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Hitleris atstatė vyriausį sa
vo armijos komandieriu Brau- 
chitsch. Visą komandą pasiė
mė į savo rankas.

Tuo tarpu Raudonoji Armi
ja pliekia nacius visuose fron
tuose, grūda juos atgal, naiki
na ju spėkas. Hitleris tampa 
tos bėgimo armijos komandie-I 
rium.

Ar jis .ją išgelbės? Greita 
ateitis atsakys.
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Nereikia tikėti Hitlerio pro
pagandai, būk jo armijos trau
kiasi pagal planą, pilniausio
je tvarkoje.

Tos propagandos melagiš- 
kumą geriausia įrodo užsienio 
spaudos korespondentai, kurie 
dabar lankosi Maskvos fronte. 
Jie eina su Raudonąja Armija 
ir apžiūrinėja tas vietas, iš 
kurių naciai jau išgrūsti.

Visi vienu balsu jie liudija 
tragišką nacių traukimąsi. Jie 
mato paliktus sugadintus ir 
sveikus karo pabūklus ir lau
kus nusėtus nacių karių lavo
nais.

Vienas korespondentas rašo! 
apie tai, kad besitraukdami 
naciai uždega patalpas ir su
degina savo sužeistus karius, 
kurie nebepajėgia eiti.

Gi partizanai kapoja jų spė-! 
kas iš visų pusių. Taigi, Hitle
rio gaujų traukimuisi nėra jo-j 
kio plano.

Nežinau, ar visi pastebėjo 
vieną labai svarbų punktą Hit
lerio paskutiniam atsišaukime 
į nacių armiją. Vienoje vietoje 
jis sako, kad naujos armijos 
organizuojamos ir ginkluoja
mos pavasariniam ofensyvui.

Tai reiškia, kad .Hitleris 
daug nebesitiki iš dabartinės 
armijos rytų fronte. Didelę jos 
dalį sunaikins Raudonoji Ar
mija, o kuriai dar pavyks iš
likti ir iškentėti iki pavasario 
šaltį ir Raudonosios Armijos 
smūgius, ta nebetiks jokiam 
ofensyvui.

Brooklyno s m e t onininkai 
džiaugiasi, kad jiems pavyko 
gruodžio 14 d. Smetonos pra
kalbose apgauti lietuvius biz
nierius ir iškaulyti iš jų $1,203 | 
aukų.

Mums labai gaila tų žmo
nių, kurie tą krūvą dolerių su
klojo Smetonos fondui. Tie 
doleriai dabar bus praleisti 
skleidimui naciškos propagan
dos tarpe lietuvių. Tokie Tys- 
liavos ir Smetonos galės tran
kytis ir bjauroti Sovietų Są
jungą.

Tysliava negali paslėpti sa
vo pronaciškų simpatijų, žino
ma, tiesiai jis negali girti Hit
lerį ir jo barbariškas gaujas. 
Už tai jis surado naują formą, 
būtent, prakalbose ir “Vieny
bėje” kurstyti lietuvius prieš 
Sovietų Sąjungą.

Gruodžio 19 dienos “Vieny
bėje” Tysliava vadina Staliną 
“galvažudžiu, barbaru ir 
kraugeriu.”

Tuo tarpu Amerika eina iš
vien su Sovietų Sąjunga. Pre
zidentas Rooseveltas ir Chur
chill asmeniškai ir oficialiai 
susirašinėja su Stalinu ir ta
riasi šio karo strategijos reika
lais.

Vadinasi, Rooseveltas ir 
Churchilliš^ dirba išvien su 
“galvažudžiu, barbaru ir krau
geriu.” O tas gali reikšti tik 
vieną dalyką, būtent, kad ir 
jie yra tokiais pat “galvažu-

(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Amerikos Artilerija 
Ir Tankai Daužo At
plaukiančius Japonus

Amerikiečiai Nuskandino Daugiau Japonų Laivų su Karei
viais; Jie Geriau negu Atsilaiko prieš Japonus Luzone

Amerika Tarsis su Sovietais,
Chinija ir Holandija; Anglai

Jau Susitarę su Sov. Sąjunga
___________ ______  0----------------------------------------------------------

Būsiąs Sudarytas Bendras Pasaulinis Talkininką Generalis 
Štabas ir Atidaryti Nauji Frontai prieš Fašistą Ašį

Manila, Filipinai, gruod. 
23. — Gana daug japonų va
kar išlipo iš savo laivų ir 
valčių į krantą ties Santo 
Tomas, prie Lingayen Įlan
kos, per 100 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Manilos, Filipi
nų sostinės. Bet amerikie
čiai jau gerai suvaldė padė
ti tenai. C-

Amerikos tankai ir ka- 
nuolės tuojau metėsi į mūšį 
prieš įsiveržėlius tarp San
to Tomas ir Damortis; daug 
priešų užmušė ir sužeidė. 
Dabar amerikiečiai laiko 
savo poziciją į šiaurius nuo 
Damortis, Luzon saloje.

Amerikiečiai nuskandino 
bent tris, turbūt, ir daug 
daugiau japonų laivų su ka
reiviais pačioje Lingayen 
Įlankoje. Virš 70 kitų Ja
ponijos laivų su kareiviais 
tebelaukia toliau jūroje.

Amerikiečių jėgos nu
skandino daug japonų val
čių, kuriomis jie mėgino iš- 
sikelt krantan.

Neoficialiai pranešimai 
teigia, kad tuzine kitų pun
ktų tik menki atplukdytų 
japonų būreliai įsiskverbė į 
Luzon salą.

Šėlsta nuožmūs mūšiai 
tarp amerikiečių ir japonų 
Lingayen pakrantėse. Bet 
Amerikos kariuomenė “dau
giau, negu atsilaiko,” sako 
amerikiečių štabas.

Pietinėje 'Filipinų saloje 
Mindanao tęsiasi didelės 
kautynės tarp japonų ir a- 
merikiečių arti Davao, prie
plaukos miesto. Amerikie
čių komanda giria filipinie
čius kareivius, kad jie ge
rai atsižymi prieš japonus.

Japonų orlaiviai plačiai 
veikė visose mūšių srityse. 
Bet Amerikos lakūnai pa
darė sekmingij žygių prieš 
juos.

Prezidentas Užgyre 
Draftą nuo 20 iki 
44 Mėty Amžiaus

Washington.—Prez. Roo
seveltas gruod. 22 d. pasi
rašė kongreso tarimą draf- 
tuot armijon visus vyrus 
nuo 20 iki 44 metų amžiaus 
ir suregistruot visus nuo 18 
iki 64 metų pagalbinėms ka
ro tarnyboms ir kariniams 
darbams.

Valdininkai skaičiuoja, 
kad naujuoju draftu bus 
sudaryta armija iki 7 mi- 
lionų vyrų.

Maršalas Kl. Vorošilovas, 
naujas Sovietą Armijos 

Komandierius Sibirą

Tokio. — Japonų koman
da skelbia, kad jų laivai nu
vežę ir iškėlę “didelį skai
čių” savo kariuomenės į Lu
zon salą.

Užmušta 117,000 Naciy 
Maskvos Fronte; Atim

ta 720 Kaimy-Miesty
MASKVA, gruod. 23 — 

Leningrado fronte sovietinė 
kariuomenė, stumdama vo
kiečius atgal, pasiekė VoL 
chovo upę. Raudonoji Armi
ja atmetė nacius jau £0 my
lių atgal į vakarus nuo Ti- 
chvino, geležinkelių centro, 
stovinčio i rytus nuo Lenin
grado.

(Londono radijas sakė, 
kad “Sovietai Leningrado 

-fronte nuvijo vokiečius jau 
60 iki 70 mylių atgal.” An
glų radijas taipgi perdavė 
pranešimą, kad Raudonoji 
Armija prakirto spragą na
cių linijoj, 15 mylių į pie
tų vakarus nuo Leningrado.

“Pravda,” vyriausias So
vietų komunistų laikraštis, 
paduoda, jog per dvi pasku
tines savaites raudonarmie
čiai vien tik Maskvos fron
te užmušė 117,000 nacių ka
reivių ir oficierių.

Per dabartinę ofensyvą 
Sovietai viso pagrobė bei 
sunaikino 2,113 vokiečių 
tankų, 12,204 trokų, šarvuo
tų ir kitokių automobilių; 
1,578 lauko kanuoles ir 1,- 
796 kulkasvaidžius.

Dabar per dieną raudon
armiečiai Maskvos fronte 
atkariavo nuo nacių 35 kai
mus ir miestelius, o per dvi 
savaites—720 miestų, mies
telių ir kaimų.

Maskvos fronte neatlai- 
džiai sovietinių kovotojų 
atakuojama, betvarkiai bė
ga bei traukiasi vis atgal 
vokiečių armija, komanduo
jama generolo Guderiano, 
kuria Hitleris taip didžiavo
si. X

Amerikos Lakūnai Nuskan
dino Du Japony Submari- 

nus ties Californija
Washington, gruod. 23.— 

Yra parodymų, kad bombi- 
niai Amerikos orlaiviai su
naikino bent du Japonijos 
submarinus artimuose Cali- 
fornijai vandenyse.

Londdn. — Anglai vis ap
sigina nuo japonų didelėje 
dalyj Hong Kong salos.

Vorošilov Paskirtas Si
biro Raudonosios Ar- 

M 

mijos Komandierium
Berne, šveic. — Sovietų 

radijas pranešė, jog marša
las Kl. E. Vorošilovas tapo 
paskirtas vyriausiu Raudo
sios Armijos komandierium 
Rytinėje Azijoje, Sibire.
“GALIMA TIKĖTIS

VEIKSMŲ RYTUOSE”
Karinis Sovietų atstovas 

.tuo pačiu laiku sakė per 
radiją, kad “bile momentu 
galima tikėtis veiksmų Ry
tuose.”

Suprantama, jog tai butų 
karo veiksmai prieš Japoni
ją

Maršalas Vorošilovas iki 
šiol buvo komandierius so
vietinių jėgų Leningrado 
fronte.

ANGLAI UŽKIRTO NACIAMS 
PABĖGIMĄ LIBIJOJ

Cairo, gruod. 23. — An
glų kariuomenė pasiekė jū
ros įlanką Sirte, į pietus 
nuo B e n g a z i prieplau
kos, Libijoj, ir tuomi užkir
to kelia naciams ir italams 
pabėgti toliau į vakarus, į 
Tripolitaniją.

Anglai, vydami atgal fa
šistus Libijoj, pasiekė punk
tus už 500 mylių nuo Egipto 
sienos.

Anglų lakūnai sunaikino 
37 fašistų orlaivius ant že
mės Jedavijoj, 100 mylių į 
pietus nuo Bengazi.

Fašistai, bėgdami, palieka 
daug pabūklų ir karinių me
džiagų.

1,700,000 Unijistą Ragina 
Prezidentą Išlaisvint 

Earlą Browderi

New York — Jau 1,700.- 
000 unijinių darbininkų iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir CIO ir geležinkeliečių 
Brolijų iki šiol atsišaukė į 
prezid. Rooseveltą išlaisvint 
Earlą Browderį, Amerikos 
Komunistų Partijos gene ra
lį sekretorių, kuris įkalintas 
už technikines smulkmenas 
jo užsieniniame pasporte.

Washington. — Atskrido 
Winston Churchill, Anglijos 
ministeris pirmininkas, ir 
lordas Beaverbrook, Angli
jos reikmenų ministeris, 
gruod. 22 d. ir tariasi su 
prez. Rooseveltu, “kaip su
derint visas karo pastan
gas” prieš fašistų Ašį. Su 
jais atvyko ir techniški ži
novai anglų armijos, jūrų 
laivyno ir orlaivyno.

Paveikslas Prez. Roosevelto ir Anglijos Prem
jero Churchill’io, kada jiedu praeitą vasarą 
tarėsi laive Atlanto Vandenyne.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
ATMUŠTA DAUGUMA ATPLAUKUSIŲ JAPONŲ

Washington, gruod. 22. — Jungtinių Valstijų karo 
departmentas šiandien išleido sekamą pranešimą:

Filipinų sritis: Dideli mūšiai eina prie Lingayen 
Įlankos, 150 mylių į šiaurius nuo Manilos, kur stam
bios japonų jėgos mėgina išsikelti krantan. Lydimi 
stiprių karo laivyno jėgų ir orlaivių, apie 80 japonų 
transporto laivų su kariuomene pasirodė netoli Luzon 
salos vakarinio pakraščio; greit po to didelis skaičius 
valčių su 150 kareivių kiekvienoje įplaukė į Lingayen 
Įlanką ir bandė iškelt savo kareivius krantan netoli 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Japonai Nuskandinę 
Sovietų Laivą

Batavia. — Rolandų Ry
tinės Indijos radijas jau 
šeštadienį pranešė, kad 17 
Japonijos orlaivių bombar
davo ir nuskandino prekinį 
Sovietų laivą “Perekop,” 
4,200 tonų įtalpos, ties Ry
tine Indija. Laivas buvo 
aiškiai pažymėtas sovietinė
mis vėliavomis.

(Japonai paskui neaiškiai 
užginčijo šį pranešimą.)

PREZIDENTO PA
REIŠKIMAS

. Prez. Rooseveltas dėl to 
išleido pareiškimą, kur sa
ko:

“Yra vienas svarbiausias 
tikslas pasitarimų, kurie 
bus dabar laikomi per ke
lias sekamas dienas tarp 
Prezidento ir Anglijos Mi- 
nisterio Pirmininko ir tarp 
abiejų šalių štabų. Tas tiks
las tai sumušt hitlerizmą

Naciai, Matyt, Mobili- 
zuojasi prieš Turkus
Maskva, gruod. 23.—Na

ciai visiškai paėmė į savo 
rankas Rumunijos prieplau
ką Constantą ir Bulgarijos 
uostą Varną, Juodojoj Jū
roj, kaip teigia Sovietų ra
dijas.

Mobilizuojama Bulgarijos 
kariuomenė, ypatingai palei 
rubežių su Turkija.

šį ketvirtadienį, kaipo le
gale j e šventėje, Kalėdų die
noje, “laisvė” neišeina.

visame pasaulyje.
“Reikia atsimint, jog ir 

daugelis kitų tautų šiandien 
įveikia, siekdamos šio bend
ro tikslo. Todėl i dabarti
nius pasitarimus Washing
tone reikia žiūrėti, kaip į 
įžangą i tolesnes konferen
cijas, kuriose oficialiai da
lyvaus Rusija, Chinija, Ho- 
landija ir (anglų) dominio- 
nai. Tikimasi, jog tokiu bū
du taps išvystytas visuoti
nas vieningumas karui ves
ti. Kitos šalys taipgi bus 
kviečiamos dalyvaut, kiek 
tik jos išgali, tame vyriau
siame pasiryžime.

“Turbūt, daugiau nebus 
skelbiama pranešimų apie 
tai, kol baigsis dabartiniai 
pasitarimai, bet galima su
prasti, jog bus palaikomi 
artimi apsikeitimai mind

omis su kitomis suinteresuo
tomis , šalimis kas liečia 
šiuos pradedamuosius pla
navimus.”
L1TVINOVO PASIKALBĖ- 

jJIMAS SU ROOSEVELTU
Už kelių valandų pirm 

! paskelbiant Churchillio at- 
; vykimą, prezidentas Roose- 
I veltas kalbėjosi su Sovietų 
ambasadorium Maksimu Li- 
tvinovu ir Chinijos ir Ho- 
landijos atstovais šioje ša
lyje.

SOVIETAI SUTINKĄ
Sovietų Sąjunga, mato

mai, jau per įvykusius pir
miau pasitarimus su Angli
ja, sutiko veikt pagal ben
drą planą visom šalim, ka- 
riaujančiom prieš fašistų 
Ašį, kaip rašo N. Y. Times 
korespondentas Fr. L. Kluc- 
khohn iš Washingtono.

(Spaudos žiniomis, An
thony Eden, Anglijos užsie
nių reikalų ministeris, nu
vykęs Maskvon, tarėsi apie 
platų bendro veikimo planą 
prieš Vokietiją ir jos sąjun
gininkus.)

PASAULINIAI PLATI 
STRATEGIJA

Suprantama, jog yra pla
nuojama plati, pasauline 
strategija Amerikos, Angli-
jos ir Sovietų Sąjungos 
prieš Vokietiją, Japoniją ir 
Italiją.

Tikimasi, kad neužilgo 
bus sudarytas bendras ge
neralinis talkininkų štabas 
— Jungtinių Valstijų, Ang
lijos ir Sovietų Sąjungos. 
Būsiąs suderintas ir karo1 
reikmenų gaminimas šiose 
trijose šalyse ir jų siunti
mas ten, kur labiausiai rei
kalinga. Sandarbininkausią 
ir jų techniški žinovai.

Įmatoma, kad Anglija, 
Amerika ir Sovietai tuomet 
atidarys naujus karo fron
tus prieš fašistų kraštus.
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‘‘Ramybė Geros Valios 
Žmonėms...”

“Garbė Dievui aukštybėje, ramybė ge
ros valios žmonėms ant žemes...” tai 
žodžiai, kurie liesis Kalėdų dieną iš mi
lijonų tikinčiųjų krūtinių. Taip, tie žo
džiai liesis, bet jie liesis tokioje nera
mioje aplinkoje, kokios pasaulis iki šiol 
nėra matęs.

Pasaulis apimtas karo liepsnos. Mili
jonai žmonių Kalėdų dieną bus įsijungę 
kruvinon kovon.' Kanuolės baubs, leis 
baisius šovinius į nekaltus žmones, bom- 
beriai svaidys bombas ant miestų ir 
miestelių... Bažnyčių varpų aidai bus 
paskandinti patrankų šovinių garsuos.

Kas dėl to kaltas?
Katalikas Mussolinis, pagonis Hitleris 

ir budistas ar kokis kitokis Japonijos im- 
perijalistas, susijungė bendron talkon ir 
pasimojo visą pasaulį nugalėti, pavergti 
ir jį pasidalinti. Ir štai treti metai, tre
čios Kalėdos, kai nėra tos ramybės, kurią 
per du tūkstančiu metų skelbia krikš
čionių bažnyčia! Ir tos ramybės nebus, 
kol banditizmas viešpataus, kol nebus 
nusuktas sprandas tarptautiniams geng- 
steriams ir kol nebus panaikintos pama
tinės priežastys, gimdančįps, tokius geng- 
sterius ir bendrai karus.

Taigi ir per šių metų Kalėdas, kai ti
kintieji žmonės maldaus ramybės geros 
valios žmonėms ant žemės, turi jie žinot, 
kad pirmiau turi būti nugalėti ir sunai
kinti visi tarptautiniai gengsteriai su 
Hitleriu priešakyje, o tik tuomet galės 
būti žmonijai užtikrinta ramybe!

I

50,000 Gyvybių Viename Kijeve!
Iš Kijevo, kurį Hitleris pagrobė prieš 

kelis mėnesius, ateina baisiausių žinių. 
50,000 to miesto gyventojų tapo iššaudy
ta arba pakarta. Baisią kraujo pirtį Hit
leris suruošė tame istoriniai gražiame 
mieste, Ukrainos pažiboje.

Jie skerdė ten, sako pranešimai, “žy
dus ir komunistus.” Tą jie daro ir Fran- 
cijdje, ir Belgijoje, ir Lenkijoje ir Serbi
joje ir kituose kraštuose. Lietuvoje, skel
bia pranešimai, Hitleris panašią kraujo 
puotą buvo suruošęs to krašto žmonėms. 

. Baisu net įsivaizduoti, kiek daug žmo
nių hitleriški budeliai bus išskerdę oku
puotuose kraštuose!

Bet ateis diena, kurią išlikusieji nužu
dytųjų giminės ir prieteliai suves su bu
deliais sąskaitas!

Kaip Dirba Priešo Agentai?
Daugeliu klausimų mes nesutinkame 

su žymiąja Amerikos kolumniste Darata 
/Thompson’iute, tačiau su josios pasta
ruoju pareiškimu apie priešo agentų vei
kimą Amerikoje mes pilnai sutinkame. 
Jinai visai teisingai pažymi, kad priešo 
agentas — Hitlerio, Japono, Mussolinio 
agentas— gali būti apmokamas ir neap
mokamas. Jis gali užsiimdinėti tik šni
pinėjimu, jis gali užsiimti skleidimu 
šiaip sau, rodosi, nekaltos priešo propa
gandos. Bet kaip vienas, taip ir kitas

ARTINASI HITLERIO 
* PRIŽADO SUKAKTIS

Chicago, gruod. 22. — A- 
reštuotas studentas David 
'E. Steffey, 18 metų am
žiaus, prisipažino, kad jis 
išžagė 23 merginas ir mote
ris.

Berlin, gruod. 22. — Vo
kiečių komanda tvirtina, 

kad jų submarinas nuskan
dinęs stambų Anglijos ka
rinį laivą, lėktuvų išvežioto
je

NEGARBINGASNACIŲ 
BANDYMAS PABĖGTI

Maskva. — Kai Sovietai 
sudaužė vokiečių automobi
lius Klin mieste, tai keli vo

darbas yra bjaurus ir žalingas, rašo ji. 
Tik paskaitykime, kokių priešo agentų 
gali būti:

“Šioje šalyje yra Ašies agentų Ameri
kos piliečių, kurių visas uždavinys yra 
skleisti sekamus pokalbius ‘parėse’ ir ko
mercinėse raštinėse: Britanija, negali ka
ro laimėti; Britanija jau yra sudariusi 
suokalbį su Vokietija dėl Rusijos; Stali
nas susitarė su Hitleriu ir Japonu; Vo
kietija turi naujų išradimų, kurie pada
ro ją nenugalima. Tik dėl Roosevelto pa
klaidų mes tapome užpulti...” (Dorothy 
Thompson “New York Poste” iš gruo
džio 22 d.)

Toliau rašytoja pažymi, kad tie patys 
arba jiems panašūs priešo agentai — 
Hitlerio žmonės — vartoja dar ir seka
mus “argumentus:” “Rūpinkimės tik sa
vo karu.” “Amerikiečiai kariauja už Bri
taniją ir Rusiją — kodėl nekariauti tik 
už savę?” “Neduoti daugiau pagalbos 
Britanijai ir Rusijai — jums patiėms rei
kalinga viskas, ką pasigaminate.”

Ir kolumniste žymi, kad iš paviršiaus 
žiūrint, atrodo, jog tokios kalbos yra gan 
patriotiškos, gan teisingos, bet jose keri 
giliai paslėptas priešo tikslas. O tas prie
šo tikslas: padalinti talkininkus ir juos 
sunaikinti. Hitleris nieko taip nesibijo, 
kaip bendro visų didžiųjų kraštų—Ame
rikos, Anglijos, Sovietų Sąjungos ir Chi- 
nijos — veiksmo. Nes jis žino, kad tik 
tokiu bendru veiksmu laimės Amerika ir 
visas demokratinis pasaulis, o Ašies vals
tybės — pralaimės!

Be abejo, kad panašių Hitlerio agentų 
yra ir lietuviuose. Taigi tikri Amerikos 
patrijotai, kuriems rūpi sunaikinimas 
Hitlerio ir jo naciškų jėgų, neturi tokių 
sutvėrimų klausyti. Prieš tokius reikia 
kovoti ir griežtai kovoti.

Diskelį Peranksti... Bet Tai Nieko! f
Amerikiniai korespondentai, kurie šiuo 

metu lankėsi arba dar lankosi Sovietų- 
Vokiečių fronte, parašo nuostabiai įdo
mių dalykų, štai vienas praneša, kad 
Kline, kur vokiečiai gavo pirmutinę pir
tį, raudonarmiečiai paėmė “troką” su ge
ležiniais kryžiais-medalįais, ant kurių 
buvo parašyta: “Už Maskvos Paėmimą.”

Vadinasi, Hitleris buvo taip tikras, 
kad jam Maskva pateks, kad jis iš anks
to ir medalius nukalė ir jūoš podraug 
siuntė. Deja!... Jei medžiaga,1 iš kurios 
medaliai buvo nulieti, tiks šoviniams, tai 
gal ne vienas Hitlerio didvyris, nesuspė
jęs greit bėgti, gaus tų hitleriškų dova
nų paragauti, bet jeigu ne, tai taip ir 
nueis triūsas niekais!

Dar Jis Stiprus, Dar Galima 
Visko Laukti

Kad Raudonoji Armija pradėjo didelį 
kontr-ofensyvą ir stdmia vokiečių armi
jas atgal, — tiesa. Kad vokiečiai paneša 
didelius nuostolius — taipgi tiesa. Kad 
Hitlerio komandoje ne viskas gerai, kad 
paleidimas vyriausio karo vado, feldmar
šalo von Brauchitsch, iš pareigų yra di
delis smūgis naciams—taipgi tiesa.

Kitais žodžiais, uždavimas Hitlerio ka
riuomenėms Rytų Fronte smūgio, šmar- 
kiai atsiliepė visoje Vokietijoje, visuose 
naciuose ir, be abejo, visoje Ašyje. Ten 
verda krizis. Ten, ypačiai Berlyne ir 
Romoje, jaučiamas , nepastovumas, “že
mės dTebėjimas.”

Bet klaida būtų šiandien sakyti, kad 
Hitleris jau nugalėtas, kad jis jau taip 
susilpnintas, jog jį sumušti gali “bile 
kas.” Ne! Hitleris dar stiprus. Naciška 
Vokietija dar galinga. Nacių kariuome
nė dar padarys daug žmonijai nelaimių, 
iki ji bus visiški sunaikinta. Tą puikiai 
žino kiekvienas, kuris seka dalykų eigą. 
Tą puikiausiai, beje, žino, Sovietų Sąjun
gos kariuomenės vadai. Prie kiekvienos 
progos jie tą pareiškia ir liepia savo 
žmonėms nepatekti po ta įtaka, būk na
cizmas jau tapęs nugalėtas.

Perdidelis optimizmas, kai jis peranks
ti iškyla, gali būti kur kas pavojinges
nis, negu pesimizmas. Todėl geriausiai 
laikytis vidurio! O Sovietams ir Angli
jai, kariaujantiems prieš Hitlerį, pagal
ba turi būti tebesiunčiama!

kiečių oficieriai pasigrobė 
vieno valstiečio arklį, įsikin
kė jį į cėberį ir taip mėgi
no pabėgt, bet raudonar
miečiai juos visus nušovė.

San Diego, Cal. —■ Pirma
dienio rytą čia sustabdyta vi
sos radijo stotys, kad užpuoli
kai japonai negalėtų pasinau
dot jų radijo bangomis, kaipo 
nurodymais.

LA IS ve

Lietuvių Liaudies Kova su 
Rudaisiais Smaugėjais

Autorius Jonas Šimkus.
(Nuo specialio “Laisvės” korespondento)

Rudasis fašistinis žvėris, klastingiausiu būdu užpuolęs 
mūsų didžiąją šalį ir mūsų brangiąją Lietuvą, savo kru
vinu batu prislėgė mūsų mielojo krašto gyventojus. Pa
čioje karo pradžioje vokiečių fašistai leido susidaryti lie
tuviškiesiems fašistams marionetinę “vyriausybę”, kad 
tuo būdu lengviau užgrobtų ir pavergtų visą Lietuvą.

Bet vos tik Lietuva pilnai atsidūrė po hitleriška letena, 
tariamoji Škirpos vyriausybė Hitlerio štathalterio Šlez- 
vig - Holštein Lože buvo paleista, o ištikimasis Himlerio 
ir Gebelso batlaižis Škirpa net į Lietuvą iš Vokietijos ne
buvo įleistas.

Lietuvai smaugti buvo paskirtas tos srities specialistas 
Rentelenas, kuris mūsų kraštą ėmė plėšti dešimtis kartų 
baisiau, negu tai vokiečiai darė pirmojo imperialistinio 
karo metu.

Visos nacionalizuotos krautuvės, visi fabrikai ir ga
myklos buvo užgrobti vokiečių ir lietuviškieji fašistiniai 
šuns iš to gero nieko negavo. Trys šimtai buvusių dvarų, 
iš kurių buvo padaryti tarybiniai ūkiai, buvo atiduoti ne 
lietuviškiems dvarininkams, o vokiškiems ponams, kurie 
ten pradėjo seną, JJudendorfo sugalvotą, kolonizacijos 
darbą. Lietuvoje pradėtas pilnu tempu germanizacijos 
darbas ir lietuvių tautos naikinimas. Leidžiami vokiški 
laikraščiai, per radiją (Vilniaus ir Kauno) duodama dau
giau pranešimų vokiečių, negu lietuvių kalba. Naciona
linis himnas ir nacionalinė vėliavą uždrausti.

Riudasis fašistinis žvėris, ugnimi ir krauju užliejęs 
Lietuvą, nuo žemės paviršiaus nušlavęs visą eilę mūsų 
miestų ir miestelių, žiauriausiu būdu plėšia mūsų valstie
čius, atimdamas paskutinį gyvulį, paskutinį grūdą. Už
grobtų gyvulių bandos ir javų transportai gabenami į 
Vokietiją.

Bet Lietuvos liaudis, kaip ir mūsų brolių latvių, estų ir 
slavų liaudys, stojo žūtbūtinėn kovon su fašistiniais žvė
rimis. Darbininkai ir valstiečiai susibūrę į partizanų bū
rius naikina rudąsias kirmėles.

Mažeikių apskrityje veikiąs partizanų gausus būrys 
fašistams jau padarė daug žalos. U. apskrityje partizanai 
padegė kelias cisternas su benzinu. Rugsėjo 5 dieną Ši
mėno vadovaujamas būrys 5 klm. nuo Kauno užpuolė di
delį vokiečių iš gyventojų sugrobto maisto sandelį prie 
Nemuno kranto, užmušė sargą ir sandelį padegė. Naktį 
į rugsėjo b diėną partizanai Nemune paskandino du vo
kiečių, grūdų transportus.

Šiaulių mieste partizanai sugriovė elektros stotį, kuri 
teikė elektrą vokiečių remonto dirbtuvėms. Prie Jonavos 
geležinkelio stoties partizanų būrys užpuolė fašistus, 
varančius iš valstiečių suplėštus gyvulius. Fašistus iš
šaudė, o gyvulius grąžino valstiečiams, iš kurių fašistai 
buvo atėmę.
' Partizanų judėjimas Lietuvoje yra tiek išsiplėtęs  ̂kad 

vokiečių fašistai ir jų papirkti išgamos lietuvių fašistai 
bijo pasirodyti kaimuose ir miesteliuose, esančiuose to
liau nuo didesnių centrų. Daugel miškų ir atskirų vien
sėdijų yra mūsų partizanų rankose. Kad apsisaugotų nuo 
vokiečių fašistų staigių antpuolių, mūsų partizanai užmi
navo kelius ir tiltus.

Lietuvių tauta ir Lietuvos liaudis|veda atkaklią, kovą 
už išsivadavimą ir laisvę. Broliai Amerikos lietuviai, ir 
jūsų šventa pareiga organizuoti pagalbą tai laisvės ko
vai.

Mūsų reikalas teisingas. Vergais mes nebusime! Per
galė bus mūsų!

Tegyvuoja laisva Lietuva! K
16. IX. 41.

ARIU PASIRUOŠĘ?
Tik mėnuo laiko iki “Lais

vės” bendrovės dalininkų 
suvažiavimo. O pasveikini
mų su dovanom dar neturi
me. Kiekvienas dalininkas 
privalo dalyvauti konvenci
joje, kiekvienas dienraštį 
“Laisvę” mylintis žmogus 
privalo būt “Laisvės” bend
rovės dalininku.

Dienraštis “Laisvė” ragi
na visus savo skaitytojus 
pirkti. U. S. Apsigynimo bo
nus (U. S. Defense Bonds). 
Nusipirkę > valdžios bonų, 
atsiminkite pasveikinti sa
vo dienraštį suvažiavimo 
proga ir neskūpaudami pri- 
meskite dovanų.

Dabar, kada dauguma 
“Laisvės” patriotų dirba, 
gauna neblogas algas, be 
jokio'raginimo turėtų pasi
rūpinti stambesnėmis sumo
mis paaukuoti dienraščiui, 
nes aukų reikia. Patys su- 
p r a ntate, kaip viskas 
brangsta. Su pradžia sau
sio ■ įvyksta susirinkimai į- 
vairįų organizacijų. Labai 
svarbus prisiminti “Laisvės” 
bendrovės konvenciją ir pa
siųsti į ją delegatus. Taipgi 

svarbu pasveikinti konven
ciją su dovanuke “Laisvei.”

Konvencija įvyks vasario 
—Feb. 1 d., Grand Paradise 
Salėje, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Prasidės 
10 vąl. ryto.

Po konvencijos, vakare 
bus bankietas. Bilietas $1.50. 
Prašome iš anksto įsigyti 
bilietus. Vien tik šokiams 
bilietas 50c, įskaitant val
džios taksus.

Grand paradise yra pa
samdytos dvi didelės sve
tainės, viena šokiam, o kita 
bankietui. Pasirūpinkime, 
kad tos svetainės būtų pil
nos.

“Laisvės” Administracija

Trečiadienis, Gruod. 24, 1941
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Amerikos kariai kelia ant laivo kanuolės kur nors 
Washington© valstijos prieplaukoje.

Atvirai Kalbant
šių Laikų Donkišotas

Jeigu kurie skaitėte apie 
pusiau su vary javo j usį bei 
karo karštlige apsirgusį 
Donkišotą, kuris išsitrau
kęs kardą, puolė vajavoti 
vėjinio malūno sparnus, tai 
dabar tokią pat rolę lošia 
Benito Mussolinis.

Tas varijoto šmotas, su 
nulaužta raguotine, jo pa
ties rankoj ekspliodavusiu 
pištalietu, visas “subandi- 
žiuotas” jau grįžęs iš Etio
pijos; kaip šuo pabrukęs 
uodegą jau nešdinasi iš sa
vo kolonijos, Afrikoj; savo 
žmonėms jau net vieną ma
karoną karpydamas į kelias 
dalis, mieruoja tik coliais— 
pirmiau, kaip Hitleris, pa
skelbė karą Amerikai!

Yra sakoma: — Šoka, 
kaip varlė prieš dalgį. Nors 
Benitas iš, veido ir atrodo 
pusėtinu varlioku, bet ant 
Amerikos dalgio užšokęs, 
jis tiek laimės, kiek ir pa
prasti varliūkščiai, šokdami 
prieš dalgį.
Būkime Rimti ir Vieningi

Iš Mussolinio straksėjimo 
mes galime tik naiviai pasi
šaipyti, nes jo karas Ame
rikai tiek reiškia, kiek ma
žo šunyčio, paskui didelį 
sunkvežimį, kiauksėjimas. 
Tačiaus su pačiu nuožmiuo
ju karu, į kurį Japonijos 
galvariezos mus įtraukė, 
privalome ne tik rimtai su
sirūpinti, bet ir dėti pasku
tines savo jėgas, paskutinę 
unciją savo energijos, kad 
šis karas būtų paskutinis, 
su Amerikos, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos pergale!

Tiesa, paviršutiniai žiū
rint, Japonija, pati savaimi, 
Amerikai mažai ką reiškia. 
Tačiaus nereikia užmiršti 
ir to, kad už Japonijos pe
čių stovi pragariška Hitle
rio jėga. Šiek-tiek tą Hit
lerio jėgą jau yra apdaužę 
ir, be abejonės, dar daugiau 
apdaužys didvyriški Sovie
tų Sąjungos gynėjai. Bet, 
iki Japonijos agresorių už
mačios nebus paskandintos 
Pacifiko gelmėse, pakol pa
tsai hitlerizmas nebus nu
šluotas nuo žemės kamuo
lio, mūsų šventas ir vienin
gas obalsis turi būti: — 
Viskas karui! Viskas perga
lei! Viskas pavergtų tautų 
išlaisvinimui!
O Kaip Su Mūsų Broliais 

Lietuviais ?
Daugumoje tarp mūs bro

lių lietuvių dar vis tebeei
na diskusijos už ar prieš 
Anglijos, Sov. Sąjungos ir 
Suvienytų Valstijų vyriau
sybių praeities “padarytas 
klaidas.” Bet juk klaidų ne
daro tik tas, kuris nieko ne
dirba. Ne dabar laikas kal
bėti apie praeities klaidas, 
kada jau kanuolės kalba, 
kada jau esam užpulti ir 

iš visų jėgų turime ginti, 
kaip savo gyvybę, taip ir 
savo šalies laisvę! Užmirš
kime praeities klaidas ir 
stokime petys į petį su vi
sa Amerikos liaudimi, kad 
karas būtų laimėtas ne tik 
vienos Amerikos, bet ir vi
so, už laisvę kariaujančio 
fronto!

Yra brolių lietuvių, kurie 
ant visko pamoję ranka, tik 
savo privatiškais reikalais 
rūpinasi. Jų manymu: “A- 
merikon neateis nei japo
nas, nei Hitleris, nei Musso
linis. O jeigu kas anapus 
vandenynų skerdžiasi, tai 
tegul sau skerdžiasi, man 
nuo to nei šilta, nei šalta.”

Tai labai klaidinga tokio 
brolio mintis. Jeigu didelė 
dauguma Amerikos žmonių 
taip manytų ir tupėdami 
savoj gūštoj, kaip pereklė 
višta, tik savo kiaušinius 
tegintų, tai būkite tikri, 
kad neilgai trukus, japoniš
kas krokodilius iš Pacifiko, 
o hitlerinis smakas iš At- 
lantiko — rėpliotų ant Su
vienytų Amerikos Valstijų 
sausžemio!

Tai ar tada, mielas broli 
lietuvi, bus laikas tau savo 
lizdą ginti? Pavienis brolis 
tik savam lizde, kaip višta 
kvaksėdamas, o nieko savo 
šalies bei laisvės gynime ne
prisidėjęs, argi turėsi tiek 
pilietiškos drąsos džiaugtis 
ta garbinga pergale, kuo
met visa tauta džiaugsis, 
nepaisant, kaip brangiai sa
vo sūnų gyvastimis bei 
krauju už tą garbingą per
galę būtų užmokėjus!

Dėdė Vincas.

PRIEŠ U DABAR 
HITLERIS MESIS?

London. — Kad Hitlerio 
armijos yra p r i ve r stos 
trauktis atgal sovietiniame 
fronte, tai Anglija ir kiti 
talkininkai nužiūri, kad jis 
gal mėgins šią žiemą užpult 
anglų Giblartarą per Ispa
niją - Portugaliją, o gal 
atakuos ir Turkiją.

TOLI PLAUKIANTIEJI
JAPONU SUBMARINE

Washington. — Spėjama, 
kad Japonija turi apie 40 
tokių didžiųjų submarinų, 
kurie, be apsistojimo gauti 
daugiau kuro, galį vienu 
pradėjimu plaukt 14,000 iki 
16,000 mylių. Tai tokiais 
submarinais japonai užpul- 
dinėją Amerikos laivus ne
toli Calif ornijos.

Singapore, gruod. 22.—An
glų kariuomenė sumušė ir at
gal nuvijo japonus ties cinos 
kasyklomis Ipoh, Malay pu- 
siausalyje.

Hong Konge daugelyje vie
tų anglai, žūtbūtiniai kovoda
mi, vis dar apsigina nuo ja- 
P°n«-' . . . i J luIJI
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Vasario mėnesi įvyks “Laisvės” baza- 
ras. Jį kasmet puošdavo, jam didelės nau
dos atnešdavo moterų dirbiniai. Prašome 
draugių jam padirbėti ir šiemet ir apie 
darbus pranešti savo skyriui.

¥
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Trečias puslapis
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Binghamton, N. Y

DEFENSE Bonds* Stamps

present that if ap
preciated by the one who 
receives it and every orte 
in America—the preteat 
(hat brings joy and safety 
while protecting against 
inflation.

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

Iš Moterų Apšviėtos Kliubo 
Veiklos, Brooklyn, N. Y.

THIS YEAR Jeigu Mes Rinktume 
Karalienes

Gruodžio 18 d. Kliubo su- nių; Adelė Pakalniškiene sve- 
sirinkimas, kaip atsilankiusių 
narių skaitliumi, taip ir ge
rais tarimais buvo pusėtinai 
sėkmingas. Susirinkimas atlik
ta paskubomis, idant narės ga
lėtų paspėt nueit į šermenis 
Kliubo veiklios 
Čienės mirusio 
čiaus.

Iš komiteto 
duotų raportų 
veikla tarpe Brooklyno mote
rų eina Įlabai plačia papėde. 
Įėjus mūs šaliai į karą su Ja
ponija, kliubo komitetas su
šaukė praplėstą moterų susi
rinkimą, kur, apart kitų klau
simų, nutarta įsteigti pirmo
sios pagalbos kursus. Kursai 
prasidės tuojau po Naujų Me
tų. Virš 20 moterų jau yra už
sirašiusių imt kursą.

Komitetas pranešė, kad ki
ta kliubo narė, Paršonienė, 
mirė. Velionės pagerbimui nuo 
Kliubo buvo pasiųsta gėlių 
vainikas ir pusėtinas narių 
skaitlius dalyvavo velionės lai
dotuvėse.

Paskirta iš iždo Amerikos 
Raudonajam Kryžiui $5.

Kadangi tai buvo metinis 
susirinkimas, tai perrinkta ir 
Kliubo valdyba: organizatore 
palikta K. Petrikienė, proto
kolų raštininke pasiliko ir ant 
toliau Stankaitienė, o iždinin
kės šešis metus energingai vei
kusios draugės Dobilienės vie
ton, jei atsisakius kandidatuo
ti, išrinkta d. O. Debsienė. Fi
nansų raštininke apsiėmė S. 
Kazokytė.

Išrinkta gera reprezentacija 
į Literatūros Draugijos Pirmo 
Apskričio konferenciją: mat, 
Kliube didžiuma narių pri
klauso ir prie Literatūros 
Draugijos.

APIE MEZGIMĄ
Komisija išdavė platų rapor

tą, kaip eina mezgimas dėl 
raudonarmiečių. Nors praei
tam Kliubo susirinkime iš iždo 
paskirta dėl vilnų $20, narės 
ant vietos sudėjo virš 14 do
lerių ir po susirinkimui, drau
gės Čepulienės pasidarbavimu, 
komisijai priduota vėl $12.10, 
bet kaip pinigai, taip ir vilnos 
vėl išėjo į darbą. Narės ir 
simpatikės labai nuoširdžiai 
mezga ir kaip tik turim dau
giau vilnų, tuojau iįssidalijam 
ir mezgam. Vilnų jau pirkta 
už $130.50. Aukų dėl vilnų 
sukelta $130.75. Mezginių pri
duota už $359.75. Daug dirbi
nių dar yra nebaigta.

Vėliausiai dėl vilnų aukojo 
Alzb. Kasmočienė $1. Draugė 
Kasmočienė į susirinkimą at
nešė gražiai numegstą svede
rį ir pasiėmė vilnų dėl kito 
svederio. Iš Elizabeth, N. J., 
Mrs. Burkauskienė pridavė du 
svederius.

Draugė Z . .'. iš New Jersey 
prisiuntė 2 poras gražiai nu- 
megstų kojinių. Mrs. Petlitz- 
kienė jau numezgė 4 poras 
kojinių; Mrs. Reklienė 2 poras 
kojinių; Kleizienė 2 poras ko
jinių; Vera Bukšnienė svederį; 
Malinauskienė sfvederį, koji
nes ir bašliką; H. Andriuške- 
vičienė 3 svederius; Bovinįenė 
2 svederius, Kazokytė svederį; 
F. Kažokienė svederį; O. 
Kvietkienė svederį; Kalvaitie- 
nė, Mrs. Keras ir Laukaitienė 
8 svederius; Milčienė svederį 
ir porą kojinių; V. Adeikienė 
4 svederius; Dobilienė svede
rį; Naktinienė 2 svederius; O. 
Čepulienė 2 svederius; O. 
Debsienė svederį ir kojines; 
Rušinskienė svederį; K. šo- 
lomskienė 2 .svederius; A. 
Zablackienė svederį; Motina 
2 poras kojinių; A. Gilmanie- 
nė 2 svederius ir 2 poras koji-

draugės Mil- 
vyro—S. Mil-

ir komisijų iš
iri atėsi, jog

derį; B. E. Senkevičienė sve- 
derį; P. Venta porą apatinių; 
Helen Zablackas svederį; E. 
Sungailienė 2 svederius, 4 po
ras kojinių ir porą pirštinių; 
N. Nagulevičiūtė, N. Y. City, 
svederį; Petrick svederį; Ja- 
nulevičienė svederį. čion nėra 
Įskaityta iš Eastono ir Pater
son gauti mezginiai.

Su dideliu malonumu tenka 
pranešti, tai 11 d. šio mėnesio 
į Sovietų Sąjungą, iš New 
Yorko uosto, apart kitų reik
menų, išsiųsta 5,305 kavalkai 
megstinių. Toje skaitlinėje, 
4,000 kavalkų buvo dovana 
nuo Tarptautinės Darbininkų 
Pagalbos — 1WO, o likusi 
skaitlinė — 1,305 — Sovietų 
Karo Pagelbai Komiteto, ta
me skaitliuje ir mūs darbš
čiųjų moterų dirbiniai, tai la
bai graži parama, per šešias 
savaites komiteto mezgėjų 
darbuotės.

Mūs mezgėjos labai rūpes
tingai dirba, bet tenka vėl at
sišaukti į geros valios žmones, 
idant kas išgali, kad paauko
tų kiek dėl vilnų. Moterys sa
ko: “Pakol galėsime vilnų 
gauti, tol megsime.” Vilnos 
vėl išsibaigė, šilti megstiniai 
raudonarmiečiams yra labai 
rėikalingi.

Yra širdingų draugių, 
rios, negalėdamos mėgsti, 
pirkę priduoda svederių. 
kiame atvejuje prašome 
riau tuos pinigus paaukoti
vilnų, nes mūs mėgsti svede- 

yra šiltesni ir tvirtesni.
Viena iš Mezgėjų.

ku
nti- 
To- 
ge- 
dėl

riai

Detroit. Mich
Detroito Lietuvių Moterų 

Pažangos. Kliubo susirinkimas 
įvyko lapkr. 21 d. Narių atsi
lankė daug. Kad -mitingas bu
vo perkeltas iš 20 d.. į 21 d., 
tai pasirodė, kad moterims nė
ra kur mitingo laikyt — Vyrų 
Choro pamokos svetainėj, me
no susirinkimas virtuvėj. Jie 
skubino atlaikyt susirinkimą, 
kad užleist vietą moterims. Ir 
moterų susirinkime buvo labai 
skubinama aptart viską. Po 
mitihgo buvo bunko grajina- 
ma.

Mitinge išdavė raportą U. 
PaleviČienė iš kliubo vakarie
nės, kuri buvo rengiama spa
lių 18 d. karo pagalbai Sovie
tų Rusijai. Pelno liko $90.86. 
Iš tų pinigų buvo priduota U. 
Litvinienei $50 ir per ją likosi 
įteikti Convention Hall buvu
siame Rusijos 24 metų gyvavi
mo sukakties mitinge. Kiti pi
nigai, $40.86, pasiųsti į lietu
višką Sovietams Karo Pagal
bos Komitetą per U. Yurkevi- 
čienę ir ant tos pačios vaka
rienės surinkta šimtas dolerių 
tam pačiam tikslui. Pažangos 
Kliubas gerai dirba.

Iš Lietuvių Kongreso Konfe
rencijos išdavė pilną raportą 
O. Greblikienė.

K. Lakomski raportavo, kad 
žurnalai (Moterųr Balsas) be
veik visi parduoti, bet yra ir 
išduotų kopijų — E. Alvi- 
nienei 10, O. Maslaveckienė 
5 kopijas pardavė ir pinigus 
sugrąžino. ►

Pažangos Kliubo Choro ko
mitetas raportavo, 
pamokos sušaukta 
dieną.

Iš Moterų Skyriaus 
Susirinkimo

Gruodžio 5-tą atsibuvo Mo
terų Skyriaus susirinkimas pas 
drg. O. Girnienę. Susirinkime 
dalyvavo gražus būrelis drau
gių ir visos svarstė reikalus 
liečiančius Moterų Skyriaus 
veiklą.

Moterų Skyriaus komiteto ir 
komisijų raportai išklausyti ir 
priimti.

Iš LLD 12 Apskričio konfe
rencijos, įvykusios lapkr. 16- 
tą, delegatės J. Navalinskie- 
nė, O. Mikolojunienė, A. Že
maitienė ir E. Okulevičienė iš
davė gražų rąportą, pažymė- 
damos konferencijoje svarsty
tus ir priimtus tarimus. Jųjų 
raportas priimtas.

Išrinktas Moterų Skyriui 
komitetas 1942 metams. Į ko
mitetą įeina šios draugės: 
pirm. A. Maldaikienė, kuri 
šiais metais yra pirmininke ir 
labai gražiai ' veda Moterų 
Skyriaus reikalus ir darbuoja
si kiekviename jo parengime. 
Sekretore išrinkta drg. M. 
Kulbienė, kuri 3 metai atgal 
buvo sekretore ir gražiai dar
bavosi dėl Moterų Skyriaus, 
tai nėra abejones, kad ji ir da
bar vėl būdama sekretore ne
pasigailės laiko ir energijos 
pasidarbuoti dėl žmonijos la
bo. Iždininke drg. O. Mikolo- 

Įjunienė, kuri laiko tą urėdą 
j nuo pat Moterų Skyriaus su- 
siorganizavimo ir visada pa
siaukojusiai darbuojasi Mote
rų Skyriaus labui ir visam dar
bininkų judėjimui. Korespon
dente palikta ta pati drg. O. 
Girnienė. Geriausio 
mo naujam Moterų 
komitetui darbuotis 
metus!

Nutarta surengti 
ir išrinkta komisija 
draugių, kurios darbuosis ta
me darbe, tai nereikia abejoti, 
kad koncertas bus surengtas. 
Lauksime jūsų darbo vaisių!

Sekantis susirinkimas įvyks 
pas drg. O: Mikolojunienę, 49 
Hazel St.

Po susirinkimo drg. Girnie
nė pavaišino drauges arbata ir 
pyragaičiais. Ačiū jai.

Uždarius susirinkimą, kilo 
mintis pas drauges, kad mūs 
Moterų Skyrius pradėtų mėgs
ti svederius dėl Raudonosios 
Armijos. Veik visos draugės 
tam darbui pritarė, bet kad 
susirinkimas jau buvo uždary
tas, tai klausimo išsprendimas 
paliktas kitam susirinkimui.

Moterų Skyriaus
Korespondentė O. G.

pasisek i- 
Skyriaus 

per 1942

koncertą 
iš veiklių

Virėja
Knyga “Virėja,” su šimtais 

lietuviškiems ir amerikoniš
kiems valgiams gaminti recep
tų, dabar nupiginta, parduo
dama po 75c. kopija, o platin
tojams, užsisakant nemažiau 
5 kopijų, duodama po 50c. ko
pija. Platinimui visur dar yra 
progos. Rašyti: Virėja, 46 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Paterson, N. J., Mezgėjų 
Pranešimas

Mes, nors maža grupelė mo
terų, bet vis šiek tiek prisidė
jome prie to kilnaus darbo. 
Už laisvę kovojantiems karžy
giams ‘ raudonarmiečiams su
rinkome aukų dėl vilnų $33.25. 
Už virš $20 nupirkom vilnų ir 
numezgėm 14 svederių. Liku
sius $10.80 pasiuntėm brook- 
lynietėm. Matėm iš pranešimo, 
kad jom stoka pinigų del vil
nų, o mums stoka mezgėjų, 
taipgi pas mus ir vilnos bran
gesnės.

Aukotojų vardai (kurie au
kavo dėl1 vilnų) :

K. Aučienė iš Fairlawn $5. 
Po $3 aukavo Kerševičiai iš 
Passaic ir Dennis iš Clifton. Po 
$2 Prapiesčiai ir Bimbai. Po 
£1 S. Evanson, A. Aliukonis, 
S. Aučienė, Bingelienė, C. 
Skarbalienė, čalis Padrežas, 
Jonas Dulkis, J. Matačiūnas, 
Simpatikė, M. Simėnienė, M. 
Ragauskas, D. Sinkauskienė,

S. Vilkas, A. Sprainaitis, Pres- 
keniai, Fcnsktine, ir krautuvi
ninkas. Fenster’s davė vilnų'$1 
vertės. Po 50c. Karkauskienė, 
A. Valickienė, M. švedas. Po 
25c.: Settl, G. Valickienė, 
Draugė, K. Ragauskas, J. 
cius, Irvings, ir Kobre.

Dabar seka mezgėjos.
A. Dennis iš Clifton, 

tikrai užsitarnavo savo darbu 
stachanovietės vardą. Apart 
aukų, ji numezgė 5 svederius, 
vieną numezgė savo pirktom 
vilnom.

K. Aučienė iš Fairlawn, 
apart stambios* aukos, ji nu
mezgė 3 svederius. O Kerše-, 
vičienė numezgė 1, Prapiestie- 
nė — 1, taipgi mezgė Bimbic- 
nė ir Aliukonienė.

Vardu raudonarmiečių, šir
dingai ačiuojame aukotojams 
ir mezgėjoms.

Aukų rinkėjos:
Bimbiene ir Aliukonienė.

Jeigu mes rinktume karalie
nes, be abejo, Katriną Žukaus
kienę išrinktume Spaudos Ka
raliene, kadangi šiame dien
raščio “Laisvės” vajuje ji ir 
vėl atsistojo pirmutine iš mo
terų vajininkių.

Tačiau tai būtų permenkas 
įvertinimas, nes karalienėmis 
pasitaiko išrenkamų be savo 
nuopelnų. Kartais “karaliene” 
patenka kokia turte mergiotė, 
kuriai, apart įgimto gražumo 
(kas taipgi tik pripuolama), 
viskas parūpinta be jos pačios 
pastangų: kas nors jai veidą 
artiškai padabino, kas kitas 
sušukavo, dar kas kitas žavią 
suknelę pasiuvo ir vis kitų, už
pelnytu geru.

tai

užpulta priešų, reikės eiti į 
Raudonąjį Kryžių parsinešti 
darbo. O gal pavyks sumobili
zuoti moterų grupę, — atsakė 
vajininkė, visai nesiruošdama 
pasilsiu! po laimėjimo.

Lenktynėse iš 75 buvusių są
raše vajininkų bei grupių drg. 
K. Žukauskienė išėjo trečia, 
ją pralenkė tik A. Stripeika ir 
J. Bakšys. Pažymėtina dar ir 
tas, kad trys iš laimėjusiųjų 
dovanas — Stripeika, Žukaus
kienė ir čiurlys — darbavo
si, palyginamai, nedideliame 
New Jersey plote, o visi turė
jo pasekmių. Tas parodo, kad 
visur, kur dirbama, turima pa-, 
sėkmių, v

Jeigu šiandien niasės lietu
vių žino, kas yra lietuvių 
draugu ir kas priešu; jeigu jos 
nesiduoda suviliojamos ir už 
nosies vedžiojamos pronaciškų 
laikraščių ir visokių rėksnių: 
jeigu lietuviai gali sukelti dc- 
sėtkus tūkstančių dolerių me- 
dikališkai pagalbai, gali ne
mėgsti šimtus svederių, gali 
sumobilizuoti Amerikai pirmo
sios pagalbos kursus, civiliui 
apsigynimui šimtus liuosnorių 
darbuotojų ir Raudonajam 
Kryžiui rėmėjų, tai dėka tam, 
kad tie pasišventę didžiadar
biai spaudos platintojai eina 
stuba nuo stubos, nuo lietuvio 
pas lietuvį .aiškindami svarbą 
priešfašistinės spaudos ir ją* 
užrašinėdami.

Hartford, Conn
Visko Po Biskį Iš Moterų 

Kliubo Veiklos

na pasižymint ant savo kalen
doriaus, nes draugė Petrikienė 
yra viena iš geriausių kalbėto- 

turėsime 
V isos 
atsinešti

Jų. Po 
draugišką

prakalbų 
pažmonį.

pasižadėjo
vaišes.

Valdyba pasiliko 
tik susirinkimų diena pakeis
ta — per. žiemą bus laikomi 
pirmą sekmadienį po pirmai, 
4 vai. po pietų, i

ta pati

M. 
pa- 
bei

Būrelis kitų moterų ir de- 
sėtkai vyrų dirbo sekmingu- 

vajaus ir 
tuomi pridėjo savo petį prie 
stiprinimo to begaliniai svar
baus ginklo, kokiu yra prieš- 
fašistinė spauda kovoje prieš 
visokio plauko penktakolonie- 
čius, mūsų šalies ir jos didvy
riškų talkininkių priešus.

Teisėtai jais didžiuojamės, 
užpelnytai mylime savo di
džiadarbius vajininkus.

M-tė.

Tas pareigas reikia 
talka 

kitu keliu 
takto, 
kaip ėjosi

Worcester, Mass

Katrina Žukauskienė
Netaip yra su mūsų spaudos 

platintojais—moterimis ir vy
rais. Jie dirba daug, pasišven
tusiai, įtemptai. Prisieina daug 
ką atidėti, tenka pavargti, rei
kia ir savo centų, kitur dole-lmui šio “Laisvės 
rių pridėti kelionių lėšoms ir 
tt. O juk ne visur laimi.

Paimkime Katriną Žukaus
kienę. Jos sąlygos—kaip dau
gelio sviete, bet atsiekimai — 
pirmieji. Ji—šeimininkė, šei
moje iš keturių pareigų ne
trūksta,
atlikti arba namiškių 
gauti. Ir vienu ir 
reikia pastangų ir

Paklausus jos, 
darbas, ji atsakė:

— Kad tų laiptų nebūtų, 
būtų daug lengviau. Kartais 
prisieina kopti į antrą ir tre
čią aukštus.

Tas ir priminė, kad dar tik 
metai suėjo, kada laike per
nykščio vajaus staigi liga ir 
operacija nutraukė jos darbą. 
Bet vos pakilus ji ir vėl sugrį
žo veiklon.

— Dabar turbūt ilsėsitės, 
kaip po audrai, — pastebėjau.

— Choras seniai laukia, 
ruošiasi dideliam parengimui. 
Prie to, prasidėjo karas, šalis

Linksma pranešt, kad mūsų 
draugės kliubietės pradėjo 
megst svederius raudonarmie
čiam. Iš pradžių pradėjo 5, 
toliau, tikiu, bus daugiau. Dvi 
jau pridavė po vieną gatavą, 
kitos irgi, matytis, greit turės 
gatavus svederius. Kurios mo
terys norėtumėt prisidėt prie 
to darbo, vilnų galima gauti 
Laisvės Choro svetainėj; sere- 
dom vakarais bus draugių, 
kurios patars, pas ką gauti.

Mūsų LLD Moterų Kuopos 
Narės Triūsiasi, Lyg Tos 

Darbščios Bitelės
Apart vietos įvairių reikalų 

-darbelių, jos visuomet suran
da laiko ir energijos dideliem 
svarbiem darbam. Darbymetė 
padidėjo pastarais laikais, už
puolus Hitleriui naikinti Sovie
tų Sąjungą ir prie jos priklau
sančias sovietines respublikas, 
į kurių tarpą įeina ir mūsų tė
vynė Lietuva. Kruvinasis Hit
leris pasirašė sau mirties dek
retą įkeldamas savo viską nai
kinantį batą į šią skaitlingą 
laisvų tautų šeimyną — kerta 
jos smūgį po smūgio Hitlerio 
gaujom, atėjusiom jas paverg
ti. Suskubo mūsų šalies val
džia ir visa pažangi, demokra
tiją mylinti dalis žmonių teik
ti skubią pagalbą narsiai ko
vojančiai Sovietų 
kad apginti 
laisvę.

Sukrutom 
terų kuopos
auka yra nepalyginamai ma
žytė su milžiniškom Raudono
jo Kryžiaus, unijų ir stambiu 
organizacijų ir individualų 
stambiomis aukomis, bet mes 
didžiuojamės sukūlusios šiam 
svarbiam reikalui 125 dole
rius. Ir ant toliau darbuosimės 
iki bus laimėta kova, į . kurią 
dabar ir mūsų šalis įsitraukė.

Paskiausia auka, surinkta 
per mūsų narę — darbščiąją 
skruzdę — A. Dvareckienę' 
ant blankos No. 173 buvo 
$37.65. Ačiū jai varde kuopos.

Narė.

Lapkričio 30 d. turėjom 
gražų pažmonį, buvo sureng
tas taip vadinamas bankietas, 
taikomas daugiau dėl kliubo 
narių ir jų draugų. Susirinko 
gražus būrelis publikos, tik 
gaila, kad ne visos kliubietės 
dalyvavo. Kiek girdėjau, tai 
bankietu didžiuma buvo pa
tenkinti. Kadangi svečių buvo 
nemažai, tai gaspadinės turėjo 
sunkiai padirbėt.

Gaspadinėm buvo L. Žemai
tienė, O. Brazauskienė, 
Mulerankienė, V. Vasil, 
gelbėjo ir kitos draugės 
draugai.

Laike vakarienės trumpai 
kalbėjo keli draugai ir drau
gės, buvo ir poema pasakyta 
per vieną draugą. Rodos, jis 
pats ir parašė, gana tinkamą 
šiam momentui.

P. Giraitis , prisiminė apie 
Meno Sąjungos reikalus, kad 
reikalinga piniginė parama iš
leidimui veikalų, tai buvo su
mesta smulkiais $4.60 (per 
kelis parengimus buvo renka
ma medikalei pagalbai, tat. ši
tame prašė, kiek , kas gali, 
smulkių aukų). Rengėjom rei
kia tart ačiū už skaniai paga
mintą maistą ir už visą triūsą.

Gruodžio 7 buvo gana sma
gus suėjimėlis, visi gana sma
giai laiką praleido iki išgir
dom žinias apie Japonijos už
puolimą ant Amerikos žmonių, 
iš pasalų. Tas sujaudino visus, 
nes visi žino, kad karas bus 
sunkus ir ilgas. Bet mes lai
mėsime, kad ir daug aukų 
reiks tam.

Girdėjau, draugės džiaugia
si, kad pelno liks kiek. Už jų 
triūsą labai ačiū!

Motery Balsas

Ten

savo ir

LLD Mo-

prelekcijas,

liaudžiai, 
žmonijos

kad pirmos 
gruodžio 3

ir mes, 
narės. Nors mūsų

Vilnies”
prenumeratos porai draugų

28 d., 7:30 v. v., 4097 Porter 
Street.
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Nutarta rengt 
jas duos Dr. Palevičius. Temą 
pasiskirs pats daktaras. Yra 
kviečiami vyrai ir moterys pa
siklausyti. Po prelekcijos gal 
bus pavelyta duot klausimus.

Prelekcija įvyks gruodžio

U. Yurkevičienė, buvus li7 
gonė, yra-pasveikus, buvo su
sirinkime ir Pažangos Kliubui 
ačiavo už kvietką. Jinai sakė 
— kvietkų grožė taip arti priė 
širdies, suteikė man ^daug 
linksmumo. Aš dirbsiu kliubui, 
kiek galėsiu. Kaip linksma, 
kai yra užuojauta ligoj.

K. Lakomski.

Gruodžio 2 buvo' laikytas 
Moterų Kliubo metinis susirin
kimas. Narių dalyvavo grąžus 
būrelis; naujų buvo perstątyta sidžiaugt. 
ir priimta 6-šios. Tai džiugi
nantis apsireiškimas.

Buvo raportai įvairių komi
sijų : “M. B.” išplatinta 54 ko-1 
pijos. Nuo bankieto liko $4.50, 
dar M. Kanoskienė pridėjo 
50c., tai susidarė $5. Nutartą*$5, Rusijos medikalei pagelbai 
pasiųsti Meno Sąjungos suva- $10, prisidėta prie 
žiavimui pasveikinimą.

Rengiamos prakalbos sausio' vyrų., ilgai sergančių, atsimin- 
18-tos popietį, 1942 m., drg. ta taipgi ir draugė. Taigi, į tą 
K. Petrikienei, Laisvės Choro trumpą laiką, rodos, gana ge- 
svetainėj, 157 Hungerford St. rąi pasidarbuota. Tikiu, kad 
Prašome visų įsitėmyt tą die-’kitais metais irgi rankų nenu-

Pažvelgus į vieną metą mū
sų gyvavimo, turim kuom pa- 

Surengta vienos 
prakalbos, prisidėta prie įvai
rių parengimų ir pačių rengta 
keletas gana sėkmingų. Sukel
ta pinigų “Moterų Balso” iš
leidimui $24.80, “Liaudies 
Balsui” $12, spaudos piknikui

Moterų Balsas gerai plati
nasi ir apie jį yra gražių atsi
liepimų, bet apie tai dar kitu 
kartu. Daugelis prisiuntė ir 
mokestis už parduotas kopi
jas. Iš eilės vietų užsisakė jau 

| po antrą ir po trečią užsaky
mą. Ir dar yra vietų, kur ne
spėjo užsisakyti pirmu kartu. 
Centre dar randasi nedidelis 
skaičius kopijų. Dar neplati
nusioms kolonijoms reikėtų 
tuomi pasinaudoti.

Tas gražus, 68 puslapių, di
delio formato jubiliejinis žur
nalas parsiduoda tik po 25c. 
kopija, o užsisakant platini
mui nemažiau 10 kopijų gau
nama po 15c. kopija. Užsaky
mus siųsti: Moterų Balsas, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

leisime, darbuosimės. 0 darbų 
bus daUg daugiau, nes turėsi
me rūpintis prisidėt prie na
mų apsaugos, kuomi dabar vi
sa mūsų brangi šalis susirūpi
nus. Kliubietė.
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(Tąsa)
Šalia kiekvienos kabinos buvo vienai 

mašinai garažėlis. Kaip beveik visur A- 
merikoje, garažas neuždaromas.. Kapito
no O’Hay garažuose nebuvo net išorinių 
durų. Teoretiškai išeina, kad jūsų auto
mobilį gali pavogti, bet ištikrųjų tatai 
retai pasitaiko. Kas gi naktį, pūškuoda
mas stums mašiną su uždarytu motoru, 
keis numerį, slėpsis nuo policijos? Sudė
tinga ir nenaudinga. Tai ne darbas pado
riam vagiui. Nėra išrokavimo. Na, jei 
būtų pinigai...

Misteris Adamsas neretai kalbėjo šia 
tema.

— Pas mus mažuose miesteliuose, — 
kalbėjo jisai, — žmonės išeina iš namų 
neužrakinę durų. Serai, jums gali pasi
rodyti, jog jūs patekote į vienų dorų 
žmonių šalį. O ištikrųjų mes toki pat va
gys, kaip visi, — kaip prancūzai, ar grai
kai, ar italai. Visas dalykas tas, kad mes 
vogti pradedame iš aukštesnio lygio. Mes 
kur kas turtingesni kaip Europa, ir pas 
mus retai kas pavogs švarką, batus ar 
duonos. Aš nekalbu apie alkanus žmo
nes, serai. Alkanas gali paimti. Tai būna. 
Aš kalbu apie vagis. Jiems nėra išrokavi
mo terliotis su senu švarku. Sudėtinga. 
Tas pats ir su automobiliu. Bet šimto 
dolerių popierėlį nedėkite kur pakliuvo. 
Aš turiu jums, serai, nesmagumą sakyti. 
Jį tuč tuojau pavogs. Užrašykite tai į 
savo knygeles! Pradedant šimtu dolerių, 
ne, net penkiasdešimt dolerių, amerikie
čiai taip pat mėgsta vogti, kaip ir visa 
kita žmonija. Užtat jie pasiekia tokių su
mų, kurios neturtingai Europai net ne- 
sisapnavo.

Mes vėl susėdome į mašiną ir nuvažia
vome pas indėnus. Nusileidusiose sute
mose mūsų pilkasis karas beveik susilie
jo su skurdžiu pelenų spalvos peizažu. 
Už dviejų mylių mes atsidūrėme prie į- 
važiavimo į poeblo giminės indėnų kai
mą, vienintelės indėnų giminės, kuri gy
vena toje vietoje, kur gyveno dar prieš 
pasirodymą Amerikoje baltųjų žmonių. 
Visos likusios giminės išvarytos iš savo 
teritorijų ii’ po keletą kartų buvo vari
nėjamos į vis blogesnes ir blogesnes vie
tas. Poeblo išsaugojo savo senobinę že
mę, matyt, tik todėl, kad joje neatsirado

nieko, kas sukeltų baltojo žmogaus susi
domėjimą, — čia nėra nei naftos, nei 
aukso, nei anglies, nei patogių ganyklų.

Užrašas ant medinės lentos skelbė, kad 
kaimą apžiūrėti reikia gauti giminės gu
bernatoriaus leidimą. Maža gubernato
riaus trobelė buvo čia pat. Šaukdami 
garsiai “good evening,” kas reiškia: “La
bą vakarą,” ir sveikinamai keldami skry
bėles, mes įėjome pas gubernatorių ir 
nustebę sustojome. Prieš židinį, kuriame 
skaidriai liepsnojo du malkpagaliai, ant 
kulnų tupėjo senas indėnas. Liepsnos 
atspindis slidinėjo nusitrynusio jo veido 
raudona oda. Sėdėdamas taip, su už
merktomis akimis, jis buvo panašus į 
vanagą, besnaudžiantį zoologijos sode ir 
tik retkarčiai pakeldamas vokus, su ne
apykanta ir nuobodumu pažiūrėti į žmo
nes, apsupusius jo narvą, arba plėšti sna
pu lentelę su lotynišku užrašu, liudijan
čiu, kad jis iš tikrųjų yra vanagas, kalnų 
viršūnių valdovas.*

Prieš mus sėdėjo vienas tų, kurie kaž
kada rūkė taikos pypkę arba “žengdavo 
į karo taką,” kraugeringi ir taurūs in
dėnai. Ką gi, nei kapitonas Main Ridas, 
nei Gustavas Emaras mūsų neapgaudi- 
nėjo. Vaikystėje indėnus mes tokius ir 
vaizdavomės.

Jis neatsakė į mūsų “evening’us.” Kaip 
ir anksčiau jo veidas buvo nukreiptas į 
ugnį. Atsakydamas į mūsų prašymą ap
žiūrėti kaimą, jis abejingai ir vos paste
bimai linktelėjo galvą, neprataręs nė žo
džio. Prie mūsų priėjo jaunas indėnas ir 
pasakė, kad gubernatorius labai senas ir 
jau silpnas, kad jis mirštąs.

Kai mes išėjome iš vado namelio, apie 
mūsų automobilį sukinėjosi vaikai. Tai 
buvo indėnų vaikai, juodomis akimis, 
stačiais juodais plaųkiūkščiais, mažomis 
kuprotomis nosimis ir varinio penktoko 
spalvos oda. Jie iš tolo žiūrėjo į mus, jų 
žvilgsniuose nebuvo baimės. Jie laikėsi, 
kaip jauni liūtukai. Vienas liūtukas, tarp 
kitko baigė tuo, kad priėjo arčiau ir iš
didžiai pareikalavo, kad mes jam duotu
me penkis centus. Kai mes jam nedavė
me, jis nekaulijo, o su neapykanta nusi
suko.

ga Aido Choro mokytoja, su 
didelėm pastangom pasiryžus, 
kad Choras dailėje stovėtų 
pirmoj vietoj.

Gruodžio 7 dieną Aido Cho
ras perstatė scenoj operetę 
“Grigutis”. Publikos buvo ga
na daug. Suvienytos draugijos 
turės nemažai pelno.

Choro susirinkime skaityta 
laiškas nuo draugų southbos- 
toniečių, kad Aido Choras su
tiktų atvešt “Grigutį”, “Ma
rytę” ir “Tarną” perstatyti 
scenoj So. Bostone. Jų pagei
davimą išpildėm ir davėm at
sakymą, kad Aido Choras su
tinka su išlygom. Dabar lau
kiame atsakymo nuo south- 
bostoniečių, ar jie sutiks su 
išlygomis.

Nepamirškite Naują Metą. 
Pasitikimas įvyks 29 Endicott 
Str.

Aido Choro 
Korespondentas.

Youngstown, Ohio
29 d. Lietuvių 
Susivienijimo 9 
surengus šokius, 
gražaus pelno, 

vienas

San Francisco (Cal.) žmonės registruojasi civilinio apsigynimo pareigoms eiti.

(Bus daugiau)

So. Boston, Mass
Privalo Visi Dalyvauti!

Gruodžio 26 d., 7:00 vai. 
vakare, yra šaukiamas Litera
tūros Draugijos nepaprastas 
susirinkimas. Kaip žinot, drau
gai, kad centras ir kuopa at- 
vejų-atvejais ragino visus pa-' 
simokėti už šiuos metus duok
les į draugiją, bet vis dėl to 
yra daug draugų, kurių duok
lės da nemokėtos. Jeigu drau
gai neateisite ir nepasimo- 
kėsite, tai mes, valdyba, bū
sime priversti eiti per stu-

bas kalėdodami duoklių, kas 
sudarys jums nesmagumo, o 
mes išeikvosime be galo daug 
brangaus laiko. Tad būkite 
visi ir visos šiame susirinkime 
ir pasimokėkite duokles.

Taipgi šiame susirinkime 
apkalbėsime operetę “Grigu
tį”, kurią apsiėmė suvaidinti 
Worcesterio Aido Choras. Ka
dangi laiko labai mažai, tai 
yra daug darbo ir reikalinga 
daug darbuotojų. O jeigu ne
bus kam darbuotis, tai turėsi
me atsakyti vaidinimą. Atsi
minkite, draugai, kad mūsų 
spauda ir kiti fondai šaukiasi 
paramos, o mūšų kuopa bied-

na finansiškai. Taigi, čia kaip 
tik yra proga pamatyti wor- 
cesteriečius operetėje “Grigu
tis” ir padaryti kelis dolerius 
pelno.

Šiame susirinkime bus ren
kama ir valdyba ateinantiems 
metams.

Tad visi būkime minėtą va
karą 376 Broadway, Kliubo 
salėje.

Čaikienė, sekretorius.

Lapkričio 
Darbininkų 
kuopa buvo 
kurie davė
Taipgi gautas kuopai 
naujas narys. Komisija taria 
ačiū visiems darbininkams ir 
platintojams įžangos tikietų.

Daugiausia Pasidarbavo Liu- 
dvisė Vaikutienė.

Taipgi ačiū ūkininkams, ku
rie dalyvavo mūsų parengime, 
kaip Rūbai ir dar yiena šei
myna. Ačiū taipgi seserims 
Shupiniutėms iš Sharon, Pa., 
už dalyvavimą.

Komisija.

Kiti Reikalai
Lietuvių Literatūroj Draugi

jos 90 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus gruodžio 28 d., 
2 vai. po pietų, pas draugus 
Eizonus, 461 S. Forest St. Bus 
renkama kuopos valdyba 
1942 metams.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 4-to Apskričio me
tinė konferencija įvyks 1942 
metų, sausio 25 dieną, 10 vai. 
ryte, Lietuvių Darbininkų Sve
tainėje, 920 East 79th Street, 
Clevelande. Visos šio apskri
čio kuopos priyalo išrinkti ir 
atsiųsti delegatus. Delegatai 
renkasi po vieną nuo kuopos 
ir po vieną nuo kiekvienų 10 
narių.

Visos kuopos taupykite 
“sales tax” ir priduokite ap
skričio valdybai. Pinigai bus 
sunaudoti ten, kur konferenci
ja nutars.

L.D.S. 4-to Apskr. pirm.,
Frank J. Madison.

nedaugiau, 
pasisakymas yra uždavi- 
ir pareiga kiekvieno na- 
nes narys, prigulėdamas 
Bendrovėj, daro sau ir ki-

ros mėnesių darbymetę—va
jų už gavimą naujų, narių. Tą 
visą priėmė visi nariai su di
deliu pasiryžimu gauti po vie
ną narį, jei jau 
Tas 
nys 
rio, 
šioj
tiems gera ir kiekvieno lietu
vio pareiga prigulėti. O mūs, 
narių, pareiga kiekvieną pa
raginti stoti.

Bet ligi šiol dar daug na
rių nėra nė piršto pridėję. 
Gal kiti nenori priduoti prieš 
susirinkimą, nes apart val
dybos narių tik pora yra pa
sirodę. Nemanykite, kad val
dyba visus darbus gali atlik
ti.

Todėl dar yra vienas mė
nuo, per kurį galite pasiža
dėti išpildyti savo pareigą su 
dideliu kaupu. Tą teks pa
matyti vėliau.

Kor.

Washington, gruod. 22. — 
Pasinaujino derybos dėl 
santaikos tarp darbo unijų 
ir samdytojų svarbiuose ka
rui darbuose.

PIRKITE 
APSIGYNIMO 

BONUS

Worcester, Mass.
Montreal, Canada

ANTANAS K. RAILA
Sveikina visus savo draugus, kostumerius 

ir prietelius Kalėdų, ir Naujų 
Metų Šventėmis.

Raila linki visiems linksmai praleisti 
šventes ir velija laimingų 

, Naujų, Metų.
Raila Yra Savininkas

NATIONAL CAFE
666 N. MAIN ST., MONTELLO, MASS. 

(Lietuvių Tautiškame Name)

Kas metai Aido Choras su
rengia pokilį užbaigimui senų 
ir pasitikimui naujų metų, tad 
ir šiais metais Aido Choras at
liks tą patį. Turėsime puikius 
šokius. Įvyks Lietuvių svetai
nėj, 29 Endicott St. Dalyvaus 
daug svečių iš tolimų apylin
kių.

Kas metai Worcesterio pa
žangūs lietuviai gausiai remia 
ir dalyvauja Aido Choro pa
rengimuose. Todėl ir ant šio 
parengimo lietuvių visuomenė 
neatsisakys dalyvauti. Aido 
Choras niekuomet neatsisako 
patarnauti pažangiom draugi
jom. Todėl visos pažangios 
draugijos neatsisakys paremti 
Aido Chorą.

Gruodžio 10 
Choras 
kuriame 
valdyba 
bą įėjo
torius Helen Gurskienė. Ji jau 
per keletą metų veikia šiame 
darbe, bet yra ir tinkama. 
Protokolų sekr. Ruth Daude- 
ris; finansų sekr. Kith Bogins- 
kas; iždininkas F. J. Repšys; 
maršalka Ona Dupšas; muzi
kos komisija: J. Sabaliauskas, 
Alice Sacovitch ir A. Dupšas, 
korespondentai: Anglų Sky
riaus—Alice Dovidonis; Lietu
vių Skyriaus—F. J. Repšys.

Drg. J. Karsokienė energin- me susirinkime; Paskelbė po-'

dieną Aido 
atlaikė susirinkimą, 
buvo rinkta nauja 
dėl 1942 m. į valdy- 
šie nariai: organiza-

Jaunimo Choras Progresuoja
Gruodžio 7, Lenkų svetai

nėj, Jaunimo choras turėjo 
koncertą ir perstatymą—ko
mediją “Moterų Medžiotojas.”

Jaunimo choras tikrai su
žavėjo publiką savo gabu
mais. Ypatingai patiko due
tai, sekstetai ir t. t., kurie sa
koma buvo suruošti draugės 
Kilikevičienės iniciatyva.

Komedija “Moterų Medžio
tojas” buvo prirengta drau-, 
go Juraičio priežiūroj. *

Choras pasirodė su dauge
liu dainų. Dainavo visas, taip
gi yien vyrai.

Koncertinės programos ne
mažą dalį išpildė ukrainietės 
menininkės: šokikės, daininin
kės ir t. t., atsilygindamos 
jaunimo chorui, kuris dalyva
vo ukrainiečių koncerte.

Programą vedė draugas 
Lukoša.

Montrealiečiai vėl laukia 
Jaunimo choro pasirodymo, o’ 
ypatingai Liaudies Balso kon
certe.- .

i

DEAN

GIFT

701 Grand St

Thisyear

WIT

Brooklyn, N. Y.

PATRICIA 
17 jewels

HI
II

CAMBRIDGE
15 |ew«l» . . . $2975

BEATRICE

r

Apart kitko didelis pasirinkimas rengimą daiktą, 
nešiojimui ir laikymui namuose

Jums Tikrai Reikės 
LIKERI? IR VYN?

SMSS

■Special

[R?

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 bpt per vėlu 

nusipirkti už taip žemas kainas.
TIKRAI PIRKITE S VYNUS IR LIKERIUS IS

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

ir geriausios kokybės likeriai.

PASINAUDOKITE ŽEMOMIS KAINOMIS 
THREE FEATHERS 
SHENLEY 
GOLDEN WEDDING 
ANCIENT AGE 
GREEN RIVER 
OLD SHENLEY BONDED

I

And

Many

Many 
MoreIš Nemuno Bendrovės Veikimo

Kiekvienas darbas reikalau
ja tam tikro plano. Tą ir or
ganizacijos turi turėti ir turi., 
Kiekviena organizacija savo^ 
darbo planą daro auginimui 
savo organizacijos.

Tą yra padarius ir Bendro
vė Nemunas savo paskutinia-

CALVERT 
WILSON 
CARSTAIRS 
SEAGRAMS 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON 

X

Mums’j nėra leistina skelbt žemas kainas, tačiau s mūs kainos yra TIaug žemesnės 
už reguli arės kainas. Ateikite ir persitikrinkite, taipgi mūsų Kalifoiiilški 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 dova Uos tikrai bus įvertinti.

- \ . ---------- ;—:—;—Manhattan Liquor Store yra didžiausias, labiausia patikimas ir žemiausios 
likerių ir vynų kainos Williamsburghe

Tel. EVergreen 7-1645

> u., - v....... - -1 Mil'll. '
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Oficialiai Amerikos Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Agoo. Kai kuriems jų pavyko išlipt į krantą.
Tos japonų jėgos yra skaičiuojamos nuo 80,000 iki 

100,000 vyrų, nuo šešių iki aštuonių divizijų. Ameri
kiečių ir filipiniečių kariuomenė įtūžusiai priešinasi 
japonų bandymams išsikelti krantam

Tęsiasi mūšiai arti Davao, saloje Mindanao. Kitose 
fronto dalyse pasinaujino žvalgų veiksmai.

AMERIKOS LAIVYNO PRANEŠIMAS
Rytinis Pacifikas: Nežinomas submarinas užpuolė 

amerikinį garlaivį “Samoa” netoli Californijos pa
krančių naktį gruodžio 20. Užpuolimas buvo padary
tas iš arti. Submarinas iš'pradžios šaudė iš kanuolių, 
paskui paleido torpedą. Nė vienas šovinys nepataikė. 
Torpeda sprogo netoli laivo. Nebuvo padaryta jokių 
nuostolių laivui “Samoa” ir niekas jame neužmušta ir 
nesužeista.

Vidurinis Pacifikas: 30 išlikusių gyvų jūrininkų 
nuo garlaivio “Lahaina” išsikėlė į Kahului, saloje 
Maui (Hawaii’uose). Priešo submarinas bombardavo 
ir nuskandino “Lahainą” gruodžio 11 d., beplaukiant 
šiam laivui į San Francisco. Du jo įgulos nariai už
mušti ir du nežinia kur dingę.
VĖLESNIS KARO DEPARTMENTO PRANEŠIMAS

FILIPINŲ SRITIS: Tęsiasi įveržtos kautynės pa
kraštiniuose ruožtuose Lingayen Įlankos, apie 150 
mylių į šiaurius nuo Manilos, saloje Luzon. Japonų 
mėginimai išsikelti krantan arti San Fabian ir Da- 
mortis buvo niekais paversti. Amerikiečių ir filipi
niečių kariuomenė, vartodama kanuoles ir tankus, da
vė mūšį priešui į pietus nuo Agoo.

Japoniški naikintuvai įplaukė į Lingayen Įlanką, 
veikdami kaip sargai savo kareivių norimų iškelt į 
Damortis, bet mūsų artilerijos ugnis nuvijo juos šalin.

APVALO HAWAII NUO PENKTAKOLONISTŲ
Hawaii: Komandierius generolas Hawaii depart- 

mente praneša, jog ten yra suimta ir internuota 273 
japonai nepiliečiai. Iš 425,000 visų gyventojų Hawaii 
salose yra 160,000 japonų kilmės. Iš pastarųjų 35,000 
yra nepiliečiai.

Daugumoje japonai Hawaii gyventojai nieku nepa
rodė, kad jie būtų neištikimi Jungtinėms Valstijoms. 
Tačiaus, kaip kad pranešė sugrįžęs laivyno sekreto
rius Knox, neseniai atsilankęs Hawaii’uose, yra stip
rių nurodymų, jog kai kurie japonai tenai veikė kaipo 
penktakolonistai ir suteikė priešui svarbių karinių 
žinių pirm netikėto japonų užpuolimo ant Perlų Uos
to.

Tokia veikla užsiima tiktai tūli japonai gyventojai; 
visi kiti gyventojai, taipgi ir didelė dauguma japonų, 
liekasi ištikimi Jungtinėms Valstijoms. Nebuvo jokių 
penktakolonistų tarp ginkluotų Hawaii jėgų.

Karinė vyriausybė įkalino visus tokius japonų va
dus, kurie buvo žinomi priešingais Amerikai veiks
mais. Federalės ir vietinės įstaigos bendradarbiauja 
su armija, atidengdamos ir slopindamos japonų penk- 
takoloniečių veiklą šiose salose.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
ŽYGIAI VIENO GENEHOLO KARIUOMENĖS
Maskva, gruod. 22. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

paskelbė šį pranešimą:
Naktį gruod. 21 į 22 d. mūsų kariuomenė vedė mū

šius su priešu visuose frontuose.
Generolo Bondarevo kariuomene, veikdama vienoje 

dalyje vakarinio fronto, per dvi* savaites paliuosavo 
nuo nacių 720 apgyventas vietas ir pagrobė bei sunai
kino 13 vokiečių orlaivių, 143 tankus, 600 trokus ir 
kitokius automobilius, 383 motorinius dviračius, 101 
kanuolę, 222 kulkasvaidžius, 84 artimesnio šaudymo 
patrankas ir didelį kiekį kitų įrengimų.

Keletas dienų pirmiau viena mūsų kariuomenės da
lis Leningrado fronte sunaikino du vokiečių fortukus, 
septynias požemines patalpas, tris trumpesnio šaudy
mo patrankas ir bateriją kanuolių, ir užmušė daugiau, 
kaip 500 priešo oficierių ir kareivių.

Maskva, gruod. 23. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido tokį pranešimą:

Per įnirtusias kautynes vakariniame, Kalinino, pie- 
tiniai-vakariniame ir Leningrado frontuose sovietinė 
kariuomenė dar pasivarė pirmyn ir užėmė tam tikrą 
skaičių apgyventų punktų.

Keturi vokiečių orlaiviai buvo nušauti žemyn gruod. 
21 dieną.

PLYMOUTH, PA.
Plymouth© Lietuvių Tautiškų Ka

pinių Bendrovės metinis susirinki
mas Įvyks 28 d. gruodžio, 2-rą, vai. 
po pietų, 40 Ferry St. Šiame susi
rinkime prašome pribūti šėrininkus 
ir lotininkus, taipgi kviečiame ir pa
šalinius, kurie pritaria laisvai min 
člai ir gerovei šiom kapinėm. Kurie 
dar heužsimokėjote assesmentus, tai 
čia bus proga užsimokėti ir kurie 
neturite sklypą žemės, tai galėsite 
nusipirkti. Bus rinkimai Valdybos 
1942 metams. Taipgi daug naujo iš- 

te susirinkime. — C. S. Kaspa- 
Sekr. (301-303)

į
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BRUZDA NACIŲ ARMIJOS 
VADAI PRIEŠ HITLERĮ

Stockholm, Šved., gruod. 
23. — Niekas čia netiki, kad 
buvęs vyriausias nacių ko
mandierius von Brauchitsch 
pasitraukė iš komandos dėl 
širdies ligos, kaip kad jis 
pasakoja savo, pareiškime 
vokiečių armijai. Visi su
pranta, kad Hitleris jį pa
varė dėl dviejų priežasčių, 
būtent, todėl, kad von Brau
chitsch neužėmė Maskvos ir 
kad jis priešinosi Hitlerio 
planui, kuris reikalavo tuo- 
jaus siųst laivais armiją už
pult Angliją.

Berne. — Šveicarų gautos 
žinios teigia, kad Hitleris 
išmetė iš komandos ir ge
nerolą von Bocką, koman
davusį nacius centraliniame 
fronte prieš Sovietus, ir du 
kitus aukštus komandierius 
skirtinguose frontuose.

Dėl to pakilo vokiečių ka
riuomenės vadų bruzdėji
mas prieš Hitlerį ir prieš 
visą nacių partiją.

SOVIETAI PRAKIRTO 
NACIU LINIJA PRIE 
MALOJAROSLAVECO

MASKVA, gruod. 23. — 
Raudonoji Armija įvarė gi
lų kylį Į nacių tvirtumų li
niją ties Malojaroslavecu, 
70 mylių į pietų vakarus 
nuo Maskvos.

Tūlos srityje sovietinė ka
riuomenė atėmė iš vokiečių 
dar 30 miestelių ir kaimų.

WASHINGTON. — Am
erikiečiai laimėjo mūši prieš 
japonus ties S. Tomas, Lu
zon saloje.

ii ic LIETUVIŠKA *.|

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

■| JOSEPH ZEIDAT, Sav. j 
f 411 Grand St, Brooklyn |

! F.W.Shalins
(Shalinskas)

į FUNERAL HOME
| 84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
f WOODHAVEN, N. Y.

S Suteikiam garbingas laidotuves j

j $150 į
f Koplyčias suteikiam nemoka- šį 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

k

Mrs. Churchill Gėrisi 
Sovietų Kovos Dvasia
London. — Anglų Raudo

nasis Kryžius surinko 4 mi- 
lionus dolerių į “Rusijai 
Remti Fondą.” Už tai žmo
na. anglų ministerio pirmi
ninko W. Churchillio per 
radiją padėkojo visiem au
kotojam.

Mrs. Churchill ypač dėko
jo rusams “už nepalenkia
mą jų narsą” kovoj prieš 
“kruvinuosius užpuolikus.” 
Sako, “rusų kančios ir pasi
aukojimai suteikė Anglijai 
laiko atsikvėpt naujiem ko
vos žygiam” prieš nacius.

KAIP YRA SU DAVAO?
Tokio. — Japonai giriasi, 

kad jau praeitą šeštadienį 
jie užėmę Davao miestą 
Mindanao saloje, Filipinuo
se.

Japoną Submarinai 
Užpuolė Ketvirtą 
Laivą ties Calif.

San Francisco, Calif. — 
Japonijos submarinas ata
kavo žibalinį Amerikos lai
vą “Storey,” 10,763 tonų, tik 
už poros mylių nuo Califor- 
nijos pakraščių. Laivas 
sveikas pabėgo. Tai buvo 
jau ketvirtas japonų subma- 
rinų užpuolimas ant preki
nių Amerikos laivų toje sri
tyje.

Ketvertas dienų pirmiau 
japonų submarinas atakavo 
amerikinį laivą “Samoa” 
netoli Californijos ir taipgi 
nepataikė į jį nei kanuolių 
šoviniais nei torpedomis.

Bet japonų submarinam 
pavyko nuskandint.du Ame
rikos prekinius laivus, “Em- 
idio” ir “Lahainą.” Su pa
staruoju žuvo 4 jūrininkai, 
o su “Emidio” 22.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

džiais, barbarais ir krauge
riais.”

Tai šitokia dabar Hitlerio 
pastumdėlio Tysliavos ištiki
mybė šiai šaliai. Tai šitaip jis 
dabar “padeda” demokrati
joms laimėti šitą karą.

Šis didelis kraštas pilnai ’ir 
oficialiai įsitraukęs į pasauli
nį karą prieš hitlerizmą.

Viskas turi būti paaukota 
šio teisingo karo laimėjimui.

Mes nesame vieni šiame ka
re. Mes vieni šio karo laimėti 
negalėtumėm. Mes turime ga
lingus talkininkus — Sovietų 
Sąjungą, Angliją ir Chiniją. 
Jos tik visos kartu gali laimėti 
ir laimės šitą karą.

Tas, kuris kursto Amerikos 
žmones prieš bet kurią iš tų 
šalių, tarnauja hitlerizmui, 
yra, priešas Amerikos.

Taip aišku, kaip diena.

O ką daro tokie Tysliavos,
& a

I LORIMER RESTAURACIJA į
J ANTANAS BARZDA, Savininkas a
f 417 LORIMER ST. “Laisvės” Namo BROOKLYN j

i? Geriausios Rūšies

| VALGIAI
» Gaminami Europiško
S ir Amerikoniško
S Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

Ė

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių

|Sumner-IIart Liquor Store!
^132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.ffi

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

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Llc. No. L1030j(

notAry
PUBLIC

5$

i

i

Telephone
STagg 2-5043

g MATTHEW P. BALLAS
M (BIELIAUSKAS) ,S 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.

Stilsonai,, Michelsonai ir Gri
gaičiai? Ką daro Smetonos ir 
visa ta pikta pakalenija?

Jų laikraščiai užkimšti bjau- 
rojimais Sovietų Sąjungos. Jie 
neatidaro burnos neišplūdę ši
tos galingos Amerikos talki
ninkės.

Tad ar jie turi teisę skelb
tis hitlerizmo priešais? Ne, ne
turi jokios teisės.

| J. GARŠVA
sat. Graborius-Undertaker
& LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
na Išbalsamuoja ir laidoja ant 
^4 visokių kapinių
S VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA!
i

FUNERAL PARLORS ;
Incorporated Į

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

UNDERTAKER

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J. 337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

j

Y

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS/

Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 
krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS f
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.

t:

RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

B
i
f

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

1 ■B

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 >

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRianglo 5-3622

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN. 
Laisvės Choro priešmetinis susi

rinkimas atsibus trečiadieni, 24 d. 
gruodžio, 155 Hungerford St., 7:30 
v. v. Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus renkama valdyba 1942 metams. 
Taipgi yra daug kitų svarbių dalykų 
aptarti. — Rašt. J. Kazlauskas.

(301-302)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, Ves
tuvių, kitokių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rolandą Orlaiviai Tal
kininkauja Amerikai
Manila, gruod. 23. — Ro

landų Rytinės Indijos orlai
viai bombardavo japonų lai
vus ties Mindanao, Filipi
nuose, ir pagedė vieną 
stambų žibalinį Japonijos 
laivą, 10,000 tonų įtalpos.
r———I

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

' Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Ėyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

bell baking cobP-

derniskai įruošta miūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THt RAKIUS'

JUNIOR LABU

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

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

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kalnas.

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



Neu Yorto^/^feZiniQL.
D. P. Komitetas Prašė Prezi

dento Išlaisvint Browderj
Darbo Partijos N. Y. Komi

teto viršininkai, kongresmanas 
Vito Marcantonio, pirminin
kas, ir Eugene P. Connolly, 
sekretorius, pasiuntė
dentui Rooseveltui laišką, viso 
apskričio komiteto užgirtą, 
prašant išlaisvinti Browderj.

Laiške rašoma:
“Be atsižvelgimo į Mr.

> Browderio politines pažvalj^as 
mes jaučiame, kad jo nuteisi-

Leninui Minėti Ruošia 
Įspūdingą Vakarą

Kaip Lenino gyvenimas bu
vo pašvęstas įkvėpimui ir mo
kinimui žmonių ginti savo tei
ses ir laisves, taip ir jojo mi
nėjimai vykdomi atatinkamai 
tai dvasiai.

šiemetiniame Lenino mir
ties minėjime, kuris įvyks sau
sio 5-tą, didžiajame Madison 
Square Gardene, bus perstaty
ta įspūdingas spektaklis, at
vaizduojantis Amerikos gyve
nimo tris didžiausių krizio lai
kotarpius, kuriuos Amerikos 
žmonės sutiko vieningai, juose 
parodant istoriškuosius asme
nis ir įvykių išvadas. Spektak
lio perstatyme dalyvaus pro
fesionalai ir mėgėjai artistai.

Atvaizduosimais laikotar
piais matysime 1776, 1861 ir 
dabartinį.

Robert Minor, veikiantysis 
Komunistų Partijos sekreto
rius, Elizabeth Gurley Flynn, 
Benjamin J. Davis, Jr., Gil 
Green, naujai išrinktas tarpi
ninkas Peter V. Cacchione ir 
Israel Amter numatoma to va
karo kalbėtojais.

Iškraustytų Ligonines MIRĖ

Civilių Apsigynimo esą pa
ruošti planai iškraustymui iš 
miesto kai kurių ligoninių, jei 
tas būtų reikalinga dėl atakų 
iš oro. Taipgi visos 80 miesto 
ligoninių turi paruošusios ne
paprastos pagalbos vienutes.

Pasilinksminkite Mūs 
Šauniam Baliuje

Būsite Šį šeštadienį, gruod
žio 27-tą, Laisvės salėjęs gra- 
žiąjam bankiete? Jei manote 
būti, tai tuojau įsigykite bilie
tus, nes jau mažai laiko turi
me. Reikia žinoti, kiek visko 
priruošti. Pirkite bilietus pas 
J. Ormaną arba pas M. Sin
kevičiūtę, Laisvės ofise. Bilie
to kaina tik $1.25. Bus viso
kių gardžių valgių ir alaus 
tiek ir tiek. Taipgi bus graži 
programa. Dainuos solus Ruth 
Simas. Ji daug kartų dainavus 
per Laisvės Radio Programą. 
Turi gražų balsą, ir mums pa
dainuos kelias daineles.

Kviečiame visus ateiti "pas 
mus tą vakarą. Galėsite labai 
gerai pasilinksminti. Gros Jur
gio Kazakevičiaus orkestrą.

M. S.

PAJIEŠKOJIMAI
AŠ Marijona Alboničiukaitė (Pe- 

traitienė) Narnamų kaimo, Suvalkų 
gub., pajieškau Viktorijos Greblau- 
niūtės, Adomo Linkaus moteriškė, 
(Viktorija Linkienė). Atvažiavus iš 
Lietuvos pas vyrą į Pittsburgh, Pa. 
(Southsidėj). Turiu ką svarbaus 
pranešti. Prašau atsišaukti po se
kamu antrašu: Mrs. Marijona Pet- 
raitienė, 409 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. (301-306)

-RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trys kambariai su 

visais modeminiais įtaisymais kaip 
tai: "Tile Bathroom," "Showers," 
"Gas Refrigeration," . "Incinerator." 
Renda $33.00. Kreipkitės po antra
šu: 685 Rockaway Ave., Brooklyn, 
N. Y. Arija telefonuokite: Glenmore 
5-5076. (299-305) 

mas ir įkalinimas buvo pasek
mė politinio įkarščio, o ne iš 
noro bešališkai pravesti teisė
tumą. Toliau, mes jaučiame, 
kad tos rūšies persekiojimas

prezi-jyra tuo pačiu dalyku, prieš ką 
Amerika šiandien kovoja.”

Piliečių Komitetas Browde- 
riui Išlaisvinti skelbia, jog 
šimtas žymių Brooklyn© neg
rų vadų šiomis dienomis taip
gi parašė prezidentui prašant 
Browderiui laisvės.

Majoras Pasirašė Iš 
Oro Ataką Biliy

Pereitą pirmadienį majoras 
LaGuardia pasirašė bilių, ku- 
riuomi leidžiama bausti iki 
$500 pinigais ir iki 6 mėnesių 
kalėjimo arba abiem baudo
mis kartu prasižengusius pa-( 
tvarkymams užsilaikymo lai-) 
ke atakų iš oro.

Baudos bus pritaikoma ir 
prasižengėliams laike alarmų 
išbandymų, kaip kad ir tik
rųjų atakų nuotikiuose. Ir aiš
kinimasis nežinojimu negel
bės, kadangi instrukcijos pla
čiai skleista spaudoje ir per 
radio.

Svarbiausiomis taisyklėmis 
yra: .

autorizuotų tvarkdarių..
Visi, apart autorizuotų 

tvarkdarių, privalo laike alar- 
mų apleist gatves.

Visi vežimai laike alarmų 
turi ant vietos sustoti ir jų 
leiviai sueit artimiausion 
stogėn.

pa-

am-Agnes Mitchel, 60 m.
žiaus, 100 Hudson Ave., Cen
tral Brooklyne, mirė gruodžio 
22 d., Kings County Ligoni
nėj. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus J. Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford Ave. Laidotuvės 
įvyks gruodžio 26-tą, 10 vai. 
ryto, šv. Trejybės kapinėse. 
Liko vyras Antanas ir sūnus 
Antanas. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius J. Gar
šva.

Antanas Motieka, 46 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 21 d. 
Gyvenęs 501 Ridgewood Ave., 
Cypress Hills. Pašarvotas gra- 
boriaus Shalins-Šalinsko kop
lyčioj, 84-02 Jamaica Ave., 
prie Forest Parkway stoties. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 24- 
tą, 10 vai. ryto, Šv. Jono ka
pinėse". Liko sesutė Rozalija ir 
švogeris Januliai. Taip pat li
ko podukros Nellie ir Teresė. 
Velionis Antanas Motieka bu
vo žinomas kaipo siuvėjų kon- 
traktorius.

Mateušas Lukoševičius, 52 
m. amžiaus, gyvenęs 25 Scho
les St., Brooklyne, mirė gruo
džio 19-tą. Pašarvotas buvo 
LeVandos - Levandausko kop
lyčioj, 337 Union Avė., Brook
lyne. Palaidotas gruodžio 23- 
čią, 9 vai. ryto, Šv. Trejybės 
kapinėse. Laidotuvių pareigo
mis rūpinosi graborius Levan- 
dauskas.

Juozas Palevičius, 58 m. 
amžiaus, gyvenęs 7 Parthage 
Lane, Great Neck, mirė gruod
žio 20-tą, namuose, kur buvo 
ir pašarvotas. Palaidotas gruo
džio 23-čią, 11 vai. ryto, šv. 
Rood kapinėse. Liko žmona 
Antanina, trys sūnūs, .Juozas, 
Vincas ir Antanas, taipgi dvi 
dukterys, Sofija ir Antanina 
ir Lietuvoje brolis. Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi graborius 
Ballas-Bieliauskas.

Aną dieną suskamba mano 
kambarin varpelis ir už minu
tės įsileidžiu savo kaimyną V., 
kuris per keletą metų buvo 
kaži kur pasislėpęs nuo tėve
lių. Pasikalbam draugiškai; 
kaipo kaimynui pasiūlijau “ant 
šaknų” skystimėlio, ir tada 
jis mandagiai paprašo pasko
lint keliom valandom rašomo
sios mašinėlės. Mašinėlė pa
skolinta ir apsieita labai drau
giškai. . .

Už poros dienų paskambinu 
kaimynų, skambutį ir pasitei
rauju savo mašinėlės. Motina 
to vyruko V., nusistebi ir pa
aiškina ve ką: “Vaikeli tu 
mano mielas, jau tu tos maši-1 
nėlės negausi, nes mano sū- { 
nelis ir mano keletą dalykė
lių pasigriebęs, taipgi tavąją 
mašinėlė, ir pabėgo iš namų... 
Ir dar ne viskas: kaži kokie 
du vyrai jau po kelis kartus 
jo jieškojo, ir paskutinį kartą 
pareiškė: ‘jeigu tavo sūnus 
atsiklius ligoninėje—tai ati
duok kreditą imums. Jis iš mūs 
yra pasiskolinęs tiek ir tiek 
pinigų’.”

Kaip jūs, prieteliai, tokį pa
siskolinimą vadinate ?

Dzūkelis.

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

/BONDS 
AHPSTANPS

Kas Daryti Ištikus 
Atakoms Iš Oro

Oficialis-Iš J. V. Civil iy Apsigynimo Raštinės

» <. <

(Patarimas Penktas)
ATSITRAUKITE NUO LANGŲ. Stiklai lengvai iš

laksto, tad atsitraukite nuo langų.
Neikite prie langų, nežiūrėkite pro langus ištikus ata

koms iš oro. Tai yra pavojingas dalykas, ir padeda prie
šui. Nuo Atakų Iš Oro Sargas—Warden—už jumis sau
go jus. Dar kartą sakome, prasišalinkite nuo gatvių, jei 
atskristų virš jūs orlaiviai.

Nakčia yra pavojaus būti pataikytu eksplozijos švais
tomų skriejančių gabalų, atplaišų.

Šaudant priešorlaivinėms kanuolėms reiškia kritimą iš 
oro šrapnelių. Jūs esate saugiu nuo jų viduje, toli nuo 
langų. Daug svarbiau yra sušaudyti orlaivį, negu į jį pa
sižiūrėti pro langą.

Būkite savo slėptuvės kambaryje, toli nuo langų. Tai 
yra saugiausia vieta. Eikite ten su pirmu išgirdimu per- 
spėjimo-alarmo; būkite ten iki išgirsite “viskas praėjo” 
signalą.

Virš visko, užsilaikykit ramiai. Būkite namie. Užgesy- 
kite šviesas. Atsigulkite'. Atsitraukite nuo langų. Nesa
kykite, kad mes kartojame: mes geriau kartotume iki 
įgris jums, negu leistume jums užsimiršti.

Jūs tą viską galite padaryti be specialių priemonių tik 
su tomis, kurias jūs turite namie.

Jūs galite padėti sumušti japonus, su savo nuogomis 
rankomis, jeigu jūs atliksite tik tuos kelis, paprastus da
lykėlius.

Būkite geru žmogumi ir sekite instrukcijas ir laikyki
tės gerai. Netapkite gudruoliu ir sužeistu.

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

Washington, D. C.

“PASISKOLINO” Gimė Naujas Pilietis
"• Kiek laiko atgal, šiame sky
riuje buvo žinutė, kad vienam 
lietuviui jaunikaičiu besiruo
šiant išvykti į Dėdės Šamo ar
miją, jis buvo sutrukdytas vie
nos" geltonplaukės lietuvės pa
nelės—ir dėlei platesnio daly
kų pasiaiškinimo juodu atsi
dūrė policijos stotyje. Panelė 
tą jaunikaitį S. kaltino esant 
jos mylimu ir sykiu tėvu bū
simo “ateities žiedo”. . .

Jaunikaitis S. vistiek ka
riuomenėn išvyko, o panelė 
likosi apsiašarojusi ir be prie-

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
“Laisvės” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Bankieto bilietai jau gatavi; prašome iš 
anksto įsigyti bilietus. Kainą $1.50. 13* 426 South 5th St.

W Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties
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Vieša Padėka
Gruodžio 13 d., Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėj, 280 Union Avė., drau
gai surengė puotą pagerbimui 
mudviejų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties progai ir 
organizacijų veiklos.

Mudu dėkavojam draugams 
rengėjams ir pasidarbavu
siems tame reikale: d. Jurgiui 
ir Uršulei Bernotam nuo 88-19 
74th Pl. Woodhaven, Alex ir 
Damicelei Veličkam nuo 344 
Rodney St., Frank ir Justinai 
Varliškam nuo 290 Suydam 
St*., ir Jonui ir Anelei Yusai- 
čiam nuo 290 Suydam St. už 
puikų svočios keiksą, Juliui 
Kalvaičiui už brangias .vaišes 
kaipo svotas, Juozui Drauge
liui nuo 88-17 76th St. Wood
haven, už tvarkingą- vakaro 
vedimą kaipo toast master ir 
už išreikštus gerus linkėjimus.

Taipogi dėkavojam drau
gams už išreikštus gerus lin
kėjimus: V. Zaveckui, J. Pi- 
tersonui, K. Kreivėnui, J. Kai
riui, V. Michelsonui, A. Jasu-. 
laičiui, J. Zabarauckui, M. 
Karaktinui, A. černiauckui, J. 
Piliui, O. Cibulskienei, J. Ste- 
ponaičiams, J. Yusaičiui, P. 
Vilčinskui, A. Zizui, S. Ne- 
čiunskui, J. Judžentui, ir Lai
svės redaktoriui A. Bimbai, A. 
Veličkai už puikų, sudainavi- 
mą keletos dainelių. U. Ber
notienei, J. Varuškienei ir D. 
Veličkienei už pagaminimą 
daug ir skanių valgių. J. Ber
notui, A. Veličkai, V. Baka- 
nauckui, ir J. Jackūnui, už 
gerą patarnavimą su gerais 
skystimėliais. A. Namikas, V. 
Petraška ir dukrelėm Adelei 
ir Aldonai, už patarnavimą 
prie stalų ir suteikimą gėlių 
bukietų.

Nuoširdžiai dėkavojam vi
siems atsilankiusiems į mu
dviejų jubilėjinį parengimą. 
Atsilankiusieji visi mudviejų 
draugai, mudu esava Jūsų 
draugai.. Stoka laikraštyj vie
tos, neleidžia suminėti visų 
pavardes, už tai, Gerbiamieji, 
mudviem atleiskit. Dat kartą 
dėkavojam visiems už skait
lingą atsilankymą mudviejų 
pagerbimui ir už suteikimą 
brangių ir gražių dovanų.

Prie progos noriva “padė- 
kavoti” tūliem lietuviškiem 
laikraščiam, kurie pranešė iš 
anksčiau, kad mudviem yra 
rengiama suprise parė, tas 
mudu “apsaugojo” nuo stai
gaus persigandimo. . .

C. ir O. Nečiunskai,
292 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y.

glaudos. . .
Rezultate to, pora dienų 

atgal, ta panelė ligoninėje su
silaukė gražaus, apvalaus sū
nelio, ir sūnelis gerai auga. 
Dabar problema, ar sugrįžęs 
jaunikaitis iš armijos sutiks 
būti to ateities žiedo tėvu ar 
ne. Linkėtina, kad sugrįžęs S. 
pasivadintų save tėvu ir susi
kurtų jauna lietuviška šeimy
nėlė. Dzūkelis.

Lawrence Tibbett, Metropo
litan Operos žymusis solistas, 
turėjo pasiduoti skubiai ope
racijai Daktarų Ligoninėj.

Vartotojai Protestuoja 
Prieš Kainų Kėlimus
Su pranešimu, kad duonos 

kainos vėl pakeliamos po cen
tą su gruodžio 29-tą mieste 
kilo daugiau protesto balsų ir 
diskusijų, kaip išvengt toli
mesnio kėlimo, kainų ant duo
nos ir kitų svarbiausių reik
menų.

Duonos kainos kelta du 
kartu bėgiu pastarųjų trejetos 
mėnesių. Išgirdus apie naują 
kėlimą, Vartotojų Unija pa
reiškė :

“Duona yra pamatinis Am
erikos žmonių maistas. . . 
ypatingai su žemesniais už
darbiais... Dėlto yra būtina 
Amerikos žmonėms, kad duo
na netaptų pelnagrobiavimo 
daiktu.”

Unija kelia reikalą valdžiai 
nuodugniai ištirti padėtį ir 
daryt žygius neleisti kelti kai
nas.

Kalėdų dovanomis ambu- 
lansų pirkimui New Yorke 
gauta $45,000, pakankamai 
nupirkimui 22 militariškų am- 
bulansų.

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

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

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

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

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

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

Reikale pa.siskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Brooklyn, N. Y427 Lorimer St
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

IAVWJ

I 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! |į

MATEUSAS SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Trečiadienis, Gruode 24, 1941

BŪKITE

“Laisvės” Salėje 
Šeštadienį 

Gruodžio 27 (December) 
įvyks

LABAI PUIKUS

BANKIETAS
Pasveikinti Geriausius LDS 

Jaunimo Veikėjus

BUS DUODAMI

GERI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

GĖRIMAI
Pradžia 8-tą vai. vakaro

BILIETO KAINA — $1.25.
11 *

I) Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni!

Gros Jurgio Kazakevičiaus
; Orkestrą

Rengia Brooklyno LDS 
Jaunimo Kuopa

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-0508
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