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AMERIKA, ANGLIJA, SOVIETAI IR 23 KITOS SALYS PASIRAŠĖ
PAREIŠKIMĄ VEIKT IŠVIEN, KAD SUTRIUŠKINTI UIRERIZMį
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Prašymas draugams.
Apgaudinėja lietuvius.
Hitlerinė šlykštybė.
Saugokitės.
Žinios apie Lietuvą.
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Metams

w
Su sausio trečia diena išva

žiuoju į tolimus Vakarus. Ke
lionėje prisieis visoje eilėje 
vietų apsistoti ir pasakyti pra
kalbą. Kiek ilgėliau apsisto
siu Chicagos apylinkėje.

Štai ko labai nuoširdžiai 
prašau draugų, kurie ruošite 
masinius mitingus: Nepasi
tenkinkite paprastomis “cere- 

x monijomis.” Jeigu ruošiate 
mitingą, tai turite rimtai pa
dirbėti, kad jis būtų skaitlin
gas.

Jei kur nenorima rūpestin
gai ruoštis, tai visai neapsi
moka. Prastai suruoštas mi
tingas neduoda jokios naudos 
judėjimui, nei tai organizaci
jai.

Pronaciškoji 
da įdėjo P. 
kimą. Ponas 
šo “Lietuvos 
ba 4‘Lietuvos 
ingtone.”

Tai yra piktas apgaudinėji
mas Amerikos lietuviu i , 
Amerikos visuomenės, žadei- 
kis Lietuvos neatstovauja, ža- 
deikis buvo Smetonos paskir
tas atstovauti Smetoną Wash
ingtone.

Smetona paspruko pas Hit
lerį ir jo fašistinė valdžia su 
visais savo ministeriais nuėjo 
šunims šėką pjauti. Ten atsi
dūrė ir p. žadeikis.

Vokiečiai Bijo Sovietu 
įsiveržimo; Budavoja 3 

Apsigynimo Linijos
Stockholm, šved. — Na

ciai bijo, kad Sovietų Są
junga gali ne tik išvyt 
vokiečius laukan, bet štur- 
muot ir pačią Vokietiją; to
dėl naciai visu įkaitimu da-

[bar budavojasi tris apsigy- 
lietuvių spau- njmo linijas savo užfrontė-

žadeikio pareiš- 
žadeikis pasira- 
ministeriu”, ar- 
atstovu Wash-!

je, kaip sakė švedai karo 
tėmytojai saus. 2 d:, remda- 
miesi pranešimais iš pati

kimų šaltinių.
Pirmąją užnugarinę savo 

ir apsigynimo liniją vokiečiai 
praveda pagal senąjį Sovie
tų rubežių, į vakarus nuo 
Minsko, tarp Lenkijos, Lat
vijos, Estoriijos ir Sovietų 
Sąjungos. Antroji nacių 
statoma apsigynimo linija 
eina -palei Bug upę, Lenki
joj. Trečioji ir stipriausia 
vokiečių apsitvirtinimų lini
ja yra budavojama jau pa
čioje Vokietijoje palei Oder

, Lietuvos tiesėta valdžia yra| . Rreslau
ir'Gedvilą pryšakyje. Ja pa-“0’ Plaukelėje tarp 
State Lietuvos Žmonės 1940 Berlyno ir buvusio rūbe- 
metais ir ji atstovauja Lietu-.zlau? SU Lenkija iki B ai ti- 
va.

Visa Lietuvos 
dalimi Sovietų Sąjungos Rau
donosios Armijos. Jinai didvy
ringai kovoja prieš naciškus 
barbarus.

Lietuvos vyriausybė pilniau
siai kooperuoja su Sovietų Są
jungos vyriausybe šiame kare 
prieš hitlerinę Vokietiją. Jinai 
jokių Žadeikių bei Smetonų 
nėra paskyrus kalbėti jos ar
ba lietuvių tautos vardu. Ir 
tie, kurie bando tą teisę pa
siimti, yra uzurpatoriai ir 
Hitlerio pastumdėliai.

jos Jūros, paliekant Rytinę 
armija yra Prūsiją ir Lietuvą į rytus

“Ke

rnas-

Tokios šlykščios hitlerinės 
propagandos, kokią dabar ve
da “Keleivis”, nei pats Hitle
ris nepajėgia sugalvoti.

Štai sausio 1 dienos 
leivyj” kas pasakyta:

“Tokia jau mada pas
kolius: jų moterims savi vyrai 
jau neberūpi, o tik raudonar
miečiai; o jų vyrams savos 
žmonos ir vaikai neberūpi, ir 
jie bėga pas raudonarmietes.”

Tik tokie supuvėliai, kaip 
“Keleivio” štabas, gali tokias 
šlykštybes išmislyti ir skelbti 
apie rusų tautą, kuri šiandien 
taip didvyringai kovoja už vi
sų tautų ir visos žmonijos lais- 
vę' * 

Pronaciškoje spaudoje, ypa
tingai “Naujienose”, keliais 
atvejais buvo rašyta, kad 
“Lietuvos Raudonasis Kryžius 
renka tikslias žinias apie iš
vestuosius Rusijon.” Girdi, 
jau surinko net 7,000 pavar
džių (“N., ”, gruodžio 18, 
1941).

O tas “Lietuvos Raudonasis 
Kryžius” yra Hitlerio agentū
ra. Jo reikįa saugotis, kaip 
kokios piktos dvasios.

Jis, tas “Raudonasis Kry
žius”, matyt, daro surašą tų 
lietuvių, kurie pabėgo iš Lie
tuvos nuo naciškos pavietrės, 
idant paskui jų gimines, pasi
likusius Lietuvoje, galėtų tor
tu ruoti ir žudyti.

t2$Tic laikraščiai, kurie šitam

JAPONŲ ORLAIVIAI
VALANDAS ATAKAVO

CORREGIDOR^
Washington. — 60 Japo

nijos orlaivių per penkias 
valandas įtūžusiai bombar
davo Corregidor salą, ame
rikiečių tvirtumą, Manilos 
Įlankoje; užmušė 13 karei
vių ir sužeidė 35, bet nepa
darė jokių nuostolių ameri
kiniams įrengimams. Ame
rikiečiai priešlėktuvinėmis 
kanuolėmis nušovė žemyn 3 
japonų orlaivius.

Teigiama, kad Corregi
dor sala gali atsilaikyt ke
lis mėnesius; o kol japonai 
neužvaldys jos, tol jie nega
lės naudotis Manilos prie
plauka.

Amerikiečių ir filipinie
čių kariuomenė dabar įsi
tvirtinus naujose pozicijose 
į šiaurių vakarus nuo Mani
los, turbūt, Bataan pusiau
salyje, ir atremia japonų 
atakas.

Bendra Amerikiečių, Anglų 
Ir Chinų Komanda

Naciu Vadas Reikalauja 
Visai Panaikint Krikš

čionybę ir Bibliją
Berne, šveic. — Vyriau

sias Hitlerio “filosofas” Al
fred Rosenberg, tautinės 
nacių religijos vadas, pas
kelbė 30 punktų kur reika
lauja uždraust krikščiony
bę ir Bibliją, o vieninte
liu “šventraščiu” laikyt 
H i tlerio knygą “Mein 
Kampf.” Tas Rosenbergo 
planas perduotas Hitleriui 
užtvirtint.

Jis, tarp kitko, siūlo štai

26 ŠALYS NEDARYS 
ATSKIROS TAIKOS

SU FAŠISTŲ AŠIM
Pasižada Sutartinai Veikt, kol Hitlerizmas Bus 

Visiškai Sunaikintas ir Laisvė Atsteigta

nuo šios linijos.
Be kitų, daugiau kaip 60 

tūkstančių civilių lenkų yra 
per prievartą priversti sta
tyt tuos nacių apsįtvirtini- 
mus. Jie prastai aprengti, 
blogai maitinami ir miršta, 
kaip musės, nuo šalčio, al
kio ir ligų.

Washington.—Pagal prez. 
Roosevelto patarimą, ang
lų generolas Sir Archibald 
P. Wavell saus. 3 d. tapo 
paskirtas vyriausiu koman- 
dierium Anglijos, Amerikos 
ir.Holandijos laivynų, armi
jų ir orlaivynų pietiniai-va- 
karinėje srityje Pacifiko 
Vandenyno. Prie tos srities 
priskaitoma ir Filipinai.

Amerikos gen. George H. 
Brett yra paskirtas kaipo 
antras po "gen. Wavellio 
bendras aukščiausias ko- 
maųdierius visų tų karinių

jėgų.
Amerikos admirolas Tho

mas C. Hart tapo bendru 
komandierium Anglijos, 
Amerikos ir jįolandų Ryti
nės Indijos laivynų ir veiks 
pagal gen. Wavellio patvar
kymus.

Karinis Chinijos vadas 
Chiang Kai-Shek paskirtas 
vyriausiu .komandierium 
talkininku sausumos ir oro 
jėgų, kurios kariauja ar ka
riaus Chinijos srityje, ’ tai
gi ir Indo-Chinijoje ir Thai- 
lande (Siame).

Anglai Užėmė Bardų; 
Suaikino 5,000 Fa

šistų Libijoj.
Cairo, Egiptas. — Ang

lai, australiečiai ir pietų- 
afrikiečiai, užėmė Italų 
prieplaukos miestą Bardią, 
Libijoj; užmušė, sunkiai su
žeidė bei nelaisvėn paėmė 

vokiečių ir italų ka
reivių, ir paliuosavo tūks

 

tantį \nglų, kurie ten buvo 
laikomi kaip fašistų belais
viai.

Per metus anglai Libijoj 
sunaikino 2,095 nacių ir ita
lų orlaivius, o savo prarado 
600 orlaivių, kaip praneša 
anglų komanda.
, Chungking. — Tūkstančiai 
chinų kariuomenės atvyko į 
Burmą talkon anglam prieš 
japonus.
“Raudonajam Kryžiui” pade
da “tikslias žinias” rinkti, pa
tarnauja Hitlerio terorui prifcš 
Lietuvos žmones.

“Laisvė” vėl pradėjo gauti 
kablegramų iš Sovietų Sąjun
gos nuo Lietuvos veikėjų. 
Džiugu, kad tie veikėjai;' te
bėra gyvi ir sveiki ir bendrai 
su visa Sovietų Sąjungos liau
dimi muša naciškas gaujas. 
Paleckis, .Gedvilą, Sniečkus, 
Cvirka, Marcinkevičius, Šim
kus—laisvosios Lietuvos atsto
vai ir vadai!

Sovietai Apsupo 100,000 
Vokiečių Možaiske

Kuibišev. — Sovietų ka
riuomenė apsupo 100 tūks
tančių .vokiečių Možaisko 
srityje, 60 mylių į vakarus 
nuo Maskvos. Raudonosios 
Armijos komanda penkta
dienį per radiją atsišaukė į 
apsuptus nacius pasiduot. 
Kad jie nepasidavė, tai da
bar juos naikina sovietinė , neša, kad jiem buvo įsakyta 

trauktis po 20 mylių atgal 
per dieną.

Krimo pusiausalyje So
vietai nuvijo nacius 12 my
lių tolyn j vakarus nuo The- 
odosijos, prieplaukos mies
to.

Vien centraliniame Mas
kvos fronte kasdien yra už
mušama po 3,000 vokiečių.

Sovietų suimti naciai pra-

Nuimt krikščioniškus kry
žius nuo visų bažnyčių ir 
koplyčių, o iškelt ant jų na
ciškus svastikinius kryžius.

Sunaikint krikščionių ti
kybą. Atimt visą nuosavy
bę krikščionių ir kitų tiky
bų, skirtingų nuo. tautinės 
nacių vokiečių religijos.

Tuojau sustabdyt Biblijos 
spaudinimą, skleidimą ar 
įgabenimą iš svetur į Vo
kieti] ą> ar į jos valdomus 
kraštus. Uždaryt visus sek
madienio laikraščius, kur 
bus bent kokie religiniai 
krikščioniški raštai ar pra
nešimai. Nuimt Bibliją nuo 
altorių, ir prašalint kry
žius ir kitus religinius da
lykus iš visų bažnyčių. Ant 
altorių padėt Hitlerio kny
gą “Mein Kampf,” kaipo 
“švenčiausią,” o į kairę nuo 
tos knygos padėt kardą.

Nacių tautinė bažnyčia 
atmeta krikštą, “dirmavo- 
nę” ir komuniją ir uždrau
džia mokint vaikus katekiz
mo.

Šliūbą duodant, pora tu
rės prisiekt, dešine ranka 
palytėdami kardą ant alto
riaus, kad jiedu yra “ari
jai” ir auklės kūdikius pa
gal naują nacių religiją.

LIETUVAI TOKIA PAT 
NACIŲ RELIGIJA

Naciai laiko Lietuvą sa- 
. w ,vo kolonija; taigi ir Lietu- JAPONŲ PASIGYRIMAI 'voj jie keJti^a fvest tokią 

Tokio. —- Japonai be jo- Rosenbergo religiją. O Ro- 
kio patvirtinimo .. iš kitur senbergas yra Hitlerio mi-

artilerija ir orlaiviai.
Sovietų kariuomenė, žy

giuodama vis pirmyn, atė
mė iš vokiečių dar penkis 
miestelius vienoje fronto 
dalyje. Į pietus nuo Lenin
grado raudonarmiečiai, pasako j a, kad jie užėmę niste’ris Ostlandui, prie ku- 
dviejose vietose perėjo per Mindanao, pietinę Filipinų rj0 jįe priskaito ir Lietuvą. 
Volchov upę ir iš dviejų šo- salą, ir giriasi, būk apsupę | _________ _ .
nų atakuoja vokiečius Nov- karinius Amerikos ! 
gorode. Manilos Įlankoje

laivus stambi SOVIETŲ PAS-
KOLA LENKŲ VALDŽIAI

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, sausio 2. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas išleido tokį pranešimą:
Filipinų Sritis — Pirmieji būriai japonų kariuome

nės įžengė į Manilą sausio 2 d., 3 vai. popiet.
Visa amerikiečių ir filipiniečių kariuomenė buvo iš

traukta ,iš Manilos miesto keliomis dienomis pirmiau, 
ir visi apsigynimo įrengimai buvo išgabenti arba sunai
kinti. Daugelis iš sužeistų amerikiečių ir filipiniečių 
kareivių buvo iškraustyti iš Manilos srities gruod. 31 
d. ir dabar yra laivais vežami į Australiją.

Kadangi Manila jau pirmiau buvo paskelbta atviru, 
nekariniu miestu, tai nebuvo galimybės gint ją iš arti, 
paties miesto apylinkėse.

Visi pramoniniai įrengimai ir sandėliai žibalo ir kitų 
reikmenų tapo sunaikinti pačių amerikiečių. >

Visi amerikiniai laivai buvo ištraukti iš Manilos-Ca- 
vite srities pirma, negu priešai užėmė tuos punktus.

Maskva. — Sovietai davė 
100 milionų rublių paskolos 
(20 milionų dolerių) lenkų 
valdžiai, reikalams Lenkijos 
piliečių esamų Sovietų Są
jungoje.

NACIŲ IR ANGLŲ NUO
STOLIAI JŪROJE

London. — Anglai nus
kandino tris nacių submari
ne, o naciai du prekinius 
anglų laivus ir du nedide
lius karinius.

Chungking. — Chinai už
mušė bei sunkiai sužeidė 
15,000 japonų ties Chang
sha ir apsupo dar 30,000 jų.

Washington. — Jungtinės Valstijos, Anglija, Sovie
tų Sąjunga, Chinija ir 22 kitos šalys pasirašė bendrą 
pareiškimą, pasižadėdamos nedaryt atskiros taikos su 
fašistų Ašies kraštais ir vartot visas savo ekonomines 
ir karines jėgas, kad sugrąžint pasauliui laisvę, kaip 
pranešė prezid. Rooseveltas saus. 2 d.

26-šIŲ ŠALIŲ PAREIŠKIMAS
Priėmė ir pasirašė sekamą pareiškimą Jungtines 

Valstijos per prezidentą Rooseveltą ir šios 25-kios ša
lys per savo atstovus:

“BENDRAS PAREIŠKIMAS JUNGTINIŲ AMERI
KOS VALSTIJŲ, ANGLIJOS IR ŠIAURINES AIRI
JOS KARALIJOS, SOVIETŲ SOCIALISTINIŲ RES
PUBLIKŲ SĄJUNGOS, CHINIJOS, AUSTRALIJOS* 
BELGIJOS, KANADOS, COSTA RICOS,KŪBOS, ČE- 
CHOSLOVAKIJOS, DOMINICAN RESPUBLIKOS, 
EL SALVADORO, GRAIKIJOS, GUATEMALOS, 
HAITI, HONDŪRO, INDIJOS, LUXEMB0URGO,* 
ROLANDUOS, NAUJOSIOS ZELANDIJOS, NIKA- 
RAGUOS, NORVEGIJOS, PANAMOS, LENKIJOS, • 
PIETŲ AFRIKOS IR JUGOSLAVIJOS.

čįia> pasirašiusios valdžios remia bendra programą 
tikslų ir principų, kurie yra išdėstyti bendrame pareiš
kime Jungtinių Valstijų prezidento ir Anglijos ir šiau
rinės Airijos karalijos 1941 m. rugpjūčio 14 d. ir kurie 
yra žinomi, kaipo Atlanto čarteris

“Kiekviena iš šių valdžių yra Įsitikinus, jog visiška 
pergalė prieš jų priešus yra būtinai reikalinga, kad ga* 
Įima būtų apgint gyvenimą, laisvę, nepriklausomybę ir 
religines laisves ir išlaikyt žmonių teises ir teisybę sa* 
ve s e šalyse, taipgi ir kituose kraštuose, ir kad dabar 
jos dalyvauja bendroje kovoje prieš laukines ir žvėriš
kas jėgas, siekiančias pavergt visą pasaulį, todėl jos 
pareiškia, kad:

1) Kiekviena iš šių valdžių pasižada vartot visas sa
vo priemones, karines ar ekonomines, prieš tuos narius 
trijų sutarties (Vokietijos, Italijos ir Japonijos) ir 
prieš jų talkininkus, su kuriais tokia valdžia veda karą.

2) Kiekviena iš šių valdžių pasižada bendradarbiaut 
su čia pasirašiusiomis valdžiomis ir nedaryt atskiros 
pertaikos (paliaubų) ar taikos su priešais.

“Prie šio pareiškimo gali prisidėti ir kitos šalys, ku
rios duoda ar galėtų duot medžiaginės paramos ir pas
pirties kovoje dėlei pergalės laimėjimo prieš hitleriz- 
mą.
Washington,
1942 m. Sausio 1 d.”

Atlanto Čarteris
Roosevelto — Churchillio Atlanto čarteris, kurio 

pagrindais dabar ir pasirašė veikt išvien Amerika, 
Anglija, Sovietų Sąjunga, Chinija ir 23 kitos valstybės, 
turi sekamus punktus: \

1. Nesiekt svetimų žemių grobimo. .
2. Nedaryt jokių permainų kas liečia šalių rubežius 

kitaip, kaip tik pagal laisvai išreikštą norą ten gyve
nančių tautų.

3. Gerbt kiekvienos tautos teisę pasirinkt sau tokios 
rūšies valdžią, kokios tauta pageidauja; sugrąžint sa
varankumą ir nepriklausomybę tom šalim, kurias užė
mė fašistų Ašies kraštai.

4. Stengtis suteikt lygybę visom šalim, kaip laimė- 
jusiom karą, taip ir pralaimėjusiom, gauti reikalingų 
žaliųjų medžiagų ir lygiomis teisėmis vesti pasaulinę 
prekybą.

5. Gerint darbo sąlygas, ekonominę pažangą ir visuo
menišką saugumą visoms tautoms.

6u Įsteigt tokią taiką po “galutiniam sunaikinimui 
nacių tironijos,” kad visų šalių žmonėms būtų užtik
rinta saugumas ir laisvė nuo baimės ir skurdo.

7. Remt jūrų laisvę visiem. ,
8. Visos šalys turėtų nustot naudojusios prievartą ir 

užpuolikai (fašistų kraštai) turi būt nuginkluoti* kol 
bus įsteigta pastovi sistema visuotino saugumo.

-
i
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Kaip Hitleris Teistasis
Kol Raudonoji Armija vare Hitlerio 

gaujas atgal nuo Leningrado, Maskvos, 
Rostovo frontuose, tai Hitleris ir jo ša
lininkai teisinosi “žiema” ir “šalčiais,” 
tartum tik nacių kariams šalta, o rusai, 
tai šalčio nejaučią. Tie Hitlerio pasitei
sinimai buvo taip kvaili, kaip savo laiku 
kad tūla spauda rašė, būk Finliandijoj 
rusai “užšąlą,” o finai išsimaudo pirtyj 
ir pliki prie 50 laipsnių žemiau zero po 
laukus bėgioja.

Kas nori matyti tiesą, tas mato, kad 
Hitlerio armija pirmuosius smūgius ga
vo ne Leningrado, ne Maskvos frontuo
se, bet Rostovo, kur oras dar nebuvo šal
tas, kur žiemos dar veik nebuvo.

Kitas labai rimtas faktas, tai tas, kad 
Raudonoji Armija perėjo Kerčo Užlają, 
5 mylias vandens, išlipo Krime, užėmė 
Kerčo ir Feodosijos miestus ir grūda na
cius atgal. Ar ir čia yra kalta “žiema?” 
Juk Krimas, ypatingai jo pietinis kraš
tas, tai Sovietų Kalifornija. Kada hitle
rininkai ten įsiveržė, tai sakė, kad jie 
šiltai žiemavos.

Kaip matome, tai ne žiemoj kaltė. At
rodo, kad Hitleris pasiutėlio būdu grūdo, 
kimšo diviziją po divizijos į ugnį ir So
vietų Sąjungos didvyriška liaudis mokė
jo sumalti, išnaikinti ffitlerio geriausias 
jėgas. Dabar Hitlerį ir jo gaują niekas 
neišgelbės nuo pražūties, nei žiema, nei 
vasara.

Beje, jeigu Rusijoj naciams šalta, tai 
kaip tada su Libija, kur jiems kailį lu
pa anglai? Gal gi ten per daug karšta ir 
vėl nacių arijonai negali kariauti!

Kada Hitlerio gaujos užėmė Kerčo 
miestą, lapkričio 18 dieną, tai Hitlerio 
pranešimas sakė:

“Su užėmimu Kerčo vokiečiai uždaro 
vandens varius į Azovo Jūras ir todėl 
įgauna 45 nuoš. Juodųjų Jūrų pakraščių 
kontrolę. Kere taip pat sudaro tiltą į 
Kaukazą ir jo turtingus 'žibalo šaltinius 
Krasnodar srity j, kurie yra kanuolių šū
vių atstume. Pagaliau, Anglija turi rim
tai pagalvoti ir suprasti, kad Kerčo užė
mimas turės toli siekiančius tikslus į 
Kaukazą.”

Taip gyrėsi Hitleris, užėmęs Kerčo 
miestą. Bet pas jį pritrūko jėgų toliau 
veržtis. Jis net nedrįso bandyti pereiti 
per Kerčo Perlają į Kaukazo pusę, kur 
Raudonoji Armija stovėjo pasirengusi 
kovai.

Kaip matome, Raudonoji Armija perė
jo Kerčo Perlają atgal į Krimą. Ji paro
dė galinti daugiau padaryti, kaip Hitle
rio “neįveikiama” armija. Ką dabar da
rys Hitleris? Ar jis turės jėgų priversti 
Raudonosios Armijos tas dalis vėl pasi
traukti. Vargiai! Mums atrodo, kad 
Raudonoji Armija apvalys Krimą nuo 
naciško brudo, išeis per Perekopo siau
rumą užnugariu Hitlerio jėgoms pietų 
fronte ir privers jas bėgti linkui Kijevo.

Hitleriui Stoka Jėgą
Svarbiausia priežastis, kodėl Hitlerio 

gaujas Raudonoji Armija lupa ir varo 
atgal, tai bus stoka jam žmonių ir lavin
tu rezervų. Hitleris su savo komandie- 
riais tikėjosi pagalba “žaibo karo” grei
tai sumušti Sovietų Sąjungą. •

Hitleris tikėjosi, kad jis į šešias savai
tes užims Leningradą, Maskvą, pavergs 
svarbiausius Sovietų Sąjungos centrus 
ir karą laimės. Kad šio nusistatymo bu
vo Hitleris ir jo komandieriai, tai paliu
dija ir šie faktai:

(1) Kaip tik Hitlerio planai neišdegė, 
tai užviešpatavo jo komandoj krizis. Hit
leris išvaikė savo gabiausius generolus, 
o patsai atsistojo komandos priešakyje.

IĮ•

(2) Hitlerio armija buvo neparuošta žie
mos kampanijai. Dabar atiminėja nuo 
Vokietijos ir pavergtų kraštų civilių 
žmonių šiltus drabužius. (3) Raudonoji 
Armija suima į nelaisvę jaunus, nepa
ruoštus Hitlerio karius. (4) Hitlerio ge
riausi lakūnai išnaikinti ir dabar didelė 
didžiuma bijosi stoti į atvirą mūšį su- 
Sovietų lakūnais ir (5) Iš Šveicarijos 
praneša, kad Hitleris pareikalavo, kad 
vokiečiai, net Šveicarijoj gimę nuo 18- 
kos iki 60 metų amž., turį vykti į Vokie
tiją ir stoti armijon.

Prie to, kad Hitleris išteriojo labai 
daug savo kareivių, komandierių ir gink
lų, reikia pridėti ir tai, kad pavergtų 
kraštų gyventojai kas kart vis daugiau 
išstoja prieš barbarus hitlerininkus ir 
neleidžia Hitleriui paimti iš pavergtų 
kraštų armiją ir ją mesti į kovos fron
tą.

Žinoma, būtų didelė klaida manyti, 
kad Hitlerio jau galutinai sulaužytas nu
garkauliu, kad jis jau neturi jėgų. Fa
šizmas yra bjaurus, jis žino, kad jo dar
bai — pasiutusio tigro darbai, jis žino, 
kad civilizuotas pasaulis dės pastangas 
išnaikinti kartą ant visados tą bjaurų 
barbarizmą. Jis draskysis su visu pa
siutimu, kaip dvesiantis gyvūnas.

Bet būtų klaida nematyti, kad Hitlerio 
jėgos išsisemia, kad galas barbarizmui , 
artėja, kad Sovietų Sąjungos rezervai 
yra neišsemiami, kad sujungus Sovietų, 
Amerikos ir Anglijos jėgas į daiktą, jų 
niekas negalės nugalėti.

Java Sala ir Jos Turtai
Java sala yra Hollandijos Rytų Indi

jos teritorijos dalis. Java užima 50,750 
ketv. amerikoniškų mylių. Java yra šil
tas kraštas ir ten gyvena 48,450,000 gy
ventojų. Java gyventojai maišyti: mala- 
jiečiai - chiniečiai. Tūli mokslininkai da
ro išvadas, kad žmonių veislė prasidėjo 
ant Java salos, nes ten atrasta žmogaus 
kaulai, kurie yra labai seni.

Kaip visų karštų kraštų, taip ir Java 
gyventojai nuo mūsų kultūros toli atsi
likę. Jie pusiau nuogi vaikščioja, jų tar
pe raštas labai mažai prasiplatinęs. Ži
noma, ir turtingi europiečiai nesirūpino 
vietos gyventojų švietimu; jie rūpinosi, 
kaip pakinkyti juos darban ir pasidary
ti sau iš jų daugiau pelnų.

Javoj* auga cukrinės nendrės, ryžiai, 
maizas, tabakas, kava, arbata, chinino 
medžiai ir daug kitų augmenų. Iš Java 
salos pasaulis gauna 95% chinino žievės 
— vaistų.

Java saloj iškasa šviną, anglį ir kitų 
gamtinių turtų. Yra daug žibalo.

Kas įdomiausia, tai tas, kad Java sa
loj yra apie 63,000,000 koknacinių (co- 
coanut) paimu, nuo kurių suima šimtus 
milionų koknacų, kurie vežami į pasau
lio rinkas arba iš jų daromas koknaci- 
nis aliejus.

Japonijos imperialistai jau bombarda
vo Javos salą ir jie siekia pavergti ją, 
kaip ir kitas Hollandijos Rytų Indijos 
salas. Hollaridija ten turi pusėtinai stip
rių jėgų, kurios išvien su Anglijos ir 
Amerikos jėgomis sėkmingai kovoja.

“Keleivis” Slepia Nacią 
Pralaimėjimus

“Keleivio” No. 1, 1942 metais, savaitės 
žinių pirmame puslapyj nėra davinių 
apie Hitlerio armijos pralaimėjimus So
vietų Sąjungoj.

Toji savaitė ypatingai buvo skaudi 
naciams. Raudonoji Armija perėjo at
gal į Krimą ir užėmė Kerčo ir Feodosi
jos miestus. Maskvos fronte sumušė še
šis nacių korpusus, apie 260,000 nacių, 
jų mechanizuotas jėgas, atsiėmė Kalugą, 
Koziolską, Staricą ir daugelį miestų. 
“Keleivio” skaitytojai nieko apie tai ne
ras. Anglų spaudoj apie tai kasdien bu
vo žinių po dideliais antgalviais.

Kodėl Amerikos lietuviams svarbu vis
kas žinoti? Ne vien žingeidumo dėlei, 
bet ir todėl, kad rusų laimėjimai yra mū
sų — Amerikos žmonių laimėjimai. Mūsų 
prezidentas Rooseveltas, gruodžio 9 die
ną sakė:

“...mes turime suprasti ir žinoti, jog 
partizanų karas prieš vokiečius Serbijoj 
padeda mums; kad sėkminga rusų ofen- 
syva prieš vokiečius tarnauja kaipo pa* 
galba mums; ir kad anglų pasisekimai 
sausumoje ar jūroje bile kur pasaulyje 
stiprina mūsų rankas.”

Taip sakė mūsų prezidentas. Bet “Ke
leivis” ir “Naujienos” tiksliai slepia nuo 
lietuvių nacių pralaimėjimus Sovietų 'Są
jungoj. nes tie pralaimėjimai jiems yra 

emalonu& 1 h1
“Keleivio” skaitytojai pamena, ką jis

LAIMt Pirmadienis, Sausio 5, 1942

Nepabaigtas Didelis 1941 
Metų Darbas 

0 

♦

Kiekvienas Pažangus Lietuvis Paskaitykite Žemiau Daromas 
' Pastangas ir Susirūpinkite Jomis

Mūsų garbingosios Lietuvių 
Literatūros Draugijos sekreto
rius D. M. šolomskas pridavė 
man, kaipo naujam pirminin
kui, sąrašų organizacijos na
rystės stovio už 1941 metus, 
žinau, kaip giliai ir nuošir
džiai jisai rūpinasi tos orga
nizacijos reikalais. Deja, jo 
ivieno pastangų ir paraginimų, 
kaip pasirodo, neužtenka. Tuo 
reikalu reikia susirūpinti vi
siems, kurie suprantame mūsų 
Literatūros Draugijos vaidme
nį Amerikos lietuvių gyvenime 
ir veikloje.

Mes įžengėme į 1942 metus 
su gerokai mažesne armija, 
negu turėjome 1941 metais. O 
tai neturėjo būti. Tas reiškia, 
kad pas mus buvo didelio ap
sileidimo.

Mes atsinešėme į 1942 me
tus 1941 metų neužbaigtą 
svarbų darbą. Jokiu būdu aš 
nesutinku — nesutiks, manau, 
ir visi kiti mūsų veikėjai ir ei
liniai nariai, jog prisieina 
skaityti tuos kelius šimtus na
rių prarastais dėl organizaci
jos. Viskas, ko čia reikia, tai 
organizacinio darbštumo mū
sų kuopose. Mes iš tų narių 
duokles galime gauti ir tuomi 
vėl padaryti juos draugijos 
nariais geram stovyje.

Idant kas nepamanytų, kad 
šiomis pastabomis tik bandau 
svietą “išgązdinti,” čionai pa
duodu visą eilę skaitlinių iš 
dabartinio mūsų draugijos or
ganizacinio stovio.

Ar žinote, draugai, kad vi
so labo tik 14 kuopų truputį 
paugo nariais 1941 metais, 
palyginus su 1940 metais? 
Štai tos laimingos kuopos:

Lawrence, Mass., 37 kp.— 
21 ir 24.

Milwaukee, Wis., 36 kp. —
12 ir 15.

Benton, Ill., 160 kp. — 8 
ir 12.

Youngstown, Ohio, 90 kp.— 
23 ir 24.

Portland, Ore., 4 kp.—11 
ir. 14.

San Francisco, Calif., 153 
kp.—21 Ir 25.

Oakland, Calif., 198 kp. —
13 ir 14.

Cicero, III., 92 kp. — 38 ir 
41.

Hartford, Conn., 68 kp. — 
68 ir 71.

McKees Rocks, Pa., 40 kp.
— 17 ir 18.

Pittsburgh, Pa., 87 kp. — 
23 ir 31.

Fort Williams, Canada, 15 
kp. — 29 ir 41.

Timminis, Canada, 100 kp.
— 9 ir 10.

Harrison-Kearny, N. J., 136 
kp. — 31 ir 41.
, Šių kuopų veikėjai ir nariai 
užsitarnauja nuo visos mūsų 
organizacijos geriausį Valio!

Tai geroji pusė mūsų drau
gijos organizacinio medalio. 
Bet štai kita to paties medalio 
pusė. Mes turime visą eilę 
kuopų, nuo kurių nebuvo gau
ta nei už vieną narį duoklių 
1941 metais. Pavyzdžiui: '

Rockford, III., moterų 70 
kuopa, 1940 metais turėjo 13 
narių, pereitais 1941 metais 
neprisiuntė duoklių nei už 
vieną narę. Kas pasidarė su 
ta kuopa? Kodėl jos viršinin
kės neatsiliepia į jokius ragi
nimus bei prašymus? Jūs, vei
kėjai iš Rockfordo 29 kuopos,

les ir kuopą pastatykite vėl 
ant kojų.

Chicaga ir apylinke: Ne
gauta duoklių nei cento Chi- 
cagos 164 kuopos, kuri 1940 
metais turėjo 9 narius. Negau
ta duoklių Melrose Park 182 
kuopos, kuri 1940 metais turė
jo 10 narių. Taipgi negauta 
duoklių nuo Aurora 171 kuo
pos, kuri 1940 metais turėjo 
9 narius.

Brooklynas ir apylinkė: Ne
gauta už 1941 metus jokių 
duoklių nuo Jersey City 16 
kp., Lindeno 165 kuopos ir 
White Plains 118 kuopos. Tai 
nors nedidelės kuopos, bet vis 
tiek būtų didelis nuostolis or
ganizacijai jų visai netekti. 
Kiekviena kuopa, kiekvienas 
narys yra be galo svarbu.

Connecticut valstijoj negau
ta duoklių nuo Naugalųck 75 
kuopos, kuri 1940 metais tu
rėjo 4 narius. Ten galėtų gy
vuoti kuopa iš keliolikos na
rių.

Philadelphijos apylinkėje: 
Negauta duoklių nuo Daladir, 
N. J., 142 kuopos ir Reading, 
Pa., 143 kuopos. Ir tai ne
mažos kuopelės: Daladir kuo
pa turėjo 11 narių, o Readin- 
go—10. Reikia jas surasti ir 
pastatyti ant kojų. Tai darbas 
6-to Apskričio valdybos.

Mahanoy City, Pa.: Kas 
pasidarė su 48 kuopa? Asme
niškai pažįstu keletą gerų 
draugų. Kodėl Centras nega
vo duoklių?

Wilkes-Barre apylinkė: Ne
gauta duoklių nuo Naųticoke 
135 kuopos, Plains 170 kp. ir 
Inkerman 203 kuopos. Be jo
kio atidėliojimo 12-to Apsk. 
vadovybė turi* sužiūrėti šių 
kuopų reikalus. Neleiskite net 
trims kuopoms jūsų apskrity
je išnykti iš darbininkiško 
žemlapio.

Akron, Ohio:—Rašė sekre
torius, rašiau aš laiškus Ak- 
rono 59 kuopos nariams, bet

rais norais tai mūsų brangiai 
organizacijai ? 1340 metais
kuopa turėjo 15 narių. Cleve- 
iando veikėjai turi ištirti Ak- 
rono kuopos situaciją. Nesi
nori tikėti, kad nei vienas na
rys nebūtų mokėjęs duoklių. 
Gal kas nors užkliuvo kuopos 
valdyboje.

Westville, Ill.: Irgi tartum 
kokia misterija. 205 kuopa*
1940 metais turėjo 10 narių. 
Už 1941 metus visai negauta 
duoklių. Ten irgi yra nema
žai pažangių lietuvių. Nesinori 
tikėti, kad nei vienas kuopos 
narys nemokėjo duoklių. Kur 
dingo kuopos valdyba ?

Kur Tie Kiti Nariai?
Užteks apie tai. Mes taipgi 

turime gana daug kuopų, ku
rios įžengė į 1942 metus su 
gerokai sumažėjusią naryste. 
Negalime dasileisti, kad visi 
tie nariai, kurie dėl vienos ar 
kitos priežasties duoklių ne
užsimokėjo, būtų prarasti 
draugijai. Mes turime gauti iš 
jų duokles už 1941 metus ir 
1942 metus.

Tokių kuopų turime gana 
daug. Galiu čia paminėti tik
tai kelias, štai kai kurios:

Chicago 19 kuopa 1940 me
tais turėjo 125 narius, bet
1941 metais pasimokė j o duok
les tiktai 85 nariai.

Roselando 79 kuopa turė
jo 91, pasimokė jo tik už 58.

Chicago 116 kuopa turėjo 
63, pasimokėjo tik už 22.

Chicago 187 kuopa turėjo 
21, pasimokėjo tik už 12.

Brooklyno 1 kuopa turėjo 
101, pasimokėjo tik už 77.

Newark, N. J., 5 kp. turėjo 
52, pasimokėjo tik už 27.

Waterbury, Conn., 28 kp., 
turėjo 46, pasimokėjo tik už 
30.

Pitt&burgho 33 kp., turėjo 
21, pasimokėjo už 13.

Montreal, Canada, 47 kp., 
turėjo 57, pasimokėjo už 39.

Toronto, Canada, 162 kuo-
Norwood, Mass., 9 kp., 1940 

m. turėjo 36 narius, 1941 me
tais—37.

tuojau patirkite ir praneškite 
Centrui. O svarbiausia—ban
dykite iš narių išrinkti duok-

tik amžinos tylos susilaukėm. 
Nejaugi ten nebeliko nei vie
no draugo bei draugės su ge-

pa turėjo 61, pasimokėjo tik 
už 2!

Philadelphijos 10 kp. turė
jo 92, .pasimokėjo tik už 37.

rašė, kaip Hitlerio gaujos užėmė Lietu
vą, kaip veržėsi giliau į Sovietų Sąjungą. 
Tada “Keleiviui” žinios buvo smagios. 
Tada jis talpino jas po dideliais antgal
viais. Tada “Naujienos,” “Draugas” ir 
kiti spausdino Hitlerio K agento Prano 
Ancevičiaus melagingus pranešimus ir iš- 
mislus.

Chester, Pa., 30 kp. tuęėjo 
19, pasimokėjo už 10.

Philadelphia-Frankford 149 
kp. turėjo 16, pasimokėjo už
5.

So. Bostono 2 kp. turėjo 74, 
pasimokėjo tik už 48.

Worcester, Mass., 11 kp, -tu
rėjo 93, pasimokėjo už 57.

Rumford, Me., 34 kp. turė
jo 29, pasimokėjo už 10.

Haverhill, Mass. 85 kp., tu
rėjo 37, pasimokėjo už 22.

Shenandoah, Pa., 17 kp. tu
rėjo 30, pasimokėjo už 19.

Detroito 52 kp. turėjo 184, 
pasimokėjo tik už 96.

Grand Rapids 66 kp. turė
jo 64, pasimokėjo tik už 34.

Scottville, Mich., 218 kp. 
turėjo 24, pasimokėjo tik už
6.

Binghamtono 20 k p. turė
jo 70, pasimokėjo už 53.

Wilkes-Barre 43 kp. turėjo 
33, pasimokėjo už 14.

Clevelando 22 kp.' turėjo 
68, pasimokėjo už 42.

Rochesterio 50 k p. turėjo 
41, pasimokėjo už 32.

šitos skaitlinės kalba gar
siau, negu bet koks barimasis 
arba bet kokia agitacija. Tas 
tiesa, kad ir 1941 metų pra
džioje šimtai narių nebuvo su
mokėję duoklių už 1940 mė
tos, bet paskui užsimokėjo ir 
1940 ir už 1941 mietus, tačiau 
neprivalome manyti, jog ir 
šiemet tas pats bus automatiš
kai. Reikia greitų ir didelių 
pastangų tuojau tuos narius 
pasiekti ir išrinkti iš jų duok
les.

Nepamirškime, kad jeigu 
už juos duoklių nebūs gauta 
Centre, jiems’ bus sulaikytas 
žurnalas “šviesa”. Negaus na
riai nei knygos nei už 1941 
pietus, nei už 1942 metus. Jie 
jau nebesiskaitys mūsų Drau-

žinoma, ne mūsų dalykas mokyti “Ke
leivio” redaktorius, kokias žinias talpin
ti ir kokias ne. Bet šis “Keleivio” elgę
sis parodo jo nusistatymą. Parodo, kad 
“Keleivis” tik tokias žinias talpina, ku 
rios malonios jo širdžiai, o kurios skau
džios Hitleriui, tai ir “Keleiviui” jos ne 
tinkamos! ‘ u

gijos nariais.
Apskričių ir kuopų veikėjai, 

neapleiskime šio labai svar
baus 1941 metų neužbaigto 
darbo! šis sausis mėnuo turi 
būt pašvęstas sužiūrėjimui tų 
senų Draugijos narių.
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MASKVA
Rašo V. FINKAS

I

(Tąsa)
Žodžiu “Osmanas” aš su

prantu . ne vien specifiškai 
bonapartišką paryžiškio Os
mano metodą pravesti ilgas, | 
tiesias ir plačias gatves, pro 
tirštai apstatytus darbinin-' 
kų kvartalus, iš abiejų pu-| 
šių nukarstytus dideliais, i 
prabangiais namais, tuo bū-į 
du pasiekiant drauge ir 
strateginio tikslo — apsun-, 
kinti barikadų kovas — o į 
kartu su tuo sudarant spe
cifišką bonapartinį, priklau-! 
santį nuo valdžios statybi- ; 
ninku proletariatą ir patį i 
miestą paverčiant visų pir-| 
ma prabangos miestu, — 
tuo žodžiu aš suprantu me
todą, virtusį įprastu, meto
dą brautis per senus darbi
ninkų kvartalus, ypač esan
čius mūsų didmiesčių cent
ruose, vis tiek, ar visuome
ninės higienos, ar baugini-^ 
mo sumetimais, ar dėl rei-1 
kalo turėti prekybinių pa-i 
talpų miesto centre arba I 
gerinti susisiekimą, kaip 
tiesiant geležinkelius, gat
ves, etc. Rezultatas visada 
gaunamas vienas ir tas 
pats, kad ir kokie skirtingi 
bebūtų motyvai: patys pųr-l 
vinieji skersgatviai ir’už-; 
kampiai dingsta, baisiau
siai besigiriant buržuazijai 
to didelio pasisekimo proga, 
bet jie... tučtuojau vėl at
siranda kur nors naujoje- 
vietoje, dažnai net tiesiog; 
kaimynijoje.”

Marksas irgi savo laiku 
rašė, kad miestų “gerini
mai,” “tobulinimai,” kurie 
lydi turtų augimą ir pasi-1 
reiškia prastesnių kvartalų 
griovimu, rengimu rūmų 
bankams, universaliems ma
gazinams ir t.t., tiesimu 
gatvių įvairiems pareigū
nams ir prabangioms karie
toms važinėti, veikiai išstu
mia varguomenę į vis blo
gesnes ir blogesnes, vis dau
giau perpildytas lūšnas.

Markso ir Engelso teisu
mas negali būti sugriautas. 
Jį patvirtina lūšnų gėda, — 
gyvenimo turtingųjų kvar
talų kiemų užkampių baisu
mas.

Gražiai išplanuotuose, dai
liuose, puošniuose, žalu
mynais išpuoštuose, turistą 
žavinčiuose Europos mies
tuose tiesiog įsikerojusios 
socialinės ligos: tuberkulio
zė ir reumatizmas. Jiems 
skirti specialūs kvartalai — 
pakraščiuose, toliau nuo 
akių.

Prancūzijoje tokios lūš
nos kasmet nuvaro į kapus 
du šimtus tūkstančių gyvy
bių. Imant vidutiniškai, iš
eina tiek pat, kiek gy
vybių atėmė pasaulinis ka
ras.

Vadinamajame europinia
me mieste net akmenys, ir 
tie, išdėlioti taip, kad būtų 
nepatogūs, žalingi, pavojin
gi sveikatai ir gyvybei kur 
kas didesnės gyventojų da
lies — tos būtent daugu
mos, kuri dirba darbą. Bet 
tai pelninga mažumai, eks
ploatuojančiai darbą, ir tuo 
pusiausvyra i š lyginama, 
tvarka išlaikoma.

Ne, mūsų miestai, ir ypa
čiai Maskva, ne “europiŠki” 
miestai. Jie socialistiški 
miestai. Suteikti Maskvai 
dabartinį jos veidą nebūtų 
galėjusi nė jokia miesto ta
ryba, nors jai būtų vadova
vę ir patys kultūringieji, 
asmeniškai be priekaišto, 
garbingi buržuaziniai vei
kėjai,

Maskva pasikeitė nebepa- 
žintinai. Mums jau vis sun
kiau prisiminti, kokia ji bu
vo ligi rekonstrukcijos.

Aukštos ir lengvos naujųjų 
tiltų arkos praleidžia prie 
Kremliaus sienų didžiuosius 
Volgos laivus. Jau vieni tie 
naujieji tiltai tiek pakeitė 
jų kertamųjų rajonų veidą, 
jog sunku beprisiminti, 
kaip ir kokios gatvelės ir 
skersgatviai po jais rangė
si. Jau nebesinori tikėti, 
kad Maskva galėjo būti 
sostine, Maskva, be tų di
dingų susisiekimo įrengimų, 
be tų grandiozinių magis
tralių, kurios leidžia pama
tyt busimosios naujjQg. Mas
kvos apybraižas. Jauriebe 
kiekvienas maskvietis net 
ir iš fotografijos beprisi
mena, kad griozdiška cerk
vė viduVyj gatvės, vaizduo
jančios dvi eiles žlibų vie
naaukščių n a m i ū k ščių, 
yra Paraskevos Ratnicos 
cerkvė Ochotnyj gatvėj; 
sunku patikėti, kad Tarybų 
Rūmai, tokie menkučiai ša
lia STCP rūmų, palyginti, 
dar visai neseniai buvo 
aukštesni už savo kaimy
nus; sunku prisiminti, ko
kios lūšnos stovėjo toje vie
toje, kurioj dabar dunkso 
devyniaaukščiai rašytojų 
rūmai Zamoskvorečėje; ne- 
atsimintinai užmįršta, kaip 
atrodė Kinų siena, Iverska- 
ja, Loskutnyj ir Obžarnyj 
skersgatviai. Bet dar labiau 
iš atminties išdilo nesena 
praeitis tų grandiozinių 
kvartalų, kurie išaugo seno
se gatvėse, užmirštuose pa
kraščiuose, kur greta darbo 
gyvavo vargas ir neviltis, 
kur pastoviai tvyrojo pur
vas, kur viešpatavo tamsa 
ir nemokšiškumas.

Čia stovėjo leisgyviai na
meliūkščiai, skurdžios lūš
nelės. Jas parūpino miesto 
pakraščio fabrikų savinin
kai tiems, kurie tuose fabri
kuose jiems dirbo nuo 'ryto 
iki nakties. Dabar čia pas
tatyti daugiaaukščiai namai 
su komfortiškais butais, 
mokyklos, klubai, magazi
nai, teatrai. Tuose naujuose 
namuose per paskutiniuo
sius metus įkurdinta pusė 
milijono žmonių.

Bet ypatinga čia ne tiktai 
ir ne tiek tas, kad šis skait
muo tiksliai sutampa su 
skaičiumi Maskvos gyven-, 
tojų, lig revoliucijos puvu
sių landynėse ir lūšnose: tas 
perkėlimas turi ir kitą ypa
tumą — perkeltos kaip tik 
tos žmonių kategorijos, ku
rios priešrevoliucinėje Mas
kvoje pūdavo lūšnose ir ku
rios iki šiai dienai tebepūva 
lūšnose kitų spindinčių Eu
ropos sostinių.

Šis dalykas iškelia Mask
vos pertvarkymą iš grynai 
architektūrinių r e iškinių 
kategorijos. Statybinė tech
nika Maskvoje įgijo naują 
ypatumą — sočiališkai poli
tinį, ir kaip tik tas naujas 
ypatumas yra pagrindinis, 
kuris jaudina žmogaus šir
dį. Mes jau savo akimis 
kaip realybę matom atei
nant tai, ką Leninas vadino 
“naujuoju, žmonijos per- 
kraustymu.”

(Daugiau bus)

VOKIEČIAI TRAUKIASI Į 
VIAZMĄ

Kuibišev, saus. a 2.—Ameri
kiečių korespondentai rašo, 
kad vokiečiai iš centralinio 
Maskvos fronto traukiasi lin
kui Viazmos, 135 mylios į pie
tų vakarus nuo Maskvos.
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Cairo. — Anglai Libijoj 
sudaužė 42 fašistų tankus ir 
dabar stengiasi užbaigt ra
tu apsupt nacius ir italus 
ties Agedabia.

Japonijos užpuolikus.

"Laisvės” Vajus Praėjo Philadelphia, Pa.
Kiek tai triukšmo, kiek ener

gijos ir pasiaukojimo tam 
darbe vajininko, kaip nori da- 
sisiekti nors į žemiausi skyrių 
laimėtojų! Net ir pas senus 
skaitytojus užsilikusius su at
naujinimu prenumeratos tenka 
po- kelis kartus atsilankyti, 
nes yra visokių kliūčių darbi
ninkams/ Vieni negali atsinau- 
jint dėl subiednėjimo, dėl ne
darbo, arba pakirstomis spė» 
komis nuo darbo, jau negali 
pfadirbti prie dabartinės sku
biu imo sistemos su jaunuoliais 
darbininkais. Tokie yra išmes
ti iš dirbtuvių ir/lhisyklų, su- 
biednėję, nukaišę seneliai, ne
išgali Į laiką užsimokėti, bet 
myli skaityti, toki seneliai 
prašosi palaukti, ir kokiu nors 
būdu stengiasi susikrapštę at
silyginti. Nes jie gerai žino, 
kad tik darbininkų pačių su
dėtais centais leidžiama litera
tūra mokina pilno klasinio su
pratimo kuo skiriasi turčių 
klasė nuo darbininkų. Ir toki 
seneliai apgailestauja. kad 
jaunystėj mažai atydos kreipė 
į tai. Su tokiais seneliais ma
lonu susitikti, malonu pasikal
bėti ir lengva, kad ir kelis 
kartus juos atlankyti tuo pa
čiu klausimu.

štai dabar antroji rūšis dar
bininkų, jau truputį prastesnė. 
Šitie darbininkai jaunystėj bu
vo palinkę prie progresyvės li
nijos, po truputį rėmė progre- 
syvį judėjimą, rėmė progre- 
syvę spaudą, • prenumeravo 
progresyvius laikraščius. Iš jų 
buvo tikėtasi daug pažangaus 
klasinio darbo atlikti. Bet, de
ja, ta viltis buvo klaidinga. Fi
zinėms spėkoms silpnėjant, 
neatsilieka nė klasinis supra
timas žengti atgal į prietarų 
nežinystę. Nuo progreso atsi
lieka, nejaučia to sunkumo, 
kas slegia viso pasaulio žmo
niją milijonais žudant! Ir už 
ką ?

Kodėl nežino? Todėl, kad 
likvidavo teisingą kelią iš tos 
nežinystės, o grįžo vėl į klai
dinga . . . Tai yra, pertraukė 
studijavę šiandieninės pasauli
nės padėties vaizdą. Pertrau
kė skaitę tą literatūrą, kuri 
tuos vaizdus nušviečia, ir net 
neatskyrė, kame skirtumas 
tarp literatūros, mokinančios 
pažint savo priešą, kuris ta
ve. skriaudžia ir išnaudoja, ir 
tos, kuri leidžiama vien palai
kymui nežinystės ir skurdo.

šitokios rūšies darbininkai 
kenkia patys sau.

Trečia rūšis, kurie buvo ka
da skaitytojai dienraščių, kaip 
jiems koks vajininkas užrašė. 
Bet vietoj imti pamokas, pa
sibaigus prenumeratai, niekad 
nepraneša, kad sulaikytų ad
ministracija, nes jie nenori, 
arba negali užsimokėti. Yra 
tokių, kad ir sulaikius, aplin
kiniais keliais stengiasi gauti, 
perkeičiant savo pavardę iki 
vėl įsiskolina. Tarp tokių ran
dasi netį kadaisi buvusių ei

lėse susipratusių darbininkų, o 
šiandien tam viskam priešin
gų.

Mūsų Tavernų šavininkai
Apie juos turiu tarti gerą 

žodį. Jų yra keletas, kurie 
prenumeruoja “Laisvę,” vie
nas ir “Vilnį.” Ir visi atsinau
jino be sunkumo. Galiu aš 
jiem tarti ačiū varde progre
so .. .

Aplankius MarLyn, Selzer 
City ir Llewellyn miestukų 
skaitytojus. Nors dėl manęs 
pasivaikščiojimas vidų tinis, 
bet aš su tuom nesiguodžiu. 
Kodėl,? Todėl, kad pas skaity
tojus nuotaika gera, dienraš
čio “Laisvės” turiniu visi pa
tenkinti, vieni atsinaujino pre
numeratą, kiti, kurie negalėjo 
dėl suvargimo, prižadėjo prie 
pirmos progos tai padaryti.
Neradau nei vieno, kuris nors Susivienijimo—J. Benderis ir
menkiausią primetimą darytų 
dėl dienraščio turinio. Tad 
nors ir gerokai pasivaikščio
jau, bet visuomet grįžau na
mo pilnai patenkintas draugiš
kumu.

Selzer City miestukas man 
praeityj labai buvo žinomas, 
bet šiuo laiku jau tų gyvento
jų mažai yra. Jų teko sutikti 
keletą, kurie buvo tik vaikai 
mano pažįstamų ir draugų.

T. Morgin-Margelis užlaiko 
drapanų krautuvę ir moteriš
koms drapanoms visokių tin
kamų audinių, žmogus labai 
pažangus ir malonus pasikal
bėjime. Tik nusiskundė gyve
nimo nesrųagumu, kad jo gy
venimo draugė-moteris serga ir 
išgabenta į Philadelphia v li
goninę. Reikia prisiminti, 'Tad 
Onutė Margelienė, po tėvais 
Simanavičiūtė, visuomet daly
vaudavo minersvilliečių pa
žangiųjų parengimuose. Lin
kiu jai greito pasveikimo, kad 
ir v£l galėtumėm linksmai su
sitikti pažangiųjų parengi
muose.

Užsibaigus vajui, aš esu pil
nai patenkintas, kad atlikau 
savo užduotį, kiek man spėkos 
leido. Aš taip suprantu, kad 
būtina užduotis tai atlikti 
kiekvieno klasiniai susipratu- 
sio darbininko. Taip pat aš 
pats gavau daug pamokų iš 
pačių, darbininkų - gyvenimo, 

: ko jiems trūksta. Tas man 
[naudinga žinoti.
' J. Ramanauskas.

Washington. — Įsakyta 
visiem Japonijos, Vokieti
jos ir Italijos piliečiam 
Jungtinėse Valstijose su
nešt į policiją visus savo 
ginklus, trumpų bangų j ra
dijus ir fotografines kame
ras.

Ottawa, Canada. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Churchill spėjo, kad Sovie
tų kertami smūgiai gal bus 
mirtini Hitleriui.

Philadelphijos Lietuvių Drau
gijų Komiteto Amerikos Vy
riausybės Rėmimo Šiame Ka
re, Konferencijos Protokolas

Konferencija atsidarė 3:30 
valandą po pietų, gruodžio 
21 dieną, šiaurinės Da
lies Republikonų Susivieniji
mo patalpoj, 1218 Wallace St., 
Philadelphia, Pa. Konferenci
ją atidarė J. Lukoševičius ir 
tapo išrinktas tvarkos vedė
ju. Tos dienos protokolo už- 
rekordavimui tapo išrinktas 
V. Jakštys.

1. Pirmiausia buvo perskai
tytas laiškas iš Chicagos, pa
viršutiniai apibudinantis, kam 
tokios konferencijos yra šau
kiamos.

2. Vardošaukiu užrekorduo- 
ta, kad konferencijoj daly
vauja 21 atstovas nuo šių 
draugijų bei- kliubų: nuo 
Šiaurinės Dalies Republikonų 

F. Kutra (jaunuolis); nuo 
Edžman Republikonų Kliubo 
—J.' Pavilionis ir Ed. Milak- 
nis; nuo Lietuvių Tautiško Pa- 
šalpinio Kliubo—J. Lukaševi- 
čius, J. Pranaitis ir J. Klevas; 
nuo L.D.S. 5-tos kuopos—J. 
Rainys; nuo LDLD 141 kuo
pos—E. Kušleikienė, J. Bara
nauskas ir J. Gužauskas; nuo 
ALDLD 15-tos kuopos—V. 
Jakštys; nuo ALDLD 10-tos 
kuopos—R. Merkis, J. Masio
nis ir J. Bulauka; nuo Lietu
vių Amerikos Pašalpinio Kliu
bo—L. Bura; nuo Veikiančio 
Komiteto—J. Smitas, E. Tu- 
reikienė ir K. Žilinskas; nuo 
Biručių Kliubo—V. Paliepie- 
nė ir P. Baranauskienė. Viso 
atstovauta 2143 nariai.

3. Į rezoliucijų komisiją iš
rinkta šios ypatos: M. šoloms- 
kas, J. Pranaitis ir J. Smitas.

4. Eina diskusijos, kaip mes, 
Philadelphijos lietuviai, pri
valome remti mūsų vyriausy
bę, kad greičiau ir pasekmin- 
/giau būtų galima sudaužyti 
mūsų užpuolikus — Japoniją, 
Vokietiją ir Italiją bei kitus 
demokratijos nevidonus. Dis
kusijose dalyvumą ima: J. 
Pranaitis, J. Pavilionis, R. 
Merkis, J. Bulauka, A. J. 
Smitas, J. Gružauskas, V. 
Jakštys, M. šolomskas, E. Tu- 
reikienė, A. Merkis (jaunuo
lis) ir J. Benderis. Visų kal
bos mušė į vieną ir tą patį 
tašką, kad: a) Pirkti štampas 
ir bonus, b) Aukauti Raudo
nam Kryžiui, c); Daugiau pa
siaukauti karo industrijos 
dirbtuvėse ir d) Duoti tą vis
ką, ko tik mūsų vyriausybė iš 
piliečių reikalauja.

5. Pateikus du šio veikimo 
užvardijimus, viršminėtas už- 
vardijimas užtvirtintas didžiu
ma balsų.

6. Skaitytos ir priimtos 4 
rezoliucijos, 2 anglų ir 2 lie
tuvių kalbose. Angliškos nu
tarta pasiųsti prezidentui F. D. 
Rooseveltui, o lietuviškos— 
—laikraščiams. Rezoliucijų te
legrama pasiuntimui, ant vie
tos suaukauta $2.75.

7. Į pastovų komitetą išrink-

ta šios ypatos: J. Lukoševi
čius, J. Pranaitis, M. šoloms
kas, J. Smitas, A. Merkis 
(jaunasis), F. Kutra (jauna
sis) iri J. Benderis.

8. Konferencija užsidarė 
6-tą valandą vakaro.

Konferencijos pirmininkas,
G. Lukoševičius, 

Raštininkas, V. Jakštys.

P H I LADELPHIJOS LIETU
VIŲ DRAUGIJŲ KONFE

RENCIJOS VEIKIMO 
REZOLIUCIJA

Philadelphijdš lietuvių iš
rinktų organizacijų delegatų 
ir dalyvaujančių liuosnorių 
konferencijoj, laikytoj 21-mą 
gruod., 1941, 1218 Wallace St., 
Philadelphijoj, Pa., likosi ap
svarstyta ir nutarta sekančiais 
būdais pagelbėti šios šalies vy
riausybei • ir jos talkininkams 
sumušti užpuolikus agresorius 
ir išvaduoti pasaulio demokra
tinę laisvę:

1) Remti visokiais galimais 
būdais šios šalies vyriausybės 
ir jos talkininkių visus patvar
kymus, vedančius karinėse pa
stangose nugalėti Japoniją, 
Vokietiją ir Italiją.

2) Paskubinti gamyboj dar
bo našumą, kad pagaminus 
juo daugiau karo reikmenų, 
kurie būtinai reikalingi ne 
vien Amerikos armijai, bet ir 
mūsų šalies talkininkių armi
joms.

3) Kiekviename mūsų drau
gijų susirinkime ir namuose 
turi būti keliamas klausimas, 
kaip padėti Amerikos valdžiai 
ir jos talkininkėms laimėti šį 
karą. Kiekviename susirinki
me turi būti aptariama, kaip 
veikti apsisaugojimui nuo 
priešų oro atakų, kaip akty
viai padėti įvairioms Civilio 
Apsigynimo valdžios organi
zacijoms.

4) Būti sargyboje prieš Ja
ponijos, Vokietijos, Italijos ir 
jų talkininkų Penktąją Kolo
ną, kuri ves šnipavimo darbą, 
kuri imsis ,sabotažo ir kenki
mo veiksmų industrijoje; ku
ri bandys skleisti tarpe žmo
nių paniką, melagingas žinras 
ir hitlerišką propagandą, 
idant sudemoralizuoti žmonių 
kantrybę. Kovoti prieš tuos 
žmonijos neprietelius visais 
galimais būdais.

45) Reikia raginti lietuvių 
organizacijas ir pavienius lie
tuvius, kad jie pirktų Jungti
nių Valstijų Apsigynimo bo
nus. Remtų visus kitus fondus 
šios mūsų šalies įsteigtus prieš 
agresorius.

6) Reikia kelti draugijose 
klausimas — susirinkimuose, 
masinių susirinkimų rengimas 
lietuvių salėse, kuriose lietu

Reikia Turėti Mintyje
Kyla kainos ir ^sunku gaut medžiagų. Viską 

reikia iš anksto užsisakyti. Popiera pabrango ir 
Užsisakius reikia ilgai laukti, kol gauni. Bet rei
kia tikėtis ,kad dar pabrangs ir dar sunkiau bus 
ratili, karui tęsiantis. Todėl turime iš anskto 
permatyti, su kuom susiduria mūsų dienraštis.

Nors galą su galu finansiniai “Laisvė suveda 
gražiai, tačiaus turime būt atsargūs, kad ateity
je nesušlubuoti. Būtinai reikia turėti ant ran
kų gana popieros, atramento ir kitų medžiagų, 
be kurių mūsų dienraštis negalėtų išeiti. Reikia 
turėti ant rankų pinigų ir užsisakyti būtiniausių 
medžiagų, kad gauti jos į laiką.

Dabar “Laisvė” turės du didelius parengimus. 
Bazarą Vasario (Feb.) 20, 21, 22 ir 23 dienomis 
ir bankietą vasario (Feb.-) 1 dieną. Visi turime 
rūpintis, kad tie parengimai pavyktų. Iš anksto 
reikia įsigyti bankieto bilietus ir tuojau reikia 
rūpintis dovanomis bazarui.

Vasario (Feb.) 1 d. įvyks ir “Laisvės” bendro
vės dalininkų suvažiavimas. Organizacijos ir 
asmenys turėtų tuojau siųsti suvažiavimui pa
sveikinimus ir neskūpaujant paaukoti dienraš
čio palaikymui. Suvažiavimo proga mes turime 
sukelti'nors tūkstantį dolerių pasveikinimais. 
Tada galėtume užsisakyti popieros ir kitų reik
menų pavasariniui sezonui.

Kiekvienas “Laisvės” rėmėjas, kiekvienas jos 
skaitytojas turėtų padėti savo dienraščiui šiame 
svarbiame reikale. i

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
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viams reikalinga suteikti in
formacijos, pasikviečiant iš 
Raudonojo Kryžiaus ir iš Ci
vilio Apsigynimo įstaigų parei
gūnus. Reikalinga aiškinti, 
kaip apsisaugoti nuo bombų 
atakų; nuo nuodingų gesų; 
kaip pagelbėti išvengti gaisrų 
ir kitų nelaimių laike priešo 
atakų.

7) Tai šitokia mūsų tuo- 
jautinė turi būti veikimo pro
grama, kad padėjus Amerikos 
valdžiai ne vien apginti mū
sų miestus, fabrikus, elektros 
stotis, namus, gyvastis, bet ir 
sumušti tas brutališkas agre
sorių—užpuolikų jėgas.

P. S. Konferencija išrinko 
iš 7 narių komitetą ir priėmė 
šitokį vardą: “Philadelphijos 
Lietuvių Draugijų Komitetas, 
Amerikos Vyriausybės Rėmi
mo šiame Kare.

Philadelphijos Lietuvių 
Draugijų Komitetas 

Amerikos Vyriausybės 
Rėmimo Šiame Kare.

Rezoliucija prieš Smetoną ir 
Jo Agentus

Laikytoj Lietuvių Konferen
cijoj, 21 d. gruodžio, 1941 m., 
1218 Wallace St., Philadel
phia, Pa., nutarta atsišaukti į 
lietuvių draugijas, kliubus ir 
į kitas organizacijas bendrai 
dėti pastangas^ kad sustabdy
ti viešą bastymąsi po lietuvių 
kolonijas vyriausio Hitlerio 
agento Antano Smetonos ir jo 
bendradarbių, kurie atvirai 
dirba Hitlerio naudai.

Apie tai nereikia abejoti, 
nes Hitleris, kalbėdamas Ber
lyne, pats patvirtino Antano 
Smetonos prašymą Hitlerio, 
kad jis pasiskubintų užimti 
Lietuvą pirma, negu ją pre
fektuos Sovietų Sąjunga. Sme
tonos veiksmai žemina lietu
vių vardą šioje šalyję, o ko
kiame sabotažo nuotikyje, už
trauktų ant lietuvių nuožiūrą 
ir tada prasidėtų lietuvių per
sekiojimas. Mes turime apšva
rinti lietuvių vardą Amerikos 
žemėje.

šitas klausimas reikalinga 
iškelti pašalpinėse draugijose 
ir įvairiose organizacijose ir 
jose turėtų būti priimtos rezo
liucijos, prašančios šios šalies 
vyriausybės sustabdyti ir iš
guiti lauk iš šios šalies Anta
ną Smetoną ir jo visus agen
tus.

P. S. Rezoliucija likosi pri
imta vienbalsiai varde 2,143 
narių.

London. — Anglai pramušė 
italų - vokiečių liniją ties Bar- 
dia, Libijoj, ir suėmė dar 
1,000 fašistų.
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Dievo Tarnas
Jonas Marcinkevičius

(Fragmentas iš Baudžiau
ninkų II tomo)

Ruošėsi vyskupą Motiejų 
Valančiauskį sutikti ir kle
bonas Obločėkas.

Susišaukęs k le b o nijos ; 
mergas jis įsakinėjo grei- 

. čiau kepti mėsas, saldžius 
pyragus ir nuėjo į kalaku- 
tyną nužiūrėti, kuriems ka
lakutams teks skirtis su sa
vo galvom ir plunksnom. 
Uodegas kaip vantas iš
skleidę, suburbuliavo, su- 
kykčiojo jo aristokratiškoji 
paukščių šeima ir klebonui 
staiga suskaudo širdį. Pa
žinojo jis kalakutus kaip 
savo artimiausius bičiulius; 
buvo juos pakrikštijęs no-J 
riau ir iškilmingiau -ne'gtf, 
baudžiauninkų vaikusr^S^,

Štai didysis patinas pa-*^ 
krikštytas Neronu, amžinai “ 
akis primerkęs, dabar pik
tai sužiuro į savo šeiminin
ką lyg džiakonas; štai pa
telės — Elzbieta, Kotryna, 
Vanda, išsigandusios ir pasi
pūtusios, lyg panos į pirmą
jį balių eina prię jo rankų;

. ana vėl visų jauniausias, 
dar pernai iš kiaušinio išsi
ritęs Poniatovskis taip gra
žiai išpūtė uodegą, kad net 
apsvaigo iš pasididžiavimo.

—Na, Juze Poniatovskį, 
mėgsti arielką, galgone, ži
nau — šnekino klebonas ir 
prisiminęs, kad kalakutai 
jau palesinti, o jis dar ne
išgėręs nė vienos taurelės, 
supyko.

—Nei jums mišių laikyti, 
nei nieko, galgonai. Lesat 
gumulius su spiritu kada’ 
norit, pučiatės prieš patį 
vyskupą, — panorėsiu ir iš
pjausiu !

Už jo nugaros stoviniavo 
senoji Praksėda, jojo virtu
vės patikėtinė, su ilgu pei
liu rankoje ir nerimavo, nu
jausdama, kad klebonas, 
kaip paprastai, paniurnės, 
pašnekins kalakutus ir nė 
vieno neleis pjauti.

Ne kartą šitaip atsitiko. 
Jau, regis, laukia svečių, 
jau liepia kalakutą iškepti, 
bet vos tik spėja Praksėda 
čiuptelt peilį vėl išbėgą 
klebonas ir liepia grįžti at
gal, neliesti.

—Gal klebonėli, Neroną? 
—staiga sušneko Praksėda.

—Co? — nuraudęs lyg 
burokas atsigrįžo į ją.

—Senas jau padla, o ry- 
)a dar kaip smakas. Vistiek 
š jo maža naudos.

—Kvailė. Neronas impe
ratorius buvo, Romą valdė.

—Gal ir buvo, — pykte
lėjo Praksėda, — bet kala
kutas tai ir kalakutas.

—Ne, šiandien tu papjau
si vyskupą!

—Vardandievo tėvo... Ką 
čia dabar klebonas kalbat? 
Kalakuto vyskupo dar ne
buvo ...

—O aną, susirietusį ma
tai? Nuo šiandien aš jį pa
krikštiju vyskupu Valan
čiausku, Mužikų vyskupas 
cha, cha, cha. Taip ir vadin
kit!

Obloęėko veidas pasidarė 
šiurpiai piktas.

—O Jėzau... Neseniai sa- 
• kėt, kad jis caras...

—Caras ne šitaip atrodo, 
panie. Caras utėlių neturė
jo, o jis matai, kad krapš
tinėjas. Mužikai! Mužikai 
Utėles tik ir peri.

—Bliuznijat, klebonėli ir 
tiek. ’

—O aš tau sakau: pa
pjausi jį ir iškepsi. Ant pa
čio prasčiausio sviesto, su
pranti?

—Kad ponią Michalina

liepė blogiausią sviestą iš
mesti.

—Kokia ji tau ponia, a?
Ir staiga nusigrįžęs su

murmėjo:
—Iš suknelės mane išvilk- 

sit, badu nudvasinsit!
Kad ir karščiavosi, kad 

ir pyko Obločėkas, bet nu
tarė, kad Neroną tikrai rei
kia pjauti. Senas, pagalvo
jo jis, bus kietas kaip tit
nagas. Pamatysim, ' kaip 
Motiejus Valančiauskis sa
vo mužikiškais dantimis 
Neroną sugrauš. Be to, Ne
ronas smarkiai persekiojo 
katalikus...

Grįžęs klebeni j on Obločė- 
Hs antru kart susitiko su 
&įwo gaspadine Michalina. 
JjLbuvo diktesnė už patį 
ifctooną, vikriau nebepajieg- 
įSę vaikščioti, o eidama 
jSjpuodavo į šonus kaip nu
penėta antis. Michalina bu
vo gera, paklusni, bet šį sy
kį jos žvilgsniai žėrėjo lyg 
įerzintos vilkės.

—Michalina, tu turi iš
važiuoti, — tarė klebonas 
žiūrėdamas per petį.

—Kur?
—Į mūsų dvarą, į Dam- 

bravą.
—Kur norėsiu, ten va

žiuosiu. Tu man nenurody- 
si.

—Nepykink mane, neer
zink. Aš ir taip iš proto 
kraustaus, — tarė jis sausu 
balsu, tik patinę jo akių vo
kai virptelėjo.

Michalinos širdis buvo vi
rusi ir pervirusi. Ji žinojo, 
kur josios kelias veda. Nu
žvelgdama klebono stambią 

i figūrą, jo pilkšvas, lyg tau
kuotas akis, ji virpėdama 
paklausė.

—Tai išvarai? Visai?
Nuo Obločėko veido nu

bėgo rausvumas, akys pasi
darė bailios. Stovėjo jis 
prieš tą moterį, kaip pirmo 
kurso klierikas prieš piktą 
profesorių ir pagaliau vep- 
telėjo:

—Einam į biblioteką. Ei
nam, Michalina, pasišnekė
sim.

—Žinau, ką tu pasakysi, 
žinau...

Vienu du likę ilgai tylė
jo. Staiga klebonas persi
žegnojo ir akylai sužiuro į 
Jėzaus širdies paveikslą, ka
bantį pačioj kertėj, paauk
suotuose rėmuose.

—Sėsk, Michalina. Labai 
rimtas reikalas. Vyskupas 
atvažiuoja. Kažkaip ir ne
gražu, ir baisu...

—Man regis pažįsti ku
nigų vyskupo nebijančių...

—Ir aš jo nebijau, bet 
matai, kas žiūri į mus. Jis 
viską mato.

Ir Michalina pakėlė akis 
į paveikslą. Kristus rodė 
pirštu į savo liepsnojančią 
širdį. Josios veidas nurau
do, kaip bažnytinis tfynas.

—O ar tu žiūrėjai į tą 
paveikslą, kai mane vilio
jai?

—Na, na, na!
—Ar žiūrėjai? Dabar tai 

tu mane į Dambravą išsiun- 
tį, tartum Pilotas nori ran
kas .nuplauti? Prigyvenau 

; aš ten. Jau baudžiauninkai 
mane pirštais bado.

—O mane manai nebado! 
Iš bažnyčios- tas mužikas 
vyskupas išvarys, Romai 
apskųs. Senatvė... Jieško- 
kim dangaus karalystės.

—Anksčiau kitaip apie tą 
dangaus karalystę kalbėjai, 

—Nutilk!
—Kalbėjai! Sakei melas< 

Tik tamsuoliams reikią apie 
Adomą su Jieva pasakoti, 
kad kalakutų nevogtų, 
mūsų klausytų...

(Bus daugiau)

Tūli amerikiniai darbo unijų vadai New Y orke posėdyje, aptaria rinkimo Sovietų 
Sąjungos kovotojams aukų kampaniją.

Finansine Atskaita už Spalį, Lapkri
ti ir Gruodį, 1941 Met.
Spalių Mėn. Įplaukos: 

Kas Prisiuntė Miestas
J. Miller, Detroit, Mich
A. Kairienė, Pittsburgh
K. Guzevich, Chicago, Ill.
J. Bullis, Rochester, N. Y.

KVK K. Kilikevičius, Montreal
7

66
11
25
37
31
10

2
LDS 73 kp., J. Kirtuklis, Akron 7.25
76 A.
55

117
31
27

Kp.
52

104
50

A. Stirbis, Springfield
P. Rinkevich, G. Rapids
V. Jančius, Worcester .... .
P. Paserskis, Baltimore
C. Gradeckas, Lawrence
J. Liaudanskas, Lewiston

Suma 
$26.50 
17.00 
15.30 

4.70 
24.20 
14.10 
13.80 
7.50 

10.70 
4.50 
3.00

J. Šmitienė, Philadelphia 26.49 
L. Lekas, S. Boston ....... 16.00

A.
J.

S.

13
20
87

Kaunas, St. Clair ......... 4.70
Sakalauskas, Brooklyn 6.00 

Ragauskas, Shelton ....... 3.00
Žilinskas, Lewiston ..... 5.0(/
Jurkin, N. Britain ....... 3.00
Butkauskas, Brooklyn 2.00 
Urba, Easton ..............  7.Q0
Žukienė, Binghamton 8.78

146 A. Druseikienė, Chicago 10.80
13 F. Urba, Easton .................. 1.50

184 F. Beržanskas, Cudahy ..... 8.70
— S. Penkauskas, Lawrence 18.00
11 V. Jančius, Worcester .....  9.10

5 V. J. Kaspar, Newark ..... 1.50
7 P. Jurkonis, Springfield .. 3.00

136 F. Shimkus, Kearny ......... 4.70
— A. Pociūnas, Elizabeth .... 48.50
54 C. Audrunas, Elizabeth .... 21.30
— P. Šolomskas, Brooklyn .... 14.26 

, Pav. F. Miller, Flint .............. 1.50
147 V. Mikelėnas, Brooklyn .... 8.00 

—K. Mockus, Brooklyn ....... 1.50
—■ d. Klimienė, Brockton- ..... 1.00
42 J. Egeris, Nashua ........... 5.00
— T. Yakovich, Roundup ....... 1.00

212 K. Maziliauskas, Bayonne 8.25
1 K. Rušinskienė, Brooklyn .. 4.60

— V. J. Valley, N. Britain .... 6.50
30 H. Pross, Chester ............  1.50
— Ona Marozienė, Waterbury 2.50

2 H. Tamašauskienė, Boston 5.00
147 W. Kūlikas, Brooklyn .....   1.50
145 J. J. Pupis, Los Angeles 4.60 
. 68 J. Vilčinskas, Hartford .... 1.55

39 P. Šlekaitis, Scranton ....... 3.20
— Jonas Krapas, N.............. 60.00

Kartu ......... ......................  5626.72
Gruodžio mSn. išeigų ............ 484.52

Balansas yra ........   $142.20
D. M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
Ona Depsienė, 

ALDLD buvus ižd.

PIRKITE ’ 
APSIGYNIMO 

BONUS
DON'T TAKE THIS 
LYING DOWN . . .

Lapkričio Mėn. Išeigos:
Knygio ir sekr. alga už lapkr. $60.50 
Knygų ir “Šv.” ekspedicija 53.00 
Už atspausdinimą 500 konvertų 2.53 
Anglų knygų pirkta jaun. už 61.85 
Dr. J. J. Kaškiaučius už knygos 

vertimą ... ........................ 100.00
! Org., Apšvietos fondo ir jaun.

_ _ reikalams .............................. 71.00
39 R StekJli? s'eranton'/..'. 1080‘ H? Jaunuoliu Wg. ir pasiunt. 60.00 
-J. Orman, Brooklyn ........... 1.50 spaudos darbus .......  8.59

1 K. Rušinskiene, Brooklyn 24.20 Atmokėta SS pagelbai aukos 22.00 
Brošiūrų pirkta uz . 1.60

Anglų knygų pirkta jaun. už 17.75

94 K. Urbonas, Kenosha ....... 3.10
LMS 4 Aps. P. Bokas, Waterb. 10.00 
145 J. J. Pupis, Los Angeles .. 9.30

9 L. Trakimavičius, Norw. 19.001

— P. Marcinkevičius, G. Neck 5.00 
138

5
190

8
68

116
11
79
50
56

Viso ..............   $341.61
Gruodžio Mėn. Išeigos:

Sekr. ir knyg. alga už gruodį $60.50 
Atmokėta aukos SS pagelbai 66.50 
Atmokėtos aukos .................... 95.00
Atmokėta aukos ir “L.” pren. 6.00 
Kelionės lėšų A. Smitui į CK

posėdį .................................. 9.00
Kelionės lėšų V. J. Valley, į

C. K. posėdį ...........-............. 4.00
Atmokėta ‘L.” prenumerata 6.50 
“Šviesos,” knygų ir org. centro

išeigos ................................... 85.00
Už atspausdinimą 200 laiškų .. 2.02 
Dr. J. J. Kaškiaučiui už knygos

vertimą ................................. 50.00
“Laisvei” už knygos spausd. 100.00

P.

P.
J.

M. 
H.
J. Diamont, Pittsburgh .. 19.30 
Antanas Krapas, Brooklyn 50.00

ir M. Kazlauskai, Hav. 5.00 
Butkevičius, Worcester 3.00 

Sherys, Girardville ....... 2.00
Stupur, Portland ....... 5.00
Milčius, Maspeth ....... 1.10

Mingilas, New York ..... 1.50
Ragauskas, Shelton ..... 2.00
K. Navalinskienė, Bing. 16.00

S. Pečiulis, Sheboygan .... 3.70
K. Urbonas, sKenosha;....... 1.30
G. Šimaitis, Montello į..... 28.20
M. Kairis, Bridgeport ..... 1530
M. Varnas, G. Rapids ....... 16.20
Wm. Mickailitis, Benld .... ,1-50 | 
J. Grybas, Aberdeen .....^8.601
F. Shimkus, Kearny .

—Wm. Seilius, Exeter
J. Čiuplis, Springdale
J. M. Kaminskas, Chicago 14.20
S. Pečiulis, Sheboygan 
M. Kazlauskas, Hudson 

Didjunas, N. Haven 
Bagdonas, So. Bend 
Bendik, E. St. Louis 
Dočkienė, Cicero ..

4
81
23

117
20 

167
94

6
63
66

160
41

136

A.
P.
J.

B.
P.

185
13
28
55
19
80
81

Cibulskas, Maspeth ..... 9.30
J. Kaspar, Newark .... 10.70

N. Simans, Cleveland .... 9.60 
Andreliunas, Cambridge 1.50 
Vilčinskas, Hartford .... 14.20

A. J. Matukaitis, Chicago 7.70 
V. Jančius, Worcester ..... 5.50
J. P. Lapinskas, Chicago .. 32.30

Bullis, Rochester, N. Y, 
Baltulis, Milwaukee .....
Maziliauskas, Bayonne 

Paukštys, R. Hill .........
Urba, Easton .............
Bokas, Waterbury .......
Sakalauskas, Brooklyn 

M. Kaminskas, Chicago
Petrašiūnas, Hartford 

Milčius, Maspeth .......

Viso išėjo ............
Sutrauka:

Balansas buvo ...........
Lapkr. įplaukos ,........

$458.82

$375.73
368.20

Viso ................................. $484.52
Sutrauka:

Balansas buvo ...................... $285.11
Gruod. įplaukų ...................... 341.61

When men are fighting and 
dying, you must do your part. 
Be sure you enlist your DOL
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own life—with every single dol
lar and dime you can.

America must have a steady 
flow of money pouring in every 
day to help beat back our ene
mies.

Put Dimes into Defense 
Stamps. And put Dollars Into 
Bonds. Buy now. Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can.

Don’t take this lying down.

J.

P.

B.

Viso įplaukė

1.60
2.75
6.50
9.00

25.10
13.80

6.00
9.10
4.50
5.60

$368.20

v Kartu ......................
Lapkričio mėn. išeigos

Balansas

52
129

17

12

$743.93
458.82

$285.11
GruodžioJMlen. Įplaukos:

N. Astrauskiene, Detroit 33.60 
Krajauskas, S. Valley ....... 1.50
J. Miliauskas, McKees R. 10.00

Motuzas, Shenandoah 6.30 
Janulis, Worcester ....... 8.25
Jačionis, Detroit ......... 7.50
Valinčius, Pittston ..... 15.90

K. 
S. 
P.

Būk Sveikas Turtingas ir Galingas

WATERBURY, CONN
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn.

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
O?3 Penkių Kavalky Orkestrą Šokiams

Specialiai prisiruošę priimti svečius

Aš atėjau pas tamstą šiandien su žinia, kuri tamstai bus instrumen
tas išrovimui blogų šaknų, kurios kenkia tamstos sveikatai ir suviltam 
gyvenimui—aš pasiūlau tamstai RAKTĄ J GYVENIMĄ. Tamsta galėsi 
atsirakint vartus į laimingesnį gyvenimą, turtus ir sveikatą. Raktas senai 
turėjo būti lietuvių kalboje, kad lietuvis galėtų atsidaryti kambarį, kur 
mintys buvo per amžius paslėptos. RAKTAS Į GYVENIMĄ, gal tamstai 
padarys stebuklus.

Paprastas žmogus vartoja tik 10% sa- 
14.601 vo protavirho, o 90% miega. RAKTAS Į 

5.00 
1.60

GYVENIMĄ išbudins iš miego užsiliku
si ir pavargusį protavimą. Kelis sykius 
perskaitęs, pradėsi suprasti save, ir ki
tus. O kaip vartoti pasekmingai savo 
protavimo pajėgą, sužinojimo kaip daug 
klaidų ir nelaimių įvyksta gyvenime dėl 
nežinystės. Daug nesupratimų ir nesma- * 
gumų įvyksta. Vyras pykstasi su žmona;

—J Burba S. Boston 8.25 t6vai pykstasi su vaikais; brolis pešasi su
109 K. Plačenis,, Toledo    7.00' broliu; kaimynas pykstasi su kaimynu;
63 A. Jocius, Bridgeport   14.00| vaikinas negali priverst merginą, kad. ji >

187 J. A. Diamont, Pittsburgh 1.60'mylėtų jį, o mergina negali priverst vai-
7.70 kiną, kad ją mylėtų, ir t. t. Viskas taip
7.00 darosi iš nežinojimo. Knyga RAKTAS Į GYVENIMĄ atrakins tamstai 

šviesos kambarį, kur prisipildę tos šviesos galėsite būt galingais ir galė
site tvarkyti žmoniškai ir linksmai savo gyvenimą. Tada būsi visur tin
kamas ir gerbiamas.

Brangus Broli ir Sese! Ar tamsta žinai, kad turi didžiausį pasaulyj san
dėlį, bet laikai jį 
tą sandėlį, turbūt

74
19

167
103
32
35
49
92

kad

J.

G.

.... 4.20 

..... 8.40 
..... 5.20 
.... 12.40

4.60 
.. 11.40

BRIDGEPORT, CONN.

138 P. Cibulskas, Maspeth
LDS 50 kp., M. Maželiene, 

— A. Zazas, Ashlenburg . 
—P. Frank, G. Neck ......
65 J.
11 V.
30 A.

1.00
3.56

Kvietkauskas, Racine .... 3.00 
Jančius, Worcester .... 10.70
Lipčius, Chester .... ....... 6.30

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

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

tuščią. Turbūt nežinai nei kur jis randasi. Apie savo 
mažai težinai. Sandėlis tai yra žmogus—tamsta. Min

tys, protavimas, kurios gali pripildyti mokslu, svei
kata, turtu, didžiausioms, pasaulio brangenybėmis. 
Knyga RAKTAS Į GYVENIMĄ atidarys tamstai san
dėlio duris į kurį galėsi pradėt krauti skirtingus 
turtus. Žmogus, kuris turi sandėlį pripildytą žinoji- 

,.. . rnu, jis yra laimingas ir galingas. O kuris laiko sanT
dėlį tuščią, tai tokio namuose viešpatauja nelaimės, ligos, skurdas ir trum
pas amžius.

Knygelė RAKTAS Į GYVENIMĄ, tai yra KURSAS, mokinimui žmonių 
pschichologijos. Rinkinys gyvenimui pamokų iš skirtingų kraštų ir skir
tingų pasaulines reputacijos mokslo vyrų. Rasite daugybę gerų pamoki-

įplauke ...........   $541.93
f

Spalių Men. Išeigos:
Alga knygio ir sekret. už spalių

mėnesį ................................. $60.50
Paštui už atvirutes “šv.” reik- 5.00 
Pirkta pastos ženklelių už ..... 5.00
Atmokėtą “L.” prenumerata 6.00 
Organizacijos raštinės išeigos 17.60 
Už atspausdinimą 600 atviručių 7.14 
Atmokėta “Laisvei” bila ... 
Užmokėta už atspausdinimą

“Šviesos” No. 3 ................ ..........
Atmokėta Medik. <pag. aukos 26.50. nimU-
Išmokėta antifašistų pagelbai i b) SVEIKAI OS NURODYMU: KAIP VAIKINAS UŽĮNTERESUOTI;

aukos ..................................... 7.53'LAIME YRA TAVYJE; MINTYS YRA DIDELE GALYBE; SVAIGINAN-
Atmokėtos SS Medik. pag. auk. 25.00 
Atmokėta antifašistų pag. auk 12.50 
Atmokėta med. pag. aukos 24.00 
Apšvietos Fondo išeigos ......... 93.00
Aukos SS med- pagelbai ....... 2.00
Už CK balsavimų blankas ...... 3.57 
Rankpinigių už knygos spaus. 200.00 
Už 
UŽ

Viso

. 4.39

277.50

TI GĖRIMAI; RŪKYMAS; KAIP PALAIKYT JAUNYSTĘ; ŽMOGAUS 
VIDUJINIS MAGNETAS; RECEPTAS NUO KEIKSMO; NEUŽDARYK 
SAVO MINČIŲ; TEPALAS GYVENIMO RATAMS; TELEPATIJA; 
KAIP IŠSIRINKTI SAU VYRĄ? GALINGĄS RECEPTAS PASVEIKI
MUI; FAKTAI KUR TAMSTAI PAGERBĘS SUPRASTI VYRĄ AR MO
TERĮ; ILGAS AMŽIUS; MOTERIES TEISINGA MEILE; ŽMOGUS 
GAMTOS STEBŪKLAS ir daugumas kitų dalykų, čia neturime vietos vi
sus išvardinti. Knygelę RAKTAS Į GYVENIMĄ, tai yra pirmutinė ir vie- 

14.28 natinė pasaulyje lietuvių kalboje, kuri paduoda tikrus faktus ir teisin- 
---r-'gus pamokinimus. Įsitėrpykit gerai, kad ųž nežinojimą, kai kurie pra- 

$796.01 randa sveikatą; vyras prarandą žmoną arbą žmoną praranda vyrą. Dau
gelis praranda tūkstančius ir milijonus dolerių už trūkumą žinojimo. 

$629 81 R’AKTASi I GYVENIMĄ užves tamstą ant aukšto kalno ir paro-
54193 dys pasaulį. Dairysies, gėrėsies ir daug ką . matysi ir pasimokysi. Jeigu 

y..... ; ‘ | tamsta įvertini ŠUve, savo gyvenimą, savo šeimą ir savo sveikatą, tai
$1,171.74 tuojaus įsigyk knygelę RAKTAS Į GYVENIMĄ. Joje rasite labai įdomių 
.. 796.01 plėšinių, žmogaus minčių mechanįškumą. Tamstai pagęlbęs suprasti ir pri- 
------—— budinti miegančias mintis. Taip pat rasite vyrą su svirplio protu, daug 
\ $375.73 misliją, bet nieko nepradeda veikti. Knygelės RAKTAS Į GYVENIMĄ

Į kaina, tik per trumpą laiką, $1.00, Jei ji būtų ir šimtas dolerių, aš ’ma- 
3.00 nau’ kad nesįgąilėtum. Tai yra mokslo žodžiai ir pamokos. Tuojaus reika- 
.450 lauk knygelės RAKTAS Į GYVENIMĄ, kol nepritrūkome. Parašyk savo 

St. Jasili’onis, Binghamton 8?7O vardą ir antrašą ir sykiu prisiųsk vieną dolerį, o už persiuntimą mes už-

atspausdinimus konvertų .... ,4.50. 
įvairius spaudos darbus ord 
reikalo ....... ...... .................

Viso .......
Sutrauką

Balansas buvo ...... ...
Spalių įplaukos ..... ...

Kartu ....
Spalių išeigos

Balansas
Lapkričio Mėn. Įplaukom

J. Bullis, Rochester .....
J. Rūbas, Middlefield ....

25.00
1.80

50 
51 
20 

LDS
ChicagorWv*^^^

■rr-. J.; Siurba, Brooklyn
14 šember, Minersville
— J. Ramanąuskas, Minersville 2.00 

141 L. Tureikis, Phila............. ! 6.10
Pav. P. A. Jatul, Stoughton 1-50
—P. Žeikus, Windsor 100
—C. Kvetkas, Cambridge .... 4.00 
27 V. T. Jackim, N. Britain 15.00 
—Ig. JeseR, N. Brit. 1.00
68 j. Vilčinskas, Hartford &00
22 A. Dočkus, Cleveland..... . 16-80

...................,............................................................... •...........................
Gerbiamieji: Malonėkite man tuojaus prisiųsti knygelę(RAKTAS I

GYVENIMĄ už kurią prisiunčiu $..... \
Vardas ...................... ........................................................... ........... ........ .......
Gatvė .

Miestas Valstija .... i

RAKTAS,
Reikalingi Agentai

P. O. Box 666, Newark, N. J.

Ww

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

; vakarais

EASY CREDIT ...No Extra Cost

ROBERT UPTON
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai Sustabdys Naujų Auto- Anglų Laivynas Nuskan

i

Maskva, saus. 3. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Sovietų kariuome/iė visais frontais vedė mūšius 
prieš vokiečius.

Sovietinė kariuomenė saus. 2 d. užėmė kelis apgy
ventus centrus ir miestus, tame skaičiuje ir miestą 
Malojaroslavecą. Raudonarmiečiai ir toliau žygiavo 
pirmyn eilėje fronto dalių ir suardė priešų bandymus 
įsi tvirtint naujose apsigynimo pozicijose.

Pagal dar nepatvirtintus skaitmenis, Sovietai sunai
kino ne 12, bet 31-ną vokiečių orlaivį gruodžio 31 d. 
Sovietai tada prarado 9 orlaivius.

Sausio 1 d. Sovietai sunaikino 8 vokiečių tankus, 595 
trokus ir automobilius su reikmenimis, 334 vežimus su 
amunicija, sudegino šešias vokiečių cisternas žibalo ga
benimui geležinkeliais ir išvaikė daugiau kaip tris pul
kus vokiečių pėstininkų.

Sovietinė kariuomenė ir toliau vejasi besitraukian
čius atgal priešus.

mobilių Gaminimą; Gal 
Ims ir Senus

dino 3 Fašistą Subma- 
rinus, Suėmė 3 Laivus

Maskva, "šaus. 2. — Vienoje fronto dalyje raudonar
miečiai pagrobė 84 vokiečių automobilius, 3 kanuoles, 
20 motorinių dviračių, 113 paprastų dviračių ir daug 
kitų reikmenų.

Viena grupė sovietinės kariuomenės Leningrado 
fronte sunaikino daugiau kaip 150 vokiečių oficierių 
ir kareivių ir pagrobė 2 priešų tankus, 233 trokus ir 
automobilius, 2 priešlėktuvines kanuoles, 1,200 kanuo- 
linių šovinių ir 400 prieštankinių minų.

Sovietiniai lakūnai,komanduojami Bolofo, žemai 
skrisdami sėkmingai atakavo geležinkelio stotį, kur 
buvo sutelkta vokiečių kariuomenė.

Tiesiai pataikydami bombomis ir šaudydami iš kul- 
kasvaidžių, jie sunaikino 10 vokiečių vagonų, 20 moto
rinių trokų su kariuomene ir du šarvuotus automobi
lius ir užmušė daugiau kaip 200 vokiečių oficierių ir 
kareivių. /

Washington. — Jungtinė
se Valstijose bus visai sus
tabdytas gaminimas priva
čių pasažyrinių automobi
lių, veikiausiai nuo pasku
tinės šio mėnesio dienos iki 
karo pabaigos, kaip sakė 
valdiškas kainų administra
torius Leonas Henderson. 
Visa auto, pramonė, bus į- 
kinkyta statyt tankus, or
laivius ir karinius automo
bilius.

I

Tuo tarpu būsią užbaigta 
apie 200,000 automobilių, 
kuriem jau gatavos dalys. 
Sandėliuose ir parduotuvė
se dabar esama 450,000 nau
jų automobilių; tai viso su
sidarytų 650,000 jų.

Tie -nauji automobiliai 
bus pardavinėjami tiktai 
pagal valdiškus nustatymus, 
kam būtiniausiai reikia.

Toliau gal valdžia ims 
ir senesnius automobilius 
iš privačių savininkų.

Cairo, Egiptas. — Kari
niai anglų laivai Vidurže
mio Jūroje nuskandino du 
vokiečių submarinus ir vie
ną italų.

Anglų laivyno jėgos Arti
muose Rytuose užgrobė ita
lų žibalinį laivą “Bronte,” 
8,238 tonų; italų prekinį lai
vą “Caboto,” 5,225 tonų, ir 
vokiečių prekinį laivą “Wil
denfels,” 6,224 tonų.

Aldona Yuodeškaitė su Walte- 
riu Skeistaičiu. Vinčiavonių 
ceremonija atlikta presbyterio- 
nų žinyčioj, kur dalyvavo gi
minės ir artimiausi draugai, 
kaip jaunuolių, taip ir jų tė
velių.

Šiek tiek apie jaunavedžius, 
kas jie yra. Aldona Yuodeš
kaitė jaunose pradžios mo
kyklos dienose, priklausė prie 
pionierių grupės, kur gražiai 
darbavosi diskusijose, propa
gandoj ir įvairiuose lošimuose.

Kiek paaugus, dalyvauja 
Sietyno Chore, ne tik kaipo al
to dainininkė, bet kaipo artis
tė mėgėja. Nebuvo nei vienos 
operetės sulošta be Aldonos, 
kuri lošė įvairiose rolėse, net 
ir vyrų.

aukštą mokslą.
Sakoma, kad obuoliai nuo 

obels nekrinta toli. Taip ir čia 
yra. Abiejų jaunuolių tėve
liai yra mūsų judėjimo geri 
veteranai-darbuotojai, apšvie- 
tos mylėtojai, ypatingai drau
gė Yuodeškienė, seniausia sie- 
tynietė, pirmoji narė choro, 
kuris jau ar 28 metus gyvuo
ja. Ji taip jau gera aktorė-mė- 
gėja, kaip ir jos ' dukraitė. 
Drg. Skeistaitienė, taip jau se
niai (ar ne 25 metai) darbuo
jasi chore, kuri daugiausia 
išplatina choro parengimams 
ti kietų 
dirba.

Kaip 
nuolius 
rrfūsų
Garbė jums!

Po ceremonijų jaunavedžiai 
nuvyko nusitraukti paveikslą 
ir po vakarienės išvyko į šil
tąją Floridą smagiai laiką 
praleisti. Vestuvių puota tik
rai buvo graži ir užganėdinan
ti visus svečiu^. Vieta graži. 
Didelis namas, matomai, kokio 
milionieriaus, kuriam jau pasi
rodo per prasta buvo gyvent 
šalia darbininkų.

Vestuves pakėlė, rodosi, 
Walferio tėveliai. Po bankieto 
pradėjau rinkt aukas Sovietų

ir vakarienėse daug

NACIAI UŽKANKINO IR 
NUŽUDĖ 52,000 KIJEVE
Kuibišev. — Kada naciai 

užėmė Kijevą, jie tuojaus 
pradėjo žiauriausiai kankint 
ir žudyt gyventojus, ku
riuos nužiūrėjo kaip kietes- 
nius Sovietų rėmėjus. Hit- 
leriečiai ypatingai teriojo 
žydus. .

Viso jie Kijeve išžudė 
bent 52 tūkstančius žmonių, 
kaip kad liudija žmonės, ku
riem pasisekė y pabėgt nuo 
nacių iš Kijevo į Sovietų 
pusę.

Kodėl Dabar Sustabdė 
Pranešimus apie Orą?
Jungtinių Valstijų Oro 

Biuras nustojo davinėjęs 
viešus pranešimus apie orą. 
Šios šalies laikraščiai ir ra
dijas neskelbia bent ryto
jaus oro. Kodėl? Todėl, kad 
pranešimai apie orą yra

svarbios priešams žinios.
Japonijai pradėjus karą 

prieš Jungtines Valstijas, 
Oro Biuras dar per kelias 
dienas skelbė pranešimus 
apie orą. Bet netrukus pa
sirodė, kad tais pranešimais 
naudojasi japonų submari- 
nai, užpuldinėdami Ameri
kos laivus ties vakariniais 
Amerikos pakraščiais.

Pranešimus apie orą prie
šai taipgi gaudo, taikydami 
savo orlaivių žygius.

Lakeport, N. H.
Gruodžio 12 dieną numirė 

Vincas Rudzinskas’, pergyve
nęs 68 metus. Paėjo iš Lietu
vos, Kuršėnų parapijos, Buno- 
kiškių kaimo. Išgyveno šioj ša
lyj virš 35 metus. Paliko di
deliame nuliūdime moterį 
Liudviką, 3 sūnus, 1 dukterį ir 
brolį Povilą šioj šalyj.

Buvo linksmaus būdo žmo
gus. Daug kartų yra davęs 
ranką savo gentimis ir pažįs
tamiems.

Amerikoj darė savo 
venimą iš ledo, nes jis 
savo ledaunę.

Vincai, lai būna tau
šios šalies žemelė. O kui^e 
mes pasilikome, tą pačią mir- ’ 
tį turėsime patikti vėliau.

Senas Hartfordietis.

Aldona baigus High School, 
kaipo gabi stenografė, ir šian
dien dirba raštinėj už priva
tinę raštininkę - stenografę. 
Vartoja labai gražią lietuviš
ką kalbą ir tokiu būdu gerai 
atsižymėjus Sietyno lošimų 
scenose. Dėka jos tėveliams ir 
pačios gabumams, kaipo tokį 
mokslą pasiekus intelektuale, 
drąsi, gabi mergaitė, šiandie 
jai nereikia juodo sunkaus 
darbo dirbti. Bravo tau, Aldo- 
nėle!

pragy- 
turėjo

lengva

Newark, N. J
Vestuves Aldonos Yuodeškai- 

tes su Walter Skeistaitis
Gruodžio 20 dieną įvyko

smagios vestuvės. Susivedė

Jaunasis Walteris. Dalyva
vo Sietyno Chore per apie 10 
metų. Turi gražų tenoro balsą, 
lošimuose visuomet lošdavo 
vadovaujančias roles, kaipo 
gabus lošėjas-dainininkas, so
listas. Tik pastaraisiais laikais 
negalėjo dalyvauti su mumis 
chore, iš priežasties mokslo.

Mat, pradėjo jau dirbti ir 
tuo pačiu kartu baigė civilio 
inžinieriaus mokslą. Ir jam 
nereikės juodo darbelio dirbti, 
kaipo' profesionalui jaunam 
inžinieriui. Tai ačiū tėveliams, 
kurie išgalėjo išleisti į tokį

smagu matyti ir jau- 
sekant tėvelių dvasią 
progresyvių šeimoje.

Raudonosios Armijos p*. 
bai, tačiau nekaip sekėsi. 1 . 
prašiau drg. Žukauskienės, 
kuri savo drąsa, sumanumu 
surinko šią sumą ir vardai 
čia yra.

Po dolerį: Walter Skeistai
tis (jaunavedžio tėvas), Wal
ter Skeistaitis, Jr. (jaun&vė- 
dis), B. Kalvaitis, Mrs. Bindo- 
kienė, M. Schilling, A. Kve- 
deras. Po 50c.: G. A. Jamison, 
P. Kasper, John Stočkus, Har
ry Dorial, St. Mikionis. Po 
25c.: V. Žilinskas, J. Gerulis, 
J. Paukštaitis, Paškevičia, Da- 
nulis, Kairukštis, Geo Žukaus
kas, C. Anuškis, H. Vinicks, 
A. Janush. Viso $11.20.

Širdingas ačiū aukotojams.
Lai gyvuoja mūsų jaunave

džiai ilgus amžius gražiai^ 
draugiškai, smagiai!

G. Albinas.

t

Kiek Amerika Turi Ka 
reivią Filipinuose

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

ISumner-Hart Liquor Store
I? 132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

FUNERAL HOME i

8

f
Hit-

Clement Vokietaitis
Sin-

v

9War Needs Money—YOURS! Dr. J. J. Kaškiaučius

NOTARY 
PUBLIC

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

Batavia, saus 2.—Jungtinių 
Valstijų karo laivai išvien su 
Holandų Rytinės Indijos kari
niais laivais jau dalyvavo mū
šyje prieš Japonijos laivyną.

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 4
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

Tokio. — Japonai sako, kad 
Malajų pusiausalyj jie tiek 
pasivarę pirmyn prieš anglus, 
kad japonam telieką tik 160 
mylių iki anglų tvirtumos

Helsinki. — Suomių ko
manda skelbia, kad jie užė
mę Someri salą, rytinėje da
ly j Suomijos Įlankos.

PRISTATOME Į NAMUS.
7. Lie. No. L10S0

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the'

SAVOY TAVERN INC.
Ave.. Brooklyn, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

Brooklyn, N. Y., saus. 2. 
— Federalis teismas pa
siuntė du nacių šnipus kalė- 
jiman 18-kai metų. Dar 
skirs bausmes 31-nam 
lerio šnipui.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 West 7th Street Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IDEAL RECREATIONS INC.
1301 W. 7th Street. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11229 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2084 Pitkin A^-e., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES HIRSCHMANN
2084 Pitkin Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12167 has been issued to the -undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Brooklyn Ave.., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FLORENCE BALCOF
47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No; 
GB 12070 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE ALBANESE 
(Someraet Farm Egg & Butter Co.) 
Rockaway Ave. Brooklyn, N. Y.

Manila. — Paskutiniai $ 
apskaičiavimai rodo, kad & 
Jungtinės Valstijos Filipi- Jg 
nuošė turi 200 tūkstančių ® 
amerikiečių ir filipiniečių 
kariuomenės. Tame skaičių- JL 
j e apie 145 tūkst. filipinie- y 
čių rezervistų (atsarginių). $ 
Dabar paimta lavybon dar Sj 
40 tūkstančių filipiniečių.' S

Tarpe norinčių liuosnoriais 
įstoti J. V, Laivynan į priėmi
mo stotį, New Yorke, buvo at
silankęs 53 metų laiškanešis 
Thomas M. O’Connor iš Haw
thorne, N. Y. Du iš trijų jo 
sūnų tarnauja laivyne.

i J. GARŠVA | 
; Graborius-Undertaker M. 
į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS^
• Išbalsamuoja ir laidoja ant
! visokių kapinių jkn 
: VELTUI ŠERMENINĖ
: (KOPLYČIA)
i Parsamdo automobilius ir ka- kL
• rietas veselijom, krikštynom
i ir kitkam.

231 BEDFORD AVE. j® 
BROOKLYN M

Telephone: fcyergfeen 8-9770

F. W. Skatins
(Shalinskas)

Telephone
STagg 2-5043

| MATTHEW P. BALLAS

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for strips—and

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 h o u r 
counts. Buy United States 
Defensp Bonds and Stamps 
today? •

Pranešimai Iš Kitur

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

155

NOTICE Is hereby given that License No. 
RW 1095 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 107' 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9809-11 4 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERNADETTE D’ELIA < 
(Bernie's Italian American I teat.) 

9809-11 4th Ave. Brookl/n, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1097 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7 802—-1 3 th 
County of 
premises.

7S02-—18th

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8220 has been issued to the undersigned 
to sell boer, •wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3042 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to bo consumed 
on the premises.

HELEN MEYERS WILSON 
(Marine Bar & Grill)

3042 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE fs hereby given that License No., 
RL 8219 has been issued to the undersigned 
to yell beer, wine and liquor at retail under 
Seofibn 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
rol Law at 432 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed’ 
on the premises.

CULLEN’S TAVERN INC. ‘
432 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. ■

NOTICE is hereby given that License No.
i E 179 has be.en issued to the undersigned)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sausio (Jan.) 5, Liet/ 
Paul. Namo kambariuose, pradžia i to gcH beer, from house to house at retail 
7:30 vai. vakare. Visi nariai daly- under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
vaukite. nes yra daug svarbiu rei- Control Law at 4409—14th Ave., Borough of.

— (Brooklyn, County of Kings.
I SAM FELDMAN

4409—14th Ave.. ' -Brooklyn. JL X
kalų aptarimui.
ShijmlUs. (2-3)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

IŠ senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 

JONAS STOKES
512 ’ Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-619J

(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.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
, Kaip Petraičių. Krautuvėse

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

VARPO KEPTUVĖ
Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. X

Parėm Yra Skaniausi
36^40 Stagg St.
Varpo Keptuves 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 ML Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

BAKING

THE •AKERS*Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

JUNIOR LASKI

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 Cake, 
Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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



štas puslapis LAISVĖ

Lenino Minėjimas Šiemet 
Turi Dar Didesnę Reikšmę
Lenino mirties sukakties mi

nėjimas New Yorko darbo 
žmonėms visuomet būdavo 
dienų diena, kuria surengtuo
se mitinguose suplaukdavo mi
nios svieto iš to genijališ- 
ko pasaulinės . darbo kla
sės vado darbų peržvalgos 
pasisemti sau naujos žinybos 
naujoms problemoms rišti, 
naujo įkvėpimo sunkiems už
daviniams įvykdyti.

Šiemetinis newyorkiečių ruo
šiamas Lenino minėjimas tiki
masi turėti vienu iš didžiausių 
ir įspūdingiausių, kadangi Le
nino ir jo partijos vadovybėje 
įkurta Sovietų Sąjunga jau še
ši mėnesiai stebina pasaulį sa
vo atsparumu bestijiškam fa
šizmui ir pastarojo mėnesio 
laimėjimais įrodė pasauliui, 
jog nacių armija, nacių galia 
nėra viršgamtiška, nėra nenu
galima.

Sovietų Sąjungos Raudono
ji Armija savo didvyriškomis 
kovomis ir laimėjmais sugrą
žino viltį viso pasaulio paverg

tiesiems. Ji įgijo Sovietų Są
jungai daug naujų draugų.

Tos viltys, tie pergalės 
džiaugsmai atsispindės šiame 
Lenino minėjimo mitinge sau
sio 5-tos vakarą, milžiniškojoj 
Madison Square Garden salė
je, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
33c., 44c., 55c., 66c., 83c., ir 
$1.1'0.

Geriausi komunistų kalbėto
jai aiškins šios sukakties svar
bą ir pasaulinių įvykių reikš
mę. Vyriausiu vakaro kalbėto
ju bus Robert Minor, K. P. 
veikiantysis sekretorius. Taip
gi kalbės brooklyniečių nau
jai išrinktas Miesto Tarybon 
Cacchione ir kiti.

Bus įdomi muzikališka pro
grama. Daueglis lietuvių yra 
iš anksto apsirūpinę bilietais, 
kad užtikrinti sau dalyvumą 
Lenino mirties minėjimo mitin
ge šio pirmadien. vakarą, Ma
dison Square Garden e.

L. K. N.

Nepageidau j ami “Svečiai " 
Aplankė Ambrozos Alinę

Visai arti nuo Lituanikos vieną arti poros desėtkų dole-

Majoras Kritikavo 
Priekabiautojus

Sausio 1-mą didžiojo New

Pirmadienis, Sausio 5, 1

“Vienybė” Pranašavo Lietų, 
Ret Buvo Giedra 

%

Yorko majoras F. II. La Guar
dia oficialėse ceremonijose 
Miesto Salėje prisaikdino ke
lis desėtkus nauju viršininkų 
bei tarnautojų įvairiems mies-

Skvero, tai yra ant South 3rd 
Street kampo ir Union Avė., 
randasi J. Ambrozos užeiga, 
čia visuomet randi visokių už
kandžių ir, esant ištroškusiam, 
galima gauti visokių gėrimų. 
Savininkai gana vaišingi ir 
draugiški žmonės. Tiesa, pas 
juos visuomet pusėtinas pul
kelis svečių ir esti.

Bet Naujų Metų naktį pasi- 
utaikė ir nepageidautinų sve

čių. Dalykas dėjosi ve kaip:

rių, taipgi gražų ant rankos 
laikrodėlį, viską pasiėmė savo 
globon ir tada užkomandavo- 
jo visiems eit į “toiletą”. O 
ką gi darysi; turėjo eit žmo
nės. Bet čia, beesant įoms ce
remonijoms, įsvyruoja vienas 
sgana linksmas žmogelis, kuris 
dar mane čia užbaigt Naujų 
Metų linksmybę, bet tas sve
čias tapo su revolveriu pagra
sintas, ir turėjo nešdintis sa
vais keliais. Tada likus tuš
čiai alinei, jie atliko savo pa-

“Vienybė” pereitame nume
ryje išdavė, kad “tautininkai, 
katalikai ir socialistai organi
zuojasi” užkariauti Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą. Jai, 
mat, nesvarbu, kokią turi kliu- 
bas konstituciją, bet bile su
sitarė jos berneliai, tai mano 
ir gali užkarti organizacijai 
nacišką jungą. Ji narius gąz- 
dino, .būk “Maskvos agentai” 
nori užkariauti kliubą ir su 
namu ir turtu “apieravoti 
Maskvos globai.”-

Kaipo senas kliubietis nuė
jau ir žiūriu, kur čia tie 
“Maskvos agentai,” kokį jie 
atsivilks vežimą, turbūti su di
deliais ratais, o gal net laivą, 
juk kliubo namą kišeniuje ne
nuneši į Maskvą.

Renkasi kliubiečiai, renkasi, 
vis tie paprasti ir nuoširdūs 
draugai darbininkai ir smul
kūs biznieriai. Sakau, “drau
gai”, nes taip mes visi vadi
namės kliube. jAteina Stilso- 
nas, Tiškus, Buivydas—na tai 
vyriausi komandieriai, ypatin
gai Tiškus, kuris nuolat kalba 
apie žvaigždes, mėnulius, o 
paskui išsiplūsta ir pagarsina 
“Laisvę”.

Prasidėjo ir susirinkimas. 
Pirmininkui paprašius nariai 
pagerbė mirusį gaspadorių 
Jurgį Karpų. Taip visi kliubo 
reikalai ėjo gana sklandžiai. 
Nutarta metams prailginti va
jus už naujus narius, bėgyj

* Susituokė

Laikrodis jau rodė arti 3-čią 
valandą po vidurnakčio, ali
nėje žmonių buvo tik keli ir 
tie patys ruošėsi eit ilsėtis, bet 
tuo tarpu įsmunka du jauni 
vyrukai alinėn ir sunrinka,— 
“Rankas aukštyn ir ramiai!” 
Buvęs prie baro vyras ir kiti 
dalyviai, pamatę revolverius 
rankose, pasidavė jų koman
dai. Nauji pribuvėliai apčiupi- 
nėję k oštum erių s, ir radę pas

reigą: susikrovė iš “režiste- 
rio” apie dvidešimt penkis do
lerius, ir dingo tamsoje. . .

Kiek laiko atgal, lygiai to
kia pačia metodą, dar dvi lie
tuviškos alinės tapo “aplanky
tos”, ir kaip pasirodo, tai vei
kiausiai tie patys “svečiai”. 
Ar nebus tik mūsų tautos drą
suoliai pasiėmę tūlų tautinin
kų obalsio—“savas pas savą.”

Petras.
■*'— ’ . .  ................ ..._

4 Tautų Koncertas 
Vasario 14-tą

Pabaltijos 4-rių tautų sudary
ta Kultūrinė Taryba, atsto
vaujanti lietuvius, latvius,estus 
ir suomius, rengia nepaprastai 
gražų koncertą, dalyvaujant 
višų keturių tautų parinkti- 
niausioms meno Jėgoms. Jis 
įvyks vasario 14-tą, šeštadie-

“LAISVES" 
BAZARAS

*. Artinasi “Laisvės” Baza- 
ras. Laukiame dovanų.
Tikimės šiemet daugiau

;• ir stambesnių dovanų, ne- 
gu kitais metais.
šiemet Labiau Reika

linga Dienraščiui
Parama !;

Viskam brangs tant, 
dienraščiui darosi sun- j 

!; kiau finansiniai. Labiau, J; 
![ negu bent kada, turime J; 
u rūpintis finansine pagelba. !;

•
BAZARAS BUS

į Vasario-Febniary į į
20, 21, 22 ir 23r .« ' \ 1 ;;

Central Palace Salėje
18 Manhattan Avenue, ( 

Brooklyn, N. Y.

nį, Finų Salėje, 15 W. 126th 
St., N. Y.

Tarpe jau gautų garsių me
nininkų yra Vladimiras Pa
dua, žymiausis estų pianistas, 
Tulchinoff, rusas baritonas. 
Bus ir lietuvių žymių meninin
kų.

_____ Z____ '

Pirtyje Apdegino
M. Petkauskas, bučeris, tu

rįs su K. šimansku dalinin
kuos bučernę 380 Grand St., 
prieš Kalėdas pirmadienį bu
vo nuvažiavęs Coney Island 
garinėn pirtin pasišutinti. Ne
laimei, ant jo paleista ver
dančiai karšto vandens sro
vė, kuri taip apiplikino' kū
ną, jog anfra savaitė serga, 
vaitoja skausmuose, dviejų 
gydytojų priežiūroj. Randasi 
namie. R.

Kandidatai į Lakūnus
•1 _ ___ _

Governors Saloj pereitą 
penktadienį armijos daktarai 
egzaminavo 1,100 kandidatų į 
armijos lakūnus. Priimtieji 
bus pasiųsti į pietines valsti
jas tolimesnei lavybai. Kandi
datų būrį sudarė aplikantai iš 
New Yorko, New Jersey ir 
Delaware valstijų.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris ar merginą 

prie genera lio namų darbo moky
tojos namuose. Du suaugę žmonės, 
4 metų mergaitė. Puikūs namai gy
venimui; privatinis kambarys Jfr mo
kestis—$50.00 mėnesiui, šaukite ES. 
5-0611, arba kreipkitės: 2165 E. 8th 
St., Brooklyn, N. Y.

(3-4)

Mrs. Anthony A. Ibanez, 
buvusioji Balčiūnaitė )

Mildred Antoinette Balčiū
nas, žinomojo organizacijose 
veikėjo Antano duktė, ištekė
jo už Anthony A. Ibanez. Su-' 
tuoktuvės įvyko Naujų Metų 
Dieną, bažnyčioj, Broadway ir 
Aberdeen St., Brooklyne, o 
šeimyniško pobūdžio pokilis, 
dalyvaujant abiejų jaunųjų 
artimiems giminėms ir drau
gams, įvyko Claridge patalpo
se, 43 Palmetto St. Jaunie
siems įteikta dovanų, tarpe ki
tų ir nuo jaunosios tėvelių 
Balčiūnų. Į

Tuojau po vestuvių jaunie
ji išvažiavo į Bridgeport, 
Conn., kur jaunasis dirba.

Mildred yra slaugė, baigus 
mokslą ir per keletą metų dir
bus Kings County ligoninėje, 
kuri darbą apleido tik pereitą 
savaitę. Dar eidama mokyklon 
tūlą laiką dainavo ir Aido 
Chore, tad turi nemažai pa
žinčių ir lietuvių jaunime.

Rep.

kurio bus priimta iki 45 metų 
amžiaus. Išrinkta du organiza
toriai. Nutarta pasipirkt Jung
tinių Valstijų Apsigynimo Bo
nų už $500 vertės. Padaryta 
dar keli nutarimai, jų tarpe, 
kaip visada metiniame susi
rinkime, išgerti bačką alaus.

Dairausi “audros vis nėra”, 
kol kas nematyti jokių čia 
“agentų” su maišais arba ve
žimais, kurie bandytų vežti 
kliubą, kaip “Vienybė” prana
šavo. Nejaugi, manau, čia nie
ko ir npbus. O kur tau?

štai nei iš šio, nei iš to vie
nas “čyfas” surinka, kad ne
paisyt direktorių nutarimo, 
bet tuojau rinkti kliubui gas
padorių. Tiškus tuojau pradė
jo sapnuoti apie Maskvą, 
“Laisvę” ir žvaigždes. Advo
katas Briedis skaitė konstitu
ciją, kur aiškiai pasako, kad 
gaspadorius .renkamas tik spe
cialiame susirinkime, į kurį 
nariai yra sušaukti atvirutė
mis. Rodosi, kiekvienam aiš- 
įu, bet kaž kodėl advokatui 
Briedžiui neaišku, jis reikalau
ja rinkti gaspadorių. žinoma, 
jam už tai vienas narys davė 
labai gerą prelekciją. Neži
nau, kaip advokatas jautėsi, 
bet man nelabai buvo smagu, 
kaip eilinis narys įrodė, kad 
negalima elgtis prieš konstitu
ciją, nes tie nariai, kurie nėra 
šiame susirinkime galėtų pas
kui smarkiai užprotestuoti.

šiuo klausimu pasiginčyta. 
Paskui didelė didžiuma narių 
nubalsavo užbaigti diskusijas, 
taip pat ir susirinkimą, palie
kant galioje board-direk^grn^. 
patvarkymą, kad gaspadorius 
bus renkamas sausio 16 dieną, 
susirinkime, kuris bus sušauk
tas pagal kliubo konstituciją, 
o patys nužygiavo apačion 
išsigerti alaus.

Taigi, “Vienybės” prana
šautas baisūs lietus, kokis ten 
kliubo “kidnapinimas” neįvy
ko. Kiek aš pastebėjau, tai 
kliubo nariai darosi vieninges
ni, nes jie supranta momento 
svarbą, kad dabar reikia už
miršti daugelį nereikalingų 
ginčų. Visas dalykas, kad kol 
kas dar narių tarpe sėja ne- 
susipratimą “Vienybė” kurs
tydama vienus prieš kitus. 
Tuo ji kenkia kliubui, nes ne
santaika neina kliubo gerovei. 
Tuo ji kenkia ir mūsų šaliai, 
nes bent kokios niovynės silp
nina mūsų atsparumą prieš 
Hitlerį, Mussolinį ir Japoni
jos imperialistus. Atrodo, kad 
jeigu ne toki Tiškai su savo 
“teorijomis”, jeigu ne tie “tau
tininkų, katalikų ir socialistų”, 
žinoma, tik vadukų, suokal
biai prieš kliubą, tai kliubo 
nariai taikoj sugyventų. Ma
nau, kad kliubiečiai ras būdą 
suvaldyti tuos, kurie suokal- 
biauja ir a‘rdo ramybę.

Sends Kliubietis.

to departmentams.
Kadangi tai Ijuvo taip pat 

ir jo majorystės trečio termi
no pirma diena, tad ta proga 
majoras pasakė vienod valan
dos prakalbą, kuri buvo per
duodama per miestavą radio 
stotį WNYC. Prakalboje jis 
perstatė savo, kaipo majoro 
ir kaipo Civilių Apsigynimo 
Raštinės direktoriaus pareigas 
ir vienų su kitomis ryšius.

Nurodydamas, kad Ašies 
valstybės bandys karą atnešti 
“ant 'mūsų gatvių,” majoras 
aštriai kritikavo4 priekabiauto
jus, kurie visame jieškinėjar 
knaisosi blogybių. Tūli, sakė 
jis, sėdėdami “besisukaliojan- 
čioj kėdėj”, patys nieko apsi
gynimui neveikdami, viską 
kritikuoja, bando supainioti 
informacijas ir žmonių širdys- 
na įskiepyti baimę, taipgi nuo
latiniais niekinimais to, kas 
jau atlikta “siekia sunaikinti 
pasitikėjimą.” Jis sakė, jog ta 
maišatiėnė daroma “su tiks
lu.”

Maišaties ir nepastikėjimo 
skleidėjus jis pavadino “japo
nų draugais” ir menko apsi- 
rokavimo redaktoriais, kurie, 
sakė jis, kritikuoja civilių ap
sigynimui prisirengimą visai 
nieko nežinodami apie tai kas 
jau padaryta ar daroma. Ma
joras plačiai nurodinėjo, kas 
jau atlikta ir ko siekiama toje 
srityje, žinoma, neaiškinda
mas tokių dalykų, kas galėtų 
pasitarnauti priešams. Iš jo 
kalbos atrodė, kad daug kas 
atlikta ir daug darbo laukia 
ateityje. Pavyzdin, šalies ligo
ninėse mokinasi 100,000 slau
gių padėjėjų. Taip ruošiasi ir 
kitose pagalbos srityse.

Majoras perspėjo, kad vė
liau, jei ne tuojau, karas gali 
būti atneštas ‘tant mūsų gat
vių” ir kad mes įtemptomis 
jėgomis privalome tam prisi
rengti, kad turėsime tam pa
siaukauti, kad tūli liuksusi
niai dalykėliai, dabar apribo
jami, su laiku gali būti sulai
kyti visai. Jisai pats, sakė, 
šiandien nebūtų tose pareigo
se, kuriose yra, jeigu ne šian
dieninė nepaprasta padėtis.

Taip mūsų kraštas, taip pa
saulis, sakė majoras, pergyve
na tokį krizį, kokio nėra bu
vę visoj pasaulio istorijoj ir 
iš jo išėjimui pergalėtojais rei
kia didžiausio vieningumo, pa
sitikėjimo, susikaupimo savo 
pareigoms.

“Profesorių Mamlock” 
Pamatykite Visi

“Profesorių Mamlock” turė
tų pamatyti. Ypatingai verta 
pamatyti tiems, kurie dar vis 
mano, kad ir nacių valdžia 
esanti žmoniška, ši filmą pa
rodo naęių valdžios veiksmus 
dar prieš karą, kaip ji puo
lė, terorizavo darbininkus ir 
žydus. Kaip ji terorizavo didį 
daktarą profesorių Mamlock 
ir jo šeimą. Kaip vokiečių 
liaudis buvo priešinga nacių 
režimui, bet naciai kriušino 
liaudį begailestingai.

Prie tam bus rodoma Sovie
tų tautų liaudiškų šokių filmą 
su gražia muzika.

šios filmos bus rodomos se
kamai :

šeštadienį, sausio 10-tą, Lie
tuvių, Am. Piliečių Kliubo sve
tainėj, 280 Union Ave., Broo
klyn, N. Y. Bus du rodymai. 
Pirmas prasidės 6:30 vakare, 
o antras 9 vai. tą patį vakarą.

Ant rytojaus, sausio 11-tą, 
2 vai. po pietų, bus rodoma 
So. Brooklyne,

svetainėj, 755—4th Avė.
Sausio U-tos vakarą bus T. 

rodoma Great Neck, L. I., 
Kasmočių svetainėj, 91 Steam
boat Road. Prasidės 6 :80 vai. 
vakare.

Įžanga visur 40c., įskaitant 
taksus. Atsilankykite. Visi bū
site pilnai pasitenkinę filmo- 
mis ir rodymu. Kviečia,

Rengėjai.

Koki Vežimai Bus Skaitomi 
Reikalingiausiais?

Jeigu truks auto mašinoms 
šynų, pirmiausia gaus jas sep
tynios reikalingiausių vežimų 
kategorijos. J jas priskaityta 
daktarų ir slaugių automobi
liai, ambulansai, gaisragesių, 
policijos, sveikatos ir švaros / 
trokai, reguliariai keleivius » 
aptarnaują busai, trokai būti
niausioms išvežiojimams, ir 
farmų, industrijos bei kasyklų 
mašinerijos.

Numirėliam vežimai neprl- 
skaityti prie reikalingiausių, 
reikale juos galėsią pavaduo- 

Dombrowskio ti ambulansai ir kiti vežimai.

Naujos Auto Šynos
Kada reikės naujų guminių 

šynų jūsų automobiliui, jūs 
turėsite gauti iš tam tiks
lui kredituoto garadžiaus liū- 
dymą, kad jums šyna tikrai 
reikalinga. Po to turėsite gau
ti leidimą pirkti šyną. Ją gau
site iš savo srities šynų tary
bos (tire board). Po to dar 
turėsite rasti prekybininką, 
kuris turės ir norės parduoti 
jums reikalingos rūšies šyną. 
žinoma, parduoti visi norės, 
jei nebus trūkumo.

Brooklyno šynų tarybos ra
sis: 44 Court St., 922 Georgia 
Avė., ir 2201 Neptune Ave.

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

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” 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.

ws of the World”
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JOSEPH ZEIDAT, Sav
f 411 Grand St., Brooklyn
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Puikūs lietuviško na- 
rhų darbo kllbasai Lr 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis Įiaslrinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniuko 
Stiliaus.

g g Tel. STagg 2-0783
Ji į NIGHT—MAvemeyej. 8-1153

ff
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — vjrtų ir žalių. J
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ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN į

TREČIA SUMUSANTI VISUS REKORDUS SAVAlTR

GIRL FROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA 

Matykite Rusijos kovojančias moteris fronte Sovietų karės siaurės dirbančia* 
Taipgi: Trumpesnės Sovietų Filmos:

“Soviet Women” ir
Ir: SOVIETŲ KARES ŽINIOS 

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

STANLEY THEATRE s"",h IX s“" *• v' 
VĖLUS RODYMAS SUBATOM 
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LORIMER RESTAURACIJA I

SCREEN STAR RAR & GRILL®

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviab 
Geriausias Alus Brooklyne

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-WJ98

I MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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




