
JAPONU BOMBININKAI DEGINA IR AMO NUGALUOTA MANILĮ
ŽEMAI SKRISDAMI, 

JAPONAI ŠAUDO 
ŽMONES GATVĖSE
Manila, gruod. 28. — Ja

ponų orlaiviai vakar per 3 
valandas ir 17 minučių įnir- 

, tusiai bombomis degino ir 
ardė beginklį Filipinų mies
tą Manilą ir, žemai skrisda
mi, šaudė iš kulkasvaidžių 
žmones gatvėse. Tuom žy
giu japoniški banditai su
griovė bei sudegino istori
nes bažnyčias, kolegijas, li- 

• gonines, valdžios rūmus ir 
daugelį darbininkų name
lių; užmušė bent 40 žmonių 
ir sužeidė 150.

Tokį žmogžudišką užpuo
limą ant Filipinų sostinės 
Manilos japonai padarė už 
30 valandų po to, kai Mani
la buvo paskelbta atviru, 
nekariniu miestu, visiškai 
nuginkluota ir iš jos iš
traukta visos amerikiečių ir 
filipiniečių karinės jėgos. 
Nebuvo palikta nė vienos 
priešlėktuvinės kanuolės 
miestui ginti.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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CHURCHU a SAKE AMWIIKOS KONGRESUI: FAŠISTAI 
BUS SUPIRKTI BENDROMIS TALKININKŲ JĖGOMIS

Angly Ministeris Pirmininkas Numato, 
Jog 1943 Metais Talkininkai Pradės

Galingus Veiksnius prieš Fašistų Ašį
Churchill Išreiškė Gilią Pagarbą Sovietą Kovotojams prieš Nacius ir Chiną Apsigynimui 

nuo Japoną; Nurodė Daug Didesnes Talkininką Jėgas, Tik Ragino Jas Visas Su- 
mobilizuot, kad Užtikrint Pergalę prieš Nuožmius Užpuolikus

Pragariniai Barbarai
Washington. — Valstybės 

ministeris Cordell Hull pa
vadino japonus “pragari
niais barbarais” ir naciš
kais žmogžudžiais už tokį 
gengsterišką, žmogžudišką 
užpuolimą visiškai beginklio 
miesto Manilos.

Net buvęs taikstytojas 
(appyzeris) sen. Wheeler 
pareiškė, kad Amerika Atsi
leis tiem “pusiau lauki
niams” japonams.

Washingtone tarp kong- 
resmanų ir senatorių užvirė 
didžiausias apmaudas ir 
kerštas prieš tą žvėrišką 
japonų žygį.

Ko Japonai Pageidauja 
Iš Filipiniečių

Manila.—Japonai per ra
diją iš Tokio atsišaukė į Fi
lipinų prezidentą Quezpną, 
kad Filipinų kariuomenė 
veiktų išvien su japonais 
prieš Ameriką; tuomet, gir
di, japonai pripažintų Ma
nilą atviru miestu ir dau
giau nebombarduotų jos.

Amerikos ir 25-kių 
Talkininkų Frontas

Washington. — Jungtinės 
Valstijos sudarė bendrą kari
nę tarybą su Anglija.

Prezid. Roose veltas tarėsi 
su Sovietų ambasadorium 
Maksimu Litvinovu, su Chini- 
jos ambasadorium ir su atsto
vais Holandijos ir kitų talki
ninkų, taipgi su pasiuntiniais 
draugiškų respublikų iš Loty
nų Amerikos.

Prez. Rooseveltas po tų pa
sitarimų pareiškė, jog sėkmin
gai yra vienijamas šios šalies 
frontas su 25-kiais talkininkų 
kraštais ir kad tatai užtikrins 
sumušimą Vokietijos, Japoni
jos ir Italijos.

Atremia Japonus
Manila, gruod. 28. — Ame

rikiečiai, įtūžusiai kovodami, 
atremia japonus už 54 mylių 
į pietus nuo Manilos ir už apie 
100 mylių į šiaurius nuo jos.

Nuskandino Japonų Lajvą
Washington. — Rombiniai 

Amerikos orlaiviai Filipinuose 
nuskandino vieną japonų lai
vą su kareiviais ir sužeidė ki
tą. Japonų bombininkai patai
kė j du amerikinius naikintu
vus, bet tik visai menkai juos 
tesužeidė.

Ii *'+*?)

Sutartine Anglijos, Amerikos ir Sovietų Sąjungos užmuš tą fašistų pabaisą

OFICIALIAI AMERIKOS
PRANEŠIMAI

Washington, gruod. 26. — Jungtinių Valstijų karo 
departmentas šiandien išleido tokį pranešimą:

Filipinų Sritis — Generolo D. Mac Arthuro štabas 
praneša, kad jis perorganizavo ir sustiprino pozicijas, 
kurias mūsų kariuomenė gina Lingayen Įlankos ruožte. 
Buvo sėkmingai atremtos atakos, kurias japonai kar
totinai darė. Yra ženklų, kad japonų kriuomenė šioje 
srityje gavo stambių pastiprinimų.

Pranešama apie veiklias kautynes ir kituose Luzon 
salos frontuose.

Vėlesnis karo departmento pranešimas sakė:
Lingayen Įlankos srityje šiuo tarpu yra vedama tik

tai kanuolių dvikova.
Priešai daro vis stipresnį spaudimą Atimonan sri

tyje, į pietų rytus nuo Manilos. Ypač smarkiai veikė 
priešų orlaiviai per paskutines 24 valandas.

Jungtinių Valstijų Laivyno pranešimas:
Tolimieji Rytai — Pasitvirtina pranešimai apie Ame

rikos submarinų žygius Kalėdų dieųoje. Admirolas 
Hart pažymi, kad buvo nuskandinta vienas priešų 
transporto laivas ir vienas minų graibytojas. Turbūt, 
nuskandinta ir kitas transporto laivas ir vienas laivas, 
aptarnavęs jūrinius japonų orlaivius.

Manila tapo paskelbta atviru miestu pagal sąlygas 
Hagos tarptautinės sutarties, padarytos 1907 metais.

Vįdurinis Pacifikas — Neteisingi yra priešų prane
šimai, būk 3,000 Amerikos jūreivių ir marininkų gynė 
Wake salą. Amerika ten turėjo mažiau kaip 400 ofi- 
cierių ir jūreivių-marininkų iš viso. Apie 1,000 civilių 
žmonių toje saloje dirbo statybos darbą; tai gal todėl 
priešai pareiškė, būk jie paėmę nelaisvėn 1,400 ameri
kiečių.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Washington. — Anglijos 
ministeris pirmininkas W. 
Churchill gruod. 26 d. kal
bėjo bendrai sesijai Jungti
nių Valstijų kongreso atsto
vų rūmo ir senato, kurie su
sirinko senato bute. Chur
chill sakė, kad Anglija ir 
Jungtinės Valstijos galės 
1943 metais pradėt plačius 
ofensyvos veiksmus ir, galų 
gale, baigtinai primuš nuož
miąsias fašistų šalis, nors 
kova bus sunki ir ilga.

Churchill pareiškė, kad 
Anglija, Amerika, Sovietų 
Sąjunga ir Chinija pamati
niai turi daugiau jėgų už 
fašistų Ašį, bet tos jėgos 
nebuvo priruoštos. Dabar 
jos mobilizuojamos ir daro
ma planai sutartiniems tal
kininkų žygiams.
PAGARBA AMERIKAI IR 

SOVIETAMS
Anglų ministeris pirmi

ninkas Churchill išreiškė 
džiaugsmą ir nuoširdų dė
kingumą Jungtinėms Vals
tijoms už pagalbą prieš na
cius.

Jis su gilia pagarba atsi
liepė apie “garbingą Rusi
jos armijų ir jos žmonių gy
nimą savo gimtinės žemės” 
ir leido suprast, kad Sovie
tai gal taipgi darys karo 
veiksmų prieš Japoniją.

CHURCHILLIO KALBA
Churchill tarp kitko sa

kė:
“Aš čia atvykau pasitart 

su Jungtinių Valstijų pre
zidentu ir daryt bendrai vi
sus mūsų karinius planus, 

- -- -■ į kurie būtinai reikalingi sek-
pietus nuo Kalugos; Vysoki-1mingam karo vedimui.

Sovietai Atėmė Eilę 
Miestų nuo Nacių

Maskva, gruod. 28. — So
vietų kariuomenė per dieną 
nugrūdo vokiečius 20 mylių 
tolyn atgal Leningrado - Vol- 
chovo fronte ir eina linkui Le
ningrado atliuosavimo nuo na
cių apgulos.

Maskvos radijas praneša, 
kad Sovietai atkariavo nuo 
vokiečių šiuos svarbius mies-! 
tus: Lichviną, apie 30 mylių į

ničą, tarp Lichvino ir Bielevo, 
ir patį Bielevą; Novosilą, 32 
mylios į rytus nuo Oriolo; Ti- 
mą, apie 40 mylių į rytus nuo 
Kursko, ir Melechovo, į ry
tus nuo Bielgorodo, apie 50 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Charkovo. Raudonarmiečiai 
taipgi atgriebė desėtkus kai
mų ir miestelių.

Vokiečiai, traukdamiesi, 
kasė po keliais net iki 600 
nų per kilometrą. Sovietų 
periai išrankiojo tas minas.

pa-
mi-
sa-

Anglija Pilnai Susitarė 
Su Sovietais

London. — Pranešama, 
Anglija pilnai susitarė su 
vietų Sąjunga kas liečiai karo 
vedimą ir hitleriškos Vokieti
jos sunaikinimą ir “prisiarti
no” prie tautinių klausimų 
sprendimo po karo.

jog
Šo

nemažinate žiaurumo tų iš- ti tegali tiktai laikas, drąsa 
bandymų, kuriuos jūs dar.ir neatlaidžios pastangos, 
turėsite kentėti. Prieš mus 
yra išstatytos milžiniškos 
jėgos. Mūsų priešai yra į- 
nirtę, pilni pykčio. Jie yra 
begailestingi. Tie piktada
riai ir jų šaikos, kurie įstū
mė savo tautas į kelią karo 
ir užkariavimų, žino, kad 
jie bus pašaukti į baisią at
sakomybę, jeigu jie negalės 
ginklais sudaužyti tautas, 
kurias jie užpuolė.

“Jie turi susikaupę didžią 
daugybę visokių karo pabū
klų. Jie turi aukštai išlavin
tas ir disciplinuotas armi
jas, laivynus ir orlaivynus. 
Jie yra nuo seniai išsidirbę 
planus ir subrandinę savo 
tikslus. Jie neapsistos ties 
jokiu nuožmumu ar- vyliū- 
gyste. f

vTai yra tikra tiesa, jog 
mes savo pusėje turime kur 
kas daugiau žmonių jėgų ir 
medžiagų, negu jie. Bet dar 
tik dalis mūsų jėgų ir gali
mybių tėra sumobilizuota ir 
išvystyta, ir mes (Anglija 
ir Amerika) turėsime dar 
daug ko išmokti žiauriame 
karo moksle.

“Mums prieš akis, todėl, 
be abejo, stovi laikas siel
vartų. Tuo laiku mes pra
rasime kiek savo žemių, ku
rias atgriebti bus sunku ir 
daug kaštuos. Mus laukia 
daugelis nusivylimų ir stai
gių, nesmagių žinių pirma, 
negu mes pilnai sutelksime 
visas galimas mūsų jėgas.

JAU PADARYTA DIDELI 
PASIRUOŠIMO 

ŽINGSNIAI
“Jeigu Vokietija būtų mė

ginus įsiveržt į Anglijos Sa
las po francūzų susmukimui
1940 birželyje ir jeigu Japo
nija būtų paskelbus karą 
Anglų Imperijai ir Jungti
nėms Valstijoms apie tą pa
tį laiką, niekas negali pasa
kyt, kokias pragaištingas 
nelaimes ir žiaurias kančias 
mes gal būtume turėję nu
kentėti. Bet dabar, pabaigoj
1941 mjgtų gruodžio mėn.> 
mes esame jau labai toli nu
žengę nuo pirmesnio lėto 
ėjimo taikoje/ų sėkmingus 
prisirengimas visuotinam 
karui.

“Karo reikmenys jau pra
dėjo plačiai plaukti iš Ang
lijos dirbyklų. Padaryta 
milžiniški žingsniai pirmyn 
pertvarkyme Amerikos pra
monės kariniams tikslams, o 
kad dabar ir Jungtinės Val
stijos yra kare, tai jau kas
dien galima duoti karinių 
pabūklų užsakymus, kurie 
per metus ar aštuoniolik^ 
mėnesiu nuo dabar atneš 
tokių vaisių kariškai mūsų 
jėgai, kokių nebuvo mato
ma ar numatoma diktato
riškuose kraštuose.
1943 MET. BUS GALIMI 

PLATŪS VEIKSMAI 
PRIEŠ FAŠISTUS

“Jeigu bus dedamos visos 
i pastangos, jeigu nieko ne-

JIE NUO SENIAI RUO- bus sulaikoma, jeigu visa 
ŠĖSI KARUI, KUOMET žmonių jėga, smagenų jėga, 

MES PASITIKĖJOME
TAIKA

“Per didesniąją dalį dvi
dešimties metų, Anglijos ir 
Amerikos jaunimas buvo 
mokomas, jog karas yra1

“Jungtines Valstijas už
puolė trys galingiausiai gin
kluoti diktatoriški kraštai 
-r- Japonija, Vokietija ir 
Italija; prasidėjo susirėmi- —-------- ,
mai, kurie tegal baigtis vie- * blogybė, ir tai tiesa; jis taip1 

pat buvo mokomas, kad jau 
nebūsią daugiau karo, ir ta
tai pasirodė klaida. Per di
desniąją dalį dvidešimties 
metų jaunuoliai Vokietijos, 
Japonijos ir Italijos buvo 
mokomi, kad užpuolimo ka- 

Čia Washingtone šiomis ras tai esanti kilniausia pa-

nu iš dviejų — arba mes 
juos nuversime, ar jie mus 
nuvers.
TVIRTYBĖ IR PASITIKĖ

JIMAS AMERIKOJ 
IR ANGLIJOJ «

“l 
atmintinomis dienomis aš 
atradau Olympišką tvirty
bę, gerai pamatuotą pasiti
kėjimą galutinu laimėjimu..

“Mes Anglijoj turėjome 
tokį pat jausmą tamsiausio
mis mums dienomis.
PRIEŠAI STIPRIAI APSI

GINKLAVĘ, BEGALI
NIAI ŽIAURŪS

“Aš esu tikras, kad jūs

reiga kiekvieno piliečio ir 
kad jis turi būti pradėtas, 
kaip tik yra priruošti tam 
pabūklai ir suorganizuoti 
žmonės. Mes ėjome taikos 
pareigas ir dirbome taikos 
darbus. Jie darė sąmokslus 
ir planus karui. Tatai, su
prantama, pastatė mus An
glijoj , ir dabar stato jus 
Jungtinėse Valstijose į blo
gesnę padėtį, kurią pataisy-

vyriškumas, narsa ir pilie
tinė dorybė angliškai kal
bančiojo pasaulio, su visa 

’ eile jo ištikimų, draugiškų 
arba sąjunginių bendruome
nių fr valstybių, jeigu visa 

; tai bus neatlaidžiai taiko
ma paprastam, bet aukš
čiausiam tikslui, — aš ma- 
nau, jog galima b*tų tikė
tis, kad 1942 metų pabaigo
je 'mes būsime tikrai geres
nėje padėtyje, negu dabar. 
O 1943 metai duos mums 
galimybės pradėt veikti pla
čiąja plotme.
SUNKUS IR ILGAS KA

RAS, BET KILNUS Į
“Gal kai kurie žmonės.) 

bus nesmagiai nustebintu 
arba pajus nusiminimą tam 
momentui, kuomet aš sa
kau, kaip ir jūsų preziden
tas, jog karas bus ilgas ir 
sunkus.

“Mūsų žmonės nori žinoti 
(Tąsa 5-me pusi.) B
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Naciai Provokuoja Turkiją
Vienu kartu atėjo žinios iš Sovietų Są

jungos ir Turkijos, kad naciai, atsidūrę 
blogoj padėtyj Sovietų Sąjungoj, pradėjo 
pasiutusiu įnirtimu provokuoti Turkiją 
karan prieš Sovietų Sąjungą. Turkijoj 
yra nacių ambasadorium paskilbęs šnipų 
vadas von Papen, kurį Amerika 1917 
metais išvijo iš mūsų krašto už šnipų 
veiklą. Jis ir jo šaika skelbia melus, būk 
Sovietų Sąjunga kėsinasi ant Turkijos 
laisvės. Bet tie melai neturi pasisekimo, 
nes Turkijos žmonės pamena 24-rių me
tų Sovietų Sąjungos draugiškumą linkui 
Turkijos.

Turkijoj patirta, kad naciai siekia, 
idant jų submarinas nuskandintų kokį 
Turkijos prekybos laivą Juodosiose Jū
rose ir kaičią suversti ant Sovietų Są
jungos. Turkijos spaudoj plačiai apie tai 
rašo ir gal būti tas iš kalno iškėlimas 
nacių provokacijų į niekus pavers nacių 
pastangas.

Paiki Sovietų Karo Atsarga
Kaip žinome, dalis Amerikos laikraščių 

buvo nepatenkinti, kad Sovietų Sąjungos 
valdžia ir armijos komanda ilgai nepri
leido užsienio korespondentus prie karo 
fronto. Ta Sov. Sąjungos atsarga kaip 
kuriuos nervavo. Sovietų priešai, hitle- 
rizmo šalininkai, kaip “Draugas,” “Nau
jienos,” “Keleivis” ta proga kėlė bai
siausi skandalą, triukšmavo, kaip tai So
vietai neprileidžia korespondentų!

Karo sąlygose labai reikalinga atsar
ga. Dabar sutinka eilė Amerikos laik
raštininkų, kad Sovietai labai gerai (Ja
re, kad jie mokėjo slaptybėj išlaikyti Ka
ro fronte armijų veiksmus ir paruošimą 
rezervų. Taip ir Edgar Ansel Mowrer 
iš Washington rašo, kad Sovietai sugebė
jo suorganizuoti ištisas naujas armijas 
užfrontėj, visai naciams nežinant. Ir ka
da tos armijos buvo paruoštos, tai Rau
donosios Armijos komanda metė jas 
Rostovo, Maskvos ir Leningrado fron- 
tuosna ir visus nacių planus sumaišė.

Kad tūli korespondentai labai neat
sargūs, ką tik sužino, tai tuojau visam 
svietui paskelbia, tai mes jau rašėme. 
Aną kartą jie apstojo Sovietų Sąjungos 
atstovą Litvinovą ir klausia: “Ar Sovie
tai kariaus prieš Japoniją?” Kiekvienas 
supras, kam tokis klausimas gali patar
nauti.

F

Lietuviai Didvyriai Kovoje 
Prieš Nacizmą

Raudonojoje Armijoje, kuri taip did-
I vyriškai kovoja prieš .Vokietijos nacius, 

Italijos fašistus ir kitus barbarų talki
ninkus dešimtys tūkstančių yra ir lietu
vių kovotojų. Jie kovoja, kad sumušus 
tą baisųjį barbarizmą ir išlaisvinus Lie
tuvą ir kitas nacių pavergtas tautas.

Karo sąlygose sunku gauti smulkių ži
nių apie lietuvius kovotojus. Laikraščiai 
ateina • retai ir ne visi.. Vienok, 
“Pravdos” iš liepos 23 dienos, rugpjū
čio 3, 14 ir 21 dienų ir rugsėjo 17 ir 20 
dd. laidose tilpo tūkstančiai vardų žmo
nių, atsižymėjusių kovoj prieš barbarus 
hitlerininkus. Jie buvo Sovietų Sąjungos 

K valdžios apdovanoti už kovingumą. Mes 
■ randame nemažai ir lietuvių vardų ir pa

vardžių.
Leitenantas Jonas Burba, komandie

rius priešlėktuvinių kanuolių batarejos 
Leningrado fronte, apdovanotas “Raudo
nosios žvaigždės” ordenu už numušimą 
kelių nacių lėktuvų.

Leitenantas P. Kovūnas, komandie-

rius lauko patrankų batarejos, apdova
notas ir aprašyta, kaip jo patrankos 
sėkmingai naikino nacių tankus, pėsti
ninkus ir kanuoles.

Tarpe apdovanotųjų “Raudonosios 
žvaigždės” ženklais mes randame seka
mus lietuvius: Jonas Gudas, majoras 
Vladas Dubalis, Aleksas Valička, leite
nantas Mikas Labusas, pulkininkas Jo
nas Žukas, leitenantas Andrius Rakic- 
kas, kapitonas Adomas Miežys, leitenan
tas Simas Kvietkevičius, raudonarmietis 
Jokūbas Krimnis, Z. Nemirauskas, Si
mas Žukauskas, ir Jonas Macevičius.

Garbės ženklais apdovanoti yra: Si
mas Virbickas, Petras Kaluckas ir 
liksas Kišius.

Lenino vardo ženklais apdovanoti 
lietuviai: leitenantas S. Ceckis, jūrinin
kas Vaclovas Žukauskas, kapitonas Vik
toras Žukas, seržentas Andrius Vargas, 
kapitonas Mikas Klimas, leitenantas 
Vac. Jūra, ir eiliniai Viktoras Račkaus
kas ir Zigmas Kuzmickas.

Garbė lietuviams kovotojams, kurie 
kaujasi prieš barbarišką fašizmą, žmo
nijos priešą! Pasmerkimas tiems lietu
viams, kurie tarnauja Hitleriui, skelb
dami jo propagandą!

Fe-

yra

“Naujienos” Nori Diktuoti
Sovietams

“Naujienos” (No. 301) tauškia prieš 
Sovietų Sąjungą, kodėl valdžioj yra Mo
lotovas, kodėl jis vis užima užsienio ko
misaro vietą.

Ponas Grigaitis per 24 metus “vaja- 
vojo,” kad padiktavus Sovietų Sąjungos 
liaudžiai, kokią tvarką ji turi namie tu
rėti. Tas jo pastangas devyni vėjai iš
blaškė. Tai dabar Grigaitis užsimanė, 
nors Molotovą iš užsienio komisaro vie
tos išmesti. Mes manome, kad tai yra 
Sovietų Sąjungos liaudies reikalas ir 
“Naujienų” pastangos ir vėl nueis vėjais.

“Naujienos” Nori Viską Žinoti
Karo sąlygose reikia laikytis, kad kuo 

mažiau išsitarus tokių dalykų, kurie gali 
priešui pasitarnauti. Karo sąlygose skel
biama: “Laikyk liežuvį už dantų!... At
mink, kad ir sienos turį ausis!”

Bet Grigaičio “Naujienos” nori, kad 
Amerika, Anglija ir Sovietų Sąjunga pa
sakytų joms visas paslaptis. “Naujienų” 
No. 301 reikalauja žinoti, nes “visuome
nė turi teisę žinoti, kas dedasi tarptau
tinėj politikoj.” Jos nepasitenkina tuo, 
ką Maskva pasakė Amerikos ir Anglijos 
valdžioms dėl Sovietų Sąjungos ir Japo
nijos santykių. Grigaitis spiriasi, kad 
būtinai ir jam turi Maskvos, Washing- 
tono ir Londono valdžios visus planus 
pasakyti, na, o žinoma, pasakymas vie
šai reikštų išduoti savo planus Japoni
jai, nacių Vokietijai ir fašistų Italijai.

Gaila, bet “Naujienos” tokių planų ne
gaus. Kiekvienas supranta, kad karo 
sąlygose tokius planus gali žinoti tik tie, 
kam tas reikalinga. Kiekvienas supran
ta, kaip negudrūs buvo tie koresponden
tai, kurie klausė Litvinovo< ar Sovietai 
skelbs karą Japonijai.

Kiekvienas supranta, kad negali Ame
rikos valdžia pasakyti, kokius ji daro 
žygius Ramiajame Vandenyne Japoni
jos sukriušinimui. Kiekvienas supranta, 
kad Churchill su savo patarėjais, vyk
damas į Washingtoną negalėjo “Naujie
noms” pranešti, taip pat negalės ir pra
nešti, kad ir kaip jis išvažiuos atgal. 
Atrodo, kad teks “Naujienoms” apsieiti 
ir Sovietų Sąjungos planus nesužinojus.
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Raudonoji Armiją nacius grūdą is savo socialistinės žemės.
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Pirmadienis, Gruod. 29, 1941

Sovietų Sąjunga po Šešių 
Mėnesių Karo

Gruod. 22 dieną sukako dešimts dienų, užkariavo 
j lėktuvų pagalba, Kretos sa
lą į dešimts dienų. KiekvieT 
nas užkariavimas padidino 
jo karines jėgas ir poten- 
ciales karo gamybos pajė
gas. Kiekvienas laimėjimas 
stiprino jo jėgas.

“Veik be išimties visi ma
nė, kad Hitlerio užkariavi
mas Rusijos eis su tokia pat 
sparta, kaip pirmesnės per
galės... Vokiečių teritori
niai žygiavimai buvo dide
li. Lygiai viena savaitė pc 
užpuolimo Hitlerio Aukšto
ji Komanda išleido dvylik? 
pareiškimų, kurie buvo pa
skelbti , su dideliu pasidi 
džiavimu, kad nacių me
chanizuotos jėgos pasiete 
Minską, kad rusų pusė mi 
liono armija apsupta i1 
laukia sunaikinimo, kad na 
ciai sunaikino 2,233 rus1 
tankus, 4,107 orlaivius, < 
naciai neteko tik 150 oriai 
vių.”

Toliau laikraštis išskait 
liuoja, kaip' nacių armija č 
jo vis pirmyn, kaip Hitlerį 
gyrėsi, kad šimtais tūkstan 
čių ima rusus į nelaisve 
Stalino Linijoj, Kijevo sri 
tyj, kaip dešimtimis tūks 
tančių naikiria Sovietų tan 
kus ir orlaivius.

Aukščiausio klimakso pa 
siekė Hitlerio pasigyrimai 
tai spalių 3 d., kada jis par
važiavo iš fronto į Berlynr 
ir Sportspalaste paskelbė 
kad “nacių vėl gigantiškas 
ofensyvas pradėtas prieš 
Rusiją 48 valandos atgal 
kad būk naciai jau suėmę 
2,500,000 rusų į nelaisvę, su
naikinę 18,000 tankų, 14,500 
orlaivių ir kad Ilusija jau 
taip sumušta, kad ji nieka
dos negalės-atsipeikėti, kad 
pradėtas vokiečių ofensyvas 
galutinai Rusiją nuims nuo 
žemlapio ir panaikins, kai
po karo jėgą, kad Anglija 
jau vėl tik viena lieka ka
riauti.” Nacių pasigyrimai 
lapkričio 8 dieną pasiekė to, 
kad jie vėl garsiai triūbi-

puse metų arba šeši mene-' 
šiai nuo budeliško Hitlerio 
ir j*o gaujų užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos. Hitleris 
mobilizavo prieš Sovietų Są
jungą didžiausias pasaulyje 
jėgas, kokių dar niekados 
pirmiau niekur nebuvo. Jis 
tą patsai pareiškė po slap
to užpuolimo. Prieš Sovie
tų Sąjungą buvo mesta na
ciškos Vokietijos, fašistinių 
Italijos, Finliandijos, Veng
rijos ir Rumunijos karo jė
gos. Hitleriui gelbėjo fašis
tiniai legionai Franci jos, Is
panijos, Danijos, ir visų pa
vergtų kraštų. Hitleris prieš 
So,vietų Sąjungą turėjo vi
sos Vakarinės ir Centrali- 
nės Europos industriją. Jam 
nestokavo tankų, orlaivių, 
kanuolių ir kitų ginklų. Jo 
armijai teko ginklai Čecho- 
slovakijos, Francijos, Belgi-' 
jos ir kitų šalių. Jo armi
jos apginklavimui dirbo* vi
sos Europos industrija. Ir 
ne tik Hitleris manė į še
šias savaites užkariauti So
vietų Sąjungą, bet net jo 
priešai manė, kad Hitlerio 
armijos sukriušins Raudo
nąją Armiją, užkariaus So
vietų Sąjungą.

Kongresmanas M. Dies, 
kuris visas laikas žiauriai 
puolė Amerikoj darbininkus 
ir piktai nusistatęs prieš 
Sovietų Sąjungą, pranaša
vo, kad Hitlerio gaujos už
kariaus Sovietų Sąjungą į 
30 dienų. • Lietuviški pro- 
hitlerininkai iš “Naujienų,” 
“Draugo,” “Vienybės,” “Ke
leivio” ir panašios spaudos 
trynė rankas, džiaugėsi, kė
lė Hitlerio pergalei pares. 
“Vienybė” net specialį nu
merį išleido, siuntė pasvei
kinimus Hitlerio berneliams 
Lietuvon, pranašavo, kad 
Hitlerio armiją pereis per 
Raudonąją Armiją, kaip 
“peilis per sviestą.” “Kelei
vis” dan ir No. 50 tauškia 
niekus, kad toki maršalai, 
kaip Vorošilovas ir Budio- 
nas, negali prilygti prie Hit
lerio mokytų armijos vadų..

Hitlerio iš pasalų užpuo
limas, pradėtas prieš Sovie
tų Sąjungą, turėjo daugiau 
pirmenybių. Jo armijos 
greitai žygiavo pirmyn. So
vietų Raudonosios Koman
dos vadai priešakyj su karo 
strategu Juozu Stalinu tu
rėjo planą trauktis atgal ir 
naikinti kiek tik galima 
Hitlerio gaujų, jo ginklų, 
tuo kartu gilumoj Sovietų 
Sąjungos paruošti naujas 
jėgas ir a p s i ginklavimą 
kontr-of ensy vai.

Amerikoj veik išimtinai 
visa turčių spąuda, joj ben
dradarbiaujanti karo “stra
tegai” manė, kad nėra nei 
kalbos, kad Hitlerio armija 
bus pergalinga. Vieni iš jų 
statė klausimą, į kiek die
nų, kiek savaičių. Kiti siū
lė Raudonajai Armijai 
“bėgti,” “bėgti net už Ura
lu . kalnų.”

Tą pripažįsta po šešių 
mėnesių karo “New York 
Times,” gruodžio 21 d. re
dakciniame straipsnyje, kur 
tarpe kitko rašo:

“Kada Hitlerio armijos 
be persergėjimo užpuolė 
Riūsiją išilgai 2,000 mylių 
frontą, rytą birželio 22 die
ną, tai visas pasaulis turėjo 
mintyj pirmesnius nacių pa
sisekimus. Hitleris užkaria
vo Lenkiją į tris savaites, 
Holandiją į keturias dienas, 
Belgiją į dvi savaites, Fran- 
ciją į mėnesį laiko. Jis su- 
kriušino Jugoslaviją į de
šimts dienų, Graikiją į kitas

no, būk Sovietų Sąjunga 
kare neteko net 10,000,000 
žmonių, kad Sovietų orlai- 
vynas jau senai išnaikintas 
ir kad “nuo šių smūgių jo
kia armija pasaulyj, net ir 
Rusijos, negali atsigauti.”

Taip hitlerininkai diena 
iš dienos triūbi j o apie savo 
pergales, gi jų šalininkai ir 
lietuvių tarpe — “Naujie
nos,” “Keleivis,” “Draugas” 
ir Ko. tas žinias spausdino 
kaipo faktus ir dar pridė- 
lavo iš Berlyno nacių su
fabrikuotą propagandą ir 
Hitlerio agento Prano An- 
:evičiaus melus.

Kada Hitleris sutraukė 
tankų, tūkstančius 

ir 750,000 karių

juos išvijus iš Sovietų ša: 
lies.

šeši mėnesiai karo Sukac
ko prie sąlygų, kada Rau
donoji Armija perėjus į 
kontr-ofensyvą nuo Šiauri
nio Didjūrio iki Azovo Jū
rų visu frontu varo atgal 
Hitlerio “neįveikiamas” jė
gas. Miestus po miestų, 
kaimus po kaimų atsiima. 
Ji naikina diviziją po divi
zijos. Hitleris šimtais ne
tenka tankų ir kitų ginklų.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

.4,000 
blaivių 
ien prieš Maskvą, tai jis 
uvo tikras, kad Sovietų Są
augos soostinę paims. Hit- 
3rio gaujos užėmė Rostovą 
nt Dono ir gyrėsi, kad 
r eitai pasieks Baku žibalo 
altinius. Hitlerio barbarai 
ikstančiais žudė Sovietų 
ąjungoj žmones, vien Ki- 
jve išžudė 53,000 civilių, 
risiuntė į Ukrainą savo 
onus ir komandierius.
Ir štai gruodžio pradžioj 

Raudonosios Armijos rezėr- 
ai ir nauji žieminiam ka
ili ginklai pasiekė frontą, 
ilarš. Timošenkos vedama 
Raudonoji Armija sunaiki- 
io nacių, “Keleivio” išgar
into maršalo von Kleisto, 
ėgas pietų fronte, atsiėmė 
Rostovą, nugrūdo nacius 
inkui Mariupolio. Tuo kar
šu Maskvos fronte Raudo
noji Armija perėjo į kontr- 
ofensyvą vadovystėj gene
rolo Žukovo, sumušė “Kelei
vio” išgarbinto nacių mar
šalo von Bocko jėgas, atsi
ėmė Kalininą, Kliną, Volo- 
kolamską, grūda nacius lin
kui Smolensko. Š i a u rių 
fronte Raudonoji Armija 
perėjo į kontr-ofensyvą, at
siėmė Tichviną, atidarė su
sisiekimą Maskvos su Le
ningradu, perėjo į užpuoli
mą prieš fašistus finus, kad

Nominuokite šiuos Kandi
datus į SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams
Jie apvalys SLA ir jo or

ganą “Tėvynę” nuo prona- 
ciškos smetoninės politikos 
ir sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.
B. F. Kubilius, 188

Boston, 
zidento.

L. Kavaliauskaite, 152 kp., 
Brooklyn, N. Y., ant vice
prezidento.

J. Miliauskas, 286 kp., Mc
Kees Rocks, Pa., ant se
kretoriaus.

J. žebrys, 136 kp., Cleve
land, Ohio, ant iždininko.

P. A. Jatul, 25 kp., Stough
ton, Mass., ir

St. Kuržinskas, 211 kp., Ma- 
hanoy City, Pa., ant iždo 
globėjų.

Dr. Johanna Baltrušaitiene, 
40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

Nominacijos prasidėjo 
lapkričio 1-nią, baigsis 
gruodžio 31-mą. Būtinai 
dalyvaukite patys nomina- 
ciniame susirinkime ir var
dan SLA gerovės balsuokite 
už šiuos kandidatus. Aplan
kykite ir pakalbinkite kitus 
SLA narius balsuoti už šį 
sąrašą. Apie pasekmes no
minacijų rašykite spaudon, 
taipgi praneškite mums 
šiuo antrašu:

SLA Narių Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook-
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Laiškas Hitlerio Kareiviui
Jonas Marcinkevičius

(Prisiųstas laišku anglų kalboje)
Hitlerio kareiviai, asmeniškai aš ne

pažįstu jūsų nei vieno, bet už tai per 
daug gerai pažįstu jūsų baisius darbus. 
Ir prieš eisiant kovoti hitlerinį siaubą, 
aš nusprendžiau pasikalbėti su jumis, 
kaip žmogus su žmogum, nors visas pa
saulis žino, kaip bjaurūs ir nežmoniški 
yra darbai, kuriuos jūs, Hitleriui reika
laujant, atliekate kiekvieną dieną, kiek
viename žingsnyje — darbai, kurie daug 
geriau pritinka vilkams arba tigrams, 
negu žmonėms. Klausykite, jūs Johann- 
sai, Fritzes, Karlai, klausykite visi kiti, 
kurie nešiojate žmonių vardus ir kurie 
esate siunčiami atlikti tuos baisiuosius 
darbus vardan Hitlerio!

Aš turėjau tėvą, motiną, brolius ir se
seris. Aš turėjau žmoną ir du mažu kū
dikiu. Mano tėvelis darė gyvenimą valy
damas lokomotyvus; mano motina būda
vo namie ir mezgė jam kojines; mano 
broliai ir seserys dirbo dirbtuvėje; o ma
no žmona prižiūrėdavo kūdikius ir rašo
mąja mašinėle nukopijuodavo apysakas, 
kurias aš parašydavau apie mūsų darbi
ninkus ir valstiečius. Jūs nepažinote ma
no tėvo, mano motinos, mano žmonos ar 
manęs paties. Mes nepažinome jūsų. Tas 
reiškia, kad tarpe mūsų nebuvo nei mei
lės, nei ginčų.

Tačiau vieną gražų rytą jūs įsiveržė- 
te į mūsų sovietinę žemę ir pradėjote 
naikinti viską, kas gyva, kas gražu ir ne
kalta. Mano tėvą, kuris ramiai sau ilsėjo
si šalia nuvalyto lokomotyvo, jūs užmu
šėte bomba; jūs paleidote į pelenus tuos 
namus, kuriuose mano senutė ir silpnutė 
motina buvo. Ir, beje, kaip jau žinoma, 
jūs šviną liejote ant motinų ir kūdikių, 
desperatiškai bėgančių iš baimės.

Mano sūnus jau ėjo devintus metus. 
Jis buvo tykus, gero būdo berniukas. Jis 
tik buvo pradėjęs lankyti mokyklą, ant 
kurios sienų, tarpe kitų garsių poetu ir 
protautojų, kabojo jūsų poeto Goethės 
atvaizdas. Jūs nužudėte šitą jauną kūdi
kį atvirame lauke, kur nebuvo nei vieno 
kareivio ir nei vienos kanuolės. Jūs su
draskėte jo kūną į kąsnelius kartu su 
jo žaisline armonikaitb, kurią jis taip 
brangino.

Mano žmona visuomet laikydavo vo
kiečius kareivius kultūringais žmonėmis. 
Bet fašistai ją taip bjauriai iškaneveikė, 

'jog ji metėsi po tanku, nes hitleristai sa
vo uniformose atrodė jai baisesni už tą 
pragarišką mašiną.

Jie sutriuškino ir sutrempė ją...
Nuo Kauno ir Zarasų iki Dvinsko, nuo 

Vilniaus iki Smolensko aš savo akimis 
mačiau Hitlerio baisiųjų kriminalysčių 
vaisius. Tartum būtų gauja alkanų vilkų 
ir šakalų — arba, geriau, kokių naujų ir 
žmonėms nežinomų baisių žvėrių — per
siautus tais keliais. Skaudu ir baisu bu
vo įsivaizduoti, jog tai yra darbas žmo
nių. Ne, aš maniau, kad tai turi būti tik 
piktas sapnas. Aš maniau, kad aš iš šito 
baisaus sapno pabusiu ir mano akys pa
matys dienos šviesą ir žmogus, tasai sut
vėrėjas tiek daug, kas yra gražu ir išdi
dų, vėl pasirodys žmogumi. Bet ne, tai 
buvo ne sapnas.

Kelias vedė toliau ir juo toliau aš ėjau, 
tuo baisesnis, tuo nepakenčiamesnis da
rėsi vaizdas prieš mane. Aš pervykau 
distriktus Minsko, Borisovo, per Ukrai
nos laukus, ir mano kraujas sušalo nuo 
baisenybės; mano širdis apsivertė mano 
krūtinėje pamačius moteris kulkomis 
pervertas, pažaliavusius mažų kūdikių 
lavonus, nužudytus senus žmones, degan
čius kaimus ir miestus. Buvę ramūs ar
tojai raitėsi mirties agonijoje prie savo 
liepsnojančių namų, kuomet jų žmonos 
ir dukterys, netekusios proto nuo žagini- 
mo ir mušimo, savo įspirtomis akimis

žiūrėjo į fašistų girtas orgijas arba bė
gančius nuo žmonių keršto. Mano gyslo
se kraujas sustingo, kuomet aš pama
čiau seną žmogų prikaltą, prie tvoros. Jo 
abi akys buvo išdurtos, o koks nors niek
šas dar į jo sustingusias rankas buvo įs
praudęs seną laikraštį. Iš jo akių skylių 
kraujas varvėjo ant' popieros, atrodė, jog 
šis vargšas senukas kraujo ašromis ap
verkia. netekimą pasitikėjimo žmogumi 
ir gyvenimu.

Aš mačiau žmones pernešant didžiau
sias baisenybes, kur tik Hitlerio gaujos 
įkėlė savo koją.

Kodėl? Kam tos visos nesuskaitomos 
kriminalystės? Kaip gi jūs galėjote tap
ti niekšais, tokiais paklusniais robotais, 
jog daleidote saujalei pabaisų, kurie vi
sai nebepanašūs į’ žmones, jus taip val
dyti?

Prasidėjo nuo to laiko, kai Goebbelsai, 
Rosenbergai, Streicheriai, von Wandri- 
nai ir visi kiti melagiai — “ideologistai” 
— žiauriai, pažeminančiai išvijo iš jūsų, 
Hitlerio kareiviai, šalies puikiausius pro
tus, prakilniausias širdis, kurie išsprūdo 
iš smogininkų nagu. Jie sudegino knygas 
garsiausių poetų, žymiausių mokslinin
kų, idant paslėpti nuo žmonių tiesos žo
dį. Jie užrakino nuo jūsų viską, kuomi 
žmonija didžiavosi praeityje ir kuomi ji 
didžiuosis šimtmečiais ateityje. Jie tiks
lingai sunaikino tikrąjį gyvenimo tiks
lą ir reikšmę. Pusiau pakvaišęs “filoso
fas” Banse darė viską, idant įrodyti, kad 
vokiečių tautos tautinis pašaukimas yra 
plėšti ir žudyti. Von Wandrin “išrado,” 
kad, nepaisant Biblijos, tikrasis rojus bu
vo ir visuomet bus Vakarinėje Prūsijoje. 
Homerį, Goethę ir Tolstojų jis išvadino 
kvailiais ir pakvaišėliais ir, dar daugiau, 
kad visa žmonija susidedanti iš “sub-žmo- 
nių,” išskyrus vokiečius, kurie yra die
vai. Jis teigė, kad kraujas, kuris teka 
vokiečių gyslomis,, yra visai skirtingas 
nuo to kraujo, kuris teka francūzų, ang
lų, rusų, lenkų, lietuvių ir kitų žmonių 
gyslomis. .

Visi šitie pakvaišę sapaliojimai lošė 
tiesiai į rankas Hitlerio, Himlerio, Goe- 
ringo ir visų kitų jūsų fiurjerių. Pagalba 
tokių knygų, kaip “Mein Kampf” (“Ma
no .Kova”) ir “The Myth of Twentieth 
Century” (Dvidešimto Šimtmečio Mi
tas”), taip vadinamo “gryno kraujo” teo
rijomis ir beprotiškomis idėjomis jie pa
darė jumis dvasiniais paliegėliais ir pa
siuntė jus—apakintus, apglušytus, be nu
garkaulio ir su sukaneveiktomis sąžinė-, 
mis—užkariauti visą pasaulį.

Argi galimas daiktas, kad jūsų siela, 
Hitlerio kareivi, būtų visai mirus?

Ne, aš dar vis nenoriu tam tikėti.
Ar jums nedaro gėdos Hitlerio darbai 

ir skymai? Ar jums nedaro gėdos “fiur- 
jeris,” kuris ciniškai pareiškė, kad jis 
gali visai šaltai ant savo sąžinės pasiim
ti trijų milijonų vokiečių gyvybę, o pas
kui tą skaičių padidino iki dešimties mi
lijonų; kuris pareiškė, kad jis gali išnai
kinti visas kitas tautas, ypatingai sla
vus? Kuris gamina kanuolės vietoje 
sviesto, amuniciją vietoj duonos? Ar jūs 
iš tiesų priimate šitas atpriklias idėjas 
be murmėjimo? Argi ištikrųjų jus džiu
gino ta viltis, kad jūs greitu laiku galė
site viso pasaulio gatvėse vaikštinėti kai
po pasipūtę, gerai maitinami žandarai, 
su bizūnu rankoj, alaus pilnais pilvais, 
triumfuoją Hitlerio ir Wotan o valdo
mam prūsiškam rojuje ir bedaboją, kad 
visi prieš jus šliaužiotų ant kelių, kaip 
prieš kokį dievą arba užkariautoją?

Aš atsisakau tam tikėti. Vokietijos 
žmonės ir Vokietijos kareivis, kuris yra 
kilęs iš jų, nęgalėjo prarasti žmogaus 
sąmonės iki tokio laipsnio.

(Bus daugiau)

Kanados pėstininku tankai paruošiami veiksmams; 
tai įvyksta Angus fabrikuose, Montrealiuje.

Sveiki, Smetonininkai!

ALDLD XIII Apskričio 
Kuopų Atydai

Draugai ir Draugės:
Be abejonės, pastebėjote, 

kad drg. A. Bimba bus su 
prakalbų maršrutu mūsų ap
skrityje.

Kuopos turėtų susirūpinti ir 
rimtai rengtis prie surenkimo 
prakalbų.

Neturėtų būti, kaip būdavo 
praeityj: kuopos pavezdavo 
vienam arba dviem draugams 
išgarsinimą prakalbų ir tuomi 
būdavo patenkinti.

. Reikalai
..4

Praeities įprotį reikia išgy
vendinti, jeigu norime, kad 
prakalbos būtų pasekmingos, 
ypatingai šiame ’laikotarpyje, 
kuomet gyvename pasaulinia
me kare.

Daugelis dalykų nėra aišku. 
Prakalbose daug dalykų išsi
aiškina. Mum reikia visų tal
kos, kad sutraukus žmones į 
prakalbas, j

Stokime visi į bendrą dar
bą, pasekmės bus teigiamos ir 
tuomi padarysime naudą mū-

sų broliams ir sesutėms.
draugiškai,

J. J. Daujotas, 
ADDLD XIII Apskr. Sekr.

—Courteiu American People's Mobilization

(Feljetonas)
Sveikinu jus, ponai sme

tonininkai, su Naujų Metų 
šventėmis! Kadangi praei
tais metais labai daug mū
sų smetonnacių 'gyvenime 
buvo svarbių įvykių, tai ir 
aš, smetonnaciškos dvasios 
pagautas, sumaniau įspraus
ti savo bendrasmetonna- 
ciams, kaip kokį trečioką, 
naujametinį pasveikinimą, 
kokį mes visi Šikelgrube- 
rio ištikimi tarnai esam už
sitarnavę, nors už tai ne vi
si esame pasveikinami ar 
įvertinami.

Pirmiausia pasiimu sau 
už garbę pasveikinti jo auk
ščiausią šviesybę, mūsų vi
sų gerbiamą, garbinamą 
vyriausią vadą, poną von 
Šikelgruberį. Tik pagalvoki
me, kiek šis ponas yra gero 
dėl mūsų ir dėl viso pasau
lio padaręs: Kiek jis tautų 
yra išlaisvinęs, sykiu ir 
mūsų Lietuvą. Tiesa, jis 
Lietuvą išlaisvinęs nuo mu
žikų, vietoj atiduot mums, 
smetonnaciškiems ponams, 
kaip mes buvome tikėjęsi, 
atidavė ją savo naciškiems 
ponams skūrlupiams, kaip 
kad Rosenbergas, Rentel- 
nas, Lohse ir kt., bet visgi 
jis ją išlaisvino nuo skar- 
maluočių mužikų ir atidavė 
Lietuvą atgal ponams skūr- 
lupiam^, nors jie ir nėra 
mūsų smetonuoti ir kun. 
Prunskio pakrapyti ponai. 
Bet tai vistiek jau mes ga
lime pasididžiuoti, kad Lie
tuvą dabar valdo ponai, o 
ne tie vienamargiai ar be
žemiai 
reiškia, 
poniškos veislės, žmonės 
valdo Lietuvą... Visų herr 
Šikelgruberio nuopelnų ne
galima ir suskaityti, ne.t pa
čioj mūsų tėvynėj, o apie 
pasaulinės plotmės jo nuo
pelnus, nėra ką ir bekalbė
ti. Paimkim, kad ir Šiaulių 
miestą, kur jis vienu užsi
mojimu “išlaisvino” ir pa
siuntė pas Abraomą visiems 
amžiams apie porą tūkstan
čių alginių vergu! O mes už 
tai jo dar nesame ne tik; 
viešai pagerbę, bet daugu
ma mūsų net jo ir vardo 
nežinojom iki to laiko, kol 
i is savęs nepasivadino herr 
Hitler. Taigi, šia proga aš 
ir pasiėmiau sau už pa^ėigą 
visų mūsų žemesnių fišių, 
ponų smetonnacių vardu, 
pasveikint ir įvertint aukš
tesniu^ mūsų fišes-vadus, 
pradedant >ponu 
bėriu ir “tautos 
baigiant Domu 
Unkuliu Žiovu.

Apie mūsų pačių “tautos 
vado” “nuopelnus,” kaip ir 
herr šikelgruberio, rodos, 
daug kalbėti nereikėtų, nes

mužikai — visgi, 
jau mūsų rūšies, 

žmonės

Šikelgru- 
vadu” ir 
Klinga ir 4
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duotų net ir savo paskuti
nes kelnes arba jas išnevo- 
žytų. šiuos ir visus kitus, 
ištikimus smetonnacizmui 
vyrus, ir reikia karštai, su 
šikelgrubišku oficialumu, su 
Naujais Metais pasveikin
ti: “Heute gehoert uns Hos- 
en, morgen die ganze ger- 
uchsinn,” — šiandien mes 

Be to, mes turime aukš-1 valdome kelnes, rytoj vai
tai užsitarnavusių vyrų, ku-]dysime ir visą jų kvapą! 
rie už smetonnacizma ati- v

kurias jie vadina laikraš
čiais, o vienas, nabagas, tik 
orą moka gerai sugadinti. 
Na, ir jei pasitaikys “lai
mė” kuriam nors iš blaiviau 
protą vartojančių pakliūti į 
tą sugadintą orą arba tarp 
trijų juozinių mazgočių, tai, 
bra, kad išmozos terlę, tai 
tik čiaudėk žmogus.

Anonimas.

1,700,000 Balsy už Darbi 
ninku Vado Laisvę

Šitoje kovoje dalyvaujaGruodžio 18 d. įeis istori
jon žmonių kovos už darbi- žmonės ir šalys įvairiausių 
ninku laisvę. Tą dieną Wa- politinių sistemų ir įsitiki- 
shingtone k o ngresmanas 
Vito Marcantonio, varde 
Piliečių Komiteto Išlaisvinti 
Earl Browderj, įteikė Jung
tinių Valstijų prokurorui 
Francis Biddle peticijas su 
parašais ir rezoliucijas. Tai 
parašai ir rezoliucijos su 
prašymais prezidentui Roo- 
seveltui, kad jis tuojau do
vanotų bausmę ir pa- 
liuosuotų iš kalėjimo Earl 
Browderj, sekretorių Ame
rikos Komunistų Partijos ir 
pripažintą vadą didelės 
Amerikos darbininku sek
cijos.

Prokuroras Biddle per
žiūrės šitas peticijas ir re
zoliucijas ir paskui duos 
prezidentui savo rekomen
daciją. Jis gali patarti Roo
se veltui Browderj išlaisvin
ti, arba palikti jį už grotų 
ant toliau. Tiktai gavęs 
prokuroro nuomonę ir reko
mendaciją tokiuose atsitiki
muose šalies prezidentas 
veikia vienaip ar kitaip.

Dabar visi laisvę mylinti 
žmonės nekantriai laukia 
prokuroro Biddle ir prezi- 
dento' Roosevelto žygio. Ži
noma, jie nelaukia rankas 
sudėję. Jie toliau siunčia 
rezoliucijas 
Rooseveltui su prašymais 
atidaryti Atlantos kalėjimo 
duris ir sugrąžinti į kovos 
eiles žmogų, kurie visą sa
vo gyvenimą yra pašventęs 
laisvės ir žmoniškumo rei

ktų, o už vieną litą į dieną kalni. Šimtai organizacijų 
kartais buvo galima gauti P1’ šimtai tūkstančių pavie- 
porą, o kartais ir daugiau nių žmonių, kurie pasiuntė 
mužikų, kurie dirbtų “tau
tos vado” dvare ar “Dro
bės” bendrovės fabrike. Tai
gi bekono padvčsimas mums 
smetonnaciam nešdavo nuo
stolius, o vieno mužiko su
šaudymas lėšavo tik 
kiek vertės šoviniu 
tam išeikvojama...

Nemažai nuopelnų 
tarnavę ir 'verti pasveikini
mo ir čia, Amerikoje, gyve
nantieji smetonnaciai, — 
generolai naujieniečiai, pul
kininkai keleiviečiai, majo
rai vienybiečiai, kapitonai 
naujagadyniečiaL ir t.t. Juk 
jie visą laiką tarnavo ir 
tarnauja jo šviesybei Šikel- 

tautos 
sme-

visi žinome, kad jų abiejų 
gyvenimai išmarginti svar
biais įvykiais, taip, kaip su
puvusios silkės skūra žvy
nais. Juos reikia sveikinti 
su Kalėdomis, su Naujais 
Metais (kurie labai į juos 
įsimylėję ir neturi kur pi
nigų dėt, gali pasveikint ir 
su penkinėmis), nors yra 
tokiu nevidonu, kurie nore- 
tų juos pasveikinti su supu
vusiais kiaušiniais arba net 
ir su virve ant kaklo. Taigi, 
reikia mums, visiems sme- 
tonnaciams būti sargyboje, 
kad tokių pasveikinimų mū
sų vadai negautų. Čia visų 
mūsų ištikimų smetonnacių 
pareiga. Mūsų pareiga yra 
saugoti, kad prie jo šviesy
bės “tautos vado” neprieitų 
suvalkiniai žmonės, Suval
kuose sušaudytų mužikų gi
minės, arba kad ir Giedrio 
ir Čiornio ir kitų mužikų 
giminės. Juk mūsų “tautos 
vadui” Lietuvą valdant lie
tuviškas mužikas nebuvo 
vertas nei vienos bekoninės 
kiaulės — už kiaulę reikė
davo sumokėti dešimtimis

xtiek, 
buvo

užsi

gruberiui, sykiu ir ‘ 
vadui,” “garbingoje” 
tonnacių armijoje.

O mūsų smetonnacių ar
mijoje yra gerų vyrų dau
giau, negu mes galėtume 
ant pirmo laispnio smeto
niškų ordėnų suskaityti. 
Vieni iš jų moka gerai kau
lyti, pinigus iš mužikų ir 
paskui juos smetonnaciškai 
iškolioti, kiti moka -mažiau 
koliotis, bet už tai jie atsi
žymi pinigų kaulijimo 
mokslu, o treti nemoka taip 
jau gerai pinigų kaulyti, jų 
visas mokslas randasi ko- 
liojimęsi. Pavyzdžiui, paim
kime, kad įr keturis Brook- 
lyno Juozus; jiems nesiseka 
taip gerai iš žmonių iškau
lyti pinigų, kai$, sakysime, 
“tautos 'vadui,” bet už tai 
jie geri propagandistai. 
Trys iš jų turi po mazgotę,

p re z i dentui

nimų. Iš visų jų reikalauja
ma tiktai vieno dalyko: kad 
visi jie nuoširdžiai neapkęs
tų barbariškojo fašizmo ir 
kad būtų pasiryžę vesti ko
vą iki šita pavietre bus sy
kį ant visados nušluota nuo 
šio žemės kamuolio.

Prokurorui Biddle įteikta 
peticija, kurią pasiraso 
200,000 taip vadinamų . pa
prastų žmonių, eilinių pilie
čių bei gyventojų. Taipgi 
įteiktos rezoliucijos, kurias 
priėmė 274 nacionalinės bei 
lokalinės darbo unijos. Vie
nos tų unijų priklauso 
Amerikos Darbo Federaci
jai, kitos Industrinių Orga
nizacijų Kongresui (CIO), 
o trečios Geležinkeliečių 
Brolijoms. Jos visos kartu 
turi 1,000,000 narių!

Toliau seka kitos petici
jos. Vieną peticiją pasirašo 
1,000 unijų viršininkų bei 
vadų. Kitą pasirašo 300 vi
suomenininkų, šiaip žymių 
piliečių — advokatų, moky
tojų, profesorių, gydytojų 
ir tt. Dar viena peticija, 
kurią pasirašo 136 dvasiš
kių. Įteikta rezoliucijos, ku
rias priėmė fraternalės or
ganizacijos, tarpe kurių 
randasi ir daugybė lietuviš
kų organizacijų. Šių frater- 
nalių organizacijų narystė 
siekia 500,000.

Vadinasi, daugiau kaip 
1,700,000 žmonių arba tie
siog savo parašais arba per 
savo organizacijas kreipia
si pas prezidentą Roosevel- 
tą ir prašo jį paliuosuotį 
Earl Browderį. Vilties yra 
gana daug, jog prezidentas 
išklausys ju baisa. Tačiau 
jeigu šį- sykį jisai dar to žy
gio nepadarytų, liaudis to
liau ves kovą už išlaisvink 
mą žmogaus, kuris taip Ja4

arba siunčia tokius prašy
mus ^prezidentui, politiniai 
laikosi kitų nuomonių, negu 
Earl Browderis. Bet jie į- 
vertina Browderio vaidme
nį šitoje istorinėje žmonijos 
kovoje prieš barbariškąjį' 
fašizmą. Jie nori ir laukia bai reikalingas kovoje prieš 
matyt Browderį tos didžio- hitlerizmą.
sios kovos fronte.- Lietuvių Piliečių Kom.

LENKŲ MEDIK ALINĖ 
MOKYKLA ŠKOTIJOJ

ir Anglijoj yra lenkams pabėgėliams Ško
tijoj ir lenkams kareiviams, 
bet ir Škotijos žmonėms.

Išrodo gerai; bet ar ištik- 
ro praktiška skirstytis, ka
da reikia viską centrali
zuoti, visiems bendrai veik
ti. Ligoninės įkūrimas, tai 
pravartu, nes ligoninių ne
gali būti perdaug šių bai
siųjų karų gadynėje. Bet 
mokslas našesnis ir piges
nis,-kada eina dideliu ben
drumu. Universitetas — tai 
ir yra mokymosi centrali
zacija. Edinburgho univer
sitete yra 20.000 studentų.

J. Baltrušaitis

Škotijoj
300 lenkų gydytojų ir chi
rurgų, pabėgusių iš Lenki
jos. Atbėgę čia, prieglaudos 
jieškodami, pasisiūlė vald
žiai į pagalbą — aptarnau
ti atbėgėlius civilius žmo
nes, taipgi lenkus kareivius, 
jūrininkus ir lakūnus, ku
rių dabar apsčiai yra Škoti
joj ir Anglijoj.

Negana to, tie gydytojai 
sumanė įsikurt lenkų medi- 
kalinę mokyklą so lenkų 
medikų fakultetu prie Edin- 
burgho universiteto. Uni
versitetas davė jiems savo 
triobas; davė ir dovanojo 
medikalines knygas, kokios 
tik heikalingos studijoms.

Jie įsikūrė ir lenkišką li
goninę Paderevskio vardu. 
Tam reikalui pastatus da
vė Edinburgho miestas ir 
universitetas. Ligoninės į- 
rengimui renka aukas Ame
rikoj ir Škotijoj. Ligoninė, 
sako, tarnausianti ne tik
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(Pabaiga)
Mokyklos direktorius, istorikas, metė 

kultūringuosius Rytus ir atvažiavo čio
nai^ norėdamas arčiau pažinti indėnus.

— Labai talentingi vaikai, talentinga 
tauta, ypatingai, žinoma, turi palinkimą 
prie meno, — tarė direktorius. — Talen
tinga tauta ir mįslinga. Aš daug metų 
gyvenu tarp jų, bet ligi šiol ši tauta man 
nesuprantama. Indėnai priversti savo 
vaikus siųsti į mokyklas, nes mokslas 
privalomas. Nebūtų šito — jie nesiųstų 
nė vieno vaiko. Juk visi mokytojai baltie
ji ir moko anglų kalba. Daugumas vaikų 
mokosi labai gerai. Bet štai kokiais tai 
metais dalis vaikų, kuriems suėjo dešimt, 
vienuolika metų, staiga nustoja vaikščio
ti į mokyklą. Nevaikščioja ištisus metus. 
Per šiuos metus jis kažkur (kur — mes 
niekuomet negalėjome sužinoti) eina sa
vo mokslą. Ir kai toks vaikas vėl ateina 
į mokyklą, tai jis jau tikras indėnas ir 
niekuomet nebus baltųjų kultūros. Kai 
vaikai baigia mano mokyklą, seniai jiems 
^ako\ “Rinkitės! Jei norite būti baltai
siais žmonėmis, eikite pas juos ir niekuo
met negrįžkite pas mus. O jei norite pa
silikti indėnais, tai pamirškite visa, ko 
jus mokė.” Ir veik visuomet vaikai pasi
lieka namie. Pabaigę mokyklą jie retkar
čiais užeina ir prašo paskaityti senų 
Amerikos laikraščių, o paskui visai nus
toja lankytis. Tai indėnai, tikri indėnai, 
be elektros, automobilių ir kitų kvailys
čių. Jie gyvena tarp baltųjų, kupini jiems 
tylios neapykantos. Jie ligi šiol jų nepri
pažįsta šalies šeimininkais. Ir tai nenuos-

tabu, jei prisiminti, jog indėnų tautos is
torijoje nebuvo atsitikimo, kad viena gi
minė būtų pavergusi kita. Indėnų giminės 
pavergti negalima, ją galima išplauti li
gi paskutinio žmogaus (tokių atsitiki
mų buvo), ir tik tuomet galima laikyti, 
kad giminė pavergta.

Mus vedžiojo po kaimą penkiolikos me
tų indėnė. Staiga ji tarė:

— Jūs žinote, kad Čikagoje gyvena in
dėnų moteris. Tai mano sesuo.

Labai retas atsitikimas. Jos sesuo iš
tekėjo už baltojo žmogaus, dailininko. 
Tikriausiai tai vienas Taoso fantazerių, 
atvykusių čionai paalsuoti senovės civi
lizacijų kvapu.

Kaimo viduryje stovėjo sena ispanų 
bažnytėlė. Poeblo — katalikai, bet labai 
keisti katalikai. Per kalėdas ir Velykas 
jie išneša madonos stovylą ir aplink ją 
šoka karo šokį. Paskui nueina į kažko
kią maldų duobę ir ten meldžiasi, tik jau 
vargiai pagal katalikiškas apeigas.

Ir žiūrėdami į tylius ir kaip romėnai 
didingus raudonodžius, mes, prisiminda
mi mokyklos direktoriaus žodžius, sau 
kartojame:

“Taip, taip, jie ir katalikai, ir kalba 
angliškai, ir automobilį mate ir taip to
liau, bet vis dėlto jie indėnai, patys tik
rieji indėnai, pirmon galvon indėnai — ir 
niekas daugiau.”

Įbauginti įvykio apledėjusiame kelyje, 
apie ką jau buvo pasakota, mes Santa-Fe 
pirma visko nusipirkome grandis, pui
kias grandis, auksinės spalvos, ir nuva
žiavome Albukerko kryptimi.

Aerodromas, vadinamas Nichols Airfield, Maniloje, Filipinų salose; japonų 
bomberiai buvo ant jo užpuolę ir, sakoma, apgadinę.

Newark N. J
Niu Džiorzė gražiai parodė 

Savo Vienybę

Trečiadienio vakare, 1941 
m. gruodžio 17 d., pačioj di
džiojoj miesto salėj—Mosque 
Theatre, įvyko milžiniškas 
mitingas pilietiškos vienybės 
ir civilio apsigynimo tikslais.

Mitingą surengė Amerikai 
Ginti Komitetas, Committee 
to Defend America, plati miš
ri organizacija, apimanti visą 

. šalį. Komiteto vietinis skyrius 
dėjo pastangų, kad sutelkus 
visokias gyventojų grupes, 
kliubus, organizacijas, bažny
čias tam tikslui, kad užgyrus 
dabartinę valdžios politiką, 
kovoje prieš įgudusius laisvos 
Žmonijos ir demokratijos prie-

?
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Prie šio mitingo pradėta 
rengtis gal prieš porą-trejetą 
mėnesių, kol visai dar nebuvo 
manoma, kad taip staigiai mu
lę šalis taps įvelta į kovą.

rengimo prisidėjo tikrai 
mišrios jėgos, nuo pat dešinių
jų iki kairiųjų.

Mitingas buvo numatomas 
įvykti Būsimų metų sausio mė
nesio 7 dieną. Tačiau audrin
gai greit susibėgę pasauliniai 
’įvykiai, kuomet Japonijos mi
litaristai, Hitlerio raginami, 
suleido savo nuodingas iltis 
ramiai nusiteikusiam Dėdei 
Sam ui, pagreitino ir šio mitin
go dalyką.

Didžiulis ir tikrai įspūdin
gas buvo mitingas. Jau nemi
nint iš Visur sugužėjusios pub
likos, kurios priskaitoma nuo 
pustrečio iki trijų tūkstančių,

netik kad iš paties Niūyarko, 
bet ir iš įvairių ir tolimų Niu 
Džiorzės kampų, pasižiūrėkit 
tik, kokių didenybių buvo 
kalbėtojų tarpe, kokia ilga 
rengėjų (sponsors) litanija 
pažymėta programoj, kokia 
įvairi pati programa, išmar
ginta solo dainomis, karine 
muzika, chorų dainomis (mū
siškio Sietyno lietuviškomis 
dainomis!), kunigų pralotų ir 
rabinų palaiminimais, guber
natoriaus, teisėjų ir kitokių ti
tuluotų asmenybių kalbomis...

Pats tas kalbėtojų tūzas bu
vo Niū Džiorzės gubernatorius 
Edisonas, didžio išradėjo To
mo Edisono sūnus. Gyrė mūsų 
valstijos ir visos Amerikos 
vienybę ir pasiryžimą šiame 
sunkiame šalies ir viso pasau
lio krizyj. Fašistiniai agentai 
dėjo daug vilčių ir pastangų, 
kad iširtų Amerikos 
vienybė, kad /darytų 
niekšystes pardavingi 
kojai, kad jie visaip
žmonių nusiteikimą ir puldy- 
tų ūpą, sabotažuotų industri
ją ir t. t. Stoka tvirto nusista
tymo ir vienybės šalyje tikrai 
galėtų sunaikinti Ameriką. 
Hitleris, Mussolinis ir japonų 
militaristai jau nuo seno sklei
dė savo pasalingą propagan
dą, o jų įvairaus plauko agen
tai, “America first” rėksniai, 
kun. Koglino, Lindbergo ir vi
sokių suramintųjų (“apyze- 
rių”) pakalikai, įskaitant ir 
mūsų lietuviškus ablavukus ir 
politinius chameleonus, — vi
si šitie patamsių kurmiai ėdė 
ir graužė amerikinės vieny
bės šaknis. Bet staigus, išda
vikiškas japonų užlėkimas

savo mieste. Pralotas J. F. Ke
lis ir pastorius W. H. Folkas 
palaimino susirinkimą. Rabi
nas J. Princas padeklamavo 
23 psalmą Dovydo.

Visa tai labai gražiai pro
tarpiais paįvairino tautiškais 
kostiumais pasirėdę įvairių 
tautybių meniškos jėgos, ško
tiški skudučių švilpikai ir dū- 
doriai, sudrožė keletą gyvų 
škotiškų ir amerikoniškų mar
šų. Niūvarko ir Kamės vyrų 
chorai dainavo. P. Bekerienė 
solo vedė Amerikos himną, 
chorams ir publikai pritariant.

Puikiai ir šauniai pasirodė 
mūsiškis energingasis Sietyno 
Choras. Vadovaujant mokyto
jai B. šalinaitei, skardžiai už
traukė dvi lietuviškas dainuš
kas : Girioj ir čigonėlių kla
jūnų vargelius. Man teko sė
dėt pačiam gale salės, prie 
durų. Salė dideliausia. Tai ta 
pati, kur laikotarpiais atva
žiuoja dainuot ir gastroliuot 
Niujorkiškės Metropolitanės 
operos artistai, rusų baletis- 
tai, šiaip didieji artistai; šioj 
salėj kadaise dainavo rusų 
milžinas Feodoras šaliapinas 
su Juozu Babravičium Rosinio 
operoje “Sevilijos barzdasku- 
tis.”

Tai kad pripildyti tokią di
džiulę salę savo žmogiškais 
balsais, reikia ir jėgų ir ga
bumų. Mūsų Sietynas gražiai 
išlaikė savo kvotimą, dainuo
damas tokiai skaitlingai mai
šytai publikai, iš kurios susi
laukė pilnai užtarnautų aplo
dismentų. šalia manęs sėdįs 
diktas, kaip kupeta, vyras, 
kriptelėjęs galvą p a s a kė : 
“That’s a peppy chorus, fine 
singers!” (Ot tai smarkus cho
ras, puikūs dainininkai!)

Tūlos choro mergaitės buvo 
tautiškais kostiumais pasirėd
žiusios. Visokių tautiškų kos
tiumų marguliavo gausiai ant 
plataus pastolio. Buvo, pasiro
dė prieš publiką įvairių Hitle
rio pavergtų šalių vyrai ir mo
terys, atstovai, pasidabinę 
kiekvienas savo tautos būdin
gais kostiumais. Lietuvą per
statė Lelija Jonušoniutė. Įvai
rių tautų kostiumuotos mer
ginos taip atrodė įstabiai, kad 
tapo kelis kartus fotografuo
tos, ir ant rytojaus Niūvarko 
laikraščiai paskleidė tuos gra
žius atvaizdus savo puslapiuo
se.

Vienbalsiai užgirta rezoliu
cija tapo pasiųsta preziden
tui Ruzveltui, kur pasižadama 
aukoti savo turtą ir gyvastį, 
kovoje su didžiausiais pasau
lio nevydonais fašistais.

Jonas Kaškaitis.

žmonių 
visokias 
penkta- 
drumstų

ant Havajo salos ir bombar
davimas J. V. bazės elektriš
kai sukrėtė visą šalį ir sukėlė 
vienybės ir pasirįžimo ūpą.

Taip ir reikia. Ir da dau
giau, idant sutriuškinus pasau
lio nevydonus.

Gubernatorius ragino pilie
čius sutartingai rišti civilio 
saugumo ir apsigynimo klau
simus, kooperuoti su tam tyčia 
nuskirtais perdėtiniais, didinti 
ginklų gamybą, taupyti gery
bę ir aukoti savo individinius 
interesus savo šalies ir visos 
pažangiosios žmonijos labui.

Valstijos apsigynimo tary
bos vedėjas p. A. Stefanas pa
reiškė, kad valstijos apsigyni
mo programa pilnai sutvarky
ta. šalia regulingųjų polici
jos ir ugniagesių jėgų, kurių 
priskaitoma tūkstančiais, da
bar muštruojama 75,000 sava
norių, įvairioms apsigynimo 
pareigoms eiti. Ragino budėti 
prieš penktakolonistų atvirą 
ir slaptą veikimą.

Pulkininkas F. D’Olieris, ci
vilio apsigynimo direktorius, 
nurodė, kad kiekvieno pilie
čio individines pastangos ir 
pasiaukojimas padės greičiau 
nugalėti visų bendrą priešą.

Amerikai Ginti Komiteto 
visos šalies direktorius C. M. 
Eichelbergeris pabrėžė, kad 
karas galės būti ilgas ir sun
kus. Mes visuomet turime ge
rai žinoti netik prieš ką mes 
kariaujam, bet ir už ką ka
riaujam.

Teisėjas I<artshornas pirmi
ninkavo. Niūvarko miesto gal
va, majoras V. Murfė širdin
gai sveikino publiką ir džiau
gėsi tokiuo didžiuliu mitingu

gauti, žinoma, pasitaiko ir to
kių, kurie neatsinaujina dėl 
tam tikrų priežasčių. Jtet yra 
ir tokių, kurie būdami biz
nieriais ne tik kad atsisako 
atsinaujinti, bet dar mus iš
gamomis išvadina. Tiems Ri
bos šlamštas tai geriausias 
laikraštis. Sulyg pono ir kepu
rė. Bet tokių mažai randasi. 
Mano supratimu, mes tokius 
išgamas turėtumėm atsiminti.

J. J. Bakšys.

sėj teisybė; “Laisvės”' graži 
politika kas link Šio karo la
bai daug žmonių patraukė 
prie mūsų pusės. Juk įabar 
jau žėdnam vienam žmogui 
yra aišku, kad žmonijos viena 
išeitis tai stovėti sykiu su Ame
rika, Anglija ir Sovietų Rusi
ja, jog tik mes taip eidami su
triuškinsime tą žmonijos ne- 
laimę-hitlerizmą. Juk dar vi
sai nesenai pas mus Worceste- 
ryj kaip kas pasididžiuodami 
šaukė už Hitlerį, kad “civili
zuota” šalis (Vokietija) išgel
bėjo mūsų Lietuvą iš po “ka- 
capą priespaudos”. Dabar 
tiem žmonėm atsirūgsta. Da
bar jau nekurie mato, kad tas 
pats Hitleris, jeigu tik pajėg
tų, “išgelbėtų” ir mūsų Suvie
nytas Valstijas iš po Dėdės 
Šamo “priespaudos.” Juk Hit
leris, Mussolinis ir tas Japo
nas sakydavo, kad jų Ašis ko
voja tik prieš komunizmą ir 
mūsų, atsiprašant, tautiški-so- 
cijalistiški-sklokiški ir kleri- 
kališki žiopliai tam tikėjo, ra
šė, džiaugėsi, kad dabar tai 
jau bus galas kųj$unizmui, 
Sovietų Sąjungai. Džlbar, mu- 
sėt, ir tie žiopliai mato, bet 
sarmatinas prisipažint, kad 
jie buvo ir yra už nosies ve
džiojami -Hitlerio pastumdėlių.

Yra ir pas mus tokių išga
mų, kurie ir dabar da, kuo
met Amerika jau kariauja 
prieš tuos barbarus, mano, 
kad jie yra labai išmintingi, 
kad plūsta ir niekina tą šalį, 
katra petys petin su Amerika 
triuškina h i 11 erizmą. Mat 
prieš Ameriką jie bijo loti, 
kad Dėdė Samas nesuteiktų 
nemokamo burdo.

Šiemet man einant per stu- 
bas, pasitaikė sutikti visokių 
žmonių. Į kitą stubą turėjau 
eiti net kelis sykius. Mat, žmo
nės nori pasikalbėti. Ir ištik- 
rųjų, draugai, dar pora Vajų, 
ir susilauksite naujo .kalbėto
jo. Pavyzdžiui, nuvažiavau su 
Luku pas vieną žmogų, kuris 
yra gavęs “Laisvę” kaipo 
“Christmas present” praeitą 
metą, žmonių nepažįstu. Lu
kas pasiliko mašinoj, nes aš 
vienas greičiau atliksiu ir to
liau važiuosime. Bet man ten 
teko prabūti ilgą laiką, na,1 
kaip išeisi, kad reikia disku- 
suoti. Bet vis tiek “Laisvę” 
atsinaujino. Mat, su tokiais 
draugais reikia elgtis labai 
atsargiai, kad neįžeidus, kad 
neužgavus. Turi pirma žmo
nes pažinti.

žinoma, su kitais aš tokių 
ceremonijų nedarau. Pasakau, 
kad į ‘^parapiją” turite užsi
mokėti, ir atliktas kriukis.

Šiemet aš turėjau du šofe- 
•riu—Luką ir Repšį. Jie visuo
met laukdavo lauke, taip, 
kaip ir pridera šoferiams! To
dėl man draugai skaitytojai 
netrukdydami laiko įspraus
davo $6.00 ir važiuok sau 
sveikds. Lukas padėjo nedaug, 
bet Repšys tai padėjo daug. 
Pavyzdžiui, paskutinį nedėl
dienį Bostone buvo labai di
delės prakalbos, Lukas norė
jo, kad ir aš važiuočiau ant 
tų prakalbų. Bet su Repšiu 
susitarėme važiuoti “Laisvės” 
skaitytojų j ieškoti. Taip ir bu
vo. Kaip išvažiavom 9 vai. ry
te, parvažiavome 4 vai. po 
pietų. Rezultatas buvo geras. 
Gavome 6 naujus ir 29 atsi
naujino. Nuvažiavome net į

I_____  . » .... .....

Draugijos Worces- 
man būnant tos 

sekretorium geriau- 
buvo ir nuvažiuoti 
Draugas M. Beliu- 

labai populiariškas

So. Barre. Ten suradome 
vieną gerą draugą, M. Beliū- 
ną. Jisai priklauso prie Lietu
vos Sūnų 
teryj. O 
draugijos 
šia proga 
į svečius, 
n as yra
žmogus savo apylinkėj. Ir su 
jo pagalba gavome 2 naujus 
skaitytojus, tai G. Miknaitį 
ir J. Bučinską. Ant kitų metų 
jau mes ir ten turėsime nau
jų spėkų, nes mūsų armija vis 
po biskį didėja.

Aš šiemet jau įvariau kin
kų drebėjimą draugui Stripei- 
kai. Bet kitą metą, brolau, tai 
jau pirmo praiso nematysi, 
šiemet labai mažai trūko. 
Mat, aš vieną nedėldienį “su- 
laufinau”: buvo L.L.D. 7 ap
skričio konferencija, o būda
mas organizatorium turėjau 
ten būti. Kitą metą bus kitaip, 
“nelaufysiu” nei vienos nedė
lios ir pirma vieta bus Wor- 
cesteriui. Argi jau manote, 
kad tas Stripeika yra ten ko
kis stebuklingas žmogus! Mat, 
kaip ta rusų patarlė 
“delo mastera boitsia. 
mus

sako: 
Pas 

Worcestery yra daug 
energingų vyrų, kuriems dar
bas visai nebaisus, tik reikia 
noro.

Aš šiemet gavau 14 naujų 
skaitytojų. Tai labai mažai to
kiam miestui. Turime gauti 
būtinai kitą metą 28, ir tas 
yra labai lengva, šiemet tik 2 
naujus skaitytojus gavo kiti 
draugai, o kiti visi mano vieno

Philadelphia, Pa
Trumpos Žinutės

Gruodžio 6 d. atsilankė pas 
mus veikėja V. Shapran. Ji 
išrodė nuliūdus, nervuota. Pa
sisveikinus užklausiau jos: 
Kas jums, brangi drauge, 
yra? Ji pradėjo verkti ir sako 
pro ašaras: Visokios šeimyniš
kos nelaimes apniko mus. štai 
mano vienatinis sūnelis netikė
tai sunkiai apsirgo, jam atė
mė kūno dalį, net ir žadą. 
Daktaras sako, kad tai nuo 
valgio kokio nors.

Aš jai patariau kreiptis prie 
Dr. Sugento, nes jis vieną li
gonį išgydė nuo panašios li
gos.

Gruodžio 7 d. pasikalbinęs 
susiedus važiuoju lankyti mū
sų L. D. S. 5 kuopos pirminin
kę, Oną žalnieraitienę, kuri 
nelaimingu būdu susilaužė ko
ją, net kaulas yra trukęs. Ran-

(Tąsa 5-me pusi.)

BRIDGEPORT, CONN

WORCESTER, MASS

v~
WATERBURY, CONN

Waterbury, Conn.

PUIKI LIETUVIŠKA /ASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUŠH 

Savininkai

128-30 No. Elm Street,

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.
Linkime Laimingų Naujų Metų 

Bridgeporto Lietuviams

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

This year

Įspūdžiai iš “Laisvės” Vajaus
Tai ir vėl praėjo mūsų dien

raščio rugiapjūtė. Nežinau, 
kaip kam, bet man šis vajus 
praėjo labai greitai. Kitados 
tai būdavo kažin kaip prailgs
ta* žmonės būdavo tokie ne
draugiški. Naujų skaitytojų 
būdavo labai sunku gauti, o 
senieji būdavo netaip su ūpu 
atsinaujina. Bet šiemet kas ki
ta. Gal būt tas; paveikė, kad 
šiemet žmonės gerai dirba, 
daugiau yra atliekamų dole
rių.

Bet daugiausia paveikė, aš 
manau, tai tas, kad mūsų pu-

Robert Lipton
GIFT

• >. Ž* «•»

701 Grand St
Brooklyn, N. Y.

V
DEAN

15 jeweli . . . $2475

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $297^

PATRICIA
17 jewels . . • $2475

Š 1 
r 
u

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais 
Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams 
Specialiai prisiruošę priimti svečius 

NAUJŲ METŲ VAKARE

BEATRICE
17 j«w«U . . . $297®

Apart kitko didelis pasirinkimai a«uatų»
nešiojimui ir laikymui namuose
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Oficialiai Amerikos Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Manila, gruod. 26. — Jungt. Valstijų ginkluotų jėgų 
štabas šiandien sakė:

Priešai darė labai didelį spaudimą pietiniai-rytinia- 
me fronte. _ Per tankų mūšius tame fronte abidvi pu
sės nukentejo sunkių nuostolių.

Per paskutines 16 valandų buvo Ubai gyvų oro veiks
mų virš Manilos.

SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
Maskva, gruod. 27. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

davė sekamą pranešimą:
Gruod. 26. d. mūsų kariuomenė visais frontais vedė 

mūšius su priešu.
Eilėje dalių vakarinio, Kalinino ir pietiniai-vakarinio 

frontų mūsų kariuomenė vedė įtūžusius mūšius prieš 
vokiečius ir atėmė iš jų tam tikrą skaičių vietų, tarp 
kurių yra ir miestas Narofominsk. x

Maskva, gruod. 26. — Sovietų Žinių Biuras išleido 
tokį pranešimą:

Dalis sovietinės kariuomenės, komanduojama Vrons- 
kio, viename sektoriuje vakarinio fronto per penkias 
dienas kautynių išmušė vokiečius iš 30 apgyventų vie
tų ir pagrobė 47 kanuoles, 56 trokus, 54 motorinius 
dviračius, 76 paprastus dviračius, 15 didžiųjų kulka- 
svaidžių, 8 minų mėtytuvus ir daug kitokių pabūklų.

Per vieną smarkų mūšį pietiniame fronte raudonar
miečiai pagrobė 22 kulkasvaidžius, 13 minų mėtytuvų, 
17 kanuolių, 8 trokus, 11,000 kulkų, 1,000 kanuolinių 
šovinių ir užmušė 700 priešų kareivių ir oficierių.

Grupė Sovietų kariuomenės, veikdama vienoje da
lyje Leningrado fronto, per dviejų dienų mūšius pa
grobė 4 didžiąsias vokiečių kanuoles, 18 kulkasvaidžių, 
15 minų mėtytuvų, 30 automatiškų šautuvų, 26 trokus 
ir didelį kiekį amunicijos.

Raudonarmiečių grupė, komanduojama leitenanto 
Popovo, per vieną susikirtimą su priešais paskutiniu 
laiku užmušė 6 vokiečių oficierius ir daugiau kaip 40 
jų kareivių. Pats Popovas asmeniškai užmušė vieną 
vokiečių oficierių ir tris kareivius.

Angly Ministeris Pirmininkas Numato, jog 
1943 Metais Talkininkai Pradės Galingus

Karo Veiksmus prieš Fašistų Ašį
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tiesą, nors tai būtų nesma
gi tiesa. Juk šiaip ar taip, 
kuomet mes atliekame kil
niausią darbą pasaulyje, ne 
tik gindami savo židinius ir 
namus, bet gindami laisvės 
reikalą kiekvieno krašto, tai 
klausimas dėl to, ai’ išvada
vimas ateis 1942 m. ar 1943 
m. ar 1944 metais, nueina į 
didžiąją plotmę žmonijos 
istorijos.

Pranešimai Iš Kitur
MONTELLO, MASS.

Metinis Bankietas ir laukimas 
naujų 1942 metų įvyks trečiadienį, 
gruodžio 31 d., Liet. Taut. Namo 
Svet. Pradžia 7 v. v. įžanga $1.00. 
Bus muzika, dainos, gėrimai už tą 
pačią įžangą. Kviečia Liet. Taut. 
Namo Draugovė. (305-307)

X

En- 
šo- 
To- 
lie- 

- Da
lyvaukite parengime. Bus užkandžių 
ir gėrirpų. Taipgi gera orkestrą šo
kiams. Kom. (305-307)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro nariams! Sekančios 

praktikos įvyks pirmadienį, 7:30 v. 
v. Gruodžio 29. Malonėkite visi na
riai dalyvauti, nes turime prisireng
ti prie koncerto.

HUDSON, MASS.
Vakarienė ir šokiai pasitikimui 

Naujų Metų. Rengia L.D.S. 66 kp., 
gruodžio 31 d., 9:30 v. v. HLP 
Kliubo Svetainėje. Bus skanių val
giu ir gėrimų.' Šokiams gros rusų 
orkestrą iki anksti ryto. Kviečia
me dalyvauti, užtikrinam, kad links
mai praleisite laiką. (305-307)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia puikų balių 

Naujų Metų Vakare, gruodžio 31 d. 
Piliečių Svet., 3rd ir South Sts. Pra
džia 8 v. v. Jžanga 25c. šokiams 
gros gera orkestrą. Turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti, linksmai susitikti naujus 
metus. Kom. (305-307)

SO. BOSTON, MĄSS.
Linksmas parengimas laukiant 

Naujų Metų įvyks trečiadienį, gruo
džio 31 d., 8 v. v. 376 Broadway. 
Rengia ALDLD moterys ir Liet. 
Am. Piliečių Kliubas. Gera muzika 
šokiams, skanūs užkandžiai ir links
mybės iki valios. Kviečiame visus 
jaunus ir senus. Rengėjai. (305-307)

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 31 d., 8 v. v., 29 

dicott St., Aido Choras rengia 
kius, pasitikimui Naujų Metų, 
dėl Worcesterio ir iŠ apylinkės 
tuviai paremkite Aido Chorą.

GARBINGI RUSIJOS AR
MIJŲ IR ŽMONIŲ ŽYGIAI

“Ne visos žinios bus blo
gos. Atvirkščiai, jau yra 
užduoti galingi karo smū
giai priešams — garbingas 
Rusijos armijų ir žmonių 
gynimas savo gimtinės že
mės. Padaryta žaizdos na
cių tironijai ir sistemai, ir 
tos žaizdos yra karčios ir 
gilios; jos pūliuos ir užsi- 
vietrys ne tiktai nacių kū
ne, bet ir jų prote.

MUSSOLINIS SUTRU
PĖJO

“Pagyrūnas M u s s o linis 
jau sutrupėjo. Dabar jis tė
ra tik lekajus ir vergas, pa
prasčiausias įrankis savo 
pono (Hitlerio) valios. Iš jo 
atimta visa jo afrikinė im
perija; Ethiopija tapo iš
laisvinta. Mūsų armijos 
Rytuose, kurios buvo tokios 
silpnos irk prastai įrengtos 
tuo momentu, kaip Franci ja 
pabėgo iš kovos lauko, da
bar mūsų armijos ten kon
troliuoja visas sritis nuo 
Teherano (Irane) iki Ben- 
gazi (Libijoj) ir nuo Alep
po ir Cypro iki Nilo upės 
pradinių šaltinių.

LAUKIA AUŠROS
“Tuzine garsių senųjų 

valstybių, dabar parblokštų 
po nacių jungu, minios žmor 
nių — visų klasių ir tikybų 
— laukia išvadavimo, kad 
jie vėl galėtų vaidint savo 
rolę ir smogt priešui kirčius 
kaip vyrai. Ta valanda iš
muš, ir iškilmingas jos su- 
skambėjimas paskelbs, kad 
naktis jau praėjo ir aušra 
užtekėjo.
NIEKŠIŠKI IR NEPRO
TINGI JAPONŲ ŽYGIAI;

“Po to, kai Japonai pada
re tokius niekšiškus, viliu-i 
giškus užpuolimus ant jmu- 
sų Perlų Uoste, Pacifiko sa
lose, Filipinuose, Malajuose 
ir Holandų Rytinėje Indijo
je, dabar jie turi žinot, kad 
jų pasimojimai gręsia mir-

SOVIETU SĄJUNGA PO ŠEŠIŲ 
MENESIŲ KARO

(Tąsa nuo 2-ro puslapio)
Dabar jau kiekvienas pro

taująs žmogus mato ir su
pranta, kad Hitlerio triukš
mingi paskelbimai, kad būk 
jis sunaikinęs Raudonąją 
Armiją, išnaikinęs Sovietų 
orlaįvyną buvo melas! Da
bar visas pasaulis gali ma
tyti, kad Hitlerio armija 
gali laimėti ir gali būti mu
šama, kaip ir kitos armijos. 
Raudonoji Armija tą įrodė.

Sovietai muša vyriausį 
banditą, didžiausį žmonijos 
neprietelį ir nevidoną. So
vietų Sąjungos prieš Hitle
rio frontą yra svarbiausias 
demokratijos frontas. Kada 
Hitlerio gaujos bus sumuš
tos, išvarytos į Berlyną, tai 
tada nesunku bus pribaigti 
Italijos ir Japonijos plėši
kus.

Mes nesakome, kad jau 
galutinai sulaužytos nacių 
jėgos. Bet dabar jau aišku 
ir tiems, kurie manė, kad 
Hitlerio gaujos yra nepa
laužiamos, n e įveikiamos,, 
kad jas galima sumušti. 
Raudonoji Armija tą įrodė. 
Hitlerio razbaininkai jau 
nešaukia apie savo perga
les, be Goebbelsas tvirtina, 
kad jeigu naciai karą pra
laimės, tai juos laukia “pra
garas.” Todėl, reikia dau
giau teikti medžiaginės pa
galbos Raudonajai Armijai, 
kad ji be sustojimo galėtų 
mušti tą banditą. Atmin
kime, kad Raudonosios Ar
mijos pergalės kartu yra 
Amerikos, Anglijos ir viso

Čia jiem patiem. Kada mes 
pasižiūrime į medžiagines 
ir kitokias galimybes Jung
tinių Valstijų ir Anglų Im
perijos, lyginti su Japonijos 
galimybėmis; kada mes at
simename Chinijos galimy
bes, kuri taip ilgai ir nar
siai atrėmė japonų įsiver
žimą ir tironiją, ir kada 
mes tėmijame Rusijos pavo
jų, kabantį virš Japonijos 
galvos, tai japonų pasielgi
mas atrodo dar sunkiau su
taikomas su išminčia arba 
net su paprastu sveiku pro
tu.

“Mums nėra suteikta to
kia malonė, kad galėtume 
giliai įžiūrėti ateities slap
tybes. O vis dėl to aš pa
reiškiu savo viltį ir įsitiki
nimą, tikrą ir nepajudina
mą, kad ateities dienomis 
Anglijos ir Amerikos žmo
nės, dėlei savo saugumo ir 
delei naudos visiems, eis 
drauge didingume, teisybė
je ir taikoje.”

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE^tT^hereby given that License 'No. 
Ę 314 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house ąt retail 
under Section J 07 pt the Alcoholic Beverage 
Control L»w- Borough of Brooklyn, County 
pf 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 geli beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control pavy at 
240 Broadway, Borough .of Brooklyn, County 
of ICings, to be consumed on the premises. 
WILtlAMS^UBG BOWLING CENTER INC.

i o Broadway, Brooklyn, N. Y.

civilizuoto pasaulio perga
les! Dirbkime sparčiau ga
myboj, kad daugiau ginklų 
pagaminus Amerikos, An
glijos ir Sovietų Sąjungos 
armijoms. Pirkime Apsigy
nimo Bondsus! Kovokime 
prieš penktąją koloną, ku
ri yra neprietelius mūsų ša
lies ir viso civilizuoto pa
saulio.

D. M. šolomskas.

skausmus išken-

dienos 7 vai. va- 
į lietuvių biznie- 

kuris įvyko 
• Bendrovės

Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

dam lovoje gulinčią. Ji sakė, 
kad didelius 
tėjo.

Tos pačios 
kare traukiu
rių susirinkimą, 
Muzikalės Namo 
svetainėje, 2715 E. Allegheny 
Ave. Kadangi susirinkimas bu
vo šaukiamas per atvirutes, 
tai maniau, gal bus svarbus. 
Bet susirinkimas nebuvo svar
bus, išskyrus tai, kad buvo 
pasiųsta telegrama preziden
tui Rooseveltui. Telegramoje 
pažadama mūsų ištikimybė.

Gruodžio 14 d. einame į 
L. D. S. 5 kuopos susirinkimą. 
Susirinkime buvo mažesnis 
kaip pernai, gal būt, kad ne
buvo garsinta, jog bus duoda
ma užkandžių ir alaus už dy
ką.

Gruodžio 14 d. apsivedė 
mūsų L. D. S. 5 kuopos narys 
jaunuolis Antanas Potas su 
panele Blanch Karsokaite. 
šliūbą ėmė civilį. Vestuvių po- 
kilio nebuvo, tik Potienė pie
tus pataisė.

I Le VANDA į

I
 FUNERAL PARLORS į 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda j
Tėvas ir Sūnus Levandauskai ’j.

UNDERTAKER 1

Tos pačios dienos vakare 
buvo progresyviškų organiza
cijų susirinkimas. Buvo du rei
kalai. Pirmas: plačiai disku- 
suota radijo klausimas. Nepri
eita prie jokios išvados. Palik
ta komisijai ant toliau veikti. 
Antras klausimas, tai išrinkti 
delegatai į Philadelphijos lie
tuvių vienybės konferenciją, 
kuri įvyko gruodžio 21 d.

nistratorius. Jis bėdavojo, kad 
mažai skaitytojų teturi. Pri
minė, kad reikės kelti kainą 
už gazietą.

vakare
Namo
Buvo

Gruodžio 17 dienos 
dalyvavau Muzikalės 
Bendrovės susirinkime, 
pakeltas klausimas apie pasi
tikimą Smetonos, kuris čionai 
bus vasario 15 d. Išrinkti trys 
nusižeminimo nariai, kurie tu
rės tursintis prieš Smetoną, 
kaip jis įeis į svetainę. Išrink
ti šitie: Jaunuolis inžinierius 
Norkus, biznierius žideikis ir 
koks ten Tamošaitis, karštas 
smetonininkas.

nuėjau į 
svetainę 

kuris ne-

Gruodžio 20 d.
Republikonų Kliubo 
pasiklausyti Janušio, 
seniai atvykęs iš Portugalijos.
Pasirodė, kad jis jau nebe 
grinorius, nes jau dirba kurį 
laiką “Naujojoj Gadynėj“ už 
redaktorių. Kalbėjo daug, bet 
teisybės mažai pasakė. Ant 
pabaigos įkaitęs pradėjo barti 
Staliną, kam Stalinas “suvalgė 
Lietuvą.“ Jam buvo statytas 
klausimas, kodėl Stalinas ne
suvalgė daugybės kitų tautų, 
kurios gražiai gyvuoja virš 20 
metų Sovietų Sąjungoje. Janu
žis nieko neatsakė.

Paskui kalbėjo Strazdas. Jis 
pasisakė esąs “N. G.“ admi-

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

Tel.: Market 3-4196
Dabar Rodomas!

‘General Suvorov’
Rusijos Didvyris Kuris 

Sumušė Napoleoną 
Taipgi: U.S.S.R. Nacioiudiai šokiai 

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

1 LIETUVIŠKA ★ I

k Rhcingold Extra Dry Alus $
J Didelis pasirinkimas visokių 4 
f VYNŲ ir DEGTINĖS |

Importuotų ir Vietinių $
•’ ?• * »: g Kasdien Turime ų d
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

| JOSEPH ZEIDAT, Sav. |
| 411 Grand St., Brooklyn |I

į 337 UNION AVENUE 
į Brooklyn, N. Y. j

Tel. STagg 2-0783 i
f NIGHT—II Avemeyer 8-1158 i

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

S CHARLES J. ROMAN
Įį2 (RAMANAUSKAS)

Gruodžio 21 d. įvyko Phila
delphijos lietuvių vienybės 
konferencija. Delegatų buvo 
25, kurie atstovavo virš du 
tūkstančiu narių. Skaitlinė nei 
kiek neperdėta, gal dar suma
žinta. Kaipo pradžia, tai la
bai gera.

Konferencija išrinko net 7 
narius į veikiantį vienybės ko
mitetą, kuris išdirbs planus 
ir darys atsišaukimus į kitus 
kliubus ir lietuvių parapijas ir 
lietuviškas radijo programas, 
kad visi bendrai stotų ginti 
laisvą šalį nuo užpuolikų ir 
kad nesupurvintų gražaus lie
tuviško vardo.

Vargų Bitelė

šaukiamas Rochesterio lietu
vių masinis susirinkimas susi
pažinimui su karo eiga, dabar
tiniais mūs tėvų žemės Lietu
vos reikalais ir parėmimui šio 
krašto vedime šio karo prieš 
fašistinį barbarizmą.

Be galo svarbu, kad kiek
vienas ir visi lietuviai dalyvau
tų. Parodykime, kad mes Ro
chesterio lietuviai iki vienam 
nuoširdžiausiai remiame prez. 
Roosevelto vyriausybę ir trokš
tame, kad talkininkai šitą pa
saulinį karą laimėtų.

Susirinkimas įvyks Gedemi- 
no svetainėje ir prasidės 2 vai. 
po pietų. Kalbėtojas bus A. 
Bimba, iš Brooklyn©, Lietuvių 
Literatūros Draugijos pirmi
ninkas. KomUija.

Rochester, N. Y
FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Labai Svarbus Visų Lietuvių 
Susirinkimas

Sekmadienį, sausio 4 d., yra

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

■k.

padarau 
paveiks

le ra javus 
su amc-

grupių ir pavienių. 
Iš senų 
n a ujus

1 lūs ir 
K sudarau
■ rikoniškais, Rei- 
& kalui esant ir
2 padidinu tokio 
* dydžio, kokio pa- 
T geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Z

f

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

1

I
i

I

I

« VIENINTELĖ LIETUVIŲ
i RAKANDŲ KRAUTUVE

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

M IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI
| GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
‘ palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Parėm Yra Skaniausi

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir %
Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

THt HmŠTVarpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

MMM

L
Ąvp., Borough of Brooklyn, 

Kingu, to be consumed off the

ELENI STAMATIOU
Brooklyn, N. Y.

JUNIOR LASEI

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Pui
kiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cąke, 
Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

am
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NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 12189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, #t retail under Section’ 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6306—14th ‘ ‘ - - - -
County of 
premises.

6^00—14 th Ave.',

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2780 has been issued to the undersigned 
to sell beer af retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law lut 
9082—7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HERCULE FAVILLA 
9082—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 8124 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of thp 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., 

ftjarcy Avt>„ BwWyn. N. Y.W7

B

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



Šeštas puslapis

NowYorko^M^Zimos Pasižymėkite Kada Jūs ir Aš 
Linksminomės

Skautai Irgi Turėjo 
Atlikti Pareigų

LENINO MINĖJIMAS ŠIEMET 
ĮVYKS SAUSIO 5-TĄ

Kalėdų Naktis

Newyorkieciai didįjį Lenino 
mirties paminėjimo masinį mi
tingą rengia pirmadienį, sau
sio 5-tos vakarą, 
Square Gardene.

Mitingo vyriausiu 
bus Robert Minor, o 
obalsiu—“Viskas 
Karo,
cionaliai 
Gil Green,

Madison

kalbėtoju 
vyriausiu 

Laimėjimui 
Taipgi kalbės kiti na-

garsūs kalbėtojai: 
Elizabeth Gurley

Flynn, Benjamin Davis, Jr., 
Michael Saunders, Israel Am- 
ter, Peter V. Cacchione.

Dainų programoj dalyvaus 
žymusis baritonas Mordecai 
Bauman ir Am. Liaudies Cho
ras. Taipgi bus perstatytas 
masinis spektaklis. Bilietai 
jau parduodami darbininkų 
knygynuose.

susigriebė: “Sakau, kad su 
tais pinigais, ką čia šią naktį 
bus surinkta būtų galima daug 
geros propagandos paskleisti.”

Tai su tokiais įspūdžiais te
ko susidurti’praeitose Kalėdo
se.

Sūkuryje švenčių ir jomis 
įvykstančių v i s u o m eniškų 
veiksnių ir šeimyniškų pramo
gėlių reikia akyvumo, kad ką 
nors svarbaus nepraleisti. *Tai 
dėlto ir 
kad—

Prof.
paskaita
kos Kūrybą įvyks jau tik už 
savaitės—sausio 4-tą, sekma
dienį, lygiai 3 vai. po pietų, 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly- 
ne. Komisija.

prašomo pasižymėti,

Vytauto Bacevičiaus

Parape Jonas.

Katrina Viltrakiūtė - Talandzevičienė
Mirė, Laidos 30-tą

šerme- 
Brook- 
antra- 
2 vai.

Katrina Talandzevičienė, 49 
m. amžiaus, 59 Forest Road, 
Great Neck, L. L, mirė gruo
džio 27-tos rytą, Parsons ligo
ninėj, Flushing. Pašarvota 
graboriaus Bieliausko 
ninėj, 660 Grand St., 
lyne. Laidotuvės įvyks 
dienį, gruodžio 30-tą,
po pietų, Alyvų Kalnelio kapi
nėse.

Paliko nuliūdime vyrą An
taną, seserį Magdaleną Vali- 
lionien.ę ir švogerį gyvenan
čius Floridoj, dėdę Kazį Vil- 
trakį New Yorke; taipgi Lietu
voj prieš šį karą dar gyveno 
molina, du broliai ir sesuo. M. 
Valilionienė pastarosiomis ke
liomis savaitėmis gyveno čio
nai, kad būti prie sergančios 
sesers.

Katrina Talandzevičienė, po 
tėvais Viltrakiūtė, iš Lietuvos 
paėjo Majoriškių kaimo, Vil
kaviškio parapijos ir vals
čiaus. Amerikon atvažiavo 
1913 m. ir beveik visą lai
ką gyveno Brooklyne. Pasta
raisiais apie porą metų gyve- 

. no Great Necke, bet neapleis- 
davo ir Brooklyne svarbesnių 
susirinkimų ir pramogų. Se
niau dirbdavo pas kriaučius, 
o vėlesniais laikais dirbdavo 
turčių šeimose virėja.

Velionė Talandzevičienė bu
vo ramaus būdo, bet labai stip
raus nusistatymo moteris. Nuo 
jaunų dienų ji pasirinko kelią 
su pažangiaisiais darbo žmo
nėmis ir jo laikėsi per
gyvenimą. Ji priklausė ir vei
kė socialistuose. Vėliau, Soc. 
Partijai išsigimus, ji perėjo 
Komunistų Partijon ir joj pri
klausė sunkiais slaptos parti
jos laikais ir vėliau iki ponų 
rezidencijose darbas padarė 
aktyvų dalyvavimą negalimu. 
Ištrūkus iš tarnybos pusdienį 
per dvi savaites jinai tą pus
dienį būdavo panaudos ko
kiam org. mitingui ar pramo
gai atlankyti. Iki mirties buvo

dienraščio “Laisvės” skaityto
ja ir šėrininke, taipgi Lietuvių 
Literatūros Draugijos nare, 
seniau Brooklyn© 1-je kuopo
je, o dabar 72-roj, Great 
Necke. Brooklyn© gyvendama 
priklausė ir moterų organiza
cijoj.

Katrinos ankstyba mirtis 
yra skaudžiu nuostoliu ne vien 
tik jos artimiesiems, bet ir vi
sai didelei pažangiųjų žmonių 
šeimynai. D-ė.

Kario Sveikinimas 
“Laisvei”

Mieli Draugai ir Draugės!
Gavom įsakymą pasiruoši 

kelionei, taigi, mažai yra vil
ties, kad gausiu atostogų, to
dėl Naujų Metų proga ir ga
limo išvykimo akivaizdoj siun
čiu geriausius linkėjimus ir 
pažadu dėti mano geriausias 
pastangas ir nesigailėti pačios 
gyvybės laimėjimo ir pergalės 
atsiekimui.

Jūsų draugiškai,
R. Matusevičius.

visa

Laisviečiai prisimins, jog tai 
tas pats Robertas Matusevi
čius, kuris pirm išvykimo J. V. 
armijon tankiai rašinėjo 
“Laisvėje,” sakė prakalbas ir 
už tai buvo lietuviškų prona- 
cių spaudoj niekinamas. Dar 
pereitą mėnesį trockistų “Nau
joji Gadynė” norėjo jį pa
krikštyti pabasta, parašyda
ma pajieškanti “komunistų 
Matusevičiaus, kuris bastėsi 
po lietuvių kolonijas ir girda
vo J. Paleckio ‘rojų’ Lietuvoj.”

Taip rašė, kada Matusevi
čius jau kelintas mėnuo 
navo J. V. armijoj.

tar-

“Adeste
Naktis,”

Bells.”

Sveikina Su Naujais 
Metais

PAJIEŠKOJIMAl .
Pajieškau Karolio Janavičiaus. 

Paskutiniam laiku gyveno Bridge
port, Conn. Turiu reikalą su juom 
susisiekti. Jis pats ar kas apie jį 
žinote, prašau kreiptis šiuom antra
šu: Antanas Rudis, 63 Scholes St., 
Brooklyn, N. 'Y. (305-307)

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)

Exchange Buffet restaura- 
nų darbininkai, Lokalo 302 
nariai, šiomis dienomis gavo 
naują kontraktą ir pakėlimą 
algų po $2 per savaitę. Palie
čia 800 darbininkų, dvidešimt 
keturiuose tos firmos restau- 
ranuose didžiajam New Yorke.

Bendra algos pakėlimo su
ma siekia iki $83,000 per me
tus.

Aš Marijona Albavičiūtė (Pe- 
traitidhė) 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. Prdšau atsišaukti po se
kamu antrašu: Mrs. Marijona Pet- 
raitienė, 409 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. (301-307) .

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. Arba telefonuoklte: Glenmore 
5-5076. (299-305)

Visam “Laisvės” štabui lin
kiu geriausių pasekmių nau
jais, ateinančiais metais. Bet 
man yra liūdna, kad mes ne
galime pasveikinti esančių 
Lietuvoj mūsų vienminčių bro
lių ir seselių, senelių ir kūdi
kėlių su Kalėdomis ir Naujais 
Metais nuo to laiko, kaip šėto
no Dievas pradėjo šią nekaltą 
žemelę, o . sykiu ir nekaltus 
žmonelius deginti.

štai, metai atgal šiuo laiku, 
kaip Sovietų, taip ir Amerikos 
žmoneliai dirbo, kaip bitės sa
vo nameliuose, storojosi ant 
rytojaus, buvo spakaina, bet 
mintis ne visuomet buvo rami, 
nes žinojo, kad šėtono fašizmo 
Dievas puls anksčiau ar vė
liau. Ir štai, kokias mes turim 
“linksmas” Kalėdas ir Naujus 
Metus. Liūdna.

Gaisragesiai Gauna 
Daug Liuosnoriu

veikti 
kaip 
Skel- 
geras

cho-
ver-

kal-

Kūčių vakare, gruodžio 24 
d., 1941 met., parėjęs iš dar
bo, radau savo žmoną dirbant 
išsijuosusią, bekepančią kalė
dinius pyragus. O tų pyragų, 
pyragaičių, visokios spalvos ir 
dydžio,—visokių rūšių . . . Ant 
radijo priimtuvo, tarp prane
šimų apie karą, girdisi kalėdi
nės giesmės! Liūdnos 
Fideles” ir “Tylioji 
ir linksmos—“Jingle
Vėliau prezidento Roosevelto 
ir Anglijos premjero kalėdinės 
kalbos, užtikrinančios visą 
krikščionišką, angliškai kal
bantį pasaulį, kad “fašizmas 
bus sunaikintas ir kad tolimes
nė laisvė švęst Kalėdas, pagal 
mūsų senus, krikščioniškus pa^ 
pročius neišvengiamai turi 
būt užtikrinta.” Ir taip nei ne- 
pasijutom, kaip praėjo Kūčių 
vakaras; atėjo vidurnaktis ir 
mes su draugais atsidūrėme 
bažnyčioje . . .

Bažnyčioje, pirmiausiai Ka
ralienės Angelų Choras pada
rė mums malonaus įspūdžio 
savo patraukiančiais aidais. 
Kaip kurie choro aidai primi
nė man raudonarmiečių dai
nuotose dainose girdėtus chor- 
dus. Taip pat buvo girdimas 
malonus smuiko balsas, akom
panuojant vargonais. Kadangi 
aš nesu muzikas, tai paliksiu 
tiems, kurie daugiau supran
ta, spręsti apie vargonų, 
ro ir smuikos muzikaiišką 
tę.

Girdžiu dvi moterėles 
bantis:

—Žinai, ką aš tau vis norė
jau pasakyti ir vis užmiršda
vau, bet per patį pakylėjimą 
atsiminiau. Sako, kad Vincas 
Matusevičius numiręs?

—O, tai ne Vincas Matuse
vičius, bet jo dėdė mirė. — 
Pataiso antroji kūmutė.

Netoli, beveik šalimais nuo 
suolų, kur aš buvau, stovi vy
ras, užpakalyj jo klūpo mote
ris ir vis trūkčioja jam už kel
nių, kad ir jis klauptūsi, bet 
vyras tvirtai nusitvėrė savo 
kelnes ir nesijudina iš vietos 
iki to laiko, kol pamatė, kad 
visi kiti klaupiasi.

Suole, tiesiai prieš mane sė
dėjo du vyrai: vienas jų buvo, 
kaip pasirodė, tysliavietis, o 
kitas naujagadynietis. Nauja- 
gadynietis pastebėjo, kad čia 
bus daug pinigų surinkta. Tys
liavietis, matyt, užsimąstė ir 
užmiršęs, kad jis randasi baž
nyčioj, garsiai pats į save kal
bėjo : “O, kad mes turėtume 
tokią įstaigą, SLA skiepe, kur 
galėtume taip lengvai surinkt 
tiek daug pinigų ponui ‘tau
tos vadui,’ tada būtų lengva 
paskleist hitlerišką propagan
dą!”

—Ką tu čia zurzi? — Pa
klausė naujagadynietis savo 
draugo.

Tysliavietis atsipeikėjo, lyg 
iš miego ir pamatė, kad jis čia 
ne vienas ir kad čia ne vieta 
smetoniškus sapnus sapnuoti, 
susigėdęs ir kiek pamikčiojęs

Tačiau, broliai ir seselės, 
nenusiminkim. štai Kalėdų do
vanos man ir viso pasaulio 
darbininkams: Maskva yra 
saugi, Leningradas taip pat. 
Linksma diena tau, darbinin
ke. šėtono Dievo ugnis silpnė
ja, lenciūgai trūksta ir jis jau 
sau nagus kramto, kaip šuo 
blusas. Tai matome, kaip greit 
naujas lapas atsivertė. Ateis 
laikas, kad gana bus jiems 
darbininkus kankinti, šėtoniš
ką veseliją kelti, darbininkų 
kraujuose maudytis.

Pereitame kare, kaip šėto
nai veseliją kėlė ir kraujuose 
maudėsi, jų tą veseliją sumai
šė Leninas ir jo pagelbininkai. 
Vienus iš veseliotojų apgavo, 
kitiems kailį išpylė ir paliuo- 
savo milionus žmonių. Jo tė
vynėj nameliai tapo ramūs, 
uždrausta juos draskyti, pirk
ti ar parduoti, žemė yra lygiai 
visiems, kas tik ją dirba. Gai
la, jis mirė, bet jo darbai -nie
kad nenumirs.

Dabartiniam kare Sovietų 
Sąjunga irgi jau laužo šėto
nams sprandą ir nulauš ant 
visados ir tą peklos ugnį-ka- 

užgesys. Valio Sovietams!
A. M.

Miesto Gaisragesybos De- 
partmentas per Kalėdų šven
tes vedė specialį vajų gauti 
kuodaugiausia liuosnoriu su
darymui pagelbinių gaisrage
sybos būrių, kurie galėtų būti 
iššauktais ir sėkmingai 
nepaprastais nuotikiais, 
kad laike atakų iš oro. 
biama, kad turėjo labai 
pasekmes.

Nuo pradžios vajaus iki per
eito lapkričio 8-tos miestas 
pralavino 25,000 civilių liuos- 
noriais gaisragesiais ir nuo to 
laiko iki Kalėdų buvo gauta 
dar 19,800.

Liuosnoriu būrių sudarymas 
yra laikomas labai svarbiu da
lyku, Įstojančių pasišventimas 
pareigoms taip įvertinamas, 
kad Gaisragesybos Depart
ments surengė oficiales lai
dotuves jaunam liuosnoriui 
Edward Hoyt, 17m., mirusiam 
nuo ugnies gelbstint* savo tik
rą motiną jos namuose, 22-18 
—125th Št., College Point.

dukteris pranešti

Joan MacDonald, 
West End Ave.,

ra

IRVING TEATRE

Pajieško Dukterų
Susirūpinusios dviejų jaunų 

mergaičių šeimos atsišaukė į 
visuomenę per spaudą ir lape
liais su paveikslais prašyda
mi tėmyti jaunas mergaites ir 
pamačius jų 
tėvams.

Mergaitės, 
16 m., 693
ir jos draugė L’ana Kipnis, 15

300 Riverside Drive, N. 
apleido namus gruodžio 

18-tą. Sekamą dieną mergaitės 
pasiuntusios telegramas iš 
New Haven, Conn. Po to tė
vai girdėję, kad jos iki ten 
dasisiekusios pas motoristus 
pasiprašydamos pavėžinti ir 
kad vėliau matytos Provi
dence, R. I.

Tėvai yra pasiturį, mergai
tės turėjo visko, ko tik norė
jo. Tėvai mano, kad joms ga
lėjęs įgristi perdi d el is saugoji
mas ir panorėjusios įvairiau, 
liuosiau pagyyenti.

Pradedant pen ktadieniu, 
gruodžio 26-ta, Irving Teatre, 
Irving Place ir 15th St., New 
Yorke, rodoma dvi filmos, tu
rinčios didelę artistišką vertę 
ir politinę reikšmę. Viena iš 
jų, prieš-japoniška filmą “Ku 
Kan” perstato Chinijos liau
dies kovas prieš barbariškas 
Japonijos 'jėgas. Antroji yra 
^pri.ešnaciška filmą “Ponia 
Dingo.”

Kalėdų Dieną, kada didžiu
ma gyventojų ramiai sau ilsė
josi ar linksminosi, tūkstančiai 
žmonių, civilių apsaugos liuos
noriu, pašventė nuo dviejų iki 
keturi ų valandų sargyboje, 
kad priešas neužtiktų neprisi- 
ruošusius, iš pasalų. Sargai 
buvo pastatyti ne vien tik stra
tegiškose vietose, bet ir po vi
sa miestą. «■ <

Visu rytiniu pajūriu, apart 
militariškų. ir policijos sargy
bų, kurios dabar irgi yra pa
didintos, sargyboje budėjo 
apie 30,000 vyrų ir moterų, 
civilių apsigynimo liuosnoriu.

Gruodžio 26-tą mieste pa
skleista valdžios išleistos kor
tos aiškinimui “Kas Daryti 
Laike Atakų Iš Oro.” Jų išne
šiojime daug pasidarbavo ber
niukai skautai, kaipo oficialiai 
valdžios pakviesti talkininkai. 
Būrys skautų išsiųsta sų kor
tomis iš majoro LaGuardijoą 
raštinės.

Vis Dar Daug Benamių
Nežiūrint padaugėjusių dar

bų, mieste vis dar randasi 
daug benamių. Kalėdų Dienos 
pietums miestas pavalgydino 
800 vyrų ir 250 moterų.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y..

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7J 79

LORIMER RESTAURACIJA
I ANTANAS BARZDA, Savininkas

| 417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

! Geriausios Rūšies

| VALGIAI
!! Gaminami Europiško
’ ir Amerikoniško
į Stiliaus.

Puikūs lietuviAko na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

GaspadorlAkai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.
i

Mt

J| į.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį 

(

Vasario 1 February
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare. >'

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

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

“Mergina Iš Leningrado” 
Sumušė Rekordus

Naujasis ir labai atatinkan- 
tis laikams Sovietų judis 
“Mergina Iš Leningrado” su
laikytas antrai savaitei Stan
ley Teatre, x7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke. Filmą yra pir
mutinė iš 2-ro Pasaulinio Ka
ro.

Teatro vedėjai sako, jog per 
pirmą savaitę rodymo tos fil
mus lankytojų skaičius pralen
kė visus sovietinių filmų lan
kymo rekordus, buvusius bė
giu pastarųjų 5 metų. Filmų 
kritikai taipgi aukštai įverti
na šį judį.

Toj pat programoj rodoma 
priedinės trumpos filmos ir 
vėliausios fronto žinios.

ZOJA FIODOROVĄ
Žvaigždė filmoje “Mergina iš 
Leningrado,” dabar rodomo j 

Stanley Teatre, New Yorke.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
M TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
$5 Ateikite pasimatyti su Givjab

Geriausias Alus Brooklyne
adresa8.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
Te! Kv 4-8698

I MATEUŠAS SIMONAVIČIUS |
® GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Skelbkitės savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

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 2-3842

Vietos ir importuo- 
•JJ tos degtinės ii’ vy- 
w nai, geriausių bra- 
$ vorų alus ir ėlius. 
AJ Kada būsite Brook- 
w lyne, užeikite susi- 

pažinti.

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

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

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




