuduriuoti neprisidėjęs 
darbu prie rėmimo tos kovos.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis tą padėtį suprato. Pa
sinaudojant d. Sasnos atsilan
kymu, padedant vietų kliu- 
bams bei kuopoms, eilėj kolo
nijų surengė prakalbų ir šiaip 
nepaprastų susirinkimų bei 
pasitarimų su viešnia vakarus. 
Visuose tuose vakaruose drau
gės tarėsi, kaip padėti savo ša
lies — Jungtinių Valstijų — 
vyriausybei, o taip pat Sovietų 
Sąjungai ir kitoms savo ša
lies talkininkėms šalims kovo
ti prieš fašizmą.

Tūlose vietose, 
Sąryšiui priduoti 
iš kolonijų, buvo
gražiai pasidarbuota ir 
miau. Kitur dar tik ruošiama
si pradėti dirbti, tačiau visur | 
pas drauges reiškiasi mintis, 
jog dabar yra didžiausio dar
bo laikas. Jos pasižada dau
giau darbuotis ir Sąryšis pasi
tiki, kad jos savo pažadus iš
pildys.

Bostonietės, LLD 2 kp. na
rės, gražiai kooperuoja su ben
dromis organizacijomis ir ran
da pajėgų pravesti savystovį 
darbą, nors veik visos draugės 
dirba fabrikuose bei įstaigose 
ir tūlos iš jų į susirinkimus tu
ri atvažiuoti toli iš užmiesčio, 
net po 15 mylių, kas reikalau
ja didelio pasišventimo. Visuo
menė dėlto širdingai paremia 
ir jų darbus. Jos turėjo sėk
mingus mitingus (su meno 
programa) lapkr. 29 ir 30, ir 
dviem vakarais sukėlė Sovietų 
medikalei pagalbai virš šimto 
dolerių, nors šie anaiptol buvo 
ne pirmi vakarai tam tikslui. 
Jos gražiai darbavosi milžiniš
kajam Bostono Arenoj suruoš
tam masiniam mitingui bilietų 
platinime.

Moterų Balsas irgi sklan-i 
džiai platinamas, r 
giančios antrąjį šimtą.

Cambridge’iaus Moterų Kliu- jam reikalinga moterų talkos, 
bas turėjo gražų koncertą vienok ir jos sutinka, kad ne- 
lapkričio 30-tą. Taipgi paau- žiūrint tam tikrų mažų Jdiūčių
kojęs $25 Sov. medikalei pa
galbai.

Bridgewaterio moterys ne
turėjo lig šiol savo organizuo
tos grupės, darbuodavosi tik 
su tenykščiu bendru kliubu, 
tačiau jos tariasi pradėti dau- 1 dolerių medikalei pagalbai ir 
giau ir savystoviai darbuotis, * 
kadangi jos turi tam įvalias’ 
gabumo ir supranta reikalą, tikslam. Tūlos iš jų, beje, dar- 
Jos savo vakare gruodžio 3 d. buojasi daug ir Moterų Sąry- 
surinko apie $10 Sov. mediką- komitete apari kooperaci- 
lei pagalbai, išplatino Moterų jos su vietos 
Balso, nupirko! d i e n r aščio merginų grupe, kuri dainavo 

ir jų prakalbose, ir su kitomis 
Gerai platina 
kitą literatū- 
dar daugiau

dabar reikėtų daugiau dar
buotis.

Worcesterietes Literatūros 
D-jos kuopos moterys gražiai 
darbuojasi. Sakoma, jos jau 
sukėlusios per pusantro šimto

i neužilgo . ruošia “rummage 
sale” tokiem pat svarbiem

Balso, i
“Laisvės” šėrų. f T -

Montellietes Liter atūros organizacijomis. 
D-jos kuopos skyriaus narės Moterų Balsą ir 
gražiai darbuojasi visuomeniš- pąt Jos ruošiasi 
kame, kultūros ir meno darbe,1 

.palaiko dainos grupę ir ruošia j 
perstatymus scenoje, platina 
literatūrą. Veikia gražioje su
tartyje su didele ir sena Biru
tės D-ja, kooperuoja su miš
riu choru. Suruošė prakalbų su 
gražia meno programa vaka
rą gruodžio 5-tą.

Norwoodieciu sąlygos nelei- 
dusios prakalbų rengti, bet jos 
turėjo skaitlingą ir entuziastiš
ką pasitarimo - susipažinimo 
pažmonį gruodžio 4-tą. Jos rū
pinasi abiem be galo svarbiais 
momento reikalais 
medikališkos ir kitokios pagal
bos Sov. kovotojams ir dar
buojasi — siuva, mezga — 
Am. Raudonajam Kryžiui, ku
ris rūpinasi ’teikimu paramos

choru, choro

darbuotis.
Worcesteryje

dvi karuose prieš fašizmą kri
tusių karių motinas — Mazur- 
kienę, kurios vyriausis sūnus 
krito Ispanijoj, ir Stankienę, 
kurios jauniausį sūnų žiauru
sis hitlerizmas prarijo dar ne
paskelbtam kare prieš Jungti
nes Valstijas, atakoje ant lai
vo James Reuben. Abi mptinos 
laikosi pavyzdingai, kaip pri
dera kovotojų motinoms./Abi 
pasiryžusios remti J. V. val
džią, Sovietų Sąjungą ir kitas 
prieš fašizmą kariaujančias 
šalis iki fašizmas bus sutriuš
kintas ir pasauliui bus sugrą
žinta taika ir saugumas, ku
riuos plėšrūs fašistų agresoriai 
šiandien iš žmonijos pagrobė,

teko sueiti

J ieškokite Merginų, Kurios Parduoda Apsigynimo 
Štampas ir Bondsus K aledinems Dovanoms

Ką duoti Kalėdomis? Žmones visur perka Jungtinių Valstijų Apsigynimo Taupomuo
sius Bondsus ar Jungtinių Valstijų Apsigynimo Taupomąsias Štampas dovanoms Kalėdo
mis. Bondsą galima pirkti net už taip mažai, kaip $18.75, o stampos gaunama už 10 
centų ir iki $5. Jas paskui galima iškeisti į bondsus. Dabar pirktas $18.75 bondsas už 
dešimties metų bus vertas $25. Bondsai ir stampos gaunami daugelyje krautuvių ir 
visuose pašto skyriuose.

O. B—TAS.

Lietuvos Kaime
Laukai tušti, šalti ir nykūs, 
O virš laukų dangus ir vėjas, 
žiema rūsti, žiauri, supykus 
Ateina, rudeniui nuėjus.
Štai stovi ant laukų sodyba 
Tarp žemės ir dangaus jėgų. 
Bakūžė panaši į grybą 
Ir nukamuota daug ligų.
Tie vėjai kaip jos nesugriovė 
Ir kaip nenutrenkė dangus? 
Dabar kai eina šalčių srovė, 
Kaip nesušals tenai žmogus?
Išaušta pilkas žiemos rytas, 
Sugirgžda šulinio svirtis; 
Ant lango raštas nerašytas, 
O ant laukų balta mirtis.
O toj sodyboj vargas vienas;
Ir lūšnoj, kieme ir laukuos.
Apie Kalėdas baigias šienas, 
Gal būt ir karvę jau parduos.
Troboj šeimyna—šeši žmonės, 
Ėriukai, paršai keturi.
O dvaro ponas, iš malonės, 
Pasakė: “Laimės neturi/’
Ir

O vėjas švilpia f kiauru stogu, 
Ir verkia motina sūnaus. 
Kantrybės maža jau pas 

[žmogų,
Ir jau iš niekur jos negaus.
Vėliau paršiukai du nugaišta, 
Ir ašarų kaip dėl žmogaus.
O vėjai kelia didį maištą 
Tarp mūsų žemės ir dangaus.
Ir kai pavasaris atšildys, 
Tuos mirtį nešančius laukus, 
Ir kai laukus daina užpildys, 
Tokios sodybos jau nebus.
Tik žmonės bus, ir žemė bus— 
Tie patys žmonės, žemė ta 

[pati;
Tik jie užars vargų stabus 
Ir žemė bus visiem plati.

Auburn, Maine

O
Ir

ką gi? Trys hektarai liesi, 
burnų dvigubai daugiau;
nugaros nebeištiesi
nuo vargų nebus lengviau.

Tik veržiasi miitis į gryčią
Iš tų sukaustytų laukų.
Ir miršta vaikas su grabnyčia 
Tarp kiaulės ir avies vaikų.

sutrempė.
Minėtose ir kitose kolonijo

se yra ‘veikiama eilė čia nesu
minėtų darbų, yra- daug nusi
pelniusių draugių.

Pasitarimas
Moterų Sąryšio Komitetas 

tariasi prie pirmiausios progos 
šaukti savo posėdį į jį kvie
čiant‘ir kolonijų veikėjas, kad 
pasitarti svarbiais bėgamais 
reikalais ir nevilkinant veikti. 
Be abejo, tokiame posėdyje 
draugės išlukštens ir silpnes
nių Sąryšio ribose esančių ko
lonijų padėtį ir suras būdus 
padėti draugėms tose koloni
jose, kur tas reikalinga.

Kaip puiku yra pasiskaityti 
Moterų žiniose, apie Brooklyne 
susitverusį Lietuvių Mezgėjų 
Kliubą ir jų nuveiktus darbus. 
Tos darbščios mezgėjos tikrai 
užsitarnauja pagarbos ir pri
tarimo už taip puikų sumany
mą tverti mezgėjų kliubą.

. Aš patarčiau, kad ir mūsų 
miesto ir apylinkės moterys 
sutvertų panašų kliubą ir pri
sidėtų prie to' labdaringo ir 
prakilnaus darbo. Mes irgi tu
rime iš mūsų moterų gana pui
kų būrelį gerų mezgėjų ir mo
kančių visokio gražaus rank
darbio. Rodos, nebūtų taip jau 
sunku šį sumanymą gyvenime 
įvykinti, jeigu mūsų draugės 
moterys duotų savo draugišką 
pritarimą.

Brangios draugės! Aš nuo 
savęs kviečiu jus prisidėti 
(nors maža dalele) prie šio 
prakilnaus darbo.' Parodyki
me, kad ir mes galime nors 
kartą savo gyvenime pasitar
nauti mūsų 
Atsiminkime, 
saulinio karo

i Antulonienė, O. Elkevičienė,
I Karolis Valuntukevičius, J. 
Petrikaitis, V. Stulgaitis ir J. 
Kavolis visi aukavo po $1.00 
ir smulkių surinkta $2.40, tai 
viso $13.40. Minėtos aukos bus 
tiesiai perduotos Russian War 
Relief komitetui, kuris dabar 
veikia Bostone.

čia turiu pasakyt, kad 
stoughtoniečiai jau ne pirmą 
sykį surenka aukų dėl Sovietų 
medikalės pagalbos ir nepa
mirš to ateityje.

Stoughtono Lietuvių Moterų 
Kliubas praeityje yra pasižy
mėjęs. Man pačiam teko ma
tyt: Naujosios Anglijos Mote
rų Sąryšio piknikuose, Mon
tello, Mass., 1939 ir 19d0 m., i 
Worcester, Mass. 1941. Tai sy
kiu buvo ir Rankų Dirbinių 
Paroda. Stoughtonietės gra
žiai, gražiai pasižymėjo. Ga
lėčiau kalbėti apie atskiras

1 dalyves parodos. Bet, tepa
lieka kitam sykiui.

Korespondentas.

sukasi aplink visą žemės ka
muolį, nepaliks ramybėje mūs 
ir mūsų sūnus. Jiems irgi bus 
reikalinga mūsų rankų darbo 
pagalba. Todėl subruskime ir 
tverkime mūsų Lietuvių Mez
gėjų Kliubųs kiek viename 
mieste ir kolonijose. Be abejo, 
pasekmės gali būti puikios.

Bostono laikraštyje Sunday 
Post už gruodžio 7, 1941, bu
vo paduotas Raudonojo Kry
žiaus pranešimas iš Washing- 
tono, datuotas gruodžio 6 d., 
kuriame sako, kad penki mi
lijonai ($5,000,000) dolerių 
suaukota Sovietų /Rusijos me- 
dikalei pagalbai kaipo dovana 
nuo Amerikos žmonių. Tai di
delė parama Sovietų Rusijos 
už laisvę ir lygybę kovojan
tiems karžygiams.

A. Apšegienė.

Apie kalifornietes lietuves 
mezgėjas korespondencijoj iš 
LLD 153 kuopos susirinkimo, 
San Francisco, rašo:

Draugė V. Sutkienė išdavė 
raportą nuo grupės mezgėjų, 
kurios sparčiai mezga įvairius 
mezginius Sovietų Sąjungos 
kareiviams. S u o r g anizuota 
mezgėjų grupė Oaklande. 
Sanfranciskietės turi smarkiai 
dirbti, nes oaklandietės gali 
mus pralenkti.

Drg. Sutkienė nepaspėja 
pirkti vilnų. Kurios ar kurie 
negali mėgsti, tai prisideda 
aukom pirkimui vilnų.

Baltimore. Md.
Iš Mūsų Mezgėjų Susi

rinkimo
Susirinkimas įvyko gruodžio 

11 d., Liet, svetainėj, prisira
šė kelio narės. Nupirkta dalis 
vilnų ir išdalyta mezgėjoms 
dėl pradžios. Po svederį apsiė
mė mėgsti: T. Deltuvienė, O. 
Deltuvienė, J. Deltuvienė, V. 
Briggs, R. Paserskiūtė, M. Del
tų vaite. Atėję į susirinkimą 
jau randame drg. H. Balsienę 
bemezgant kojines ir su savo 
pirktom vilnom. Pas mus vil
nos kainuoja $3.12 svaras. 
Tad nutarėm susižinoti su 
brooklynietėm, kad jos mum 
gautų ta kaina, ką jos moka. 
Gauta daugiau aukų: drg. La- 
patienė $1.00, Mrs. X/ $1.00, 
ir Mrs. X. $1.00; po 50c.: 
Mrs. Gustaitis, Mrs. Mockevi
čienė ir Mrs. Bulotienė. Viso 
$4.50.

P a ž y m ėtma, kad Svet. 
• Bendr. direkcija suteikė vel
tui mum kambarį dėl susirin
kimų ir tuomi paremdami mū
sų darbą. Kreditas jiems už 
tai. Kad sukėlus daugiau fi
nansų, rengiame Oyster Roast, 
sekmadienį, sausio 4, 1942,- 
kuris įvyks pas J. Deltuvą, 
4811 Benson Ave., Arbutus. 
Prašome visus draugus ir rė
mėjus atsilankyti ir tuomi pa
remti mūsų uždavinį.

Sekantis susirinkimas įvyks 
sekantį ketvirtadienį, gruodžio 
18 d., Liet, svetainėj, 8 vai. 
vak. Kurios nebuvote pereitą 
susirinkimą, labai prašome 
ateiti ir prisidėti prie mūsų 
aukomis ir darbu. Jeigu mili
jonai aukoja savo jaunas gy
vastis, tai kodėl mums nepa-' 
aukoti kelius skatikus ir savo 
rankų darbą? Nebūkime be
širdės ir atsilikę nuo gyveni
mo. Jie kovoja už visos žmo
nijos likimą ir mes privalome 
jiem pagelbėti, jeigu mūsų 
krūtinėj plaka žmoniška šir
dis.

Mezgėja.

nuo gręsiančių agresorių pavo
jaus.

Mes, Amerikos lietuviai, bū
dami ištikimi šiai šaliai, turi
me savo veikimą, savo ištiki
mybę įrodyt darbais, jog mes 
lemiame šio krašto valdžios 
pastangas ne tik apsiginti nuo 
agresorių, bet juos sunaikinti 
ir išlaisvinti žmoniją, kuri vai
toja pavergta budeliškos Vo
kietijos hitlerizmo, Japonijos 
militaristų gaujos ir Italijos 
juodojo fašizmo.

Prie to, mums rūpi ir mūsų 
gimtinė Lietuva. Ten mūsų 
broliai, seserys, tėvai ir vaikai 
miršta badu, nes Hitlerio karo 
mašina nuteriojo kraštą, atė
mė maistą. Hitleris naikina 
mūsų tautą, net Lietuvos var
dą panaikino.

Mes, Amerikos lietuviai, tu
rime veikti ir pagelbėti šios 
šalies pastangoms užkariauti 
agresorius, žmonijos pavergė
jus.

Šiais svarbiais klausimais 
mes, Philadelphijos lietuvių 
organizacijų veikėjai, pasita
rę, nusprendėm sušaukti Phi- 
ladelphijoj, apylinkėm, pla
čią lietuvių konferenciją, kad 
aptarus ir išdirbus planus mū
sų lietuvių veikimui pagelbėti 
mūsų šaliai sunaikinti užpuoli
kus.

Mes nuoširdžiai kviečiame 
jūsų organizaciją išrinkti ir 
pasiųsti atstovus į šią svarbią 
konferenciją.

Laikinas Lietuvių Komitetas.
P. S. Į šią konferenciją yra . 

kviečiami biznieriai, profesio
nalai ir šiaip pavieniai žmo
nės, kurie tik norės kooperuo
ti bendram darbui.

San Francisco, Calif,
Rengiamės Prie Tarptautinių 

Prakalbų. — Kalbės Drau
gas A. Bimba

LLD 153 kuopos susirinki
me jau buvo svarstyta, kaip 
sėkmingiau surengti masines 
prakalbas drg. A. Bimbai, ku
ris bus Kalifornijoje apie pa
baigą sausio mėnesio, 1942 m. 
Raportuota, kad keli susirin
kimai tuo reikalu buvo atlai
kyti su kitų tautų atstovais, 
kad gerai prisiruošus prie mi
nimų tarptautinių - masinių 
prakalbų.

Draugė V. Sutkienė susirin
kime raportavo nuo grupės 
mezgėjų, kurios sparčiai mez
ga įvairius mezginius Sovietų 
Sąjungos karžygiams. Jau su
organizuota mezgėjų grupė ir 
Oaklande.

Sanfranciskietės turi smar-
kiai dirbti, nes oaklandietės
gali mus pralenkti.

'Draugė Sutkienė nespėja 
pirkti vilnų. Kurios ar kurie 
negali mėgsti, tai prisideda 
prie medžiagos (vilnų) pir
kimo — duoda pinigų.

su Philadelphia, Pa.

rašt. — Bernicę Za 
daug veikiančią drau

raštininke Violą

Stoughton, Mass

r

Kuopa išrinko sau valdybą 
1942 metams iš sekamų asme
nų:

Org. išrinko Tildą King, la
bai tinkamą tai vietai draugę.

• Prot. 
logiūtę, 
gę.

Fin.
Sutkienę, vieną iš veikliųjų 
lietuvių moterų.

Iždininku išrinktas Jonas 
Kobhn, per ilgus metus veikęs 
šiai organizacijai.

Knygium išrinktas Ben. Sut
kus, veiklus narys kaip tarp 
lietuvių, taip ir tarptautinėje 
veikloj.

Korespondentauti išrinkta 
B. Zalogiūtė.

Ši naujai išrinktoji kuopos 
valdyba 1942 metams turės 
daug darbo atlikti, nes San 
Pranciškoje maža grupelė 
lietuvių gyvena. Bet galima ti
kėtis, LLD kuopa augs nariais, 
nes visa valdyba yra veikli ir 
pasiryžusi dirbti.

K. M.,
Kp. Korespondentė.

Užkvietimas Išrinkti Atstovus 
į Philadelphijos ir Apylinkės 
Lietuvių Šaukiamą Konferen
ciją, Kuri Įvyks Sekmadienį, 
Gruodžio 21 d., Lietuvių Re- 
publikonų Kliube, 1218 Wal
lace St., 3-čią vai. po pietų,

Philadelphia, Pa.

Gerbiamieji Lietuviai:— 
šiomis dienomis Japonijos 

plėšrūnai užpuolė iš pasalų 
mūsų šalį-Jungties Am. Vals
tijas. šios šalies prezidentas 
Rooseveltas, matydamas dide
lį pavojų mūsų kraštui, šaukia 
visus Amerikos žmones į vie
nybę apgynimui savo šalies,— 
josios laisvės ir demokratijos

* * ■

t 
■

Vėl Stoughtono Lietuvių 
Moterų Kliubas Gražiai 

Pasižymėjo
Gruodžio 10 d: įvyko' pra

kalbos, kalbėtoja buvo draugė 
Stefanija Sasna. Kalbėtoja 
tarp stoughtoniečių paliko la
bai gerą įspūdį, taipgi geros 
pasekmės buvo “Moterų Bal
so” paplatinime.

Aukų surinkta dėl Sovietų 
medikalės pagalbos $13.40. 
Aukotojų vardai: J. Lavas, V. 
Lavienė, drg. Simutis, A. Ki-

Ir

S. S.

teikimu

žmonijos labui.
kad antro pa- 

šmėkla, kuri jau birkštienė, Petras Klimas, P.

u

ljasi.su


Vienaaukštė AmerikaH

Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas
______________  ■k-

“Jūsų senelis čia gėrė vandenį, kai ėjo 
į Kaliforniją aukso.”

Kitam skelbime šis šulinys buvo vadi
namas pirmuoju Amerikoje. Greta isto
rinio šulinio medinėje būdelėje sėdėjo 
šeimininkas ir pardavinėjo spalvuotus 

• šio šulinio atvirukus. Prie į žemę įkasto 
stulpo grandimi pririšti vaikščiojo du lo- 
kiūkščiai. Šeimininkas pasakė, kad jie 
esą labai pikti. Bet lokiai, matyt, nesu
prato anglų kalbos ir visaip besimeilin
dami tūpė ant paskutinių kojų ir malda
vo pravažiuojančius vaišių. Už būdelės 
buvo matyti senoviška tvirtovė su me
dine main-ridiška statinių tvora. Apskri
tai, pakvipo skalpų medžiokle ir pana
šiais vaikiškais džiaugsmais. Trūko tik 
indėnų vilyčios, įstrigusios į statinį ir 
dar virpančios nuo lėkimo.

Kartu su mumis prie šulinio sustojo 
sena, nusidėvėjusi mašina. Joje, tarp pa
galvių ir vatinių .antklodžių, sėdėjo pati 
paprasčiausia mama su šviesiu ir užsi
rėkusiu vaiku ant kelių. Ant grindų, ats
kiroje užtvaroje, stovėjo ramus kiem
sargis šuo su aukštyn užriesta stora ir 
gera uodega. Vyras išlindo iš už vairo 
ir mankštino kojas, šnekėdamasis su is
torinio šulinio šeimininku.

Šluostydama vaikui nosį, mama mums 
greitai papasakojo savo šeimyninius rei
kalus. Iš Kanzas-city šeima važiavo į Ka
liforniją. Vyras ten gavo darbo. Visa 
manta čia pat automobilyje.

Šuo neramiai sukinėjosi savo užtvaro
je. Šalia jo ant grindų buvo pritvirtin
tas dar vienas benzino bakas ir jo kva
pas troškino šunį. Jis gailestingai žiūrė
jo į šeimininkę. Jis, tikriausiai, norėjo 
ko greičiau atvykti į Kaliforniją.

Vakare mes atvažiavome į Santa-Fe, 
vieną seniausių Jungtinių Amerikos 
Valstybių miestą.

SKYRIUS 22.
SANTA-FE

Tiesą pasakius, ligi šiol dar neaišku, 
kuo mes vadovavomės, pasirinkdami 

* viešbutį naujame' mieste. Paprastai, 
neskubėdami mes ritomės gatve, tylėda
mi praleisdavome keletą viešbučių, tarsi 
žinodami apie juos kažką bloga, ir taip 
gi tylėdami, išanksto nesusikalbėję, sus-
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todavome prie sekančio viešbučio, tarsi 
žinodami apie jį kažką gera. Nežinia, 
kas čia turėjo didesnės reikšmės, — mū
sų rašytojiškas pojūtis ar seno keliau
tojo, misterio Adamso, patyrimas, bet 
viešbutis visados patenkindavo mūsų rei
kalus. Tikriausiai, atstumtieji viešbučiai 
nebūtų buvę blogesni. Keturių dolerių 
dviem tinkamas numeriūkštis, standžios 
lovos su keletu antklodžių ir paklosčių, 
lyg doleris, pagalvių, vonios kambarys 
su baltomis mozaikos grindimis ir amži
nai šnypščiantis centralinis šildymas.

Užtat mes puikiai žinojome, kad ku
kliems keliautojams nereikia įsikurti 
viešbučiuose, pavadintuose “Meiflauer.” 
“Meiflauer” vadinosi laivas, kuriuo į A- 
meriką atvyko pirmieji atėjūnai iš Ang
lijos ir toks vardas paprastai duodamas 
brangiausiam miesto viešbučiui.

Santa-Fe mes apsistojome “Montezu
ma” viešbutyje.

Kai mes įžengėme į “Montezumos” sa
lę, keletas amerikiečių, su laikraščiais 
rankose išsidriekusių supamose kėdėse, 
godžiai į mus pažiūrėjo. Jų akyse degė 
nesulaikomas noras su kuo nors pasi
šnekėti, paplepėti, paplakšnoti. Kaip 
bebūtų keista, bet užimtoje, per daug 
veiklioje Amerikoje tokių žmonių esa
ma. Daugumas tai jau nejauni miste
riai, apsitaisę padoriais kostiumais, pa
dorios daktariškos spalvos. Ar jau jie 
užtektinai užsidirbo dolerių, ar nustojo 
vilties jų užsidirbti, kaip ten bebūtų, lai
ko jie turi daug ir, besisupdami viešbu
čių supamose kėdėse, jie godžiai tykoja 
aukos. Ne duok dieve tokį misterį užka
binti neatsargiu klausimu. Bendrakalbio 
jis nepaleis keletą valandų. Rėkiamu 
amerikietiško optimisto balsu jis jam 
papasakos visa, ką tik žinos. Ir kiekvie- 

, name jo posakyje bus — “sure,” kas 
reiškia “žinoma!” arba, “surely,” kas taip 
pat reiškia “žinoma!”, arba “of course!”, 
kas taip pat reiškia “žinoma!”. Be to, 
veik kiekviename sakinyje bus žodis 
“nice!” — “puiku!”.

Mes greitai pralindome pro žmones su
pamose kėdėse, nusiprausėme ir išėjome 
į gatvę, norėdami paieškoti vietos vaka
rienei.

(Bus daugiau)

Lowell, Mass.
—

Naciai Išžudė 2,000,000 Lenkų 
Okupuoto} Lenkijoj

ja irgi vėliau puolė, suklupo

Gruodžio 3 d. čionai kalbė
jo ministeris ir Darbo Sekreto
rius pabėgusios Lenkijos lon- 
doniškės valdžios, p. Jan Stah- 
czyk. Kalbėjo lenkų masiniam 
susirinkime, kur dalyvavo 500 
publikos.

Savo kalboje p. ministeris 
nurodė, kad Varsa vos žmonės 
labai narsiai kovojo su įsiver
žėliais priešais. Jis teigė, kad, 
kuomet Hitleris ruošėsi pult 
Lenkiją, ir matė, kad nei vie
na šalis neužsistoja už Lenki
ją, neprotestuoja nacių žy- 

__ giams ir visai nesirengia vo
kiečius sulaikyti, — tai Hitle
ris jau iš to suprato, jog visos
demokratihės šalys yra per 
silpnos Vokietijai priešintis.

Man rodos, Čia ponas minis
teris diplomatišku gudrumu 
apsilenkė su tiesa, neprimin
damas klausovams, kad Sovie
tų Sąjunga atkartotinai kvietė 

kijos ponų valdžią prie 
bendro susitarimo ir prie ben
dros kovos prieš Vokietijos 

ius, kurie grūmojo Lenki
jai užgriebimu Danzigo ir ki
tų sričių. Bet Lenkijos bajorai 

Beckų ir Smigly-Rydzų 
aidžia — tuomet iš tolo bi- 
ojo, kad ' Raudonoji Armija 

savo kojos neįkeltų Lenkijos 
Žemėn. Kodėl nepasakyti 
__ onėms teisybę, kaip buvo? 
Juk tuolaikinis tautų, apsivie- 
nijimas būt visai kitokią kryp- 

iŠsprendęs.
Toliaus ponas Stanczyk sa- 

o: . .Tuomet Lenkijos žmo
nis reikėjo pasirinkti Vienas 
dviejų — pasiduoti naciams 

vergais, arba kariauti vie
niems prieš vokiečius už savo 
laisvę ... Kuomet nieks už 
<enkiją neužsistojo, o Franci-

visa Europa po nacių smū
giais, tuomet, nuo to laiko, 
Lenkija atsidūrė kapinyne — 
ji liko palaidota.

“Bet naciai padarė didelę 
klaidą,” ministeris sako, “Hit
leris manė, kad po puolimui 
Francijos, už 14 dienų jis bus 
Londone, bet ten jis daug sa
vo orlaivių prarado . . . neper
matomos miglos ir kiti sunku
mai jį pertikrino, jog šiuomi 
laiku jam nepavyks užkariaut 
Londoną. Todėl Hitleris pasi
rinko kitą kryptį: Balkanus ir 
turtingą Ukrainą, kur jis ma
nė daug reikalingos medžia
gos pasisemti. Ir Hitleris tik
rai manė, kad jis už 6 savai
čių užkariaus visą Rusiją. Bet 
čia vėl Hitleris padarė kitą di
delę klaidą.

“Per šį laiką,” toliau tęsė J. 
Stanczyk, “nuo pat okupavi
mo Lenkijos, naciai visokiu 
būdu: masiniu žudymu, badu, 
ligomis, visokiais kankinimais 
ir kaip tik vokiečiai sugalvo
jo — jau išžudė 2,000,000 
nekaltų žmonių okupuotoj 
Lenkijoj.”

Tam galima pilnai tikėti, 
nes visuose okupuotuose kraš
tuose naciai veda baisiausi 
žmonių, kankinimą ir masinį 
žudymą, o ne vien tik Lenki
joj. Kodėl ir to negalima bu
vo nurodyti klausytojams, kas 
dabar dedasi Sovietų žemėj, 
kur dabar užplūdo kruvinieji 
naciai? Juk čia yra klausimas 
tarptautinio maštabo, o ne 
vien Lenkijos.

Kaip tokiam žymiam žmo
gui, — nukentėjusios tautos 
atstovui, lyg ir netinka kalbė
ti vien tik apie Lenkiją, kuo
met visas pasaulis pleška fa
šistų gaisre, ir apie tai nutylė
ti. Čia turi būt keliama tarp
tautinė pagieža ir neapykanta 
prieš baisiausį pabaisą — kru
vinąjį fašizmą!

Jan Stanczyk daug vilties

deda ant prez. Roosevelto, 
kad ateityje, prezidento pasi
darbavimu, bus apginti laisvę 
mylinti žmonės visam pasauly
je.

Savo kalboj ministeris dar 
pareiškė, jog po karui, t. y., 
karui pasibaigus Europoj, Hit
leris neturi tikslo pulti Jung
tines Valstijas. Jis, Hitleris, 
pavergtais žmonėmis konku
ruosiąs ekonominiai, — kom- 
peticijos keliu smaugs šią ša
lį, kas privers industrijas už- 
sidarinėti, ir todėl Amerikoje 
prasidėtų nematytai blogi lai
kai.

J. M. Karsonas.

Scranton, Pa.
Išleistuvių Vakaras

Išleistuvės, kurios buvo su
rengtos Liter. Dr-gijos 39 kp., 
gruodžio 7 d., dd. Valukų, Va
nagaičių ir Pabalių šeimoms 
pagerbti, — gerai pavyko.

Apart vietinių gerų draugų 
-gių, pribuvo svečių net iš 
Eastono. Tai drg. V. Stankus 
su savo drauge ir S. P. Kulai- 
tis su žmona. Programai pra
sidėjus, pirmininkas P. Šlekai
tis pasakė trumpą prakalbą, 
perstatydamas publikai virš 
minėtas ypatas, kurios apleido 
Scrantoną, ir paaiškino ALD 
LD organizacijos svarbą, 
kviesdamas, kurie dar nepri
guli — prisidėti prie jos. Baig
damas pakvietė publiką prie 
vakarienės.

Vakarienė buvo skani, kaip 
išsireiškė svečiai. O ją paga
mino šios mūs draugės gaspa- 
dinės: M. Gluoksnicnė, M. 
Butkienė, M. Kupstienė ir M. 
Kačinckienė.

prie stalų pagelbėjo patar
naut draugė Medelienė.

Kadangi prie vieno stalo vi
si svečiai nesutilpo, tai iki pir
mieji pavalgys, pirmininkas

programą pertraukė ir buvo 
tik Svečių draugiškas pasikal
bėjimas.

Gaspadinėms surengus ant
rą stalą ir susodinus likusius 
svečius, prasidėjo vėl progra
ma. Pirm, pirmiausia pakvie
tė pakalbėt drg. L. Klevinską, 
kuris pasakė gana gerą pra
kalbą, apibūdindamas nuveik
tus darbus mūsų t išeivių — 
Valukų, Vanagaičių ir Paba
lių — ir linkėjo jiems geros 
kloties, ir kad ateityje, nepai
sant kur jie gyvens, laikytųsi 
tų pačių nusistatymų.

Antras iš eilės pakviestas 
svečias drg. V. Stankus, east- 
onietis, kuris pasakė labai gra
žią kalbą už dienraštį “Lais
vę” ir troško gaut nors vieną 
“Laisvei” skaitytoją iš seran- 
toniečių, bet jam P. Šlekaitis 
pastebėjo, kad jis nebandytų 
to daryti, nes tą darbą jis pats 
atlieka, ir, kad nereiktų su 
svečiu “susipykti,” — davė 
gerus linkėjimus musų išei
viams ir gaspadinėms už ska
nią vakarienę.

Pakviestas kalbėt kitas sve
čias, eastonietis S. P. Kulaitis, 
kuris davė gerus linkėjimus.

Taip pat ir viešnios east- 
onietės ~ Stankūnienė ir Ku- 
laitienė — išreiškė gerus lin
kėjimus.

Drg. F. Mankauckas iš East 
Limot išsireiškė, kad labai rei
kalinga teikti medikalę para
mą Sovietų raudonarmiečiams, 
taipgi paačiavo gaspadinėms 
už gerą ir skanią vakarienę.

Daugiau linkėjimų kalbas 
sakė: J. Mankauckienė, In- 
driulienė, Indriulis, Norkus, 
Geležauckai ir Perėdniai.

Užsibaigus linkėjimams, pir
mininkas pakvietė drg. P. Pa
balį pakalbėti. Jis labai ačia- 
vo už tokią užuojautą ir pri
žadėjo ir toliaus darbuotis dėl 
darbininkų klasės labo; jisai 
taip pat paačiavo ir nuo savo 
moters, drg. Pabalienės, nes ji 
išleistuvėse negalėjo dalyvau
ti, nes turėjo prižiūrėti sergan
čią drg. Klevinckienę iki jos 
vyras sugrįš iš parengimo. Po 
tam pakviesta draugė Vana- 
gaitienė, jos duktė Onute ir 
Antanina Valukjenė, kurios 
reiškė padėką rengėjams ir at
silankiusiems į jų išleistuves.

Pakviestas pakalbėt drg. V. 
Valukas, dainininkas. Bet jis 
šiuo kartu nedainavo, o pasa
kė labai įspūdingą atsisveiki
nimo prakalbą. O jo sūnai — 
Vincukas ir ženukas — po ke
lių žodžių atsisveikinimo, su
dainavo porą dainelių. Viena 
buvo angliška, kita lietuviška 
“Pamylėjau Vakar” (ženukas 
dainavo, o Vincukas pianu 
akompanavo).

Ant pabaigos dar drg. Kle- 
vinckas pakalbėjo apie Valu
kų jaunuolius, ir abclnai apie 
kitų visų jaunuolius, kuriems 
gręsia mirties pavojus iš ag
resorių — Hitlerio, Mussolinio 
ir Hiroito pusės — ir paprašė 
paaukoti Sovietų Raudonosios 
Armijos medikalei pagelbai.

Aukų davė po $1: A. Veže- 
vičius, F. M. Mankauskas, E. 
Stankienė, B. Tuškevičius, VI. 
įMedeiis, J. Klikūnas, J. Elinc- 
kis, A. Galinas, K. Jenušaitis 
ir J. Mankauckienė; po 50c.: 
J. Norkus, P. Pabalys, M. Pe- 
rednė ir I. Klevinskas. S. Su- 
pranas 25c.; Geležauskienė 
20c. Viso $12.45.

Drg. L Kleviiickas prane
šė, kad jis turįs pagaminęs 
rezoliuciją, kuri pasmerkia 
visus užpuolikus ant demokra
tinių šalių ir užgiria mūs ša
lies prezidento Roosevelto tak
tiką, kas link agresorių. Nu
tarta vienbalsiai tokią rezoliu
ciją priimti.

Tuom programa užsibaigė, 
o svečiai, dar draugiškai pa
sikalbėję, pasilinksminę skirs
tėsi namo, pilni pagiežos prieš 
Japonijos imperialistus, kurie 
užpuolė mūsų šalį.

> T. D.

London. — Anglai sušau
dė nacių šnipą K. Viktorą.

Berne, šveic. — Italijos 
karo teisinas nusmerkė 9 
žmones sušaudyt už sukili
mo organizavimą prieš fa
šistų valdžią.

Bendras Jungt. Valstijų kongreso vaizd as iš posėdžio, kuriame prez. Roosevel- 
tas kalbėjo gruodžio 8 d., ragindamas p askelbti karą Japonijai.

West Pullman, IB.
L.D.S. 2-ros Kp. Susirinkimas 

Ir Lietuviškos Vakaruškos
Gruodžio 6 d. įvyko minė

tos kuopos susirinkimas.
Narių atsilankė vidutiniš

kai.
Iš raportų, turiu paminėti, 

svarbiausiu buvo fin. raštinin
kės raportas, kuris labai ne
malonus dėl mūsų kuopos ir 
dėl viso L.D.S. — Sekretorė 
pranešė, kad iš kuopos išsi- 
braukė 8 nariai, didžiumoje 
jaunuoliai; priežastis didžiu
moj ta, kad, kaip tik pilnai 
suauga, ir tėvai jiems jau pa
veda patiems mokėtis mėnesi
nes duokles, tai tie jaunuoliai 
nepaiso patys savimi apsirū
pinti. Labai nesmagu apie tai 
rašyti, bet taip yra.

Po visų raportų, buvo val
dybos rinkimas 1942 metams. 
Išrinkta šie draugai ir drau
gės: pirmininke Anna Taš- 
mantienė; vice pirm. P. Raz
mas; užrašų rašt. A. šešelgis; 
fin. rašt. K. Statkūs; ižd. P. 
Mikutis; iždo globėjais: K. 
Razmus ir drg. Yundulas.

Kaip tik valdyba likosi iš
rinkta, tuoj aus buvo susirinki
mas uždarytas,—prasidėjo va
karuškos, kurios buvo čia pat, 
šioj svetainėj, prirengtos per 
L.D.S. 2 kp. komisiją (K. 
Statkus, K. Razmus ir B. Vi- 
duolienė). Komisija pakvietė 
visus susirinkime buvusius ne
išsiskirstyti, nes viskas jau 
priruošta — vaišės ir muzika.

Na, ir prasidėjo- draugų 
Šarkiukų Orkestrą griežt, o 
mes iš visų spėkų suktis. Už 
pusvalandžio prisirinko pilna 
J. Stuko svetainė.

Apie 10 vai. vak. turėjom 
ir dainų. Drg. K. Statkus, 
L.D.S. 2 kp. pirmininkas, pa
prašė šokikus pailsėti. Nusi
raminus, visų nuostabai, pa
kvietė Roseland Moterų Kul
tūros Klubo Chorą, kurį vado
vauja draugė A. Kenstavičie- 
nė, padainuoti.

Padainavo apie penkias 
daineles; aš dainų vardų ne
atsimenu, bet tiek atmenu, 
kad didžiuma jų buvo apie 
jaunas dieneles, apie berne
lius ir mergeles. Labai gra
žiai sudainavo! Ačiū Rbselan- 
do kultūrietem ir choro ve
dėjai draugei Agotėlei Kens- 
tavičienei! Westpullmanieciai 
ilgai šių dainų, neužmirš. Mes, 
prižadam: kai jūs, draugės, 
turėsite parengimą Roselandc, 
tai mes Westpullmanieciai, 
stengsimės būti pas jumis.

Pasibaigus dainom, buvo 
didelis pyragas (keikas) lai
mėjimui leidžiamas, kurį pa
rūpino draugė B. Viduolienė. 
Laimėtoja buvo draugė Na- 
ginskienė, kuri tuojaus išdali
no visiems vakaruškų daly- 
viems. Kadangi draugė INa- 
ginskienė dar nėra mūsų su
sivienijimo narė, tai ji priža

dėjo neužilgo prisirašyti prie 
LDS. 2 kuopos.

Visą vakarą gražiai prisi- 
linksminę, vėlai naktį skirstė
mės kiekvienas į savo name
lius.

Šių žodžių rašytojas taria 
nuo savęs ir nuo mūsų L.D.S. 
2-ros kp. širdingą ačiū dai
nininkėm, rengimo komisijai

ir visiem atsilankiusiem bei 
atsilankiusioms į mūsų vaka
rėlį. Taipgi šarkiukų orkestrai 
ir svetainės savininkam J. Stu- 
kam—ačiū.

Westpullmanieciai, kurie 
nesat dar mūsų organizacijos 
nariai, kviečiame prisirašyti 
prie L.D.S. 2-ros k p.

Salietis.

Robert Lipton
ua GIFT

701 Grand St
Brooklyn, N. Y.

DEAN
15 jewels . . . $247S

PATRICIA 
17 jewels . . . $2475

15 jewels . . . *2975
BEATRICE

17 jewels . . . $2975

Apart kitko didelis pasirinkimas reidinių daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta SusiSjimams Įstaiga

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

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

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

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



Maksimas Litvinovas (centre), naujasis Sovietų am
basadorius Amerikai, tik ką atvykęs j Jungtines

adienis,- Gruod.. 17, 1941
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Sovietų Oficialiai Pranešimai

y

y

. Maskva, gruod. 16. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido šį pranešimą:

Mūsų kariuomenė gruodžio 15 d. visais frontais ve
dė mūšius su priešu.

Įvairiose dalyse vakarinio ir pietiniai-vakarinio 
frontų mūsų kariuomenė išstojo į smarkias kautynes 
prieš priešą, žygiavo toliau pirmyn ir atkariavo nuo 
vokiečių miestus Klin, Jasnają Polianą, į pietų vaka
rus nuo Tūlos, ir Dedilovo ir Bogorodicką, į pietų ry
tus nuo Tūlos.

Gruod. 14 d. buvo sunaikinta 24 vokiečių orlaiviai. 
Sovietai prarado 7 orlaivius. 6 vokiečių lėktuvai buvo 
numušti žemyn oro kautynėse arti Maskvos gruodžio 
15 d.

Gruod. 14 d. sovietiniai lakūnai, veikdami vakari
niame fronte, sunaikino arba sužeidė 42 vokiečių tan
kus, daugiau kaip 1,050 trokų su kariuomene ir reik
menimis; sunaikino 30 lauko kanuolių ir priešlėktu
vinių patrankų su jų Įgulomis, — daugiau kaip 300 
amunicijos vežimų, 24 gazolino trokus ir taipgi su
naikino bei išblaškė tris pulkus priešo pėstininkų.

Sovietų kariuomenė, veikianti vienoje fronto dalyje 
linkui Kalinino, per septynių dienų kautynes sunai
kino 7 vokiečių tankus, 103 trokus, 33 kanuoles, 51-ną 
kulkasvaidį, 41-ną apkasinę patranką ir pagrobė 3 
tankus, 44 kanuoles, 35 apkasų patrankas, 117 kulkas-- 
vaidžių, 67 automatinius šautuvus, 24 trokus, 4,500 
kanuolinių šoviniu, 250,000 kulkų, keturias nacių ka
riuomenės vėliavas ir daug kitų dalykų.

Tuo pačiu laiku vokiečiai prarado 8,000 oficierių ir 
kareivių, užmuštų ir sunkiai sužeistų.

Per vienos dienos mūšius generolo Leliušenko ka
riuomenė pagrobė 8 vokiečių tankus, 6 kanuoles, 16 
kulkasvaidžių, 58 trokus ir kiekį kitų įrengimų.

Mūsų kariuomenė prasilaužė į priešo linijas ir sus
progdino tris fortukus, sunaikino tris kanuoles, šešis 
kulkasvaidžius ir apie 200 vokiečių kareivių ir oficie
rių.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

CLEVELAND, OHIO 
šeštadieni, gruodžio 20 d., įvyks 

gražus vakaras su dovanomis. Bus 
ir prie įžangos dovana kaip tai akių 
egzaminacija ir akiniai vertės $13.50. 
Dainuos Moterų Kliubo Choras, va
dovaujant A. Jankauskui. Gera mu
zika šokiams. Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Pelnas eis darbuotei 
prieš hitlerine propagandą, kuri čia 
taip begėdiškai yra skleidžiama. 
Rengia Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferencijos Komitetas. (296-298)

Atydai Newarkieciams ir 
Apylinkės Lietuviams

Trečiadieni, gruodžio 17 d., Mosque 
Theatre, ant Broad St., 8 v. v. 
Jvyks labai svarbus masinis susirin
kimas. Žymiausias kalbėtojas bus 
New Jersey Valstijos gubernatorius 
Edison, ir kiti žymūs miesto valdi
ninkai. Susirinkimas šaukiamas 
Amerikos Gynimo klausimu. Dai
nuos Sietyno Choras. Todėl prašome 
narių laiku dalyvauti. įžanga nemo
kama. Svarbu Newarko ir apylin
kės lietuviams dalyvauti šiame svar
biame susirinkime, 
kienė.

cent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Sykiu 
bus ir Vakarienės 
susirinkimas. Todėl 
te laiku būti, kad 
rienės apyskaitą 
Paukštys.

Komisijos narių 
visi pasistpngki- 
galėtume vaka- 
padaryti. — V.

(295-296)

ANGLAI SUNAIKINO IR 
PAVOJINGAI SUŽEIDĖ 
13 FAŠISTŲ LAIVŲ

LAISVA

Prez. Roosevelt Numaskuojaįd 
Japonijos Barbarizmų, Viliu 

gystę, Gengsterizmų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kitos valdžios Chinijoj, kaip 
tik Chungking© valdžią.

Japonų Išsisukinėjimai
Tuo tarpu japonai pradė

jo siųst didžius skaičius sa
vo kariuomenės į Indo.-Chi- 
ną. Prezidentas Rooseveltas 
pareikalavo, kad Japonija 
pasiaiškintų, kadėl taip da
ro. Japonijos valdžia davė 
“išsisukinėjantį” atsakymą 
gruodžio 6 d. Tada prezi
dentas gruod. 6 d. pasiuntė 
asmenišką telegramą Japo
nijos imperatoriui Hirohi-

JAPONIJOS BANDITU PA
DARYTI NUOSTOLIAI

HAWAIIUOSE
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

apvirto, bet galima bus jį 
išgelbėt ir pataisyt, — sakė 
Knox. Kai kurie japonų su
žeisti laivai jau pataisyti ir 
vėl veikia.

Tuom niekšišku užpuoli
mu japonai užmušė 91-ną 
Amerikos oficierių ir 2,638 
jūreivius ir kareivius, o su
žeidė 20 oficierių ir 636 ka
reivius.

Visi amerikiečiai jūrei
viai, kareiviai ir oficieriai 
parodė kovoj aukščiausios 
rūšies narsą ir didvyrybę. 
Amerikiečiai n u skandino 
tris japonų submarinus ir 
nušovė žemyn 41-ną jų or
laivį.
PENKTOSIOS KOLUM- 
NOS PASIDARBAVIMAS

Tas užpuolimas japonam 
pasisekė žymia dalim todėl, 
kad jų šnipai-penktoji ko- 
lumna buvo smulkmeniškai 
viską priruošę užpuolikam 
ir davinėjo šviesų ženklus 
jiem, ką ir kur japonai tu
ri bombardų o t.

Prez. Roosevelto komisi
ja tyrinėja Amerikos jėgų 
komandierius, kodėl jie ne
buvo prisirengę atmušt ja
ponus.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue |

Opposite Forest Parkway 1

WOODHAVEN, N. Y. f

pasis-to'ui, ragindamas jį 
tengt išlaikyt taiką.
UŽPUOLĖ HAWAII, BET 

VIS MELAVO APIE 
NORĄ TAIKOS

Tik už valandos po to, kai 
japonų orlaiviai bombarda
vo Hawaii salas, .Japonijos 
ambasadorius Nomura ir 
specialis pasiuntinys Sabu- 
ro Kurusu, Washingtone, 
pranešė Amerikos vyriau-, 
sybei, kad Japonija atmetė 
Jungtinių Valstijų taikos 
planą, ir nemato naudos to
liau tęsti - derybas.

Japonijos užsienių reika
lų ministeris sostinėje To
kio atėjo pas Amerikos am
basadorių Josephą Grew 5 
valandą po pietų (pagal 
Washingtono 'laikrodį) ir 
sakė, kad japonų imperato
rius labai pageidaująs iš
laikyt taiką Pacifiko Van
denyne.

Taip Japonijos ministeris 
pasakojo Amerikos ambasa
doriui, kuomet jau tris va
landas ir 40 minučių pir
miau japonų orlaiviai ir 
submarinai pradėjo atakuot 
Amerikos Hawaii salas.

“Tai yra rekordas visai 
istorijai stebėtis, gailėtis, 
baisėtis ir bjaurėtis” tokiais 
Japonijos veiksmais, kaip 
rašo prez. Rooseveltas savo 
Baltajame Popieryje.

? Batavia, Java. ■— Rolan
dų Rytinės Indijos vyriau
sybė praneša, kad jos sub
marinai nuskandino dar du 
Japonijos laivus. Pirmiau 
h olandų jėgos sunaikino ke
turis japonų laivus su ka
riuomene.

So. Boston, Mass
Visi LDS 62 Kuopos Nariai 
Dalyvaukite Gruodžio 20 d., 

Piliečių Kliube
Pereitame susirinkime, kuris 

įvyko ketvirtadienio vakare, 
Piliečių Kliube, 376 Broadway, 
buvo daug gerų nutarimų nu
tarta ir plačiai apkalbėta kuo
pos reikalai. Nauja valdyba iš
rinkta, kuri yra pasirengusi 
tarnauti kuopai per ištisus me
tus. Apart gerų nutarimų, yra 
rengiama gruodžio 20 d 
čių Kliube, 
“Vist Party,
dės kaip 7:30 vakare. Komisija 
rūpinasi, kad visi svečiai būt 
gerai aprūpinti ir turėtų gerą 
laiką, kuomet atsilankys. Taigi 
broliai ir seserys, nariai ir ne- 
nariai, visi ateikite į šią “Vist 
Party” ir kurie nenorėsit šokti,

tai galėsit palošti gėmiuose, ku
rie ten bus.

Apart “Vist Party” atmin
kit, kad taipgi bus dovana ran
kinio laikrodėlio ir gal vienas 
iš jūsų būsit laimingas, kuris 
jį gaus. Tai bus gera kalėdų 
dovana. Svečiai, kurie atsilan
kys, visi bus tinkamai priimti, 
nes komisija yra puiki ir dar
bšti, todėl tikimės, kad ji mo
kės visus svečius gerai priimti 
ir užganėdinti. Prašome visų 
narių taipgi sueiti ir atnešti

Penktas puslapis

Visus tikietus, kurie yra išpar-~ 
duoti arba neišparduoti. Ka
dangi vistiek reiks pasimokėti |
vienas doleris, jeigu tikietai 
neišparduoti, todėl turėsit nors 
progų prie laikrodžio, jeigu su- 
grąžinsit visus tikietus laiku. 
Pirmininkas ir sekretorius bus 
labai dėkingi už jūsų nuoširdų 
ko-operavimą.

A. J. Kupstis, pirm. 
Dr. J. F. Borisas, vice-p. 
J. šūkis, sekr.

Pike
tai p vadinama 
ir šokiai. Prasi-
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Christmas 
Seals

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

a

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

Tel. Market 3-4196
DABAR RODOMAS

Pirmas Rodymas Newarke 
Sovietų Filmų Triumphas 

“Wings of Victory” 
Taipgi: ‘GOLDEN MOUNTAINS’ 

Populiarčs kainos.
Nuolatinis rodymas nuo 12:30.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
E 166 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.

ISRAEL ASRELSKY
4409 — J 1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 6823 - 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

6823—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Ė

Le VANDA

O 1

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

BRIDGEPORT, CONN

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

/ 016 L'dbfl

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

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 4-8779.
P. S. SEKITE MŪŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.

VIENINTELĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ 

t

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

| Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Suteikiam garbingas laidotuves j

$150 į
Koplyčias suteikiam nemoka- i 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 g

u

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL

Trečiadieni, 17 d. gruodžio, 8 v. 
V., Buzelio patalpoj, kampas Cres-

• K. Žukaus- 
(295-296)

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 19 d., 7:30 vai. vakaro, 

įvyks Liet. Amerikos Piliečių Kliu- 
bo priešmetinis susirinkimas, nuo
savoj patalpoj. Bus renkama val
dybų biznio 
1942 metams, 
dermė rinkti 
mingas vietas 
Bus ir kitų svarbių klausimų. 
Kliubietis. (295-297)

kontrolės direktoriai 
Kiekvieno nario prie- 
kandldatus i atsako- 
Ir kad būtų tinkami.

London. — Anglų laivyno 
jėgos pabaigoje praeitos sa
vaitės Viduržemio Jūroje 
nuskandino ar pavojingai 
sužeidė 13 Italijos ir nacių 
laivų, tame skaičiuje tris 
šarvuotlaivius ir vieną 
transporto laivą su fašistų 
kariuomene. |

Du iš tų laivų tapo sunai-1 
kinti, kai anglų submarinai 
užpuolė juos Kandi joj, prie
plaukoj graikų salos Kre
tos, užimtos nacių.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191
------------------------------------------------ ----------------------------

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622
1113 Mt. Vernon Street 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 411P

arcwean

Ml

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

$ 
i 
U

4

VARPO KEPTUVE
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

■ .>...»

THt šutu

J UNION LASEI

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery, 3640 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

■
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NewYorko^M^fe7iiiiiH
Viena Diena Mieste Įstojo 

1,600 Liuosnorių
Nuo fašistinių gengsterių 

užatakavimo Jungtinių Valsti
jų, Amerikos jaunimas pulkais 
rašosi liuosnoriais į šalies ar
miją, laivyną ir orlaivyną. Ta
čiau pereitą pirmadienį liuos
norių įrašymas sumušė visus 
rekordus: viena diena New 
Yorke įstojo 1,600 liuosnorių.

Padaugėjus aplikantams, se
nosios patalpos pasidarė toli 
permažos, tad priedams prie 
senosios raštinės 39 Whitehall 
St., paimta nauja raštinė, 
Whitehall St., New Yorke, 
imanti 3,050 ketvirtainių 
dų plotą.

Liuosnorių priėmimo įstaiga 
prašė namiškius, gimines ir 
draugus nelydėti raštinėn į

J. V. apsigynimą stojančius 
liuosnorius, kadangi, nežiūrint 
padidintų patalpų, įstaiga vis- 
vien neturi gana vietos pato
giai priimti palydovus, o dėl 
ankštumo trukdosi darbas ir 
apsunkina pačius aplikantus.

44 
už- 
pė-

Amerikos Raudonasis1* Kry
žius yra pasiruošęs per savo 
skyrius teikti tifojautinę pa
galbą bile kurioje šalies da
lyje ištikus didelėms 
mėms.

n ei ai-

Yorke, 
judis 

, fran-

Irving Teatre, New 
rodma puikus Sovietų 
“Shors” ir “Daybreak’ 
cūzų, vos užbaigtas prieš Pa
ryžiaus puolimą.

Stasys Mileius Mirė
Gruodžio 15 d., 10:30 vai. 

vakaro, mirė Stasys Milčius, 
populiarus biznierius didžiojo 
New Yorko apylinkėje, batų 
krautuvininkas. '

Stasys Milčius ilgą laiką gy
veno Massachusetts valstijoje, 
Stoughtone ir Montello. Apie 
20 metų kaip bizniavoja Bro- 
klyne ir Maspethe. Iš Lietuvos

Išties Pagalbos Rankų 
Kariaujantiem Broliam

Didvyriška Sovietų Sąjun
gos kova prieš hitlerininkų 
gaujas jaudina amerikiečius, 
iššaukia juose kasdien 
nės pagarbos Sovietams 
ro juos paremti.

Amerikinis Rusijai 
Pagalbos Komitetas, kurį su
daro žymūs amerikonai, skel
bia visame mieste rinkliavą 
Rusijos Karo Pagalbai. Rink
liava yra miesto valdžios už- 
girta, išduotas oficialis leidi
mas, tad aukos bus renkamos 
visur po gatves, įstaigas, or
ganizacijų susirinkimuose ir 
pramogose.

Rinkliavoje, su specialėmis 
iš komiteto gautomis dėžutė
mis, dalyvaus tūkstančiai uni- 
jistų ir visuomenės veikėjų, o 
šimtai tūkstančių (gal ir mili
jonai) miesto gyventojų prisi
dės su parama pagal savo iš
galę.

Lietuviai taipgi dalyvaus 
rinkliavoj. Lietuvių komitetas 
prašo visus galinčius pasidar
buoti rinkime aukų gauti dė
žutes komiteto raštinėj, 46 
Ten Eyck St., Brooklyne.

Rusijai Karo Pagalbos rink
liava įvyks gruodžio 18, 19 ir 
20 dienomis. 
—-------------------------------------

dides
ir no-

Karo i r. I. •

para-
Mil-

Milčius paeina Šakėnų 
pijos, Šiaulių apskričio, 
čiaus kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Levandausko šermeninė
je, 337 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Bus krematorijoj sude
gintas gruodžio 19 d., po pie
tų.

Paliko nuliūdime žmoną 
Blanch ir dukterį Lillian apie 
16 m. amžiaus.

Minėjo Teisių Biliaus

New Yorko Mieste iškilmin
gai paminėta Teisių Biliaus 
150 metų sukaktis su įspūdin
gomis ir labai reikšmingomis 
prakalbomis Miesto Salėje, 
dalyvaujant majorui LaGuar- 
dijai, eilei kitų žymių virši
ninkų, visuomenininkų, taipgi 
apie penkiem tūkstančiam pu
blikos.

Majoras savo prakalboj pa
reiškė :

“Leiskite man pakartoti, 
kad negana yra apvaikščioti 
tą, ką mes turime. Mano drau
gai, tai reiškia kovą. Tai reiš
kia dabar, kada mums pa
skelbta karas, kada mes pri
valome ginti ne vien tik savo 
žemės krantus ir mūs žmones, 
bet mūsų įstaigas—tuos pa
čius dalykus, kuriuos mes šian
dieną minime.”

Apvaikščiojimą sveikino 
prezidentas Rooseveltas laiš
ku, kurį perskaitė komiteto 
pirmininkas H. B. Swope.

Hu.i lIiHfiU i.n..-..,

Kas Daryti Atakose Iš Oro
Treciadienis, Gruodi 
»•< ■■■ ............ į ....... .

170 Naujų Rekrūtų į Lie 
tuvių Susivienijimą

susirinkimą, 
kaip pasmar- 
už gavimą

Sekmadienį, gruodžio 14 d., 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 3-čias Apskritys buvo 
sušaukęs vajininkų ir kuopų 
valdybų, narių 
kad apsvarstyti, 
kinti LDS vajų 
naujų narių.

Susirinkime dalyvavo LDS 
Centro Sekretorius J. Siurba. 
Jis nurodė, kad iš priežasties 
karo šiuo tarpu LDS vajus ei
na silpnai; kad mūsų veikė
jai turi šią padėtį suprasti ir 
turi dėti pastangas visose kuo
pose gauti didesnę kooperaci
ją visų narių vajaus darbe. 
Kiekvienas LDS narys turi pa
žįstamų, kaimynų ir draugų, 
kurie dar nėra LDS nariais. 
Gali juos pakalbinti prie LDS 
įsirašyti; gali jų vardus ir an
trašus priduoti kuopų vajinin- 
kams arba valdybų nariams, 
jeigu mano, kad patys negali 
aplikacijas išpildyti.

Toliaus J. Siurba nurodė, 
kad LDS 2-ras Apskritys yra 
pasibrėžęs įrašyti 500 naujų 
narių per šį vajų. O prie to 
pridėjus LDS kuopas Centra- 
liniam ir ‘pietiniam Illinois, 
Wisconsin, Indiana, Michigan 
ir Ohio, tai 
dalyj mes 
600 naujų 
dalis mūsų
pų, Pennsylvania, New Jersey, 
New York, Massachusetts,

Connecticut ir kitose valstijo
se, irgi gali lengvai įrašyti 
mažiausia 600 naujų narių iki 
vajaus pabaigos.

Po plataus apsvarstymo šia
me LDS veikėjų susirinkime, 
prieita prie išvados, kad LDS 
3-čio apskrčio ribose galima 
gauti mažiausia 170 naujų na
rių iki vajaus pabaigos. To
dėl nutarta duoti pasiūlymą 
LDS 3-čio Apskričio konferen
cijai, kuri įvyks ateinantį sek
madienį, kad būtų visoms ap
skričio kuopoms paskirtos 
kvotos gavimui naujų narių; 
taipgi pasiūlyti, kad apskritys 
iš savo pusės paskirtų dova
nas arba atlyginimus vajinin- 
kams už naujų narių įrašymą.

Susirinkime dalyvavę I DS 
veikėjai, Kūlikas nuo 50 kuo
pos, Kasparas nuo 8 kuopos, 
Matulis nuo 133 kuopos, Vaz- 
nis, Grubis, Varisonas ir Rei
ms nuo pirmos
škė, kad šiuo tarpu 
gauti naujų narių 
negu pirma, tik 
t is.

Tikimės, kad 
tys nuo dabar
pasirodyti vajuje, žinoma, ta
me darbe turi kooperuoti visi 
LDS nariai šiam apskrity j.

Kiekvienas LDS narys pri
valo pasirūpinti gauti nors 
vieną naują narį.

Susirinkime Dalyvavęs.

Gruodžio 15-tos “Laisvėj” 
tilpo ištisas puslapis smulk- 
meningų informacijų tuo klau
simu, anglų kalboj. Tos infor
macijos bus pakartojamos šia
me puslapyje dalimis, lietuvių 
kalboj. Išsikirpkit ir gerai su
sipažinkite. Tai būtinai rei
kalinga jūsų pačių, jūsų šei
mos ir kitų miesto gyventojų, 
taipgi visos šalies gerovei.

Kad apsileidėliai ar tikslūs 
sabotažninkai negalėtų kenkti 
šaliai nesilaikymu Civilių Ap
sigynimo patvarkymų, planuo
jama išleisti įstatymą, kuriuo- 
mi bus baudžiami piniginėmis 
baudomis ir kalėjimu visi ne
silaiką patvarkymų. Niekas 
negalės pasiteisinti nežinoji-

mu.
šiandien Išbandys Sirenas
Gruodžio 17-tą, lygiai 4 vai. 

po pietų, bus paleista nuo 
atakų iš oro perspėjančios si
renos—centralinės, o 15 minu
čių vėliau bus paleista lokali
nės, mažesnės sirenos. Atakų 
signalo viršininkai nori išban
dyti, kaip toli jomis galima 
paduoti perspėjimas (aliar
mas).

Jeigu laike banydmų ištiktų 
tikras pavojus atakų iš oro, 
tuomet sirenos būtų leidžia
mos spiegti be sustojimo per 
15 miliutų.

Ėmė 90 Sekundų Ištuš 
tinti Times Square

ši aikštė yra žinoma, kaipo 
labiausia užsikimšus aikštė pa
saulyje, kur sunku sureguliuot 
trafikas. Bet ne taip buvo per
eitą pirmadienį, kada lygiai 
10 valandą padalyta bandy
mas ištuštinti Times Square, 
kaip kad tas turėtų būt! daro
ma ištikus atakoms iš oro. 
Duota signalas, wardenai su
judo pareigom.

Už 90 sekundų aikštėj vieš
patavo mirtina tyla—visi ve
žimai buvo sustabdyti ir visi 
jų keleiviai ir pėstininkai jau 
tūnojo bildinguose.

viso toj vakarinėj 
galime gauti virš 
narių. Todėl kita 
Susivienijimo kuo-

Puikus Amerikos Apsi 
gynimo Paveikslas

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

kuopos, parei
gai ima 

lengviau, 
reikia darbuo-

3-čias Apskri- 
pradės geriau

Smetonininkų Prakalbos

BŪKITE

i
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Motorinės važiuotės komi- 
sionierius Mealey prašė mo
toristų ir pėstininkų didesnio' 
atsargumo švenčių sezonu. Jis 
sako, jog daugiausia žmonių 
užmušama važiuotės nelaimė
se tarp gruodžio 15-tos ir' 
liauju Metų.

Laisvės” Salėje
.Šeštadienį

Gruodžio 27 (December)
- Įvyks

LABAI PUIKUS

BANKIETAS
Pasveikinti Geriausius LDS 

Jaunimo Veikėjus

BUS DUODAMI

GERI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

Gėrimai
Pradžia 8-tą vai. vakaro

BILIETO KAINA — $1.25.

Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni!

Gros Jurgio Kazakevičiaus 
Orkestrą

■

Rengia Brooklyno LDS 
Jaunimo Kuopa

PARDAVIMAI
Parsiduoda duonkepykla, kurios 

biznis išdirbtas per 22 metus, pri
stato duoną Bridgewateriui, Middle- 
boro ir kitom apylinkėm. Prie kepy
klos yra duonai maišyti mašinos, 
naujas trokas, dviem mašinom ga- 
radžius ir 7 kambarių stuba. Prie
žastis — savininkai jau senyvuose 
metuose, darosi persunku įstaigą ve
sti. Kreipkitės pas savininkę Mrs. 
Frances Szyszko, 225 Broad St. 
Bridgewater, Mass.

IŠsinuomuoja fornišiuotas kamba
rys vyrui. Prie "L.” stoties. Prašo
me kreiptis po antrašu: 426 Šo. 5th 
Street, Brooklyn, N. Y. (294-296)

Gruodžio 14 d., Labor Ly
ceum svetainėj, Brooklyne, te
ko išklausyti “prezidento” 
Antano Smetonos kalba. Mėg
stanti kurjozus Brooklyno lie
tuviai, žinoma, suėjo pamatyt- 
išgirst tąjį asmenį, kuris tiek 
daug “pasižymėjo” Lietuvo
je ir bendrai lietuvių tautos 
gyvenime. Ir suėjo jų nemen
kai—apie 6-7 šimtai.

Jau tik priėjus prie svetai
nės, žmogus pajutai, kad čio
nai pribus koks nors “labai 
žymus” pilietis, nes policija 
budriai daboja visus kampe
lius ir lyg ko tai laukia. Ir 
policijos buvo tiek daug, kad 
šių žodžių rašytojų tiek daug 
jos neteko matyt ne tik lietu
vių sueigose, bet nė pas kitas 
tautas. Paprastai, pas ameri
kiečius mitinguose policijos 
būna tik tiek, kiek būtinai jos 
ręikia tvarkos prižiūrėjimui. 
O čia, bra, sargyba ant sar
gybos. Tame, suprantama, 
nieko blogo: juo daugiau sau
gumo—geriau. Bet tas per 
virš apsistatymas policija ta
rytum sakyte sako, kad ren
gėjai ir jų “garbės svečias” 
turi neramią sąžinę ir lyg ko 
tai “priboja”.

Apart “prezidento”, šiame 
smetonininkų mitinge kalbėjo 
eilė kitų asmenų: p. Norem, 
adv. Olis iš Chicagos, Tyslia- 
va ir kiti.

P-nas Norem, kaip žinome, 
yra buvęs šios šalies ministru 
Lietuvai. Buvo manyta, kad 
jis pasakys ką nors svarbaus 
ir rimto. Bet teko nusivilti. 
Jo kalba buvo nukreipta prieš 
Sovietų Sąjungą, sulyginant ją 
su hitlerine Vokietija. Jis su 
aiškiu pasigėrėjimu išsireiškė, 
kad Sovietų Sąjunga jos ko
voj prieš hitlerizmą nusilps 
lygiai kaip Vokietija, o tuo
met jau, suprantama, “kai kas 
padarys” tvarką. P-nas Norem 
kalbėjo visai ne tokioje dva
sioje, kaip kalba apie Sov. Są
jungą mūs šalies prezidentas 
Rooseveltas, ar kiti žymūs šios 
šalies pareigūnai.

Kiti kalbėtojai kalbėjo maž
daug taip pat, kaip ir Mr. 
Norem, tik su didesniu atvi
rumu ir lietuviškais “pagra
žinimais.” Pavyzdžiui, A. Mi
kalauskas savo “jautrioj” kal
boj išvadino Sovietų Sąjungą

įvairiais būdvardžiais. — Jis 
priėjo prie tokių nesąmonių, 
kad, kaltindamas Sov. Sąjun
gą, vadino ją kokiais ten jam 
žinomais “karkyzais” ir pan. 
Nieko tas ponas nesakė prieš 
hitlerine Vokietiją.

Vengė ir kiti kalbėtojai ką 
nors prasitarti prieš hitlerinę 
Vokietiją, kai //rytų kaimy
nui” Sov. Sąjungai, jie reiškė 
pagiežą.

Paskutiniuoju kalbėto jum 
buvo A. Smetona, tas, pasak 
vakaro pirmininko, “vyriausia 
Lietuvos galva”. Jis kalbėjo 
be jokio ūpo, nusiskųsdamas, 
kad prieš jį daroma daug vi
sokių kaltinimų, kurie, pasak 
jo, “nevisi teisingi.” Deklama
vo, guodėsi jis, kaip daug dir
bęs Lietuvai, kaip net fiziškai 
išsieikvojo dėl jos ir buvo 
“sukrėstas”, kai reikėjo bėgti 
iš Lietuvos pas “Vakarų kai
myną”, kaimyną Adolfą. 
Smerkė ir jis diktatorius ir

Neapsakomai puikus nu
pieštas paveikslas, perstatan- 
tis Amerikos apsigynimą nuo 
išlaukinių sužvėrėjusių krau
gerių fašistų, galima matyti 
Grand Central gelžkelio stoty
je, 42-ra gatvė ir Lexington 
Ave., New Yorke.

Paveikslo viršus perstato 
Amerikos karinos spėkas: ka
riniai laivai, tankai ir oro lai
vynas. žemiau, iš kairės į de
šinę paveikslas perstato Ame
rikos farmerį ir žemės apdir
bimo mašinas. Antroj vietoj iš 
kairūs į dešinę perstato Ame
rikos gynėjus — kariuomenę. 
Pačiame viduryje nupiešta 
motina su mažu kūdikėliu ant 
rankų, o žemiau nepilname
tis jaunimas. Antras iš deši
nės į kairę stovi Amerikos jū
reivis, o pats paskutinis deši
nėj pusėj paveikslas perstato 
Amerikos darbininkus ir pra
monę bei ginklų gamybę apsi
gynimo darbui.

Paveikslas atvaizduoja ne
paprastą reginį. Katras tik 
pakelia aukštyn akis ir pama
to piešinį,—laiko akis įsmei
gęs iki išsiaiškina reginį.

Kaimietis.

Pereitais metais Am. Rau
donasis Kryžius pamokino 
577,000 vyrų ir moterų, teikti 
pirmąją pagalbą nelaimės 
nuotikiuose.

diktatūras, nuduodamas save 
dideliu demokratu ir humanis
tu. Baigdamas savo nuobodžią 
ir nereikšmingą kalbą, p. 
Smetona išreiškė viltį, kad 
jam dar teks būti Lietuvos 
valdovu.

Rinkta aukos “tautos fon
dui”, kurių surinkta virš tūk
stantis dolerių.

' Mitingan buvo suvažiavus 
smetoniškoji smetonėlė iš visų 
rytinių valstijų. Rep.

t

Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:39 vai. vak
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; 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.

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

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINftS 

Importuotų ir Vietinių 
•

' Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

t*

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS

417 LORIMER ST.

| Kalėdų Šventėm |

RANDAVOJIMAI

GASPADORISKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

RYTO IKI VftLAI VAKARO

ir visais moderniniais jrengi- 
Renda prieinama. Antrašas: 

Blake Ave., Brooklyn, N. Y.
(292-297)

IŠsinuomuoja 5 kambariai su mau
dyne 
mals. 
1122

PRANEŠIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

ir mezgėjų bendras susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 18 d., 
7:30 v. v., 419 Lorimer St. Po su- 
sininkimo bus draugiškas pasilinks
minimas. Kviečiame ir nepriklausan
čias kliube ar mezgėjose. — Valdy
ba. (296-297)

BARZDA, Savininkas
“Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

■ Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

SEAGRAM
CALVERT

CARSTAIRS

liQUof
415 HEAP ST.

BROOKLYN, N.Y.-LIC.ai,
TEL. E.V. 7-2069
X. STRUMSKIS
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Visokių 
Rūšių 
Vynų 

Importuotų 
Degtinių

ATDARA NUO ANKSTI
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

GREEN STAR BAR & GRIEE
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyn©Stal 

adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
TeL Kv. 4-8898

ia. ii.'., t. a ' ■




