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AMERIKOS LAKŪNAI IR SUBMARINAI LAIMĖJO PRIES JAPONUS
KRISLAI
Nuostoliai Perlų Uoste. 
Nuostoliai Perlų Uuoste.

Apie Bagočių.
“Tėvynė” ir “Tiesa.” 

Rašo R. MIZARA

Milijonams amerikiečių pa
sidarė lengviau ant širdies, kai 
mūsų laivyno s e k r e t orius 
Frank Knox sugrįžo iš Havajų 
ir patiekė raportą apie,nuosto
lius Perlų Uoste (Pearl Har
bor).

Užpuolęs šį uostą pasai in
gai, japoniškas priešas užmu
šė 2,729 karininkus ir karius 
bei jūreivius, nuskandino tik 
vieną šarvuotlaivį, tris destro- 
jerius ir du mažesnius laivus.

Uosto vadovybėje buvo ap
sileidimo ir, svarbiausia, veikė 
penktoji kolona, kuri suteikė 
priešui informacijų apie visą 
uoste padėtį.

Taigi nuostoliai, palyginti, 
yra nedideli. Jie galėjo būti 
kur kas baisesni, atsižiūrint į 
sąlygas, kuriose buvo užpuoli
mas padarytas.

Viską žinodami, Amerikos 
žmonės dar labiau subrus ko
vai; pasimos priešą nugalėti, 
jį sunaikinti.

Sekretorius Knox sako, kad 
Havajuose p e n k takolonistų 
veikla buvo tokia didelė, kad 
panašaus jų pasirodymo šiame 
kare dar niekur nebuvo, iš- 
skaitant Norvegiją.

šiuo dalyku kiekvienas A- 
merikos gyventojas turi susi
rūpinti; privalo budėti, kad 
niekur kitur tas nepasikartotų. 
Hitlerio, Mussolinio ir Japoni
jos imperijalistų šnipų, be 
abejo, yra visur. Juos reikia 
kelti viešumon, reikia numas- 
kuoti. t

Uruguajaus lietuvių laik
raštis “Darbas” praneša:

“Lapkričio 8 d. ‘Darbo’ val
dyba ir platintojai turėjo susi
rinkimą, kuriame plačiai 
svarstė valdybos projektą apie 
savaitraščio išleidimą. Po ilgų 
ir išsamių valdybos ir red ko
misijos pranešimų, visi bendrai 
pasisakė už savaitraštį. Pasi
rodo, kad nuo Naujų* Metų 
‘Darbas’ bus savaitraštis.”

Labai smagu girdėti! Reikia 
tik palinkėti, kad Uruguajaus 
lietuviai visi susiburti) talkon 
“Darbui” .išlaikyti ir jį dar 
įdomesniu padaryti.

Vakar dienos “Laisvėje” bu
vo patiekta įdomių davinių 
apie SLA prezidentą p. Bago
čių. Tie daviniai buvo paimti 
iš biuletino The Hour. Jie įdo
mūs. Bet apie tai kitą kartą. 
O dabar skaitytojo 
kreipiu į “Tėvynę.”

dėmesį

Pereitą savaitę bestij iškas 
priešas 
ir Italija — klastingai užpuo
lė mūsų kraštą, Jungtines 
Valstijas. Pereita savaitė, tuo 
būdu, Amerikai buvo žymėti- 
niausia ir kritingiausia josios 
istorijoj.

Pereitą savaitę Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje išlei
do, kaip ir kas savaitę, “Tė
vynę.”

Pereitą savaitę Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas išleido 
savo organą “Tiesą.”

Pažiūrėkim, kaip tas viskas 
abiejų Susivienijimų organuo
se atsispindi.

SLA organas “Tėvynė” iš
spausdino pirmajame pusla
py} ilgą ir šlykštų rašinį, pri
siųstą Hitlerio agento iš Lietu
vos, garbinantį Hitlerį, mirti
ną Amerikos ir viso demokra
tinio pasaulio priešą.

LDS organas gi išspausdino 
platų ir jaudinantį atsišauki
mą, raginantį visus žmones 
imtis ginklo ir visokių priemo
nių Amerikai ginti ir Hitleriui 
ir jo banditams sunaikinti!

Štai, kokis skirtumas pasiro
dė tarpe LDS organo ir SLA 
organo šitoje mūsų kraštui 
kritiškoje valandoje!

Japonija, Vokietija
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Metams

Kongresas Sparčiai Veikia 
Priimt Sumanymus Didinau 

čius Amerikos Karo Jėgas
Jungtinių Valstijų Kongresas Davė Prezidentui 

Rooseveltui Veik Neribotą Karinę Galią
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongresas stengia
si kaip galint greičiau pri
imt sumanymus sustiprini
mui karinių šios šalies jėgų. 
Tarp tų sumanymų yra da
vimas prez. Rooseveltui be
veik neribotos karinės ga
lios; draftavimas į armiją 
vyrų iki 44 metų amžiaus; 
suregistravimas pagalbinei 
karinei tarnybai vyrų nuo 
18 iki 64 metų; kuo spar
čiausias didinimas karo lai
vyno ir tt.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų

rūmas ir senatas priėmė su
manymus, kurie teikia pre
zidentui Rooseveltui fakti- 
nai tokią plačią karinę ga
lią, kokia buvo suteikta 
prez. Wilsonui 1917 metais 
— pertvarkyt valdžios įstai
gų veikimą, įvest cenzūrą, 
kontroliuot nepiliečių nuo
savybę ir prekybą su sve
timomis šalimis, duot darbų 
užsakymus be varžytinių ir 
tt.

Atstovų rūmo ir senato 
priimti biliai šiek tiek ski
riasi, bet skirtumai bus iš
lyginti per bendrą jų kon
ferenciją.

Vyrai iki 44 Mėty 
Bus Draftuoti į 

Amerikos Armiją

Meksikos Prezidentas 
Siūlo Amerikai Sto
vyklas Meksikoje

AMERIKIEČIAI NUŠOVĖ 

26 PRIEŠO LĖKTUVUS; 
SUBjMARINAI SMOGĖ 

JAPONAM4

Manila, gruod. 17.—Ame
rikos admirolas Th. C. Hart 
praneša, jog amerikiniai 
submarinai padarė dvi sėk
mingas atakas prieš japonų 
laivus, o trečia ataka nepa
vyko.

Amerikos lakūnai triuš
kinančiai atakavo japonus 
Vigan srityje, vakarinėje

su- 
or-

dalyje Luzon salos, ir 
naikino bent 26 japonų 
laivius, kaip kad oficialiai 
pranešama.

Tokio, gruod. 17. — Japo
nų komandieriai teigia, kad, 
turbūt, 20 didžiųjų Ameri
kos submarinų veikia arti
muose Japonijai vandenyse.

SOVIETAI NUVIJO NA
CIUS 40 MYLIŲ CENTRA 

LINIAME FRONTE

Darbininkų ir Pramonės 
Santaikos Konferencija 

Amerikai Ginti
Darbo Federacijos Vadai Šaukia Unijas j Vienybę 

Ginti Šalį nuo “Mirtino Pavojaus”
Washington, gruod. 17.— .vien galėtume ginti savo ša 

Šiandien, pagal prez. Roo
sevelto pakvietimą, čia atsi
darė darbininkų ir pramo
nės konferencija. Jos tiks
las yra išvengt streikų,’per 
derybas spręst ginčus tarp 
darbininkų ir samdytojų 
ir tarp skirtingų darbo uni
jų, ir tuo būdu be pramo
nės stabdymo, visais garais 
dirbt Amerikos apsigyni
mui.

Siekdamas darbininku 
vienybės šiam bendram rei
kalui, centras Amerikos 
Darbo Federacijos pareis-
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Washington. — Senatorių 
komisija kariniais reikalais 
vienbalsiai užgyrė preziden
to Roosevelto pasiūlymą 
draftuot į kariuomenę vy
rus nuo 19 iki 44 metų am
žiaus ir suregistruot visus 
vyrus nuo 18 iki 64 metų 
verstinai pagalbinei karinei 
tarnybai ir būtiniems dar
bams. — Senatorių užgir- 
tas Sumanymas pakeltų A- 
merikos armiją iki 8 mili- 
onu kareiviu. < v

Kongreso atstovų rūmo 
sumanymas taipgi reikalau
ja draftuot visus vyrus nuo 
18 iki 64 metų, bet į armiją 
imt tiktai vyrus nuo 21-nų 
iki 44 metų amžiaus.

Gal senatas susitarsiąs su 
atstovų rūmu draftuot į ka
riuomenę vyrus, pradedant 
nuo 20 metų.

■ Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Manuel Avila 
Camacho prašė senatą nu- 
tart, kad bus leidžiama 
Jungtinių Valstijų kariuo
menei eit per Meksikos že
mę ir_ kad Jungt. Valstijų 
karo laivai ir orlaiviai ga
lės apsistot Meksikos prie
plaukose ir stovyklose il
giau negu 30 dienų.

Prezid. Camacho pasiūly
mas, tačiaus, sako, kad jei
gu Meksikos laivyno minis
terija pareikalautų, tai ka
riaujančių amerikinių šalių 
laivai ar orlaiviai turėtų 
per 24 valandas apleist 
Meksiką.

Maskva, gruod. 17. — So
vietų kariumftenė, atėmus iš. 
vokiečių Kalininą, nuvijo 
likučius nacių armijos jau 
40 mylių atgal. Kalininas 
yra svarbus miestas prie 
geležinkelio, 100 myliu į 
šiauriu vakarus nuo Mas
kvos. Raudonoji Armija pa
siekė Vysokoje, 40 mylių 
linkui Volgos upės aukštu
tinės dalies.

Sovietų kariuomenė vei
kia pagal įsakymą ne tik

sunai-sumušt nacius, zbet 
kįntį juos visus.,,

Raudonoji* Armija 
riavo nuo vokiečių 
50 mylių į pietus nuo Tūlos,
ir apsupa nacius iš šonų 
srityje Oriolo, stambaus 
miesto ir geležinkelių cent
ro.

lį nuo mirtino pavojaus.”
Darbo Federacija su 

šiuom pasiūlymu kreipiasi 
pirmoj vietoj į CIO (Indus
trinių Organizacijų Kon
gresą).

Konferencijos Atstovybe
Prez. Roosevelto sušauk- 

toj pramonės ir darbininkų 
konferencijoj dalyvauja še
ši atstovai nuo Amerikos 
Darbo Federacijos, šeši nuo 
CIO ir dvylika nuo pramo
nės. Valdžios tarpininkais 
prezidentas paskyrė Wm. 
H. Davisą ir senatorių E. 
D. Thomasą.

Tarp CIO atstovų yra jos 
pirmininkas Philip Murray 
ir Jungtinės Mainierių Uni
jos pirmininkas John L. Le
wis; nuo Am. Darbo Fede
racijos dalyvauja jos pir
mininkas William Green ir 
Statybos Unijų pirmininkas 
John P. Coyne ir keturi ki
ti.

Harry Bridges, CIO va- ’ 
das vakariniame Amerikos 
pakraštyje, patiekė planą 
dėlei santaikos laivakrovių 
darbuose.

i

atka- 
Vlovo,

London. — Sovietų feld
maršalas Bluecher koman
duoja Volgos armijas, kaip 
sako pranešimai Anglijos 
spaudoje.

“Mes širdingai apgailes- 
taajmer*kia'd‘ perkelis pas
kutinius metus kamavo 
amerikiečius darbininkus 
ardančios varžytinės tarp 
jų organizacijų.

“Mes sakome, kad neturi 
būt vietos tokioms varžyti
nėms ir susikirtimams da
bartinėje kritiškoje padėty
je, kurioje Amerika randa
si.

“Mes, todėl, iš naujo siū
lome įvykdyt vienybę dar
bininkų judėjime, kad iš-

0;.

JAPONAI BOMBARDAVO DVI HAWAII 
SALAS; AMERIKOS LAIVYNAS 

VEDA MŪŠIUS PRIEŠ JUOS
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Planuojama Nauja, Ga
linga Soviety Ofensyvą 

Prieš Vokiečius

Meksika Dalyvaus Am 
erikiniu Respublikų 

Konferencijoje

LIETUVOJ VIS PLA
ČIAU PLINTA TIFO

EPIDEMIJA
London, gruod. 17. —Lie

tuvoje, Latvijoje ir Estoni- 
joje vis labiau siaučia pik
toji, dažnai mirtina tifo li
ga, arba dėmėtoji karštinė, 
kaip sakė Berlyno radijas, 
girdėtas Londone.

Dėl beveik visuotinos tifo 
epidemijos, paplitusios tuo
se kraštuose, naciai įvedė 
visišką kvarantiną Lietuvai. 
Latvijai ir Estonijai, kad 
žmonės iš jų negalėtų per
važiuot per sieną į Vokie
tiją____________________

SLA nariai turėtų pareika
lauti pono Bagočiaus pasiaiš
kinti : kodėl Jis, kaipo prezi
dentas, leidžia “Tėvynę” nau
doti didžiausiam mūsų krašto 
priešui garbinti?!

Nacių Kariuomenė Pa
skleidė Tifą Balti

jos Kraštuose
Stockholm, Švedija. — 

Vokiečių laikraščiai Lenki
joje, Lietuvoje, Latvijoje 
ir Ukrainoje pripažįsta, jog 
pavojingai pasklido apkre-' 
čiamoji tifo liga tuose kraš
tuose.

Naciai kvarantinais saugo 
savo valdininkus ir kariš
kius nuo susisiekimų su 
tenbuviais gyventojais.

Sovietų žinių agentūra 
Tass jau gruod. 14 d. pra
nešė, kad raudonarmiečiai 
sučiupo raportą vieno kari
nio vokiečių gydytojo, kur 
jis sako, jog “visi vokiečių 
kareiviai yra apsėsti utėlių 
daugiau ar mažiau,” O 
utėlės yra žymiosios platin
tojos dėmėto tifo.

Hong Kong. — Anglai bijo, 
kad neatlaikys Hong Kongo 
prieš japonus.

Washington, gruod. 16. — Laivynas praneša:
Kariniai japonų laivai bombardavo dvi salas Hawaii 

srityje per paskutines 24 valandas. Amerikos laivyno 
jėgos ties Johnston sala dar pirmą kartą vedė veiks
mus Pacifiko Vandenyne. Priešo laivai bombardavo sa
lą prietemoje.

Apie tą patį laiką priešo submarinas bombardavo 
laivininkystės centrą Kahului šiaur-rytiniame pakraš
tyje Maui salos. Manoma, kad abiejuose atsitikimuose 
japonai visai mažai nuostolių tepadarė. Amerikiečių

(Tąsa 5-me puslapyje)

SOVIETAI ATKARIAVO NUO VOKIEČIŲ 
KALININĄ IR EILĘ KITŲ MIESTU; 
NAIKINA BĖGANČIĄ NACIU ARMIJĄ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, gruod. 16. — Sovietų radijas šiandien sakė: 
Naktį gruod. 15 į 16 d. Sovietų kariuomenė vedė mū

šius prieš priešą visuose frontuose.
Vieno būrio lakūnai per mėnesį nukirto žemyn 26 

vokiečių orlaivius per kautynes ore, sunaikino 54 vo
kiečių tankus, daugiau kaip 100 trokų su ginklais ir 
amunicija, 36 kanuoles ir 10 trokų su bakais pilnais ga

zolino, ir užmušė per 1,300 oficierių ir kareivių.
/ (Tąsa 5-me puslapyje)
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London. — Pranešimai iš 
Stockholmo sako, kad Sta
linas sušaukė karinę Sovie
tų tarybą. Teigiama, kad 
bus išdirbti planai pradėt 
greitu laiku smarkiausiąją 
Sovietų ofensyvą, visai iš- 
grūst vokiečius laukan.

Sakoma, jog Sovietai to
kią ofensyvą planavo seka
mam pavasariui. Bet dabar
tiniai Sovietų pasisekimai 
prieš vokiečius yra tokie, 
kad galima būsią ir nelaukt 
pavasario.

Japonai Iškėlė Kariuo
menę j Borneo

London. — Anglai pripažįs
ta, kad japonai iškėlė savo ka
riuomenę į angliškąją dalį Bor
neo salos.

Anglai ten sunaikino žibalo 
šaltinius, kad jie netekti! japo
nams.

Anglai Nuskandino Du 
Japonijos Laivus

Singapore. — Anglų kari
niai laivai torpedavo ir nus-

Mexico City. — Meksikos 
užsienių reikalų ministerija 
paskyrė dešimt savo atsto
vų į šiaurinės, Centralinės 
ir Pietinės Amerikos res
publikų konferenciją, kuri 
įvyks ateinantį mėnesį Rio 
de Janeiro mieste, Brazdi- 
JOJ-

(Ta konferencija šaukia- ? 
m a, pagal Jungtinių Valsti
jų sumanymą, kad suvieni
jus visus amerikinius kraš
tus prieš pavojų gręsiantį 
iš Japonijos, Vokietijos ir 
Italijos pusės.)

Manila. — Amerikiečiai da
ro apvalymo veiksmus prieš ja
ponus šiaurinėje Luzon' salos 
dalyje.
'I

“LAISVES" VAJAUS |
REIKALAIS į

V-

Šiuomi pranešam, kad 
baigiam suskaityt vajaus 
rezultatus, ir penktadienio 
laidoj tilps laimėtojų vai
dai. Kaip buvo pažymėta, 
vajus oficialiai pasibaigė 15 
d. gruodžio. Po tos dienos

kandino du japonų laivus pil- punktai nebus įskaitomi. . • 
nūs kareivių ir pabūklų. &
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Iš Perlų Uosto--! Pergalę!
Perlų Uostas (Pearl Harbor) — nepa

mirštamas Amerikai ir visam pasauliui. 
Tai čia, Perlų Uoste, Hawaii’u salose, 
Hitleris-Mussolinis ir japoniškas bandi
tas pasirinko smogti pirmą smūgį Ame
rikai! Perlų Uoste jis manė užduoti to
kį smūgį mūsų laivynui, nuo kurio visa 
mūsų vandens jėga būtų suparalyžiuota, 
palaužta. Bet jam tas nepavyko!

Tiesa, kaip pareiškia laivyno sekreto
rius Frank Knox, priešas uždavė mums 
smūgį. Su pagalba Hawaii’aus Kvislin- 
gų, dėka nerangumui ar apsileidimui tū> 
lų kariuomenės ir laivyno viršininkų, ja
poniškas banditas valiojo paskandinti 
vieną šarvuotlaivį (“Arizona”) ir penkis 
menkesnius karo laivus. Jam pavyko, 
reikia pridėti, nužudyti arti trijų tūks
tančių mūsų karių ir mūsų jūreivių. Tai 
ir viskas.

Vyriausybė nesnaus. Ji suras kaltinin
kus ir su jais atatinkamai apsidirbs. Vi
sas dalykas bus ištaisytas. Amerikos 
žmonės, sužinoję iš laivyno sekretoriaus 
davinius apie nuostolius, dėUjų į paniką 
neįpuls. Mes puikiai žinome, kad, nepai
sant Perlų Uoste įvykių gruodžio 7 d., 
mes su mūsų talkininkais esąme kur 
kas stipresni Ramiajame Vandenyne. 
Mes puikiai žinome, kadf karas tik ką 
prasidėjo. Mes suprantame, kad šiuo* 
metu mūsų visos pajėgos, kaip niekad 
pirmiau, yra mobilizuojamos vienam ir 
galutinam tikslui: Nugalėti priešą ir jį 
sunaikinti!

Taigi, aimanavimams, nusiminimui ne
turi būti vietos! Visas kraštas vieningai 
ir drąsiai sako: Po Perlų Uoste įvykių— 
žygiuokim į pergalę, kuri yra užtikrin
ta, »nors tam imtų daug laiko ir jėgų!

Kaip Sovietai Padeda Amerikai 
Kovoje Prieš Japoniją

Nenusiramina Amerikoj tie, kurie vi
saip trukdė ir bando trukdyti Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Chinijos ir Sovietų 
Sąjungos bendradarbiavimą kovoj prieš 
barbariškus Japonijos, Vokietijos, Itali
jos, Finliandijos ir kitų kraštų fašisti
nius užpuolikus.

Vėlesniu laiku tie elementai griebiasi 
dviejų priemonių, kad ardyti priešhitle- 
rišką frontą. Viena, jie skelbia, būk So
vietų Sąjunga “gali padaryti atskirą tai
ką” su nacių Vokietija ir jos talkinin
kais. Jų tikslas kenkti Amerikos pagal
bai Sovietų Sąjungai ginklais ir mašine
rija. Jie daro išvadas, kad, kam gi, gir
di, remti Sovietus, vis tiek Sovietai pa
darysią su savo priešais taiką ir paliks 
Angliją ir Ameriką vienas kariauti. Tai 
bjaurus melas! Tai naciška propaganda! 
Tatai daug kartų užginčijo Sovietų val
džia, jos atstovai ir Amerikos diploma
tai, pav., buvęs Sovietuose ambasado
rius J. Ė. Davies.

Neseniai tie patys žmonės sakydavo, 
kad nereikia Sovietams duoti Amerikos 
tankų, orlaivių, nes Sovietų kariai ne
mokės juos naudoti ir bėgdami viską pa
liksią, tai tuomet, girdi, Amerika tik 
Hitlerį daugiau apginkluos, beginklūoda- 
ma Sovietus. Tas melas sumuštas į dul
kes ir dabar visai netinka, kada Raudo
noji Armija varo nacius laukan.

Kitas tų elementų prasimanymas, tai 
pulti Sovietų Sąjungą už tai, kad jos or
laiviai, laivynas ir Raudonoji Armija 
dar nekariauna prieš Japonijos barba
riškus imperialistus. Jie sako, kad Ku
ba paskelbė Japonijai karą, o Sovietai 
Vis dar nieko nedaro.

Taip, Kuba paskelbė, bet kiek nuo to 
'kenčia Japonijos imperialistai? Visi ži

nome, kad Sovietų Sąjungos susikirtimas 
su Japonija, tai būtų baisus karas dar 
per 2,000 mylių ilgumo sausžemio fron
tą ir per kokius 3,000 mylių vandens. Ar 
Sovietų Sąjunga, gali tuo pat kartu lai
kyti vakaruose 2,000 mylių frontą prieš 
Vokietijos, Italijos, Rumunijos, Vengri
jos, Finliandijos fašistus ir jų talkinin
kus ir dar atidaryti karo frontą prieš 
Japoniją? Mes nežinome.

Ar būtų naudingiau mūsų šaliai — 
Jungtinėms Valstijoms — Anglijai ir 
kitiems hitlerizmo, fašizmo ir Japonijos 
imperializmo priešams, kada Sovietų Są
junga, pradėdama karą su Japonija, tuo 
pat kartu apsilpnintų savo jėgas prieš 
vyriausį bestiją užpuoliką — Vokietijos 
nacizmą? Argi tuo laiku neužtenka to, 
kad Sovietų Sąjunga yra sukausčius vy
riausias agresorių jėgas?

Mūsų prezidentas Rooseveltas, kalbė
damas gruodžio 9 dieną, aiškiai išdėstė, 
sakydamas: ' ' ’ ; ’

“Mes, pavyzdžiui, turime suprasti, kad 
Japonijos pasisekimai prieš Jungtines 
Valstijas Ramiajame Vandenyne padeda 
vokiečių veiksmams Libijoj; kad bile 
koks vokiečių pasisekimas prieš Kaukazą 
yra neišvengiamai parama Japonijai jos 
veiksmuose prieš Holandijos Rytų Indi
ją; kad vokiečių ataka prieš Algeriją ar 
Morocco atidaro kelią vokiečių užpuoli
mui ant Pietų Amerikos.

“Iš antros pusės, mes turime suprasti 
ir žinoti, jog partizanų karas prieš Vo
kiečius Serbijoj padeda mums; kad sėk
minga rusų ofensyva prieš vokiečius 
tarnauja kaipo pagalba mums; ir kad 
anglų pasisekimai sausumoje ar jūroje 
bile kur pasaulyje stiprina mūsų ran
kas.”

Tai šitaip prezidentas Rooseveltas iš
aiškino dabartinio karo eiseną. Aišku, 
kad “Naujienų” ambrinimai prieš Sovie
tų Sąjungą dėl neatidarymo karo fronto 
prieš Japoniją, yra blogais sumetimais 
ir prieštarauja mūsų valdžios nusistaty
mui.

Mes manome, kad Sovietų Sąjungos 
atstovo M. Litvinovo pareiškimai į dul
kes sumuša : bent kokius užmetimus So
vietams. Mes pilniausiai pasitikime, kad 
Amerikos, Sov. Sąjungos, Anglijos ir jų 
talkininkių valdžios ir karo komandos 
suras būdus susitarti, kaip geriausiai nu
galėti bendrą priešą.

Iš kitos pusės, sakyti, kad būk So
vietų Sąjunga “nieko nepadeda” Ame
rikai ir Anglijai kare, yra gryniausia ne
tiesa. Kaip Japonija per šešis mėnesius 
sunkaūs Sovietų Sąjungos karo laikyda
ma milioną karių Mandžūrijoj, ant So
vietų sienos, gelbėjo Hitleriui, privertė 
Sovietus ten laikyti savo galingą armi
ją, daug tankų ir orlaivių, taip dabar 
Sovietai, ten laikydami savo jėgas, pri
verčia ir Japoniją tą pat daryti ir su
mažina jos jėgas kovoj prieš Angliją ir 
Ameriką.

Hitleriui Viskas “Pagal Planą”
Kada barbariškos Hitlerio ir jo talki

ninkų hordos veržėsi į Sovietų Sąjungą, 
tai net ir tada, kai Raudonoji Armija 
sulaikydavo nacius, kai gurino jiems 
dantis, kai hitlerininkai negalėjo eiti pir
myn ir girtis, vis tiek Hitleris skelbė: 
“Viskas eina pagal planą.”

Kažin, ar ir dabar “viskas eina pagal 
planą,” kada Raudonoji Armija išgrū
do nacius iš Rostovo, grūda atgal nuo 
Maskvos it Leningrado, kada nacių divi
zijos apsuptos ir naikinamos, kada vien 
Maskvos fronte jie paliko per 85,000 už
muštų, kada “sunaikintas” Sovietų or- 
laivynas ima viršų prieš nacius ore?

Sovietų ^Sąjungos Informacijų Biuras 
prahešė, kad ištisa nacių generacija su
naikinta, kad Vokietijos fašistai Sovietų 
Sąjungoj neteko per 6,000,000 užmuštais, 
sužeistais ir į nelaisvę suimtais. Jie ten 
neteko 15,000 tankų, 13,000 orlaivių, 19,- 
000 kanuolių ir daugybę kitų ginklų.

Veikiausiai tas viskas įėjo į Hitlerio 
“planą.” Mes manome, kad artinasi toji 
valanda, kada bus padarytas galas bar
bariškai nacių klikai, jų talkininkams ir 
visiems jų budeliškiems planams.

“Vilnis” Apie Amerikos Karą
Chicagiškis lietuvių liaudies dienraš

tis “Vilnis” gruodžio 13 dieną rašo:
“Maskvos ‘Pravda’ įdėjo vedamąjį 

straipsnį, kuriame pasisako apie karo 
perspektyvas tarp Jungtinių Valstijų ir 
Japonijos. ‘Pravda’ sako: ‘Japonijos ag
resoriai pliūmpterėjo į labai pavojingą 
avantiūrą, kuri duos jiems ne laimėjimą, 
bet pralaimėjimą’

“Amerikos rezervai didės su kiekviena

Amerika Valosi Nuo 
Penktosios Kolonos

Kad sėkmingai kovoti 
prieš Hitlerio, Mussolinio, 
Mikados ir jų talkininkų 
gaujas, tai reikia būtinai 
apsivalyti nuo jų agentų. 
Istorija parodė, kad kur lai
mėjo Hitleris, ir jo karinės 
gaujos, tai laimėjo su pagel- 
ba Penktos Kolumnos. So
vietų Sąjunga, kuri laiku 
apsivalė nuo Penktos Ko
lumnos — Zinovjevų, Ka- 
menevų, Bucharinų, Tu- 
chačevskių, tai ji sėkmin
gai kovoja prieš Hitlerio 
ir jo šalininkų gaujas.

Kaip tik Japonijos bar
bariški imperialistai užpuo
lė ant Amerikos, o jie už
puolė ir su pagelba Penk
tos Kolumnos iš vidaus, tai 
tuojau pasirodė tie gaiva
lai. Philippinų Salose Japo
nų Penktoji Kolumna puolė 
kovon prieš didvyriškas 
Jungtinių Valstijų jėgas. 
Maniloj, laike visuotino už
temdymo, Japonijos Penk
toji Kolumna šaudė ir šau
kė: “Šaudyti ir užmušti!” 
Jie ten leido švyturius, kad 
parodžius Japonijos orlai
viams strategines Amerikos 
bazes. Amerikos apsigyni
mo jėgos atsakė į tai sui- 
mant apie 25,000 japonų! 
Ir tas tuojau sutvirtino mū
sų jėgas.
Suėmė Nacių Propagandą

Kol Hitlerio, Mussolinio 
ir Mikados laivai atplauk
davo į Amerikos prieplau

kas, tai jie atveždavo na
cių, fašistų ir japonų pro
pagandą. Iš prieplaukų 
Penktoji Kolumna tą pro
pagandą išsiuntinėdavo į ki
tus miestus arba trokais iš
vežiodavo. Kada barbariš
kų hitlerininkų laivams bu
vo užkirstas kelias, tai jie 
susirado tokius elementus, 
kurie spausdino jų propa
gandą. L i etuvių tarpe 
“N a ujienos,7’ “Draugas,” 
“Keleivis” ir panūši spauda 
persispausdindavo Hitlerio 
propagandą iš hitlerininkų 
laikraščių, leidžiamų Lietu
voj. “Amerika,” “Tėvynė,” 
talpino hitlerininkų laiškus 
iš Lietuvos ir apgavinėjo 
Amerikos lietuvius įkalbi
nėdami, būk Lietuvoj žmo
nės “džiaugias” Hitlerio 
atėjimų, jo barbariška 
“tvarka.” žinoma, tie lai
kraščiai tarnavo hitleriz- 
mui, fašizmui, mūsų šalies 
ir jos talkininkų priešams.

Pas kitas tautas ir hitle
rininkai susirado sau tokių 
redaktorių.- Kaip kur iš 
Berlyno atvykę redaktoriai 
sėdi, kaip “Draugo” redak
cijoj kunigas Prunskis, o 
“Liet. Žinių” redakcijoj 
adv. Gabaliauskas.

New Yorko priemiesty, 
Maspethe darant areštus 
pas tūlą Lilly Lillian, 27 
metų moterį, 461 Auduborn 
Avė., surasta tonai nacių ir 
fašistų propagandos ir kas

svarbiausią, kad ten rasta 
Hapag Lloyd nacių gar
laivių ir Italijos garlaivių 
linijų knygos ir kiti ' doku
mentai. Tas parodo, kaip 
nacių, italų ir japonų agen
tai veikė. Matote, jie iš
kraustė iš tų linijų raštinių 
dokumentus ir padėjo pri
vatinėj stuboj. Nacių “Ha
pag-Lloyd” linijos raštinė 
radosi 57 Broadway, o Ita
lijos 626 Fifth Ave. Val
džios žmonės padarė ten 
kratas, bet dokumentai ne
rasta, mat, jie buvo išga
benti į Maspeth.

Suimtas Dr. Hugo W. 
Culeman, vokietys nacių 
propagandistas, kuris neva 
dėstydamas biologijos moks
lą tuo pat kartu vedė pro
pagandą už hitlerišką reži
mą. Jis gyveno 140 E. 81th 
St., Yorkvillėj, vokiečių ap
gyvento j sekcijoj.

Suimtas Amerikos pilie
tis nacis Philip Houck, ku
ris yra vadu Vokiečių-Ame
rikoj Bundo vienos organi
zacijos, Andoveryj, N. J.

Bostone, tik pusė mylios 
nuo prieplaukos suimta du 
italai, pas kuriuos rasta ra
dio priimtuvo ir žinių per
davimo -prietaisai. Darant 

! vieno italo kalvėj kratą su
rasta 20 šautuvų, 15 revol
verių ir amunicijos. •

Prezidentas Rooseveltas 
patvarkė, kad nei vienas iš 
priešų ateivių neturi būti 
vežamas Amerikos orlai
viais.

Nuteisė Nacių šnipus
Rugsėjo mėnesį New 

Yorke buvo suareštuota 33 
asmenys susirišę su Hitle

rio šnipų Veikliu Jie btivo 
sučiupti padedant Soborui, 
kuris buvo Vokietijoj, ku
rį naciai privertė šnipinėti, 
davė jam pinigų ir įsakė 
Įsteigti radio stotį Long 
Islando saloj, per kurią jiš 
priiminės iš nacių įsakymuš 
Amerikai ir iš čia siųs 
žinias į Berlyną. Sebol tį 
nacių planą išdavė mūsų 
valdžiai ir valdžios autori
tetai per metus ir pusę ap
gavinėjo nacius ir daug su
žinojo apie jų veiklą.

Teisė federalis teisėjas 
Mortimer W. Byers. Nu
teisti Herman Long, kuris 
dirbo Borden Co., kur ga
mina bombų nutaikymo 
prietaisus; C. Dold, Hein
rich Eilers, P. Scholtz, F. 
J. Stigler, E. Struhch ir 
Adolf Walichewski, visi dir
bę Amerikos prieplaukose 
ir ant laivų. Tarpe kitų yra 
Edmund Heine, buvęs For
do Co., Vokietijoj vedėjas, 
kuris turėjo $30,000 meti
nės algos. Jų tarpe yra vie
nas ir Latvijos pavaldinys, 
kas parodo, kaip naciai vėi- 
kė Pabaltijoj ir tarpe jos 
išeivių naciškai nusistačiu
sių. Jiem grūmoja 22 me
tai kalėjimo kiekvienam.
Pilietybė Neišgelbės Nacius

Tūli iš piktadarių, Penk
tosios Kolumnos elementų 
raminasi, kad jie yra Jung
tinių Valstijų piliečiai, tai 
būk juos nepalies valdžios 
bausmės rykštė. Jie labai 
klysta! v

Generalis Jung. Valstijų 
prokuroras Francis Biddle 
jau patvarkė, kad vokiečiai, 
japonai ir italai ir piliečiai 
šios šalies neturi būti to-

Drg. A. Bimbos Maršrutas į Kaliforniją
Draugas Antanas Bimba, “Laisvės” 

redaktorius ••rir-. Literatūros Draugijoj 
Centro Komiteto pirmininkas vyksta to
limam ir ilgam maršrutui. Jis bus se
kamose vietose:

Sausio 4 d., 1942 metais, nedėlioj, Ro
chester, N. Y.

Sausio 5 d., Cleveland, Ohio.
“ 6 d., Akron, Ohio.
“ 7 d., Detroit, Mich.
“ 8 d., Grand Rapids, Mich.

Sausio 9 dieną pasieks Chicagą ir ten 
išbus iki 16 dienai. Chicagos apylinkėj 
prakalbas ruošia ALDLD Pirmas Aps
kritys.

Sausio 17 d., šeštadienį, bus Spring
field, Ill.

Sausio 18-19-20 dienomis bus East St. 
Louis, St. Louis ir Collinsville.

Sausio 21 d., Kansas City.
Sausio 23 d. Denver, Colorado.

Iš Denver, Colorado, važiuoja į Los 
’ Ahgeles, Kaliforniją. Iš Los Angeles va

žiuos į San Francisco, Oakland, Port
land, Oregon City, Oreg., Aberdeen, Ta
coma ir Seattle, Washington valstija. 
Dienas ten paskirs patsai drg. Bimba. Iš 
vakarų grįždamas taip pat kalbės Ne
braska, Iowa ir kitose valstijose. Grįži
mo maršrutas bus vėliau paskelbtas.

Literatūros Draugijos kuopų valdy
bos! Kaip tik pamatysite šį pranešimą, 
tai tuojau paimkite svetaines, darykite 
plakatus, pakvieskite iš vietinių Civilio 
Apsigynimo kalbėtojus, gaukite leidimus 
rinkti aukas,1 nes dabar toki leidimai rei
kalinga bent dvi savaites iš kalno pra
šyti. Aukas reikia rinkti įvairiems tiks
lams, kurie tarnauja paramai mūsų ša
lies ir jos talkininkių. Apie ruošiamas 
prakalbas praneškite į centrą.

D. M. šolomskas, ALDLD CK Sekr.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Jūngt. Valstijų šarvuotlaivis “Pchhsylv ahia.” Japonai sake, būk jič jį nuskan
dinę, bet tas dar hėfa patvirtinta.

diena, o Japonijos mažės. Japonijos re
zervai, galų-gale išsisems, o tuomet ‘Ja
ponijos pralaimėjimas neišvengiamas.’

“M. Litvinovas, pasikalbėjime su žy-

sekretorium Cordell Hull, iš Tolimųjų 
Lytų gauta pranešimas, kad Japonija 
koncentrūoja vis daugiau pajėgų Man- 
džūrijos fronte.

leruojami su paveikslų trau
kimo mašinėlėmis arti or
laivių bazių, prieplaukų ir 
kitų punktų. Jis sakė, kad
dabar areštuotų tarpe jau 
yra 43 Amerikos piliečiai — 
vokiečiai, japonai ir italai. 
Jis prašo kongreso, kad su
teiktų galią Teisingumo de
partments ne vien areštuo
ti, bet ir atimti ameriko
niškas popieras nuo natura- 
lizuotų vokiečių, italų, ja
ponų ir jų talkininkų, kurie 
yra neištikimi Amerikai. 
Pirmoj vietoję manoma, tas 
bus panaudota prieš vokie
čių Bundą, kurio naciai Va
dai išsiėmę piliečių popie
ras, bet yra šios šalies prie
šai. Priešų ateiviams sulai
kyta išduoti Jung. Valstijų 
pilietybė.

New Yorko miesto ma
joras LaGuardia kalbėda
mas apie ateivius sakė, kad 
“jokis monkey business” ne
bus toleruojamas, kad čia 
eina karas tarpe hitleriško, 
fašistinio barbarizmo ir ci
vilizuoto pasaulio. Kas 
kenks Jungtinėms Valsti
joms jų talkininkėms, tas 
“susilauks smūgio ir labai 
tvirto smūgio.”

Mes įspėjame ir nuošir
džiausiai persegstime visus 
sąžiniškus lietuvius neklau
syti tų elementų, kurie per 
Berlyną atvyko ir skleidžia 
čia Hitlerio propagandą. 
Neklausyti tų elementų; ku
rie persispausdino iš Hitle
rio laikraščių barbarų me
lus ir propagandą. Neklau
syti tų elementų, kurie tal
pino iš Berlyno Hitlerio 
agento Prano Ancėvičiaūs 
hitlerišką propagandą. Sau
gokitės jų, nes jie buvo ir 
yra hitlerininkai, demokra
tijos neprieteliai, Penkto
sios Kolumnos nariai. •

š.

miais Amerikos vyriausybės žmonėmis, 
pareiškė: ‘Mes kovojame už bendrus 
tikslus. Mes kovojam Hitlerį labiau, ne
gu kas kitas. Nėra nei krislo abejonės, 
kad mes tęsime tas kovas. Mūsų reika
las bendras, mūsų kovos bendros.’

“Kai Litvinovas kalbėjosi su valstybės

V,..

“Ta pagalba ginklais ir karo įrankiais, 
kokią Sovietų Rusija gavo, ligi šiol, iš 
Amerikos nebus nutraukta, nors Vladi
vostoko kelias ir būtų atkirstas.

“Iš visa ko matyti, kad santykiai tar
pe Washingtono, Londono ir Maskvos 
labai geri.”

VENGS ŠTREIKV
Washington. — Amerikos 

Darbo FedėrkcijoS vkldybi 
nutarė vėrigt streiką, idftrit he- 
trukdyt šalies gynimo darbą.

Sovietų oro j ė-Maskva. ■ 
gos parodo 
nacių orlaivyną.
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Tuojau Išgyvendinkime Šitų 
Apsileidimą

Šiuomi atsikreipiant į visus Lietuvių Literatūros Drau
gijos narius ir kuopas, organizatorius ir šiaip veikėjus. 
Reikalas lahai greitas ir labai svarbus.

Centro rekordai parodo, kad dar arti pustrečio tūks
tančio (2,500) mūsų Draugijos narių nėra užsimokėję 
duokles už šiuos (1941) metus. Centre dar nėra gauta 
jokių narinių duoklių net nuo 17 kuopų.

Gi metai jau visai baigiasi. Situacija tokia lie galo rim
ta, jog kiekvienas Draugijos narys, kiekviena kuopa, 
kievienas veikėjas turi tuojau ja susirūpinti. Tai toks di
delis kuopų ir veikėjų apsileidimas, kurį turime tuojau 
prašalint. Neturime nustot nei vieno nario. Į naujus me
tus turime įžengti su pilna armija.

Ar bereikia draugams aiškinti, koks svarbus dabar yra 
momentas? Nereikia, nes kiekvienas ir visi žinote.

Nelaukite, kad kas ateitų ir paragintų duokles užsimo
kėti. Tie, kurie skaitysite šį mūsų atsišaukimų ir kurių 
duoklės į Literatūros Draugija tebėra nemokėtos, tuojau 
susisiekite su kuopos sekretorium ir užsimokėkite. ,Ne
laukite susirinkimo. O tie, kurie esate užsimokėję, para
ginkite tuos, kurie tebėra nemokėję.

Ypatingai atsikreipiame į kuopų organizatorius ir sek
retorius. Draugai, jūsų rankose kuopų vadovybė. Nuo jū
sų priklauso ir kuopų narių stovis. Jūs tupite narių re
kordus. Jūs žinote, kurie tebėra nemokėję už šiuos metus 
duoklių. Nelaukite, kad tie nariai patys ateitų ir pasiū
lytų duokles. Tuojau, perskaitę šitą atsišaukimą, maty
kite tuos narius ir prašykite užsimokėti duokles.

Taipgi svarbu, kad pradėtų nariai mokėti duokles ir už 
1942 metus. Centro išlaidos didelės. Reikia finansų. 
“Šviesos” 4-tas numeris jau spaudoje ir nariai už dienos 
kitos gausite. Šių metų knyga “Sovietų Galybė” taipgi 
jau spaudoje ir pradžioje kitų metų gausite. Ir žurnalo 
ir knygos išleidimas labai pabrangęs. Gi mūsų duoklės te
bėra tos pačios. Jeigu visi nariai užsimokėtų duokles ir 
užsimokėtų laiku, finansiškai mes visai gerai išsiverstu- 
mėme. Bet, kaip matote, kokia didelė narių dalis duoklių 
dar neužsimokėjo. Gi jie žurnalą gavo visus metus! Va
dinasi, nei cento nemokėjo per ištisus metus į Draugiją, 
o iš Draugijos gavo net tris numerius žurnalo “Šviesos” 
ir tuojau gaus ketvirtą!

Ar matote, kokia skriauda Draugijai ir tiems nariams, 
kurie visuomet nuoširdžiai laiku pasimoka duokles? Ati
taisykite šitą klaidą. Nepasilikite Draugijai skalni!

Lauksime ir tikėsimės greito ir nuoširdaus atsiliepimo 
iš visų narių, kuopų ir veikėjų.

ALDLD Centro Komiteto Valdyba:
A. Bimba, pirmininkas
D. M. šolomskas, sekretorius 
Eva Mizarienė, iždininkė

SKAITYTOJŲ BALSAI Į
Progresas ir Regresas

Apie šių dviejų žodžių reik
šmę nors trumpai čionai no
riu išsireikšti,—kaip jie viens 
kitam priešingi.

Progresas—reiškinys labai 
malonus, žmogui prie sielos. 
Kai sutinki progresyvų žmo
gų, su juom tenka pasikeisti 
mintimis, tai pajunti, kad su 
tokiu žmogumi pasikalbėji
mas yra jaukus, nenuobodus, 
laikas bėga taip nejučiomis, 
kad net pats savęs klausi: 
“Kodėl tas laikas taip sku
biai bėga?. . . ” Protaujančiam 
darbininkui šitokią varsą, to
kią jaukią nuotaiką teikia 
progresas!

Regresas, tas priešingas 
progresui reiškinys, yra prik- 
lus, nepakenčiamas, net brit- 
kus.

Ypatingai šiuom momentu, 
kada reakcija visą pasaulio 
žmoniją, didžiumoj darbo kla
sę, jų pačių kraujuos skandi
na! Rodosi, negali nė pamany
ti, kad iš pačių darbininkų 
galėtų atsirast tokių išsigimė
lių, kurie didžiuotųsi regresu 
-reakcija, žmoniją plūkdančia 
kraujuose ir vargų jūroj, šiur
pu ir pamislyti apie tą žodį — 
reakcija!

O bet gi yra žmonių, tokių 
išsigimėlių, kurių visi dorybės 
syvai išsisunkę, kurie yra pa
našūs į išspausto lemono lukš
tą, tinkanti tik išmatosna pa
tekti. Jie yra sunkenybe pa
žangai, jie yra progreso stab
džiai I

Toki išsigimėliai, toki drau
gijos išmatos, tačiaus, labai 
kenkia pažangiems darbinin
kams ir bendrai progresyviš- 
kai visuomenei; Jie turi drąsos 
prisiplakti arba prilysti prie 
rimtai svarstančių savo kla
sės reikalus darbininkų, ir į- 
maišyti savo begėdišką kalbą, 
užstojant žmonijos budelius— 
Hitlerį ir jo kruvinąjį naciz

mą. Tokie atsilikę nuo gyve
nimo žmonės, neišmanėliai, 
drįsta bjauriausiai šmeižti 
darbininkus ir darbininkų kla
sės vadus. Ypatingai tokie ele
mentai bando niekinti Staliną, 
kuris šiandien yra gerbiamas 
viso pasaulio demokratinės 
žmonijos, yra gerbiamas net 
tokių valstybių, kaip Anglija 
ir Amerikos Jungt. Valstijos, 
kurios bendrai su Sovietų Są
junga stoja už sunaikinimą 
žmonijos pabaisos — hitleriz- 
mo, gręsiančio viso pasaulio 
žmonijai.

Kai mūsų šalis, Anglija ir 
Sovietų Sąjunga sutelktomis 
jėgomis kovoja prieš visų tau
tų vergėjus — Hitlerį, Musso- 
linį ir Japoniją, — tai progre
se labiausiai atsilikusios žmo
gystos veblena nesąmones, 
trukdo pažangųjį judėjimą, 
tarytum jie kieno pasamdyti. 
Argi tie lemonai negalėtų nu
stoti vėpčioję bent šiuom svar
biuoju momentu, kai vedama 
kova, kai varomas intensyvus 
darbas už laisvę, žmoniškumą 
ir progresą ? Tokiems kas 
nors turėtų uždaryti kakari
nes, kad jie — kad ir per savo 
žioplumą — netarnautų hitle
rinei propagandai!

Mūs apylinkėje tokie lemo
no lukštai kur tai girdėję, kad 
buvęs “Tėvynės” redaktorius, 
tas baigusis kiaulių auklėjimo 
filosofiją, rašė apie “Laisvės” 
redaktorių A. Bimbą, būk jis 
iš “Laisvę” skaitančių darbi
ninkų prisiplėšęs net $80,000 
ir susikrovęs juos į banką. Ir 
kas tai privertęs banką atida
ryti rekordus ir parodyti, kad 
tikrai taip yra.

žinoma, “Laisvę” skaitan- 
tie, ir žinantieji, kas ją' ir ko
kiems tikslams leidžia, — ge
rai žino, kiek prie jos dirban
tieji darbininkai ir algų gau
na. Į jokius pleperius ir jų 
plepalus jie nekreipia dėme-

THIS YEAR

DEFENSE
The present that is appreciated 
by the one who receives it and 
every one in America—the pres
ent that brings joy and safety 
while protecting against infla
tion.

šio, nes jie žino, kad tie pan- 
taplinio pašto nešiotojai savo 
proto tobulinimui neskyrė jo
kį centą, bet jo (proto) nuodi
jimui, — nė šimtų nesigailėjo 
kol jiems neužėjo “depresi
ja.” Dabar, žinoma, jie turi 
gyventi nuotrupomis, kokias 
bedarbiams išmetama. Bet ir 
dėl tų šalpos trupinių turėjo 
kovoti organizuoti darbinin-* 
kai, ir tik per griežtą kovą 
šis tas išgauta. Bet tie nė sau, 
nė kitiems netikę žmonės, vie
ton būti dėkingais, kad susi
pratę ir organizuoti darbinin
kai šį-tą ir jiems iškovojo, — 
jie juos tik šmeižia, apie juos 
pletkavoja. Jeigu tokios rū
šies žmogpalaikius paprašai 
paimti darbininkišką laikraštį 
į rankas, kuris prakrapštytų. 
jiems akis, tai jie į tave spjau
do, tau bando pakenkti. Todėl 
ir negalinga praleisti tylėjimu 
tokių elementų dvasinį supu
vimą, jų atžagareiviškumą.

žymėtina dar ir štai kas: 
Kiek turi visuomeninės svar
bos ano kiaulių veislių žinovo 
redaktoriaus-advokato paleisti 
spaudoje plepalai? Ką jis ga
vo ir atsiekė su tuo savo me
lu ?.. . Man vienas medicinos 
daktaras pasakė 1908 metais, 
kad pas tą didelį žmogų “ne 
viskas namie.” Ir tas ano dak
taro pasakymas šiandien pa
sitvirtina . . .

J. Ramanauskas.

Baltimore, Md.
Arki-vyskupo Curley “Išmin
tis”. Neduoda Pilietybes. Gau
do Smetimšalius. Bruzda Ug

niagesiai. Neleistinas 
Apsileidimas

R. katalikų arkivyskupas 
M. J. Curley gyvena North 
Charles gatvėje, Baltimore, 
Md.

Gruodžio 7 d. Japonijos 
plėšrūnai pasalingai užpuolė 
Amerikos Jungtinių Valstijų 
teritorijas Ramiajame vande
nyne ir pradėjo ten savo žvė
riškus žygius. Ant rytoj aus po 
to, gruodžio 8 d., Baltimorės 
“The Sun” reporteris užklau
sė arkivyskupo Curley, ką jis 
apie tą Japonijos įsiveržimą 
mano. Curley reporteriui at
sakė :

“We might as well have a 
war in the Pacific. We’re out 
looking for war, arent we? 
We’re out looking for war in 
the Atlantic, so why not in the 
Pacific? In fact, we’ve got a 
war in the Atlantic. We’ve 
had one there ever since the 
order to shoot on sight went 
out. 1

“We’re not satisfied. We’re 
looking for war, so I see no 
reason why we should not 
have a war in the Pacific, on 
all the seven seas and every
where.’L

Kaip matote, arkivyskūpas 
Curley nekaltina nacių Vokie
tijos, kuri Atlantiko vandeny

se užpuldinėjo ir skandino 
Amerikos ir kitų neutralinių 
šalių laivus. Jis apkaltina šią 
šalį, būk ji pati jieškojosi ka
ro Atlantike (We’re out look
ing for war, aren’t we?). Ne
kaltina jisai nė Japonijos, iš 
pasalų užpuolusios mūsų ša
lį, nes, pasak jo, ir čia Ame
rikos valdžios kaltė—“we’re 
looking for. . .” Ar reikia ar
šesnio pro-nacizmo ?

Gruodžio 9 d. tas dvasiškis 
bandė jau teisintis to paties 
laikraščio reporteriui, būk jis 
tuomet, kai kalbėjęs su repor
teriu, tai dar nežinojęs apie 
Japonijos žygius prieš šią ša
lį. žinoma, ir čia to kunigu- 
žio tik “gudravojimas.” Tik 
įsivaizdinkite : S e k m a d ienį, 
gruodžio 7 d., japonai užpuo
lė Ameriką; pirmadienį, gruo
džio 8, 12:30 vai. po pietų 
AJV kongresas paskelbė Ja
ponijai karą, o jis, arkivyskū
pas, apie visa tai sužinojęs tik 
“pirmadienį, gruodžio 8, 7:30 
vai. vakare.” Reiškia, apie 30 
valandų vėliau po visų įvykių! 
Ir kas norės tikėti, kad tas 
jėzuitas būtų tokiu ignoran- 
tu?... Jis tokiu ir nėra; jo 
“nežinojimas” atsiduoda pro* 
nacizmu.

Prieš kiek laiko, arkivyskū
pas Curley pakėlė lermą spau
doj, kad AJV valdžia neduo
tų Sovietų Sąjungai pagalbos, 
ba Stalinas, esą, “išdavikiš
kas” (“treacherous”), galįs 
bile kada padaryti taiką su 
Hitleriu ir t.t. Hearsto laik
raštis “News & Post” per ke
lias laidas, didelėmis raidėmis 
dėjo Curley’o tą niekšišką 
šmeižtą prieš Sovietų Sąjun
gą! ’

Teisėjas Coleman atmetė 
34 ateivių prašymą pilietybės 
popierų. Atmesti nuo gavimo 
pilietiškų popierų yra vokie
čiai, italai ir vienas finas. Tei
sėjas Coleman pareiškė, kad 
esant nepaprastam stoviui ša
lyje, jis priverstas atsisakyti 
nuo iki šiolei praktikuojamų 
tiesų. Teisėjui pareiškus savo 
nusistatymą, kilo panika tar
pe tų, kuriem atsakyta duoti 
pilietybė. Buvo girdima daug 
verksmo ir dejonių.

Baltimorės > policija Suareš-. 
tavo per keliais karo dienas 71 
ateivį—vokiečių, italų, kelis 
japonus ir keletą finų.

Baltimorės ^miesto ughiage- 
siai pradėjo organizuotis į sa
vo organizaciją (uniją).

ši ugniagesių organizacija 
davė reikalavimą • ugniagesių 
viršininkams, kad jie pripa
žintų jų organizaciją. Taipgi 
ugniagesiai davė tam tikrų 
reikalavimų Fire Board,-—pa
kelti daugiau algos ir turėti 
balsą išreiškimui savo pagei
davimų, siekių, bei kritikos 
ugniagesių Boardui.

Paskutiniais laikais mūsų 
organizacijų nariai pradėjo

i .. 5

kiek apsileisti lankyme savo 
susirinkimų. L.D.S. 48 kuopos 
ir L.D.S. 25 kuopos ir Lyros 
Choro praėjo metiniai susirin
kimai, bet buvo gana silpnoki. 
Reikėjo rinkti valdybas, o na
rių neatsilankė tiek, kiek tu
rėjo atsilankyti.

Tokiam svarbiam momente, 
kada fašizmas kaip koks tig
ras stovi prie mūsų durių— 
mes praleidžiam dalykus kaip 
ir nieko nebūtų... šiandien, 
kada žmonės mums pritaria, 
kada veikimas turėtų pakilti, 
mes miegame...

J. Balsys.

Wilkes-Barre, Pa.
Žinelės Iš Mūsų Miesto
Mūsų mieste ir vėl iškilo 

naujas streikas,-r—Martz Bušų 
kompanijos aptarnautojai su
streikavo.

Šios kompanijos darbininkai 
dažnai streikuoja, kad apgint 
savo iškovotas teises.

American Stores darbinin
kai dar vis streikuoja. Strei
kas iššauktas buvo gana pla
čiai.—Nuo pat Shickshiny, lig 
Durya. Bet šis streikas jau 
eina prie užbaigos.' Gruodžio 
15 d. streikieriai užims savo 
vietas krautuvėse, kaip pra
nešė vietos spaudai unijos vir
šininkai. Streikas bus laimė
tas.

šiuom laikotarpiu ant Carey 
Ave. tilto buvo net dvi nelai
mės : “nuvažiavo” nuo tilto 
ant salos net du automobilis

kėje, visi darbai turėtų, būt 
nuo dienų apmokami, o ne 
aht kontrakto dirbama. Bet 
mūsų mainierius tankiai ten
ka užgirsti kalbant, kad jiems 
esą permažai valandų dirbti. 
Sako, kad dirbtum nors 9 va
landas, tai galėtum pasidaryt 
dienos užmokestį.

Pirmiau, kada mainos ma
žai dirbdavo, tai visas pra
keiksmas nuo daugelio mai- 
nierių tekdavo Sovietų Sąjun
gai. Būk tai iš Sovietų Sąjun
gos daug anglies Amerikon 
įvežama, ir už daug pigesnę 
kainą parduodama, tai už tai, 
esą, “mes švenčiame.”

Lokalų susirinkimuose net 
rezoliucijas priimdavo, kad 
|sustabdyt tą anglies įvežimą 
i čionai.

O dabar, kada dirba dvi 
dienas į savaitę, tai visi tyli... 
Bet jau nekeikia nei Sovietų 
Sąjungos.

Wilkes Barre nekurie fašis- 
tuojanti lietuviai gana drąsūs 
pasidarė. Jie net laiškus pra
dėjo siuntinėt nekuriems vie
tos* ir apylinkės veikėjams. 
Laiškai tokio turinio, kaip kad 
Dr. J. J. Kaškiaučiui buvo

tai, kur per abi tas nelaimes 
žuvo 5-kios gyvybės. Mat, ant 
tilto yra staigus užsisukimas, 
tai ten jau daugeliui teko nu
važiuot per tvorą žemyn.

čia, kaip ir didesniuose 
miestuose, pavarčius vietos 
spaudą, matosi daug nuveiktų 
blogų darbų: vogimas auto
mobilių, plėšimas krautuvių, 
ir kitokios blogybės.

Gruodžio pirmos dienos 
“Laisvės” laidoje d. Dėdė Vin
cas pakėlė klausimą apie uni
jos viršininkų didžiules algas, 
o taipgi ir apie eilinių unijis- 
tų darbininkų algas. Tiesa 
pasakyta apie viršininkų al
gas, bet apie paprastų darbi
ninkų uždarbį,—daug perdė
ta. Uždirbančių tuos 7 dole
rius į dieną, yra labai mažai. 
Didžiumai “užtenka” 4 dole
rių į dieną. O jeigu pasiekia 
$5, tai jau nieko nė nesako: 
nekeikia nei unijos viršinin
kų,' nei bosų. O kiek sykių 
darbininkas turi sugrįžti namo 
negavęs dirbti dėl visokių 
trūkumų ne iš jojo kaltės, kur 
jam nieks užtai nė centą ne
atlygina? Labai daug. Ir uni
jos viršininkai nieko šiuo 
klausimu neveikia,—jie nesi
rūpina, kad nors kiek page
rint eilinių darbininkų būvį. 
Bile jiems užtenka atčekiuot 
iš tavo “pėdės” dėl savo di
delių algų, tai jie nesirūpina, 
ar tau kiek liko, ar ne.

žinoma, čia daugumoje pa
čių mainierių kaltė, kad ne
kovoja už savo reikalus.

Čia, kietųjų anglių apylin-

pasiuntę.
| Tie žmonės labai blogą dar
ybą atlieka,—žemina visų lie
tuvių vardą! Mūsų šalis kovo
ja už demokratiją, ir jau 
daug gyvasčių žuvo, o jie vis- 
tiek darbuojasi už fašizmą. 
Tie laiškai gal pasiekt pašto 
viršininkus? ir tų laiškų auto
riai gali susilaukti daug ne
smagumo.

Skaitęs Laišką.

Lowell, Mass.
Pasiryžę Gint Savo Šalį

Kuomet Japonijos draskū- 
nai užpuolė iš pasalų mūsų 
kraštą ir čia tapo paskelbta, 
jog reikalinga visos tautos 
vieninga parama krašto apsi
gynimui, kad tam reikalingi 
vyrai iki 45 metų amžiaus, 
tai į paskirtą vietą, taip vadi
nama: “Senas Paštas”, pribū- 
na visokio amžiaus ir net ne
visai sveiki žmonės—liuosno- 
riai, siūlydamies, kad juos 
priimtų į šalies apsigynimo 
skyrius, kur kas geriau tiktų.

Gruodžio 10 dieną vienas 
jaunas vyrukas su viena akia 
atėjo ir prašėsi, kad jį pri
imtų. Jo pasisiūlymas buvo 
labai įvertintas, bet su viena 
akia jaunuolį negalėjo pri
imti. Vyrukas dikčiai susi
graudino, kad jis netinka ir 
nebegali savo tėvynės labui 
pasitarnauti. Bet mes be kojų, 
be rankų ir net be akių, bile 
tik su galvom, galėsime daug 
kuo pagelbėti kovai su prie
šais, jeigu tik būsime vieningi.

J. M. Karsonas.

f

L. 886

Mums nėra leistina skelbt žemas kainas, tačiau* mūs kainos yra daug žemesnės 
už reguliares kainas. Ateikite ir persitikrinkite, taipgi mūsų KaJifomiSki Vynai gero 
skonio ir žemos kainos. Pirkite likerius kaipo Kalėdų dovanas savo draugams, 
nes jiems tikrai patiks ir jums nereiks rūpintis ar patenkinote dovanom, nes likeriai 
kaipo dovanos tikrai bus {vertinti.

Manhattan Liquor Store yra didžiausias, labiausia patikimas ir žemiausios 
likerių ir vynų kainos Williamsburghe

Tel. EVergreen 7-1645

"Special

Jums Tikrai Reikės 
LIKERIŲ IR VYNŲ

Kalėdų'ir Naujų Metų Šventėm
Visų plačiai žinomų likerių yra labai nužemintos kainos mūsų krautuvėje. 

Tačiau mes nežinome kaip ilgai laikysis taip žemos kainos.
Kalėdos arti. Neatidėliokite, pirkite dabar, nes greit gali būt per vėlu 

nusipirkti už taip žemas kainas.
TIKRAI VIRKITĖS VYNUS IR LIKERIUS IS

Manhattan Liquor Store
FM Uoltl C-ltnU>(C< 264 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didžiausia krautuvė Williamsburge, ir visados žemiausios kainos 
ir geriausios kokybės likeriai.

PASINAUDOKITE ŽEMOMIS KAINOMIS
CALVERT THREE FEATHERS And
WILSON SHENLEY
CARSTAIRS GOLDEN WEDDING Many
SEAGRAMS ANCIENT AGE Many
OLD OVERHOLT GREEN RIVER

MoreMT. VERNON OLD SHENLEY BONDED
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(Tąsa)
Tokios rūšies veiksmuose pas mus bu

vo pastebimas didesnis sistematingumas, 
negu ieškant viešbučio. Gyvenant pus
antro mėnesio Jungtinėse Valstybėse 
mums taip nusibodo amerikietiška virtu
vė, jog mes būtume sutikę valgyti bet 
kurį valgį — italų, kinų, žydų, kad tik 
ne “breakfast number two” arba “dinner 
number one,” kad tik ne šį numeruotą, 
standartizuotą ir centralizuotą valgį. Ap
skritai, jei galima kalbėti apie blogą val
gių skonį, tai amerikiečių virtuvė be abe
jo yra išreiškimas bloęo, kvailo ir eks
centriško skonio, iššaukusio pasaulin to
kius junginius, kaip saldūs raugyti agur
kai, bekonas keptas ligi faneros kietumo 
arba akinančio baltumo ir visai be sko
nio (ne, vatos skonio) duona.

Todėl mes švelniai pažvelgėme į be- 
šviečiančią iškabą “Original Mexican 
Restaurant” — “Tikrasis meksikiečių 
restoranas”. Iškaba siūlė palaimą ir mes 
greitai nuėjome į vidų.

Ant restorano sienų kabojo ryškūs ir 
gražūs meksikietiški kilmai, padavėjai 
dėvėjo oranžinius šilko marškinius ir 
šėtoniškus girtuoklio kepenų spalvos 
kaklaryšius. Sužavėti šios, kaip sakoma, 
spalvų orgijos, mes nerūpestingai čiauš
kėjome, besirinkdami sau patiekalus. Už
sakėme sriubą, kurios pavadinimą čia 
pat pamiršome, ir kažkokį daiktapalaikį, 
pavadintą “enčalada.”

Sriubos pavadinimas užsimiršo, nes 
jau pirmas jos šaukštas išmušė iš galvos 
visa, apart noro stverti ugniagesių žar
ną ir užlieti lauž-ą burnoje. O kai dėl 
“enčalados,” tai buvo ilgi apetitiški bly
neliai, sutaisyti su raudonaisiais pipirais, 
supiaustyti plonai, kaip artilerijos para
kas ir užpilti nitroglicerinu. Iš tikrųjų, 
be ugniagesio kepurės sėsti prie tokių 
pietų — neįmanoma. Mes išbėgome iš 
“Original Mexico Restaurant” alkani, 
pikti, žūsta nuo troškulio. Po penkių mi
nučių mes jau sėdėjome vaistinėje, pa-* 
čioje tikriausioje amerikietiškoje “Drug- 
Store” ir valgėme (o pažeminime!) cent
ralizuotą, standartizuotą ir numeruotą 
valgį (kurį keikėme tik prieš pusvalan
dį), prieš tai išgėrę po dešimtį butelių 
“Ginger Ale.”

Vos vilkdami kojas po šitų baisiųjų 
nuotykių, mes leidomės vaikščioti po 
Sąnta-Fe. Amerikietiškos plytos ir medis 
išnyko. Čia stovėjo moliniai ispaniški na
mai, paremti sunkiais kontrforsais, iš po 
stogų kyšojo keturkampiai arba apvali

palubių balkiai. Gatvėmis vaikščiojo kau
bojai, stuksendami aukštomis kulnimis. 
Prie kino privažiavimo atsirito automo
bilis, iš jo išėjo indėnas su žmona. Indė
no kakta buvo aprišta ryškiai raudonu 
raiščiu. Ant indėnės kojų buvo matyti 
storps baltos apvajos. Indėnai užrakino 
automobilį ir nuėjo žiūrėti filmos. Aukš
toje avalinės valymo magazino estradoje 
sėdėjo keturi amerikietiški vaikai su pri
glostymais plaukais. Jiems buvo trylika - 
keturiolika metų ir jų išvaizda buvo ypa
tingai nepriklausoma.

Misteris Adamsas ilgai žiūrėjo į vai
kus ir, pagaliau, pavadinęs juos “serais,” 
pasiteiravo ką jie mano daryti šį vaka
rą.

— Mes valome batus, — pasakė vienas 
vaikų, — nes einame šokti.

Daugiau nieko nepavyko iš jaunųjų 
serų ištraukti, ir mes nuėjome į savo ko
telį kur šnypščiantis centralinis Šildy
mas mūsų kambarių orą sušildė ligi dvi
dešimt penkių laipsnių.

Temperatūros srityje amerikiečiai lin
kę į kraštutinumus. Dirba perdaug pri
kūrentose būstinėse ir geria perdaug 
šaltus gėrimus. Visa, kas patiekiama ne 
karšta, patiekiama kaip ledas. Vidurio 
nėra.

Karštis numeryje, ir dar ne visai už
gesinta “enčalados” liepsna padarė tai, 
jog iš ryto mes atsikėlėme išdžiovinti, 
gerai įkaitinti, pasiruošę tolimesniems 
nuotykiams.

Santa-Fe — sostinė New-Mexico štato, 
jauniausio Jungtinių Amerikos Valsty
bių štato. Jauniausiojo štato sostinė — 
vienas seniausių Amerikos miestų. Ta
čiau, be keleto tikrai senobinių pastatų, 
visi kiti miesto namai — švarutėliai, 
naujintelaičiai, pastatyti senų ispaniškų 
misijų stiliumi. Visas miestas kažkoks 
dirbtinas, tarsi padarytas Amerikos tu
ristams.

Ilgame senų gubernatoriaus rūmų pas
tate dabar yra New-Mexico muziejus, 
kurio eksponatai teikia gana gerą su
pratimą apie indėnų, ispanų ir meksikie
čių materialinę kultūrą. Senienų pas 
amerikiečius labai maža; jie susižavėję 
jomis, rūpestingai jas saugoja ir į turis
tus, besidominčius senienomis, nežiūri 
kaip į pajamų šaltinį. O, jums be galo ro- 
dinės, aiškins, teiks spausdintą puikiai 
išleistą medžiagą! Visa tai nemokamai. 
Net ir už įėjimą į muziejų mokėti nerei
kia.

(Bus daugiau)

miau su juo išsikalbėki, Ši 87* 
kį turėjau tą progą. Syki 
kubaitis man sake, kad Gla- 
dkauskas yra “įdomus senis?’ 
Ištikro, jis įdomus, tik neat
rodo senis, nors sako jau virš 
70 metų turįs.

Gladkauskas yra kelių ko- 
misionierius. Jis buvęs miestu^ 
ko majoru. Jau nuo senai jis 
vis turi tai vienokį, tai kitokį 
urėdą.

Į Westvillę jis atvykęs ka
da vos užsimezgė. Taigi, jis 
augino miestuką ir, natūralu, 
jaučia turįs teisės būti virši
ninku.

Jis pilnas humoro. Kalba 
su kalbos figūromis, kartais 
turi pagalvoti, ką jis sako.

Gladkauskai turi vieną duk
terį,. kuri dabar mokytojauja 
čionai High Schoolėj. Visi gi
ria ją esant gera, mandagi ir 
rūpestinga mokytoja.

Su Gladkausku gerai išsi
kalbėjome apie miestuką ir 
kitus dalykus.

Su Jokubąįčiu jiedu juokus 
krečia vienas iš kito, Jis va
dina Jokūbaitį “buržujum,” o 
anas jį “bolševiku”.

čionai mes gerokai užtruko
me.

Beje, čia sutikome ir J. Bra
zą, “Vilnies” skaitytoją ir taip 
jau mandagų žmogų. Gerai ir 
su juo pasišnekėjome.

Barbenai abu taipjau man
dagūs, svetingi žmonės.

Miestuko Majoras
Miestuko majoras dabar 

yra Charles Bajorinas, čiagi- 
mis lietuvis, ir Liet. Darbinin
kų Susivienijimo narys. Pas 
jį neteko užeiti. Girdėjau, 
kąd jis sergąs, tai nenorėjau 
“baderiuoti” žmogų.

Miestuko tarybos keli na
riai irgi yra lietuviai, kiti iš 
italų, slavokų, bet vis jau čią- 
gimiai.

Rodos miestukas tvarkomas 
gerai. Jis gan švarus ir tvar
kus. Pirmiaus buvo įtartinų 
įstaigų, bet dabar išvalyta.

Jei mainos geriau dirbtų, 
čia būtų gan smagu gyventi. 
Peabody kasyklos dirba ne
blogai, bet jose dirba dau
giausia ne vietiniai. O kitos 
kasyklos yra “captįve” plieno 
kompanijos ir mažai dirba. 
Sako, tik kada streikas kitur, 
čia gerai dirbama.

Anglies dabar reikia. Val
džia turėtų pridaboti, kad vi
sos kasyklos dirbtų.

Buvome užėję ir pas kunį-

kuris tąip pat yra armijoj, 
North Carolina, Jinai irgi ten 
dirba prie Raudonojo Kry
žiaus slauge.

$mągų buvo girdėti, kad 
Mažeikučįaį taip gerai išsila
vinę ir svarbias vietas turi ka
riuomenėj. Dabar jie bus la
pai reikalingi Dėdei Šamui, 
kuomet Japonija puola Ame
riką ir kuomet mums tenka 
svarbi rolė stoti su Sovietų 
Sąjunga ir Anglija sutriuškin
ti fašistinę ašį.

Sustojome pas mano seną 
pažįstamą, SLA veikėją Kra
ną Paulių, kuris ir dabar yra 
didžiosios SLA 29 kuopos 
pirmininkų.

Paulius yra vedęs westvilie- 
tę. Turi sūnų ir dukterį. Vai
kai labai mandagūs ir svetin
gi. Jaunas Pauliukas matyti 
bus lakūnas. Jis dįrba ir dirba 
modelius orlaivių. Jis labai su
interesuotas inžinieryste, ypač 
aviacijos.

Visa Paulių šeima svetingi, 
čia mes ir užkandome bisku- 
tį, o važinėjant, vaikštant 
tas labai pravartu.

Pauliai turi namus ir žemės 
šmotuką miestuko pakraštyj, 
kaip ir Mažeikai.

Iš čia važiavome į George
town, bet apie tai kitą sykį 
parašysiu.

Smagu pasakyti, kad visi, 
pas kuriuos susitikome, atsi
naujino “Vilnį”, taipgi trys 
nauji užsirašė.

Dabar karams einant, kas
dieninis laikraštis labai rei
kalingas, ypatingai geras laik
raštis, kuris kovoja prieš fa
šizmą ir rūpinasi teikti visas 
reikalingiausias ir svarbiau
sias informacijas savo skaity
tojams.

O “Vilnis” yra tokis laik
raštis. V. A.

medicinos daktaro mokslą 
baigęs Franci jo j, ir sugrįžęs 
Lietuvon užsiiminėjo daktaro 
profesija. Atvažiavęs Ameri
kon praktikavo keliose ligo
ninėse. Dabar turi savo ofisą 
337 Helen Str., McKees 
Rocks, Pa.

J. Miliauskas.

Argentina, kaip teigiama, 
paskelbs karą Vokietijai, 
Japonijai ir Italijai.

London, gruod. 16. — 
Anglai nelabai tikisi atlai- 
kyt Hong Kongą, kurį di
džios japonų jėgos šturmuo
ja.

| Kalėdų Šventėm
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Westville, Ill.
Pas Westvilles Lietuvius 

Apsilankius
Westville, Ill. — Šis mies

tukas tur būt labiau lietuviš
kas, negu bent kuris kitas 
Jungtinėse Valstijose. Jo 3,- 
600 gyventojų daugumą suda
ro lietuviai. Valdžia irgi yra 
lietuvių rankose. Lietuvių yra 
mokytojų pradinėj įr aukštes
nėj mokykloj. Visi svarbesni 
bizniai irgi lietuvių.

Važiavome Čįa į Povilo Stul- 
ginsko laidotuves, bet turėjo
me aksidentą ant kelio, tai 
nesuspėjom. Labai gaila. Dar 
labiau apgailėtina, kad Čia, 
kaip Kastantas Jokūbaitis sa
kė, jau kelintu kartu kas nors 
pavėluoja į laidotuves.

Atsiprašau Stulginsko vai
kus, paaiškindamas, kas atsiti
ko.

Stulginskas čia buvo gerai 
žinomas. Ilgą laiką jis dirbo 
pąštui vežiodamas laiškus ir 
siuntinius. Pastaruoju laiku jis 
sirgo įr gulėjo ligoninėj.

Stulginskienė jau seniau nu
mirus. Liko keturi vaikai, du 
a^nūs ir dvi dukterys, ^isi že- 
noti. Dukters mokytojavę čia. 
Dabar vedusios ir auklėja šei
myną.

Laimingos joms ir jiems 
kloties.

Atvykus 140 mylių nesino
ri be nieko atgal gryžti. Tad 
nusitarėm aplankyti pažysta
mus ir “Vilnies” skaitytojus, 
kurių prenumeratos jau pasi
baigė ar baigiasi.

Pirmiausia užėjome pąs L. 
Batiką, kuris turi taverną ant 
W Main gatvės. Užėjome ir

į jų namus. Butikai turi du 
sūnus. Vienas su jais gyvena, 
kitas yra armijoj, Scott Field, 
111. Butikai gražiai gyvena, 
priimni žmonės.

Sustojom ir pas Deltuvus, 
kurie turi taverną ir groser- 
nę. Su Deltuva buvo įdomu 
pasikalbėti, nes jis Wetsvillej 
gyvena nuo 1902 metų. Į Am
eriką jis atvyko 1900 metais. 
Gyveno Mahanoy Plains, pas
kui atvyko čia.

Kada jis atvyko j Westvįllę, 
čia dar veik ir kaimo nebuvo. 
Jis pasakojo apie miestuko 
gyvenimą seniau, apie lietu
vius.

Deltuvai turi tris vaikus. Jų 
duktė gyvena Chicagoj, o sū
nūs gyvena su tėvais.

Matyti nemažą biznį jie ve
da, nes mačiau didelį troką 
su Deltuvos vardu ir antrašu.

Norėjosi ilgai kalbėtis, bet 
ir jie ir mes laiko daug ne
turėjome.

pasukome pas Adominus, 
man jau senai pažystamus. 
Jie gyvena bįskutį toliau į pie
tus. Adominai yra veiklūs 
žmonės pažangiose organiza
cijose. Jis yra LDS kuopos pir
mininkas, o jinai sekretorė. 
Jie turi du sūnų. Vienas bai
gė biznio kolegiją ir dirba 
valdžios darbą prie namų ver
tinimo ir statymo. Jis dar jau
nas vyras, rodos 20 metų,.

Adominienė gimus Wilkes- 
Barre, Pa. Ji kalba ir rašo 
lietuviškai, kaip ir angliškai.

Jaunesnysis Adominų sūnus 
Viktoras dirba namie su tė
vais.

Adominienė yra ' viršininke 
ir Moterų Apšvietos-DrąugL 
joj, kuri jau minėjo savo 20 
metų sukaktį.

Buvome užėję valgyti pas 
Radzevičius, kurie turi vieš
butį ir valgyklą ant kampo 
Main ir State gatvių, tai pa
čiam miestuko centre. Radze- 
vičiai jau apie 32 metus čia 
gyvena. Jie taipgi atvykę iš 
Pennsylvaniaos, rodos, iš She
nandoah.

Radzevičių vienas sūnus mo
kytojauja High Schoolėj šia
me miestely. Kitas veda biznį 
su tėvais.

Radzevičienė iš Lietuvos at
važiavus būdama mergaičių-? 
kę.

Apsinakvojome pas Kvietin- 
skus. Ant rytojaus talkon sto
jo K. Jokūbaitis. Jie senas šio 
miestuko gyventojas ir veik 
visus lietuvius pažysta.

Nuvykome pas Barauską 
pasveikinti jį. Jis pats prenu
meratą atsinaujino būdamas 
Chicagoj.

Jokūbaitis su mano žmoną 
taipgi aplankė Shemulį, A. 
Kvietinską ir kai kuriuos ki
tus. Shemulis senas pažangio
se organįzacijose veikėjas, 
taipgi dienraščio skaitytojas.

Paskui užėjom pas Barberį 
į taverną, čia besikalbant at
ėjo daugiau lietuvių. Barber 
riai turi tris vaikus. Dvi duk
terys gyvena Chicagoj, čįa pat 
netoli “Vilnies”, ant 36th ir 
Union Avė.

Mrs. Barber Westvillej gi
mus ir augus. Kada Jokūbaitis 
pąsakė, atsiminiau ir aš, kad 
ji dainuodavus mūsų parengi
muose, mitinguose. Jinai vi
suomet šiuo tuo padūdavus. 
Dabar bizniavo j a.

“jdomus Senis”
Buvau girdėjęs apie Petrą 

Gladkauską, bet neteko pir-

gą Vipartą, kuris yrą klebo
nas nepriklausomos lietuvių 
bažnyčios. Jis buvęs rymiopų 
kunigu, pusėtinai buvolnas 
žmogus, važinėjęs ir Pietų 
Amerikoj ir kitur.

Čia jis atvykęs iš Rittsbur- 
gho. Jis turi ir kamendorių 
Baranauskutį.

Kitas lietuvių (rymionų) 
kunigas yra Paukštys, rodop 
iš Kingston ar Edwardsville, 
Pa. Jis čiagimis lietuvis. Sako, 
lėtas žmogus, niekam neįsi- 
pykstąs.

Pagalios, važiuojant į Ge
orgetown, sustojome pąs Ma
žeikius. Man jie pąžyątąmi 
kiek tiek. Qeri žmonės.,

Mažeikių du sūnūs yrą ąvią? 
cijoj. Vienas jau keturi pie
tai tarnauja armijoj ir jau 
yrą “testeriu” orlaivių, Wal
lace, Texas. Bandymas orlai
vių, kada jįe padirbama, yra 
labai svarbus darbas. Tik ge
riausi lakūnai tam imami- D 
to matyt, kad Mažeikųtis yra 
pasižymėjęs aviacijoj.

Jų kitąs sūnus irgi aviaci
joj.

Jų duktė vedusi Mpkunųką,

McKees Rocks, Pa.
Pas mus gyvenimas “va

žiuoja” sau paprastu keliu. 
Dėlei karo, kąip kitų tautų, 
taip ir lietuviai žmonės susi
rūpinę. Labiausia nerimsta lie
tuvės motinos, Kurios turi pa
augusius sūnelius. Jos bįjo, 
kad karo šmėkla jų sūnelių 
neprarytų.

Darbai • Patyrę darbininkai 
dirba gerai ir uždirba neblo
gai. Nepatyrusiam darbinin
kui darbas gauti yra sunku.

Lietuviškam judėjime: Vei
kimas pas visokio įsitikinimo 
lietuvius nėra labai aktyvus. 
Dalinai veikia A.L.D.L.D. 40 
kp., bet geriausia veikia ir ge
riausia stovi LDS 142 kp. 
(buvusi Ą.P.L.Ą. £-ra kp.) šio 
gruodžio mėnesio susirinkime 
kuopos komitetas raportavo, 
kąd už lapkričio mėnešį, iš 
kįiųbo apyvartos, kuopai liko 
mėnesinio pelno $40^.62. Ap
art nąmų nuosavybės, “gry
nais” pinigais kuopa turi jau 
virš $4,700. Kuopos jaunuo
liai jau irgi turi atskirą ne
blogą savo finapsinį fondą. 
Į kuopą naujų narių prisirašo 
tąipgi. Šio mėnesio susirinkime 
prisirašė 3 nauji nariai, tai 
Jablonskis su savo motere, ir 
vienas žymus ąplikantąs, tai 
daktaras L. Kabakeris. Taigi 
Pittsburgho ir apylinkės kuo
pos, McĘees Rocks L.D.S, 142 
kuopa, jau turi savo nariu me
dicinos daktaru.

Daktaras L. Kabakeris gi
mę^ ir augęs Uetųvoj, 38 me
tų amžiaus, gražiai lietuvįškai 
kalba, mokslą ėjęs Lietuvoj,

I.OKIMEK RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

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

, Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų jlarbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

•
GASPADORIŠKAI NUVIRTI 

KOPŪSTAI IR BARSČIAI.
ATDARA NUO ANKSTI UYTO IKI VĄLAI VAKARO 

Penktadieniais įr ^štadienįąis atdara per paįctį
Visad ą yru plęnlškų valgių |r daržovių — ylytų ..bf žalių,

;;V. ’ .. . ' :'' į į, .. /.'■ .

u
BLENDED- 64' 
20’ 4 YRS.OLD 
tQ’ b XR5.OL0 

2.39 1.24 
qt. pt.

Imperial 
į *2^5 
Pt. $1.66

Rūšių
Vynų

Importuotų 
Degtinių

Apart kitko didelis pasirinkimas renginių daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

436 South 5th Street
Blogas nuo Hewes St elevelterlo stoties.

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomip 
atdaras nuo l vaL 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
TęL Evergreen 4-9508

i
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JAPONAI BOMBARDAVO DVI HAWAII LIETUVIŲ IR KITU R^veltas Paskyrė
SALAS; AMERIKOS LAIVYNAS

veda mūšius prieš juos
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

laivynb jėgos tėbevėda veiksmus prieš priešą.
Wakė salą dar du kartu bombarduota iš oro. Wake 

ir Midway salos atremia priešo smūgius.
Kato bėp&rtttientas šį rytą išlėido sekaftią prdriešimą

Fiiiįrifflį Sritis. — frifešaš tik menkai teveiki iŠ oro. 
KetUri japoną lėktuvai buvo nušauti žemyti. Amerikos 
armijos bombariėšiai iš naujo atakavo japoną laivus 
ties Legaspi ir sunkiai sužeidė vieną priešo laivą ga- 
bendhtj kariuomenę. Negauta pranešimą apie jokius 
veiksmus ant žemės.

Nėra pranešimų apie jokias permainas padėtyje ki
tose srityse,
Arniijos pranešimas:

Fiilpiitą Sritis. — Komanduojantis generolas prane
ša, kad žymiai sumažėjo priešo Veiksmai. Japoną or
laiviai nedarė jokių bent klek šVarbią ataką, o ant že
mės buvo tik siaurų, vietinių veiksmą.

Hawaii. — Tyrinėjama pfatiėšimai, kad sužeistas 
priešo orlaivis ir japonas lakūnas buvo atrasti Niihau,- 
mažoje saloje vakarinėje dalyje Hawaii salų grupės.

Manila, Filipinai, gruod. 16. ~ ČiohUitinis armijos 
štabas pratiesė:

Neblivd jokių didesnių karo veiksmą nė viename 
žemės fronte. Nėra jokit! atmainų padėtyje ant žemės.

SOVIETAI ATKARIAVO NUO VOKIEČIU 
KALININA IR EILĘ KITĘ MIESTU; 
NAIKINA BĖGANČIA NACIŲ ARMIJA 

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Maskva, gruod. 17. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė gruod. 16 d. vedė mūšius prieš vo
kiečius visais frontais. Vakariniame fronte mūsų ka
riuomenė užėmė kelis miestelius bei kaimus.

Mūsų oro jėgos gruod. 16 d. sunaikino 43 vokiečių 
tankus, 30 šarvuotų automobilių, 640 trokų su karei
viais ir reikmenimis, keturias lauko kanuoles, septy
nias priešlėktuvines kanuoles, daugelį vežimų su amu
nicija, du troku su gazolinu ir taipgi sunaikino apie 
pulką vokiečių pėstininkų-.

Vakarinėje, Kalinino ir pietiniai-vakarinė j e fronto 
dalyse mūsą kariuomenė vedė įtūžusius mūšius, žengė 
Vis toliau pirmyn ir užėmė kelis apgyventus cenfrus, 
jų skaičiuje ir miestus Kalininą, Vysokovską (į vaka
rus nuo Kalinino), Petrovskoję (į vakarus nuo Istros) 
ir Volovo (į pietų rytus nuo Tūlos).

Gruod. 15 d. buvo sufiaikinta 16 vokiečių lėktuvų. 
Mes praradome keturis lėktuvus.
Specialis Sovietą Pranešimas :

Po nuožmių kautynių^ mūsų kariuomenė užėmė Ka
lininą gruod. 16 d.

Mūšiuose dėl Kalinino mūsų kariuomenė kirto didelį 
smūgį Devintai vokiečių armijai^ komanduojamai ge
nerolo Strausso. Raudonarmiečiai supliekė ir tolyn nu
vijo šias divizijas tos vokiečių armijos: 86-tą diviziją, 
310-tą, 129-tą, 161-mą, 162-rą ir 251-mą.

Likučiai šių priešo divizijų traukiasi atgal linkui va
karų.

Mūšiuose dėl Kalinino miesto ypač atsižymėjo ka
riuomenė komanduojama generolo Maslenikovo ir gen. 
Fuskievičo.

Sovietinė kariuomenė pagrobė didelius daugius karo 
reikmenų ir jie dabar skaičiuojami.

Raudonarmiečiai vejasi bėgančia vokiečių armiją 
ir naikina ją.
Maskva. ~ Atgriebdami 

Kalininą, Sovietai supliekė 
! >0 tūkstaricią hkCią arrtii- 
os. Mūšių lauke liko 13 
ūksiančių vokiečių lavohų.

pranešimai

SUOMIAI PRIVERSTI 
PASITRAUKT ATGAL
Helsinki, Suomių koman

da pripažino, kad sovietiriė 
ofenšyva privertė juos pasi-' 
traukt atgal Otiėgbš ėžerb 
fronte.

MONTELLO; MASS.
ALDLD 6-tos kp. vakaruškos 

įvyks gruodžio 20 d., Liet. Taut. Na- 
fno Svėt. Bus duodama dovanos — 
keturi, kdiakdtai. Btis ir gera muzi
ka šokiams. Visi, kurie buvote pa
ėmę knygėles pardavimui, sugrąžin
kite tą patį vakarą arba ankščiau. 
** Kom. (297-299)

L.D.S. PIRMO APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

LOS f.mo Apskr. konferencija 
įvyks gruod. 21 d., 10:30 vai. ryto, 
376 Broadway, So. Boston, Mass. 
Visi delegatai būkite fctiku. Taipgi 
kviečiame ristis tajiiiihkus dalyvau
ti. (297-299)

CLEVELAND, OHIO
Šeštadienį, gruodžio 20 d., įvyks 

feražus iakaraš su dovanomis. Bus 
ir prie įžangos dovana kaip taį akių 
ėgzaminacija Ir akiniai veriės $ 13.50. 
Dainuos Moterų Klhlbd Choras, va
dovaujant A. Jankauskui. Gera mu
šiką šokiams. Lief. barb. Svet., 920 
E. 79th St. Pelnas eis darbuotei 
prieš hitlerinę propagandą, kuri čia 
taip begėdiškai yra skleidžiama. 
Rengia Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferencijos Komitetas. (296-298) ’

SustiprėjoMaskva.
Raudonosios Armijos pozi
cija ties Balaklava, Krime.

PARTIZANU KOVA Cenzūros Direktorių
PRIEŠ NACIUS

Kuibišev. — Minint So
vietų Konstitucijos dieną, Press žinių 
A. Gorkinas, sekretorius 
Aukščiausio Sovieto prezi
diumo, pranešė užsieninei 
spaudai apie sovifetihią tau
tų vienybę ir partizanų ko
vą prieš vokiečius. Sako:

“Ukrainoje, ttaltgudijoje, 
Baltijos kraštuose it Kare
lijoj, taipgi visuOšė kituose 
laikinai užimtuose SOvieti- 
jdš ąpskričittosė; vokiškieji 
įsiveržėliai eina pavojinga 
žeme. Visur prieš jtios veda 
žūtbūtinę kovą tūkstančiai 
partizaną būrių.

“Tuose partizanų būriuo
se Veikia rusai, ukrdinai, 
baltgudžiai, karelai, niolda- 
vaij žydai, lietuviai, latviai 
ir estonai. Jie petys petin 
kovoja prieš vokiečius; tai 
gyva išraiška to fakto', kaip 
nesunaikinamas yra sovie
tinių tautų draūgiškumas.”

Washington. — Preziden
tas Roose veltas paskyrė By- 
roną Price, Associated 

vyriausią re
daktorių, kaipo karinės cen
zūros direktorių. Ta cenzū
ra spaudos, radijo ir susi
siekimų bus dalinai liuosno- 
rė, o dalinai verstina.

Laikraščių atstovai už
klausė prezidentą, ar cenzo
riai bus įstatyti į laikraščių 
raštines, ar laikraščiai tu
rės būt jiem parodyti pirm 
einant spaudom

Prez. Rooseveltas patarė 
laikraštininkams vengt to
kių blogų sapnų, kol jie ne
reikalingi.

Bėga Nudriskę Likučiai 
Nacių Armijos

Maskva, gruod. 17. — 
“Nudriskę likučiai vokiečių 
armijos bėga toliau atgal 
(nuo Kalinino) į vakarus,” 
stengdamiesi, kad Sovietų 
kariuomenę neapsuptų juos 
iš dviejų šonC kai sakė 
Maskvos radijas.

Visu Maskvos frontu vo
kiečiai traukiasi atgal.

Oriolo-Kursko srityje So
vietai atėmė iš vokiečių dar 
daugiau kaip 50 miestelių 
ir kaimų.

Roma. — Italų karininkai 
praneša, jog Sovietai daro 
baisų spaudimą prieš vokie
čius Krime.

Angly Kariuomenė 
Laimi Libijoje

London. — Anglai vis žy
giuoja pirmyn prieš vokie
čius ir italus Libijoje. Vo
kiečiai stato į mūšius jau 
paskutinius savo tankūs.

Anglai nuskandiho ita
lų submariną ties Libija. 
Su submarinu žuvo ir vie
nas italų generolas.

Bombomis Užmušti dar
7 Naciai Francijoj

Vichy, Franci j a. — Na
cių priešai Paryžiuje iš
sprogdino bombas trijuose 
vokiečių užimtuose namuo
se ir taip užmušė šešis jų 
slaptosios policijos narius 
ir vieną armijos oficierių.

Hitleriečiai už tai pasky
rė sušaudymui dar 100 ne
kaltų žmonių, kuriuos pa
ims iš koncentracijų sto
vyklų.

(iŠUŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ -____ o

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nefnoka- 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas nubalsavo pastatyt 
24 naujus karinius laivus, 
šarvuotlaivių ir naikintuvų 
rūšies, šie laivai būtų 150,- 
000 tonu iš viso.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdp automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

"LAISVES”
BAZARAS

Artinasi “Laisvės” Baza- 
ras. Pirmą dovaną baza- 
rui gavome nuo Bfukaus- 
kienės iš Elizabeth, N. J.

Ji padovanojo gražią 
ranką darbo kaldrą.

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

BAZARAS BUS

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

Penkta# JuriftW

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

NEW STATION THEATRE
305 Mdrket Št., Newark, N. J.

Tel. Market 3-4196
DABAR RODOMAS

Pirmas Rodymas Newarke 
Sovietų Filmų Triumphas 

“Wings of Victory 
Taipgi: ‘GOLDEN MOUNTAINS’ 

Populiarės kainos.
Nuolatinis rodymas nuo 12:30.

J1
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Smarkus Žemės Drebė
jimas Japonijoje

Tokio, gruod. 17. — Per 
žemės drebėjimą japonų sa
lėje Formosoje 190 gyven
tojų tapo užmušta ir 164 
šūžėista. Sunaikinta 612 na
mą. 

-a*T~ ’ T

Central Palace Salėje 
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

BRIDGEPORT, CONN.

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

Jie

Padėkavonės Dienos ir Kalėdą šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
... Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

(. KCXftD 'J J,.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARES
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.

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

įvyks Liet. Amerikos Piliečių Kliu- 
bo trriešmetlniSf susirinkimas, nuo- i" 
savoj patalpoj. Bus renkama val
dybų biznio kontrolės direktoriai 
1942 metams. Kiekvieno nario prie-, 
dopmė rinkti kandidatus į atsako- 
tnlngflš vietas it* kad būtų tinkami. 
Bus ir kitų svarbių klausimų. — 
Kliubietis. (295-297)

Clement Vokietaitis
lietuvis Advokatas

66 Cotirt Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRANtJ STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOOPHAVEN, N. Y.

g

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

; MATTHEW P. BALLAS
; (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

1

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

)
>

*
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JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITlENE IR ŠONAI

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakatiduš ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuoširtičių

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

f '

r ' ■
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CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimais 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIĄI

CHARLES J. ROMAN į
(Ramanauskas) (

1
■'/i'

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

IŠ senų padarau 
naujus paveiks

le lūs ir kfajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glemhote 5 6191

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

Vhrpo Keptuvės Kėksai Vestlivėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsy Užsakymo
P a tarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietains, vėstuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

j'fa 
unijinė

T

baking c

THE BAkIrS*

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

&

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

detnišką patarnavimą.

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

i

šuiKtaii

Rūgšti ruginė, sąldl ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičidm duona, 
ta duona, Caleh ir faisin dilona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikia’ 
siaš pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pinedpple Cake, Apple 
Cheėse Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir . Spice Cake, S 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turhovers ir Jelly Rolls.

ėiunčiąme ddoM per paMtą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jfišiį prifrelkalOvlmo, shtėtkėiine informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakėly, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.; ‘t

gražiai moder-

1113 Ml. Vernon Street
PHILADELPHIA, FA.

Telefonas Poplar 4111*



Šeštas i>usląpis

3

žinomas

BILIETO KAINA — $1.26.

RANDAVOJIMAI

velioniu 
Mizara, 

redakto-

The present that not only is appreciated by the one 
who receives it, but benefit* every one in America.

Susi- 
kaip

Jeigu jūs ruošiatės ką nors apdovanoti Kalėdomis, jūs 
pastebėsite, kad šiemet yra perkamos tokios dovanos, ku
rios teikia naudos ne vienam tik apdovanotajam, bet ir 
visai šaliai. Tokiomis dovanomis yra J. V. Apsigynimo 
Bondsai ir Stampos.

Pasveikinti Geriausius LDS 
Jaunimo Veikėjus

Išsinuomuoja 5 kambariai su rnaų 
dyne ir visais modeminiais įrengi 
mals. 
1122

tik bus pašauktos.
Viena iš Dalyvių.

BUS DUODAMI

GERI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

GĖRIMAI
Pradžia 8-tą vai. vakaro

Ketvirtad., Gruodžio 18, 1941

NowWko^/g^yZinios
Įstatymas Apsaugai Gyvasties 
ir Turto nuo Atakų iš Oro

Kas taitapo pridėta!
TAIP, SANTA! Kas 
tai naujo tapo pridėta! 
Ir fivehčių dovanom 
yra dar kas kita 
naujo! Nauji Old 
Golds *

i

Steigsim Pirmosios Pagalbos 
Kursus

IŠ MOTERŲ SPECIALIO 
SUSIRINKIMO

Praeito penktadienio vaka
re, gruodžio 12, Piliečių Kliu
bo svetainėj, atsibuvo specia
lia Moterų Apšvietos Kliubo 
sušauktas susirinkimas, 
rinkimo tikslas buvo: 
mes moterys, kaipo šeiminin
kės ir darbininkės, sėkmingiau 
galėtume padėti savo šaliai 
laimėti šį karą, ir apkalbėji
mui pačių būtiniausių, laike 
karo kylančių klausimų. Pla
čiai pasikalbėjus, nusitarta 
greitoj ateityje įsteigti pirmo
sios pagalbos kursus. Kursai 
tęsis per penkias savaites, po 
vieną vakarą kas savaitę. Ant 
vietos susirašė 20 moterų, ku
rios sistemačiai pasižadėjo 
mokintis. Nutarta kalbinti ir 
kitas moteris, ypač jaunesnią
sias, idant ir jos pasinaudotų 
tąja proga, nes žinojimas, 
kaip nelaimėje suteikti pirmą
ją pagalbą, kiekvienam yra 
reikalinga, o ypač moterims 
tai labai svarbu.

Kursų vadovavimui instruk
torės bus gauta iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, o ku
rioms bus sunkiau suprasti an
glų kalba, tai laike pamokų 
bus ir vieną iš mūs slaugių, 
kuri paaiškins lietuvių kalbo
je, kas bus nesuprantama. 
Kursai prasidės šeštą ar sep
tintą d. sausio mėnesio. Tai 
priklausys, kaip ir kur bus ga
lima svetainė gauti. Apie tai 
bus pranešta vėliau.

Plačiai kalbėtasi apie 
mezgimą. Daugelis Kliubo na
rių ir pašalinių moterų mezga 
dėl raudonarmiečių. Kalbėta, 
kad dabar, mūs šaliai įėjus į 
karą, mėgsti ir Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Išrinkta keturios atstovės į 
Williamsburg© dalies civilių

BŪKITE

Laisvės” Salėje

Gruodžio 27 (December)
įvyks

LABAI PUIKUS

BANKIETAS

Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni!

Gros Jurgio Kazakevičiaus 
Orkestrą

Rengia Brooklyn© LDS 
Jaunimo Kuopt*

a p gy n i m o k o n f e r e n c i j ai
Kelios Kliubo narės užsira

šė imti namieje ligonių prie
žiūros ir maistingumo kursus.

Kalbėtasi, kad, kurios išsi
gali, pirktų šalies apsigynimo 
bonus.

Susirinkimas buvo konstruk- 
tyvis ir įdomus. Ant vietos bu
vo keletas užklausimų—ką 
pirmiausia daryti sužeistam, 
jeigu pasitaikytų iš oro už
puolimas arba įvykus* kitai 
kokiai nelaimei? Draugė Ka- 
zokytė, kuri yra registruota 
slaugė, dalyvėms nurodinėjo, 
kaip elgtis nelaimei patikus. 
Kliubietės yra pasiryžę spar
čiai padirbėti, idant būt pri- 
siruošusioms bile darbui, jei
gu

S. Milčiy Laidos 
Penktadienį

kū-Velionio Stasio Milčiaus 
nas yra pašarvotas graboriaus 
Levandausko šermeninėj, 337 
Union Avė., Brooklyne. Iš čia 
bus išlydėtas penktadienį, 
gruodžio 19-tą, 2 vai. po pie
tų, į Fresh' Pond Krematoriją 
prie Alyvų Kalnelio kapinių, 
kur jo kūnas bus sudegintas.

Atsisveikinant su 
Milčiumi kalbės R. 
dienraščio “Laisvės’ * 
rius.

S. Milčius, plačiai 
Brooklyne ir Maspethe esamų 
batų krautuvių savininkas, bu
vo žymus ne vien tik kaipo 
biznierius, bet taip pat ir kai
po visuomenininkas. Nors dėl 
savo darbo sąlygų ir dėl pa
staraisiais laikais silpnos svei
katos negalėdavo veikliai da
lyvauti, tačiau atydžiai sekda
vo šalies ir ypatingai lietuvių, 
visuomeniškus reikalus ir su- 
lyg išgalės paremdavo. Jo 
ankstyba mirtis yra dideliu 
nuostoliu visiems lietuviams.

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.

' New York© Miesto Taryba 
pereitą antradienį priėmė ma
joro LaGuardijos specialiai 
pasiūlytą bilių, kuriuomi bus 
baudžiami visi sužiniai nepri
silaiką patvarkymų laike ata
kų iš oro. Prasižengę gali būti 
baudžiami piniginėmis baudo
mis ir kalėjimu.

Įstatymas liečia tik’ miesto 
gyventojus, New York© mies
tui priklausančius apskričius— 
New York, Kings, Queens, 
Bronx ir Richmond. Įstatyme 
pasakyta :

“Kuomet tik paduota bile 
oficialia signalas perspėjąs 
apie užrubežinio priešo ataką 
iš oro ar kokią kitokią, ir iki 
bus paduotas sekamas, paro
das pavojaus praėjimą, sig
nalas :

k i ta i p 
oficiali©

“Visi asmenys privalo tuo
jau pildyti įsakymus duotus 
asmenų, autorizuotų duoti to
kius įsakymus ir kurie turi 
dėvėti išsiskiriančias unifor
mas, ant krūtinės blėtą ar ki
tą kokį požymį, parodantį to
kį autoritetą.

“Visi asmenys, išskyrus tam

autorizuotus asmenis, turi ap
leist gatves, parkus ir atviras 
vietas ir eiti artimiausion pa
stogėn.

“Visi vežimai bile gatvėj 
privalo vengti sričių, kur bū
na trafiko užsitvenkimai ir 
turi tuojau sustoti ir važiavu
sieji vežime turi eiti arti
miausion pastogėn.

“Visi asmenys, išskiriant tam 
autorizuotus asmenis, turi su
silaikyti nuo pasakojimo, 
spaus’dinimo ,,,ar kaip 
perdavinėjimo bile
signalo ar perspėjimo apie už- 
rubežinio priešo ataką iš oro 
ar kokią kitokią.

“Peržengimas bile kurio 
šios sekcijos patvarkymo turi 
būti baudžiamas, tame nutei- 
sus, ne daugiau kaip penkiais 
šimtais dolerių ar įkalinimu 
ne daugiau kaip šešiem mėne
siam ar abiemis.

“Šis vietinis įstatymas turi 
būti vykdomas tuojau.”

Įstatymas, kaip žinia, galio
ja ir laike apsaugos nuo ata
kų iš oro alarmų, išbandymų, 
kaip kad ir laike tikrų atakų, 
jeigu jos būtų.

Kalėdom, 1941!

Pasilinksminkite
Su Jaunimu

bilietus, tai 
nusipirkite, nes mums 
žinoti, kiek visko su-

ir graži programa, nes

Ar jau ruošiatės būti gra
žiajam bankiete šeštadienį,1 
gruodžio 27-tą, Laisvės salėje. 
Tai bankietas, kurį rengia 
LDS 200 Jaunuolių kuopa. Jei 
dar neįsigijote 
tuojau 
reikia 
daryti.

Bus
su mumis tą vakarą dainuos 
Ruth Simas, kuri daug kar
tų dainavus per Laisvės Radio 
programą, taipgi pagros ge
ras armonistas.

Ateikite visi, pamirškime 
karą ant valandėlės pasilinks
minant su jaunimu. Tą vakarą 
bus suvažiavę gražaus jauni
mo iš toliau, nes įvyksta LD,S 
Jaunuolių konferencija.

Bankieto tikietas tik $1.25. 
Vakarienė bus kuo puikiausia, 
ir bus duodama alaus prie va
karienės, kiek tik galėsite ger
ti.

Tikietus galima gauti pas 
M. Sinkevičiūtę, Laisvės ofise, 
J. Ormaną ir pas visus Brook
lyn© Jaunuolių kuopos narius.

Didžiuma mūsų jaunuolių 
yra draftuojami į armiją, tad 
kol dar galima vj^iem sueiti 
pasilinksmįnti, norime tąja 
proga pasinaudoti.

Tai Latakia
prieskonis” Šio b™n&aU*

dater duoto Old Goldo naujo, 
puikesnį skonį... Duokite 
NAUJU Old Golds dėl Kalėdų. 
T)u p-ažiaspaiviai, specialiai 
Kalėdiniai pakai jūsų rūkymo 
krautuvėse!

------ 1 ta-
ii Rytinio VidurJ.emio 

> 
puikesni skoni... nuokite

gražiaspalviai,

ziastų pasišventėlių, kurie 
Pirmyn Chorą palaiko ir, su 
energingo mokytojo pagalba, 
jį tobulina. Už tai reikia Jur
gį Kazakevičių ir visus cho
ristus tik pasveikinti!

Beje, pertraukoje kalbėjo 
R. Mizara, dėstydamas eina
muosius tarptautinius klausi
mus. Buvęs.

Kalėdų Dovanos Sovie 
tu Kovotojams

PRAKALBOS ATIDĖTA

Įkarštyje pasiruošimo šven
tėms ir jieškojimo būdų pa- 
sveikinti-palinksminti savo ar
timiausius, newyorkieciai nei 
valandėlei neužmiršta, jog mi
lijonai raudonarmiečių, 1,800 
mylių ilgio fronte, didvyriškai 
kovoja kaip tik už tuos da
lykus, kurie yra žmonijai už

raginami gerai pasidarbuoti 
aukų rinkime, o negalintieji 
pasidarbuoti—paaukauti. Rin
kėjai dėžutes gausite pas Ru
sijai Karo Pagalbos Lietuvių 
Komitetą, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne. Jis kumščiuosis nemo-

Amerikai Ginti 
praneša, jog ši 
gruodžio 21-mą 
įvykti prakalbos 
liau del stokos 
prisirengimui, 
bei programa 
niui mitingui 
vėliau.

Komitetas vįs brangiausiomis dovanomis 
sekmadienį, 

turėjusios 
atidėtos to-

laiko tinkamam 
Laikas ir vieta 
sekamam masi- 
bus paskelbta

Šiemet, apsigynimo vajuje, 
Am. Raudonasis Kryžius gavo 
labai daug naujų narių. Ne
šiojamos tos organizacijos sa
gutės rodo, kad nešiotojas yra 
kuomi nors prisidėjęs prie tos 
organizacijos darbo..

Auto nelaimėse, Brooklyne, 
pereitą savaitę vėl žuvo 8 as
menys, viso jau 279 šiais me
tais.

—laisvę, saugumą ir taiką, ku
ri, kaip prezidentas Pvoosevel- 
tas pareiškė, galima tik su
mušus hitlerininkus.

Amerikoje veikiama trum
pu laiku surinkti tris milionus 
dolerių Sovietų medikalei pa
galbai ir newyorkieciai nori 
prie to prisidėti. Tam tikslui 
gruodžio 18, 19 ir 20-tą su
ruošta vieša rinkliava ir įsteig
ta po visą miestą 44 centrali- 
nės stotys, su daugiau pagal
binių stočių, kuriose bus išduo
damos rinkliavai dėžutės ir 
priduodama surinktos aukos.

Rinkliavai yra duotas mies
to valdžios leidimas, kuris pa
žymėta ant dėžučių.

Brooklyn© lietuviai taipgi

LIETUVIŲ LIAUDIES TEAT
RO VALDYBOS IR NARIŲ 

POSĖDIS
Valdyba ir nariai Liet. L. 

Teatro kviečiami į svarbų po
sėdį - susirinkimėlį sekančio 
penktadienio vakarą (gruod. 
19), lygiai 7-tą valandą, “Lai
svės” salėj. Daug svarbių rei
kalų. Malonėkite būti laiku, 
nes susirinkimas bus laikomas 
trumpai. Sekr., P. B.

JOE LOUISĄ PASITIKO 
SU BENU

Sunkiasvorio čampiono kum
štininkas Joe Louis atvyko 
New Yorkan pasirašyti kon
traktą kumščiuotis su Buddy 
Baer
karnai, savo patarnavimą au
kojant Laivyno Šalpos Draugi
jai dėl karo nukentėjusių ma- 
rininkų šeimoms šelpti. Louisą 
stotyje sutiko žymūs marinin- 
kų viršininkai ir su benu nu
lydėjo įstaigos raštinėn.

. Louis pertraukė profesiona- 
lį kumščiavimąsi, įstodamas 
liuosnoriu J. V. Armijon.

Brooklyne per savaitę susir
go plaučių uždegimu 50 as
menų, 20 mirė.

va k

MAUI

KONCERTAS IR BALIUS 
MEDIKALEI PAGALBAI 

NARSIAJAI RAUDONAJAI ARMIJAI 
Įvyks Penktadienį

Gruodižo 19 d., 8:30
EDWARD C. CARTER

Pirmininkas Karinės Pagalbos Rusijai, Ine. — Kalbėtojas 
DALYVAUJA:

MORDKIN BALLET 
TAMARA

NINA TARASOVA
ADIA KUSNETZOVA 

MARUSIA SAVA 
SEDA KAUKAZIEČIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
A. KUTIN’O BALALAIKŲ ORKESTRĄ 
KAUKAZIEČIŲ MUZIKA GEORGE’O

SHAH PARONIAN IR KITŲ 
RUSIŠKA IR AMERIKONIŠKA ŠOKIŲ MUZIKA 

KABARETAS. UŽKANDŽIAI SIURPRIZO PAKAI.

MANHATTAN CENTER
34th St. ir 8th Avenue New York City

. ■ =Tikietai po $1.10. ‘ '■ rra 
Tikietai parsiduoda: Russian Committee to Aid Fighting Forces of 
Soviet Russia, 307 Fifth Avenue, Suite 1101. MU 4-0886 
American Russian Committee for Medical Aid to the USSR 
55 West 42nd St., Room 1111. PEn. 6-3370
Visos įplaukos naudai Karines Pagalbos Rusijai, Inc.

M. S.

Maspeth, L. I

4^9 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

Brooklyn/ N. Y.

S

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

t'4-

Reikale pąsiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

BROOKLYN, N. Y
TeL Ev. 4-4698

Štai 
adresa8;

Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Renčia prieinama. Antrašas: 
Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

(292-297)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN© MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

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

žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

Pirmyn Choras Puikiai 
Pasirodė

Nors “Laisvėje” buvo mi
nėta apie įvykusį Laisvės Ra
dijo Programos koncertą ir šo
kius (pereitą sekmadienį, Ma- 
spethe), tačiau ten nebuvo at
žymėta, kas sudarė koncerti
nę programą. Programą atli
ko brooklyniškis Aido Choras, 
vadovaujamas Aldonos Žilins
kaitės, ir Great Necko Pirmyn 
Choras, vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus.

Gražiai pasirodė Aido Cho
ras, bet Pirmyn Choras šiuo 
sykiu įnešė ką tai naujo. Jur
gio Kazakevičiaus sumanymu, 
šis choras , atliko sintetišką 
daininį - muzikalinį-šokinį da
lyką. Choras dainavo, šokikai 
šoko ir be to buvo muzikalinių 
instrumentų, prisidėjusių prie 
to visko. Kitais žodžiais, tai 
buvo kas tai naujo, kas tai 
margesni© mūsų, chorų reper
tuare.

Reikia suprasti, kad Great 
Neckas, tai ne Brooklynas. 
Ten lietuvių kolonija maža, 
tačiau yra užtenkamai entu-

LAISVES 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.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, ^Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

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

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

427 Lorimer St
Telefonai : STagg 2-3878, STagg 2-3879

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne




