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If Ateis Ir Išlaisvins 

Lietuvą.
Prezidento Puikus Žygis.
Unijos If Apsigynimas.
Bando Nusiplauti.
Niekšas Kitus Niekšina.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Btooklyne $6.50 

Metams

Kiekvienas doras ir patrijo- 
tingas lietuvis didžiausiu 
džiaugsmu sveikina kiekvieną 
Raudonosios Aim i jos smūgį 
hitleriniams banditams.

Artėja ir Lietuvos išlaisvi
nimas. Tiktai Raudonoji Armi
ja išgrūs banditus iš Pabalti- 
jos kraštų ir juos išlaisvins.

Sovietų Sąjungos iškeltuose 
obalsiuose d ė 1 paminėjimo 
lapkričio revoliucijos sukak
ties’ buvo vienas obalsis labai 
svarbus visiems pavergtiems 
kraštams. Jis skamba:

‘‘Broliški sveikinimai mūsų 
broliams ukrainams, baltgu- 
džiams, mold avams, lietu
viams, latviams, estonams, ka- 
reliečiams, kurie laikinai pa
kliuvo po vokišku fašistinių 
nenaudėlių jungu! Broliai! 
Organizuokite partizanų bū
rius, sėkite suirutę priešo ar
mijos užnugaryje, naikinkite 
vokiškus fašistinius banditus 
ir laukite mūsų ateinant—mes 
dar ateisime!”

Rooseveltas turėjo įsimaišyt 
ir priverst darbdavių atstovus 
nusileisti darbo-kapitalo kon
ferencijoje. Jie spyrėsi, neno
rėjo, kad valdžios taryba imtų 
svarstyti “closed shop” klausi
mą. Jie reikalavo, kad unijos 
atsisakytų reikalavimo uniji
nių šapų.

Bet Rooseveltas pasakė: Vi
si ginčai, visi klausimai turi 
būti išrišti taikiu būdu, pave
dant valdžios sudarytai Kari
nei Darbo Tarybai.

Mūsų krašto prezidentas 
puikiai įvertina darbo unijų 
judėjimo vaidmenį šiame kare 
prieš hitlerizmą.

Ne retas atsitikimas, kad 
darbdavis virsta karštu patri-i 
jotu tik tam, kad pasipelnyti. 
Gi darbininko patrijotiniai 
jausmai neturi jokio pasipel
nymo motyvo. Jie remias gry
nu nuoširdumu, tikru mylėji
mu savo krašto.

Be jokios išimties darbo 
unijos pilniausiai remia-šų ka
rą ir visas krašto vyriaus 
karines pastangas.

CIO atsišaukė į savo unijų 
narius, kad kiekvienas narys 
per mėnesį aukotų nors vieną 
dolerį karo reikalams. O tai 
reiškia penkius milionus dole
rių, kas mėnesis.

Sukniasiuvių unija pažadė
jo vyriausybei nupirkai apsi
gynimo bondsy už 52 milijonu 
dolerių.

ės

Savo gazietos gruodžio 22 
d. laidoje Pijus Grigaitis mane 
plūsta niekšu.

Iš tiesy gi, jeigu jau kas už
sitarnauja niekšo titulo, tai 
pats Grigaitis.

Grigaitis bando pats nusi
plauti plūsdarr.as tuos, kurie 
visuomet buvo ir pasiliko mir
tinais Hitlerio ir hitlerizmo 
priešais. Bet jam tas baisiai 
nevyksta. Nes faktai kalba 
štai ką:

Grigaitis beveik dievino 
lerio galybę, kai jis sakė, 
Hitlerio armija j 
Raudonąją Armiją ir per 
Sovietų Sąjungą, kaip aštrus 
peilis per minkštą sūrį.

Per šešis mėnesius nebuvo 
tos dienos, kad “Naujienose” 
ant pirmo puslapio nebūtų iš 
Berlyno nuo Goebbelso propa
gandos biuro niekšiškų mela
gysčių prieš Sovietų Sąjungą 
ir Raudonąją Armiją.

Per šešius mėnesius Grigai
tis skaitė-laikė oficialiu “’Nau
jienų” bendradarbiu Hitlerio 
paskirtą ir apmokamą niekšą 
Dr. Ancevičių. Beveik kasdien 
gaudavo ir laipindavo “Nau
jienose” ilgiausias Ancevičiaus 
naciškas kablegramas, kurių 
atsiuntimo kaštus irgi padeng-

■ davo Hitleris.

Hit- 
kad 

pereis p^- 
visą
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MASKVOS FRONTAS 
-NACIU KAPINES

Maskva. — Sovietai Mas
kvos fronte nuo gruod. 21 
iki 25 d. užmušė 10,200 vo
kiečių.

Sevastopolio fronte, Kri- 
me, tuo pačiu laiku buvo 
užmušta 20,000 nacių.

SOVIETU LAIMĖJIMAI 
TRIJUOSE FRONTUOSE

Maskva, gruod. 26. — So
vietų kariuomenė Leningra
do fronte užėmė Oskue ir 
dar 18 miestelių bei kaimų; 
Kalinino srityje atkariavo 
nuo vokiečių 15 kaimų ir 
Doneco baseine 23 mieste
lius ir kaimus.

HOLANDAI SMOGĖ NAUJĄ 
KIRTI JAPONAM JŪROJ
Batavia, gruod. 26.—Ho

landų Rytinės Indijos orlai
viai ir submarinai nuskan
dino didelį japonu naikintu
vą ir kitą “naikintuvą ar 
laivą su kareiviais.”

Anglai Hong Konge 
Pasidavė Japonam

Hong Kong. — Po šešioli
kos dienų narsaus gynimosi, 
anglai Hong Konge pasida
vė japonams. Jie buvo pri
versti pasiduot ypač todėl, 
kad japonai užėmė geria
mojo vandens rezervuarus.

Į Hong Kongą daug kar
tų daugiau įsiveržė japonų, 
negu ten buvo anglų.

Holandai ir Anglai 
Nuskandino 15-ką 
Japonijos Laivų

Rolandų Rytinės Indijos 
submarinas torpedavo ir 
nuskandino didelį Japonijos 
naikintuvą, 2,100 tonų.

Iki šiol holandai ir ang
lai toje srityje nugramzdino 
15 japonu laivų su karei
viais ir karo reikmenimis.

Japonų mina dabar sunai
kino vieną holandų subma- 
riną.

40 Laipsnių Šaltis Žemiau 
Zero Leningrado Srityje

Vokiečiai Užkvarąntinavo 
Lietuvos Miestus ir Aps- 

kričius, Apimtus Tifo

WINSTON CHURCHILL 
KALBĖJO USA KONGRESE
Washington, gruodžio 26. 

— Šiandien Jungtinių Vals
tijų senato bute, kur buvo 
susirinkę senatoriai ir kon- 
gresmanai, aukščiausio teis
mo teisėjai ir vyriausybės 
nariai, Didžiosios Britani
jos premjeras, Winston 
Churchill, sakė pusės valan
dos kalbą. Jis kalbėjo tarp 
12:30 ir 1 vai. p.j. Jo kalba 
buvo transliuojama per ra
diją.

Churchillas padarė ap
žvalgą karo eisenos, ir jo 
kalbos išvada buvo ta, kad 
talkininkai karą laimės, ne
paisant, kiek tam ims laiko; 
kad fašistiniai agresoriai 
bus sunaikinti. Kai Chur
chillas priminė garbinguo
sius Raudonosios Armijos 
žygius Rytų Fronte, tai kilo 

Berlyniškis koresponden-1milžiniškos ovacijos, ilgiau- 
tas Švedijos Stockholmo 
laikraščio “Tidningen” sako 
apie atsilankymą i merginų 

Lenkijoj ir Ukrainoj todėl, darbo stovyklą prie Baits, 
skleidžiasi tįfo ligos geležinkelio, . stoties ' Bran?

denburgo provincijoj, kurio- 
kur j e stovi ir pats Berlynas, ir 

paduoda savo vadovo žod
žius: “Mes negalime pagel
bėti valstiečiams todėl, kad 
tame kaime yra ligos epi- 
demijaJ,

NEW YORK. — čia gir
dėtas Anglijos radijas pra
nešė, jog Lietuvoj taip pa
plito tifas, šlykšti ir dažnai 
mirtina liga, kad naciai už- 
kvarantinavo (atitvėrė) ne 
tik atskirus miestus, bet ir 
ištisus Lietuvos apskričius.

Panašiai siaučia ta baisi mesnis pranešimas telefonu 
liga ir Latvijoj, Estonijoj, N. Y. Times’ui iš Švedijos, 
Baltgudijoj, Lenkijoj ir vo
kiečių užimtoj Ukrainos da- 
lyj.

Stockholm, Šved. — Dė
mėto tifo siautimas Lietu
voj nė kiek nemažėja. Tuo 
tarpu yra pranešimas, kad ' 
tifo epidemija pasirodė ir , 
pačioje Berlyno kaimynys-' 
tėję, — kaip sakė jau pir-

United Press, amerikiečių 
žinių agentūra, gruod. 25 d. 
padavė šią žinią:

“Londono radijas, girdė
tas New Yorke per Colum
bia Broadcasting Sistemą, 
sakė, kad vokiečiai užkva- 
rantinuoja miestus Lietuvo
je ir uždarinėja mokyklas

kad i 
epidemija.

“Lietuvos miestai 
pasirodė tifas, liko visiškai 
atkirsti nuo viso pasaulio. 
Niekam neledžiama atvykt 
į tuos miestus nei išvažiuot 
ar išeit iš jų.” .. . .

Amerikiečiai Kerta Skaudžių 
Smūgių Japonam; Sunaikino 

Jų Tankų Būrį

gruod. 21 d.
Komisarinis vokiečių ge

nerolas Kaune ką tik išlei
do naują Įsakymą, kuriuom 
nukerta susisiekimustam 
tikrų Lietuvos apskričių su 
šalim abelnaį, idant sulai
kyt plitimą dėmėto tifo.

šiai besitęsusios. Plačiau 
apie jo kalbą bus paduota 
pirmadienio “Laisvėj.”

angluos, Amerikos ir 
AUSTRALIJOS SUTAR
TINĖ PRIEŠ JAPONUS

Nacių Karen 
Tifas ir

BERNE, šveic. — Gauti 
iš Stockholmo ir Helsinkio 
pranešimai sako, kad siau
čia dėmėto tifo liga tarp vo
kiečių šiauriniame - Lenin
grado fronte. Tifas jau pa
smaugė daug nacių karei
vių. O dabar tenaitinėje vo
kiečių armijoje išsiveržė 
epidemija ispaniškos influ- 
enzos, nuo kurios miršta la
bai didelis skaičius sergan
čiųjų.

dus Smaugia 
Influenza

Tifas ir influenza naiki
na nacių kariuomenę todėl, 
kad ji blogai maitinama ir 
abelnai nuvargus, kaip tei
gė pranešimas telefonu N. 
Y. Times’ui iš Berne gruod. 
25 d.

Vienas švedų korespon
dentas pasiuntė iš Berlyno' 
žinią savo laikraščiui šve- j 
dijoj, kad ir Berlyne jau' 
gana daug žmonių serga is
paniška influenza.

NUO MASKVOS IKI CHARKOVO VISU 
FRONTU NACIAI STUMIAMI ATGAL

Maskva, gruod. 26. — Ne
žiūrint sniego audru, So
vietai neatlaidžiai grūda na
cius vis atgal. Leningrado 
fronte šaltis yra 40 laipsnių 
žemiau zero, pagal Fahren- 
heito termometrą.

Chinai Muša Japonus
Chungking.

perkirto japonams geležin
kelį už šešių mylių į šiau
rius nuo Hong Kongo ir 
vėl laimėjo mūšį toje srity-

Chinai

Berne, Šveic., gruod. 26. 
— New Yorko Times ko
respondentas Brigham tele- 
fonavo Savo laikraščiui šito
kias žinias iš vokiečių - So
vietų karo fronto: i

Sovietai neatlaidžiai stu
mia nacius vis tolyn atgal 
ištisu frontu nuo Maskvos 
iki Charkovo: sunaikino dvi 
vokiečių divizijas centrali
nėje ir pietinėje fronto da
lyse: Šiuo tarpu Raudonoji 
Armija daugiau ' laimėjo 
Oriolo fronte. Mechanizuo
tom Sovietų jėgom telieka 
tik 35 mylios pasiekt Orio
lą, ir jie jau . bombarduoja 
iš kanuolių vokiečius Goro- 
dilovo mieste. '

Maskvos fronte raudon
armiečiai^ ’ grumdą miesi 
dviem ruožtais pirmyn, su-

Canberra, Austrai., gruo
džio 26. — Australijos mi- 
nisteris pirmininkas Curtin 
per ..radiją pareiškė, kad 
Anglija, Jungtinės Valstijos 
ir Australija pradėjo sutar
tinai veikt prieš japonus.

SUIMTA PER 13,000 FA
ŠISTŲ LIBIJOJE

Cairo, gruod. 26. — Ang
lai paskutiniu laiku Libijoj 
suėmė daugiau, kaip 13,000 
vokiečių ir italų kariuome
nės. . . <

Dabar anglai, užėmę Ben
gazį, stumia- fašistus atgal 
Agedabijos srity j, 90 mylių 
į pietus nuo Bengazi.

Manila, gruod. 26. — A- 
merikiečiai pajūryj visiškai 
sunaikino būrį japonų tan
kų, mūšyje už 50 mylių į 
rytus nuo Manilos.

Pranešama, kad, turbūt, 
penktakoloniečiai padegė 
Maniloje svarbius sandė
lius.

Amerikiečiai atmušė ir 
sustabdė japonus srityje 
Lingayen Įlankos, 100 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Mani
jos ir Atimonan apygardo-

je, 75 mylios nuo Manilos; 
padarė didelių nuostolių ja
ponams.

Amerikos kariuomenė ap
supo ir sunaikino vieną būrį 
japonų, kurie buvo nuėję 
toliau pirmyn.

Smarkiausi mūšiai siau
čia nuo Atimonano iki Pag- 
tabagano, rytiniame pajū
ryje, ir ties Maubanu.

Išsikėlė krantan daugiau 
japonų nuo penkių ar šešių 
transporto laivų.

J J

JAPONAI NAIKINA MANILA, NORS 
JI ATVIRAS MIESTAS

Manila, gruod. 26. — A- 
merikiečių ir filipinų vy
riausybė paskelbė Manilą 
atviru miestu, iš kurio ne
bus daroma karinių veiks
mų prieš japonus, 
norima apsaugot tą miestą, 
Filipinų sostinę, nuo japonų 
užpuolimų iš oro. — Manilai

yra didmiestis su 600,000 
gyventojų.

Iš Manilos išsikraustė Fit .. 
lipinu prezidentas Queion 
su savo valdžia.

Tuomi-]- Nors Manila paskelbta 
atviru miestu, tačiau japo
nų orlaiviai vėl kelis kar
tus bombardavo šį miestą.

_

Hitlerio Oficieriai Šau
do Savo Kareivius

Malay Pusiausalyj An
glai Atremia Japonus

Maskva. — Nelaisvėn pa
imti vokiečių kareiviai pa
rodo, kaip smunka nacių ar
mijos dvasia. Nacių oficie
riai keliais atvejais šaudė 
savo kareivius, nenorėjusius 
eit į mūšius ties Sevastopo-I 
liu.

Traukdamiesi atgal, na- .
ciai Tūlos ir Kalinino srity- sa 
se užnuodijo šulinius ir šal- 1 a ay l)a iasC10- 
tinius.

Singapore. — Anglai at- 
remia japonus Malay pu- 
siausalyje, apie 300 mylių į 
šiaurius nuo didžios tvirtu* 
mos Singapore, kaip sako 
anglai.

B-H

O

Tokio. Japonų radijas 
teigia, kad jie užėmę Pe- 

prie vakarinio .

-----------------

Vichy, Francija. — Na- 
.ciai Paryžiuje “pardavė ari-

Japonai Pasakoja, būk Suė
mę 1,400 Amerikiečip 

Tokio.
skelbė, kad,‘girdi, jie užim
dami mąžiukę Amerikos sa
lą Wake, paėmę nelaisvėn 
1,400 amerikiečių kariškių 
ir jų komandierių.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė parodė, kad 
Wake saloje buvo tiktai 378 
amerikiečiai marininkai iš 
viso.

Oficialiai Amerikos Pranešimai

čiąs apsupt nacius.
Ežero Ilmen - Leningrado 

fronte vokiečiai traukiasi iš 
kelių' likusių savo pozicijų 
rytinėje 
upės. Ven 
prie Volchov miesto. 
s-— , - - —r----.--------r-- ■ n

pusėje Volchov 
da įveržti mūšiai

Japonų radijas

Washington, gruod. 25. — Jungtinių Valstijų karo 
denartmentas praneša:

Filipinų Sritis: Smarkūs ir atkaklūs mūšiai tęsiasi 
visuose svarbiuose frontuose Luzon saloje.

Amerikiečių ir filipiniečių kariuomene pradėjo 
kontr-atakas, kurios turėjo vietinių pasisekimų, ypa
tingai Atinonjan kaimynystėje, į pietų rytus nuo Ma
nilos.

Priešai ir toliau plačiai veikė iš oro, atakuodami 
įvairius miestus vidurinėje dalyje Luzon salos.

Vakarinis Amerikos Pajūris: Bottibinis Amerikos 
armijos orlaivis sėkmingai atakavo priešų submariną 

(Tąsa ant penkto pušt)

jams” 43 didžiausius žydų 
biznius. Sako, kad atida-Stiprėja Nacių Pasiprie- _ _

šinimas Sovietu Frontev<- žydams 90 procentų gau
 tų už tuos biznius pinigų,

Maskva. — Vokiečių pa-; ~a...
sipriešinimas stiprėja Mas- FAKTINA JAPONU SAVI1 

’. . . . . . . . . . . . . . ŽUDYSTE MALAY
Singapore, gruod. 26.

Malay pusiausalyj japonai 
artinasi prie Kemama 
srities, 225 mylios nuo ang
lų tvirtumos Singapore. 
Anglai taip daug užmuša 
japonų, kad japonų kova 
ten atrodo, kaip savižudys- 
tė.

kvos, Leningrado ir Ukrai
nos frontuose. Kai kur na
ciai, besitraukdami atgal, 
kontr-atakavo Sovietus, bet 
tos kontr-atakos buvo at
muštos su dideliais vokie
čiam nuostoliais.

Japonai Užėmė Angly 
Sarawako Sostinę

Singapore. — Anglai pri
pažįsta, kad japonai, matyt, 

I užėmė Kuching miestą, sos
tinę Sarawako, anglų valdy
tos dalies Borneo salos. Sa
rawak yra turtingas žibalo 
šaltiniais.

Manila, gruod. 26.—Nau
jausi pranešimai sako, kad 
Iamerikiečiai šiandien nelei
do japonams iškelti daugiau 

i
.nūs.

ANGLAI UŽĖMĖ BENGAZĮ
Cairo, Egiptas. — Ang 

atėmė iš italų ir vokiet 
Bengazį, prieplaukos mic 
Libijoje, ir vejasi f ašis 
toliau į vakarus.

Anglų lakūnai suda 
daug fašistų trokų su g 
linu ir kitais reikmenimis.

Manila, Filipinai, gru 
26. — Japonų lakūnai 
'bomis pataikė į tris Ii 

savo kariuomenės į Filipi-'nes Cabanatuane, Luzon 
loję.

: .į..... T"—j.?.:’? r.—
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Gerai Padaryta
Pagaliau prezidento Roosevelto su

šauktoji samdytojų ir organizuotų dar
bininkų atstovų konferencija savo dar
bą baigė. Ji buvo sušaukta nepapras
tiems reikalams svarstyti. Juos ap
svarsčiusi, konferencija nutarė:

1. Per visą karo metą neturi būti strei
kų nei lokautų (paleidimų iš darbų dar
bininkų del kokių nors jų “nusidėjimų”).

2. Visi nesusipratimai turi būti išriš
ti taikiais būdais ir priemonėmis.

3. Prezidentas turi įsteigti karinę dar
bo tarybą visiems nesusipratimams rišti.

Šitie konferencijos nutarimai buvo pa
siųsti prezidentui Rooseveltui ir jis juos 
užgyrė. Kai šituos žodžius skaitytojas 
skaitys, gal tokia taryba jau veiks.

Samdytojai buvo manę šitoje konfe
rencijoje priimti dar vieną punktą, ku
ris uždraustų darbininkams stoti į darbo 
unijas ir reikalauti unijistinių teisių, bet 
jie buvo priversti nuo tokio pasimojimo 
atsisakyti.

Dabar viskas, žinoma, priklausys nuo 
tos karinės darbo tarybos — kas ją su
darys, na, ir priklausys nuo to, kai/ 
samdytojai laikysis šito nutarimo. Daug 
sykių jau buvo pastebėki, ’ kad kuomet 
darbininkai laikosi savo duotojo žodžio, 
tai samdytojai jį pamina, jį laužo. Jei 
jie taip darys ir šiuo nepaprastuoju me
tu, tai bus bloga.

Šiuo metu kiekvienas Amerikos pilie
tis, samdytojas, biznierius, farmerys ir 
darbininkas, — kiekvienas gyventojas 
privalo pirmiausia rūpintis, kad juo dau
giau pagaminti karo reikmenų, kad juo 
labiau sustiprinti Amerikos ir jos talki
ninkių — Anglijos, Sovietų Sąjungos, 
Chinijos, — kariuomenes; kad juo grei
čiau ir pasekmingiau būtų sunaikintas 
Hitleris ir jo naciškos jėgos.

Atsiminkim Perlų Uostą!

“Jis, kaip ir daugelis kitų Amerikos 
laikraštininkų, kaltino Sovietų valdžią, 
kad ji ką tai slepia nuo savo, sąjunginin
kų, kad ji neparodo ‘visas savo kazirąs,’ 
kad jos lūpos visuomet drūčiai užčiaup
tos. • ‘ ' ..

{‘Dabar jis priėjo išvados, kad Sovietų 
vadovybė elgėsi gerai. Jei ji būtų pa
skelbusi savo planus, jei apiev tai būtų 
pradėta plepėti, tos žinios, vienokiais ar 
kitokiais būdais, būtų pasiekusios vokie
čius.

“Gilioj slaptybėj Sovietų Sąjunga darė 
savo planus. Ji niekam nesakė, kiek ji 
turi rezervų ir kaip jie stiprūs. Tik stai
giai, vokiečiams nieko nežinant, ji metė 
į Rostovo frontą 20 naujų divizijų. Na
ciai to nelaukė ir nesitikėjo. Jie buvo 
užsitikrinę stovį ties Kaukazo vartais.

“Tik staigi ekspliozija ir susprogdini
mas jų vilčių! Taip buvo prie Rostovo. 
Paskui tokia jau ekspliozija Maskvos 
frontuose. ,

“To viso akyvaizdoje Carroll Bender 
atšaukia savo pįrmesnius kaltinimus ir 
pripažįsta, kad Sovietų slaptingumas, 
mokėjimas saugoti karo sekretus buvo 
labai geras dalykas.

“Vokiečių žvalgyba yra gudri. Bet ru
sai nušluostė jai nosį. Hitleris būtų bu
vęs daug atsargesnis, jeigu būtų žino
jęs Sovietų planus.

“Tas Sovietų užsilaikymas meta gerą 
žiupsnį šviesos ir ant to fakto, kodėl 
Maskva taip atsargi su užsienio kores
pondentais. Labai tankiai tie džentelme
nai labai plepūs. Pasakyk jiems viską, 
tai jie tuoj išplepės visam pasauliui.

“Karo metu liežuvis negali sukaliotis į 
visas puses. Jis turi būti griežtai disci- 
pilnuotas.”

k

Du Frontai ir Lenku Tautos
A T* .L/- f 'J-*“ '** M "Vienybe

šeštadienis, Gruodž. 27, .1941

ir kunigų, visi už sukriuši- 
nimą hitlerizmo ir bendra
darbiavimą su Sovietais, 
Anglija, Amerika, Chinija, 
ir t.t.

Surinko Aukų $1,500,000
Organizacijos . irgi stovi 

panašiai. Štai viena iš stam
biausių ir populiariškiausių 
organizacijų: “Rhda Polo
ni! Amerykanskiej,” kuri 
rūpinosi pagalba nukenteju
slėms nuo fašistų (surinko 
jau apie pusantro miliono 
dol.), pasiuntė prez. Roose
veltui telegramą per savo 
pirmininką F. L. Swietlik, 
kurioje išreiškiama pasiža
dėjimas pilnai kooperuoti 
visaip su Rooseveltu “šioje 
tragingoje valandoje.”

Taigi, kaip ‘ matome, pas 
lenkus darbas . eina vienin
gai. Jų‘ spaudoje nėra to 
amsėjimų prieš Sovietus. 
Jei kartais atsiranka koks 
klajoklis iš buvusios Becko 
valdžios ir prasitaria kad ir 
netiesioginiai už hitlerinius 
apyzerius, arba prieš Sovie
tus, gauna labai skaudžiai 
plakti per visą spaudą ir jį 
priverčia užsičiaupti. Kaip 
jau viršuj minėta, pas len
kus nėra penktos kolonos 
nei Kvizlingų, pas lenkus 
nėra jiems dirvos. Lenkų 
tauta pasimokino iš gyve
nimo ir patyrimų.

Tūla dalis lietuvių, ypač 
didžiuma redaktorių su vi
sokiais pabėgėliais turėtų 
irgi pamokas imti iš gyve
nimo ir skubiai keisti pozi
ciją, atsipalaiduoti nuo 
skaldymo politikos, naudin
gos Hitleriui, o priimti poli
tiką vienybės, demokratinio 
fronto prieš Hitlerį ir jo vi
są juodąją gaują. Trečio 
fronto nėra.

Barbintas.

-3. j n '5 \ .

Karas jaii apėmė vis^ pa
saulį. Dar pasiliko keletą 
mažesnių valstybių “neutra- 
liškomis,” bet vargiai ir jos 
ilgai išsilaikys neįtrauktos į 
šį karą, nes šiame konflik
te rišama klausimas jau ne 
teritorijos bei rubežių, bet 
eina kova demokratijos su 
barbarizmu. Du > frontai. 
Vienoj pusėj Susigrupavo 
visos juodosios - • pasaulio 
spėkos, kurių galvinyj stovi 
Hitleris, Mussolinis, Hirohi
to, gi antroj, pašhūlio pro
greso, demokratijos spėkos, 
kurioms vadovauja Stali
nas, . Ruzveltus, čerčilas. '

Abejoti neprisieina apie 
tai, kuri pusė teisingesnė. 
Visa pasaulio .;žmonija per 
šio karo laikotarpį aiškiai 
pamatė nacizmo > barbariš
kumą ir jo siekius. Kurie 
pirmiau buvo dar suklai
dinti nacių propagandos, ir 
tie šiandien persimeta de
mokratijos pusėn ir Stoja 
kovon prieš“ fašizmą. Su 
Hitleriu pasilieka tik jo 
agentai — propagandistai 
ir fašistai bei tamsiausias 
elementas — reakcionieriai. 
Ir toji grupė bando kiek ga
lėdama įvesti demoralizaci
jas kiekvienoj šalyj ir tuo- 
mi pagelbėti., savo bosui — 
Hitleriui.

Patyrimai ; parodė, kad 
tie penkta-koloniečiai pa
sekmių turėjo, ypatingai to
se šalyse-bei valstybėse, kur 
demokratijos hėbuvo, arba 
labai mažai. JPe'rfktoji, kolo
na tai vyriausi^'kazyrė Hit
lerio pirmesnių, laimėjimų, 
t y., iki užpusimo ant So
vietų Sąjungos,., $pvietų Są
jungoj suklupo ir jo blitz- 
krygas sugniužo, jo prireng
ta per eilę metų karinė ma
šina be pagalbos penktos 
kolonos, suvy 
pertus,” kai 
ir “generolas” Grigaitis. \

Sovietų Sąjunga parodė 
visam pasauliui, kad su 
hitlerizmu reikia kovą ves
ti, taip sakant, su abiein 
rankom... Manau, kad So
vietų Sąjungos pavyzdys la
bai pasitarnaus ir kitom ša
lim, tame skaičiuje ir Ame
rikai, kurios vėda karą su 
fašistine ašim. Rezultatai 
jau pradeda rodytis. Taip 
ir reikia, jei trokštame su
trumpinti karą ir laimėti. 
Amerikoj neturi rastis vie
tos penktajai kolonai — 
Hitlerio agentams. Demo
kratija turi būt tik demo
kratiją mylintiems žmonėm 
ir už ją kovojantiems. žo
džių nepakanka. Nekurie, 
visai ne demokratiški žmo
nės, kaip, pavyzdžiui, Sme
tona (tas feudalizmo lieka
na^), bando. ir .bandys pasi
slėpti po žodžiais “aš; už de
mokratiją,” bet tai nenuo
širdus pasakymas, bet pri
verstas aplinkybių užsivel
ka avies .kailį; idant* tęsus 
savo ardymo “darbą.”

“Laisvėj” jau nemažai 
buvo rašyta apie pro-nacinę 
propagandą, teįpančią lietu
vių spaudoj, kaip “Naujie
nos,” “Draugas,” “Keleivis” 
ir t.t. Tai faktai. Tas rodo 
tą, .kad tų. laikraščių redak
toriai,-su grupe Smetonos 
pabėgėlių per ‘Berlyną, or
ganizuotai veikia, bet tik 
jau ne demokratijos naudai. 
Kaip toji grupė manevruos 
ateityj, greitai matysime. 
Jiems tikrai nehialoni padė
tis.

Lenkai už Demokratiją
Visai kitas ^paveikslas, 

kuomet pažiūrime į savo 
kaimynus '•lėnkūb.Lehkų

ningiau stovi fašizmo klau
simu. Jų tarpe penktos ko
lonos taip, kaip ir nėra. Ku
ri buvo prieškarinėj Lenki
jos valdžioj su Becku prie- 
kyj, nelošia jokios rolės. 
Lenkų nusistatymas prieš 
nacius ant aukšto laipsnio. 
Lenkijoj naciai negauna ro
dos su lenkų partizanais. 
Lenkijoj partizanai išlei
džia apie 30 nelegalių laik
raščių, atkreiptų prieš oku
pantus nacius.

Kas liečia Amerikos, čia 
išeina lenkų 9 dienraš
čiai, 56 savaitiniai ir 6 mė
nesiniai žurnalai. Visi, be 
išimties, atkreipti griežtai 
prieš hitlerinę Vokietiją ir 
už bendradarbiavimą su de
mokratinėmis šalimis, įskai
tant Sovietų Sąjungą. Tik 
du ar trys iš jų kaip kada 
nugąstauja ir stato klausi
mą, ar Sovietų Sąjunga 
pripažins senus, prieškari
nius Lenkijos rubežius ry
tuose, tačiau s ir tie, trys 
laikraščiai sako, kad tas 
klausimas neturi būt prie
žastimi, kas vestų prie silp
ninimo jėgų ir vienybės len
kų tarpe.

Lenkai Remia Sovietų 
Sąjungą

Šiomis dienomis Maskvoj 
Stalinas ir lenkų valdžios 
premjeras gen. Sikorskis 
pasirašė draugingumo su
tartį bendros kovos prieš 
nacius ir bendradarbiavimo 
tų dviejų tautų užsibaigus 
karui. Apie tą sutartį visi 
laikraščiai atsiliepė entu
ziastiškai ir.sveikino kaipo 
gvarantiją ląisvos Lenkijos;

Aišku, kiekvienas laikraš
tis tą padarė skirtingais iš
sireiškimais ir čia mes kiek
vieną necituosime, nes už
imtų labai daug vietos. Kai
po pavyzdį, paduosime iš
traukas iš laikraščio “Nasz 
Šwiat” už gruodžio 13, š. m. 
Redakciniame straipsnyj po 
antgalviu: “Lenkų 
tų Draugingumo 
rašo:

“Pereitą savaitę
buvo įvykis didžiulės svar
bos visai lenkų tautai. Len
kijos premjeras ir vyriau
sias vadas ginkluotų $ lenkų 
jėgų, gen. W. Sikorskis var
de Lenkijos pasirašė drau
gingumo sutartį su Sovietų 
Sąjunga'. Ant dokumento, 
apimančio; sąlygas tos su
tarties, greta parašo prem
jero Sikorskio' figūruoja* pa
rašas premjero Sovietų Są
jungos, Juozo Stalino...

“Iki tęsis šis karas, Len
kijos ir Sovietų Sąjungos 
valdžios pasižadėjo bend
rai' veikti militariniai ir vL 
saip kitaip, * idant šį karą 
daVedus iki1' pėrgalingos jo 
užbaigos ..o paskui ben
dri reikalai tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos rem
sis ant draugiškumo ir ben
dradarbiavimo. Nustatymas 
rubežių tarpe- Lenkijos ir 
Sovietų bus išrištas po iš- 
laimėjimo karo su Vokieti
ja, pamatais demokratinio 
susiklausymo, reikalų ir są
lygų gyventojų abiejų vals-

“Kas šiandien iš lenkų ir 
ant toliau bandys skleisti 
neapykantą ir kenkti pra- 
vedimui gyveniman drau
gingumo sutartį su Sovie
tais, kurią pasirašė premje
ras Sikorskis, tas bus suži- 
niu ar, A nesužiniu įrankiu 
Hitlerio. Amerikos lenkų 
pareiga tokius numaskuoti. 
Atsiminkim, kad preziden
tas Rboseveltas daro viską, 
ką tik gali, idant davus vi
sokios pagalbos Sovietų Ar
mijai, kas., tik reikalinga 
sumušti Hitlerį. Tuo klau
simu kitokios orientacijos 
negali būti... Kiekvienas, 
kas trokšta, ^greito sumuši
mo Hitlerio , ir nacizmo, ir 
išlaisvinimo; t iš baisiausios 
vergijos virš 20 milionų mū
sų brolių ir seserų mūsų tė
vynėj, tas energingai ir su 
pasitikėjimu rems Roose- 
veltą ir Sikorskį ir eis jų 
nurodytu tikru keliu.”

Taip lenkai žiūri į dabar
tinį karą ir ateitį lenkų tau
tos. Jie žiūri su vilčia į So
vietų Sąjungą ir kitas de
mokratines šalis.

Tai lenkų laikraščių pozi
cija, o kaip su atskirais žy
mesniais žmonėmis lenkų 
tautoj? Tą patį randame ir 
čia. Sekiau maršrutą Len
kijos Darbo ministerio J. 
Stanczyk’o. Savo prakalbo
se visur pabrėžia reikalą 
remti Sovietų Sąjungą ir 
ragina bendradarbiauti su 
ja. Panašiai atsiliepia ir 
vadas lenkų armijos Kana
doje, geri. Wladyslaw Duch. 
Štai, savo prakalboje, gruo
džio 7 d. Slavų Komiteto su
rengtame bankiete * Detroit,- 
Mich., kur dalyvavo apie 
200 žmonių, tarp kitko pa
sakė:

“Man labai malonu daly
vauti ir matyti prie vieno 
stalo atstovus įvairių tautų, 
kurios kovoja prieš hitleri
nius tironus, ypatingai šiuo 
metu, kuomet Sikorskis pa
sirašė sutartį su Rusija... 
Mes jau turėjome Grunval- 
dą 1410 m., kuriame, apart 
lenkų ir lietuvių, kovojo ce
chai,. rusai ir serbai ... Bū
sime liudininkais dar kito 
Grunvaldo, kuriame daly
vaus visi slavai... Sudary
sime tokią tvirtovę, kuri 
bus kapu vokiškam impe
rializmui. ..”

Kiti gi, kaip Adamczyk, 
Stanislaw Nowak, — sena- 

itorius Michigano valstijos; 
eilė daktarų, kongresmanų

Hong Kong Pasidavė
Kaip ir buvo galima laukti, britų tvir

tuma pietinėje Chinijoje, Hong Kong, 
pasidavė japonams užpuolikams. Be abe
jo, tai yra nemažas talkininkams smūgis. 
Hong Kong buvo užpultas netikėtai 
gruodžio 7 dieną, — tuo pačiu laiku, kai 
japonai užpuolė Perlų Uostą Hawaii’uo- 
se. Ir per tą laiką tai tvirtumai nedavė 
ramybės. Ją atakavo iš oro, paskui ir iš 
sausžemio.* Visvien, talkininkų v^jggos 
Hong Konge parodė didelio Msparumo. 
Matyt, japonams prisiėjo paklot daug 
gyvybių, kol jie tą tvirtumą užvaldė.

Nelengva padėtis yra ir Filipinų salo
se. Japonai ten turi išsodinę virš 200,000 
karių — tik vienoje Luzon saloje. Tai 
didelė jėga ir su ja tenka skaitytis. Fi
lipinų salose visą padėtį, pasirodo,/„blo
gina tas faktas, kad ten veikia penktoji, 
kolona. Argi ne baisu pamąstyti, kuo
met žmogus išgirsti tokį .dalyką: prieš 
pat japonų bomberių a tiekimą ant Ma
nila miesto, buvo iškilęs mieste gaisras? 
Iš to galima, spręsti, kaip penktakolonis- 
tai sutartinai veikia su užpuolikais. Be 
abejo, vyriausybė imsis griežtesnių žy
gių tuos niekšus išvalyti.

Bet greta šitų žinių, mes turime ir 
linksmesnių. Štai, Amerikos orlaiviai nu
skandino japonų submariną Kalifornijos 
pakraščiuos!

Štai, anglai pasiėmė Bengazi Afriko
je ir jų jėgos žygiuoja tolyn į vakarus, 
linkui Tripolio!

Štai, Sovietų Sąjungos kariuomenė te
beveda didžiausį žmonijos istorijoje 
kontr-ofensyvą, mušdama, naikindama 
naciškas jėgas!

Tas viskas liudija, kad talkininkai lai- 
*mij'kad priešas yra mušamas ir kad jis 
bus sumuštas. O jeigu priešui Tolimuo
se Rytuose pavyksta iš pradžių kai kur 
laimėti, pasiimti Hong Kongą, tai tas tik 
labiau paakstins talkininkus imtis griež
tesnių ir skubesnių žygių, kad ’ priešą 
greičiau sunaikinti.

tokiuš^eks-
Lindberfchas

- Sovie- 
Aktas,”

Maskvoj

Wilmerding, Pa.
L.D.S. 37 kuopa ir Moterų 

Laisvės Draugija per savo su
sirinkimus nutarė surengti 
bendrai balių ant 29 lapkričio 
ir visą pelną paaukot dėl kuo
pos ir Anglijos medikalės pa- 
gelbos. Moterys daugiausia 
pasidarbavo. Jos aukavo, dir
bo, ir kitus ragino aukot. Jos 
troško, kad tik daugiau pa
galbos pasiųsti tiem, kurie 
kovoja už laisvę, kad tik 
greičiau sunaikinti Hitlerį ir 
fašizmą. Wilmerdingo mote
rys neperša Lietuvai Smeto
nos už karalių, ale jos stojo 
savo broliam ir seserim į pa- 
gelbą. Jos sakė, mes tikros, 
kad mek Hitlerį ir fašizmą su
naikinsime. Balius puikiai pa
vyko. Aukų suaukota $41.10. 
Nuo baliaus pelnas $128.05. 
Viso $169.15. Ačiū visiems rė
mėjams ir aukotojams, kurie 
dasidėjot prie sukėlimo šios 
sumos. F. Wilkas.

Ruoškimės!
M&h. i*

Pasiliko beveik tik vienas mėnuo iki 
“Laisvės” bendrovės šėrininkų suvažiavi
mo. Jis įvyks 1942 m. vasario 1 d. Brook- 
lyne.

Nereikia aiškinti, kokį laikotarpį gy
vename. Nereikia aiškinti svarbą mūsų 
spaudos šiame laikotarpyje. Tą kiekvie
nas mūsų šėrininkas puikiai supranta.

Todėl yra labai svarbu, kad mūsų šė
rininkų suvažiavimas būtų didelis, būtų
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\ pasekmingas. Labai svarbu, kad mūsų 
. 'šėrininkų skaičius padidėtų. Todėl pra

šome ir raginame visus mūsų draugus ir 
prietelius, visus mūsų dienraščio skaity
tojus patapti “Laisvės” šėrininkais, ku
rie jais dar nesate.

Be to, raginame visus mūsų skaityto
jus ir prietelius, o taipgi kliubus, drau
gijas ir organizacijų kuopas prisiųsti su
važiavimui pasveikinimų.

Dienraščio išlaikymas — sunkus dar
bas, didelė pareiga. Mes norime, kad 
kiekvienas pažangus žmogus, kuriam rū
pi sunaikinimas Hitlerio ir jo naciškų jė
gų, kuriam rūpi, kad mūsų kraštas lai
mėtų greit karą, prisidėtų prie sustipri
nimo savo dienraščio, konsoliduojančio 
Amerikos lietuvių visuomenę vienam di
deliam tikslui: hitlerizmui sunaikinti, 
taikai ir laisvei užtikrinti.

Darban visi, draugės ir draugai!

PIRKITE 
APSIGYNIMO 

BONUS

Gražus Laiškas ir Širdinga Padėka
Lietuvių Komitetui

Prisipažįsta Klydęs
“Vilnis” (iš gruod. 22 d.) rašo:
“Carroll Binder, Chicagos ‘Daily News’ ■ 

ekspertas užsienio reikalais, prisipažind 
prie klaidos. Tai sveikintina.

“Tai tokios, abelnai, pa^ 
matinės sąlygos sutarties... 
Pręųijeras Sikorskis atliko 
didelį darbą.' Nes per am
žius šiom dviem slavų tau
tom buvo prakeiksmu dirb
tinai kurstoma neapykanta, 
skaldanti lenkus, ir rusus, ir 
kurstoma amžini barniai, iš 
kurių naudojosi vokiečiai ir 
didino savo jėgas...”

Gi straipsnį užbaigia sen
kamai:

Gruodžio 19, 1941
Miss Lillian Kavaliauskaitė, Iždininkė •
Lietuvių Medikalės Pagalbos Komiteto,
46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.
Gerb. Miss. Kavaliauskaite:

Aš labai gailiuosi, kad manęs nebuvo raštinėje; kada Jūs 
šiandien atėjote dar su kitu pusantro tūkstančio dolerių nuo 
puikiojo Jūsų Komiteto. Aš norėjau asmeniškai pareikšti, kaip 
giliai visa mūsų organizacija tatai įvertina.

Dabar yra labai svarbu, svarbiau, negu bet kada pirmiau, 
kad kiekvienas asmuo mūsų šalyje darytų viską, ką tik ga
lėdamas, idant pagelbėt didvyriškoms tautoms, kurios milži
niškuose savo frontuose veda mūsų karą.

Aš žinau, jog spalių 24 d. mūsų sekretorė Miss Harriet 
Moore rašė Jums klausdama, ar mes galėtume Jums kuom pa
dėti. Sprendžiant pagal nuolatinį plaukimą aukų, ateinančių 
nuo Jūsų Komiteto, tai mes labai mažai kuom 
Jums padėti.

Tikrai džiaugsminga yra turėti tokį Komitetą, 
kuris tiek padeda Jūsų organizacijai sukelt vis 
daugiau fipansų šiam svarbiam darbui.

Nuoširdžiai Jūsų,
(Pasirašo)

Ruth Adleman,
•< 4. i • ' Administracinė Padėjėja,

tegalėtume

kaip Jūsų, 
daugiau ir

Russian War Relief, Inc

UKĮ
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Buržuazinėje visuomenėje vyrauja praraja 
tarp rašytojo, netgi genialaus, ir liaudies, nes 
liaudis negali mokytis, negali nusipirkti kny
gos. Tačiau feodalizmo ir kapitalizmo epochos 
didesnieji rašytojai kūrė vildamiesi, jog bū
simos kartos juos supras ir įvertins. Rusų 
revoliucinės demokratijos dainius Nekrasovas 
savo eilėraštyje pranašavo: rusų valstietis neš 
į kaimą Puškiną, Bielinskį, Gogolį, Toji ga
dynė atėjo. Ir rašytojas pirmą kartą literatū
ros istorijoje savo kūrybai rado atramos taš
ką — liaudį. O socialistinėje visuomenėje ra
šytoją susieja su liaudimi jo veikalo meniš
kumas, revoliucingumas ir suprantamumas. 
Tik tokiu būdu Šolochovo “pakelti dirvonai” 
galėjo uždegti milijonus skaitytojų ir mobi
lizuoti darbo valstietį dėl socializmo pastaty
mo kaime.

Per 23 m. Tarybų S-gos skaitytojo kultūri
nis lygis aukštai pakilo. Jis skaito Levą Tols
tojų, Gėtę, Baironą, Balzaką ir kitus klasikus. 
Todėl jis daug reikalauja iš tarybinio rašyto
jo: jis nori eilėraštyje, apysakoje ar romane 
pamatyti meniškai nupieštą tikrovę, tą gyve
nimą, kurį jis pats su užsidegimu, su entu
ziazmu kuria. Aleksejus Tolstojus apie tary
binį skaitytoją rašo: “Padarė (skaitytojai 
kolchozininkai—-A. L.) pasitarimą dėl mano 
naujai išėjusios knygos. Nemanykite, kad jie 
mane tiktai gyrė! Jie rado trūkumų. Mūsų 
skaitytojas dažnai pastebi tai, ko negali pa
matyti rašytojo akis.” Tarybų Sąjungos lite
ratūra turi ne tik kritiką profesionalą, bet 
ir kritiką skaitytojų. Jis per laiškus, per susi
rinkimus bendrauja su rašytojais, džiaugiasi 
jo sukurtais personažais, jeigu jie gyvi, gėri
si jo minčių polėkiais, iškelia veikalo • trūku
mus, ypač griežtai kritikuoja dėl atitrūkimo 
nuo liaudies, nuo naujo gyvenimo veržlumo, 
nurodo rašytojui savo pageidavimus ir net to
limesnę ^siužeto plėtotę (M. šolochovui, dėl 
“Ramiojo Dono}’).^Tarybų Sąjtmgos skaityto
jas neleidžia rašytojui apsvąigti, užmigti 
“ant laurų.” O rašytojo tamprus saitas su 
skaitytoju, su liaudimi ir yra svarbiausias ta
rybinės literatūros pasisekimo ■laidas. ’ '/

Plutokratinės Lietuvos laikaiš tarp mūsų 
krašto “sielos inžinieriaus” ir skaitytojo Būy-o 
siena. Tą sieną pastatė ęenzūta^projgrėsy^iš- 
kesnių veikalų konfiskavimas,- policinės prie
monės prieš rašytoją ir pan. Tarybinis gyve
nimas tai pašalino. Tačiau rašytoją, $u;skaity
toj u tejungia pernelyg silpnas saitąs; Tatai 
liudija, kad rašytojas dar neišėjo, kaip M. ^o- 
lochoyas, su darbo valstiečiu j.laukus, dar ne- 
pabūvojo su tais žmonėmis, kurie' dirba, fab
rikuose, kelia darbo našumą, kalba pėr susi
rinkimus, skaito raudonam kampely laiki’aš- ; 
čius ir ryžtasi išsivaduoti iš “kryžiuku’’’ — 
neraštingumo. Labiausiai kultūriniai buvo /at
stumtas, užguitas darbo valstietis; šiandien jis 
rašo: “Duokit kaimui pjesių, operečių.*’Duo
kit kaimui daugiau apysakų, eilėraščių, litera
tūrinių strąipsnių.” (Iš laiškų j*Valstiečių . 
Laikraščio” redakcijai.) Jis turi būti išgirs
tas. ' > ’

Kaip rašytojas gali uždegti liaudį ir užka
riauti jos simpatijas? Imdamas temas iš nau
jo gyvenimo, iš viso krašto, dirbdamas dėl 
meninio ir idėjinio tobulumo su tokiu kruopš
tumu, su tokiu užsidegimu, su kokiu dirbo M. 
Šolochovas, kurdamas “Pakeltus dirvonus” ir 
“Ramųjį Doną.”

I kiekvieną tarybinį kūrinį, skaitytojas iš 
liaudies jautriai reaguoja. Salomėjos Nėries 
“Poema apie Staliną”, “Bolševiko kelias” per 
devynis mėnesius tapo populiariausiais tayy- 
binės lietuvių literatūros kūriniais. To popu
liarumo laidas — poetės ryškus perėjimas į 
socialistinį realizmą.

Ko reikalauja tarybinis skaitytojas iš ra
šytojo?

“Skaitytojui nereikalingi kriminaliniai ro
manai. Jis mėgsta tikrąjį meną, kUtfa duoda 
šviesos ir proto. Jeigu skaitytojas rašytojo kū
rinyje neranda ugnies, tai rašytojas jam ne
palieka įspūdžio. Kai skaitau ugningu veika
lą, aš užsidegu kovingumu. Nes juo daugiau 
kuriame nors veikale yra kūrybinės1, ugnies, 
jausmingumo, juo tas veikalas ’ryškesnėje 
Šviesoje parodo žmogų, gyvenimą, Ir priešin
gai, juo mažiau ugnies, juo blyškesnis tas ra
šytojas. ' Argi Hugo ‘žmogus, kuris juokiasi’ 
taip jaudintų, jeigu jo romane nebūtų liępsnin- 
gumo, nebūtų gražių vaizdų?” Tai žodžiai 
skaitytojos iš liaudies, turinčios sveikos nuo? 
voko* apie literatūrą. •

Rašytojas’idėjiniai ir meniškai negali kik. 
ti tylėdamas. Salomėjos Nėries “Anemonos*’ 
ir "Komunarai” priklauso ne tik prie jos, bot 
ir apskritai prie tarybinės lietuvių literatūros 
stipriausių eilėraščių, sukurtų per devynis

ir supran- 
liaudžiai, o

nepagrįsta

A. IJEMNOMS

Rašytojas ir Skaitytojas
laisvo gyvenimo mėnesius.

Daugeliui rašytojų tarybinė tema yra pir
miena. Reikia kūrybinio dkrbo laboratoriją 
perkelti iš kabineto, iš uždarų langų į dirb
tuves, kur triūsia darbininkas, į laukus, kur 
triūsia darbo valstietis. I . . • .

Rašytojo stilius, rašytojo vaizdai gali pa
sižymėti įvairiaspalviškumu, lakumu, “karš
tumu,” “nepaprastų” minčių polėkiais. Tokia 
yra Vanda Vasilevska savo apybraižoje “Mes 
revoliucijos kovotojai” ir apysakoje “Jono 
mirtis.” Socialistinis realizmas griežtai iš ra
šytojo reikalauja: rašyti teisingai 
tarnai. Nes veikalas yra kuriamas 
ne rašytojui. ■ : .

Lietuvių literatūroje įsivyravusi
baimė dėl šiltesnės kritikos apie talentingesnį 
rašytoją^ Toki veikalai, kaip Vinco Krėvės 
“Raganius,” Retro Cvirkos “žemė maitintoja,” 
Antano Venclovos “Naktis,” “Draugystė,” Sa
lomėjos Nėries “Rinktinė,”—yra lietuvių li
teratūros stipresnis meninis ir idėjinis pasi
reiškimas, pulsavimas. Literatūrinės kritikos 
uždavinys su tokiais veikalais drąsiau ir pla
čiau supažindinti tarybinį skaitytoją, šiandien 
lenkų rašytoja Vanda Vasilevska virto popu
liari* ne tik savo tautoje, bet ir visoje Tarybų 
Sąjungoje. Apie jos kūrybą labai plačiai ir 

• dažnai rašo tarybinė kritika. Bet ji nuo to 
neapsvaigo ir nepradėjo smukti; Priešingai, ji 
tarybinėse sąlygose išaugo į rašytoją, kuri 
pasireiškė stipriau, ugningiąu, negu ji buvo 
pasireiškusi savo romane
Tik visa bėda, kad lietuvių talentingieji ra
šytojai dar neparodė to kūrybinio aktyvumo, 
kuriuo tarybinėse sąlygose kupina Vanda Va
silevska.

G. V. Plečhanovas sako: “Plačiosios ve'iklos 
dirva atvira ne tik ‘pradininkams’ (genijams 
—A. L.) ir ‘didiesiems’ žihonėms. Ji atvira 
visiems, turintiems akis matyti, tyrintiems 
ąųąįs. iląusytį- ir širdį; ^ įmylėti isąvo- arti- 
mųosįuį’ (liaudį, 4- A. )V dld^šįs
reliatyvi-.- —Mpfąl irię.^pį*ąsnie. į <įiųįsj .kjėk- 
vieiiasj ,kųrts ^.‘^idųodą^šą^įši^ą/^o ąjįti-

. mies^ms' ^iA^ieųybėą' fdjėšMstoriJbje kiąū- 
’ Šimų*’ į^-

' '.Jeigu rąšyt^^ ,?eįą-. šftioX^ rąšyr
- tdjaš. atiduos., šdyo

muų- —r-jis stįįrės,/ idėj'įniai/^eršiątikiė^, /bus 
dįdešnjs;. negu bųVo. ki^Więiiąs
rašytojas • - galį, pasidaryti vreik,šihįpg^sius mė- 
nitiių Z bei idėjinių pęzi^rių ur:. rasti 'datnįreš- 

j nius saitus šų>
velkloą dirvoje ;pęr deyyįis .tarybinius įtnėtiė- 
siūs ^gyyąi pasireiškė dąrbinidkąš./datbd vąls* 
tietis, jaunimas. Dėl tų žmonių, - (Ui tų1 Skai* 
tytbjų rašytoja^ /turi raąti' ; naują tematiką, 
naujus personažus, stiprius Vaizdus.' ? \

i žeme.

P. S, $is strąipsnis būvo rašytas daj* prieš 
birželio 22 d. — Red. '

Tarybinio Azerbai
džano Kultūra

Didžioji socialistinė revoliucija atvėrė ne
matytas galimybes azerbaidžaniškos kultūros , 
žydėjimui.

Iki šių dienų išliko puikūs senovės meno, 
skulptūros, meninio raižymo” kūriniai. Azer
baidžano darbo žmonėms kaip palikimas išli
ko tikri poezijos ^eyląi. Nei feodalų priespau
da, nei tikybinių fanatikų persekiojimai; nei 
kolonizacinė carizmo politiką negalėjo nu
stelbti gyvų liaudies kūrybinių jėgų, jos. mei
lės menui — poezijai, muzikai, šokiams.

Nemariuose Nizami, Chagani, Nasjmi, Fįr 
zuli, Vagifą ir Subiro kūriniuose ii- geriausių 
dainose liaudis reiškė laisvės, laimingo gyve
nimo viltį. 7 . ' i

šiaurus ir erškėčiais klotas buvo azerbai- 
džanų liaudies genijų keliąs. ' J

Socialistinė revoliucija įgyvendino ■ geriau
siu Azerbaidžano liaudies ątyhųviltis. Ji už
tvirtino liaudžiai teises į laimingą gyvenimą, 
į tikrą meną. , • V

Azerbaidžano dekadą Maskvoje parodė, ko
kių aukštumų, menas gali pąąiekti didžios Le
nino—Stalino partijos auginamas posėlėja
mas. •

’ Tarybinio Azerbaidžano mene atsispindi-di- 
dibgį staliniškos epoęhoą bruožai; jis dvelkia ' 
didžiomis išlaisvinimo idėjomis; : . ;

Tarybiniame peHode Azerbaidžano sukurta 
aukšta operinė > kultūra, \pad4ti tautinio sim- 
fonizmo pradai, plačiai pastatytas muzikos 
švietimas. Milžinišką, pakilimą padarėazeybai? 
dtanįškM teatri^.j Tūkstantiai: naujų tąlentų 

1 iškilo iš liaudies gėlipių.

.*•

Klasikinė revoliucinė kompozitoriaus ordi- 
. ninko Liaudies Artisto Uz. Gadžibekovo ope

ra “Ker—Ogly” pastaruoju laiku ruošiamą 
statyti Didžiajame TSRŠ Teatre, taip pat ir 
Tarybų Artnenijos sostinėje—Erevane. To pa
ties kompozitoriaus populiari muzikalinė ko
medija “Aršin - mal - alan,” išversta į 23 
TSRS tautų kalbas, o be to ir į penkias užsie
nio kalbas, vaidinama dešimtyse mūsų Są
jungos miestų. Eiliuotoji poeto ordininko Sa- 
medo Vurguno drama “Vagif” laikoma viena 
geriausių paskutiniojo periodo pjesių, kuri su 
pasisekimu vaidinama rusų dramos teatre 
Baku mieste. Didelį pasisekimą turi to paties 
autoriaus nauja drama “Chanlar,” pašvęsta 
draugo Stalino ir jo kovos draugų revoliuci
nei veiklai. Muzikalinės komedijos teatras tu
ri turtingą tautinių kompozitorių kiekį, o taip 
pat ir broliškų /respublikų kompozitorių;

Vaizduojamasis Azerbaidžano menas . turį 
tiek ryškių atstovų, kaip liaudies dailininkas 
Azim - Žade, kurio turtinga ir įvairi kūryba, 
neseniai surengtoje jo kūrinių parodoje, su
kėlė tikrą susižavėjimą. Išaugo dešimtys tor 
kių gabių tautinių dailininkų, kaip Achverdi- 
jev, Ghalykov, Kazimov, Tagijey, Fatųlajev, 
Seidovo, Salam - Žade ir kiti. • Jubiliejinei 
Spalio socialistinės revoliucijos 20 meti] su
kakties parodai dailininkai pateikė'iki 300 
naujų paveikslų. ,

Aktingai dalyvavo Azerbaidžano dailininkai 
draugo Stalino vardu muziejaus Baku apipa
vidalinimo darbuose.

Visatautinį. pobūdį įgijo pasiruošimas 800 
metų didžipjo azerbąidžanų poezijos genijaus, 
humanisto ir ’ mąstytojo Nizami. gimimo su
kakčiai. Azerbaidžano TSR vyriausybė, būsi
moms sukaktuvėms iškilmėms atžymėt pa
skelbė eilę konkursų: poeto paminklui ir por
tretui, geriausiam operos ir baleto kūriniui, 
Nizami poemų siužetams, šiuose konkursuose 
dalyvaują ne . tik Azerbaidžano meno darbi- 

: ninkai, bet . ir broliškų respublikų dailininkai, 
skulptoriai ir kompozitoriai.

Neseniai pasibaigęs visasąjunginis Nizami 
paminklo projektui konkursas susilaukė pla
čiausio atgarsio. Iš iyisų TSRS kąmpų siųs-; 
tą jektąi; Sį žinomais ■ ąkųlptęriąis ir ar- 
chKdktąiš1 sėkmiųgaį. fehHypįąvd; jatinUpmėnė.

; ‘ C f Z V l.-V -"e- .
—~-A t.
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. Meno ■; Sąjuųįoš-.CįdAtro;';s; drau- 
. gąs?: V, ‘ Boviūąš, Usjųtx6n^į>/<tam*' B^rb, tūrt-

nia.J.ąi:škųs/p- į5^d: .‘g’^tįį'ėd/įr' *
ros valios scenos 'M'ėn'6' 'S'4*
juhgą pinigiškai, id.aiit būtif :'galima; ’išleisti 
dąugiaū/ šcėįįdB* -veikklųbęi / ųainfe j kąd rtiusQ 

. -pelrštątymAi; Joūtip' įšpii4ib^HL;; gl^shi/it;' šii'- 
intėi’esuojanti/rtiėtiivjškąją /pųbįiką; -
" $i{aš < Meno sąjįihgio^ CenlĮrb sekretoriaus 

1 balsas : turėtu* atsiliepti ,kiČRViėk> seOfidš my
lėtojo širdyje. ! irt kiekvienas pk-ogrėsyvis -1^- 

.. tj|vi£..privalėtų' Tąįti^-Me^^B^jjahgos. garbės 
nariu, jr. nota’'skątikėlitį; prišidėtųb prie 
to garbingo, prakilnaus jr kuįtįringo .darbo; -

Chorai ir teatralės grupės tūrėtų pasiauko
ti vienai prievolei, kad bėnt karią į metus Su
rengti kokį parengimėlį Meno Sąjungos iždo 
sustiprinimui, kad tas gražus ir kultūringas 
darbas būtų galimas varyti pirmyn.

• Tačiaūs, inąn regis, kad yrą dar vienas į- 
plaųkų šaltinėlis, kuris iki šiol visai buvo už
mirštas, tai Meno Sąjungos išleisti kūriniai 
bei kūrinėliai. Nežinau kodėl mūs broliai lie
tuviai' taip mažai ‘' įvertiną gčenos veikalus, 
kad jais visai neinteresuojasi ir jų neskaito? 
Galima daleipti, kąd tam yra« ir priežasčių, 
nes mūsų kritikai permanai kalba apie .Meno 
Sąjungos ’išleistus veikalus, o korespondentai 
permažai dėmesio kreipia į tų veikalų persta
tymus, kąd nors kiek pąt| veikalą, , nors ir 
kritiškai pareklamąvūs. Korespondentai, di- 
<^elč jų didžiuma, pąsitenkiiią tik tuom, kad 
parengimas gerai nusisekė, ^ąvė nemažai pel
no ir, *pagyrę vieną-kitą yą(dy|ą, apie patį vei
kalą visai neužsimena, i

Jeįgu sceniški Veįkaįai būtų daųgiąu popu- 
liarizuojamį bei kritikuojami, tai suinteresuo
tų ir mylinčius skaityti lietuvius, ypatingai 
tuos, kurie negalėjo ateiti j perstatymą bei, tų 
jkolbnijų lietuvius, kur|0ėe neįmanoma . Joks 
veikalas perstatyti- TAdfc V0lH^lai pradėtų eiti 
į žmonęs, daugiau ^ssIrpklamUotų ir, bent -iš

■ dalies,^ padengtų,. Veikalų leujimb išlaidas.
/Iki "šiol .mūsų perstatymuose, kad ir per

traukose vienas iš draugų turėdavo progos 
.. pasakyti prakąlbėlę, tai kalbėdavo visai kitais 

kląūaįmąįš, p kas išleido perstatomą veikalą, 
kįjĮ kaštus ant jo išdėjo, ntaĮcur neteko girdė- 

r ti,?kad būtų prisiminta, 0 taip neturėtų būti. 
- Jėį^u yra faktas; kad: be chorų, be teatralių 

grupių, bę ;pątita tęąttųr-^^M koloriijoą už- 
migtų amžinu miegu, tai mes privalome žino 
ti ir Icbkią pidelę rolė * lošia ‘ pati Mėno Sį-

T* 
v-

junga. O jeigu mes tą žinome, tai kiekvienam 
parengime, nepaisant kas jį rengtų, bile tik 
ten dalyvauja mūsų chorai ar perstato vei
kalą menininkai, turime moralę teisę reika
lauti ir to, kad būtų pardavinėjami Meno Są
jungos išleisti veikalai, kad būtų agituojami į 
Meno Sąjungą garbės nariai, o jei nerenka
mos aukos, tai nors dalelė pelno nuo paren
gimo turėtų tekti ir Meno Sąjungai.

Iki šiol “Laisvės”. Meno Skyriuje, išėmus 
draugus—V. Boviną ir P. Balsį, veik niekas 
neprabilo apie Meno Sąjungos išleistus sceniš
kus veikalus. Na, o jeigu apie scenos veika
lus niekas nekalba, rezultatai aiškūs: jeigu 
veikalas dar prieinamas, tai jį sulošus di
desnėse lietuvių .kolonijose Centro sekreto
rius sukrovė ant lentynos ir guli dulkių 
sluoksniu užklotas. O jeigu veikalas sunko
kas perstatytu taį nė tiek garbės neužsipelno 
—iš spaustuves ir ant lentynos.

Daugiau kalbėdami apie Meno Sąjungos iš
leistus scenos veikalus, dainas, paskleisime 
daugiau agitacijos meno srityje, atsiras dau
giau rėmėjų ir pati Meno Sąjunga sustiprės 
visafne kame.

Adelė Savickaitė Sveika 
Honoluluje

Dėdė Vincas.

Chorui Pasirodžius
Ah, koks gražus tas jaunimas, 
Kiek čia grožės jų veiduos! 
Nerimas už širdies, imas,—- 
Lauki, kaip jie užgiedos.

Kokios žiėdrios tos akytės, 
žvilgsniai,—žiūrint iš šalies, 
O raudonos tos lūpytės, 
Kaip pražydusios gėlės!

Kiek čia mėilės idealo.
Kiek svajonių bei vilties, 
Mintys neša sparnais aro 
Link gražiosios ateities.

Nors Mariutė ir Teklyte, 
Bučkio-tau nepavydės, 
Bet ant lūpų, miels brolyti,

; , Sayo antspąųdą uždės. J
Kaip uogytės-toli1 lūpytės-,\ ; - - 
Taip prinokę,—bučkį 

' L.V g šųt^ert'^7 kad^nįpy^:?*
Kurs dar

Tiktai ■;įiąvsįm<$fi.'Ant’'gaTo;— 
\ ' Ar tą meilė iš”'šifdies? y/

• ‘ ."'.'H Dėdė Vincas.

Angliškoji Spauda Apie 
Prof i /Bacevičiaus 

i^uriiij
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. . Gruodžio jsimfonijos or
kestras davė ‘koncertąrkurtllmęjbuvo atliktas 
pręf. V. BaceVičiads -:kūrinyS’^-‘,Šimfonija No.
2, Op. 2.’’ Tąi- berods, pirmu sykiu, prof. Ba
cevičiaus didėlis. kūrinys tapė sūgriežtas di
džiulio amerikiečių orkestro Amerikoje.

Apie tąjį kūrinį dienraščio “Flint Journal” 
muzikos kritikas rašo:

“šiame pirmąjame sežono koncerte buvo 
girdėta Vytauto Bacevičiaus- lietuvio pianis- 
to-kompozitoriaus ultra moderniška ‘Simfoni
ja No. 1’, Op. 2, su savo- nesanvaizdžiomis 
harmonijomis, būdingomis savotiškai kūrybai, 
šito tipo mužiką, reikalinga dažnaus skaitymo 
klausai pripratinti, turi savo pasekėjų, kurie 

• pripažįsta jai j pasisekimų, bet turi ir tokių, 
kuriems ‘dar vis nepatinka’.”

“Flint News-Advertiser” (iš gr. 2 d.) rašo:
“Programoje buvo simfonija, parašyta Vy

tauto Bacevičiaus, svečio pianisto, dalyvavusio 
pitmąjame šio sezono koncerte. .Tuojau po 

1 koncerto Graingeris (žymusis pianistas-kom- 
pozįtorius), kurią yra' labai susidomėjęs mo
derniškais kompozitoriais, drįstančiais išeiti 
iš griovio, pasakė įdomų dalyką tiems, kurie 
buvo pirmąjame koncerte. Graingeris sakė:

“ ‘Mr. Bacevičiaus simfonija yra labai mu- 
zikąliška. Tai originale ir žavinti.’ Jis taipjau 
atidavė komplimentą orkestrui, puikiai atli
kusiam savo dalį

Adelė Savickaitė, jauna lie
tuvaitė, prieš- Japonijos už
puolimą ant J. V., išvyko 
dirbti svarbų darbą Honolu- 
lu’je, ant Hawaii salos. Kai 
japoniečiai atakavo Pearl 
Harbor, tai, žinoma, buvo ir 
Honolulu gyventojai pavojuje. 
Bet pastaromis dienomis Ade
lė atsiuntė kablegramą savo 
motinai, M. Šapalienei, gyve
nančiai Tacoma, Wash., kad 
ji gyva ir sveika.

Adelės brolis, Kazys (Char
les) Savickas, yra kapitonas 
ant 
jau
gai buvo negirdėta ir nuo, jo, 
het 
nia, 
Naujų Metų.

Adelė ir Kazys yra L. Ka
valiauskaitės pusseserė ir pus
brolis, o M. Šapalienė'yra ve
lionės Kavaliauskienės sesuo.

Amerikos laivo. Jis taipgi 
šeši mėnesiai ant jūrų, ii-

dabar neseniai gauta ži-
kad būsiąs namie po

Lawrence, Mass
Lawrence lietuviški penkta- 

kojai norėjo suareštuoti S. 
Penkauską. Tūli du W. B. ir 
A. S. sudėjo po dolerį ir nuėjo 
pas advokatą, kaip galėtų 
Penkauską suareštuoti. Advo
katas jiems pasakė: Eikite į 
policijos stotį, tai ką ji darys, 
aš tada paimsiu jūsų 
vesti, 
matė, 
tat ir

Na, 
stotį;

keisą 
Advokatas, matyt, pa- 
kad tai yra du žiopliai, 
paleido žioplavoti.
ir jie nuėjo į policijos 

Išsiėmė penktakojų ’at
gaivintą “Lietuvos Fondo” su
rašą ir rodo policijai. GircĮi, 
pažiūrėkite: pirmiau buvo 
Komunistų Partija, o dabar 
iškasavota ir parašyta Darbi
ninkų Partija. -

Policmanas pažiūrėjo į • po
piergalį ir tarė: Advokatas 
irgi ištrina, kur būna ne taip 
parašytą. Policmanas išbari 
abudu penktakojų ir išvarė iŠ 
poliesteišino. Girdi, daugiau 
nebeateikite, jūs besarmačiai!

Ir išėjo abu avinai smetoni- 
hę dūlią gavę.

pirmų 
jis ją 
geras

Nelauktai mirė drg. K. Ka
tinas. Paliko nuliūdime žmo
na ir tris dukreles. Dar nese
nas žmogus buvo. Mirties prie
žastis tai Širdies liga. Sirgulia
vo jau keliatą mėnesių.

Drg. Katinas buvo 
vės” skaitytojas nuo 
jos dienų. Mylėdavo 
skaityti. Taipgi buvo
darbininkų rėmėjas, priklau
sė prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos. Kai pradėjo sirgu
liuoti, visados šeimynai saky
davo: Kai aš numirsiu, tai ma
ne palaidokite laisvai, be jo
kių ceremonijų, aš nenoriu, 
kad man pirktumėte vainikus. 
Tai šeimyna ir išpildė jo pra
šymą. Draugas tapo palaido
tas ant Balivijų kapinių lais
vai. Drg. J. M. Karsonas pa
sakė atsisveikinimo prakalbą.

Beskaitydamas “Boston Glo
be” užėjau iŠ Berlyno .žinią, 
kaip naciai varo hitlerinę pro
pagandą okupuotose kraštuo
se. Lietuvoje nacių leidžia
mas “Kauener Zeitung” turi 
spausdinti viską vokiškai, pa
duoti visą Hitlerio spyčių. Tie 
redaktoriai turi Hitlerio poli
tiką šimtu nuošimčių užgirti. 
Po Lietuvos seka Latvija ir 
Estonija. Nė savo kalboje ne
gali rašyti.

Tai tokią laisvę atnešė 
tuvai ir kitiems kraštams 
leriniai barbarai. 

, ...
(T<sa ant 4-to pusi.)

Lie- 
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Vienaaukšte Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41 84

Newark, N. J

tarp
priimta

vagių.darbas žmo-

305

Bayonne, N. J

paštan 
vyrų.

Office Phone 
EVergrecn 4-6971

Inside Phone
EVergreen 4-6485

gruodžio 
vai. Maple 
nariai da- 

kviečiami

Rezultatai buvo tokie: Lane 
gavo 12,584 balsus, Harring
ton 2,077, Manning tik 791.

Maskva. — Sovietai regi
struoja armijai vyrus nuo 
18 iki 50 metų.

Reikia pirk- 
apsigynimo

Bus 
mu-

įvyks
sve-
Ct.,

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena. 
k

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

medikalei pagelbai. Mačiau 
skaitlines. Surinkta $1,900 su 
centais. Taipgi yra nutarta į 
darbą įtraukti ir graikų tau

ri 
kų 
ce
vo
Lane, Harrington ir Manning. 
Dieną prieš balsavimą ponas 
Harrington 
Lane 
tu”
gąsdinti, bet išėjo kaip tik 
atbulai.

visaip išvadino 
— ‘bolševiku”, “komunis- 
ir tt. Manė žmones nu-

eilę .jaunų
pamačiau vieną pa-
Paklausiau, ko jis 
Atsakė, “savanoriai

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Lawrence rusai, lenkai ir 
lietuviai pusėtinai gerai su
linko aukų Sovietų Sąjungos

•į Geriausios Rūšies

Į VALGIAI
IĮ Gaminami Europiško
r. ir Amerikoniško
» Stiliaus.

Literatūros Draugijos 1-mo 
Apskričio Kuopų ir Narių 

Dėmesiui
Prieš Mus Stovi Keletas Sku
bių ir Svarbių Klausimų. Kuo
pų Valdybos ir Nariai Privalo 
Tinkamai Juos Apsvarstyti ir 

Savo Pareigas Atlikti
Apskričio Konferencija

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūs'/ 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVelrgreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar • 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

t? J?. WWW]
y>-

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

h ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
!j. Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

>w**4*»**

BLEJIDSO- 66

inc..

GIFT

Brooklyn,

. BR.OOKl.yN. N.V.-

1 K. STRUMSKIS

(Tąsa)
. Ji dvidešimt trečiais metais išvažiavo 
[iš Kazanės. Jos vyras — menininkas Fe
šinas, savo laiku gana žinomas pas mus. 
Jis draugavo su “ARA” amerikiečiais, 
buvusiais prie Volgos, ir jie paruošė jo pa
kvietimą į Ameriką. Jis nutarė čia pasi
likti visuomet, negrįžti į Sovietų Sąjun
gą. To svarbiausia priežastis buvo reika
lų pasisekimas. Paveikslai buvo parduo
dami, atsirado krūva pinigų. Fešinas, 
kaip tikras rusas, negalėjo gyventi dide
liame Amerikos mieste, štai ir atvažiavo 
čia, į Taosą. Pasistatė sau namą, įstabų 
namą. Statė jį tris vasaras, ir kaštavo 
jis dvidešimt tūkstančių dolerių. Statė, 
statė, o kai namas buvo pabaigtas, — iš
siskyrė. Pasirodė, kad be reikalo visą gy
venimą kartu gyveno, kad jie visai ne
tinka vienas kitam. Fešinas išvažiavo iš 
Taoso, jis dabar Mexiko-city. Duktė mo
kosi Holivude, baleto mokykloje. Missis 
Fešina pasiliko viena. Pinigų ji neturi, 
net neužtenka žiemą apkūrenti savo pui
kųjį namą. Todėl žiemai ji išnuomavo 
sau namelį už tris dolerius per mėnesį, 
Rio-Čikito kaime, kur gyvena vieni mek
sikiečiai, net nemoką anglų kalbos, bet 
labai geri žmonės. Rio-Čikito elektros nė
ra. Reikia užsidirbti pinigų. Ji nuspren
dė rašyti kinematografui, bet kol kas 
dar nieko neuždirbo. Namą parduoti gai
la. Jis kaštavo dvidešimt tūkstančių, o 
dabar, krizio metu, už jį gali duoti pen
kis tūkstančius.

Mūsų viešnia kalbėjo godžiai, norėjo 
ligi soties prisikalbėti, visą laiką dėjo 
rankas prie savo nervuoto veido ir kar
tojo:

— Tai keista Taose kalbėti rusiškai su 
naujais žmonėmis. Sakykite, aš dar ne
darau klaidų rusų kalboje?

Ji kalbėjo labai gerai, bet retkarčiais 
staiga užsikirsdavo, stengdavosi prisi
minti reikalingą žodį.

Mes jai pasakėme:
— Klausykite, ko jūs čia sėdite? Pra- 

šykitės atgal į Sovietų Sąjungą.
— Aš važiuočiau. Bet kur man važiuo

ti? Ten visi nauji žmonės, aš nieko nepa
žįstu. Jau per vėlu man pradėti .naują 
gyvenimą.

Ji nulėkė tamson savo išgverusiu au
tomobiliu.

Keistas likimas! Kur gyvena rusų mo
teris! Rio-Čikito, New-Mexico štate, 
United States of America, tarp indėnų, 
meksikiečių ir amerikiečių.

Iš ryto mes tuoj pat nuėjome į Poeblo 
kaimą, į mokyklą, ieškoti mūsų policinin
ko. Poeblo buvo rūke. Iš jo neaiškiai 
dunksojo pilki medžiai, tolimi kalnai. 
Melancholiški indėnai, kaip ir anksčiau 
susisupę į antklodes, stovėjo ant stogų, 
panašūs į hareme uždarytąsias. Šunes 
bėgiojo po savo namus, mūsų neliesdami, 
vikriai lakstė laiptais aukštyn ir dingda
vo duryse.

Mokykla buvo didelė ir puikiai pasta
tyta, kaip, paprastai, Amerikos mokyk
los. Mes išvydome puikias didžiules kla
ses, parketo grindis, blizgančias fajanso 
sraiges, nikeliuotus kranus.

Policininkas negalėjo su mumis eiti. 
Pareigos jį sulaikė mokykloje. Dabar 
jis kaip tik nagrinėjo konfliktą. Vienas 
indėnų vaikas sudavė per galvą visai ma
žam indėniūkščiui. Policininkas pamažu 
kaltininkui iškalbinėjo. Aplink, stovėjo 
tylūs ir iškilmingi vaikai, lyg vadai di
džiojoje taryboje. Paprasto vaikų klegė
jimo nebuvo. Visi oriai klausė policinin
ko, retkarčiais brūkšteldami savo gra
žiomis erelių nosytėmis ir pakasydami 
tiesius, blankai šviečiančius juodus plau
kus. Bet kai tik policininkas, seniškai 
šlepsėdamas savo šlepetėmis, išėjo, vai
kai ėmė šokinėti ir bėgioti, kaip visi iš
dykėliai pasaulyje.

(Bus daugiau)

Apskričio metinė konferen
cija įvyks nedėlioj, sausio 25 
d., 1942 m., 10 vai. ryte, 
“Vilnies” svetainėj, 3116 S 
Halsted St., Chicago, 111.

Visos Liter. Draugijos kuo
pos, kurios randasi 1-mo Ap
skričio ribose, privalo išrinkti 
ir pasiųsti į konferenciją de
legatus.

Delegatai renkami nuo kiek
vienos dešimties narių vienas 
ir nuo kuopos vienas.

Pageidaujama, kad kuopų 
sekretoriai prirengtų raštiškus 
metinius raportus iš savo kuo
pos veikimo.

Pasistengkite pasimokėti 
duokles Apskričiui ir Centrui.

Praveskite naudingų suma
nymų dėl Apskričio konferen
cijos. Dalyvaukite konferenci
joj visi delegatai ir atsilanky
kite pažymėtu laiku—nesivė- 
luokite!

Bankietas
Abu vietiniai apskričiai ben

drai rengia pasitikimui naujų 
metų bankietą, kuris
31 d. gruodžio, Liuosybės 
tainėje, 14th St. ir 49th 
Cicero, III.

Pradžia 8 vai. vakare, 
gražus programas, gera
zika šokiams ir skani vaka
rienė; įžangos bilietas $1. Vi
sų narių pareiga ne tik pa
tiems dalyvauti šiame šaunia
me parengime, bet ir kitiems 
platinti tikietus — stengtis,

šeštadienis, Gruodž. 27, 1941

Tai yra labai gražus dar
bas. Lietuviai, nemiegokime, 
dirbkime. Rinkime daugiau 
aukų, nes jos yra reikalingos. 
Kuo daugiau aukų duosime, 
tuo greičiau laimėsime karą 
prieš fašizmą.

Dabar apie Lane. Jis, žino
ma, nieko bendro neturi nei 
su bolševizmu, hei su komu
nizmu. Jau kelinti metai jis 
yra Mass, valstijos senatoriu
mi ir per visą laiką jis nie
kuomet neišėjo prieš darbinin
kus. Jis visuomet užtardavo 
darbininkus. Taip parodo jo 
rekordai. Jis yra demokratas 
ir Roosevelto politikos rėmė
jas. Tad už jį reikia balsuoti.

Lawrence Dzūkelis.

Lawrence, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Teko kalbėtis su Lietuvių 

darbininkų Susivienijimo kuo
pos pirmininku S. Penkausku. 
Jis prisiminė, kad kuopa ren
gia puikius pietus 
28 d. Pietai bus 12 
parke. Taigi, visi 
lyvaukite. Taipgi 
yra ir svečiai.

žinote, kad kada tik ką 
L.D.S. 125 kuopa rengia, tai 
visados surengia gerai ir visus 
patenkina. Taip pat bus ir 
dabar.

Jokio šalčio nesibijokite. 
Maple parko patalpoje yra 
didelis pečius, visi būsite gra
žiai apšildyti.

Jeigu bus sniegas, tai bus 
lenktynės. Kurie galės geriau 
pabėgti, gaus dovanų.

Valdžios statistikos parodo, 
Kad Naujoji Anglija per vieną 
dieną išpirko apsigynimo bo- 
nų už vieną bilijoną ir pen
ktus šimtus milionų dolerių. 
Tai labai geras 
nių atliktas.

Taip ir reikia, 
ti kuodaugiausia
bonų, idant Amerika galėtų 
duoti kuodaugiausia pagelbos 
Sovietų Sąjungai, Anglijai ir 
Chinijai ir visos šalys bendro
mis spėkomis galėtų nušluoti 
hitlerinį barbarizmą. Tad ne
atidėliokite, nelaukite.

Vienas penktakojis pabėgo 
iš New Yorko ir atvažiavęs i 
Lawrence pasiėmė kambarį 
Y. M. C. A. Gal manė ką nors 
padaryti. Bet už 10 minučių 
tapo suimtas ir patubdytas 
šaltojon. Iš pavardės atrodo, 
jog tai bus vokietys.

Lawrence miestavi politikie
riai visi prakišo rinkimus. 
Laimėjo nauji. Seniesiems 
daug pakenkė graftas. Visi 
buvo įsivėlę į žulikystes. Ma
tyt, žmonėms jie buvo atsibo
dę. Dabar žiūrėsime, kaip 
elgsis naujieji valdininkai.

Tekstilės darbininkų unijos 
lokalas 227, C.I.O., priėmė re
zoliuciją prieš Japonijos, Vo
kietijos ir Italijos užpuolikus. 
Pasmerkė visus kanibalus ir 
pasisakė už rėmimą Roosevel
to politikos. Unija rems val
džią tol, kol bus sunaikinta 
visa fašistinių plėšikų gauja.

Rezoliucija tapo
vienbalsiai. Lokalas pasisakė 
už davimą karinės pagelbos 
Anglijai, Sovietų Sąjungai ir 
Chinijai. Taipgi ragina unijos 
narius pirkti apsigynimo bo
nus, kad Suvienytos Valstijos 
galėtų geriau kariauti ir apsi
ginti nuo tarptautinių

Pirmadienį užeinu 
ir matau 
Tarpe jų 
žįstamą. 
čia stovi,
noriu įstoti į kariuomenę gin
ti savo šalį, kuri tapo netikė
tai užpulta.” Dar pastovė
jau ir mačiau, kad vis ateina 
daugiau jaunų vyrų ir sava
noriai stoja į kariuomenę.

Bravo, drąsuoliai!

Atsibuvo nominacijos į 
Jungtinių Valstijų Kongresą. 
Nominacijas laimėjo daugiau
sia balsų Thomas J. Lane, ku- 

užgyrė Tekstilės darbinin- 
unija. Tik vienam Lawrcn- 
jis gavo 12,584 balsus. Bu- 
trys kandidatai, būtent,

“Generolas Suvorovas” New 
Station Teatre

turi daug pana- 
d ab artinio^-nacių 
užkariauti Sovietų 
ano nepavykusio 
įsibriovimo Rusi-

Šis judis 
šumo 
pasimojimo 
Sąjungą ir 
Napoleono
jon. Jame parodoma puiki to 
istoriško generolo technika, 
stebinanti vaizdai ir daug hu
moro.

Toje pačioje programoje 
Sovietų tautų šokiai ir vėliau
sios karo žinios.

New Station teatras randasi 
Market St.

Gruodžio 16-tą išėjo 
armijon Albinas Mickevičius. 
Albinui eilė buvo atėjus anks
čiau, bet buvo atidėta pata
riant baigti kolegijos, kursą, 
kurį turėdamas jis galėtų sto
ti savo labiausia mylimon ap
sigynimo šakon — orlaivynan. 
Ten Albinas ir paskirtas. Jau
nuolio išleist, apart vietinių 
giminių-draugų, buvo atsilan
kius ir teta A. Dobilienė su 
Šeima iš Brooklyno.

kad šis mūsų parengimas bū
tų kuosekmingiausias.

KNYGA UŽ 1941 METUS
Centro sekretorius drg. D 

M. šolomskas pranešė, kad 
visų laukiama knyga, parašyta 
kun. Hewlett Johnson “Sovie
tų Galybe”, susidedanti net iš 
apie 400 puslapių bus gatava 
pabaigoje šių, metų ar prad
žioje 1942 m. Visi nariai pa- 
simokėję duokles už 1941 me
tus tą brangią knygą aplaikys 
veltui ir sužinos daug naujo 
apie Sovietų Sąjungą.

Milijonai kopijų šios knygos 
paskleista anglų kalboj. Pasi- 
stengkime ir mes ją paskleisti 
kuoplačiausia tarpe lietuvių 
visuomenės Amerikoje.

Dabar yra gera proga šios 
knygos skleidimui; viena, vi
suomenė suinteresuota dabar 
einančiu karu tarp Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos iš vie
nos pusės, ir fašistinių šalių 
iš kitos, o kita, dabar su 1 d. 
vasario 1942 m. prasidės Li
teratūros Draugijos vajus dėl 
naujų narių gavimo. Taigi 
prasidės mūsų didžioji darby- 
metė, ir kurie dirbsime, be 
abejo, turėsime geras pasek
mes paskleidime šios brangios 
knygos ir nemažai gausime 
naujų narių į Literatūros 
Draugiją.

Sausio Susirinkimai
Literatūros Draugijos 1-mo 

Apskričio komitetas nutarė ir 
šiuomi atsikreipia į Apskričio 
kuopų valdybas prašydamas, 
kad valdybos dėtų visas pa
stangas padaryti sausio mėne
sio kuopų susirinkimus skait
lingais ir sėkmingais.

Sausio mėnesio susirinki
muose kiekviena Apskričio 
kuopa privalo išrinkti skaitlin
gą delegaciją į Apskričio kon
ferenciją.

Taip pat šiame susirinkime 
privalo išrinkti skaitlingą bū
rį vajininkų, kurie energingai 
stotų į darbą su 1 d. vasario 
vajun dėl gavimo naujų na
rių.

Taip pat šiame susirinkime 
kuopos privalo nustatyti visų 
metų veikimo programą ir iš- 
siriiikti tinkamą valdybą dėl 
1942 metų.

Todėl būtų gerai, kad sau
sio mėnesio susirinkimai būtų 
sušaukti atvirutėmis ir kad 

Į būtų pasikviesta iš kalno ir 
Įgarsinama bent vienas iš į£y- 
įmesnių kalbėtojas arba prele
gentas.

Būtų gerai, kurios kuopos 
išgali, kad po susirinkimo na-

rius pavaišintų ir tt.
Pradėkime naujus metus su 

nauja energija, nuoširdžiai ir 
neatlaidžiai dirbti dėl darbi
ninkų klasės gerovės.

Apskričio Sekretorius,
S. Velys.

DIDELIS LAIVYNŲ 
MŪŠIS

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad Ameri
kos ir Anglijos karo laivy
nai veda didelį mūšį su Ja
ponijos laivynu arti Azijos.

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

g NAUJU METU ŠVENTEI!

iiQloT^
4IS KEAP ST.
TEL. 6V. 7-2060

I
BLEND 90* , 

MUKIU i 
aryRs. old f 

ąt. ž.42( 

M. 9.24)

Ižo* 4wmg
to* b YM.O.O

STORE

ImperialSEAGRAM
CALVERT
CARSTAIRS
OLD OVERHOLT

. , .,4 , »

• dF i £r* i • JF Jr

Pt. $1.66

Visokiu 
Rūšių 
Vynų

Importuotų 
Degtinių

“Laisvės” Name

Robert Lipton

701 Grand St. t

DEAN
13 |ewols . . . $2473

PATRICIA 
17 |ewelt . . . $2475

I 
: >x z 
r

i

CAMBRIDGE
15 {ewols . . . $2975

BEATRICE 
17 l«w«l« . . . »29”

Apart kitko didelis pasirinkimas renginių daiktų 
nešiojimui ir laikymui namuose
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Vaizdas, nuimtas iš oro, miesto Kobe, J aponijoj. Matote, kaip tirštai namai su
statyti; kai orlaiviai ant jo pradės “dėti kiaušinius,” tik pelenai pasiliks. Kobe 
yra prieplaukinis miestas, labai svarbus prekybos centras Japonijai.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

netoli Californijos pakraščio. Jis, smigdamas žemyn, 
pataikė į japonų submariną, kuris tada pakilo virš 
vandens ir nuskendo. Buvo numestos dar dvi bombos, 
kurios, matomai, tiesiog pataikė į submariną; ir jo 
griuvėsiai išlėkė oran.

Manila, gruod. 25. — Naktis buvo labai rami. Japo
nai vis darė spaudimą šiaurėje ir pietuose, Filipinuo
se, bet įvyko tiktai atskiri susikirtimai ir žvalgų 

. veiksmai. Taktikinės pozicijos liekasi tos pačios, be 
į permainų.

t.. Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, gruod. 25. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

per Maskvos radiją padavė sekamą pranešimą:
Naktį gruod. 24 į 25 d. mūšiai buvo vedami visais 

frontais. Sovietų kariuomene, veikianti Kalinino sri
tyje, išlaisvino nuo vokiečių 50 apgyventų punktų per 
vienos dienos kovą; pagrobė 10 priešų tankų, 18 ka- 
nuolių, 68 trokus, 25 kulkasvaidžius ir didelį amunici
jos sandėlį.

Per žiaurias kautynes vienoje dalyje pietinio fron
to, mūsų kariuomenė išmušė vokiečius iš kelių apgy
ventų punktų ir pagrobė 8 kanuoles, 10 artimesnio 
šaudymo patrankų, 5 kulkasvaidžius ir sunaikino 300 
vokiečių oficierių ir kareivių.

Paimti nelaisvėn per kelias paskutines dienas, vo
kiečiai kareiviai liudija, kad vokiečių armijos nuken
tėjo didžių nuostolių ir kad, dar labiau nupuolė vokie
čių kovos dvasia.

Vakariniame, Kalinino ir pietiniai vakariniame 
frontuose sovietinė kariuomenė dar toliau pažengė 
pirmyn ir užėmė tam tikrą skaičių vietų.

Gruod. 24 d. Sovietai numušė žemyn 34 vokiečių 
orlaivius, o savo prarado 11 orlaivių.

Vokiečių Pranešimas apie 
Veiksmus prieš Sovietus

I i

Berlin. — Naciu koman
da sako, kad jie atmušę So
vietų atakas ir sunaikinę 
21-ną tanką. Vokiečių orlai
viai bombomis, esą, pataikę 
į kelis traukinius ant Mur
mansko geležinkelio. Ber
lyno radijas skelbė, kad na
ciai nuskandinę dar vieną 
prekinį Sovietų laivą į va
karus nuo Leningrado, tai, 
girdi, viso .jau devynis iki 
šiol.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hecehy Riven that License No.
E 814 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control L»w. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JACK LETOWSKY
248 Floyd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Broadway, Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
WILLIAMSBURG BOWLING CENTER INC.
240 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12189 hgs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6806—14th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELENI STAMATIOU 
6306—14th Ave., Brooklyn, N. Y.

notICE is hereby given that License No. 
EB 2780 has been issued to the undersigned 
to mH beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
#032 —7th Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HERCULE FAVILLA
#032—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 8124 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 537 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SALERNO 
a-k-a 96 Floyd St..

637 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Einant Prie Pabaigos
Lietuvių imigracija į Mi- 

nersvillę, Pa., ir jos apylinkę 
taip sena, kaip aš atvykau j 
šią šalį. Pirmas lietuvis Ka
zys B raškys į Minersville pri
buvo 1889 m., o pirma pa
šai pine draugystė susitvėrė 
1892 m. po vardu Šv. Anta
no.

Bet progresyvis ir kultūrinis 
veikimas Minersvillėj prasidė
jo nuo 1896 m. ir nuo to laiko 
laipsniškai vis žengė pirmyn 
ir buvo atsižymėjus, kaipo žy
miausia kolonija.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Tiktai dabar, kai Jungtinės 

Valstijos oficialiai tapo įtrauk
tos į karą ir Grigaičio kailiui 
pasidarė pavojinga šitą Ance- 
vičių viešai savo bendradarbiu 

i laikyti ir jo ilgas telegramas 
talpinti “Naujienose”, staiga 
Ancevičiaus vardas nebeskam- 
ba “Naujienose” ant pirmo 
puslapio.

Tačiau, matyt, Grigaitis te
bepalaiko ryšius su Hitlerio 
apmokamu Ancevičium, nes 
laikas nuo laiko vis dar pasi-

Bet paskutiniu laiku žymiai 
viskas) pradėjo nykti; energija 
ir visos organizacijos pradėjo 
silpnėti. Todė.1, kad veiklieji 
draugai nuseno ir tie patys 
jau baigia nykti. O jaunoji 
karta neįsitraukė į progresyvį 
veikimą. Pasidarė lyg kokia 
panika, neveiklumas ir nusimi
nimas, kad mūsų veiklus mies
tukas jau traukiasi nuo žem- 
lapio.

Aš, matydamas, kad greitu 
laiku bus užmiršta šitas mies
tukas be tinkamo istorinio at- 
žymėjimo, trumpais bruožais, 
kiek man spėkos leido, apibu
dinau progresyvį meną ir dai
lę, kokia buvo darbininkų at
siekta,

Lietuvai prisikėlus iš letar- 
gos miego, aišku, mums buvo 
didelis džiaugsmas ją matyti 
laisva! Tą visą džiaugsmą 
dabar sunku trumpoj formoj 
atvaizduoti. . .

štai dabar liūdėsis, kada 
tas viso pasaulio pabaisa, Hit
leris, kruvinojo fašizmo vyk
dytojas per visą pasaulį už
puolė Sovietų Sąjungą. Ir mū
sų senoji tėvynė pavergta 
barbarų fašistų.

šiandien mūsų šalies vald-

šauksmo, padėti jam visais 
galimais būdais ir kuom ga
lima.

Mes pažangieji pilnai ži
nom, kad mes savo senajai 
tėvynei visuomet troškom pil
nos laisvės. Mes visuomet troš
kom paliuosuoti pilnai visą 
liaudį iš buržuazinio teroro! 
Mes tam tikslui nesigailėjom 
aukų ir moralės paramos. Mes 
pilnai buvom patenkinti Ta
rybinės Lietuvos santvarka, . .

Taigi, jeigu mes norime, 
kad mūsų mažiukė tauta ne
žūtų amžinai, bet kad jos var
das skambėtų tarptautinėj is
torijoj, mes turim nesnausti 
letargos miegu, turim įvertint 
svarbą šio momento, kas veda 
kovą už galutiną nušlavimą 
nuo žemės kamuolio barbariš
ko fašizmo; lieja kraują dėl 
apgynimo laisvės, pilnos de
mokratijos visai žmonijai! 
Mes negalim liktis neprisidė
ję nors su tokiomis aukomis, 
kokias išgalim. Pabuskim iš 
apsnūdimo ir atlikim savo už
duotį. Parinkime aukų tiems 
herojams, kurie galvas guldo, 
kraują lieja už sunaikinimą 
to didžiausio bestijos, kaniba
lo, hitlerinio fašizmo!

Aukaukim medikalei pagel- 
bai Sovietų Sąjungos raudon
armiečiams, kurie tikrai nu
sistatę sunaikinti tą pabaisą!

Jeigu jau negalim sulaukti 
masinį susirinkimą, tai nors 
galime kelios poros iš pažan
giųjų pereiti per stubas pa
rinkimui aukų, — panašiai, 
kaip kitose kolonijose daroma 
ir pasekmės geros.

Nesnauskim, broliai ii’ se
sės. Momentas svarbus; jį vel
tui praleisti gėda nuo visos 
pažangiosios ir kovojančios 
žmonijos.

J. Ramanauskas.

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6380 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir 6ventadienia.il: 
10-12 ryte

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

Tel.: Market 3-4196

Dabar Rodomas!

“General Suvorov”
Rusijos Didvyris Kuris 

Sumušė Napoleoną
Taipgi: U.S.S.K. Nacionaliai tokiai

Populiarea kainos — Nuolatiniai 
rodoma nuo 12:30 P. P.

20,000 Nacių Užmušta 
Ties Sevastopoliu

Maskva.—Per šešias die
nas Sovietų kariuomenė ir 
marininkai užmušė 20 tūks
tančių vokiečių iš tų, kurie 
šturmavo Sevkstopolį, di
džią Raudonojo Laivyno 
stovyklą Krime. Vokiečių 
atakos liko atmuštos.

Chungking, Chinija. — 
Anglijos ir Chinijos kari
niai atstovai sudarė Talki
ninkų Tarybą Karui Toli
muose Rytuose.

London. — Singapore ra
dijas pranešė, kad liuosno- 
riai amerikiečiai lakūnai at
mušė 61-ną japonų orlaivį 
nuo Chungkingo, Chinijoj,

rodo “kablegramos” “Naujie
nose” ant pirmo puslapio, ku
rios yra niekas daugiau, kaip 
nacių propaganda. Tik jau 
dabar po tomis kablegramo- 
mis nebepasirašo Dr. Ancevi- 
čius ir Grigaitis nebesako 
“Naujienose,” kad jos yra 
“nuo mūsų specialaus kores
pondento.”

Tokio, gruod. 26. —Thai- 
lando-Siamo ministeris pir
mininkas L. B. Songgram 
atsišaukė per radiją, kad 
Chinija taikytasi su Japo
nija. Thailandas dabar už
imtas japonų.

l' Le VANDA
FUNERAL PARLORS I

prezidentu 
į pagelbą 
kaitų su 

nuo to pa-

žia, pryšakyje su 
Rooseveltu, stojo 
Sovietų Sąjungai, 
Anglija, apsiginti 
siutėlio! Mūsų pilna užduotis
atsiliepti ant prez. Roosevelto

& ---------------—------ ------------a

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmbo.ldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
Tokiems pokiliams mes parduodam^ viską už labai 

žemas kainas.
Linkime Laimingų Naujų Metų 

Bridgeporto Lietuviams
Federal Liquor Store

2410 Main Street, Bridgeport, Conn.
Telefonas 4-3779.

P. S. SEKITE MUSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

Ė

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

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

f- VYNŲ ir DEGTINĖS 
Importuotų ir Vietinių

Į! •
į Kasdien Turime
į KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

g VIENINTELE LIETUVIŲ
i RAKANDŲ KRAUTUVE

Lekianti Tvirtovė Sumušė
18 Japonų Orlaivių; Grįžo
Su 1,500 Prašautų Skylių

Filipinai. — Oro kautynė
se japonai prašovė 1,500 
skylių viename didžiame 
bombiniame Amerikos or
laivyje, kuris vadinamas le
kiančia tvirtuma; užmušė 
vieną amerikietį lakūną ir 
sužeidė du; bet kiti jo lakū
nai nušovė žemyn keturis 
japonų orlaivius ir paskui 
saugiai nusileido į savo sto
vyklą su ta lekiančia tvirto
ve, kuri nuo* japonų kul
kų buvo taip skylėta, kaip 
rėtis. Šis Amerikos bomba- 
nešis laimėjo kovą prieš 18 
japonų orlaivių.

Maskva. — Raudonarmie
čiai ties Sevastopoliu atme
tė nacius atgal.

| F. II7. Shalins j
(Shalinskas)

FUNERAL HOME j
84-02 JAMAICA AVE

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves f.

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas .

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

: Clement Vokietaitis ;
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET !
! Brooklyn,*N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Te). EVergreen 8-7179
I J <*'***»**»»***»»*W*«^>*>i^**^»^^*^^^4

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus famjlijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

' Iš senų 
na u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKJES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmor© 5^191 i .j ■ -• - -- u,

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

1 JOSEPH ZEIDAT, Sav

Brooklyn, N. Y.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

NOTARY
PUBLIC

f Tel. STagg 2-0788 l
I NIGHT—HAvenieyer 8-1158 J

Brooklyn, N. Y< 
Parėm Yra Skaniausi

Incorporated *
J. LeVanda—E. LeVanda t
Tėvas ir Sūnus Levandauskai <

UNDERTAKER I

409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergrcen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

į 337 UNION 'AVENUE | 
į Brooklyn, N. Y. |

Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

JUNIOR LABEL

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų rugių, senvičiam duoną, 
balta duona, Čaleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Pui
kiausias^ pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

8 CHARLES J. ROMAN
M (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

L

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
t 

Philadelphia, .Pa, 
Telefonas Poplar 4110

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

TMt IMKIM*

Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, 
Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori U* kalnas.

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

6ventadienia.il
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NewYorto^^K^Zinloi
Sveikino Šventėmis

Karolis Požėla, paškilbęs 
lietuvis ristikaS ir rietynių 
promotei’is, iš Chicago^ at-

Kariai Miesto Svečiuose
Kalėdų Dieną virš du tūks

tančiai karių, atostogaujančių 
mieste, atsilankė Apsigynimo 
Pasilinksminimų Komiteto taŠ-

tinėn, 99 Park Ave., N. Y., ir 
buvo įteikti nemokamus bilie
tus pietums, teatratnš, į va
karinius kliubuš ir į kitas pa* 
Silihksminimo Vietas.

Susitikite Jaunus Svečius Bankiete
\

Šeštadienį, “Laisves” Salėj
____  o * —--------

Kviečia Pasilinksminti

šį vakarą visi į Bankietą, 
Laisvės salėje. Bus pagamin
ta gardi vakarienė, taipgi 
duodama alaus gerti prie va
karienės, ir viskas tik už 
$1.25. Bus graži muzikališka 
programa. Dainuos Ruth Si
mas, sopranas, taipgi mano
ma, kad padainuos Stanley 
Kuzmickas iš Shenandoah, 
Pa., nes jis tą dieną bus at
važiavęs į Brooklyną.

Po vakarienės visi galėsite 
pasišokti prie Jurgio Kazake
vičiaus orkestrus.

Jei norite turėti tikrai gerą 
laiką, tai būkite Laisvėj šian
dien, gruodžio 27-tą, kaip 8 FRANK OLSON 

svečias iš So. Bostono
ADELĖ VASIL 

viešnia iš Cleveland©

Pirmas metinis ALDLD 1 
kuopos pasilinksminimo vaka
rėlis įvyks sekmadienį, sausio 
11 d., “Laisves” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Visi 
nariai ir pašaliniai kviečiami 
rengtis dalyvauti. Muzika 
grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Prie to, bus 
skanių užkandžių, taipgi 
minkštų ir saldžių gėrimų..

Ta pačia diena įvyks ALD 
LD 2-ro Apskričio konferen
cija, o jai pasibaigus, 7 vai. 
vakare, prasidės vakarėlis. Vi
sus kviečiame dalyvauti pa
rengime.

Komisija.

siuntė dienraščiui “Laisvei” 
sveikinimą švenčių pboga, ant 
originales atvirutės, kurios 
vienoj pusėj jo atsivežto iš 
Francijos ristiko “Angelo” ka
rikatūra, o kitoj paties Požė
los paveikslas.

Šiltos Kalėdos
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GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietų karės slauges d.rbančiaa
Taipgi: Trumpesnės Sovietų Fllmos: 

“Soviet Women” ir “To the Jews of the World” 
Jr: SOVIETU KARĖS ŽINIOS

Nuolatiniai nuo 9 vai, ryte — 25c. iki i vai- P- P- šiokioms dienoms

STANLEY THEATRE s'"n"' S'H" N' r
VĖLUS RODYMAS Šį VAKARĄ

FRANCES YURGIL
viešnia iš Chicagos

valandą vakare. Mes užtikri
name gerą vakarienę ir links
mą laiką.

Prie to, bus daug svečių iš 
tolimų miestų, nes šiandien 
įvyksta LDS Jaunuolių konfe
rencija Brooklyne, tai jauni
mo privažiuos iš visos apylin
kės ir net iš taip toli, kaip iš 
Chicago ir Detroit.

LDS Jaunuolių Kuopa.

Bacevičius Skambins 
Miesto Radiofone

' šį šeštadienį gruodžio 27-tą, 
ptof. Vytautas Bacevičius 
duos pusvalandį piano muzi
kos New Yorko miesto nuo
savoj stotyje WNYC, 830 
klcs., nuo 1:05 iki 1:30 po 
pietų. Tai yra viena iš galin
giausių ' metropolio stočių, šis 
jau kelintas prof. Bacevičiaus 
išstojimas toje stotyje.

Bedarbių Brownu 3 metų 
sūnelis rastas uždusęs nuo už- 
klodų lovelėj namuose, E. 
121st St., N. Y.

f--------------------------------7
BŪKITE

Į “Laisvės” Salėje i
šeštadienį

Gruodžio 27 (December)
Jvyks

!; LABAI PUIKUS

BANKIETAS
‘Pasveikinti Geriausius LDS 

Jaunimo Veikėjus !

BUS DUODAMI

;! GERI PIETŪS
PROGRAMA, ŠOKIAI

GĖRIMAI
Pradžia 8-tą vai. vakaro

BILIETO KAINA — $1.28.

|[ Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni!

' Gros Jurgio Kazakevičiaus i
Orkestrą n

Rengia Brooklyno LDS 
Jaunimo Kuopa J

L - —................................. ... k

Iš Jurgio Karpaus 
Laidotuvių

Susižiedavo ir 
Susižadėjo

E. Songailienė Serga

šiemet New Yorke turėjo
me visai į Velykas panašias 
Kalėdas—saulėtas ir šiltas. Iš
vakarėse, kūčiomis tempera
tūra buvo pašokus iki 58 
laipsnių, šilčiausios kūčios iš 
visų iki šiol buvusių rekor
duose. Pirmesnės šilčiausios 
kūčios buvo 1900 m., 56 laips
niai. Kalėdų dienos popietį 
temperatūra buvo pakilus iki 
50 laipsnių, bet n e prašo k o 
pernykščio rekordo — pernai 
Kalėdų dieną buvo 58 laips
niai.

Jurgis Karpus, buvęs Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
gaspadoriumi per eilę metų, 
palaidotas gruodžio 24-tą, Kū
čių Dieną, šv. Jono kapinėse.

Apart gražaus būrelio šiaip 
palydovų, Pil. Kliubas atsiun
tė oficialius garbės palydovus, 
kurie velionį lydėjo per visas 
laidotuvių apeigas. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis.

Velionis buvo katalikiškai- 
tautininkiškų pažiūrų žmogus, 
tačiau mokėdamas tolerantiš
kai elgtis su visų pažiūrų žmo
nėmis turėjo kliubiečiuose ge
ros įtakos ir kliubo viršininkų 
rinkimuose, kaipo tinkamas 
pareigoms, būdavo visų bend
rai išrenkamas gaspadoriumi 
ir visų pažiūrų kliubiečiai su 
juomi gerai kooperuodavo 
kliubo veikloje.

Rep.

Marininkų Šeimos Jau 
Naujuos Namuose

Gražus, moderniškas Brook
lyno Navy Yard namų projek
tas jau baigiamas apgyvendin
ti laivyno ir jo bazės tarnauto
jų šeimynomis. Projekte, 13- 
14 aukštų bildinge, įtaisyta 
207 šeimoms 3 ir 5 kambarių 
apartmentai.

Bildingas specialiai taiky
tas šeimoms dirbančių ant lai
vų ir tų Navy Yard tarnauto
jų, kuriem dėl komplikuotų 
darbo sąlygų sunkiau būtų 
važinėti į toliau turimus na
mus, ir kurie negali gauti toj 
apylinkėj tinkamų butų, jiem 
prieinamomis kainomis. Jo 
statyba, dirbant dienomis ir 
naktimis, ėmė virš 5 mėnesius, 
o sukraustymas šeimynų-»- 
apie mėnesį.

Pradeda perki ausinė j imą su
laikytų svetimšalių. *

PAJIEŠKOJIMAI
Ona Počiukaitė, po vyru Milašie

nė, pajieško savo pusbrolio Justino 
Počio. Jis seniaus gyvena 3007 W. 
39th Pl., Chicago, Ill., manoma, kad 
dar jis vis gyvena kur nors Chica- 
goje. Pageidaujama, kad jis atsi
lieptų. Kurie žinote jo dabartinį an
trašą, malonėkite pranešti, už tai 
būsiu labai dėkinga. O. Počiukaitė* 
Milašienė, 61 Broadway, Elizabeth, 
N. J. , (303-305)

Aš Marijona Albavičiūtė (Pe- 
traitienė) Namainų 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. (301-307).

RANDAVOJIMAI
Paslrandavoja 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. Arba telefonuokitė: Glehmore 
5-5076. (299-305)

Gerai žinomų Brooklyno 
lietuviams biznierių, draugų 
Liejių vienintelė dukrelė, Lil
lian, pereitą ketvirtadienį, Ka
lėdų Dieną, susižiedavo (arba 
susižadėjo) su jaunu, gabiu 
Maspetho jaunuoliu, Julium 
Lizūnu.

LILLIAN LIEPAITĖ

Jau kelinta diena, kaip sun
kiai serga E. Sungailienė, 
“Laisvės” skaitytoja ir pažan
giųjų organizacijų narė. Bū
na gydytojo priežiūroj, na
mie, 1501 Ocean Parkway. 
Kam galima, prašomi atlanky
ti sergančią draugę, tuomi pa
dedant sutrumpinti nuobod
žias ligos valandas.

Drauge.

Wagneris iš Seimelio 
Išėjo Armijon

Robert F. Wagner, Jr., ži
nomojo New Yorko valstijos 
senatoriaus sūnus, patsai na
rys New Yorko Valstijos Sei- 
melyj, įstojo liuosnoriu J. V. 
Armijon, savo rezignacijoj 
pranešdamas seimeliui, jog jis 
įstoja “į ginkluotas jėgas ir 
dėlto mano vieta liekasi tuš
čia.” 'i.'’

Vaikų Maitinimas

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

Nors jauna, Lilija Liepaitė 
yra plačiai žinoma Brooklyno 
lietuviškame jaunimo judėji
me. Per eilę metų ji priklausė 
Aido Chorui, ji tebėra narė 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo, kuriame ji veikė; Lilija 
'Šiuo metu lanko New Yorko 
Universitetą. žodžiu, Lilija 
Liepaitė yra gabi, graži ir pa
vyzdinga mergina.

Draugai Liepai, jos tėveliai, 
taipgi, kiek gali, dalyvauja 
mūsų judėjime. Per keletą me
tų patsai Mykolas Liepa buvo 
“Laisvės” Bendrovės direkto
rių tarybos narys. Jis nuolat 
paremia pažangiąją spaudą fi
nansiniai.

Jaunojo, Juliaus Lizūno, tė
veliai yra seni ir gerai žinomi 
Maspetho gyventojai.

Taigi šia nepaprasta proga 
draugai Liepai Kalėdų dieną 
buvo suruošę šaunų pokilį, ku
rtame buvo sukviesti abiejų 
jaunųjų artimi giminės ir kai 
kurie- artimiausieji draugai. 
Vakaras praleistas draugiškoj 
ii’ nuoširdžioj nuotaikoj.

Jaunieji gavo daug puikių 
ir brangių dovanų nuo abiejų 
giminių ir tėvelių. Be kitko, 
beje, gavo didelį čekį... Jis 
buvo nuo jaunosios tėvelių, 
draugų Liepų.

Kada susižiedavusieji, Lili
ja su Juliumi, apsives, kol kas 
niekas nežino. Tai paslaptis. 
Tai bus, pagaliau, judviej.ų 
dalykas, šių žodžių rašytojas 
tegali tik palinkėti jaunie
siems daug, daug laimės!

Svečias.

IWO centralinėje raštinėje, 
80 Fifth Ave., N. Y., dieno
mis ir vąkarąis ima krūtines 
X - s p įn d ulių pa v e i k.s 1 u s.

Vaikų mityba yra svarbia 
apsigynimo dalimi ir į tai 
valdžia nori kreipti dar di
desnės atydos dabar, karo me
tu.

Perviršinių Produktų Tur
gaus Administracija iki šiol 
teikdavo veltui produktų, ap
rūpinimui apie 12-kos tūks
tančių didžiojo New Yorko 
mažamečių vaikų užkandžiais, 
paruošiamais vaikams apie 
114-kos visuomeniškų ir priva- 
tiškų įstaigų, daugiausia, pa
silinksminimo centruose. Bet 
reikalingų tokio priedinio mai
tinimo esą žymiai daugiau. 
Vaikams maitinti tinkamų 
mieste esą 300 įstaigų, bet 
joms trūkstą liuosnorės pagal
bos.

Adm.vedėjas šiai sričiai, p. 
I-lorch, atsišaukė į moteris pa
dėti sudaryti savo susiedijose 
Vaikų Maitinimo Programas.

New Yorko Times Square 
bus atdaras sutinkantiem 
Naujus Metus, kaip kas me

tai.. . '

I Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm-’ 
-5 ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

r»<\ .nuu

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

K. ir N. KULBOKAI

^DEFENSE

A\.I| Al M)| RRiMOHK t 'HtBANK

BUY 
UNITED 
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SAVINGS 
BONDS 

ANDSTAMPS

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.
7. Lie. No. L1080

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Scena iš judzio "‘Mergina iŠ Leningrado”, su dideliu 
pasisekimu dabar rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Vaizde matome merginas giliuo
se snieguose ir šalčiuose, čia pat einant mūšiams, jieš- 
kant sužeistųjų ir teikiant pirmąją pagalbą.

Vasario 1 February
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

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

IGREEN STAR BAR~& GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS S

Miestan Privažiavo Daug 
Svečių

Šimtai* tūkstančių newyor- 
kiečių išvažiavo į užmiesčius 
poilsiauti - svečiuotis Kalėdo
mis, tačidu, kaip aprokuoja 
trafiko tėmytojai, kur kas 
daugiau svečių iš užmiesčių 
pribuvo miestan.

Tik vienu Holland Tuneliu 
iki 10, v. v. praleista 43,000 
mašinų, o George Washington 
Tiltu—34,200,' vieh Kalėdų 
dieną.

Gelžkelių ir busų linijomis 
padvigubinta, kitur patrigu
binta patarnavimas, tačiau ir 
taip ant kai , kurių busų, ir 
traukinių pritrūko vietų. Pa
daugintas traukinių ir busų 
kursavimas būsiąs palaiko
mas iki po Naujų Metų.

Daugelis žydų karių kem
pėse atsisakė Kalėdų atosto
gų, kad daugiau krikščionių 
karių galėtų pasiliuosuoti.

BROOKLYN .

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

JAU SKAITĖTE 
14 ... ŠIMTŲ ... 14

Tai yra juokų knyga, pirma 
lietuvių kalboje su tiek daug 
juokų. 14 šimtų 14 įvairių 
įvairiausių juokų, ir 80 visokių 
patarimų, eilėraščių ir links
mų dainelių.

Nedaug bus išleista, nes ant 
visko pakilo kainos; labai 
daug kainuoja spausdinimas.

Užsisakiusiems iš anksto, 
vardai bus patalpinti juokų 
knygoje, Taipgi bus pagarsinti 
per radio. Kreipkitės į N. J. 
Radio Centrą, Juozas Ratkus, 
809 Harrison Ave., • Harrison, 
N. J.

Telefonas Harrison 6-0786
KNYOOS KAINA $1.80

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givian 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Ev 4-8698

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

MATEUSAS SIMONAVIČIUS
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.

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

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8808

D16iIO.Il



