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Su Naujais Metais

Baigiame senuosius, 1941- 
muosius metus. Naujų metų 
linkėjimai šiemet turėtų būti: 
Laimingų Naujų Metų ir lai
mingai > sunaikinti tarptauti
nius fašistinius banditus!

Didžiausia žmonijai laimė 
būtų ta, jei 1942 metais Hit
leris ir jo itališki ir japoniški 
sėbrai būtų nugalėti ir visiš
kai sunaikinti.

Didžiausia žmonijai laimė 
būtų, jei 1943 metus sutiktu-,
me, kai niekšiškas agresorius 
jau bus sumuštas, jei tuos me
tus sutiktume taikoje ir užtik
rintoje laisvėje.
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Sovietuose

U

1941 metai pasiliks mūsų 
istorijoje patys svarbiausieji 
metai. Kuri šių metų diena 
bus minėtiniausia:

Birželio 22 diena, kai Hit
lerio govėdos pasalingai už
puolė Sovietų Sąjungą?

Gruodžio 6 diena, kai Rau
donoji Armija pradėjo didžiu- 
li-kontr-ofensyvą — ėmė mušti 
ir vyti atgal vokiečius Mask
vos fronte?

Gruodžio 7 diena, kai japo
niški banditai pasalingai už
puolė Perlų Uostą, jų pasiun
tiniams esant Washingtone ir 
bekalbant apie taiką?

Gruodžio 11 diena, kai Hit
leris ir Mussolinis oficialiai pa
skelbė Jungtinėms Valstijoms 
karą, o pastarosios tą patį pa
darė joms?

Visos dienos yra labai svar
bios ir šiandien perarti nuo jų 
gyvename, kad įvertinti, kuri 
iš jų pasauliui yra reikšmin
giausia.

Amerikos žmonėms, be abe
jo, šiuo metu svarbiausia die
na yra gruodžio 7 diena. Ir 
toji diena pasiliks minčtiniau- 
sia. ' * • - !

Nepamirš jos ir visas pa
saulis, kaip lygiai jis nepa
mirš birželio 22 dienos.

Nei Amerikos nei pasaulio 
žmonės nepamirš ir gruodžio 
27 ir 28 dd., kuriomis japonai 
banditai baisiai naikino Mani
lą miestą, paskelbtą atviru 
miestu, neturintį jokios mili- 
tarines reikšmės.

Vis tai dienos, turinčios did
žiausios, svarbos mūsų kraštui 
ir visam pasauliui.

Šios dienos, beje, akstips vi
są laisvę ir taiką mylinčią 
žmoniją daugiau dirbti, dau
giau veikti, daugiau pasiauko
ti vienam ir didžiajam tikslui: 
Hitleriui ir jo naciškoms jė
goms sunaikinti ne tik Vokie
tijoje, bet visame pasaulyje!

ALDLD bertaininis žurna
las “šviesa” už spalį-lapkritį- 
gruodį jau išėjo. Tai bus gra
žus Literatūros Draugijos na
riams prezentas.

Kaip kiekvienas “šviesos“ 
numeris, taip ir šis (No. 4) 
yra turiningas ir įdomus.

Kai nariai jį gaus, tegu ne
pamiršta užsimokėti duoklių 
organizacijai. Atsiminkim, kad 
ši apšvietos draugija knygas ir 
žurnalą išleidžia tik gautomis 
duoklėmis.

Sausio mėnesio susirinki
muose kiekvienas Literatūros 
Draugijos narys privalo atsi
teisti su organizacija be jokios 
agitacijos ir prašymų.

Beje, šiemet “Šviesai” suėjo 
jau astuoni metai amžiaus. 
Kaip greit laikas bėga. Senai 
čia, rodosi, mes pradėjome ją 
leisti!

Naciai Sušaudė 100 Savo 
Kareiviu už Neklusnumą
Londono radijas pranešė, 

kad užimtoje Franci jos da
lyje šį mėnesį tapo sušaudy
ta trys vokiečių oficieriai ir 
97 kareiviai už neklausymą 
vyresnes komandos. Pustre
čio šimto vokiečių karių nu
sižudė.

a

Visiems musų skaitytojams, vajininkams, bendradarbiams, 
draugams ir prieteliams linkime laimingų naujų metų!

Visiems kovotojams prieš tarptautinį fašistinį banditizmą, 
prieš Hitlerį ir jo itališkus ir japoniškus talkininkus; visoms Hit
lerio pavergtoms tautoms, tame skaičiuje ir lietuvių tautai, kovo
jančioms prieš naciškus barbariškus okupantus—dar didesnio pa- 
sirįžimo ir ištvermes kovoje prieš savo neprietelius; mū$ų ameri
kiniams kovotojams—kariams, jūreiviams, orlaivininkams—linki
me sumušti gengsterišką priešą, iškėlusį ginklą prieš mūšų kraštą, 
Ameriką! ?

Visų kraštų žmonėms—Amerikos, Didžiosios Britanijos,, So
vietų Sąjungos, Chinijos—ir jų talkininkams linkime 1942 metais 
nugalėti fašistišką agresorių ir įsteigti pasaulyje taiką, užtikrinant 
visiems kraštams laisvę ir saugumą! ;

“Laisvės” Redakcija, Administracija
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ir Spaustuvė

Sovietai Atkariavo dar 
124 Miestelius ir Kai
mus Maskvos Fronte

pasiprie-

taip su- 
padėtis,

Maskva, gruod. 30. — 
Raudonoji Armija per die
ną atkariavo dar 124 mies
telius ir kaimus Maskvos 
fronte.

Galingi Sovietų radijo 
garsiakalbiai pranešė vokie
čiams apie jų pralaimėji
mus dalyse, Maskvos fron
to; tuomet daugelis vokie
čių sudėjo ginklus ir pasi
davė Sovietam be 
šinjmo.

Maskvos srityje 
stiprėjo Sovietų
kad jie perkrausto atgal į 
Maskvą įvairius fabrikus, 
kurie pirmiau buvo iškraus
tyti.

Sovietinė kariuomenė sa
vo laimėjimais į šiaurius ir 
pietus nuo Možaisko pasta
tė nacius į tiesioginį pavojų 
toje srityje. — Možaiskas 
yra už 57 mylių tiesiog į va
karus nuo Maskvos. Kiek 
pirmiau radijas buvo klai
dingai pranešęs, kad Sovie
tai atgriebę Možaiską.

Vokiečių armijos dalys 
jau pradeda trauktis iš Mo-
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Nuoširdžiai Dėkojame 
Paremusiem “Laišvęs” 

30 Metų Jubilejų!
1941 Jubilėjiniai metai jau pasibaigė! Daug pritarė

jų per ištisus 1941 metus sveildno “Laisvę” jos 30 me
tų Jubilėjum. Esame labai dėkingi tiems “L.” patrio
tams už tokį gražų atsiliepimą.

Šį kartą, baigiant 1941 Jubilėjinius metus, gavome 
aukų sekamai:

S. Makaveckas, Hartford, Conn., $2.00.
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y., $2.00.
Anna Rasczik, Alliance, Ohio. $1.50.
Juozas Moteika, Brooklyn, N. Y., $1.00. (Jis taipgi 

sveikina su Naujais Metais.)
Mrs. E. Yumplot, Brooklyn, N. Y., $1.00.
Naujų skaitytojų gavome nuo J. Rudzinskas, Hart

ford, Conn.; K. Barčius, Philadelphia, Pa.; V. Mikei, 
Worcester, Mass., ir A. Stripeika, Elizabeth, N. J.

Dar kartą širdingai tariame ačiū! šiam raštui einant 
į spaudą, gavome daugiau aukų, bet turėsime sekamose 
laidose paskelbti.

London. — Anglai oro 
laivynų žinovai skaičiuoja, 
kad Sovietai iki šiol sunai
kino po 35 iš kiekvieno šim
to nacių orlaivių, tai dabar 
Hitlerio orlaivynas bent 35 
procentais silpnesnis negu 
metai atgal.

Vienas žinovas
kad “vokiečių lakūnai yra 
pavargę ir jiem tikrai 
trūksta kai kurių rūšių or
laivių.”

Be kitko, anglai Libijoj 
nušovė žemyn 476 nacių 
orlaivius nuo lapkr. 18 iki 
gruodžio 23 d.

teigia,

Anglai Vejasi Fašistus 
Į Paskutinį Italy Uostą 

Šiaurinėj Afrikoj
Cairo, gruod. 30. — Ang

lai sunaikino 22 vokiečių ir 
italų tankus ir sunkiai su
žeidė 20 kitų jų tankų kau
tynėse ties Agedabia, 90 
mylių į pietus nUo Bengazi 
prieplaukos; anglai taipgi 
suėmė penkis nacių trokus 
su rinktiniais Hitlerio ka
reiviais.

Anglų apsiipami fašistai 
Libijoje stengiasi pabėgt į 
Tripolį, vienintelę likusią 
italų prieplauką šiaurinėje 
Afrikoje.

Anglų orlaiviai neatlai- 
džiai kapoja bėgančius fa
šistus.

KODĖL NACIAI TRAU
KIASI ATGAL?

Amerikiečiai Simai 
kino 2 Japonų Lai
vus ir 4 Orlaivius

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, gruod. 29. — Jungtinių Valstijų laivy

no departmento šiandieninis pranešimas Jttltu
Tolimieji Rytai: Jungtinių Valstijų submarinai nūs- • 

kandino dar du priešų laivus. Vienas jų gabeno karei
vius, kitas vežė karo reikmenis. ;

Priešų orlaiviai užpuolė vieną mūsų naikintuvą. 
Menkai jį tepažeidė ir tik lengvai kai kuriuos jūreivius 
tesužeidė.

Centralinis Pacifikas: Išgelbėta 13 išlikusių gyvų jū
rininkų prekinio Amerikos laivo “Prusa,” kurį priešų 
submarinas torpedavo gruodžio 18 d.
Jungtinių Valstijų karo departmento pranešimas 9:30 
vai. šįryt:

Filipinų Sritis: Komanduojantis amerikiečių gene* 
rolas sutelkė ir sustiprino daugumą savo kariuomenės 
Pampanga provincijoj ir sutrumpino savo linijas:

Per kelias paskutines dienas japonai buvo drūčiai 
pastiprinti — keliomis pėstininkų divizijomis, tankų 
pulkais ir raiteliais. Japonų kariuomenė susidaro iš 
veteranų, patyrusių kareivių su naujoviškais pabūk
lais.

Amerikiečių ir filipiniečių kariuomenės ūpas aukš
tai pakilęs, nežiūrint, kad jiem nuolat tenka kovoti 
prieš daug didesnes priešų jėgas. .
Vakarinis karo departmento pranešimas:

Filipinų Sritis: Labai didelis skaičius japonų orlai
vių nuolat bombardavo pakrantinius apsigynimus Ma
nilos Įlankos per tris valandas. Bent keturi japonų 
bombanešiai tapo nušauti žemyn priešlėktuvinėmis ka- 
nuolėmįs. v>^ _ \

Nėra pranešimų'apie jokius svarbesnius veiksmus s 
ant žemės iš Ling’ayen ar Atimonan fronto dalių.

Manila, gruod. 29. — Jungtinių Valstijų karinių jė
gų štabas šiandien išleido šį pranešimą:

Japonai ir toliau didina savo jėgas ir daro nuolatinį 
spaudimą pietuose.

Nebuvo jokių svarbesnių permainų šiauriniame fron- 
te.

Manila, gruod. 30. — Visuose Filipinų frontuose ty
lu. '■ ... . ’.‘T

Berlin. — Vokiečių spau
da aiškina, kodėl jie “kai 
kur” turi pasitraukt atgal 
sovietiniame fronte; sako 
tai dėl sekamų priežasčių: 

Žiauri rusiška žiema; 
milžiniškas daugis rusų ka
riuomenės, “baisi daugybė” 
karo pabūklų ir naujos rū
šies sovietiniai orlaiviai.

Naciai susirūpinę, kad iki 
šiol jiems nepavyko nušaut 

Washington. — Amerikos, žemyn nė vieno iš tų naujų,

“L.” Administracija.

Karo Liepsnos Sujungė Anglų Ministeris Eden 
Anglijos ir Sovietų Tau

tas, Sako Izviestija
Gėrisi Raudonarmiečių 

Žygiais prieš Nacius

Amerikiečiai Visur Da- Green ir Murray Išvien 
ve į Kailį Japonam Šalies Gynimui
Manila, gruod. 30.—Ame

rikiečių kanuolės pakrantė
je atmušė ir nuvijo japonų 
karo laivus, mėginusius įsi- 
briaut j Mąnilos Įlanką.

Japonų artilerija ir pėsti-

galingų sovietinių orlaivių.

žaisko ir Malojaroslaveco^j^^ su (ĮaUg didesnėmis
apylinkių. — Malojarosla- 
vec stovi už 65 mylių į pie
tų vakarus nuo Maskvos.

(Tąsa 5 puslapy j)

Tariasi Sugrąžint Salas 
Vichy Francijai

Washington. — Amerikos 
vyriausybė ir Anglijos am
basadorius tariasi apie su
grąžinimą Vichy Franci j ai 
dviejų mažiukių' salų, St. 
Pierre ir Miquelon, netoli 
Kanados. Jas užėmė Lais
vieji Francūzai.

Amerika nenori, kad tų 
saliukių užėmimas pastum
tų Vichy Franci j os valdžią 
dar artyn Hitlerio.

jėgomis atakavo amerikie
čius 60 mylių į šiaurius nuo 
Mailos.' Amerikiečiai atmu
šė priešus. Japonai per die
ną visiškai nieko nelaimėjo.

O kur japonai ėjo į dur
tuvų kovą, amerikiečiai vi
sur juos nugalėjo. Kas liečia 
tiesioginių kautynių šaltais 
ginklais, tai japonai toli 
gražu niekur negali 
gti amerikiečiams.

Indų Kongresas už
Prieš Fašistus

prily-

Kovą

London. — Anglą kariuo
mene padeda saugot Sovietą 
žibalo šaltinius Kaukaisijoj.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green ir CIO 
unijų generalis pirmininkas 
Philip Murray drauge tarė
si su darbo ministere Fran
ces Perkins apie sudarymą 
bendros valdžios komisijos 
spręst ginčus tarp darbinin
kų ir samdytojų, ir taip: iš
vengt streikų, nes to reika
lauja'Amerikos gynimas.

Manoma, jog prez. Roo- mušė 400 nacių oficierių ir 
sev ei tas sudarys tokią ko- kareiviu, sudegino daug jų

VEIKIA SOV. PARAŠIUTIS- 
TAI PRIEŠ NACIUS

Maskva. — . “Raudonoji 
žvaigždė” praneša, kad bū
riai sovietinių parašiutistų 
nusileido užfrontėn besi
traukiančių atgal vokiečių, 
susprogdino 29 tiltus, už-

misiją iš abiejų tų didžių 
unijinių organizacijų vadų, 
pramones atstovų ir val
džios žmonių.

Singapore. — Japonų or
laiviai 4 sykius per dieną

Calcutta, Indija. — Tauti-bombardavo anglų tvirtu- 
nis Indų Kongresas puta/ 
re remt Anglijos karą prieš 
fašistus. Tuomet iš to kong
reso pasitraukė M. Gandhi; 
bu/čęs jo vadas.

mą Singapore. Anglai Ma
lay pusiausalyje kai kur pa
sitraukė atgal, bet užmušė 
40 kartų daugiau japonų, 
negu japonai anglų.
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šį Ketvirtadienį “Laisve” neišeina,; nes tai legale 
Naujų Metų švente. J

t

amunicijos ir įrengimų, o 
paskui pasiskirstė ir slaptai 
sugrįžo į savo linijas.

Japonai Garsinasi be 
Patvirtinimo

Tokio, gruod. 30. — Japo
nų komanda, be jokio pa
tvirtinimo iš niekur. • skel
bia, būk jie sunaikinę 16 
priešų submarinų ir 56 or
laivius vakariniame Pacifi- 
ko Vandenyne nuo karo 
pradžios tarp Japonijos ir 
Amerikos.

London, gruod. 30.—Ang
lijos užsienių reikalų minis
teris Anthony Eden, sugrį
žęs iš Maskvos, sakė, kad 
jis ten turėjo “pilnus, atvi
rus ir širdingus pasikalbėji
mus” su Stalinu.

Jiedu tarėsi apie glaudes
nį karinį bendradarbiavimą 
tarp Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos, apie pertvarky
mus po karo ir apie reika
lingus po to žingsnius tai
kai užtikrint, pagal prezid. 
Roosevelto ir Anglijos mi- 
nisterio pirmininko planą, 
vadinamą Atlanto Čarterį.

Anglų ministeris Eden 72 
valandas praleido apvažinė- 
damas 
Dėl to jis pareiškė reporte
riams:

“Aš 
mačiau karinius rusų armi
jų veiksmus prieš vokie
čius. Tie veiksmai tikrai 
puikūs. Esu labai, labai pa
tenkintas, kad lankiausi So
vietuose.”

Eden ten kalbėjosi ir su 
nacių kareiviais, paimtais į 

Lindberghas ilgai ir at- nelaisvę. Jie skundėsi šal- 
kakliai kovojo prieš Ameri- čiu. Jie neturėjo pirštinių; 
kos pagalbą šalims, karian- viršutiniai jų švarkai buvo! 
jančioms prieš Hitlerį. 1

Maskva. —'“Ryšiai tarp 
Sovietų ir Anglijos žmonių 
išsivystė ir sustiprėjo lieps
nose karo prieš Hitlerį,” 
kaip rašo “Izviestija,” So
vietų vyriausybės organas. 
Sako: Jau liepos mėnesį pa
daryta sutartis tarp Sovie
tų Sąjungos ir Anglijos bu
vo “pradžia galingos didžių
jų valstybių santarvės — 
Sovietų Sąjungos, Didžio
sios Britanijos ir Jungtinių 
Valstijų, idant atliktų isto
rinę misiją, kuri yra — su- 
mušt hitlerinę Vokietiją.

“Sovietuos ir Anglijos 
žmones, sąjungoje su Jung
tinėmis Valstijomis ir kito
mis laisvę mylinčiomis tau
tomis, po pergalės laimėji- 

tmo prieš hitlerizmą. nieka- 
ida daugiau neleis Vokieti
jai įstumt Europos tautas į 
kruvinąją prarają plėšikiš
ko karo.” .

LINDBERGH PERŠASI
Washington, gruod. 30. — 

Lakūnas Lindbergh pasisiū
lė į karinį Amerikos oro lai
vyną. Dar nežinia, ar val
džia priims jį.

sovietinius frontus.

džiaugiuosi, jog pa-

be pamušalų ir prasti batai. ,



Antras puslapis. i
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(AISV® naciais. Tik Hitlerio agentai, norėdami 
pakenkti priešhitleriškai vienybei, tą da
ro. MASKVA
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Paleisti iš Kalėjimo, Stojo 
Ginti Kraštą

Gruodžio 25 dieną iš Singapūro rašo 
F. Tillman Durbin “New York Timesui” 
apie Mala j aus pussalio mūšius prieš bar
bariškas Japonijos karo jėgas. Kaip ži
nome, ant to pussalio yra galinga Angli
jos jūrų bazė Singapūras. Japonija iškė
lė ten armiją ir deda visas pastangas, 
kad paėmus tą bazę. Anglijos komanda 
imasi panašių žygių, kaip naudojo So
vietų Sąjungos Raudonosios Armijos ko
manda, kada buvo priversta trauktis. 
Anglai naikina ant savo kelio viską, kad 
nieko nepalikus Japonijai. Jie mobilizuo
ja Mala jaus pussalio gyventojus kovai 
prieš įsiveržėlius. Jie siekia mobilizuoti 
3,000,000 chiniečių, Malajų pussalio gy
ventojų. Jie mato, kad liaudies mobili
zaciją sėkmingai atliko Sovietų Sąjun
goj ir Chinijoj komunistai. Ir štai ką 
rašo minimas korespondentas:

‘‘Malajų Komunistų Partijos vadai tik 
paleisti iš kalėjimų ir tuojau jie dalyva
vo liaudies mobilizavimo mitinguose. 
Komunistų Partija Malajų pussalyj ne- 
legalė ir, iki Japonijos užpuolimo, Ma
lajų valdžia nuteisė komunistų vadus į 
kalėjimą nuo kelių mėnesių iki kelių me
tą laiko. '

“Dabar Malajų Komunistų Partija pa
sižadėjo pilnai remti Angliją jos kare 
prieš Japoniją ii\ atsišaukė į savo na
rius tuo reikalu. Tuojau buvo paliuosuo- 
ti iš kalėjimo komunistų vadai.

“Malajų Komunistų Partija turės chi
niečių mobilizacijos komitete dešimts 
savo atstovų. Komitetas susidarys iš še
šiasdešimts narių ir vadovaus visam mo
bilizacijos darbui.”

Kaip matome, Malajų vyriausybė su
prato svarbą momento ir užėmė teisingą 
poziciją linkui komunistų. Komunistai 
buvo ir yra griežčiausi hitlerizmo ir Ja
ponijos imperializmo priešai. Franci jo j 
Daladiero valdžia, puldama komunistus ir 
darbo unijų narius, tik Hitleriui padėjo, 
pakirsdama šalies atsparumą ir suteik
dama Penktosios Kolonos agentams dir
vą laisvai veikti.

Kada Sovietų Sąjungoj milijonai ko
munistų ir komunistų simpatikų miršta 
kovoje prieš barbarišką hitlerizmą, tai 
tik visai suniekšėję žmonės, kaip tūli 
lietuviškų laikraščių redaktoriai, gali ko
munistus statyti 'ant vienos papėdės su

Laikraštinis Banditizmas
Jau kelintu kartu pastebiu “Keleivyj” 

anti-semitinius ir nacių propagandos 
“raštus,” po kuriais padėtas parašas 
“šalum Aleikum.” Kad “Keleivis” yra 
nacių propagandos laikraštis, tai tą ži
no jau ne vien lietuviai, bet net ame
rikiečiai.

Bet čia svarba yra štai kame: “Ke
leivio” redaktorius, skelbdamas nacių 
propagandą ir anti-semitinius raštus 
(kaip No. 51, kur jis rašo apie “žydišką 
švietimą”), padeda parašą “šalum Alci- 
kum” žmogaus, kuris jau 25 metai at
gal yra miręs.

šalum Aleikum, tai slapyvardis šalum 
Robinovičio, didelio žydų tautos rašytojo. 
Šis jo slapyvardis jam taip prigijo, kad 
jis po juo žinomas enciklopedijose ir kt. 
Šalum Aleikum raštai yra ne vien žydų 
kalboj, bet jie išversti į visas kitas di
desnes kalbas. Neseniai Sovietų Sąjun
goj buvo paminėta Šalum Aleikum 25-kių 
metų mirties sukaktis.

Kodėl “Keleivio” redaktorius, ponas 
Stasys Michelsonas, talpindamas naciš
kus ir anti-semitinius raštus, sumanė po 
jais padėti garsaus žydų tautos rašyto-, 
jaus vardą? Ar jis tą daro tam, kad pa
slėpus savo veidą? Ar jis tą daro, tam, 
kad daugiau pridavus svarbos tai na
ciškai propagandai? Tas mums nesvar
bu. Svarbu tas, kad jis teršia žmogaus 
vardą, kuris jau 25-ki metai atgal mirė. 
Ir teršia Šalum Aleikumo tautą. Kuo ga
lima pavadinti tokį “Keleivio” pasielgi
mą, jeigu ne laikraštiniu banditizmu?

Susilaiko Nuo Priešsovietinės 
Propagandos

“New York Times” iš gruodžio 28 die
nos, 1941, praneša:

“Leono Trockio parašyta “Stalino Bio
grafija” nebus išleista sausio mėnesį, 
kaip buvo pirmiau skelbta. Knygų išleis- 
tuvė Harper & Brothers pareiškė: ‘Šis 
patvarkymas padarytas vadovaujantis 
bėgamąja politika, nes dabar nėra laikas 
leisti knygas, kritikuojančias Rusijos vi
daus tvarką? ”

Kaip žinome, Leonas Trockis buvo Hit
lerio agentas ir visados bjauriai rašė 
apie Sovietų Sąjungą. Jo raštus gaudė 
visa anti-sovietinė spauda, jų tarpe ir lie
tuvių spauda, ir grūdo tuos melus ma
sėms.

Dabar Amerika, Anglija ir Sovietų 
Sąjunga glaudžiai bendradarbiauja ko
voje prieš barbariškas Vokietijos, Itali
jos, Japonijos jėgas. Washingtone, Lon
done ir Maskvoj eina politinių jr milita- 
rių vadų pasitarimai tam, kad greičiau 
ir su mažiau aukų nugalėjus tuos žmoni
jos neprietelius.

Aišku, kad prie tokių sąlygų būtų pra
sikaltimas leisti Trockio raštus arba ki
tus panašius prieš Sovietų Sąjungą, nie
kinti jos vadus ir tvarką. Kaip matome, 
tai anglų spauda ir knygų išleistuvės su
pranta momentą ir susilaiko nuo prįeš- 
sovietinės propagandos. Tik lietuvių laik
raščiai, kaip “Keleivis”, “Naujienos”, 
“Draugas”, ir net SLA organas “Tėvy
nė,” senu papratimu, vis tebetalpina hit
lerininkų propagandą prieš Sovietų Są
jungą, kursto dalį lietuvių, Amerikos pi
liečių, prieš prezidentą Roosęveltą ir jo 
valdžios politiką.

Rašo V. FINKAS
Šis straipsnis, kaip skai

tytojas matys, yra parašy
tas dar prieš karą, prieš tai, 
kai vokiškų nacių go vedos 
buvo Maskvą užpuolusios, 
tačiau jis savo vertės nenu
stojo ir dabar. Atžagariai, 
rašinys padės skaitytojui 
suprasti, kodėl Maskva ga
lėjo išlaikyti apgulimą — 
didžiausį žmonijos istorijo
je.

“Laisvės” Red.
Gercenas rašė, kad Mas

kvą “rusų liaudies sostine” 
padarė Napoleonas. Gerce
nas turėjo galvoje tą jėgų ir 
valios pakilimą kovoti, kurį 
sužadino rusų liaudyje Na
poleono puolimas. Užuita, 
pažeminta, žūstanti vergijo
je liaudis parodė visą savo
sios laisvę mylinčios dvasios 
didybę, kai pavojus ėmė 
grasinti rusų žemės nepri
klausomybei, ir tada paver
tė Maskvą savų, liaudinių 
reikalų centru. Sostinė, pa
mesta carų ir dvaro, tapo 
liaudies sostine.

Tačiau iš tikrųjų tokia ji 
tepasidarė tiktai po šimto 
šešerių metų. Tą šimtmetį 
liaudis po senovei išbuvo 
kaip belaisvis bernas, pra
gyveno vergijoje. O kai 
1918 metais ji įžengė į savo 
sostinę laisva, ji rado mies
tą, kuriam dar vis gerai ti
ko “didelio kaimo” vardas.

Gercenas rašė: “Maskva 
nepanaši į jokį Europos 
miestą, o yra milžiniškai iš
augęs ir nepaprastai išsiplė
tęs rusų turtingas bažnyt
kaimis.”

Taip Gercenas rašė pen
kiasdešimtaisiais praeitojo 
amžiaus metais. Tas aptari
mas išliko teisingas ligi pat 
Spalio revoliucijos.

Argi ne keista pamanius, 
kad 1917 metais Maskvoje, 
tame visų turtingiausiame, 
visų prekybiškiausiame Ru
sijos mieste, rusiškųjų mili
jonierių mieste, mūriniai 
namai sudarė mažiau kaip 
trečdalį viso gyvenamųjų 
trobesių kiekio. Kiti buvo 
mediniai ir nįišrūs. 51.5% 
namų buvo vieno aukšto, 40 
nuošimčių — dviejų aukštų. 
Namai daugiau kaip 3 
aukštų sudarė 
nuošimčius.

Tačiau kiti 
Maskvą “dideliu
be tam tikro sentimento. 
Jiems atrodė, jog tai esama 
kažko graudžiai mielo, idi
liško, kad miestas su pus
antro milijono gyventojų r— 
vis dėlto kaimas.

Tatai buvo tarsi antiteze 
statoma bedvasiui Vakarų 
Europos urbanizmui, mies
tui — pabaisai, žiauriam 
žvėriui, kurio letenose žmo
gui kauląi braška.

Bętgi “didysis kaimas” 
jau seniai prarado'savo bu- 
kolinį žavumą.

Dėl gatvių tiek tenka pa
sakyti, kad jas neblogai api
būdinę Maskvos miesto ta
rybos (dūmos) posėdyje 
vienas tarybos narys:

“Jei namų savininkas pa
sistatytų šaligatvyje kėdę, 
— kalbėjo jis, 
ant jos, 
verstų praeivius knapinėti, 
tai čia būtų tik vaikiškas 
žaidimas palyginti su ta 
galvatrūktyne, kurią suda
ro Maskvos šaligatviai, jų 
kyšuliai, prieangiai, ir duo
bės, ir vandens išgraužos, ir

giausių Maskvos pirklių mi
lijonierių, — subankrutavo. 
Maskvos miesto kasoje bu
vo konstatuota nulis rub
lių ir tiek pat kapeikų. Al
gų raštininkams nebebuvo 
kuo mokėti.

Maskvos miesto taryba 
kreipėsi paskolos, ji tyre 
dirvą užsieniuose, kurie pa
prastai noriai kredituodavo 
Rusijos miestų įmones, bet' 
jai visur atsakydavo: paži
nojo Maskvos stormaišius ir 
jais netikėjo.

Ščedrinas, kuris pažino 
Maskvą iš mažens, rašė, 
kad joje “visada smirdėda-. 
vo. Net svarbiausiose gat
vėse smarvė stačia stovėda
vo. Smirdėdavo ir produk
tai, ir pardavėjai, ir pirkė
jai. Smirdėdavo viešbučiai. 
Prie Ochotnyj parduotuvių 
eilės, prie Iljinkos, prie 
pirklių sodybų nė prieiti ne
buvo kaip: palaima, matyti, 
gaubė ir jas.”

Tat išaiškinama visai pa
prastai: mieste nebuvo ka
nalizacijos. \

Klausimas, kaip buvo 
Maskvoje įvestas kanaliza
cijos tinklas, turi ilgą ir la
bai pamokomą istoriją. Jis 
buvo pirmąkart iškeltas 
1874 metais. Tačiau pirmą
kart kanalizacija tik paleis
ta veikti 1898 metais. Dvi
dešimt ketverius metus sta- 

tucija ir landynės dirban-ltė. Bet čia pati dalyko ės
tiesiems — taip, visai mies- mė ne statybos, o. vagystės 
tiškai buvo suplanuotas so
cialinis “didžiojo kaimo” 
gyvenimas.

Komunalinis ūkis buvo 
miesto tarybos ir valdybos 
rankose, bet jų rinkimuose 
dalyvaudavo tik pačių tur
tingųjų Maskvos pirklių 
luomas.

Šitie žmonės mėgdavo, 
kad juos, kaip Romos patri
cijus, vadintų patres con- 
scripti. Jie ne juokais lai
kydavo save miesto tėvais. 
Tačiau jų šeimininkavimo 
rezultatas buvo tokis, kad 
karo išvakarėse Maskvos 
miesto taryba, turtingiau
sio Rusijos prekybinio mies
to,- ir dar valdomo turtin-

dar daug kas.”
Asfaltas ar medžio kala- 

dikių grindinys pasitaiky
davo retai, ir tai tįk prie
šais žymiųjų pirklių ar 
miesto tarybos vadovų na
mus. Bet ir tas barbariš
kas lauko akmenų grindi
nys buvo tik centrinėse gat
vėse. O ten, toliau, pakraš
čiuose, žemė tįsojo be jokio 
apdaro. Aitrios ir dvokian
čios dulkės tenai pūpsodavo 
per sausras, lietaus metu 
tiesiog galėdavai purve pa
skęsti.

1909 metais vienas Mask
vos laikraštis skundėsi:

“Lietingą rudenį ir anks
ti pavasarį Butyrsko priva
žiavime tiek purvo, jog nu
mirėlius į kapus tenka neš
ti per tvorą, aplenkiant gat
vę.”

O vis dėlto Maskva, kad 
ir išlikusi purvina, sugebė
jo pasisavinti visas kapi
talistinio didmiesčio ydas.

Gobšus plėšrumas, godus 
kapitalų glemžimas, besko
nė prabanga ir girtas lėba
vimas viršūnėse; gyvenimo 
nykumas be jokios švieses
nės prošvaistės, katorgiškas 
darbas ir skurdas, beviltiš
kas girtuokliavimas, prosti-

technikoje: norint ko dau
giausia ištraukti, reikėjo ko 
ilgiausiai tęsti.

Visur Rusijoje “miestų 
tėvai” buvo garsūs iždo vo
gimu. Visur jie taip tvar
kydavo miestų ūkį, kad jį 
apvaginėtų. Bestatant mo
kyklas, kareivines, cerkves, 
ligonines ir kitokius visokius 
pastatus valstybės ar visuo
menės lėšomis, už nuvogtus 
pinigus dygdavo namai ir 
vasarnamiai ponams tarybų 
nariams, valdybų nariams 
arba pačiam miesto galvai. 
O pagrindinė statyba būda
vo vedama blogai, o ir ne
privedama ligi galo kaip tik 
dėl to, kad ją suėsdavo sa-

Rezoliucija Mūsų Krašto
• Gynimui
lj)$ 3 apskričio konferęn- 

- įvykiui gruodžio 21, 
1)41, Laisvžs svetainėje, 419 
f.o rimer St., Brooklyn, N. Y., 

'•priėmė sekamą rezoliuciją:
Japonija banditiškai užpųo- 

| AM mūšų kraštą —Jungtines 
v ilstijas. Virš tris tūkstančius 
monių išžudė Hawajaus salo* 

E Esė. Užgrobė Guam salą, už
puolė Filipinus ir kitas Jung
tu ii Valstijų salas. Mūsų ka* 
riuomen# narsiai gina mūsų 
kra.št.t nuo užpuolikų.

Vokietija ir Italija taipgi 
paskelbė mums karą. Tų visų 
trijų kraštų fašistiniai gengs- 
tertai bendrai veikia prieš 
Ameriką,

Amerika šiandien dar glau
džiau kooperuoja su Anglija, 
Sovietų Sąjunga ir Kinija 
prieš fašistinę ašį. Demokra
tiniai kraštai yra pasiryžę ka

riauti, iki fašizmas bus galu
tinai sunaikintas ir taika pa
saulyje bus atsteigta.

Šiandien, kai mūsų kraštas 
yra banditiškai užpultas, visi 
kai vienas turime stoti savo 
tėvynės gynimui. Visi turime 
atlikti savo pareigas. Vieni 
stojame garbingon armijon, 
kuri pasišventusiai mūsų krašr 
tą gina. Kiti turime visokiais 
būdais jai padėti. Visi turime 
stoti į civilio apsigynimo (ci
vil defense) eiles, remti Rau
donąjį Kryžių, pirkti apsigy
nimo bonus. Viską turime nuo
širdžiai atlikti, ko reikalauja 
mūsų prezidentas Rtooseveltas 
ir mūsų tėvynė Jungtinės Val
stijos.

LDS Centro Valdybos ma
nifestas sako:

“Viskas mūsų -kraštui ap
ginti. V/skas paramai tiems

kraštams, kurie kariauja prieš 
fašistus—Anglijai, Sovietų Są
jungai, Chinijai—mūsų talki
ninkams! Vienykime Ameri
kos lietuvių jėgas. Sudaryki-, 
me tautinę vienybę mūsų kra? 
štui ginti ir Lietuvai laisvim 
ti. Mūsų LDS kuopos turėtų 
svarstyti savo narių susirinki-, 
muose klausimus, kaip jos ga, 
Ii prisidėti prie Šito taip gvar, 
baus mūsų kraštui darbo. Ra
ginkime kitas liętuvjų organi
zacijas stoti į bendrą darbą, į 
tautinę vienybę fašistinei ašiai 
sunaikinti.”

Visi LDS 3 apskričio ribo
se gyveną nariai kviečiami pa
dvigubintu tempu mestis dar
ban tvirtinimui mūsų Susivie
nijimo, kuris per > visą savo 
gyvavimo laiką darbavosi jun
gimui lietuvių prieš fašizmą. 
Visi turime aktyviai dalyvau
ti vajuje, kiekvienas gaukime 
nors po vieną naują narį, pa
dėkime savo kuopų vajinin- 
kams. Kuopos turėtų būtinai 
išpildyti apskričio kępferencį-

Trečiadienis, Gniod. 31, 1941- ==S==========a=======i=Z=33«=ansaaa«Bnan 
vo rūšies “skubioji” pašali- 
nė statyba. Taip būdavo vi
sada ir visur, šita tvarka 
buvo pagrįsta ąksioma, vir
tusia priežodžiu, kad “iždas 
turtingas.” Taigi, taip ir 
buvo manoma, kad iždas 
tam ir yra, idant iš jo vog-

Tačiau kitur “miesto tė
vai” vis dėlto šiaip taip šeL 
mininkavo — bent jau tam, 
kad susidarytų galimumą 
kaip nors iždą apvogti. Vi
sai kas kita buvo Maskvoje. 
Čia “tėvai” prisivogdavo, 
kiek tik jiems reikėjo, visai 
neužsikraudami sau pašali
nių rūpesčių. Miesto paja
mas sudarė mokesčiai, rink
liavos, sukti nekilnojamojo 
turto perkainojimai, nesąži- 
ningiausias miesto įmonių 
darbininkų ir tarnautojų iš
naudojimas.

O ūkis iro.
Artėjant 1870 metams, 

vandentiekis visai suklero, 
tad teko jį perdirbti. Pa
kvietė iš Vokietijos inžinie
rių. Inžinierius sudarė pro
jektą. Projektas pragulėjo 
7 metus. 1877 metais prasi
dėjo tyrinėjimai. 1882 me
tais projektą ėmė iš naujo 
tikrinti. 1883 metais pradė
jo sudarinėti naują projek
tą. 1888 metais jį priėmė. 
Tai buvo Mytiščino vanden
tiekio projektas. Darbus 
pradėjo ir juos baigė 1892 
metais, t. y. po 22 metų nuo 
to, kai iškėlė jo statymo 
klausimą. 1895 metais teko 
vėl rūpintis vandens tieki
mo praplėtimo klausimu. 
Ėmėsi statyti naują vanden
tiekio magistralę. Ji buvo 
paleista po 16 metų — 1911 
metais.

Tas pats buvo ir su til
tais.

(Daugiau bus)

3 nepilnus

vadindavo 
kaimu” ne

atsisėstų
ištiestų kojas ir

jos nustatytas vajaus kvotas.
Konferencijos pirm,,

' A. Matulis
Sekr. V. J, Kasparas.
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Baimėje ir kirvis

JAPONAI GIRIASI ŽIBALO 
ŠALTINIAIS

Tokio. — Japonai sakosi 
užėmę 150 žibalo šaltinių Bor
neo saloj. Traukdamiesi, an
glai juos suardė, bet japonai 
teigia, kad už mėnesio kito 
tie šaltiniai būsią atitaisyti.

.jr.

F1K??

darosi persunkus.



Moterys ir Unijizmas

Gal jums bus žingeidu žino
ti, kas dedasi San Francisco, 
Calif.

eidami į šį namą gyventi turi 
atsinešti su savim ne mažiau, 
kaip $5,000, o gal ir iki $10,- 
000.

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

Trečiadienis, CruocL* 31,* 1941 Trecias puslapi

Vasario mėnesi įvyks “Laisvės” baza* 
ras. Jį kasmet puošdavo, jam didelės nau- 
dos atnešdavo moterų dirbiniai. PraŠpme 
draugių jam padirbėti ir šiemet ir apie 
darbus pranešti savo skyriui.

wn
Kaip Gyvenam San Francisco 

Laike Karo Prietemų

Jair daugiau savaitė laiko, 
kaip beveik kiekvieną naktį 
užgesina šviesas visame mieste 
po 2 ir daugiau valandų. Iš 
pradžių miestas paskęsdavo 
tamsumoje nuo 2 vai. naktį, 
bet gruodžio 11-tą davė sig
nalą kaip 7 :30 vakare ir buvo 
įsakymas, kad niekur nebūtų 
matyti nei mažiausios kibirkš
tis šviesos. Kas kur važiavo: 
karu, gatvekariu, b u su ar 

• traukiniu, turėjo sustoti ant 
vietos ir išlipti į lauką. Gerai, 
kad čia dar ne labai šalta, ki
taip daug būtų pašalę stovėda
mi virš dviejų valandų.

Mūsų ligoninėje gavome į- 
sakymą kuo greičiausia nu
kraustyti visus ligonius į pir
mą aukštą. Nekurie senukai 
ir sergantieji jau miegojo. 
Traukėme iš lovų ir varėme 
žemyn į pirmą aukštą, kad ne
laimei ištikus galėtų greičiau 
į skiepą pabėgti. Kurie be ko
jų, ar sunkiau serganti, tuos 
vežėme kedėse. Mes manėme, 
kad bent keli iš daugelio ap
alps ir numirs, tačiau visi la
bai ramiai tamsumoje sėdėjo 
ir laukė “pabaigos svieto.” Tik 
vienas tą naktį mirė.

Dabar mūsų ligoninėje ir 
visame name vartoja tik tam
siai mėlynas šviesas, po ku
riom negalima nei rašyti, nei 
skaityti. Nuo 6 vai. vakaro 
langus užtraukia juodais už
dangalais. Iš lauko žiūrint vi
same keturių blokų name ne
matysi nei mažiausios šviesos, 
kad ir mieste šviesos dar de
ga.

Skiepus išmaliavojo, kėdžių 
ir lovų pristatė. Namo viršinin
kai stengiasi gyventojų gyvy
bę apsaugoti.

Virš minėto namo gyvento
jai ir ligoniai yra žydų tau
tos, kadaisia buvę turtingi. At-

OAKLAND, CAL.
Sekmadienį nuvažiavau pas 

Karosus pažiūrėt, kas pas 
juos dedasi. Radau būrį Oak- 
lando moterų ir vyrų, susirin
kusių pas d. Karosienę. Vienos 
mezgė kojines, kitos kepures, 
o vyrai vijo siūlus į kamuolius. 
Tai vis Sovietų Sąjungos ka
reiviams. Mums ten bemez- 
gant atėjo ir dvi poros latvių. 
Moterys latvės prašėsi, kad ir 
jas priimtų prie lietuvių mote
rų Mezgėjų Kliubo. Viena nuo 
kokios ten parės atnešė net 
$7 siūlams.

Draugė Karosienė pagami
no užkandžių visiems mezgė- 
jams ir vijėjams. Bevalgant 
sumetė dar porą dolerių siū
lams.

Kurios daugiausia numezgė 
per savaitę, tos gavo prizą. 
Manau, jų kuopos korespon
dentė aprašys daugiau.

Oaklando ir San Francisco 
moterys smarkiai veikia. Ku
rios negali dirbti, tos aukoja 
pinigais.

E. Vilkaitė.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 20 kuopos moterų skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio (Jan.) 
draugę O. 
Hazel St., 
Kviečiame 
ir išgirsti 
gero 
metų.
naujų narių atsivesti. Pradė
kime Naujus Metus su skait
lingu atsilankymu į metinį su
sirinkimą.

Moterų Skyriaus Sekretorė
J. K. Navalinskienė.

2 d., 1942 m., pas 
Mikolajūnienę, 4'9 

Binghamton, N. Y. 
drauges dalyvauti 
metinį raportą iš

veikimo pereitų, 1941 
Taipgi nepamirškime

Iš Rochesterio Mezgėjų
Veikimo

So. Boston, Mass
Iš Dviejų Sėkmingų 
Moterų Parengimų

Lapkričio 27-tą LLD mote
rys, ant 376 Broadway, turėjo 
surengusios pasikalbėjimą su 
d. Sasna, kuri atvyko su N. 
A. moterų maršrutu. Parengi
mas buvo sėkmingas, nes 
draugės į jį įdėjo nemažai 
darbo ir aukų, visi valgiai bu
vo suaukoti pačių draugių, to
dėl ir įžangos nebuvo.'

Bet draugai už tai mums at
silygino. Paprašius aukų me-, 
dikalei pagalbai Sovietų Są
jungos Raudonajai Armijai, 
sudėjo virš $50. Aukavo seka
mai: M. Matulevičius $10, A. 
Jankus $5, žiemis $5, G. Le
kas $5, M. D. Masteikai $2. 
Po $1 aukavo: A. Buividienė, 
J. M., C. Jankus, S. Sasna, O. 
Henckei, Freimont, A. Kups
tis, Zavis, Dambrauskas, Ka- 
liošius, Reinardas, J. Usevi- 
čius, A. žvingila,-M. Kazlaus
kas. Kiti aukavo po mažiau.

Pats susirinkimas buvo drau
giškas ir ramus. Buvo daug 
kalbėta, kaip moterys geriau
sia galėtų pagelbėti šalim, ko
vojančiom prieš fašizmą, kaip 
pravesti 
kojinių 
Draugės 
iki vėlybos nakties ir 
romis slinko namo, 
bostoniečiai seniai .turėjo pro
gos būti tokiame draugiškame 
susirinkime.

Lapkričio 30 atsibuvo pra
kalbos, kurias surengė Naujos 
Anglijos Moterų Sąryšis. Pra
kalbos labai gerai pavyko. Pu
blikos atsilankė tiek, kad var
giai tilpo Piliečių Kliubo sve
tainėj. < Drg. S. Sąsna savo 
kalboj nupiešė sunkią moterų 
padėtį, jų kovas už lygias tei
ses, už geresnį rytojų, nurody
dama svarbą organizacijos ir 
per ją laimėjimus, kokius šian
dien moterys yra pasiekusios. 
Antru atveju kalbėjo svarbiais 
bėgamais šių dienų klausimais.

Prakalbų pertraukose buvo 
koncertinė programa. Ją 
mums mūsų apylinkėje 
pasižymėję dainininkai: 
Merkeliutė, Anestaitė iš

mezgimą svederių, 
ir kitokių reikmenų.

kalbėjosi, diskusavo 
neno-

nes so-

Šiomis dienomis New Yorke 
rodomas Sovietuose pagamin
tas judis, pavadintas: “Giri 
From Leningrad” (Mergina iš 
Le n i n gra d 6). Jis ro d o m as j a u 
antra savaitė.

Kiek buvo New Yorke ro
doma Sovietinių paveikslų,— 
didžiumą jų esu matęs. Vieni 
iš jų, palyginus su amerikoniš
kais, buvo daug prastesni 
technišku žvilgsniu. Kiti, tie
sa, buvo neįkainuojamai ver
tingi pamatyti ir pritaikinti 
darbo žmonių klasei.

ZOJA FIODOROVĄ
Žvaigždė judyje “Mergina

Nenorėčiau, kad man žmo
nės primestų pasakymą: “Tau, 
broli, tas gražu ir miela, kas 
rusiška, ar Sovietuose gamin
ta.“ Visiškai ne! Esu sužavė
tas keliais amerikoniškais vei- I kalais; esu kėlis lankęs pa
kartotinai. Kai kuriuos mūsų 
spauda gana taipgi įvertinų ir 
gyrė.

Pamačius pastarąjį veikalą, 
“Mergina iš Leningrado”, ta
pau juo nepaprastai suintere
suotas ir sužavėtas. Maniau, 
kad mane paveikė tos jaunos, 
judrios rusaitės, kurios figuo- 
rūoja minėtame veikale. Bet

pamatęs teiravausi savo kele
to prietelių, kokį įspūdį jie 
gavę, matydami “Mergina iš 
Leningrado“ ir visų nuomonė 
ta pati: Tai veikalas vienas iš 
gražiausių, kokie veikalai so
vietiniai buvo vaidinti New 
Yorke.

Veikalas “Mergina iš Le
ningrado“ yra gamintas iŠ 
Antro Pasaulinio Karo. Maty
damas šį paveikslą negali abe
joti, kad tai yra ne realybė. 
Pabrėžtina, kad Sovietų žmo
nės, tiek vyrai, tiek moterys 
vyksta į karo frontą su did
žiausiu pasiryžimu, vyksta nie
kelio neverčiami,— bet liuos- 
noriai.

Jie kariauja ne už kapita
lu, ne už viena kokia nors ra
sinę tautą, bet už savo tėvynę, 
UŽ laisvę, už duoną, už savo 
tėvus, brolius ir seseris! . . .

Karo fronte merginos pasi
aukavusiai gydo, prižiūri ir 
paguodžia kareivius, kurie lie- 

. kasi sužeisti fronte.
I Merginos, kurios prižiūri 
sužeistus kareivius įsimyli... 
Bet čia meilė taipgi paremta 

I ne kapitalu, ne pasogu, ne 
kokiais karališkais luomais, 
bei tikra brolybės, draugišku
mo ir užuojautos meile. Meilė 
ne veidmaininga!

Judyje nieko nėra perdėta, 
ir nieko netrūksta. Karas 
vaizduojama ilgas ir sunkus, 
'bet pagaliaus jis pasibaigia su 
laimėjimu !. . .

Veikale, apart kitų vaidylų, 
figūruoja per visą Zoja Fio
dorovą, Maria Kapustina ir 
kitos. Vyrų didokas būrys turi 

I ištisas roles.
Yra gražių dainų, muzikos 

ir kitų dalykų.
Veikalas rodomas Stanley 

Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke. Tačiau vakarais 
arba šventomis dienomis be
veik nepatartina eiti, nes sun
koku gauti vietą; ilgos lini
jos žmonių kartais stovi lauke. 
Geriausia jį matyti iš ryto.

Petras.

BINGHAMTON, N. Y.
šiandieną tokis momentas, 

kuris neduoda nei valandėlės 
liuosai pabūti be darbo, be rū
pesčio ir be tikro nusistatymo 
į šių dienų pasaulinius įvykius. 
Momentas tokis, kad kiekvie
nas turi judėti, turi ieškoti iš
eities iš šio, ant viso žemės 
skritulio, ugnim liepsnojančio 
momento, žmonės turi pilnas 
rankas įvairių darbų, kurie 
reikalauja rimto pasiryžimo, 
degančios energijos ir ilgų, il
gų valandų sunkaus darbo, 
kad tie svarbūs reikalai būtų 
pasekmingai atlikti.

Iš vienos pusės pasaulis de
ga karo liepsnoje, milionai 
jaunų, stiprių vyrų aukoja sa
vo gyvastis, kad išlaikyti pa
saulyje demokratiją, išliuosuo- 
ti mažas pavergtas tautas, ir 
užtikrinti saugumą pasaulyje. 
O iš kitos pusės plačia papėde 
eina neatlaidus organizacijinis 
darbas, vyriausia per CIO, ku
ris veda plačiausią kampaniją 
įvairiuose industrijų centruo
se, kad suorganizuoti dar ne
organizuotus darbininkus.

čia, Binghamtone irgi veda
ma plati kampanija, kad su
organizuoti apie 20,000 dar
bininkų, kurie dirba Endicott 
Johnson Corp, čeverykų išdir- 
bystėje. 20,000 neorganizuotų 
darbininkų, tai yra didelė ar
mija, o vienok ponas Johnso- 
nas elgiasi su jais taip, kaip

Vieša Padėka

ašaros rieda

su- 
net 
per

Mūsų Mezgėjų Kliubas au
ga, kaip ant mielių. Narės pil
nos energijos. Dirba, kiek iš
gali. Vienos mezga, kitos ki
tokius darbus dirba: tikietus 
pardavinėja, aukas renka ir 
pačios aukauja, kad tik grei
čiau užbaigti tą išgverėlį Hit
lerį ir kiek tik galima pagel
bėti raudonarmiečiams.

Galime ir mes pasigirti, kad 
jau vieną šūvį paleidom Hit
leriui į pakaušį,-jau pasiuntėm 
į Centrą 19 svederių, 17 po
rų. pačiakų, 8 šalikus, 7 po
ras pirštinių, 2 kepures. Tai 
dar tik pradžia. Mes nenulei- 
sim virbalų, kol nesubadysim 
tą kraugerį Hitlerį ir jo visą 
sistemą.
Iš Mūsų Baliaus, Kuris Įvyko 

Gruodžio 12-tą Dieną
Viskas pavyko kuo puikiau

sia. Svečių turėjom labai gra
žių, tai ir pelno liko gražaus.

Pinigais vilnoms pirkti au
kavo šie draugai ir draugės:

A. M. Arlauskai $10. P. O. 
Balzariai $5, “dačės” mezgė
jos per Mrs. Apalbam $5, J. 
Totoriai $3, Beevel $2,. M. R. 
Duseikai $2.

Po $1 aukavo šios mezgė
jos: Baltakienė, J. Walpole, 
Anderson. čereškienė, Grei- 
biene, O. Gicienė, A. Evans, 
Marshall, Jennejohn, A. Koch, 
Palėpienė, Ą. Duobienė, Mile
rienė, P. Vaivadienė, L. Beke- 
šienė, Gužauskienė, Shiurkie- 
tlė.

Barzdaitienė, S t a n čikienft, 
Galinaitienė, A. Ivonaitienė,

Mikitieė, V.’Skauronas — po 
50c. C. Simaitis per Shiurkie- 
nę 50c. 

t

Daiktais ant išlaimėjimo au
kavo šie draugai ir draugės:

B. MorkeviČienė labai gra
žiai išmegstą abrūsą. J. Bullis 
nupiešė gražų gamtos paveiks
lą. R. Černauskienė pasiuvo 
puikią kaldrą — šilkinę. E. 
Mietus aukavo lempą, Strolie- 
nė — saldainių bačkutę, Ą.», 
Lekavičienė — 6 apmegstus 
“enkečius“-skarytes, L. Beke- 
šienė — vyno butelį, Strolienė 
—mezginį. Viskas buvo išleis
ta. \

Valgiais aukavo šios drau
gės: Baltakienė — kavą, cuk
rų, pieną; Žukauskienė, Bani- 
kat, Pultin ir Sinkevičiūtė -— 
po keką, čereškienė — babką, 
Greibienė — babką ir 6 kvor
tas agurkų, Anderson — sa
lad bulvių, žuvies, agurkų; 
Valtienė — duonos ir kopūs
tus, E. Duobienė — košalie- 
nos, V. Bulienė — silkių, H. 
Velikienė —strudel kėką, A. 
Duobienė dvi mėsas, B. Buro- 
kienė — 2 pajus.

Gal kurių vardų nepaminė
jau — prašau man atleisti ir 
pranešti, aš vėliau parašysiu.

Pelno nuo baliaus liko 
$112.09.

Gaspadinėmis buvo E. Duo
bienė, A. Duobienė, B. Buro- 
kienė, V. Bulienė.

Visiems aukotojam ir dar
bininkėms varde mezgėjų šh> 
dingiausis ačiū.

L. Bekešienė.

graži 
davė 
gerai 
Rožė
Dorchester, Ri. Niaura iš Ded
ham, vadovybėj Helen Žu
kauskaitės. Jie visi taip pui
kiai dainavo, kad buvo apdo
vanoti gausiais aplodismentais 
ir iššaukti net po kelis sykius.

Buvo renkamos aukos dėl 
medikalės pagalbos Sovietų 
Sąjungos Raudonajai Armijai. 
Draugai aukavo sekamai: Po 
$5 — $5 Frank Kežis, J. M., 
J. Baranauskas. H. T. $10. Po 
$1 aukavo: J. žvingelas, Juo
zas Vaškis, K. Parinskas, An- 

P. Norbutas, 
Anna Kviet- 
J. Naujokas, 

M. Ba-

Binghamton, N, Y
Svarbios Prakalbos Šių Dienų 

Įvykiais 
šeštadienį, sausio

1942 metais, Lietuvių 
nėję (įeiti pro šonines 
įvyks svarbios prakalbos apie 
šių dienų pasaulio įvykius. 
Kalbėtoju bus vienas iš ge
riausių mūsų kalbėtojų, dien
raščio “Laisvės 
drg. A. Bimba :

na

♦kas,

daugiau

visi metai y?a lietuvių

ia, Rengėjai.

mylinti žmo- 
minutę gaudo

Ir kar- 
įpuola į 
daugiau 
kaip tik

redaktorius 
iš Brooklyn, N.

tern 
Ave.,

varde moterų komiteto 
nuoširdų ačiū.

H. Tamošauskienė.

Busikis, 
žemaitis,

J. M;,
L, P. Niųkas,

linčienė, A. Ambroza, P. Žu
kauskienė, J. Julius, D. Jusius, 
P. Kaliošienė, J. 'Butkus, J. 
Baranauskas, P. Kapočius, Z. 
Kiškis, K. Valutukevičius.

Viso su smulkiais sukelta 
$63.90. Išmokėjus kalbėtojos 

i kelionės išlaidas ir už svetai
nę, priduota kasieriui M. Kaz
lauskui dėl medikalės pagal
bos Raudonajai Armijai $105,- 
25.

Prašom atleisti, jeigu katrų 
vardai per klaidą liko nepažy
mėti. Visiems aukotojams ir 
šio prakilnaus darbo rėmė
jams 
tariu

šie visi metai yr'a lietuvių 
moterų spardos ir organizaci
jos metais. Ką jūsų kolonijoj 
surengsite tam jubilėjui pami
nėti? Desetkai kolonijų jau su
rengė po kelis vakarus, kitur 
po vieną. Lai nesilieka kolo
nijos, ktiri nesurengtų nei vie
no vakaro moterų jubilėjui 
minėti.

Demokratiją 
nes kiekvieną 
žinias, kad sužinojus, kaip ei
nasi šis baisusis karas ir prie 
kiekvienos progos diskusuoja 
šį klausimą susitikę savo drau
gus bei pažįstamus, 
tais bediskusuodami 
tokį nusiminą, kad 
nieko kito nebemato, 
pražūtį.

Tai, kad sužinojus
teisybės, kaip ištikrųjų šis bai
susis karas dabar eina, ir kas 
bus laimėtojais, ir yra rengia
mos šios prakalbos. O drg. A. 
Bimba mums gražiai papasa
kos šių dienų pasaulinius įvy
kius, apie kuriuos mes visi 
trokštame žinoti kuo daugiau
siai .

šias prakalbas* rengia LLD 
20 kuopa ir jos Moterų Sky
rius. Ir kviečia visus vietos 
lietuvius patiems dalyvauti jo
se ir savo draugus atsivesti, 
kad mes visi išgirstumėm tei
sybės žodį. Pradžia 7:00 va
landą vakare. Įžanga nemo
kama.

širdingiausiai užprašome vi
sus atsilankyti/

Kv

3-čią, 
Svetai- 
duris),

Šiai gražiai suknelės ir kepu*

Worcester, Mass., ALDLD 
155 Kuopai

Mielos draugės! širdingai 
ačiuoju visoms už jūsų gerus 
ir draugiškus velijimus ir už 
suteiktą nemažą dovanėlę. 
Draugės, trūksta man žodžių 
išreikšti džiaugsmą, kokį 
kėlė mano širdyje, kad 
džiaugsmo 
veidą.

Draugės, ne ta dovana taip 
sujaudino mane, ne. Tai jūsų 
draugiškumas — simpatija. 
Už tai dar kartą ačiū!

Mano sveikata eina geryn, 
bet dar po daktaro priežiūra 
ir negaliu daryti didesnio ju
dėjimo, nes toji liga susilpni
no širdį.

Su draugiškais velijimais,
Jieva Aniolauskaitė— - 
Turskienė,
P. O. Box 12, Dodge, Mass.

lau- 
tre-

So. Boston, Mass.
Linksmas parengimas 

kiant Naujų Metų įvyks 
čiadienį, gruodžio (Dec.) 31
d., 8 vai. vakare, 376 Broad
way, So. Boston. Rengia ALD
LD moterys ir Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubas. Bus ge
ra muzika, skanūs užkandžiai 
ir linksmybės iki valios. Kvie
čiame visus, jaunus ir senus.

Rengėjai.

MAISTO STOKOS NESITIKI, 
BET PASIRUOŠIAMA

Brooklyne Raudonasis Kry- 
mokina grupes moterų, 
aprūpinti šeimą nebran- 

bet maistingu valgiu ir 
sutikti kokias netikėtas 

trūkumo problemas,

žius 
kaip 
giu, 
kaip 
maisto
jeigu jos kada kiltų.

z Kaip dabar stovi maisto 
gamyba, trūkumo maisto pro
duktų negali būti per eilę me
tų, bet tam tikrose srityse jis 
galėtų kilti laikinai dėl atakų

raitės formai 8034 gauti reikia • oro ar šiaip kokiai nelaimei 
laiške pažymėti jos numerį ir sutrukdžius pristatymą.
dydį (size), įdėti pinigais 
15c., aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę, adresą ir pa- 

į Federated Press Pat- 
Service, 106 Seventh 
New York, N. Y.

Bėgiu 1941 metų Brooklyno 
moterys aukojo virš pusės mi- 
liono valand. savo darbo liuos- 
noriams patarnavimams susie- 
dijai, apsigynimui ir karo pa

šalpai.

►

jam patinka, nes jis žino, kad 
neorganizuoti darbininkai ne- . 
gali pasipriešinti, kad ir prieš 
žiauriausius jojo pasielgimus 
linkui darbininkų. Tad, ar ne 
laikas pono Johnsono darbi- \ 
ninkams organizuotis į CIO,* 
kuris dabar veda plačią kam-' 
paniją? Laikas ir labai laikas. 
Nes ir patsai gyvenimas verste 
verčia būti organizuotais. Vie
na, kad organizuoti darbinin
kai turi užtikrinimą, kad jųjų 
darbdavis negali pravaryti iš 
darbavietės taip lengvai, nes 
jis žino, kad unija stovi už 
darbininkų pečių. Tad ir darb
davis noroms nenoroms pasi
lieka prielankesnis darbinin
kams. Tas reiškia, kad darbi
ninkas turi apsaugą pasilaiky
ti darbavietėje. Taip pat 
ir su algomis. Organizuoti dar
bininkai turi daug didesnes al
gas ir darbdaviai negali numa
žinti jiems algas, kada tik jie 
nori, nes unija neleidžia jiems 
tatai daryti, o neorganizuo
tiems darbininkams algos yra 
numažinamos iki žemiausio 
laipsnio.

Iš 20,000 darbininkų yra 
tarpe 7,000—8,000 moterys 
darbininkės, o jųjų tarpe yra 
didelis skaičius ir lietuvių mo
terų. Tad 7—8,000 moterų 
kiekvieną dieną kenčia tą bai
mę, kad už bile mažiausį 
prasižengimą gali nustoti dar
bo. Tad, kodėl mes, draugės 
moterys, turime tą baimę ken
tėti ? Kodėl mes negalime būti 
organizuotos į CIO ir tą bai
mę netekimo darbo prašalinti 
iš savo galvos sykį ant visa
dos? Juk mus gyvenimas jau> 
išmokino, kad būti organizuo-Į 
tomis yra taip lygiai svarbu 
kaip vyrams, taip ir moterims, j 
Tad ir būkime organizuotos. I 
Rašykimės pačios į CIO ir kai- 1 
binkime tas darbininkes, ku
rios dirba šalę mūsų, kad ir’U 
jos rašytųsi. Ir taip daryda
mos mes nei nepamatysime, ; 
kaip patapsime organizuoto- I 
mis ir prašalinsime iš savo Į 
galvų daug tokių minčių, ku- į 
rios kankina neorganizuotus • 
darbininkus-kes.

Moterys, mes sudarome di
delę dalį darbininkų, dirban
čių Endicott Johnson išdirbys- 
tėje. Ir mes turėtumėm nepa
miršti *to, kad moterys gali su
tverti uniją, stodamos į ją ir 
kalbindamos savo vyrus bei 
draugus, kad ir jie stotų į uni
ją. Ir tokiu būdu organizaciji
nis darbas eis gana sklandžiai, 
nebus sunkumų sudaryti di
džiumą, kad visa E. J. išdir- 
bystė taptų unijine. Man ro
dosi, kad jau atėjo laikas, kad 
E. J. turi būti unijine išdir- » 
byste. Ir jinai bus unijine taip 
greitai, kaip greitai mes įstosi
me į uniją. Tad, nepalikime to 
taip svarbaus darbo kitiems 
dirbti, bet dirbkime mes pa
čios ir kitus raginkime dirbti. 
Nes norint turėti geresnes gy
venimo sąlygas, tai reikia bū
ti organizuotiem, o kad būti 
organizuotiem, tai reikia orga
nizuotis, o organizavimosi dar
bą kaip tiktai turime atlikti 
mes pačios-patys. Jeigu pas 
mūs vyrus nėra pakankamai 
drąsos, darbštumo vedimui šio 
organizacijinio darbo, tai mes 
moterys imkime tą drąsą, tą 
pareigą ant savo pečių ir pra
dėkime tą taip svarbų organi- 
zacijinį darbą vesti pirmyn.. 
Kalbėkime su darbininkais 
apie unijizavimą E. J. išdir- 
bysčių. Išauklėkime tą mintį 
savo galvose ir laikykimės jos 
tvirtai, kad E. J. turi būti uni
jinė išdirbystė. Dirbkime toje 
linkmėje, eikime prie to ir pa
matysime, kad Endicott John
son bus unijine, vadovystėje 
CIO.

Darbininkė.



Ketvirtas puslapis

Laiškas Hitlerio Kareiviui
Jonas Marcinkevičius

Sovietų Sąjungos 
Šimtai tūkstančių, 
krinta iš vis bere-

LA ISV R

Great Neck, L. I

Ainerikos kariai užtaiso šovinius karo lakūnui, ku
ris duos japonų užpuolikams “kalėdinį pasveikini
mą.”

Trefiiadfehia, GrUod. 81, 1941

taip ir apylinkės lietuvius at
silankyti ir matyti šį jud|.

Visas pelnas nuo šio paren
gimo paskirtas šios šalies Rau
donajam Kryžiui (Red Cross). 
Jūs, atsilankydami, turėsite 
malonų užsiganėdinimą ir sy
kiu paremsite Raudonąjį Kry
žių, kuris rūpinasi suteikti me- 
dikalę pagalbą tiems, kurie 
kovojo prieš Hitlerio ir Japo
nijos užpuolikus ant mūsų ša
lies ir likosi sužeistais ir t.t. 
Šį judį rengia bendrai lietuvių 
ir rusų organizacijos. Įžanga 
ypatai — 40c, vaikam — 20c.

P. B.

Matykite Puikųjį Sovietinį Ju
dį “The Great Beginning” 

(“Didžioji Pradžia”) 
šitas judis bus rodomas šį 

sekmadienį, sausio 4 d., 1942 
m., A. J. Kasmočių svetainėje, 
91 Steamboat Rd. Rodymas 
prasidės 5 vai. vakare.

Apie šį judį — movies bū
tų galima daug kas pasakyti, 
bet šį sykį užteks tiek primin
ti, kad judis nepaprastai gra
žus ir žingeidus, papuoštas 
puikia muzika ir meliodingo- 
mis dainomis, kurios sudaro 
malonų ir žavėjantį įspūdį ir 
yra labai svarbu jį matyti. To
dėl mes kviečiame visus, senus 
ir jaunus, kaip Great Necko, orlaivius.

“Germany slumbers in deadly thrall.
Her bestial leaders alone
Rush madly about like men insane. 
Their wild cries drive us to slaughter, 
Lashing us like thongs of a whip.”
Franz Kirschner, kitas kareivis, kaip 

ir jūs patys, užraše į savo dienraštį: 
“Pekla ant žemes. Vos tik vyrų be
liko iš mūsų kompanijos. Kokia nauda iš 
visos šitos beprotystės? Prakeiktas Hit
leris !”

Tie ilgi traukiniai, kurie gabena už- 
frontin sužeistuosius kareivius, grįžda
mi atgal atveža iš Vokietijos jums laiš
kus nuo jūsų motinų, meilužių ir seserų.

Pavyzdžiui, Anna Sindor rašo: “Galva 
svaigsta. Maršavikai ir... alkis. Bijausi 
ką nors daugiau rašyti. Neišeina man 
iš minties, kad jūs nebesugrįšite iš rusų 
fronto. Jie sako, kad ten... Oh tu Die
ve!”

Žmonijos genijų darbai ir mokslas yra 
nesunaikinami ir nemirštanti. Jie pa- 
akstina mus griebtis ginklo prieš hitle
rinį barbarizmą ir to laukinio žvėries 
kultą. O tai reiškia daug daugiau, negu 
girti sapaliojimai tokių Bansesų, Strei- 
cherių ir kitų piktų melagių.

Patys pagalvokite! Jūsų fiurjeriai ir 
nykštukiški vadai, bendrai su Quislin- 
go tipo pakalikais, paskelbė “kryžiaus 
karą” prieš Sovietų Sąjungą. Jau seniai 
jie turėjo būti Maskvoje ar už Maskvos. 
Aš norėčiau jums priminti, kad Napo
leonas irgi buvo surinkęs Dresdene vi
są krūvą ant greitųjų apkarūnavo tų ka
ralių. Trisdešimts karaliukų, ant grei
tųjų pasodintų ant sosto valdyti trisde
šimts užkariautų kraštų, taipgi dalyvavo 
tam sąjūdyje, kuris ėjo prieš maršuo- 
siant į Maskvą. Bet kaip gi ta Napoleo
no kampanija pasibaigė? Šaltame Bere
zina vandenyje, Borodino laukuose, rūs
čiose, išdidžiose Maskvos gatvėse, gais
rų apšviestose, Rusijos žmonių karčiau
sios neapykantos apsupta Napoleono ar
mija, kuri sau lygios tais laikais neturėjo 
visoje Europoje, sutiko savo likimą (pra
žūtį). Viskas, kas iš jos beliko, tai kruvi
nas lapas istorijoje.

Klausykite, Fritz, Johann, Kari, klau
sykite, vakar dienos darbininke, valstie
ti, mokytojau, laikrodininke, mechanike. 
Pažiūrėkite į pasaulio žemlapį. Perves- 
kite savo pirštu kraštus, žemes, įvai
rių žmonių apgyventas, ir pasakykite 
man, kur jūs surasite nors vieną tautą, 
nors vieną sąžinišką, laisvę mylintį žmo
gų, kuris turėtų nors vieną gerą žodį dėl 
jūsų vadų. Visur jie vaišinami prakeiks
mais ir keiksmais ir visur kiekvienas 
laukia jiems galo. Žmonės visame pa
saulyje ruošiasi galutinai kovai su hit
lerinėmis gaujomis, nes kur tik jos pa
sisuka, ten palieka alkį, kraujo liejimą, 
kartuves, gėdą ir mirtį.

Už tas išdurtas akis, už tas išniekin
tas moteris, už tuos nužudytus kūdikius, 
už tą žmogų, kurį fašistai sutrempė į 
dulkes, visa žmonija, pati žemė kyla prieš 
šitą rudąją pavietrę. Hitlerio nenaudė
liai bus sumedžioti ir sunaikinti, kaip 
kokios nuodingos gyvatės, kaip kokie pa
siutę žvėrys..

žmogus, kaip išdidžiai tas pavadini
mas skamba! Bet pasižiūrėkite, į ką jūs, 
Karlai ir Fritze, pavirtote fašistinių ne- 
vidoniškų vadų rankose.

Pirma, negu jums mirties varpai su
skambės, kuomet jūs, vokiečiai kareiviai, 
dar galite nuvalyti dėmę nuo žmogaus 
vardo ir nuo jūsų žmonių, pakilkite ir 
sušukite: _

“Lai būna prakeiktas karas! Lai 
na prakeiktas Hitleris!”

Cairo. — Anglai iki šiol su
naikino 476 fašistų orlaivius 
Libijoj, o savo prarado 195

k
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PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN 
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai 

128-30 No. Elm Street,

(Pabaiga) 
II

Fašizmo vadai įsakė jums degint mies
tus, paaukot liepsnai muziejus, knygynus 
ir teatrus, naikinti milionus žmonių, 
plėšti, niekinti ir kojomis trempti oku
puotas žemes. Ir jūs tai darėte. Hitleriui 
neužteko Lenkijos, Francijos, Danijos, 
Norvegijos, Jugoslavijos; neužteko jam 
paniekinti ir pažeminti tiek ramių civi
lizuotų tautų. Tuo būdu jis įsakė jums, 
kareiviai, pavartoti savo ginklus sutriuš
kinimui ir pažeminimui laisvos ir taikios 
Sovietų Sąjungos, kurios linksmus pilie- 

/čiai niekuomet nėra nieko blogo padarę 
jums, Fritzai, arba jums, Karlai. Per 
tuodu metu karo tiek daug jūsų, Hitle
rio kareiviai, paaukojote gyvybę ir da
bar jūs žinote geriau, negu aš, kiek daug 
jūsų gyvybių žūsta 
plačiuose laukuose, 
milionai jūsų nuolat 
tėjančių jūsų eilių.

Fašizmas padarė didelę klaidą, many
damas, kad pagalba plėšimo ir brutališ- 
kumo jis sukels žmonėse paniką ir iš
gąstį. Bet vietoje išsigandusių žmonių, 
Hiterio pabaisoms prisiėjo susidurti su 
Anglijos ir Amerikos žmonėmis, su žmo
nėmis užgrobtų, bet nenugalėtų kraštų 
ir visų pirma su laisvais Sovietų žmonė
mis su jų neišsemiama galybe ir jų neuž
gesinama neapykanta pardavingam prie
šui. Jūs esate šluojami (naikinami) nei 
kiek ne prastesniais ginklais kaip jūsų; 
jūs esate grūdami atgal didvyringos 
Raudonosios Armijos; desėtkais tūks
tančių jus naikina partizanai, — broliai, 
sūnūs, vyrai ir draugai tų išniekintų ir 
nukankintų moterų, to seno žmogaus, 
prikalto prie tvoros, tos nelaimingos mo
teriškės, sutriuškintos po jūsų tanko ra
tais. Prieš jus sukilo desėtkai milionų 
laisvę mylinčių žmonių, visiškai atsida
vusių savo kraštui, tvirtai pasiryžusių 
kovoti prieš jus iki paskutinio atsidusi
mo. Skersai ir išilgai pasaulį nesuskaito
mi milionai žmonių, — žmonių, kurie 
gerbia žmogų, fašistinės hijenos su
tremptą kraujuose ir purve, pakyla į ko- 
vą prieš hitlerinę pavietrę.

Hitlerio kareiviai: Jūsų kraujas lieja
si plačiomis, dvokiančiomis upėmis ir lie
sis toliau, nepaisant jo “dieviškumo,” ne
paisant Rosenbergo “analyze” ir Wota- 
no “pašventinimo.”

Argi jūs taip pat nebuvote kada nors 
įglamonėjami savo mylimos motinos, ku
ri pasilenkus ant jūsų lopšio kalbėjo 
jjums apie pasaulio grožę ir apie puikius, 
didelius darbus, kurie žmonijai lemta at

vilkti?
Hitlerio kareiviai, visa tai jūs atsimin

site, kuomet mirtis pažiūrės jums į akis, 
bet argi tuomet nebus jau per vėlu?

Kaštais žmonių kraujo, kaštais jūsų 
gyvybės, buvusieji kapralai, avantiūris
tai, tamsūs šarlatanai; turtingi galiūnai 
minta žemės gėrybėmis. Vakar dienos 
kapralai šiandien yra “fiurjeriai,” feld
maršalai, didžiausi milionieriai. Goerin- 
gas taip išsipūtė nuo pavogtų firmų di
videndų ir šampano, jog jis vargiai be
gali matyti žvaigždes ant savo krūtinės, 
o čeverykų visai nebemato. Himleris, 
Rosenbergas, Ley ir visi kiti išmatos už
kimšo Amerikos bankus slaptais astro
nomiškais depozitais ir prisistatė pilnus 
paupius ir pilnas pakalnes puošniausių 

Karininkas, kuris mašini-

Newark, N. J Waterbury, Conn.taip garbingą užduotį, kaipo 
šalies piliečiai ir kaipo meni
ninkai. Dar pakartoju ir siun
čiu didvyrišką, garbę jums.

Reporterių kameros švietė 
visą laiką, traukiant paveiks
lus iš visų tautų mergaičių po 
vieną parinktos atstovauti sa
vo tautą. Jos buvo atskirai nu
fotografuotos ir paveikslai til
po vietos dienraščiuose. Lie
tuvą reprezentavo Lillian 
nušoniutė.

Kalbėjo miesto majoras 
Murphy, ir New Jersey
bernatorius Edison, profeso
riai ir kiti intelektualai. Taip, 
šioje miestų surengto j demon
stracijoje, pareiškimui savo 
ištikimumo šalies valdžiai su 
prezidentu Rooseveltu prieša
kyje, apart Sietyno Choro, da
lyvavo veik visi pažangūs ir 
demokratiniai nusiteikę lietu
viai.

Nebuvo, čia 
“Keleivio”, 
tų Hitlerio

Mat, jie 
josi.

Restauracija ir Visokie Gėrimai 
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas 

Šokiai ir Floor Show 
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais

Lietuviai Miesto ir Tautų Lo
jalumo Demonstracijoj

Gruodžio 17 dieną didžiau
siam Newarko teatre, Mosque 
salėje, įvyko miesto ir apylin
kės valdžių taip vadinamas 
ištikimybės Washington© ad
ministracijai pareiškimas ir 
visokia pagalba užpultai ša
liai apsiginti. Be paties miesto 
majoro Murphy ir jo kitų val
dininkų, buvo ir kitų mieste
lių valdininkų ir visos apylin
kės legijonieriai su savo vė
liavomis.

Prasidėjus programai, ant 
estrados sumaršavo keli šim
tai komiteto narių, Le gi jono 
ir įvairių reprezentatorių, 
tarpe kurių buvo ir šios tau
tos atstovaujamos ir iššauktos 
per pirm.: Rusų, Ukrainų, Lie
tuvių, Latvių, Estonų, Lenkų, 
Graikų ir daugiau.

Labai gražiai pasirodė Lie
tuvių tautos reprezentatorės, 
tai šios keturios-jaunuolės sie- 
tynietės, gražiais tautiškais 
rūbais apsirengusios: Aldona 
Juodeškiute, Lillian Jamiso- 
niutė, Vanda Stočkiutė ir El
ma žilioniutė. Dar gražiau išė
jo, kuomet Sietyno Choras 
pasirodė ant estrados, vado
vaujamas1 mokytojos šalinai- 
tės, aplink kelių šimtų virši
ninkų, kalbėtojų, komitetnin- 
kų. ir tūkstančių žiūrovų salė
je. Labai gražiai sudainavo 
tris liaudies dainas, tik gal 
truputį nepergarsiai, nekurie 
sakė. Šiuos žodžius rašantis 
sako, kad garsiau nebuvo ga
lima, nes tokia milžiniška salė 
ir tiek publikos/ tai kaž kaip 
šauktum, tai būt ne dainos, 
ne melodija, o riksmas iš ri
bų.

Bravo, draugams sietynie- 
čiams už drąsą, už pasišventi
mą ir malonias daineles, ku
rie iš virš dvidešimt įvairių 
tautų tik vieni-—vieninteliai 
išdrįso atsistoti miesto vald
žios surengtam lojalumo pa
rengime prieš tokią masę 
žmonių, klausovų ir atlikti

Ja-

Mr. 
gu-

nei vieno iš 
“Naujienų.” ir ki- 
garbintojų.
viešos šviesos bi-

G. Albinas.

Specialiai prisiruošę priimti svečius

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 parduodame viską už labai 

žemas kainas. ... j '

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn,

Telefonas 4-8779.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

•0

WORCESTER, MASS
I

Aido

bu-

War Needs Money—YOURS!

Choras kviečia visus 
dalyvauti.

“Ląisyčs” Bąnkieto bilietai jau gatavi; prašome iš 
ankšto jsigyti bilietus. Kaina $1.50.

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas in metinis 
• Bankietas įvyks sekmadienį i;

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

er q

1 I

vasarnamių.
nės kanuolės pagalba grūda jus į mūšį, 
taipgi tikisi gauti to grobio. Bet ne 

Ijums, Hansai, ne jums, Karlai, tie mi
lionai ir tie puošnūs vasarnamiai. Jums 
tik žinia, kad jūsų žmona numirė džio
va, kad jūsų senutė motina tapo įmesta 
i koncentracijos stovyklą už išdrįsimą 
pasisakyti, kad jinai badauja. Jums tik 
žinia, kad jūsų žmona tapo “apveista” 
smogiko, nupenėto pavogtu maistu, pagal 
Himlerio ir kitų prisakymą, kurie “gry
nos rasės teoriją” praveda praktikoje. 
Net jeigu jūs paimsite ir atsargiai pa- 

,1 studijuosite tą pačią Hitlerio knygą

“Mein Kampf,” kuri yra per prievartą 
paskleista ir iš kurios “fiurjeris” susikro
vė milionus, jūs patirsite apie tuos bai
sius daiktus, kuriuos Hitleris buvo pa
ruošęs jums ir jūsų vaikams.

Argi galima, kad jūs, savo beprotiš
kų koriku sublokšti į šitą kruviną žudy- 

* nę, iki dol dar nesupratote savo padėties 
baisumo ir beviltingumo? Jūsų draugas 
Josef Huemer, kurį Raudonoji Armija 
paėmė kaipo belaisvį, dar jūsų eilėse ba

ldamas parašė sekamas eiles:

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

• Don’t ’delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. •

AIDO CHORAS
rengia

ŠOKIUS
Pasitikimui Naujų Metų

Trečiadienį

Gruodžio (Dec.) 31
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 ENDICOTT ST., 
WORCESTER

Šokiai nuo 9 vai. vakare 
iki 2 vai. ryto.

ĮŽANGA 50c.

‘LAISVĖS’ METINIS

lONKIETO
Vasario 1 February

“Laisves” Bendrovės suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

OHi

WITH

Robert Lipton
GIFT

701 Grand St
| Brooklyn, N. Y.

DEAN
151«w.i8 . . . $2475

CAMBRIDGE
• 5 {aw«U ... $297^

PATRICIA
17 fewel* . . . $247®

BEATRICE 
i» . . . $2975

Apart kitko didelis pasirinkimas reuguuų daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
. - •

Maskva, gruod. 29. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido tokį pranešimą:

Naktį gruod. 28 į 29 d. mūsų kariuomenė vedė mū
šius su priešais visuose frontuose.

Vienas būrys sovietinės kariuomenės su tankais per 
dvi dienas išmušė vokiečius iš 18 apgyventų vietų ir 
pagrobė 30 priešų tankų, 250 automobilių ir trokų, 15 
kanuolių ir septynis kulkasvaidžius.

Sovietų orlaiviai pietiniame fronte per dieną sudau
žė 42 vokiečių trokus, du automobilius, 8 tankus, 10 
lauko kanuolių, 7 priešorlaivines kanuoles, 70 vežimų 
su reikmenimis, ir sunaikino 1,000 vokiečių pėstininkų.
Vakarinis Sovietų pranešimas:

Sovietinė kariuomenė keliose fronto dalyse nugalėjo 
vokiečių armijos bandymus išlaikyt naujas jų apsigy
nimo linijas, ’žygiavo ir toliau pirmyn ir užėmė eilę ap
gyventų centrų.

Priešai kenčia sunkius nuostolius.
Gruod. 28 d. sovietinės^oro jėgos nukirto žemyn 26 

vokiečių orlaivius. Sovietai prarado 6 orlaivius.

Taksai Būsią Žymiai 
Padidinti Apsigynimui

Sovietai Atkariavo dar 
124 Miestelius ir Kai
mus Maskvos Fronte

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Kalinino fronte raudon

armiečiai staiga užpuolė ir 
užėmė buveinę nacių pulko 
komandierių; nukovė daug 
vokiečių.

Leningrado fronte rinkti
nė vokiečių divizija despe
ratiškai kontr-atakavo So
vietus, bet liko atmušta; ne
laimėjo nė vieno jardo že
mės, o prarado pusantro 
tūkstančio nacių.

Pietiname fronte viena 
italų divizija narsiai prie
šinosi, kol sovietinė kariuo
menė išmušė juos iš vienos 
pozicijos. Paskui stambūs 
būriai italų, vadovaujami 
savo oficierių, sudėjo gink
lus ir be pasipriešinimo pa
sidavė Sovietam. Dažnai 
ir kiti italų kariuomenės 
daliniai taip padaro.

NACIŲ PRANEŠIMAI Iš 
SOVIETINIO FRONTO 
Berlin. — Vokiečiai be 

patvirtinimo skelbia, kad 
Juodojoj Jūroj jie nuskan
dinę vieną sovietinį laivą 
gabenusį kareivius, o ties 
Leningradu sužeidę vieną 
Sovietų karo laivą.

Nacių komanda sako, kad 
jie neatlaidžiai ginasi so
vietiniame fronte.

Laikinai Atima Trumpy Ban
gų Radijus iš Nepiliečiy Vo- 

kiečų, Japonų ir Italy

Washington. —Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Biddle įsakė nepilie- 
čiams vokiečiams, italams ir 
japonams sunešt trumpu 
radijo bangų priimtuvus į 
vietines policijos stotis iki 
gruodžio 29 d., pirmadienio, 
11 vai. naktį, šiose septy
niose vakarinėse valstijose: 
California, W a shington, 
Oregon, Montana, Idaho, 
Utah ir Nevada.

Per trumpų radijo bangų 
priimtuvus yra girdimi pra
nešimai per tūkstančius 
mylių iš svetimų kraštų.

Washington, — Skaičiuo
jama, jog taksai į Jungti
nių Valstijų iždą sekamiem 
metam bus padidinti pen
kiais bilionais dolerių iš vi
so. Keturi bilionai daugiau 
busią išrinkti iš asmenų nuo 
algų, nuomų ir kitų pavie
nių įplaukų, o penktas bL 
lionas — iš kompanijų ir 
korporacijų.

Padidintiem taksam yra 
du vyriausi pasiūlymai.

Valstybės iždo sekreto
rius Morgenthau siūlo pa
daryt tam tikrus atskaity
mus nuo įplaukų ir tada 
imt 15 procentų taksų.

Kongreso vadai reikalau
ja daug žemesnio nuošim
čio taksam nuo įplaukų, gal 
kokių 5 procentų, bet jau 
be jokių išimčių ar nurau
simų ir tiesiog nuo gauna
mų algų ar kitų pajamų.

Manoma, kad kongresma- 
nai ir senatoriai susiderės 
su valstybės iždu taip, kad 
taksai bus pakelti aukščiau 
negu 5 procentais, bet ne 
iki 15 procentų.

Taksai būsią taipgi padi
dinti ant gazolino, automo
bilių, tabako produktų ir į- 
vairių prabangos dalykų.

Pabėgėliai iš Armijos 
Praranda Visas Pilie

čių Teises
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ministerija 
paskelbė, jog kas pabėgs iš 
armijos, tai ant visados 
praras visas pilietybės tei
ses, pagal įstatymus velkan
čius karo metu:

“Tokie (karo laiku) pa
bėgėliai niekada negalės už
imt jokią pasitikėjimo ar 
įplaukų vietą esamą Jung
tinių Valstijų žinyboje ir 
negalės naudotis jokiomis 
pilietybės teisėmis.”

Jungtinių Valstijų ^kong
resui paskutiniu laiku buvo 
įnešti pavieniai sumanymai 
leist kai kuriem jauniem 
vyram, nuteistiem už nedi
delius įstatymų peržengi
mus, įstot į armiją ir taip 
išvengt bausmės.

Tie sumanymai visai ne
bus svarstomi kongrese. 
Nes nenorima kliudyt armi
jos ir laivyno patvarkymų 
šiuom klausimu.

Istanbul. — Naciai Bul
garijoj sulaikė 20 Amerikos 
piliečių, matyt, kaip imti- 
nius-įkaitus po to, kai Bul-

Naciai Masiniai Žudė 
Žmones Taganroge
Maskva. — Du žmonės 

pabėgę nuo nacių iš Tagan- 
rogo liudijo, kad vokiečių 
kareiviai suėmė ir vienu ur
mu sušaudė 500 žydų, vyrų, 
moterų ir vaikų. Pirm su
šaudant vyrus, naciai visus 
juos nuogai nurengė.

Girti vokiečių kareiviai 
Taganroge išdaužė ir pri- 
bjaūriojo muzėjų Čechovo, 
didžio rusų rašytojo.

Pusė Pramonės Dirbs 
Amerikos Apsigynimui
New York, — Pusė Ame

rikos fabrikų dirbs pabūk
lus šiam karui, kaip skai
čiuoja M. Joseph Meehan, 
narys Jungtinių Valstijų 
Užsieninės ir Naminės Pre
kybos Biuro.

Socialės Apdraudos Biuro 
narys Louis Levine numato, 
jog šiemet reikės apsigyni
mo pramonėms trijų milio- 
nų darbininkų daugiau, ne
gu dabar jose dirba.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ IR KNYGŲ

Aukso Altoriukas (Tilžės), pa
prastu apdaru .............  60c

Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru   ......................... $1.60

Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c

Roma. — Italai pasakoja, 
būk jie ir naciai ties Ageda- 
bia, Libijoj, sunaikinę 74 
anglų tankus. Niekas to ne
patvirtina.

Stockholm, Šved. — Na
ciai Norvegijoj sušaudė dar 
10 žmonių už tariamą šnipi
nėjimą anglam prieš vokie
čius

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jų orlaiviai bombomis 
nuskandinę vieną prekinį 
anglų laivą, 6,000 tonų.

Tokio. — Japonai pripa
žįsta, kad jie * prarado du 
naikintuvus ir vieną mažiu
ką karinį laivą ties Rytine 
Rolandų Indija.

NEW STATION Newark, N. J.
T«l.: Market 3-4196

Prasidės rytoj! Sausio 11

‘Musical Story’
Sovietų muzikalis triumfas ir 

“One Day in Soviet Russia”
Paskutinė diena: “Gen. Suvorov” 
Populiarės kainos. — Nuolatinis 

rodymas nuo 12:30 p. p.

gariia paskelbė Amerikai - Kantičkos, visokių giesmių kn. $175
, J Katekizmai ir Mmistrantūra .... 25ckarą.

STIPRĖJA VOKIEČIU 
PASIPRIEŠINIMAS

Batavia. — Rytine Rolandų 
Indija nuskandino jau 18 Ja
ponijos laivų, tarp jų šarvuot
laivį ir du naikintuvus.

Maskva. — Raudonoji Ar
mija artinasi apsupt Oriolą.

Binghamton, lt Y.
Klaidos Pataisymas

Gruodžio 19 d. “Laisvėje” 
tilpo korespondencija apie S, 
Vežiutės ir G. Evans vestuves. 
Surašė aukotojų vardų yra įsi
skverbus labai nemaloni klai» 
da. Pasakyta J. Kvailis, o tu
rėjo būti J. Kireilis 40c. Ne1- 
žinia, kaip ten įvyko tokia ne
graži klaida. Atsiprašome 
draugo už tai.

J. K. Navalinskienė.

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

Pranešimai Iš Kitur
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

4 d. sausio, 3-Čią vai. po pietų, 
YMHA Svet., Ferry ir Walnut gat. 
Dalyvaukime visi, nes turime daug 
reikalų apsvarstyti, taipgi po susi
rinkimo bus diskusijos. — Sekr.

(307-2)

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

dicott St., Aido Choras rengia šo
kius, pasitikimui Naujų Mptų. Tq- 
dėl Worceaterio ir iš apylinkės lie
tuviai paremkite Aido Chorą. Da
lyvaukite parengime. Bus užkandžių 
i| gėrimų. Taipgi gera orkestrą Šo
kiams. Kom. (3051307)

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 įžanga- Kviečia Liet. Taųt, 
Namo Draugovė. (305-307)

HUDSON, MASS.
Vakarienė ir Šokiai pasitikimui 

NtUjų Metų. Rengia L.D.S. 66 kp., 
gruodžio 31 d., 9:30 v. v. HLP 
Kiįųbo Svetainėje- Bus skanių vah 
gių ir gėrimų. Šokiams gros rusų 
orkestrą iki anksti ryto. Kviečiai 
me dalyvauti, užtikrinam, kad links
mai praleisi te laikę- (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. Įžanga 25c. šokiams 
gros gera orkestrą. Turėsime ska
niu valgių ir gėrimų. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti, linksmai susitikti naujus 
melus. Kom. (305-307)

SO. POSTON, MASS.
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. Kviečiamų visus 
jaunus ir senus. Rengėjai, (305-307)

Generalis p no kuroras 
taipgi įsakė tokiem nepilie- 
čiam sunešt į vietinę poli
ciją panešamąsias fotogra
fines kameras. Kurie tyčia 
to nepadarys, bus areštuoti 
ir suvaryti į koncentracijos 
stovyklas.

Bet nereikalaujama pri- 
duot policijai didelių kame
rų, vartojamų fotografinėse 
studijose.

Žadama, karui pasibai
gus, sugrąžint tokius radijo 
priimtuvus ir fotografinius 
aparatus jų savininkams.

Maskva. —- Pripažįstama, 
jog paskutinėmis dienomis 
gana sustiprėjo vokiečių pa
sipriešinimas šiauriniame, 
Maskvos ir pietiniame fron
tuose. Gilūs sniegai' kenkia 
ir Sovietų tankam veikti 
prieš nacius. Bet Raudonoji 
Armija ir Vaiteliai vis tiek 
kasdien pastumia vokiečius 
toliau atgal.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
f'/o'TiClTit* hereby given that License No. 
Eli 2771 has been issued to the undersigned 
to se|l 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 CENTRE, INC. 
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Washington. —• Amerika 
paėmė 16 Suomijos laivų, sto
vėjusių amerikinėse prieplau
kose.

. HARTFORD, CONN.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubas 

ruošia linksmą vakarėlį, gruodžio 31 
d., pasitikimui Naujų Metų. Savo 
Svetainėje, 227 Lawrence St. Pra
džia 8 v. y. ir tęsis iki 3 vai. ryto, 
šokiams gros geriausia orkestrą 
šioj apylinkėje. Valgių ir gėrimų bus 
pasirinktinai. ’ Prie įžangos bilieto 
bus duodama veltui baliūnai, spor
tiškos kepurės ir kiti žaislai pasiti
kimui Naujų Metų. — Rengėjai

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 4 d., 1942 m., 2-rą vai. po 
pietų, LPK Svet,, 325 E. Market St. 
Visi nariai dalyvaukite laiku, taip
gi naujų narių atsiveskite.

(307-2)

EASTON, PĄ.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 4 

d. sausio, 1942 m., 1-mą vai. po pieT 
tų, YMHA Svet., Ferry & Walnut 
gatvių. Visi draugai malonėkite da
lyvauti, nes bus išduodami raportai 
iš visų metų veikimo, M. Urba, Sek.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

metinis susirinkimas įvyks sausio 2 
d., pas O. Mikolajflnlenę, 49 Hazel 
St. Kviečiame drauges dalyvauti ir 
išgirsti raportą iš gerų veikimo 
1941 m- Taipgi atsįveskime naujų 
narių. Pradėkim naujus metus su 
skaitlingų atsilankymu į metini su
sirinkimą. — J. K. Navalinskieųę. 
Sekr. (30M)

, LOWELL,' MASS.
Lietuvių Piliečių KJIųbas rengia 

Turkių Vakarienę, gruodžio 31 d-, 
vakaras prieš naujus metus. Fra? 
džia 8 v. v., 361 Bridge St. Kviečia
me vietinius iy iš apylinkė daly
vauti, turėsime progą išgirsti gražių 
dainų, kurias sudainuos E. Chižlū- 
nas. t ;;<)(! įso?)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia vakarėlį 

užbaigt senus metus ir sulaukti nau
jus. Įvyks gruodžio 31 d., 7:30 v. v. 
Labor Lyceum Svet., 15-17 Ann St., 
Harrisonę. Turėsime skanių valgių 
ir garimų. Bus gera mugįką šo
kiams, Prašome vietinių ir ' iš apy
linkes dalyvauti, linksmai praleisti 
Lrikų. (306-307)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsatndo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFQRD AVĖ.BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

j F. W. Siūdins
? (Shalinskas)

į FUNERAL HOME 
f 84-02 JAMAICA AVE. 
t Opposite Forest Parkway 
I WOODHAVEN, N. Y. į

1.

Suteikiam garbingas laidotuves j
$150 l

Koplyčias suteikiam nemoka- it 
mai visose dalyse miesto. a 

Tel. Virginia 7-4499 |
ž

Gydyklos nuo Baimės Mirties—su 
daugeliu paveikslų .............

Pontsko Piloto Galas ..............
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį 
Kabalas arba Salamono Išmintis 
Girtuoklių Gadzinkos ................
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais . ............................ $1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos 35c 
Mikaldos Pranašavimai ............. 25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais ............... 25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos .............................. 25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus sūrius -.................... 25c

ŽOLES.
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliarto- 
rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar
bata 60c; Kraujo Valytojas 60c;- 
Peršalimo ir Kataro Arbata -85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų 
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y

50c 
10c 
10c 
15c 
15c 
50c

| Sumner -Hart Liquor Store
1132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdą šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brookiyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

Brooklyn, N. Y,

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Clement Vokietaitis
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Dr. J. J. Kaskiaučius
Telefonas; HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE, 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel, TRiangle 5-8622

Brooklyn, N, Y. 
Parėm Yra Skaniausi

=3

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

M

iVIIMUHl

VALANDOS; 2-4 ir £-8 
Nėra valandų sekmadieniais. 

) 1 « 1 ............/

FOTOGRAFAS
Traukių paveikslus familijų, vęs- 
tuvių, kitokių grupių ir pąvjępių. 

Iš senų padarau 
n a ujus pąvelks- 
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio par 
geidaujama. Tai
pogi ątmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Avp, 
prie ęiiąuncey St., Rroadway Line 

Tel. GLontnore 5-6191

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) * 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintai ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duor 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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

¥ < ■ -

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 I’oplar 41JL0

Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, gaidį ruginė, <5jęĮų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama poliai ir bandukės. Pui
kiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Piąeąpple Caįce, Apple 
Cake, Cheese ęafce, Coffee Cake, Butter Cake, Bupke ir Špice Cake, 
Stpllęn Dpųghnuts, Pjes, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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



Jettas puslapis J..A1ŠVŽ
Xi,i,i..

Trečiadienis, druod. 31, l^įl

NovvYorko^/žz^/tfZiiiiot Smagu Prisiminti 
Gražius Vaizdus

sų šalį Ameriką. Laimei, ge- viliojančių, žmogaus sukurtų, 
ros nuotaikos negadino svas- matėm daug įdomių ir žavln- 
tikos, darbininkų protestai ir giausių 
majoro LaGunrdijos pramaty- gražių Jungtinių
mas tuomet Hitlerio Vokieti- Kandoš vietų, kurias adVoka* 
jos neįsileido parodom

Po tų visiems prisimenamų

gamtinių vaizdu P
Valstijų ir

Lankėsi “Laisvėje” Jauni 
Svečiai, LDS Veikėjai

minimas, turėjimas užfrontyje 
draugų, ot, kas svarbiausia. 
Gi svederiai yra ir didelė pa
galba apsisaugot nuo žvarbių 
vėjų, nuo kvapą gniaužiančių

Lankėsi, regis, ir daugiau to
limų svečių. Deja, ne su visais 
teko susitikti, pasikalbėti.

8 mė-

pate-

savai

. Pereitą pirmadienį lankėsi 
dienraščio įstaigoje Albertas 
Yokšas, advokatas, iš Marlbo
ro, Mass., ir jo draugas An
tanas Vasaris iš Montello, 
Mass., LDS nacionalis vice
prezidentas ir prezidentas sa
vo miesto kuopoje, Montelloj.

Paklausus Yokšo, kaip ei
nasi profesijoj, atsakė:

—Nepraktikuoju, jau 
nėšiai, kaip tarnauju 
armijoj.

—O kaip dabar čion 
kote ?—paklausėme.

. —šventėmis turiu dvi
tęs atostogų, tad ir atvažia
vau LDS konferencijon, pasi
žiūrėti, kas veikiama LDS jau
nime.

— O kaip sesutė?—paklau
sėm, prisiminus, jog jinai slau
gė.

—Tarnauja laivyne. Mano 
tėtei dar reikėtų įstoti kur 
nors—gal rusų armijon, ma
mytei—į civilių sargybą ir bū
tume visa šeima militariška,— 
juokavo Albertas.

Jaunas LDS vice-preziden- 
tas Vasaris taipgi gerame ūpe. 
Jauni, organizuoti žmonės ir 
įtemptos padėties momentus 
pagyvina juokais.

Su pirmaisiais dviem buvo 
užėjęs ir Frank Geibis iš Cle
veland©, taipgi veiklus LDS- 
eris. Paklausus, ar toli Spring
field, Ohio, nuo Cleveland© ir 
pasakius, jog ten apsigyveno 
keli iš čionai nuvykę veiklūs 
LDS jaunuoliai, jaunas svečias 
susidomėjo. Sako:

—Gal mes, Cleveland© LDS- 
eriai, kada mašina 
pas juos susipažinti, 
kviesim į vieną iš 
savo pramogų.

Clevelandiečiai,
čias, ketina smarkiai padirbėti 
už skaitlingą atstovybę LDS 
Seime, įvyksiančiame ateinan
čią vasarą, Chicagoje.

Drg. Geibis atsinaujino 
“Laisvės” prenumeratą ir pa
aukojo dolerį kitiems dienraš
čio reikalams.

nušausim 
o gal pa
žymesnių

sakė sve-

ir 
ir

Tarpe Lietuvių
Sutikau Bieliauskienę, tik 

sugrįžusią iš Floridos, kur ji 
lankėsi pas savo sūnų ir jo 
šeimą. Tuojau užklausė:— 
Kaip svederių mezgėjos? Pa
aukavo $2 svederiams ir už
simokėjo į Moterų Kliubą. 
Matyt, kad draugės visos rū
pinasi mezgimu ir jam prisi
deda finansiniai ir su darbu, 
kas kaip gali. H.

E. Yumplot buvo susižeidus 
darbe ranką ir per penketą 
savaičių nedirbo. Dabar ranka 
geriau, bet darbai pasibaigė, 
tad atėjus pas moteris kliubie- 
tes atsiėmė savo “Šerą” lite
ratūros, sakydama—nors pa
skaitysiu liuoslaikio gavus.

J. Kalvaitis aną dieną su
tikau einant ranką įsidėjus už
antin.

—Kas nutiko, — paklau
siau.

—Antradienį prieš Kalėdas 
darbe paslydo įrankis ir per
kirto gyslas. Daktaras susiu
vo. Kol kas netinsta ir per
daug negelia, gal sugys.

Smagiausios Naujų Metų 
Sutiktuvės — Su Aidu

Kur buvę, kur nebuvę Nau
jų Motų sutiktuvėse lietuviai 
pripažįsta, jog smagiausios 
sutiktuvės būna Aido Choro 
vakare, “Laisvės” salėje, kur 
salė aidi gražiomis, lavintų 
choristų dainomis ir kur visai 
publikai tenka būti tos žavios 
programos dalyviais, kadangi 
choristai visuomet praveda 
masinį dainavimą.

Atsilankymui į Aido Choro 
rengiamas Naujų Metų sutik
tuves lietuviai turi dar ir kitą 
tikslą. Nėra Brooklyne, o gal 
ir visoj Amerikoj kito lietuvių 
choro, kuris tiek būtų nusipel
nęs lietuviams dainavimu vi
soms be skirtumo lietuvių or
ganizacijoms ir kėlimu lietu
vių vardo kitataučiuose. Juk 
retai būna savaitė, kuria cho
ras nedainuotų kur nors. O 
kad jis galėtų dar sparčiau 
augti ir dar gražiau dainuo
ti jam reikalinga parama tos 
visuomenės, kuriai jis tarnau
ja. Tad reikia tikėtis, kad vi
si Aido Choro patrijotai, kurie 
tik 1 iuosi tą vakarą nuo kokių 
didelių pareigų, visi sutiks 
Naujus Metus su Aidu jo ba
liuje trečiadienį, gruodžio 31-

mos vakarą, Laisvės salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Įžan
ga tik 50c. (įskaitant taksus). 
Šokiams grieš Jurgio Kazake
vičiaus orkestrą, o darbščio
sios choristės . pateiks skanių 
užkandžių, taipgi bus ir gėri
mų.

So. Brooklyne

Jaunas advokatas Antanas 
Vižlanskas, Jr., nuliekamu lai
ku nuo savo profesijos, Pil. 
Kliubo lyderio pareigų, bei 
tėmijimo sporto veiklos, mėg
sta matyti gražius vaizdus ir 
juos fotografuoti savo atmin
čiai. Na ir prisirinkęs jis jų 
visokių, judamų ir nejudamų, 
taipgi įsitaisęs aparatą-pro- 
žek torių abejiems parodyti.

šventėmis Antanas (žino
ma, sutartyje su savo mamy
te, kuri lygiai stebina svečius 
vaišėmis, kaip sūnus paveiks
lais) turėjo artimųjų giminių 
ir draugų tradicinę 
Joje dalyvavo pp. 
Stokes’ai, Tameliai, 
Stočkus ir tūli kiti 
taipgi kitataučiai
profesijoj sandarbininkai ar 
šeimos draugai. Apart vaišių, 
svečiai pamylėta ir paveikslų 
programa. '

Su dideliu pasigėrėjimu iš 
naujo matėm gyvose spalvo
se nuimtą Pasaulio Parodą. 
Kaž kaip pikta darėsi žiūrint 
į tą virš Italijos pavilijono sė
dinčią fašistų bobelką. Piktu
mas buvo tame, kad čia, pa
rodoj, Italija buvo priimta 
brolišku tautu šeimon, o šian- 
dien jos fašistiniai valdonai 
Italiją išstatė karau prieš mū-

tas atlankęs savo atostogomis 
pereitą vasarą. R.

SULAIKYTA.—ANTRA DIDŽIOJI SAVAITft

GIRL FROM LENINGRAD"
Su ŽOYA FYODOROVA 

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietų karės siaurės <1.ritančias 
Taipgi: Triimi>esnės Sovietų Filmos:

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

Nuolatiniai nuo 9 vai. ryte — 25c. iki 1 vai. p. p. šiokioms dienoms

STANLEY THEATRE s"""h *- N' *•
Naujų Metų sutikimui vakare. — Atdara per naktį.

Kliubas Pasiruošęs 
Naujiems Metams

Bėgiu dienos turėjome 
daugiau svečių. Tarpe jų 
chicagietį Juozą Sakalą, užsi- 
likusį dienai kitai pasitarti su 
brooklyniečiais bėgamais rei
kalais.

—Mūsų moterys dabar pra
dėjo puikiai darbuotis teikime 
pagalbos kariaujantiems prieš 
fašistinę Ašį,—su teisėtu pa
sididžiavimu pareiškė Juozas. 
Mat, laike pereito jo lanky
mosi čionai brooklynietės jau 
mezgė ir jis, žiūrėdamas į gra
žius svederius, sakė:—Ot, kad 
mūsų draugės Chicagoje pra
dėtų taip dirbti. -

Negalima Juozo kaltinti už 
didelę simpatiją •kariaujan
tiems fronte. Jis pats karia
vo Ispanijoje ir gerai atsime
na, kokią malonią širdžiai ši
lumą suteikia dovanos iš esan
čių namie, net jei tos dovanos 
būtų kokia smulkmena. Atsi-

—Mama, turėjom geriau
sius laikus. Varpo duona ir 
t oš lietuviškos dešros patiko 
ne tik mums, lietuviukams, bet 
ir kitataučiai mūsų draugai 
valgė ir gardžiavosi,— rašo Al 
Purvėnas savo motinai į Broo- 
klyną iš Ohio valstijos, kur 
jis išvažiavęs dirbti. Jauni lie
tuviai, kaip ir vyresnieji, pa
siilgsta lietuviško maisto ir 
jiems pasiuntus Varpo duo
nos apsidžiaugia labiau, negu 
kokia 
patys

Piliečių Kliubas yra pasi
nešęs šauniai ir masiniai ap

vaikščioti Naujus Metus. Vi
sas namas, 280 Union Avė., 
Brooklyne, paruoštas taip, kad 
galėtų įtalpinti skaitlingiausią 
publiką. Mat, pernai į Naujų 
Metų lauktuvių bankietą buvo 
prisirinkę tiek daug publikos, 
kad nors sienas ištempk pa
darymui daugiau vietos.

Šiemet Pil. Kliubas nuo di
delės spūsties apsaugojo pub
liką naujovišku sumanymu
vakarienę duoti per du atve-!----------------------------------------
jus—vieną 7-tą vai., o antrą
10 vai. vakaro, padarant ir | LIETUVIŠKA | 
skirtingus bilietus. Abiem iš- $ ir t iri j p a i 
parduota daug bilietų. Abiejų 'f £a La 1 vT /L l

r

Jonas ir Uršulė Tekučiai, 
abu LDS 50jkuopos nariai, įsi
gijo nuosavą namą. Gruodžio 
20-tą, šeštadienio vakare, bū
rys draugų susitarė ir nuvyko 
jų namą “sušildyti”. Namas 
randasi 1746—53rd St., Broo
klyn©.

Bešildan ir- besikalbant, G. 
Klimas, sėdėjęs šalia savinin
ko Tekučio, paklausė, ar Te- 
kutis mylėtų, kad įkurtuvės 
būtų atžymėta kokiu visuome
niškų darbu. J. Tekutis tuo
jau atsistojo ir paprašė sve
čius pakalbėti apie paaukavi- 
mą geriems tikslams, Raudo
najam Kryžiui, ar kam. Po-po
ros asmenų išsireiškimų, priim
ta G. Klimo pasiūlymas, jog 
kadangi tą dieną pripuola 
specialė diena rinkliavai So
vietų Sąjungos medikai ei pa
galbai, kad ir čia tam tikslui 
būtų parinkta aukos. J. Teku
tis tuojau davė $1, M. Džio- 
venas $1. Matydamas tai J. 
B. pradėjo triukšmą kelti. Jį 
nuraminus, po to dar aukavo 
J. Nutautas ir G. Klimas po 
$1, viso $4 sudėta Sov. medi- 
kalei pagalbai. G. Klimas.

LDS 1 Kuopos Nariams
Pirmos kuopos susirinkimas, 

dėl Naujų Mėtų šventės, iš 1- 
mos sausio nukeltas į antra
dienį, sausio 6-tą. Bus Laisvės 
salėj, 419 Lorimer St. Prad
žia 7:30. 1 J. Kovas.

Nę

kita dovana, kurią ten 
gali gauti nusipirkti.

tik jaunimas, 
nimas turi vienodą 
kada užklausi, kur

sebet ir 
atsakymą, 
jie sutiks 

Aido Cho
ru, “Laisvės” salėje, kur gi 
kitur rasi kultūriškiau arlink- 

įsmiau,—atsako jie.

Laisves Radio

ž. R.

Ra-

savininkai prašomi ir dalyvau
ti , toje, kuriai turite bilietą. 
Bankieto bilietas $2. Vakarie
nė duodama apatinėje salėje, 
o viršutinėje per visą vakarą 
bus šokiai.

Rheingold Extra Dry Alus f 
Didelis pasirinkimas visokių »' 
VYNŲ ir DEGTINĖS | 

Importuotų ir Vietinių įf

Kasdien Turime S 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

JOSEPH ZEIDAT, Sav. j 

Brooklyne mirė 285 asmenys g 4n Grand St)BrooWyn | 
< e auto nelaimių.

iki gruodžio 20-tos šiemet

dėl auto nelaimių.

sueigėlę. 
Šalinskai, 
Sidabrai, 
lietuviai, 
advokato

LAISVES
BAZARAS

. * Artinasi “Laisves” Baza- 
ras. Pirmą dovaną baza- 
rui gavome nuo Brukaus- 
kienės iš Elizabeth, N. J.
Ji padovanojo gražią 

rankų darbo kaldrą.

BAZARAS BUS 

Vasario-February 
20,21,22 ir 23 

Central Palace Salėje 
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Le VANDA i
FUNERAL PARLORS j

Incorporated į
J. LeVanda—E. LeVanda i
Tėvas ir Sūnus Levandauskai j

UNDERTAKER •

į 337 UNION AVENUE į
į Brooklyn, N. Y. '
į Tel. STagg 2-0783
f NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

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

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

Laisves Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; j pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

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

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

Reikale pasiskelbimų per Laisves Radio Programą 
ar del programos pildymo, prašome kreiptis šiuom 
adresu:

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

ftVWOftVOMfiVOOVOftVflBftVAOUOiKS

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST “Laisvės” Name BROOKEYR i

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniuko 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai Ir 

kepta paršlena.

Gaspadorlškai nuvirti j 
kopūstai ir barščiai. 

----------------------------- -1
ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKAROį ATDARA NUO

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

ATYDAI!
LDS 3-Čio ApskriČi<xseno ir naujo 

Komitetų susirinkimas įvyks sausio 
4 d, 1942, Laisvės Name, 
rimer St., Brooklyn, N. Y.
10 vai. ryte. Dalyvaukite 
J. Dainius, Sekr.

419 Lo- 
Prasidės 
visi. — 
(307-2)

Sekama iš eilės Laisvės 
dio Programa beįvyks tik kitą 
metą. Tačiau atsižvelgiant, 
kad tai bus jau rytoj, sausio 
1-mos vakarą, Naujų Metų 
Dieną, norisi priminti, jog ji 
bus girdima paprastu laiku— 
6:30 v. v., iš stoties WBYN, 
1430 klcs.

Savaitinių žinių sutrauką 
duos D. M. šolomskas, ka
dangi nuolatinis komentato
rius R. Mizara dar ne visai 
pasveikęs po sužeidimo auto- 
mobiliumį pereitą savaitę. J. 
Ormanas praneš vietines bė
gamąsias žinias.

Jums Tikrai Reikės 
LIKERIŲ IR VYNŲ

Naujų Metų Šventei
Visų plačiai žinomų likerių yra labai nužemintos kainos mūsų krautuvėje. 

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

nusipirkti už taip žemas kainas.
TIKRAI PIRKITĖS VYNUS IR LIKERIUS IŠ

MIRĖ

Calvert’s
"Special” Manhattan Liquor Store

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

ir geriausios kokybes likeriai.

| GREEN STAR RAR & GRILLS
S LIETUVIŠKAS KABARETAS S

L X X x X -X x '

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 
4"^ Ateikite pasimatyti su Giviai

Geriausias Alus BrooklyneŠtai 
adre8as:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel Kv 4-8698

PAJIEŠK0J1MAI
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)

Aš Marijona AlbaviČiūtė (Pe- 
traitienė) Namainų kaimo, Suvalkų 
gub., pajieškau Viktorijos Greblau- 
niūtės, Adomo Linkaus moteriškė, 
(Viktorija LinkienS). .Atvažiavus iŠ 
Lietuvos pas vyrą j Pittsburgh, Pa. 
(Southsidėj). Turiu ką svarbaus 
pranešti. Piašau atsišaukti po se
kamu antrašu: Mrs. Marijona Pet- 
raitienč. 409 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. (301-307) - -

Mary Raynis, 60 m. am
žiaus, 64-06 Gates Avę., Rid- 
gewoode, mirė gruodžio 29 d. 
Laidotuvės įvyks sausio 2 d., 
1942 m., šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas namuose, 
po viršminėtu antrašu. Laido
tuvių pareigom rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Pereitą savaitę Brooklyne 
59 susirgo ir 27 mirė plaučių 
uždegimu.

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

CALVERT 
WILSON 
CARSTAIRS 
SEAGRAMS 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON

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

And
Many
Many 
More

Mums nčra leistina skelbt žemas kainas, taČlaus mūs kainos yra daug žemesnes ižjSy
už reguliares kainas. Ateikite ir persitikrinkite, taipogi mūsų Kaliforniški Vynai gero gj/V'
skonio ir žemos kainos. Pirkite likerius kaipo naujų metų dovanas savo draugams, 
nes jiems tikrai patiks ir jums'nereiks rūpintis ar patenkinote dovanom, nes likeriai 
kaipo dovanos tikrai bus įvertinti. v

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

1 Tel. EVergreen 7-1645L. 886
„■ ..........

8 MATEVSAS SIMONAVICIUS R
M 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. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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




