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KRISLAI
Suvienyta tauta.

> joje įvykis nebuvo taip su-

No. 300
vienijęs amerikiečių, kaipo 
tautos, kaip šis karas prieš 
hitlerizmą. Nei 1776 metų Re
voliucijoje, nei 1861 metų Ci
viliniam kare, nei 1917 metų 
Pirmam Pasauliniam kare ne
buvo tokio vieningumo, kokį 
turime šiandien.

Tiesa, yra Hitlerio pastum
dėlių, yra nacių agentų, yra 
politinių pakvaišėlių, kaip 
mažytė, nuplikus Norman 
Thomas socialistų sektukė, ar! 
kaip lietuviški apjakėliai iš 
“Naujosios Gadynės”, “Kelei
vio”, “Naujienų”, “Vienybės”, 
“Darbininko” ir tt., bet ką jie : 
reiškia? Tai tokia maža da
lelė šios didelės tautos, jog 
jinai bus nubraukta į šiukšly
ną, kaip kokia bjauri piktžo
lė. Jau dabar niekas su ja 
nesiskaito.

Iš visų trijų karo frontų 
aidi geros žinios. Amerikos 
laivai ir orlaiviai pradėjo ne 
tik atsilaikyti prieš Japonus, 
bet juos pliekti Pacifiko Oke
ane.

Afrikoje vokiečiai ir italai 
neatsilaiko prieš Anglijos me
chanizuotas spėkas.

O užvis geriausia 
Raudonajai Armijai 
tūkstančių mylių ilgio 
Nuo Krymo iki
naciai grūdami atgal, 
traukdami jie palieka laukus 
nuklotus karo pabūklais ir sa
vo karių lavonais.

sekasi 
dviejų 
fronte. 

Murmansko 
Besi-

klaida 
manyti, 
matosi, 

labai toli,
kad naciai

Vienok būtų didelė 
ir savęs apsigavimas 
jog karo galas jau 
Karo galas dar 
Nereikia abejoti,
bando besitraukdami padary
ti Raudonajai Armijai tiek 
nuostolių, kiek pajėgia, ir 
tuo tarpu ruošia naujas armi
jas naujam ofensyvui pava
sarį.

Japonija gi dar tik įsitrau
kė į šį karą. Tiesa, jinai pu
sėtinai išsieikvojo Chinijoje, 
bet jos laivynas tebėra čiely- 
bėje.

Hitleris dar bandys įtraukti 
karan Ispaniją ir Portugaliją.

Taigi, Hitleris turi dar ir 
rezervų. Reikia nepamiršti, 
kad nors jau daugiau kaip du 
metai nacių barbariškos gau
jos siaučia ir plėšia svetimus 
kraštus, dar nei vieno mūšio 
nėra buvę pačioje Vokietijoje. 
Tad jos spėkos tebėra toli gra
žu neišsemtos.

naujų

Ddrg. J. M. L. rašo: Lietu
vių Literatūros Draugijos 7- 
tas Apskritys pasibrėžė, kad 
“būtų, atgaivintos visos L.L. 
D. kuopos ir keliatas 
suorganizuota.”

Pasibrėžimas tikrai sveikin
tinas. Tik lai jis nepasiliks 
konferencijos protokole amži
nai ilsėtis.
' Pastebėjau, kad 7-to Ap

skričio ribose dvi kuopos nėra 
mokėjusios šiemet duoklių nei 
už vieną narį. Centre nėra 
gauta duoklių nei iš Lowelio 
44 kuopos, nei iš Portlando 
189 kuopos.

Su Portlandu gana toli su- 
’ susiekti, bet kaip su Lowelliu ? 

Pasirūpinkite, draugai!

Tai kas, kad Jungtinės Val
stijos įstojo į karą? Tai kas, 
kad visas švarusis pasaulis 
sukilo prieš kruvinąjį hitleriz- 
mą?

“Keleivio” redaktoriui Mi- 
chelsonui ir jo bendradarbiam 
nesvarbu ir neapeina. Gruo
džio 17 dienos numeris per
dėm tebesmirda naciška pro
paganda.

Su tokiais lietuviškais Iska- 
rijotais reikia kovoti. Jie pa
vojingi ir visam šiam kraštui 
ir lietuviams.

Prezidento Roosevelto Wa
shingtone sušaukta darbo ir
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DRAFTUOS ARMIJON 
VYRUS NUO 20 IKI 

44 METŲ AMŽIAUS
Washington. — Jungtinių ir senatas nutarė suregis- 

Valstijų Kongreso atstovų 
rūmas ir senatas susitarė, 
kad turi būt imami į vers
tiną kariuomenės 
vyrai nuo 20 iki 
amžiaus.

Pirmiau senatas 
draftavimą nuo 19 metų, o 
atstovų rūmas — nuo 21 
metų iki 44 metų amžiaus. 
Prezidentas reikalavo pra
dėt draftą nuo 19 metų.

tarnybą
44 metų

stojo už

truot pagalbinėm karinėm 
pareigom ir reikalingiem 
apsigynimui darbam 
vyrus nuo 18 iki 64 
amžiaus.

Pranešama, kad 
Rooseveltas pasirašys 
kartinį bendrą kongresma- 
nų ir senatorių tarimą pra
dėt draftą nuo 20 metų 
amžiaus.

Pagal šį įstatymą, bus ga
lima sudaryt septynių mili-

Kaip atstovų rūmas, taip onų vyrų armiją.

visus 
metų

prez. 
da-

SOVIETAI ATKARIAVO DAR KELIS MIESTUS; 
PADARĖ NACIAM DIDŽIU NUOSTOLIU

London. — Sovietai atė
mė iš vokiečių Ruzą, 55 my
lios į va karus nuo Maskvos, 
ir Tarussą, 70 mylių į pie
tų vakarus nuo Maskvos, ir 
žygiuoja pirmyn Možaisko 
srityje. Raudonoji Armija 
taipgi atkariavo nuo vokie
čių Kalino, 120 mylių į pie
tų vakarus nuo Maskvos.

Į vakarus nuo Kalugos 
sovietinė kariuomenė at
griebė nuo vokiečių eilę kai-

Kongresmanai Reika
lauja {registruot Kom.

Partiją ir Bundą
/ -

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas priėmė Dieso Įneši
mą, kad Komunistų Partija 
ir vokiečių Bundas (sąry
šis) turi užsiregistruot tei
singumo departmente 
priduot jam vardus tų 
ganizacijų viršininkų ir 
sų narių. Nes, pasak to
manymo, tai ne tik bundie- 
čiai, bet, girdi, ir Komunis
tų Partija esą svetimų val
džių agentai.

Balsuojant šį įnešimą da
lyvavo visai maža kongres- 
manų dalis, tiktai 70. Už jį 
balsavo 61, prieš — 9.

Sumanymas bus perduo
tas senatui.

mų ir miestelių.
Sovietų ofensyva stumia 

nacius atgal visuose fron
tuose.

Pietiniame frante, matyt, 
Charkovo srityje, raudon
armiečiai sunaikino . visą 
134-tą nacių diviziją (bent 
15,000 kareivių). Tapo už
muštas ir vokiečių genero
las. Kurie naciai išliko gy
vi, visi buvo suimti. Nė vie
nas neištrūko.

Be to, nuo gruod. 7 iki 
17 d. buvo užmušta ir sun
kiai sužeista 22,000 kitų na
cių.

Tuo pačiu laiku, kaip sa
ko oficialis Sovietų prane
šimas, vokiečiai prarado 319 
tankų, 48 šarvuotus auto
mobilius, 484 kanuoles, 231- 
ną apkasų patranką, dau
giau kaip 3,700 trokų, 859 
kulkasvaidžius ir 440 moto
rinių dviračių.

Tai Jas jDu Kareiviniai Japonijos Laivai DIDELI S SK AIČIU S
Nugramzdinti Paskutinėmis Dienomis

Washington/— Amerikos | Vandenyne; arti Amerikos 
submarinas nuskandino ja-’P^^1'^^- 
ponų laivą pifną kareivių
tai jau antrąjį' amerikiečių j Priešų submarinai užpuldi- 
nuskandintas |areivinis Jaunėja Amerikos laivus neto- 
ponijos laivas (šiomis dieno-iii Californijos, sakė admiro- 
mis. i į las J. W. Greensdale, atsi-

■ įšaukdamas į darbininkus-
lydytojus naujai statomų 

Washington. — Nacių su- laivų, kad jie neitų strei- 
bmarinai slankioja Atlanto ■ kan.

San Francisco, Calif. —

AMERIKIEČIAI VEDA AUDRINGAS KONTR
ATAKAS PRIES JAPONUS MINDANAO

Manila, Filipinai, gruod. 
21. — Amerikiečiai ir filipi
niečiai audringai kontr-ata- 
kuoja japonus/; kurie įsi- 
briovė į Mindanao salą šeš
tadienį. Juos ten atvežė ke
turi japonų transporto lai
vai.

Amerikos orlaiviai nuolat 
naikina įsiveržėlius.

Atkakliai, įnirtusiai ko
vodami amerikiečiai atmu
ša japonus ties Davao, prie
plaukos miestu toje saloje. 
Tebesiaučia nuožmiausi mū- v • •šiai.

Šiaurinėje Filipinų Luzon 
saloje šiuo tarpu nebuvo 
permainų kare tarp japonų 
ir amerikiečių.

SOVIETAI ATĖMĖ IŠ NACIU VOLOKOLAMSKA, 
> PLAVSKA, VOLBOKALO '*

— Sovietų ka-
Maskvos fronte riuomenė laužia atgal na

cių linijos šiaurinį ir vaka
rinį šonus taip, kad grūmo
ja apsupt desėtkus tūkstan
čių vokiečių. Todėl ir vidu
rinė dalis jų armijos bėga 
atgal, kad nepapultų į so
vietines reples.

ir 
or- 
vi- 
su-

kapitalo konferencija žada 
baigtis gerais rezultatais. Visi 
jaugia, kad šiame kare gamy
ba neturi būti trukdoma nei iš 
vienos pusės. To reikalauja 
gyvieji šio krašto interesai.

Gerai, kad Amerikos darbi
ninkai jau gerai organizuoti. 
Su jais turi rimtai skaitytis ka
pitalistų klase. Jie savo orga
nizuota jėga gali apginti savo 
interesus.

Roosevelto nusiteikimas lin
kui organizuotų darbininkų 
geras ir teisingas.

Taipgi labai svarbu, kad 
šioje konferencijoje Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO at
stovai eina ranka rankon.

Šis suderinimas veikimo kon
ferencijoje ilgainiui turėtu 
privesti Federaciją ir CIO 
prie organinio susivienijimo.

Bėgančią Nacią Daina 
“Rusija-Pragaras”

London. — Nacių karei
viai sovietiniame fronte 
dainuoja dainą, kurios kiek
vienas posmas baigiasi šiais 
žodžiais: “Atgal- į Vokieti
ją: Rusija yra tikras pra
garas !”

Kopijas tos dainos rado 
r a u donarmiečiai užrašų 
knygelėse pas suimtus na
cius kareivius. Šią žinią iš 
Maskvos perduoda United 
Press, amerikiečių žinių 
agentūra.

London.
riuomenė
atėmė iš vokiečių strategi
niai svarbius miestus Volo- 
kolamską ir PlavskC o Le
ningrado srityje atkariavo 
nuo nacių Volbokalo su ge
ležinkelio stočia, pietinėje 
pakrantėje Ladogos ežero, 
40 mylių į rytus nuo Lenin
grado; tai dabai' atsidarys 
platesnis geležinkelių susi
siekimas tarp Leningrado ir 
Maskvos, kaip pranešė Uni
ted Press, amerikiečių žinių 
agentūra gruod. 20 d.

Mūšyje dėl , Volbokalo 
Raudonoji Armija sudaužė 
dvi vokiečių divizijas ir du 
pulkus. Kiti naciai bėgdami 
paliko 5,000 užmuštų saviš
kių kovos lauke, sako ofi- 
cialis Sovietų pranešimas 
per radiją.

Tuo pačiu laiku Sovietai 
atkariavo dar 200 miestelių 
ir kaimų įvairiose fronto 
dalyse, daugelį Doneco Ba
seine, Ukrainoje.

“Raudonoji Armija kaip 
peiliu raižo vokiečius cen- 
traliniame Maskvos >fronte; 
atrodo, kad raudonarmie
čiai išnarino nacių apsigy
nimus šioj srityj, ir turbūt, 
naciai jau negalės apsistot 
ir įsitvirtint niekur į rytus 
nuo Briansko-Viazmos-Val- 
dajaus kalnelių linijos,” 
kaip teigia United Press.

Maskva. — Sovietu ka- ' v

Hitleris Jau Sako, Kad 
Rusai Stipresni

Berlin. — Hitleris išleido 
pareiškimą, kuriame piešia 
pirmesnius nacių laimėji
mus, bet sako, kad vokie
čiam tenka kariaut su 
“priešais, kurie turi milži
niškai daugiau kareivių ir 
medžiagų.”

Nacių propagandos mini- 
stbris Goebbels taipgi per 
radiją pareiškė, kad Rusi
joj “vokiečiai susidūrė su 
priešu, kuris turi daugiau 
armijos ir karinių medžia
gų.”

Goebbels kaltino ir “per- 
ankstybą” žiemą Rusijoj už 
nacių prakišimus. Jis, kaip 
ir Hitleris, šaukė vokiečius 
aukot kariuomenei šiltus 
drabužius ir avalinę.

Skaitykite J. Šimkaus 
Ir J. Marcinkevičiaus 

Raštus iš Sovietų

“Laisvė” gavo įdomių 
raštų nuo Jono Šimkaus 
ir Jono Marcinkevičiaus 
iš Sovietų Sąjungos. Tie 
raštai tilps artimiausiuo
se “L.” numeriuose.

Šimkus rašo apie “Lie
tuvių Liaudies Kovą su 
Rudaisiais Smaugėjais.” 
o Marcinkevičius —“Laiš
ką Hitlerio Kareiviui.”

Mirė Jurgis Karpus

Pasinaujina Darbininkų ir 
Pramonės Konferencija.
Washington. — Šį pirma

dienį panaujins derybas 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijų atstovai su fabrikan
tų atstovais dėl to, kaip iš
vengt streikų svarbiose ap
sigynimui pramonėse. Juos 
nrezidentas Rooseveltas su
šaukė į santaikos konferen
cija ir pareidavo, kad jie

JAPONŲ IŠSIKĖLĖ
I FILIPINŲ SALĄ

Manila. — Amerikiečių džiausiu Filipinų sala, po 
komanda pranešė gruod. 20[Luzono. 40 procentų Minda- 

"'I nao gyventojų yra japonai. 
Kai tik išsiveržė karas tarp

d., kad japonų laivai iškėlė 
stambų skaičių savo karei-
vių į Davao miestą, pietinė- Japonijos ir Jungtinių Vals- 
je Filipinų saloje Mindanao.

Amerikiečių ir filipinie
čių kariuomenė tuojaus me-

tijų, tuojau liko areštuota 
15,000 japonų toje saloje, 
kaipo Japonijos padėjėjų

, . v . . v v-,. prieš Amerika.tesi kovon pries jsiverzelius. Amerikiečiai vis atmuša 
Verda žiauriausi _ mušiau nu0 dvi • mažų 
(siuos žodžius berašant). J 1 - v

Mindanao yra
salų, Wake ir Midwav. esan- 

antra di- čių toli į rytus nuo Filipinų.

ŽYMUS KUNIGAS FOSDICK PRAŠO PREZID 
ROOSEVELTĄ IŠLAISVINT BROWDERI

New York. — Klebonas 
Riverside Bažnyčios, visuo
meniškai žymus kunigas 
Harry Emerson Fosdick at
sišaukė į prez. Rooseveltą, 
kad šiuom “kalėdiniu geros 
valios laiku” jis išlaisvintų 
Earlą Browderį, Komunis
tų Partijos general} sekre
torių. Prašymą pasirašė ir 
eilė kitų dvasiškių.

Jie primena prezidentui, 
kad Browderis sumokėjo 
$2,000 baudos ir jau išbuvo 
9 mėnesius kalėjime už 
technikinius netikslumus 
savo užsieniniame pasporte. 
Tai jau didesnė bausmė, ne
gu paprastai tokiuose atsi
tikimuose, sako tie kunigai. 
Jie taipgi nurodo, kad 
Jungtinių Valstijų genera- 
lis prokuroras pripažino, 
jog Browderis nėra bau
džiamas už jokį moralį su
pu vim h.

“Mums atrodo, kad toles
nis Browderio laikymas ka
lėjime darosi neteisybe, ku
ri neturėtų teršt tautinį 
mūsų rekordą,” sako kun. 
Fosdick ir jo bendrai, pri
durdami :

“Mes, kurie pasirašome šį 
prašymą, neremiame politi
nės p. Browderio filosofijos." 
bet mes ir nemanome, kad 
čia būtų klausimas jo paž- 
valgų.”

Girdėt, kad Ispanija 
Perleidžia Nacius j 
Prancūzą Morokko

4*

Japonai Užėmę Angly 
Koloniją Hong Kongą
Tokio. — Japonai sako, 

kad jie visai užėmę Hong 
Kongą, anglų koloniją prie 
pietiniai-rytinės Chinijos, ir 
iškėlę savo vėliavas ant 
tvirtumų.

London. — Anglai (šiuos 
žodžius berašant) praneša, 
jog keliose vietose Hong 
Konge jie dar žūt-būt gina
si, nors mažai vilties tėra 
atsilaikyt prieš japonus. 
Jau penktadienį rytą nutrū
ko visokie susisiekimai tarp 
Londono ir Hbng Kongo.

Planuojama Bendra
Talkininką Komanda
Washington. — Valsty

bės, kariaujančios prieš Vo
kietiją, Japoniją ir Italiją, 
planuoja sudaryt bendrą 
talkininkų komandą sude
rintiems, pasauliniai - pla
tiems veiksmams. Tokia ko
manda taipgi vadinama 
aukštosios strategijos tary
ba. Kad dabar yra darom? 
toks planas, tatai pripažino

Plačiai Brooklyne ir apy
linkėje žinomas visuomeni
ninkas Jurgis Karpus, 513 
Cleveland St., Brooklyn, N. 
Y., mirė gruodžio 20 d. ry
te. Pašarvotas namuose. ■

« Jurgis Karpus paskutiniu susitartų iki praeito penk- 
laiku buvo Amerikos Lietu- tadienio vakaro — jokiu 
viii Piliečių Kliubo mana- būdu nestabdyt karui svar- 
.džeriu. Bus 4pąlaT’dotas an- bių pramonių dabartinėje 
tradienį, gruodžio 23 dieną, pavojingoje padėtyje šiai

1 šaliai. ... } . i ■ t! prezid. Rooseveltaą,Graborius — J. Garšva^

Berne, Šveic. — čia gau
ta pranešimų, jog būriai 
nacių armijos jau keliauja 
per Ispaniją į francūzų ko
loniją Morokko, šiaurinėje 
Afrikoje. Nacius praleidžia 
Ispanijos diktatorius gen. 
Franco, nors jis sako, kad 
ispanija nesikiš į karą tarp 
Vokietijos - Italijos - Japo
nijos ir Anglijos, Sovietu 
Sąjungos ir Amerikos.

Anglai, be pa-

Anglai Artinasi prie 
Bengazi, Libijoj

London 
sipriešinimo iš nacių ir ita
lų pusės užėmė prieplaukos 
miestą Derną ir kelių cent
rą Mekili, į pietus nuo Der- 
nos, Libijoj.

Anglai vejasi fašistus to- . 
liau į vakarus linkui Ben
gazi, svarbaus prieplaukos 
miesto ir vieškelių centro. 
Pasiekt jį anglam telieka 
tik apie 40 mylių.

Portugalija Taipgi Būsianti 
Nacių Karo Laukas

Berne. Naciai darė stiprų, 
spaudimą Portugalijai, kad 
jinai nustotų draugavus su 
Anglija, o remtų Vokietijos 
-Italijos-Japonijos Ašįt

Sakoma, kad Portugalijon 
valdžia jau svyra į fašistu 
Ašies pusę. Lemiama. k°d 
Portugalija per savo žemę 
leis naciam veikt prieš ang
lu Gibraltara ir taipgi “pas
kolins” vokiečiam įvairius 
savo salas.

■

■,ut ■ j
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Aukščiausias Komandos 
Reikalingumas

Vis daugiau ir daugiau balsų girdune 
apie tai, kad talkininkai, — Amerika, 
Ąnglija, Sovietų Sąjunga ir Chinija — 

darytų vieną komandą, — aukščiausią 
! omandą. Tokios komandos reikalingu
mas, be abejo, jau pribrendo. Jeigu dar 
tūli to reikalo nemato, tai greit ir jie pa
matys, jei jiems rūpės fašizmą sunaikin
ti, — Vokietiją, Italiją ir Japoniją nu
galėti.

Yra sakoma, kad jau šiuo metu Lon
dono, Washington© ir Maskvos kancelia
rijose tas klausimas yra diskusuojamas. 
Yra gandų, kad pereitą savaitę Anglijos 
užsienio reikalų ministeris Eden buvo 
nuskridęs į Maskvą ir ten tarėsi su Sta
linu ir kitais Sovietų strategais apie to
kios <komandos suformavimą.

Gerai. Bet paties reikalo vykinimas 
turi būti vykdomas greičiau, nes Ašies 
valstybės siunta, dūksta, darydamos di
delių nuostolių mūsų talkininkams.

Ką gi tokia aukščiausioji komanda tu
rėtų daryti? Kas toji komanda būtų? 
Pirmiausiai, patys žymiausieji visų ketu
rių valstybių atstovai turėtų susirinkt ir 
nustatyti planus strategy ai. Jie turėtų 
bendrai, kaip nurodė* Tatyinovas, pasklai
dyti karines jėgas į atatinkamus centrus. 
Sakysime, šiandien kyla klausimas, ku
ris frontas yra svarbiausias, kuriame 
fronte kovojant, galima užduoti didžiau
sias priešui smūgis? Tokios komandos 
pareiga tatai apsvarstyti ir išspręsti. An
tra, tose vietose, kur reikia daugiau ka
rinių jėgų, visos šalys — ypatingai Ame
rika, Anglija ir Sovietų Sąjunga — tu
rėtų ten pasiųsti jų. ’

Tai tik pora dalykėlių, kurie turėtų 
būti rišami tokiame pasitarime. Yra 
daug bendrų reikalų, reikalingų apsvars
tyti bendrai, sutartinai.

Fašistinės valstybės veikia planingai. 
Planingai turėtų veikti ir demokratinės 
valstybės!

Mūsą Vajai Pasibaigus
Penktadienio “Laisvėje” buvo paskelb

ti galutinieji daviniai apie mūsų šių me
tų vajų ir vajininkūs. Tūlais atžvilgiais, 
šis vajus buvo daug geresnis už pernykš
tį. šiemet buvo gauta dienraščiui naujų 
skaitytojų daugiau, kaip pernai. Mūšų 
vajininkų, laimėjusių dovanas — dešimts 
iš viso — pasidarbuota buvo gražiai. Kur 
tik buvo daugiau sugabesnių ir darbštes
nių vajininkų (didesnėse kolonijose), ten 
daugiau padaryta naudos. Štai pirmuti
niai vajininkai, laimėjusieji šių metų do
vanas:

A. Stripeika, Elizabeth ...
J. Bakšys, Worcester ....
K. Žukauskienė, Newark *
Philadelphia Vajininkai . 
P. Bokas, Waterbury ....,. 
Geo. Shimaitis, Montello . 
A. Kūmas, Hartford.......
K. čiurlys, Bayonne 
S. Kuzmickas, Shenandoah
S. Penkauskas-P^ Tamašauskas,

Lawrėnce .............. .........
Pereitai® metais laimėjusieji dovanas 

vajiriihkai buvo sekami: 
-------fc****...................

Turi punktų 
........... 3709 
........... 319$ 
........... 2710 
........... 2584 
....... 2087 
........... 1808 
....... 1704 
...........1286 
....... 1217

1212

Mirties Bausmė už Pa- 
vojingą Sabotažą

Washington. į
Valstijų kongreso" atstovų 
rūmas nutarė, jog fedėra-

Turėjo punktų: 
4160 
2919 
2729 
2490 
2264 
1658 
1643 
1430 
1243 

972

K. čiurlys, Bayonne 
Philadelphia Vajininkai >. 
K. Žukauskienė, Newark . 
J. Bakšys, Worcester .... 
J. P* Martin, Pittsburgh . 
P. Bokas, Waterbury .... 
G. Shimaitis, Montello ... 
A. Klimas, Hartford.......
S. Tvarijonas, Detroit .... 
J. Jaskevičius, Hudson .,.

Įdomu, kad kaip pereitais metais, taip 
ir šiemet, pačią pirmutinę dovaną nusi
nešė Niūdžersės (Elizabetho-Bayonnės) 
vajininkai. Draugė Žukauskienė taipgi 
puikiai darbavosi per abu vajus. Phila- 
delphijos vajininkai šiemet biskelį že
miau stovi negu pernai stovėjo. Pitts- 
burghas šiemet taipgi nupuolęs. Sunku 
pasakyti, kodėl. Ten darbai šiuo me
tu eina geriau, negu kada nors. Veikiau
siai, dėl stokos veikėjų.

Šiemet, tenka pastebėti, kad yra daug 
daugiau žmonių, užsisakančių “Laisvę” 
ir užsimokančių prenumeratas tiesiog 
laiškais, be vajininkų ir agentų tarpinin
kavimo. / ■■ . ’

Suėmus viską į krūvą, šiemęt mūsų va
jus buvo pasekmingesnis. Bet tenkintis 
tuomi, žinoma, negalime:

Ačiuodajni mūsų gabiems ir darbš
tiems vajininkams už grąžų • pašįdarbąyi- 
mą, mes. prašome, kad jie pasiliktų mūsų 
vajininkais per apskritus metus. Mės 
prašome ir raginame juos darbuotis savo 
dienraščiui, jieškoti naujų prenumerato
rių. Mes taipgi prašome, kad visi mūsų 
skaitytojai nei minutei nepamirštų dar
buotis savo dienraščiui.

Gyvename naują gadynę. Gyvename 
tuomet, kai visas pasaulis dega karo 
liepsnoj, kai mūsų kraštas, Amerika, ta
po užpulta ir turi jungti visas jėgas ap
sigynimui, bjauraus priešo — fašizmo — 
sumušimui ir demokratijos ir laisvės už
tikrinimui. Tuo būdu dienraštis yra ne
paprastas įrankis kovai už mūsų šalies 
reikalus, nes jis informuoja skaitytoją 
apie bėgamuosius reikalus, jis korisoli- 
duoja visas jėgas vienam ir svarbiausiam 
dalykui: kraštui apginti, priešui sumušti, 
saugumui ir laisvei užtikrinti !.

Nenuleiskime rankų, draugai ir drau
gės ! Dirbkime ir dirbkime, plėšdanų, ap- 
švietą! .r *

Šaltis, Ar Jėga?
“Liaudies Balsas” rašo:
“Vokiečių radio, aiškindamas, kodėl 

Hitleris atsisakė paimti Maskvą dar šią 
žiemą, sako, kad šaltis toks baisus,, jog 
aliejus tankuose ir trokuose užšąla; kad 
kareiviai prie žemės prišąlą ir Lt Kad 
tenai yra Šalta, tai Visiems aišku. Bet 
ne taip jau šalta, kad aliejus Sušaltų, 
ypatingai dabartiniu metu. Kaip prane
šimai sako, tai apie Maskvą šaltis kar
tais siekia 17 laipsnių žemiau nulio,. Ka
nados šiaurėje šaltis vidury žiemos daž
nai siekia iki 45 ir 50 laipsnių žemiau 
nulio. Bet ir tokiam šalčiui eSant miškų 
darbininkai gabena medžius iŠ miškų 
traktoriais. Niekad neatsitiko, kad alio
jus sušaltų.

“Sovietų Sąjungos jėgos užėmė Maner- 
heimo liniją irgi žiemos metu, kada šal
čiai buvo' daug didesni, negu dabar prie 
Maskvos. Korespondentai rašė, kad šal
tis kartais siekė arti 60 laipsnių žemiau 
nulio* Bet Raudonoji Armija niekad 
nesiskundė, kad aliejus šaltų. Raudona
jai Armijai kliudė ne šaltis, o Manerhei- 
mo linija ir suomiai.. Kada tas kliūtis 
pakirto,, kova buvo laimėta. Maskvos 
frontas, reikia pažymėti, daug toliau į 
pietus. Šiuo tarpu Maskvos fronte labai 
didelių šalčių nėra. Jeigu bus, tai vėliau.

ne-
didelių šalčių nėra. Jeigu bus, tai ve

“Tikroji priežastis, kodėl Hitleris 
gali paimti Maskvos, bus ne šaltis, o su
stiprėjęs Raudonosios Armijos pasiprie
šinimas. Kiek buvo matyti iš praneši
mų, tai Raudonoji Armija pradėjo smar
kiai juos atakuotu O jie patys juk ne 
atostogose buvo* Tuoj bus šeši mėnesiai, 
kaip prasidėjo Vokiečių ir Sovietų karas. 
Beveik visą laiką Vokiečiai puolė iš puo
lė. Ataką se'kė ataka. : Vokiečių eilės Žy
miai praretėjo. ’ Kurie dar išliko, tie pa
vargo. Prie to, žinoma, prisidėjo ir šal
čiai, Žienios metu daug sunkiau kariauti, 
negu vasaros mėta."

Reikia Apvalyti SLA Organą
Nuo Nacių Propagandos Agentų!

Reikalauja P. T. Tuojaus cių propagandos veikiausia 
nerastumėt nei Berlyno lai
kraščiuose !

Tik įsivaizduokite: Jei 
Lietuvos gyventojai džiau
gėsi užpulti nacių, tai turė-

Išvyti “Tėvynės” Re
daktorių P. Bajorą

SLA organe “Tėvynėje” 
jau seniai vedama naciška 
propaganda, s k 1 e idžiama 
anti-semitizmas ir kursto
ma viena dalis narių prieš

W. 30th St., New York Ci-

Treas., K. P. Gugis, 3323 
S. Halsted Street, Chicago, 
Ill.

Trustee: S. Mockus, 726
jo džiaugtis ir Belgijos, ir E. 7th St., S. Boston, Mass. 
Čechoslovakijos, ir Jugosla- Trustee: E. ‘ 1 rTrustee;

Kadangi čia Šalies kon
stitucija garantuoja laisvę 
žodžio, iki šiol nieko nesa
kiau, nors skaitant savo or

ganizacijos organą dažnai Juk,’sulyg SLA*'organo “Tė- 
] reikėjo šlykštėtis.

Bet štai dabar, gruodžio jei naciai užsiundė ant mūs 
7 dieną, nacių talkininkasj Japoniją, o paskui ir patys 

■Japonija iš pasalų užpuolė paskelbė kara — tai tik 
mūsų šalį; daugybę mūsų 
respublikos . piliečių išžudė 
ir pridarė didelių nuostolių 
Hawaii ir Filipinų salose.

Pora dienų vėliaus Hitle
ris ir Mussoiinis paskelbia 
karą Jungtinėms • Valsti
joms. Žaibo greitumu su
junda Šiaurinis ir Pietinis 
Amerikų kontinentai. Gali
ma sakyti, visa Vakarų 
Emisfera stoja karan prieš 
barbariškąjį fašizmą: Vo
kietiją, Italiją, Japoniją.

Visur girdisi, obalsis: 
“Ašies” valstybes turi būti 
sutriuškintos! Į karą prieš 
barbarus privalo įsitraukti 
kiekvienas d e m okratinės 
valstybės pilietis! žodžiu 
sakant: fašistų užpuolimas 
ant Amerikos ir viso demo
kratinio pasaulio turi būti 
atmuštas, arba mūsų laisvė, 
viso pasaulio civilizacija bus 
sunaikinta!

SLA Organas Vis Dar 
Agentauja Naciams

Arti savaitę po japonų 
užpuolimo ant ' Amerikos, 
keliom' ’dienom po Hitlerio 

Mussolinio paskelbimo 
“Tėvynės”

vijos, ir Norvegijos, ir Da-^121 N. Western Ave., Chi- 
nijos, ir Francūzijos ir vi- cago, Ill.
soš eilės kitų pavergtų ša- Medical Elxam., Dr. S 
fru- i

Pagaliaus, kam Amerika Chicago, Ill.
paskelbė karą naciams? SIRS:

Whereas Nazi Germany 
and her allies has declared 
war on the United States, 
and i

Whereas all our efforts 
must be directed in absolute 

. , support of the Government 
Kokis niekšiškas parsidavi-jof :įhe United States in the 
mas ne tik mūsų pačių vals- war against the Nazis and

ished at 307 W. 30th St, 
New York City, N. Y, in 
its last edition of December 
12, 1941, printed an article 
under the headline of 
“PRAVIRKO VISA LIE
TUVA” (All Lithuania 
Shed Tears) which article 

| has been sent out of Nazi 
i occupied Soviet Republic of 
1 Lithuania and which article 
gives aid and comfort to 

MikuziUteJttoheweintmfes Of <Wr Cwntry.

That the people of the So
viet Republic of Lithuania

iBiezis, 2201 W. Cermak Rd.? p!'ayed f°r th® NazX^ 
fU ' TH atlOn and On June 1941>

vynės” redaktoriaus išvada,

paskelbė karą — tai 
džiaugtis tereikėtų!

Kokis baisus supuvimas!

when the first thunder of 
the Nazi cannons Was 
heard on the Western bor
der and when the first 
smoke and flame of the Na
zi’s war was seen, — re
joiced as never before- in 
their lives, etc.

Therefore, I demand that 
the Editor of the above 
mentioned “TĖVYNĖ,” Mr.

tybes, bet viso civilizuoto their allies,, and most of all Pranas Bajoras be imihe-
pasaulio priešams! hot to give help and com-

Ką SLA Nariai Privalo ' fort to enemy agents in this
not to give help and com- diately discharged as a tool 

of the Nazi agents in. this 
Country in order that the Country.

yra oficialus enemy of our Country could 
SLA organas.,Sutinkame su be smashed in the shortest; 

________ _______________________ n rl

Daryti?
“Tėvynė” (Signed)

Leonas Jonikas, 
3433 S. Emerald, 
Chicago, Ill.

Member of the Lithuan- 
of America

pėssiblę time, and
Whereas the official or

gan of the above mentioned- 
Lithuanian Alliance of Am- ian Alliance 
erica, “TĖVYNĖ,’’ publ-, Branch 36.

joje pareiškiama politika, 
ar ne, amerikiečių ir pačios 
vyriausybės akyse tas pa
stato visus mus nekokioj 
šviesoj — visus SLA na
rius.

Aišku, nariai nėra kalti 
dėl vieno ar kelių asmenų, 
kurie stovėdami strateginė
se vietose vien žalą neša or
ganizacijai. Bet tylėti ne
begalima.-

Negalima tikėtis, kad ir 
pati Amerikos - vyriausybė 
ilgai toleruos nacių propa
gandą Amerikoje. Atsimin
kime, kad mes esame karo 
stovyje su naciais ir visa 
jų genge; karo iki pabaigos, 
iki nacizmas bus sutriuš
kintas! * r

Kiekvienas SLA narys 
privalo tuo jaus reikalauti 
Pildomosios Tarybos, kad 
mūsų organas “Tėvynė” 
kaip galima greičiau' būtų 
apvalytas nuo nacinės pro
pagandos. Kaipo SLA na
ry s? aš savo pareigą jau at
likau. Žemiaus telpa rezo
liucija, kurios kopijas šiom 
dienom pasiunčiau visiems 
Pildomosios Tarybos na
riams. Kiekvieno SLA na
rio, kiekvieno hitlerizmo 
priešo pareiga yra stovėti 
sargyboje ne tik mūsų or
ganizacijos, bet ir valstybės.
Rezoliuci j a:

December 13, 1941, 
Chicago, Illinois.

Supreme Executive Board 
of the Lithuanian Alliance 
of America:

Pres., F. j. Bagocius, 253 
W. Broadway, S. Boston, 
Ma<

Po $2.00 “Už Dūšią”
Viskam brangstant, fi- nešti mirimų žinias ir jos 

nansiniai sunkėja našta ir bus spausdinamos nemoka
mai.

“Laisvė” taipgi turi fi
nansinių sunkumų. Bet 
tuos sunkumus mes turime 
išrišti etišku būdu: gavimu 
naujų skaitytojų, rinkdami 
bizniškus pasiskelbimus ir 
paaukodami dienraščio pa
laikymui.

Dąbai; artinasi “Laisvės” 
bendrovės šuva žiavimaš. 
Būtinai reikia siųsti pasvei
kinimus suvažiavimui sū 
gražiomis piniginėmis dova
nomis. Dalininkai privalo 
skaitlingai dalyvauti suva
žiavime. O kurie dar nėra 
“Laisvės” bendrovės dali
ninkais, tie turi prisiųsti 
dešimtinę ir patapti dali
ninkais.

Dienraščio “Laisvės” va
jus gavimui naujų skaityto-

1 spaudai. Brooklyn© katali
kiškas savaitraštis pasirašė 
“Konkordatą” su bedieviš
kais savaitraščiais pasipini
gauti už dūšias. Jie nusita
rė reikalauti po $2.00 už 
dviejų colių mirties prane
šimą.

Didelė dauguma imigra*- 
vusių iš Lietuvos lietuvių 
Amerikoje yra apie 50 me
tų amžiaus. Žinoma, iš to
kio amžiaus žmonių mirtin
gumas yra aukštas. Tad 
mūsų kaimynai apsidžiaugė, 
kad čia yra proga pasipel
nyti.

Žmoniškai imant dalyką, 
mirties pranešimas nėra jo- 
kis skelbimas. Yra žinia. 
Tokias žinias ir amerikoniš
koji spauda deda nemoka
mai. Dienraštis “Laisvė” ir-

ir 
karo Amerikai, 
numeryj 5Q, gruodžio. 12 
dieną, išspausdintas straip
snis ant . pirui© puslapio po 
antgalviu:

“PRAVIRKO VISA LIE
TUVA**.",

j Kada ir kodėl “pravirko 
visa Lietuva?” Gal tada, kai 
nacių gaujos praūžė mūsų 
tėvų žemę? Gal tada, kada 
nacių tankai traiškė lietu
vius vaikučius Palangos va
sarvietėse? Ne!

Sulyg mūsų organo re
daktoriaus išvada, “Lietu
va pravirko” dar tada, ka
da Smetona siūlė Hitleriui 
užimti Lietuvą, o šis dar 
nebuvo prisirengęs!

O štai kaip mūsų orga
nas “Tėvynė” aprašo pir
mąsias Hitlęrio gaujų ant 
Lietuvos užpuolimo dienas. 
Skaitykit, Amerikos pilie
čiai, SLA nariai ir “džiau- 
gkites” kartų su “visos Lie
tuvos” piliečiais, kad paga
lbaus ir ant mūsų krašto 
jau pūola tos pačios barba
rų gaujos, ką nuteriojo Lie
tuvą. “Tėvynė” rašo: ,

“Pasaulyj nebuvo atsitik 
kinui, kad žmones melstųsi 
ir Dievo prašytų karo; Lie
tuviai melste meldė, prašyte 
prašė karo. Kitokios išei
ties nebuvo. Jiė pilnai pa
sitikėjo vokiečių ginklu ir 
numanė, kad susirėmimo 
bolševikai išdulkės iš mūsų 
krąsto. Todėl lauke tik ka
ro pradžios. Ir koks buvo 
džiaugsmas, kai birželio 22 
d. švintant sugriaudė pariu 
bežyje, pakilo dūmai ir ug
nis ;■ bolševikų aerodromuose 
ir jų ‘velnio darželiuose’- 
susitvirtinimuose. „Net be
žemiai ir mažažemiai šake, 
kad tokįb linksmo ryto dar 
gyvenimo ftefurėjo...” A "

Štai, kąd<(4ibfejotė! Bjaų-f 
resilid^mėl9Įįt

1

įvykus.
Ar- katalikai, susijungę 

su bedieviais, pralobs iš “al- 
mužiios" $2.00 už dūšią, 
apie tai atsisakome spėlioti. 
Tačiaus, tokis pasipelnymo 
būdas, ypač karo metu, yra 
labai neetiškas.

Dienraštis “Laisvė” kaip 
iki šiol, taip ir toliau, mir
ties pranešimus paduos, 

Vice-Pres., J. K. Mazuk- kaipo žinias, be apmokėji- 
ha, 1325 W. North Ave.,’mo. “Laisvė" prašo laidotu- 
Pittsburgh, Pa. |vių direktorių, savo skaity-

Sec., M.' J. Vinikas, 307 tojų ir korespondentų pra-

gi deda nemokamai, kaipo jų pasibaigė. Gražus būrys 
liūdną pranešimą, mirčiai “Laisvės" patriotu pasidur-

bavo konteste, gavome visai 
arti tūkstančio naujų skai
tytojų. Tai, o t, graži finan
sinė ir moralė parama 
dienraščiui.

Vasario 1 d. įvyksta “L.” 
bendrovės dalininkų kon
vencija ir bankietas. Gerai 
pasispauskime, s u kelkime 
pasveikinimais apie $1,000, 
gaukime dar nors šimtuką 
naujų skaitytojų, na, ir ga
lėsime gražiau gyvuoti, ne
gu mūsų kaimynai, susirū
pinę “almužna” po $2.00 už 
“dūšią.” Ilgakaklis.

Sovietu; kariai ėkzartĮinuoja sulūžusį vokiečiu or
laivj SSSR' teritorijoje. ?’

Amerikos Vyriausybe Buvo 
{spėjus, kad Japonai, Tur

būt, Užpuls Pasalomis

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull sakė, jog valstybės 
departmentas buvo gana iš 
anksto įspėjęs komandietius 
karinių Amerikos jėgų Fi
lipinuose ir Hawaii salose, 
kad japonai labai gali bile 
kada iš pasalų užpult tas 
salas; todėl Amerikos laivy
nas, kariuomenė ir oro Ie
vynas tenai turėjo būt Vi
suomet priruošta atmušt 
užpuolimą.

(Bet komandienai nebu
vo priruošę amerikinių jė
gų atremt japoųus; ūž. Ui 
jie , dabar paįkeistr.) ■

jau perduotas senatui. .gali/ mirčia 
baust sabotažuoto jus, jeigu 
jų veiksmai užmuša arba 

<as- 
į Thir

ties pavojų kjtą’žmogų,. .
Šis kongresmanų, tarimas

.. . pavojingai sužeidžia kitą
jungtinių meiiį arba jeigu š,tatd\ į’ h

federa

.Japonai užėmė nedidelę 
tvirto viską .!M»layOš‘ salą 
Pęnangą,y apie 300 mylių 
t sianHi| JyakąHs ūuo ang
lį tvi^tUinoa ŠingąpoM ’
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Liaudies Balsas Nenutils, 
Kol Browder Bus Kalėjime

(Tąsa)
Mes ne dievas žino kaip puikiai kal

bame angliškai, ir, gali būti, dėl to pasi
kalbėjimą lydėjo energingi judėjimai, 
kurie New-Yo r ko rašytojui sudarė įspū
dį, jog mes esame fanatiški Marko Tve
no gerbėjai.

Pasiėmę rekomenduojamą laišką, mes 
nuėjome pas Uiterį Binerį. Santa-Fe gat
vėse kai kada galima pamatyti poeblo 
giminės indėnų, atėjusių iš savo kaimo, 
norinčių parduoti kilimą ar taurelę. In
dėnai ateina ir Į muziejų, kur perka jų 
dubenis ir įstabius akvarelių piešinius, 
nepaprastai tiksliai atvaizduojančius ka
ro šokius. Kostiumai, papuošalai ir gink
lai pagaminti su mokslišku sąžiningumu 
ir šios akvarelės gali tarnauti kaip moks
lo priemonės tyrinėti indėnų kultūrą.

Misteris Uite ris Bineris gyveno name, 
kuris nuo pamatų ligi stogo prikimštas 
indėnų kilimų, indų ir sidabrinių papuo
šalų. Tai tikras muziejus.

Kai Amerikos poetas perskaitė reko
menduojamąjį laišką, jo veidas nušvito 
džiaugsmo šypsena.

— Draugas man rašo, — tarė jis, — 
kad jūs beprotiški Marko Tveno gerbė
jai.

Mes dirstelėjome vienas į kitą.
— Tai puiku, — tęsė poetas. — Aš as

meniškai draugavau su Tvenu ir dabar 
jums galiu suteikti didelį malonumą. 
Tvenas kaž kada padovanojo man savo 
fotografiją su eiliuotu užrašu. Tai labai 
retas dalykas — Marko Tveno eilėraštis, 
jums, aistringiems jo gerbėjams bus įdo
mu tatai perskaityti.

Ir jis mus nutempė laiptais, kūnų vi
sos sienos buvo nukabinėtos Amerikos 
ir ne Amerikos rašytojų fotografijomis. 
Mes sąžiningai pažiūrėjome Tveno por
tretą ir išklausėme eiliuotą užrašą.

Pas misterį Binerį mes praleidome la
bai įdomiai vakarą ir iš jo tiksliai suži
nojome, kur mes turime rytoj vykti, no
rėdami pamatyti Indėnus.

Misteris 'Bineris: mums pasakė, kad 
Santa-Fe, centre trijų civilizacijų — in
dėnų, ispanų ir meksikiečių — gyvena 
daug rašytojų, menininkų ir poetų. Jie 
čion bėga nuo šiųdieninės Amerikos. Bet 
Amerika vejasi juos. Paskui poetus ir 
menininkus į Santa-Fe atgarmėjo milijo

nieriai. Jie prisistatė sau vilų ir taip pat 
alsuoja senovės civilizacijų kvapu, prieš 
tai pilnai prisisotinę šiųdieniniais dole
riais.

Čia gyvena ir Mak-Kormikas, žinomas 
pramonininkas, turėjęs daug įmonių se
nojoje Rusijoje. Neseniai jis, kaip turis
tas, važinėjo Sovietų Sąjungoj, ten išbu
vo vienuolika dienų ir, sugrįžęs, Santa- 
Fe skaitė paskaitas apie savo kelionę, 
kurioje daugiausia buvo kalbama apie 
“Inturistą,” nes per tokį trumpą laiką 
jis daugiau nė su kuo nesuspėjo susipa
žinti.

— Čia jau tiek susirinko milijonierių, 
— pasakė Uiteris Bineris, — kad jau lai
kas važiuoti kur nors kitur. Pagaliau, 
jie ir ten atvažiuos. Nuo jų nėra išsigel
bėjimo.

SKYRIUS 23.
SUSITIKIMAS SU INDĖNAIS

Misteris Uiteris Bineris patarė mums 
nuvažiuoti į Taoso miestą, už poros my
lių nuo kurio yra didelis poeblo giminės 
indėnų kaimas.

Mes apleidome Santa-Fe ir “Montezu- 
mos” hotelį su jo šnypščiančiu šildymų. 
Paryčiu jau buvo prišildyta trisdešimt 
laipsnių virš noliaus, ir mes lėkdami kal
nų keliu, godžiai alsavome gryną orą.

Mes važiavome išilgai Rio-Grande, čia. 
dar mažos žalios upelės, ir už keleto de
šimčių mylių atsidūrėme indėnų kaime, 
San-Ildefonso. Po šiuo prašmatiniu ispa
nišku pavadinimu nebuvo nei katalikiškų 
bažnyčių, nei didingųjų pralotų, nei jau
nų gryno kastiliečių kraujo vyrų. Nedi
delė aikštė buvo apsupta moliniais namu
kais. Prie jų kiekvieno ant žemės buvo ne
didelis kupolo pavidalo pastatas. Tai bu
vo krosnys, židiniai. Viduryje aikštės sto
vėjo didžiulė boba. Dvi storos kasos, ka
pojusios ant jos riebos krūtinės, buvo per
pintos raudonais ir žaliais vilnoniais siū
lais. Mėsingose ausyse buvo matyti aus
karų skylutės. (

Kai mes ją paklausėme apie indėną 
Agapito Piną, su kuriuo mums misteris 
Bineris patarė susipažinti, tai paaiškėjo, 
kad šita boba ir yra Agapito Pina ir kad 
jis visai ne boba, o riebus bobiškos figū
ros indėnas.

(Bus daugiau)

Elizabeth, N. J-
Joseph Patalkis Užveizc|a 

Pioneer Home
Nuo 15 dienos gruodžio, 

pirmos gentkartės lietuvis vei
kėjas, Joseph Patalkis užima 
vietą užveizdos (“manager”) 
Federal Project Pioneer Home 
su metine alga $2,600.

Jis šiam darbui pilnai ata- 
tinka, kadangi būdamas di
rektorium ponios Millerienės 
Pioneer Club, nuo kurio ir Fe
deral Housing namai gavo 
vardą, per. daugelį metų gra
žiai darbavosi.

Per šį kliubą daugelis jau
nų lietuvių gavo gerą pilietiš
ką išauklėjimą. Good luck, 
Joseph Patalkis, naujame dar
be!

“L.” Reporteris.

neniojimui ir laikymui namuose

Chungking. — Chinai, 
atakuodami japonus užnu- 
garėn Kowloon pusiausaly- 
je, valdytame anglų, sumu
šė japonus ties Pokutu. 
Kowloon yra anapus jūros 
siaurumos nuo Hong Kon
go. Chinai smarkiai kovoja, 
padėdami anglams Hong 
Konge. ’

Milwaukee, Wis.
Jau Gaudo Nužiūrimus Nacių 

Simpatizatorius

Federalės valdžios saugumo 
department© agentas H. T. O’
Connor aną dieną paskelbė, 
kad šioj dalyj Wisconsin© 
''alstijos jau suimta virš 60

’ ‘ Č' ir italų, kurie buvo 
nuo seniau nužiūrimi turį sim
patijų fašistams. '

Nužiūrimi nacių agentai su
imti netik šiame mieste, bet 
Racine, FončF du Lac, La

Amerikinis Piliečių Komite
tas Išlaisvinimui Earl Browde
rio praneša apie gausius atsi
liepimus iš visos plačios Ame
rikos už paliuosavimą Brow- 
derio. žmonės iš visų luomų 
ir klasių ir visuomeninių po
zicijų supranta neteisingumą 
Browderio įkalinimo. Jie ra
šo laiškus prezidentui Roose- 
veltui ir prašo jo dovanoti 
Brow d erių i bausmę ir tuojau 
atidaryti Atlantos kalėjimo 
duris.

Štai Philadelphijos storų 
darbininkų unijos prezidentas 
Harold Kotzker parašė Roo- 
seveltui prašymą. Jis sako: 
Jau čia' pat Kalėdų didžiosios 
šventės, “amnestija arba do
vanojimas bausmės Earl BroOr
deriui būtų gyvas pavyzdys 
demokratijos didybės. Tai bū
tų signalas visiems piliečiams 
persiimti tikrojo karo dvasia, 
idant išlaikyti tuos principus, 
kurie mums visiems yra taip 
brangūs. Toks jūsų žygis, kas 
liečia mane, reikštų ‘Vienybę 
dėl Pergalės’.”

Net lyderis tokios organiza
cijos, kaip New York o Elks, 
būtent, Wilford E. Levin pa
kėlė savo balsą už Browdei’io 
išlaisvinimą. Varde 25,000 na
rių jisai rašo prezidentui Roo- 
seveltui:

“Mano politinis tikėjimas, 
kaipo demokrato, toli gražu 
skiriasi nuo tikėjimo pbno 
Browderio. Tačiau aš esu gi
liai įsitikinęs, kad bausmė už
dėta ant Browderio yra toli 
gražu per aštri.” Todėl ponas 
Levin prašo Roo,seveltą tuojau 
paliuosuoti Browderj iš kalė
jimo.

Iš St. Louis, Mo., čevėrykų 
unijos lokalo vice-prezidėhthš 
Thomas A. Grimm rašo laiš
ką Piliečių Komiteto pirminin
kui Tom Mooney ir sako: “Aš 
raginu jumis daryti viską jū
sų galioje, idant ta skriauda 
būtų atitaisyta ir Browderis 
būtų tuojau išlaisvintas.”

Patersono audėjų unijos lo- 
kalas 75 pasiuntė prezidentui 
prašymą paleisti iš kalėjimo 
Earl Browderj.

Amerikinio Jaunimo Kori- 
įgreso kabinetas vienbalsiai, 
pasisakė už Browderio paliuo
savimą. Jaunuoliai Savo laiške 
prezidentui sako:

“Mes tikime, kad Browde- 
riui uždėta bausmė nepateisi
namai per .aštri ir kad toli
mesnis jo laikymas kaiėj.lfriė 
yra priešingas kaip mūsų airie- 
rikinėms civilių laisvių tradici
joms, taip mūsų paskelbtai 
anti-fašjstinei politikai.”

Jaunuoliai primena, kad 
šiemet apvaikščiojame 150 
metų sukaktį nuo paskelbimo 
Bill of Rights. Browderio iš
laisvinimas būtų, gražiausias 
žygis paminėjimui šito Teisių 
Biliaus.

Mokytojai taip pat kreipia
si pas . Prezidentą. Štai New 
Jersey Essex County Mokyto
jų Federacijos prezidentas 
Robert Lowenstein parašė lai
šką Roose veltu i. šis mokytojų 
lyderis sako:

“Aš tikiu, kad Earl Brow- 
deris yra geras žmogus ir kad 
jis turi krašto . gerovę arti 
prie širdies. Jo energija, turė
tų neįkainuojamos vertės mū
sų kraštui tuo momentu, kilo
met kiekviena uncija prieš
inti erinės energijos yra taip 
labai reikalinga.”

Jūrininkai nepamiršta Am
erikos darbininkų vado, ku
ris laikomas už grotų Atlan
tos kalėjime.^ štai laivo “Si S. 
Granada” įgula pasiuntė Roo- 
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Crosse ir kitur. Dalis jų dar 
laikoma šio miesto kalėjime, 
o kiti išgabenti, į St. Paul. 
Minn.

šio distrikto prokurorą" 
paskelbė, jog suiminėjami 
bus tik nuo ,seniaus nužiūrimi 
fašistų simpatijai. šaip jau 
nepiliečiai ateiviai nebus per
sekiojami, nes jie didelėj did
žiumoj yra ištikimi šiai šaliai 
ir nusistatę prieš fašizmą.

seveltui prašymą Browderj 
paliuosuoti.

Mainieriai taip pat kelia 
savo balsą, štai mainierių uni
jos lokalas 1018, Smithfield, 
Ohio, ir lokalas 6453, Page, 
W. Va-, priėmė rezoliucijas ir

pasiuntė prezidentui už Brow
derio išlaisvinimą.

Neatsilieka nei geležinke
liečiai. štai Locomotive Engi
neers Brolijos lokalas 192, 
Tacoma, Wash., savo susirin
kime priėmė ir pasiuntė pre
zidentui prašymą. New Yor
ko United Cigar Workers uni
jos lokalas 273, kuris turi 1,- 
000 narių, kreipėsi pas Pre
zidentą su tuo patim prašy
mu. Panašius prašymus priė

mė ir pasiuntė Newark, N. J., 
Federacijos Cooks and Assis
tants unijos lokalas 399, ke- 
nosha, Wiš., namų statymo 
darbininkų unijos lokalas 137 
ir visa eilė kitų unijų visuose 
Amerikos kampuose.

Mes dar kartą raginame lie
tuvius ir jų organizacijas ne- 
atlaidžiai kreiptis pas prez. 
Rooseveltą už Browderio pa
liuosavimą.

Lietuvių Piliečių Komitetas.

SVARBU VISIEM GESO VARTOTOJAM!

Ką daryt
jeigu bombos

arti kristų
Patvarkymai išleisti New Yorko 
Miesto Civilio Apsigynimo Komite
to sako:

“Jeigu bombos krinta pačioje jū
sų kaimynystėje, užsukite kontro
liuojantį gaiduką ant vamzdelio, per 
kuri eina gesas į myterį.

“Jei po Jo, kai duota ženklas, kad 
pavojus jau praėjo, jūs nedrįstate 
atsukt gesą ir užžiebt visus vartoja
mus gesinius prietaisus, pasišaukite 
plumberį ar ką kitą, kuris tikrai ži
no, kaip tatai padaryt.”

Nėra reikalo ir nepatartina už-
sukt gesą prie myterio, jeigu 
bombos tikrai nekrinta visai ar-
timoje jūsų kaimynystėje.

“Bombos krintančios visai artimoje 
kaimynystėje’’ reiškia, kada jos nu
krito gama arti, kad smarkiai su- 
barškint langus ir kada jūs jaučia
tės tikrai sukrėstas. Tokiame atsiti
kime galimas daiktas, kad bomba 
padarė tokios vietinės žalos, kuri ga
lėtų kliudyti jūsų gaunamą gesą.

KĄ DARYT PO BOMBAVIMO
Jeigu jūs pats pripratęs užsidegt 
sau geso prietaisus ir visai gerai 
esate susipažinę su jų veikimu, tai 
atsukant gesą galite daryti sekamai.
PIRMA — Prieikite prie kiekvieno gesi

ni© prietaiso, ir žiūrėkite, kad visos de
ginimo skylutės ir žlebtukų atlapėliai 
(čiaupukai), raktai ar gaidukai, pra- 
leidžiantieji gesą. degimui, būtų užsuk
ti. Jeigu jūs turite tokius žiebtukus, 
prie kurių nėra pritaisyta*) užsuka
mųjų raktų ar atlapėlių, tai nereikia 
šiuos užsukti.

(^Paprastai jie būna tik Šiaip pečiuose.)
ANTRA — Prieikite prie myterio ir at

sukite geso įleidimo gaiduką, kurį už
darėte laike bombų kritimo. Tėmy- 
kite myterio lentelę bent per dešimt 
minučių, kad pamatyt, ar nejuda jo
kia rodyklė ant lentelės. Jeigu juda, 
tai tuojau vėl užsukite gaiduką ir pa
šaukite plumberj ar geso kompaniją. 
Jeigu jokii rodyklė nejuda 
rio lentelės, tai jūs galite 
karnai:

ant myte- 
daryti se-

PAVEIKSLAS 
GAIDUKO, 
KADA JIS 
UŽDARYTAS

YRA-įleidimo gaidukas 
KAIRYJE, ŽIŪRINT- ) 
PRIEKI GESO MYTERIO

ATDARAS■ ĮLEIDIMO GAIDUKAS I 
UŽSUK ČIA

Šie braižiniai parodo, kur yra kon
troliuojantis gaidukas geso myterio 
ir kokioj padėtyj būna gaidukas, ka
da jis atsuktas ir kada užsuktas. Vi
sados reikia turėti parankiui vidu
tinio dydžio užsukamąsias reples 
(wrench), tinkančias šiam gaidukui. 
Užsukdami gaiduką praleidžiantį ge
są į myterį ar atsukdami jį, paleng
va tatai darykite.

TRECIA — Prieikite tuojaus
geso ]>ečiaus ir atsukite .vieną viršuti
nį geso degintuvą vartojamą virimui ir 
laikykite prie jo degantį brėžuką, kol 
degintuvas užsižiebs ir degs normale 
mėlyna liepsna. Jeigu pečius turi žieb- 
tuką, tai šis turėtų būt dabar užžieb
tas. Kiti gesintai prietaisai, kaip kad 
šaldytuvks, vandens kaitintttvas ir tt., 
turėtų būti tada užžiebti paprastu, nor
maliu būdu.

Jeigu jūs nesate pilnai tikri, kad 
gerai mokate, kaip tinkamai užžiebt 
ir naudot savo gesinius prietaisus, 
šaukitės patarnavimų 1 a i s niuoto 
plumberio ar kito žinančio pagalbi
ninko, kad atsuktų jum gesą.
Specialė Pastaba Apartmentinių 
Namų Gyventojams ir Savinin
kams: Jeigu geso myteris nėra pa
čiame jūsų apartmente, tai to na
mo superintendentas, ktiris turėtų 
žinot, kur randasi visi didesnieji 
geso atlapai (čiaupos), pasirūpins 
kontroliuot geso patiekimą tame 
apartmentiniame name laike pa
ties bombavimo. Patikrinkite, kad 
geso gaidukai ant visų prietaisų 
būtų uždaryti pirma, negu gesas 
vėl bus paleistas aptarnaut bile 
vieną apartmentą.

prie savo

tame skaičiuje ir jų žiebtukai,Geso naudojimas ir prietaisai,
. turėtų būti vartojami ir operuojami normaliu būdu, kol aukščiau 

paduoti persergejimai pasidarys reikalingi

Gerb. Fiorello LaGuardia, Direktorius Civilių Apsigynimo Įstaigos, sakė...

PRISIDĖKITE... ATLIKITE SAVO PAREIGĄ!
Ar mes turėsime užtemdymus ar ne, tai priklauso nuo Armijos sprendi
mo ... Laike užtemdymo viskas turi eit savu keliu—namie—darbe—pa
silinksminimo vietose. Mes turime prisitaikyti, netrukdydami pramonės, 
prekybos ar biznio ar šeimynos gyvenimo... Padarykite reikalingus pri
sirengimus taip, kad jokios jūsų šviesos nebūtų matomos iš laukot jeigu 
užtemdymai reikalingi... Niekas nenori, kad jūs liktumėtės tamsoje— 
tatai puldo ūpą—ir tatai negera vaikams. Taigi palaikykite namus sma
gius—tegul šviesos spindi viduj.

BROOKLYN BOROUGH GAS COMPANY 
BROOKLYN UNION GAS COMPANY 

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF N. Y., INC. 
KINGS COUNTY LIGHTING COMPANY

NEW YORK & RICHMOND GAS CO., (STATEN ISLAND) 
WESTCHESTER LIGHTING COMPANY
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Stasys Milčius Masiniai 
Palydėtas į Kapus

Lietuvės įsteigė Rimos 
Pagalbos Kursą

Paštas Daugiau Neskelbs 
Savo Kelių

Kas Daryti Ištikus 
Atakoms Iš Oro 

Oficialis-Iš J. V. Civiliy Apsigynimo Raštines

kaipo 
batų 

kaipo 
žmo-

> Z.

(Patarimas Trečias)
UŽGESYKITE ŠVIESAS. Ar įsakyta ar neįsakytą už- 

gesyti šviesas, nerodykite daugiau šviesų, negu reikalin
ga. Jeigu orlaiviai atskristų viršun, užgesykit ar už- 
dangstykit visas šviesas tuojau — nelaukite užgesinimui 
įsakymo, šviesa, kuri nematojna, nevadovaus japonui. 
Atsiminkite, jog žvakės šviesa gali būti,matoma už my
lių iš oro.

Jeigu jūs turite langams užtraukus ir užlaidus, ar f L 
rankas, užtraukite abiejus, kad pridengti langus dubeltąr 
vu storiu. Blanketai tinka. Jeigu turite storos juodos 
popieros, su ja apjipinkite langus. Tačiau dėlto nebėgkite 
į krautuves. Gal būt, kad jūs turite viską reikalingą na
mie. Suraskite būdą panaudoti turimas priemones.

Išgirdus perspėjimą nuo atakų iš oro, atsiminkite už- 
daryti gasinius pečius, gasinius šildytuvus, ir gasinius 
uždegtuvus ant abiejų. Bombų eksplozijos gali juos už
pūsti. Susirinkęs gasas nuo užgesyto degtuvo gali eks- 
ploduoti vėliau.

Pąrengk vieną kambarį, vieną turintį mažiausia langų 
stiklo, stipriausioj namo dalyje, kaip slėptuvės kambarį. 
Padėk jame geriamo vandens ir maisto. Padėk stiprų 
stalą jame. Padek matrasą ir kėdės. Pasiimk žurnalą | 
ar porą arba kortų ar ko kito reikalingo užsiėmimui. Pa
siimk akinius ir dantis, Imkis naturališkiem 
atlikti prieiponęs, pppieros, uždangą. Pasiimk 
tį radiją, jei turi.

Virš visko, užsilaikyk ramiai. Būk namie, 
šviesas.

J. V. CIVILIŲ APSIGYNIMO RAŠTINĖ, 
Fiorello H. LaGuardia, Direktorius, 

Washington, D. C.

Gruodžio 19-tos popietį išr 
| leidome-išlydčjome Stasį M il
čių ton kelionėn, iš kurios 
daugiau negrįžtama — Fresh 
Pond Krematorijon.

Stasys Milčius buvo išgyve
nęs Maspethe-Brooklyne apie 
20 metų ir buvo plačiai žino
mas vietos lietuviams ir 
sėkmingas biznierius, 
krautuvių savininkas, ir 
draugiškas ir pažangus
gus, sekęs spaudą, prikjąusęs 
organizacijose ir jų darbus rė
męs, tad į jo šermenis ląpkėsi 
dąug žmonių, taipgi masiniai 
palydėtas paskutinio pąsilsio 
vieton.

Diena?, pasitaikė labai gra
ži, pavz&ariška, tad jau nuo 
ankstybo popiečio prie L'evan- 
daųsko šermeninės, 337 Union 
Avė., 'Rropklyne, stoviniavo 
būreliai lietuvių, o prieš pat 
išlydint negalėjusieji įeit vi
dun dideliu būriu užtvenkė vi
są šaligatvį.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos ir rusų 1WO kuopos buvo 
pastačiusios garbės sargybą

i Tokių laidotuvių velionis pą-r 
geidavo ir jo šeima—ržinpną 
Blanche ir duktė. Į^»iliją—r-jo 
valią išpildė, palaidojo ląiąvąi 
ir nąoderniškai.

Krematorįjoj tą dieną Mįl- 
čius buvo septintu, kiti dąr 
laukė. Krematorija gali tik 
šešis pulverizuoti vienu karty.

Lietuviuose dar nedaugelis 
išdrįsta taip laidotis, nepri
prasta, nors, kaip aprašoma, 
mūsų prabočiai savo mirusius 
visuomet degindavę, tik pa
staraisiais laikais įgyvendinta 
lietuviuose paprotys laidoti že
mėn.

Į šermenis buvo atvykę naš
lės Mrs. Milčius sesuo ir švo- 
gėris Petrė ir Jonas Uševičiai 
ir jų duktė Aldega iš Dorches
ter, Mass., taipgi velionio ilga
metis draugas Antanas Raila 
iš Montello, Mass..

Gėles atsiuntė A. Raila ir 
šeima iš Montello, A. Osteikai, 
Kalentai, Sukackai, Malinaus
kas iš Rochester, N. Y., Ged
vilai, Lietuvių Literatūroj D- 
joj Masppthp kuopa, 1WQ ru-

Vinos norinčios imti Pirmos 
Pagalbos kursą ir jam dar ne- 
užsiregistravusios, prašomos 
priduoti' savo vardą ir antra
šą K. Petrikien-ei jos namų ar 
“Laisvės” antrašu ne vėliau 
gruodžio 23-čios .vakaro 8 va
landos.

Kursai buč Ęąstern District 
High School pątą J pose, Ąlar? 
cy Avė., Brooklyne.

Mokips valdžios atsiųstas 
gydytojas įr baigusioms kur
są bus išduoti liūdymaį. Pii> 
rųps pamokos bus sausio 7-tą, 
bet užsiregistruoti reikia da
bar.

Plačiau apie tai rasite se
kamose laidose.

Iš priežasties karo paštas 
nutraukė viešai skelbimą savo 
kelių, kuriais gaunama ar per
siunčiama kitoms šalims laiš
kai bei siuntiniai.

Brooklyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle, Jr., prašė 
apie tai pranerti laikraštyje,

kad žmonės neklausinėtų, ka
da išeina ar ateina paštą ve
žanti laivai ar ęrlaiyiai, |iei 
kokiomis linijomis vežama, 
kada nueis, nes toki klausimai 
nebus galima atsakyti iki to
limesnio patvarkymo.

Daugelis N. Y. restauranų 
skyrė gruodžio 19-tos įplaukų 
5 nuošimtį kariaujančių prieš 
fašistus šalių paramai.
- '1.... .. ■ 1 I ■'» ’ ■ '■T-7 ■ 1 1

i MATEVSAS SIMONAVIC1US
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS jSTAIGA

reikalam 
ir mažy-

Miestui įrengs Naują 
Alarmo Sistemą

i Vietos ir importuos 
j:’ tos degtinės ir vy- 
v nai, geriausių bra- 
f vorų alus ir ėiius. 
f Kada būsite Brook- 
r lyne, užeikite susi- 
. pažinti.

Kiekvieną s.ubatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nekėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

LID 1 Kuopa Veikia 
Svarbius Darbus

Iš 1 Kuopos Priešmetipio 
Susirinkimo

Sųąirinkimas buvo turtingas 
raportai ir tarimais. D. M. šo- 
lomsfcas raportavo iš New

York ir New Jersey lietuvių 
draugijų konferencijos, įvyku
sios lapkričio 30-tą. Raportas 
buvo 
pats 
kas 
Ginti
Įapkrįęio

velionį išlydint. Palydovai pri-Uų kuopa iš Maspetho, Aukš- 
pildė per 40 mašinų, taipgi XT” °1
daug maspethječių rądome 
jau susirinkusių prie kremato- 
rijos. Didokoje krematprijos 
koplyčioje iy jos koridoriuose 
negalėjo susitalpinti visi paly
dovai.

Atsisveikinant su velioniu, 
R. Mizara, dienraščio ^Lais
vės” yedaktorįus, pasakė kal
bą, įvertindamas Milčiaus kai
po pavyzdingo šeimos šeimoje 
n* pažangaus, organizuotai no
rėjusio siekti visuomenei švie
sesnės buities žmogaus gyve
nimą. Kalbėtojas pareiškė ap
galia, kad velionis Milčius,- pa
lyginamai nesenas, vos 52 me
tų, turėjo apleisti mus nesu
laukęs, kada didžiausis žmo
nijos priešas fašizmas bus su
naikintas ir pasaulyje atsteig- 
ta saugumas ir taika. Ragino 
likusiuosius pasišventusiai dar
buotis rėmimui mūsų šalies ir 
jos talkininkų, pergalei prieš 
užpuolikus fašistus.

Neužilgo suūžė, sundundčjo, 
šeštas elektriškas kakalys, ir 
liepsnelei pradėjus bučiuoti 
karstą jį uždare nuo mūsų 
akių. Likosi jis dūmų’ ir pele
nų pavidale pakilti į dausas ir 
iš ten su debesėliais susijun
gus grįžti į žemę ir ištikimai 
tarnauti jos naujai kūrybai.

tųolis, Nų-Shoęs Co. ir Brid
gewater Shoe Kooperatyvas.

geripenysc lankęsi ir dąug 
kitataučių, velionio Milčiaus 
kaimynų, kadangi velionis, su 
Visais draugiškai sugyveno, 
mpkėjp pagerbti* kitų, žmonių 
kilmę įr pasaulėžiūrą,

Laikę jo ligos, kurį tęsėsi 
irisai per pastaruosius kelis 
mėnesius, bįznįo reįkalus ve
dė jo žmona, prigelbstint jau- 
napietęi dukrelei, kuri dar vis 
lanko mokyklą. Manoma, kad 
jodvi biznį ves ir toliau. Vįp- 
na jų krautuvė randasi Broo? 
klyne, o dvi Maspethe, kur 
šeima ir gyvena.

Nors velionis Milčius labai 
stiprios sveikatos neturėjo jau 
per tūlą laiką, tačiau ir ligo
niu jį neskąiiydavom, kadan
gi prieš galutinai atsigulimą 
mirties patalan jį nuolat ma
ty davom krautuvėj ir syarbes- 
niose lietuvių prapipgose. Net 
ir po sugrįžimo po operacijos, 
kuri, kaip jis pąts žinojo, dar 
neužtikripo pasveikimo, jis 
per kambarį pereidavo, ąu at
lankiusiais jį draugais ikį pa
skutinei dienai pasikalbėdavo 
ir daug nedejuodavo, tad visi 
tikėjo jį pasveiksiant. Mįre-dėl 

; kepenų nustpjimo veikti.'
Rep.

Alarmo • sirenpą gruodžio 
,17-tos bandymuose pasirodė 
n e p ė r r ė k i ančiomis miesto 
triukšmo,, retai kur jas girdė
jo. Turės j ieškoti kitų prie-, 
monių signalams perduoti. 

' Po pirmojo generalip iš
bandymo mieste, esamos per
spėjimui nuo atakų iš pro 
alarmo sistemos, ir radus ją 
nepakankama, New Yorko ad
ministracija ant greitųjų su
planavo įtaisyt nuo 450 iki 
500 penkių arklių pajėgos 
motorais vežamų sirenų ir jas 
laikyti strategiškose vietose 
paskirstytas po visą miestą.

Miesto CIO Darbuosis 
Sunaikinimui Ašies

Didžiojo New Yorko In
dustrinių Upijų Taryba pir
mume posėdyje po japonų 
atąkou ant Amerikos ąpsigyni- 
mp bazių Perlų Uoste, Hava
juose, priėmė 7 punktų pro
gramą, kurioje pasisako rem
ti visus Jungtinių Valstijų val
džios • darbus', sunaikinimui 
ašies valstybių ir jų talkinin-

CIO Taryba atsišaukė į vi
sus CIO. unijų narius aktyviai 
dalyvauti visose' srityse vald
žios apsigynimo programos.
J ....... ...... vu.wy- .u i 1

SRęlbRjtes savo bisni dien- 
raštyj “Laisvėje.”

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

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

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandų vakare.

GRAND PARADISE HAIL
318 Grand Street, / Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” Bankieto bilietai jau gatavi; prašome iš 
anksto įsigyti bilietus. Kaina $1.50.

fGREĘiV STAR BAR & GRILL®
| LIETUVIŠKAS KABARETAS |

Kas nori gražiai ląiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeiną pąs “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

BŪKITE 

“Laisvės” Salėje 
Šeštadienį 

Gruodžio 27 (December) 
Įvyks 

LABAI PUIKUS 

BANKIETAS 
Paqyeikiqti Geriausius LDS 

Jaupimo Veikėjus 
*

BUS DUODAMI 

GĘRI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

GĖRIMAI 
Pradžia 8-tų vai. vakaro

įdomus ir platus. Tas 
delegatas D. M. šoloms- 
raportavo iš Ateiviams 
kpnferencijps, buvusios 

29-tą, pažymėda
mas, kąd nemažai žyipįy, žmo
nių dalyvavo konferencijoj ir 
pareiškė savo nusistatymus 
linkui ĄmęrĮkos ąpsigynįrpų, 
taipgi ateivių teisių ir piliety
bės klausinio. Tarpe jų daly
vavo pasižymėjęs majoro La- 
G u a r d i j o s sandarbininkas, 
Miesto Tarybos pirmininkas 
Newbold Morris.

Rpopps valdybos perrinki
me išripkta valdybpp veikti 
visi
dar geriau atlikti savo parei
gas.

senieji, su prižadėjimu

Lehmanas Užgyre Rusijai 
Karo Pagalbos Vaju

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salps dėl Bąlįų, Koncertų
Bąpkjetii, Vestuvių, Susirinki-■

- mų ir tt. Puikus steičius si
- naujausiais įtaisymais. Ketu- ■

rios bolių ąllpys.
Kąlnos Prieinamos

84p-p59 Winpųghby Avę.
Tek; STąęg 2-8842

Linksma Parį Kiekvieną Šeštadienį!
TUPJMĘ QERQS DEGTINĖS III VYNŲ 
----  Ateikite pasimatyti su Giviaįs 

Gerįąųsias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N, Y. 
Tat Ev. 4-8688

a<kesas.

^ĮLIETO KAINA — $1.25.

Dąjyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni!

Gros Jurgio Kazakevičiaus
Orkestrą

Rengia Brooklyno LDS 
Jaunimo Kuopa

Draugas Dainius apsiė
mę tuolaikiniai vesti finansų 
kpygas pakol pąsveiks bųvęa. 
fin. vedėjas d. K. Balčiūnas, 
kuris dabar randasi Kings 
County ligoninėj, yra sunkiai 
sergantis.

Sausio Ibtą, sekmadienį, 
1942 m., įvyks LLD apskričio 
metinė konferencija, “Lais-. 
vės” svetainėje. O vakarą, toj 
pačioj svetainėj, atsibus ’ vie? 
nas iš puikiausių pasilinksmi-’ 
nimo vakarėlių. Muzika grieš 
lietuviškus ir amerikonišku^ 
šokius. ,Ęus skąnių užkandžių 
ir gėrimų. KipKviepąp turėsite 

. linksmai*, 
visi ir

.. .n^, ■ , ....

Laiške. Rusijos Ęaro Pagal
bai, Ine., 535 Fifth Ave., New 
Yorke, New Yorko 'valstijos 
gubernatorius Lehmanąs už- 
gyrė kampaniją, kurioj Rusi
jos Karo Pagalba siekia su
kelti $3,000,000 Sovietų Są
jungos medikalei pagalbai. Ji- 
sąi savo ląįške rąšė:

“Rusijos Armiją parqde is
torišką ir didvyrišką atsparą 
prieš žiąurią galią vg|ciečių 
armijų. Negali būti abejonės, 
kad jų narsi atspara ir dabar-

..  ............a  rr———

18,000 Žydų Garden? Paža
dėjo Gyvastis Šaliąi

Aštuoniolika tūkstančių žy? 
dų, susirinkusių į Mądispp 
Square GarcĮene sušauktą ma- 
sįnį milingą, gruodžio -17-toą 
vakarą, atsakė į Sovietų Sąi. 
jungos žydų atsišaukimą pasi-

progų draugiškai ir. linksti 
praleisti; vakarų. Todėl visi 
visos rengkitės dalyvauti.

LLD.l' Kuopos Koresp.

MMH

tinis sėkmingas ofensyvas turi' 
didžiausios vertės bendroje 
kovoje prieš hitlerizmą.

<#Mūsų valdžia teikia RusL 
jos Armijai karo įrankių. Ru?; 
sijos žmonės atsišaukė į mus 
medikališkų reikmenų, opera
cijoms : instrumentų, ir šiitų 
drabužių, kas galimą suteikti 
tiktai priyatiškomis pastango
mis. Aš linkiu, kąd Kalėdinės 
Žvakės Kampanija medikališ-r 
kų reikmenų, operacijoms in
strumentų ir šiltų drabužių 
būtų sėkminga.”

....R.......... ..... . ,| , y, ..
Žądė. ;pt^į(iėntui įtopsę, 
veltui .atiduoti ggyo 
bile kokiose, pąpeigo^ę, kąd su, 
pąikįnt faši^t.mįųs priešus.

įVĮįiingųį atsiuntę syėikinimą 
šalies prezidento žmona Mrs. 
Roosevelt, <• Sovietų Sąjungos 
aipbasadpriąus Lįtvinovo žmo
na,, Ę^epstėinąs, Murray ir ei
lė kitų žypiių visųomeniniųkų,, 
rašytojų, aktorių.

RANDA VOJIMAI
Rusi pjudą Ypjfl .trys kambariai sų 

visais modeminiais įtaisymais kaip 
tai: M(Tile Bathroom,” .‘‘fehowers/i 
"Gąs Refrigpyątįpn,” "Inčinbrator.’’ 
Benda $33.00. Knoipkitps tpq antra-l 
šu: 385 Rockaway Ave., Brooklyn,;. 
N. Y. ’ Arba telefonuokite: •Glenihdro;

/ (299^05); ; «
; 7- r ' .

. r,- '.. .
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Anglų radjjąs 
n'.: ■ . i f f >.

■ ■

ana toli atmetė
nūs) tarp Ladb-

. London. — Anglų radijas 
prąųęša, -jog,' Sovietų ką- 
Tiiibnięhe 
šuomjusi'A. v z
gos (ir Orięfcos ežerį ir aU- 
kiloja, j 11 o s v i s 11 f ro n tu. . :

Jums Tikrai Reikės
LIKERIŲ IR VYNŲ

H Kalėdų ir Naujų Melų Šventėm

Calverts'® 
“SpectaT |W

. ixi'wxu

And 
Many 
Many 
More

THREE FEATHERS
SHENLEY .
GOLDEN WEDDING
ANCIENT AGE
GREEN RIVER
OLD SHENLEY BONDED

Visų plačiai žinomu likeriu yra labai nužemintos kainos mūsų krautuvėje. 
Tač|au mes nežinome kaip ilgai laikysis taip žciuoh kainos.

Kalėdos arti. Neatidė|iokite, pirkite dabar, nes greit gali būt per vėlu 
' nusipirkti už taip žemps kainas.

TIKRAI VIRKITĖS V^NUS IR LIKERIUS 16

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y,
Didžiausia krautuve Williamsburge, ir visados žemiausios kaįnp? 

ir geriausios kokybės likeriai.
PASINAUDOKITE ŽEMOMIS KAINOMIS

oalvekt
WILSON ?
CAftSTAIRiS .
SEAGRAMS, .
OLD OVERHOLT
MT. VERNON

Mums uęra leistina1 skelbt -žemas kainas, tačiaus mūs kainos yr« daug žemesnės 
už' reguliarėskainas. Apeikite 'R peršitikriąkite, taipgi mūsų Kalifoiai&ki Vyna| gero 

. skoiRo ir^^enjąįs kainos. Pirkite likerius kaipo Kalėdų'.dovanas sa^ o draugams, 
nes. jięms. tikrai patiks ir jums nereiks rūpintis ąr patenkinote dovanom, nes likeriai 
l^aipo dbyąųoB' fibrai bus įvertinti. \ r • •

Manhattan Liquor Sįorė yra didžiausias, labiausia patikimas ir
■* ’ 1 ' likerių Ir vynų kainos

rl t
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SKAITYTOJŲ BALSAI
AŠ karštai dėkavojū J. Bal

trušaičiui. už suteiktas žinias 
apie Kalėdas ir Kalėdų šven
tės, kaip jos yra švenčiamos, 
ir tt.

O dabar aš jūs prašysiu, 
kad jūs per “Laisvę” suteik
tumėte žinių apie kiaušinių 
šventę, arba, geriau pasakius, 
apie Velykas. Aš labai gerai 
žinau ir vis žinote, kaip mes 
Lietuvoje laukdavome Vely
kų, net per septynias savaites 
pusbadžiai misdavom, bet 
laukdavome tos brangios šven-

į Širdį ir sužeistas, keliose vie
tose. Sąryšyj su tuo sulaikyta 
velionio žmona ir būsianti 
kaltinama žmogžudystėje.

i Velionis Wojciechowskis 
buvo gimęs Vilniuje, Lietiivo- 

q je. Į šią šalį atvykęs jau daug 
į atgal į Philadelphią.

Jame mieste jis ir apsivedė 
su našle Mrs. D'anake. 9 mė
tai atgal 
persikėlė į 
visą laiką 
kompanijos

Apie Senuką S. Sinkevičių

—t—
siųst Amerikos armiją Ir 
laivyną, kur tik reikia, ir 
nutarė, jog visi kariuome
nėn paimti vyrai tari pasi
likt tarnyboje per ištisą ka
rą ir dar pusę metų po ka
ro pabaigos. ‘g

kuriūom iš Eardijos bandė 
pasprukt keli tuzinai italų 
oficierių. Su jais žuvo ir 
Vienas italų generolas.)

sirinkimų nebuvo galima atlik
ti, bet kiekvienas atstovas pa
reiškė, kad ir jų organizaci
jos neatsiliks.

Šiame susirinkime viso Rau
donosios Armijos medikalei 
pagalbai sukelta $679.10.

Rep.

rfūos mes vedam kovą Čia vie
toj, o mūs ^broliai Europoje 
kariauja ginklu. •

Tai ir tas mitingas buvo 
ruošiamas tuo tikslu, kad pa
dėt mūs broliamš tą kovą lai
mėti.

Kaip visos mūsų organizaci
jos, taip ir Montrėftlo tarp
tautinis siuvėjų lokalas 24Ž 
atsiuntė savo brolišką delega
tą drg. P. Burbą.

Paskutiniuoju kalbėto jum bu
vo drg. J. Vilkelis, kuris į to 
vakaro susirinkusius pareiškė 
mūsų komiteto ir jo atstovų 
ušsibrėžtus tikslus, ką visi da
lyviai puikiai suprato. Ir štai 
kaip pasirodė montrealiečiai 
rėmime kovotojų, kurių medi
kalei paramai veda vajų 
Raudonasis Kryžius.

..Pirmiausiai išstoja organi
zacijų atstovai: LLD 47 kp. 
paduoda $25.00; siuvėjų. 242 
lokalas per savo atstovą P. 
Burbą įteikia $15.00; LLD 137 
kp. $10.00.

Kitų orgahizacijų atstovai 
nuo savo organizacijų kol kas 
negalėjo priduoti, nes be šu-

tės. Po tos šventės jau galė
davome valgyti mėsą ir pie
ną, katrie jų turėdavome. L 
knrie neturėdavo, tai ir to- J-1 
Hau pasnikaūdavd.^ |

Aš tikiu, kad ne tik man 
būtų žingeidu žinoti apie Ve
lykas, apie jų pradžią, jų is
toriją, kaip seniai žmonės jas 
švenčia ir tt., bet ir visiems 
kitiems Amerikos lietuviams, | 

Iš anksto tariu ačiū jums,1 
d. J. Baltrušaitis, ir lauksiu 
tos istorijos apie Velykų šven- j 
tęs. i

J S Rainys Montrealiečiai Gausiai Parėmė 
! Sovietų Kovotojus

Lapkričio 30 d. vakare įvy- 
I ko masinis mitingas, kuris bu- 
i vo ruošiamas Komiteto prieš 
! Hitlerio Agresiją.

Atidarius mitingą komiteto 
I pirmininkui drg. J. Urbanavi
čiui, buvo perstatyti komiteto 
nariai, atstetvai nuo visų kitų 
organizacijų, bei to vakaro 
kalbėtojai. ■

Po atidarymo mitingo buvo 
iššauktas to vakaro kalbėto
jas, tai atsižymėjęs priešfašis- 
finiamė veikime draugas J. 
T esevičius, kurs savo kalboje 
dalykus nušvietė taip, kad su
sirinkusi publika buvo labai 
patenkinta. Po jo kalbos btivo 
laisvos diskusijos ir klausimai, 
bet perstačiūs klausimus, kaip 
kad mūsų kalbėtojas perstatė, 
nereikėjo labai daug diskusuo- 
ti ir prieita išvados, kad kiek
vienas to vakaro dalyvis tik
rai buvo patenkintas visų, iš
reikštomis kalbomis bei klau
simais.

Kiekvienas atstovas nuo 
bent kurios organizacijos taip
gi pareiškė savo nuomonę. At
skirai organizacijų vardų čia 
neminėsiu, nes visos organiza
cijos įeina į komitetą, išsky
rus tas, kurios savo veikimu 
padeda fašistams, prieš ku-

nas, kuris nė nebuvo panašus 
į kūną, tik į skelctoną, matėsi i 
skaisčiuose saulės spinduliuo
se. Visiems buvo gaila, kad 
tokis senelis, o šitaip skau
džiai turi kankintis mirties 
nasruose. Vaistai ir gydytojai 
nieko negelbėjo - ir vilties ne-;

83-jų metų senukas, sun
kiai ir karčiai, po didele prie
varta ir bausme pradėjęs 
dirbti dėl savo pragyvenimo, 
būdamas šešių metų amžiaus. 
Baudžiaviškuose Lietuvos dva
ruose daug vargęs ir panie
kos pergyvenęs, dalyvavęs
1305 metų revoliucijoj, daly- buvo, 
tavęs Pasauliniame Kare ir 
kehtėjęs jo vaisių pragarišką 
išdavą, —- baimę, badą, Šal
tį ir trūnyjančių lavonų smar
vę; seniai netekęs tikrosios 
sveikatos, vienok dar ir iki 
pereitų metų vis užsidirbęs 
gau pragyvenimą, išdidžiai 
jautėsi, kad jis visai nė vie
no žmogaus neišnaudoja nė 
jokiu būdu, tik sau knisa že
melę, užsiaugindamas gana 
daržovių ir šieno karvutei.

Pasaulinio karo kančios ga
na skaudžiai sukrėtė jam ner
vus ir, žinoma, virškinimo sis
temą. Gilesnei senatvei besi
artinant tų kančių pasėkos .. ... . ,
Virsta vis didesnėm ir skau- t,ngas SU“1S n'..P.° 
desnėm.

Pereitą ‘ vasarą jis susirgo 
visišku vidurių nedirbimu. Per 
ištisas penkias savaites jis ne- 
šuvartoje nė pusės šaukštuko 
jokio maisto, tik vandenį. O 
vėmimas kankino kas dvi va- 
landi. - - » * x a -

Penktą Savaitę .ligonis ir:-, 
stojo vemęs, nustojo ir van
denį gėręs, apsiramino kon
vulsijos ir būdavo’ sunku pa
tirt ar jame gyvastis dar yra, 
ar jau ne. Bijant maistingas 
sultis leist į jo’ burną, kad ne- 
sukelt vėmimą ir vėl, jis vi
sas tapo iššmeruotas žuvų 
aliejum (cod liver oil), o sau
lė per didžiulį langą jį kepin- 
te kepino. Po trijų dienų to
kios operacijos, mūsų nuosta
bai, ligonis atmerkė akis ir iš 
jo lūpų šnabždesio tapo su
prasta, kad jis prašo valgyt 
ko nors. Pradėjo priimti mais-

Wojc'iechowskiai 
Kenoshą. Velionis 
dirbo J. I. Case 
dirbtuvėje'.

kep.

Montreal, Canada

Anglai Šluoja Fašistus 
Vis Tolyn Libijoj

Cairo. — Anglai per pen
kių dienų kautynes visur 
sutriuškino nacių-italų fron
tą Libijoj. Per vieną tik 
dieną jie atmetė fašistus 30 
mylių atgal.

Vokiečių - italų kariuo
menė dabar nuvyta 175 iki 
200 mylių nuo Egipto sienos 
ir bėga linkui Barai jos prie
plaukos, esamos už 40 my
lių dar toliau į vakarus.

(Pirmesnis pranešimas 
rodė, kad ir iš Bardijos bė
ga fašistų ofįcieriai. Angltj 
karinis laivas nuskandino 
didelį italijos submarine

Anglę Lakūnai Bombar
davo Vokietiją

London. — Anglų orlai
viai smarkiai bombardavo 
vokiečių laivyno stovyklą 
Wilhelmshaven^, Bremeną 
ir kitus miestus šiaurvaka
rinėje Vokietijoje; sukėlė 
didelių gaisrų ir sprogimų 
prieplaukose ir kituose ka
rui svarbiuose įrengimuose. 
Anglai prarado tik vieną

KAREIVIAI TARNAUS 
PER VISA KARĄ IR 
6 MINUSIUS PO JO 

’ Kongresas be jokių girt
oj įgalinto ptež. Rooseveltą

Skelbkites savo blžnį dfen 
raštyj “Laisvėje.”

$ J. GARŠVA i
kV. Graborftfs-Undertaker
SA LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS,

Išbalsamuoja ir laidoja ant i 
M visokių kapinių ; 
3* VELTUI ŠERMENINĖ i 

(KOPLYČIA) j
Parsamdo automobilius ir ka- ( 

w rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkato.

231 BEDFORD AVE.
BROOKLYN

Cx Telephone: EVergreen 8-7990

Le VANDA

LORIMER RESTAURACIJA j
ANTANAS BARZDA, Savininkas 1

> 417 LOItlMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN <

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

į FUNERAL PARLORS ,
I Incorporated
? J. LeVanda—E. LeVanda
? Tėvas ir Sūnus Levandauskai
? UNDERTAKER

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kil basai ar 

kepta paršierta.

Gaspadoriškai nttvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

į-----------------------------

g 337 Union Avenue
£ Brooklyn, N. Y.
| Tel. Stagg 2-0788
£ NIGHT—HAvemeyer 8-1158

BRIDGEPORT, CONN
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO 

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

Senelis, manydamas, kad 
jau ateina paskutinioji valan
da, visus gimines ir pažįsta
mus kuo greičiausiai atsisvei
kino ir vis visiems užtikrino, 
kad nebijotų, nes, esą, Hitle
ris, Mussolinis ir šaika pralai
mės, todėl, kad per daug 
žmones įkankino. Esą, jau da
bar užteks žmonių kraujo ir 
ašarų, kad iŠŠaukt didžiąją 
proletariato’ galybę, kuri iš
naikins kraugerius ir* išnaudo
tojus ir sutvers naują sovietinį 
bekarinį pasaulį.

Jis karštai atsisveikino ir 
savo mylimą laikraštį “Lais
vę,” nusiųsdamas jai palaikų, 
dešimts dolerių. Vieną kartą, 
kuomet gražus būrelis žmonių 
Stovėjo palei jo lovą, jis var
gais ne-galais apversdamas 
Sausą liežuvį, paprašė atnešti 
jam Lenino paveikslą. Jis jį 
pabučiavo ir abiem 
drūčiai prie krūtinės 
dęs ištarė: '‘Sudie 
aukštos brangybės
linkiu, kad tavo idealas—-ko
munizmas įvyktų pasaulyje 
kuo greičiausiai.0

šičia veik visi žiūrovai ap
sipylė ašaromis. Ligonis buvo 
pridengtas tik su maža skare
le per vidurį ir jo visas kū-

. jau ir vėl rėkė : “Akšekit, 
' verskit ant kito šono, ba jau 
netrivoju.” Už savaitės pra
dėjo pats jau atsisėst, už ki
tos — ir vaikščiot' ii' pasvei
ko biskį, bet jau ilgai gyvent 

. nesitikėjo.
Jį prižiūrėjo ir didelį var

gą kentė, be miego, be poilsio, 
jo gyvenimo žvaigždė - drau
ge 
tik

* LIETUVIŠKA *

|jl32a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

tokia pat senutė. Duktė 
biskį galėjo prigelbėt.

Duktė.

Kenosha, Wis

Rheingol'd Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

J

m
t.WXMO M T wolW’J

rankom 
prispau
sk- tau, 
žmogau,

PRANEŠIMAI

Kaltina Žmoną- Nužudyme 
Vyro

Gruodžio' 6 dieną, šeštadie
nį savo namuose nužudytas 
Joseph Wojciechowski. Kaip 
policijai raportuota, žmogžu
dystė įvyko sekamose sąlygo
se :

Anksti šeštadienio ryte abu 
Wojciechowskiai, vyras ir 
žmona, buvę užėję į kelias 
smukles. Netrukus po pietų 
žmona atbėgusi į netoliese 
esančią krautuvę ir paprašiu
si pašaukti daktarą, nes jos 
vyras esąs susižeidęs pulda
mas.

Tuo jaus atvyko ir dakta
ras, bet žmogus jau buVo mi
ręs. Pribuvo policija ir ugnia
gesių skvadas, kuris bandė 
žmogų atgaivinti dirbtinu kvė-* 
pavimu, bet nepasisekė. Gydy
tojų pripažinta, kad žmogus 
buvęs miręs mažiausia vieną 
valandą pirmiau, negu žmona 
pašaukė gydytoją.

Apžiūrėjus lavoną surasta, 
kad žmogus perdurtas peiliu

JOSEPH ZED)AT, Sav
1 411 Grand St., Brooklyn |
IWW S

f F. B . Shalins
f (Shalinskas)

į FUNERAL HOME
į 84-02 JAMAICA AVE.
> Opposite Forest Parkway
[ WOODHAVEN, N. Y.

, Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

’.■iHnkus Patarnavimai
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BĄRBERIAI

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją, įsteigė plačiai jinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdą šventėtos 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME I NAMUS.

Telefonas EVcrgrcen 8-7047. Lie. No. L1030

’'ii*!?Il
Ugi® hill

' (BIELIAUSKAS)

© LAISNIUOTAS GRABORIUS
$4 Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas
W bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
S® Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-

damos mylimiems pašarvoti dovanai.
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas)

Pabandykite pagyventi Saulėtoj 
Floridoj pataisymui savo sveikatos. 
Mes turime kambarių, pragyvenimas 
pigus. Kas Įdomauja įsigyti farmą 
(orinčių sodną), suteiksime Infor* 
tnacijaš. Rašykite» S> Jonaitis, Star* 
Route, Bunrtell, Florida, (298-300)

WORCESTER, MASS.
Jaunas Lietuviškas Graborrus. 

Laike nelaimės, kreipkitės pas savo 
Žmogų. Mandagus. . patarnavimas. 
Petras CarroU, 72 Vertfon St.

(298^300)

WHOLESALE AND RETAI!
Beer. Wine. L i arto* i

NOTICE h Wr«bj> givęn that License No. 
GB >1817 has been istiucd to the undersigned I 
td sen beer, st retail Under Section 167 
of the AlcOhotfč leverage Control Law at 
1647 fc. 66th St.. Borough Of Brooklyn, 
County of Klhga. to be consumed off the 
orėm fee*.

AMELIA tAWOHSKY
1617 E. 96th St.. Krookfyrt, N. Y.

WORCESTER, MASS
ArttracHenj, gruodžio 23 d., Pfižan- 

gių Liet Tarybos mėtiftis susirfnki- 
toas fvyks- 29 d Ėndicott Sf. 8 V. v. 
Visi Bariai ir Draugijų atstovai da
lyvaukite, bus renkama valdyba 
1942 ‘ metams. Taipgi išgirskite ra
portą tš fnetinčs PL/T Konferencijos.

-f. M. Laka*, Sek r.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. IT. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. , 

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS 
1'rauklu paveikslus famflijū, ves 
fuvių, kitokių grupių ir pavienių 

K šefių padarau 
ja^MEaHL. n a u jus paveiks- 

lūs ir krajavus 
W su(^arau su ame 

rikbniškais. Rei 
flr. ^u^ul e 9 a n f h’ 

p a d i dinų tokio 
fljP dydžio, kokio pa- 

geidaujama. Tai- 
pogi atmaiiavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Gkmmore 5^0191

m® LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėšio valandoje krėip- į 
kitėš prie manęs dieną ar į 
naktį, greit suteiksime frio- 

dertiišką patarnavimu. * ’ 
.r

Patogiai ir gražiai moder- Ji 
niškai įruošta mūsų šertoe- S 
nine. Mūsų patarnavimtt ir | 
kainomis būsite patenkinti, ž 

• * *!

1113 Mt. Verno# Street i
PHILADELPHIA, PA. |

Telefonas Poplar 41I<> J
y L. A i .. ?

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖS, BANKIETAI IR P ARĖS
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.< ............. . ....

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

Išdirbėjai ir pardavėjai 
GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
............................ ■ ■— ................ I ■■■■■ .......... ■— 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietatos, vestuvėm* 
ir parėms

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

į / / Į į i v y \ i u won labu

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal*, 
ta duona, Caleh ir raisto duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau, 
das pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake- 
Cheesė Čake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke it Spice Cake, StoHo*n‘ 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per pastą | kitus miestus, specialiai greitai pristato, ,

\ Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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KAIP UŽTEMDYT LANGUS
o vis naudotis normaliu apšvietimu

po
Iškirpk gabalą užtemdančios materijos, bent 16’ 

colių platesnį ir 24 coliais ilgesnį už apdengtiną langą.

4. Apvyniok vieną galą tos medžiagos apie vieną iš 
pagaliukų ir prikalk vinutėmis; apvyniok kitą galą tos 

medžiagos apie kitą pagaliuką ir prikalk vinutėmis.

1. Atpjauk du pagaliukus (apie 1 colio storio ir tiek pat 
pločio), kad kiekvienas būtų 20 colių ilgesnis už plotį 
lango, kurį reikia apdengti.

2. Išgręžk po mažą skylutę už 1 colio nuo abiejų galų 
kiekvieno pagaliuko.

Užkabinama per akimirką... Jūs naudojatės 
reguliare šviesa viduj ir ji visai neišeina 
laukan

Įverk galus šniūrelio i skylutes pagaliuke ir užmegsk 
mazgą abiejuose galuose taip, kad bus apie 3 coliai 

tarp pagaliuko ir šniūrelio, • kada šniūrelis per vidurį iš
temptas. Įverk ir užmegsk antrą . šniūrelį kitame pa

galiuke tokiu pat būdu

%,

oiO1

20 INCHES 
WIDER

t

Atpjauk du gabalus šniūrelio, kad kiekvienas būtų 
colių ilgesnis už pagaliukus.

5.
18

3 INCHES

1

’ Kada tik šis užteųidantis uždangalas nėra 

vartojamas, jis gali būti isųvyniotas ir padėtas pa
rankiame kampe, klazetė ir kt.

Jis gali būti užkabintas ant ar po užlaidų ir fi- 
rankų, jeigu tik jis yra bent 8 coliais ilgesnis-pla- 
tesnis iš visų pusių, negu langas.

Jeigu visi langai kambaryje yra šitaip sėkmin
gai uždengti, tai galima naudotis normaliu apšvie
timu viduje.

Šios rūšies uždangalas gražiai atrodo ir nebran
gus. ' • v

,  -yn -mr- į V _ ■ - ■ ,r j- ht
Užtemdantis uždangalas gali būti padarytas iš 

bile tamsios medžiagos, kaip kad iš klijonkės, ne
peršviečiamos popieros, blanketų, ir kt. — tikru

į. 7.

SERVICE

7. Užtemdantis uždangalas jau gatavas. Užkabink už
dangalą už viršutinio šniūrelio ant vinies, šriubo ar ka
bliuko, kad uždangalo vidurys būtų lygiai prieš langą ir 
apie 8 colius virš lango, standžiai pritvirtink jį apačioj, 
užkabink apatinį šniūrelį ant vinies ar šriubo.

apie reikalingą ir geriausią

moj, iš bile medžiagos, kuri padarys vidaus švie
są visai nematomą iš lauko.

Išrodinėtoj ai mūsų parodų kambariuose, pa
prašius parodys būdą, kaip padaryt ir vartot šios 
rūšies užtemdantį uždangalą; ir duos patarimus 
apie didumą pagaliukų, platumą-ilgumą uždan
galo materijošUr 
būdą užkabint uždangalą, jeigu jūs pasakysite sa
vo lango didumą ir koks jis yra abelnai, kokios fi- 
rankos, užlaidai ir kt.

Gerh. Fiorello LaGuardia. Direktorius Civilių Apsigynimo įstaigos, sakė . .

PRISIDĖKITE ... ATLIKITE SAVO PAREIGĄ! 
Ar mes turėsime užtemdymus ar ne, tai priklauso nuo Armijos sprendimo.. . Laike 
užtemdymo viskas turi eiti savu keliu—namie—darbe—pasilinksminimo vietose. Mes 
turime prisitaikyti, netrukdydami pramoi.us, prekybos ar Manio ar ieimynos gyveni
mo .. . Padarykite reikalingus prisirengimus taip, kad jokios Jūsų iviesos nebūtų 
matomos iš lauko, jeigu užtemdymai reikalingi . . . Niekas nenori, kad jfls liktumėtėi 
tamsoje—tatai puldo ūpą—ir tatai negera vaikams. Taigi palaikykite namus smagius 
—tegul šviesos spindi viduj.
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