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NACIAI ŽUDO DAUGIUS TIFU SERGANČIŲ ŽMONIŲ 
RYTŲ LENKIJOJE, BALTGUDIJOJE IR LIETUVOJE

U

Sovietai Atėmė iš Nacių 
Borovską; Gresia Jiem 

Iki Smolensko

NACIAI, SAKO, NETURĮ
REIKMENŲ GYDYTI 

TIFO LIGONIUS

Amerikiečiai Smogė Kirtį 
japonų Orlaiviam 

Corregidore

1942-ji metai pradėti gerai. 
Jeigu jau ne kas kitas, tai tik 
tas faktas, kad sausio mėnesio 
1-mąją dieną Washingtone bu
vo pasirašytas bendras doku- 

’ mentas fašistiniam agresoriui 
sunaikinti ir taikai įvykinti 
padaro šiuos metus nepapras
tai reikšmingais visai žmoni
jos būsimajai istorijai!

Gal ne kiekvienas eilinis gy
ventojas šiuo tarpu supranta 
tą nepaprastą svarbą, kuri 
pasireiškia tame dokumente. 
Bet jis ją supras ateityje.

Tik pagalvokime: Amerika, 
Didžioji Britanija, Sovietų Są
junga ir Chinija—pačios did
žiausios pasaulio valstybės,
turtingiausios valstybės!—pa- Sovietu Reples iš Šiaurių ir Pietų nuo Možaisko Grūmoja 
sirašė sutartį vienam didžia
jam tikslui: žmonijos priešui 
—fašizmui—sumušti. Jos nesi-1 
gailės nei savo resursų, nei j London. — Raudonoji Ar- 
zmonių tam tikslui pasiekt. Nei mjja praneša, kad ji ir to- 
viena is jų- nedarys separati-vejasį vokiečių kariuo- 
nės (atskiros) taikos, nei vie- menę bėgančia betvarkėje 
na is jų nepadės ginklo tol,Į } yis yakarus
kol pasimotas tikslas nebus tL v v. / 
pasiektas! nu0 Maskvos’ Š1 kart3 ,rau“

Po šiuo dokumentu padėjo! donarmiečiai, P kitko, 
savo parašus dar 22-jų kitųlat^ė iš vokiečių miestą 
valstybių ir valstybėlių atsto- i Borovską, už 52 mylių į 
vai! pietų vakarus nuo Maskvos.

--------  Sovietinė kariuomenė su-
Bet yra ir daugiau faktų,. naikino 23 vokiečių tankus, 

parodančių, kad 1942 metai 3 : 
pradėti gerai. Tik pagalvoki- 290 troku su reikmenimis 
r ■ ’ ’ * ~ ~ '
fronte. Tik įsivaizduokime kinius 
tuos laimėjimus, kuriuos Rau- T 
, •• a •• j ... i į šiauriudonoii Armija daro, naikinda- v, v . . , .. .
ma nacišką priešą. Nuo Le- Možaisko, Raudonoji Ar-
ningrado iki Azovo jūros fron- t kloniu Volgos upes 
te priešas yra mušamas, naiki- .grumiasi pirmyn nuo atka- 
namas; jis bėga ir pabūgti i'iauto Staricos miesto ir 
negali!... jdasivarė visai arti Ržev

O jei prie to pridėsime bri- 'miesto.
tų su jų talkininkais pasiseki- ■ Vienas pranešimas teigia, 
mus Libijoje, tai‘ turėsime dar kad galimas daiktas, jog S0- 
tirštesnj laimėjimų paveikslą, vietinė kariuomenė, žygiuo-

Tiesa, šiais metais Filipi- dama pirmyn į vakarus 
dviem ruožtais, iš šiaurių

Atkirst Naciu Armijas; Pagrobė Daug Naciu Ginklu
nuo Možaisko ir iš vakarų 

miesto, susijungs 
ar Smolenske ir 
atkirs vokiečius 
plote, daugiau

nuo to 
Viazmoje 
tuo būdu 
didžiame 
kaip per 200 mylių į vaka
rus nuo Maskvos.

SOVIETAI PAGROBĖ 
DAUGIUS PABŪKLŲ
Per šešias paskutines die

nas gruodžio mėnesio rau-
šarvuotus automobilius, donarmiečiai pietiniai - va

“Visai patikimos žinios iš Stockholmo sausio 4 d. pa
tvirtino pranešimus, kad Sveikatinė Vokiečių Komisija 
rytinėje Lenkijoje ir Baltgudijoje (aišku, taipgi ir Lie
tuvoje) įsakė nužudyt civilius gyventojus sergančius 
tifu tose vietose, kur sunku būtų atskirt juos gydy
mui/’ — kaip rašo New York Times sausio 5 d.:

“Atskirt sergančius tifu gyventojus ten gydymui ne
galima todėl, kad nėra medikalių reikmenų ar muilo 
tuose kraštuose, kur taipgi nėra kontrolės gyventojų 
judėjimams.

“Sakoma, kad patys vokiečiai patvirtino pranešimus, 
jog tifo siautimas ten parbloškė jau desėtkus tūkstan
čių savo aukų.”

Tifas, arba, dėmėtoji karštinė, yra labai apkrečiama, 
šlykšti liga, nuo kurios miršta iki 35 procentų ligonių.

Japonai Uždraudė Baltiesiems Manilos Gyventojams Išeit iš 
Namų; {sakė Šaudyt Pasirodančius Gatvėse Baltuosius

kariniame fronte užmušė
me, kas darosi Europos Rytųjų kariuomene ir 4-ris trati- daugiau kaip 10,000 vokie

čių kareivių ir oficierių, ir

nų sostinė, Manilos miestas, 
pateko į barbariško japono; 
nagus. Bet tai tik laikinas reiš- ■ 
kinys, paeinąs iš to, kad mes i 
buvome netikėtai užpulti, kaip! 
Sovietų Sąjunga buvo užpulta! 
birželio 22 d.

Manila bus atgauta. Japo
niškas gengsteris bus nugalė
tas ir už visas savo piktada
rystes jis turės brangiai užmo-' 
kėti!

vakarus nuo pagrobė 22 nacių tankus, 122 
lauko kanuoles, 80 minų 
mėtytuvų, 128 kulkasvai- 
džius, 3 bevielinio tglegrafo 
stotis, 7,000 minų ir 13,536 
kanuolinius šovinius.

Ties atkariautu prieplau
kos miestu Theodosija, Kri
me, raudonarmiečiai sunai
kino daugiau kaip 2,000 na
cių ir rumunų kareivių ir 
oficierių.

Anglijos Užsienių Reikalą Ministerio A.
Edeno Pranešimas per Radiją apie 
Pasitarimus su J. Stalinu Maskvoje

London. — Anglijos už- 
--------  sienių ministeris Anthony 

Gal būt aš esu perdidelis Eden, sugrįžęs iš Maskvos, 
optimistas, bet jaučiu, esu įsi- kalbėjo per radiją saus. 4 d. 
tikinęs, kad 1942 metai pa- apįe savo pasitarimus su /•« WITH t rv i-------------- I ' -w . i • w 1 •darys fašizmui kaput!

Lietuvių Literatūros Drau
gijos pirmininkas, Antanas 
Bimba, išvyko porai mėnesių 
į vakarines valstijas. Jis pa
sieks net saulėtąją Kaliforni
ją, net Oregoną, gal ir Wash- 
ingtono valstiją. Jis pasakys 
eilę prakalbų, aiškindamas 
lietuviams šių dienų padėtį ir 
uždavinius. Jis susipažins su 
daugeliu išsiblaškiusių po Am
eriką lietuvių ir su pačia Am
erika.

tėra buvęs 
O visuomenės 

dirbančiam 
kaip

su

Maskvoje, 
gruodžio

mes turime veikt išvien 
Sovietais, kad laimėtume 
karą ir kad laimėtume tai
ką. Gyvai atsimindamas sa
vo pasitarimus Maskvoje 
aš esu Įsitikinęs, kad mes

(Tąsa 5-me pusi.)
i Juozu Stalinu 
antrojoj pusėj 
mėnesio.

Anthony Eden 
kaip sparčiai pakilo dirbi
mas karinių reikmenų So
vietuose, ir pažymėjo, kad 
Raudonoji Armija puikiai 
naudoja mūšiuose pabūklus 
gautus iš Anglijos ir Jung
tinių Valstijų. Jis taip kit
ko sakė: .

a- - ■

su Stalinu įtikino mane, kad So sesijai teks spręst, be kit- 
glaucĮesnis politinis bendra-1 ko, tokius dalykus, kaip 
darbiavimas tarp mūsų skardus, taksų pakėlimas 
(Anglijos) ir Sovietų yra aukštyn, bilionų dolerių

stebėjosi, Nauja Kongreso Sesija 
Spręs Eilę Svarbiau- 

siy Klausimy
Washington, saus. 5. — 

Šiandien atsidaro antroji 
'sesija 77-to Jungtinių Vals- 

Mudviejų pasikalbėjimai tijų kongreso. Šiai kongre-

EXTRA
Vokiečiai Jau Sušaudė 

Desėtkus Lietuvių Tito 
Ligonių Ukmergėje, Ai- 

šiškuose ir Kitur
London, saus. 5. — Švedi

jos laikraštis Nye Dag 
spausdina pranešimus iš 
Lietuvos apie naujus nacių 
žvėriškumus tame užimta
me krašte. Naujausias hit- 
Įeriečių įsakymas tai sušau
dyt sergančius tifu žmones 
Lietuvoje.

Nye Dag rašo, kad desėt- 
kai tifu sergančiųjų jau su
šaudyta Ukmergėje, Aišiš-

Sovietai be Atlaidos 
Naikina Nacius Ap

suptus Možaiske
London, saus. 5. — Ang

lų korespondentai iš Sovie
tų i fronto praneša, jog 
r a tidoįĮiarmiečiaj neatlai- 
džiai, nuolat ir daugmeniš- 
kai naikina virš šimto tūks
tančių nacių kariuomenės, 
kuri apsupta Možaisko sri
tį e.

Suomių Laikraštis Sako, 
' Jau Laikas Taikytis su

Sovietų Sąjungą
i ________

London, saus. 5.—Suomijos 
Helsinkio laikraštis “Suomen

kiliose ir bent keliuose ki- Sosialidemokratti” šį rytą Ša
tuose Lietuvos miestuose, ke, kad dabar “jau atrodo 

i tinkama proga pertraukt karo 
veiksmus” ir taikytis su Sovie
tais.

miesteliuose ir kaimuose.

Amerikiečiai Nukovė 
700 Japony

Washington, saus. 5. — 
Amerikiečių ir filipiniečių 
kariuomenė vakar atrėmė 
visas japonų atakas Filipi- gautas valdiškas praneši- 
nuose ir užmušė bent 700 ja- mas Vichy Francijos, kad 
ponų kareivių ir oficierių. anį geležinkelio bėgių rado 
Amerikiečių nuostoliai buvo negyvus Vichy Francijos vi- 
maži. ■ “ ' ...

Užmušti Du Vichy Fran
ci jos Ministerial

Berlin, saus. 5. — čia

Permažai mes pažįstame 
mūsų kraštą. Iš visų “Laisvės” 
redakcijos darbininkų tik šitų 
žodžių rašytojas 
Kalifornijoje,
veikėjui, ypačiai 
prie tokio dienraščio, 
“Laisvė”, būtinai reikia dau
giau žmonių pažinti, geriau 
mūsų kraštą patirti, plačiau jį 
pamatant.

Štai, Antanas, gavęs pro
gos, ir pasimojo vykti į vaka
rus, pas svetinguosius mūsų 
draugus Ramiojo (?!) Vande
nyno pakraštyje.

Tebūva laiminga jam kelio
nė! O mūsų prieteliai ir drau
gai teišnaudoja Antaną Bim
bą mūsų organizacijoms ir 
spaudai stiprinti.

Tarpe Lietuvos 
ninku ir literatų, 
Amerikos lietuvius 
tų proga (žiūr. “L.

(Tąsa 5-me puslapyje)

visuomeni- 
sveikinusių 
Naujų Me- 
” iš perei-

darbiavimas
(Anglijos) ir Sovietų yra aukštyn, bilionų dolerių 
galimas ir jis bus įvykdy- skyrimas karo reikalams ir 
tas. Nors > yra . skirtumų kainų apribojimas įvairiem 
tarp mūsų ir jų valdžios parduodamiem reikmenim, 
pavidalų, bet tie skirtumai TZ ... , .,neturi atskirt mus nuo SoJ .Kongreso sesijai atsida- 
vietų Sąjungos . ,rant- Prez‘ Rooseveltas pa-

“Sovietų Sąjunga yra pa-i 
siryžus visiškai sudaužyt 
Vokietiją. Taip esame pasi
ryžę ir mes. Sovietų Sąjun
ga yra nusprendus dėt vi
sas galimas pastangas, kad 
Vokietija daugiau jau nie
kada negalėtų pradėt karų 
prieš pasaulį. Taip esame 
nusprendę ir mes.

“Sovietų Sąjunga trokšta, kurių milžiniška dauguma 
neapsakomomis kančiomis 
dabartinio karo, laimėt pas
tovia taiką visiem žmonėm. 
To trokštame ir mes.

“Šiais bendrais tikslais

Nuožmūs Mūšiai Verda 
Možaisko Gatvėse

London, saus. 5. — Pra
nešimai iš Švedijos sako, 
kad priekiniai būriai rusų
ivciA luumviivs nuūžiu nevi nvi - , xr , . ...
tąsi su vokiečių smogikais (mi* su naclli Voklet^a- 

x. . .v, . Možaisko gatvėse,, apie 60
metiny pareiškimą!mylių į vakarus nuo Mask-į nnlizxn va n /4 r I vapie bendrąją šalies padėtį. I 

Šiuos žodžius b t, dar 
nėra tikros žinio tr jis as
meniškai kalbės kongrese.

Kongresmanų ir senato
rių vadai numato, kad pre
zidentas ragins paskirt 50 
bilionų dolerių ar daugiau 
metinėms šalies išlaidoms.

reikalinga vedimui karo 
prieš Japoniją, Vokietiją ir 
Italiją. Tai būtų apie 7 
kartus didesnės išlaidos ne
gu paprastais taikos metais.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, saus. 4. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas šiąndien išleido tokį pranešimą:
Filipinų Sritis: Japonų orlaiviai vėl smarkiai bom

bardavo amerikiečių ginamą Corregidor salą Manilos
- Įlankoje, praeitą naktį. 21-nas priešų orlaivis atakavo 
salos aptvirtinimus per pusę valandos, bet padarė tik 
menkai nuostolių įrengimams ir visai mažai tekliudė 
salos gynėjus. 4 japonų bombanešiai buvo nušauti že
myn, o kiti sužeisti priešlėktuvinėmis mūsų kanuolė- 
mis.

. Priešai iš oro taipgi atakavo sritį įsiaurius nuo Ma- 
nilos.

Pasinaujino kovos veiksmai ant žemės, kai japonai 
pradėjo darys spaudimą prieš mūsų kariuomenę Pam- 
pangos provincijoj, į šiaurių vakarus nuo Manilos.
Visi Baltieji Maniloje Laikomi Belaisviais

Generolas Douglas MacArthur, komandierius Jung
tinių Valstijų armijos jėgų Tolimuose Rytuose, gavo 
pranešimų iš Manilos, kad ją užimantieji japonai per
sekioja, niekina ir skriaudžia ypač amerikiečius liku- - 
sius Maniloje, bet jie tairgi šiurkščiai apsieina su vi
sais baltaisiais gyventojais, vis tiek kokiai tautai pri
klausytų baltieji. Tokiu būdu japonai visai skirtingai 
elgiasi, negu amerikiečių kariuomenė pirmiau elgėsi 
su japonais.

Japonai įsakė visiem baltiesiem būti viduj visą laiką, 
o jeigu kurie išeis į gatvę, tai bus šaudomi. Iš tokių pa
tvarkymų pasirodo, kad japonai laiko, kaip belaisvių 
stovykloje, visus baltuosius to miesto gyventojus, ne
paisant, kurios šalies piliečiai jie būtų. Matomai, jog 
tokią diskriminaciją japonai vartoja ir prieš valdinius 
Vokietijos ir Italijos, japonų talkininkių, taipgi prieš 
piliečius bepusiškų šalių, kaip kad prieš ispanus, ku
rių daug yra Maniloje; tokiu būdu japonai niekina ir 
persekioja visus baltosios rasės žmones.

Japonų orlaiviai pribarstė propagandos lapelių, ku
riais šaukia filipiniečius kareivius nustot priešintis ja- v 
ponams. Tais lapeliais yra plūstama visa baltųjų žmo
nių rasė.

Hitleriečiai Sušaudė 32 Žmones Paryžiaus 
Gatvėse; Nužudė 100 iki 200 Imtinių; 
Prancūzai Užmušė 9 Nacių Oficienus

Berne, šveic. — Čionaiti-|stracijos naciai sušaudė 
niai diplomatai gavo žinias,[bent šimtą kitų žmonių- 

’ įkaitų, paimdami juos iš 
koncentracijos stovyklų; 
galbūt, sušaudė jau ir kitą 
šimtą tokių nekaltų imtinių.

Francūžų iš anksto užtai
sytos bombos Wagram

reikalų ministerį . . v. .
Pucheu ir francūžų J°g saus 3

daus
Pieną 
ministerių kabineto pirmi
ninką Paringaultą. Teigia
ma, kad jiedu, turbūt, liko 
nužudyti. ,

Pucheu karštai stojo už keliasdešimt kitų. Po šiam’sportų aikštėje, Paryžiuje, 
Vichy nepriklausomos Fran- įvykiui vokiąčiai uždraudė’sakoma, užmušė 5 vokiečių

d. iš kulkasvaidžių šaudė 
demonstravusius studentus 
ir šiaip žmones Lotyniškoje 
.miesto dalyje; taip jie nu
šovė 32 asmenis ir sužeidė

kad priekiniai nūnai rusų .. * , .7V . " ! . v.,-//r.r*kariuomenes nuožmiai ker-C1JOS dalie?bendradarbiavi- gyventojams išeit j gatves oficienus ir suzeide 14 kitų.

VOS.
Sovietų kariuomenė šiau

riniame ir pietiniame Mo
žaisko šonuose jau pramar- 
šavo tolyn į vakarus nuo 
šio miesto. Možaiskas ran
dasi viduryje ploto, kuria
me raudonarmiečiai apsupo 
astuonias divizijas vokiečių 
kariuomenes, viso 120,000 
nacių.

Vokiečiai Išmetė Frau-
po 5 valandos vakare.

Dėl tos paryžiečių demon-
Kitas pranešimas iš Pa- 

(Tąsa 5 puslapy j)

cūzu Valdybą Breste Cfa« Sunaikino 50,000
Vichy, Franciia. —Vokie

čiai pavarė neribotam lai
kui Bresto majorą ir visą 
to miesto valdybą, kuri su
sidarė iš francūžų. Jie paša
linti už tai, kad nesuvaldė 
gyventojų veiksmų daromų 
.prieš nacius.

[ Japony Kariuomenės
Suomiai Užmušė 20 
Vokiečių Kareivių

Stockholm, šved., saus. 5.— 
Atėjo žinia iš patikimų šalti
nių, kad suomiai savo sostinė
je Helsinkije neseniai užmušė 
20 vokiečių kareivių.

Santikiai tarp suomių ir na
cių darosi vis labiau įveržti;

Cairo, — Bardijoj, Libi
joj, anglai suėmė 7^500 na
cių ir italų kariuomenės, vietų laivus Krime.

Berlin. — Naciai sakosi 
degę oro bombomis kelis

Chungking, Chinija, saus. 5. 
—Chinai užmušė bei pavojin
gai sužeidė 50 tūkstančių ja
ponų, kuriuos apsupo Chan<*s- 
hos mieste ir apygardoj. Li
kučiai japonų desperatiškai 
stengiasi ištrūkt iš chin11 ap- todėl nacių slaptoji policija 
supimo. Chinai daugiausia jų. perėmę į savo rankas suomiųpa- supimo. Chinai daugiausia jų perėmę į savo rankas suomių 

So- išžudė per tiesioginius mūšius policiją Helsinkije ir kituose 
į durtuvais ir kardais. , Suomijos miestuose.
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Ję Troškimai — Mūsų Troškimai 
' Lietuvos visuomenininkų ir literatų 

sveikinimai ir linkėjimai Amerikos lietu
viams naujų metų proga reikalingi dide
lio dėmesio. Tie sveikinimai prisiųsti tuo
met, kada mūsų tauta išgyvena sunkiau
si savo istorijoje krizį, baisiausią pries
paudą ir vargą. Lietuvos žmonės yra 
ne tik prispausti, apiplėšti. Jie ne tik yra 
žiaurios letenos trempiami. Jie ne tik 
yra šaudomi ir kalinami dėlto, kad nenori 
nusilenkti prakeiktai svastikai. Jie yra 
kočiojami maro, kočiojami ligų epidemi
jos, atneštos naciškų banditų. Bažnyčios, 
mokyklos yra uždarytos Lietuvoje. Žmo
nėms nevalia susirinkti į būrelius. Atski
ri apskričiai yra apkarintinuoti: žmo
nėms nevalia iš jų išeiti, neigi nevalia 
niekam į juos įžengti. Sunku įsivaizduoti, 
kaip tas viskas atsilieps į mūsų tautą, 
pakliuvusią baisioje nelaimėje.

Ir štai, visa eilė pačių geriausiųjų ir 
žymiausiųjų Lietuvos literatų ir visuo
menininkų, turėjusių progos su Raudo
nąja Armija pasitraukti į Rusijos gilu
mą (gal būt visa eilė jų yra sužeisti ko
vose, mes nežinome). Pasitraukę, jie nei 
minutei nepamiršta paliktųjų savo bro
lių ir seserų Lietuvoje po Hitlerio jungu. 
Jie atsimena, jie žino, kad Amerikoje 
gyvena daug lietuvių, taipjau besisielo
jančių savo tautiečių buitimi Lietuvoje. 
Ir jie, turėdami progos, siunčia lietu
viams Amerikoje sveikinimus su naujais 
metais. Ir juose jie prašo, jie ragina mus 
visus vienytis ir darbuotis vienam ir tam 
pačiam tikslui: Hitlerio ir jo tarptauti
nių gengsterių sumušimui! Jie ragina 
mus visus vienytis ir kovoti už demokra
tiją, už taiką, už Lietuvos išlaivinimą.

“Mūsų broliai lietuviai Amerikoje pa
dėjo Lietuvos žmonėms jų kovoje prieš 
carų jungą ir prieš vokiečius įsibriovė- 
lius 1914-1918 metais. Jie ištiesė broliš
kos pagalbos ranką mūsų žmonėms kovoj 
prieš hitleriškus įsiveržėlius”, sako Jus
tas Paleckis ir M. Gedvilas. Ir jie tęsia: 
“Lai 1942 metai pamatys sumušimą Hit
lerio ir visų kitų tarptautinių gengste
rių! Lai šie metai bus liudytojais mūsų 
šalies išlaisvinimo nuo hitlerinių įsiver
žėlių!”

Tai linkėjimai ir troškimai. Jie nėra 
svetimi ir Amerikos lietuviams. Tais pa
čiais linkėjimais ir troškiniais yra per
sipildė ir Lietuvos žmonės, esą sunkioje 
hitlerininkų režimo priespaudoje.

4. <f

Nei Lietuvos, nei kurios kitos tautos 
išlaisvinimas nėra įmanomas kitaip, kaip 
tik sumušant Hitlerį ir jo tarptautinius 
gengsterius. Tą šiandien jau turėtų su
prasti kiekvienas laisvę ir demokratiją 
mylįs žmogus. Todėl ir šitie obalsiai, ši
tie troškimai ir linkėjimai, kurie buvo 
prisiųsta kablegramomis mums iš ana
pus Atlantiko, turi būti dar labiau įsidė
mėti kiekvieno žmogaus.

Amerikos lietuviams mes tik tiek gali
me pasakyti nuo savęs: Broliai ir sese
rys, vienykimės. Stovėkime sandariai su 
mūsų prezidentu, su visa krašto vyriau
sybe jos pastangose sumušti Hitlerį ir 
jo tarptautinius gengsterius. Padėkime 
Europos žmonėms — Britanijai, Sovie
tų Sąjungai — mušti Hitlerį ir jo naciš
kas jėg#s. Remkime savo krašto ginkluo
tąsias jėgas. Gaminkime 'daugiau karo 
reikmenų. Darykime viską, kad dar šiais 
metais Hitleris ir jo tarptautiniai bandi
tai būtų sunaikinti ir pasaulis, įskaitant 
mūsų tėvų žemę Lietuvą, vėl būtų lais
vas !

Po tė, kai Vokietija, Italija ir Japonija 
padarė “prieš-Kominterninę Sąjungą”, 
(“ašį”) buvo aišku, kad jos yra pasirį- 
žusios užkariauti visą demokratinį pa-x 
šaulį. Tuomet kiekvienam, suprantan
čiam šiek tiek dalykus, buvo aišku, kad 
toji sąjunga buvo padaryta ne tik prieš 
Sovietų Sąjungą, kurioje • Kominternas 
turėjo savo vyriausiąją raštinę, bet prieš 
kiekvieną demokratinę šalį, prieš visą 
laisvąjį pasaulį.

Tuomet buvo aišku ir tas, kad, norint 
pasekmingai fašistinę sąjungą arba Ašį 
suvaldyti, yra reikalinga visų demokra
tinių kraštų vienybė arba prieš-fašistinė 
sąjunga.

Deja, tų laikų Anglijos ir Franci jos ly
deriai — Chamberlainai ir Daladierai — 
to nenorėjo suprasti. Jiems vis rūpėjo 
fašistinę ašį stiprinti, jai nusileidžiant, ir 
sukti ją prieš Sovietų Sąjungą.

Dėka tai politikai, buvo sunaikinta Is
panijos demokratija, buvo atiduota Hit
leriui be mūšio Austrija, čechoslovakija, 
Klaipėda, o Japonijai buvo leista naikin
ti, terioti Chiniją. Sovietų Sąjunga buvo 
izoliuota, o Hitleriui duota pilna valiži 
dūkti. Demokratinis tautų blokas buvo 
palaidas, o organizuota fašistinė ašis 
siuto Europoje, iki ją beveik Visą užka
riavo! Dėka tai politikai, demokratijoms 
buvo duotas smūgis-po smūgio, ir jos vis 
nemato reikalo griežtai susivienyti.

Tik po to, kai japoniškas gengsteris, 
eidamas išvien su Hitleriu ir Mussoliniu, 
pasalingai užpuolė Ameriką ir Angliją 
Ramiąjame Vandenyne, pradėta gyvai 
susirūpinti demokratinio bloko, Demo
kratinės Sąjungos sudarymu.

Ir štai, ačiū tam, šiandien mes turime 
demokratinių kraštų sąjungą, sudarytą 
Washingtone ir formaliai paskelbtą š. m.
sausio 1 d.

Keturios didžiausios pasaulyje valsty
bės — Amerika, Didžioji Britanija, So
vietų Sąjunga ir Chinija — sudarė tąją 
Didžiąją Demokratinę Sąjungą, griežtai 
atsuktą prieš fašistinę Ašį. Prie šitų ke
turių didžiųjų valstybių prisidėjo dar 22 
kitos, mažesnės šalys. Galimas daiktas, 
kad neužilgo matysime j tąją sąjungą į- 
stojant dar daugiau valstybių, kurioms 
rūpi sumušimas gengsterių įr pasaulyje 
taikos įvykdymas.

Ši Sąjunga apima beveik du trečdaliu 
viso žemės kamuolio gyventojų. Ji apima 
daugiau, kaip du trečdaliu viso pasaulio 
ekonominių resursų. Ši Sąjunga yra su
daryta tam, kad sunaudoti visus savo re
sursus, visas pajėgas Hitleriui ir jo na
ciškoms jėgoms sunaikinti. Ši Sąjunga 
stoja už visų tautų laisvę, už kiekvienai 
tautai teisę apsispręsti savo likimą; už 
religijos laisvę, už prieinamybę kiekvie
nai tautai prie pasaulio ekonominių re
sursų; už sudarymą sąlygų, kurios atei
tyje neleistų pasikartoti tokiai katastro
fai, kokią sukūrė tarptautiški gengste- 
riai — Vokietijos, Italijos ir Japonijos 
fašistai.

Tai nauja Tautų Sąjunga, tik ši sąjun
ga yra paremta kitokiais pagrindais, ne
gu senoji Tautų Sąjunga, gimusi po pe
reito karo.

Nesvarbu, kaip gali būti tvirta fašistL 
nė Ašis, kiek mūšių ji dar gali laimėtų 
kiek teritorijų ji gali dar užkariauti, ji 
bus sumušta, ji bus sunaikinta.

Naujoji galingoji taikos ir laisvės 
trokštančių tautų Sąjunga yra nutarusi 
nedaryti atskiros taikos sutarties su fa
šistiniais gengsteriais, bet kovoti išvien, 
kol fašistiniam agresoriui bus padarytas 
galas. O tuomet ši Sąjunga padarys tai
kos sutartį, kuri bus kitokia nuo bent ko
kios taikos sutarties, padarytos praeity
je! ■ '

Nereikia nei sakyti, kad visoki apyse- 
riai, visoki Municho pardavikai ir jų 
sėbrai, užimą demokratiniuose kraštuos 
žymias vietas, bandys viską daryti šios 
Sąjungos tikslams pakenkti, bet jų pas
tangos bus veltui.

Dokumentas, pasirašytas sausio 1 d. 
Washingtone 26-įų kraštų atstovų (nuo 
Amerikos pasirašė pats prezidentas Roo
se veltas, o nuo Anglijos r— premjeras 
Churchillas!) pasiliks vienu žymiausiųjų 
dokumentų žmonijos ištorijoje. Pagal šį 
dokumentą bus sumuštas civilizacijos 
priešas — fašizmas! Apie šio dokumento 
padarymą Vokietijos, Italijos ir Japoni
jos valdovai bandys neleisti savo žmo
nėms sužinoti. Bet ir jie sužinos, o tuo
met ir pas juos gims daugiau drąsos ko
voti prieš savo valdytojus, prįvedusius 
juos ir visą pasaulį prie baisios kątastror 
fos!

"Keleivis” ir Nacių 
Teorijos

Buivydo - Vyt. Katiliaus 
Nacių Propaganda

Kas skaldo lietuvius A- 
merikos piliečius, tas gelbs
ti Hitleriui, tas silpnina 

I Amerikos ir jos talkininkų 
jėgas. Juk visur Hitleris 
: laimėjo tik su pagalba penk- 
. tos kolonos, su skaldymu, su 
draskymu tų jėgų, kurios 
kęvoja prieš Vokietiją.

“Keleivyje” nuolatos rašo 
naciškus straipsnius brook- 
lyniškis Jonas Buivydas po 
savo titulu Vyt. Katilius. 
Jis vis kartoja tuos termi
nus, kuriuos nukalė Stilso- 
nas ir Grigaitis — “komu- 
naciai.”

Komunistus taip gali va
dinti tik didžiausias idijo
tas. Sovietų Sąjunga laiko 
vyriausią karo frontą prieš 
nacius, fašistus ir finus. 
Sovietų Sąjungoj komunis
tai ir liaudis kaunasi vienin
gai, kaip liūtai. Rusų lai
mėjimai yra kartu Ameri
kos, Anglijos, Lietuvos ir 
kitų žmonių laimėjimai. Tik 
tuščiagalvis gali komunis
tus ir nacius versti į vieną 
krūvą. Amerikoj tik Hitle
rio penktoji kolona tą daro, 
kad pakenkus mūsų šalies 
vieningumui.

Vyt. Katilius “Keleivį” 
dar daugiau pagražina “ąa- 
laputriais,” “penktakojai,” 
“komunistų žiurkės,” “pan- 
tapliai,” 
jurkai,”
lais titulais.

Ponas Vyt. Katilius nuo 
hitlerininko pereina prie 
lenkiško imperializmo tei
sinimo, kuris buvo pavergęs 
Vakarinę Baltarusiją ir 
Ukrainą ir Vilniją su Lie
tuvos sostine Vilnium. “Ka
tilius” šaukia, būk Sovietų 
Sąjunga, 1939 metais paver
gė dalį Lenkijos — “sudras
kė Lenkiją.”

Taip gali rašyti tik mela
gis! Sovietų Sąjunga nepa
ėmė nei vienos pėdos lenkų 
žemės. Ji atsiėmė savo te-

rio agento Prano Ancevi- 
čiaus raštus.

“Keleivis” ir jo bendra
darbis Vyt. Katilius vis 
bando bauginti lietuvius — 
Amerikos piliečius Maskva 
ir Sovietais. Veltui! Veltui, 
ponuliai! Maskva - Wash- 
ingtonas -Londonas-^hung- 
kingas dirba bendrai, kad 
sunaikinus bendrą priešą. 
Garbė šiandien 
žygiams, kurie 
fronte krušina 
gaujas. Jų

yra ir mūsų laimėjimai, - 
kaip > prezidentas Roose- 
veltas sakė: “kad sekmin- . 
ga rusų ofensyva prieš 
vokiečius tarnauja kaipo 
pagalba mums...” Jeigu to 
nesupranta “Keleivis,” jei- ’ 
gu to nesupranta Vyt. Kar 
tilius, tai tas reiškia, kad 
ant tiek hitleriški nuodai, 
hitleriškas nusistatymas su
ėdė jų smegenis, kad jie ne
galį atskirti, kas yra Ame
rikos draugai ir kas priešai.

Būsimas Kareivis.

ir ukrainiečiai. Tai ne len
kų žemė! Ji atėmė nuo Len
kijos Vilniją ir Vilnių ir 
grąžino Lietuvai. Tai nebu
vo lenkų žemė! Tokių ap
kaltinimų Amerikoj visai 
nekelia nei lenkų spauda. 
Lenkai susitarę su Sovietų 
Sąjunga bendrai kovoja 
prieš bendrą priešą. Tokius 
žioplus apkaltinimus gali 
kelti tik visai nuo gyveni
mo atsilikę Buivydai ir Mi- 
chelsonai. Tokius apkalti
nimus prieš Sovietus šian
dien kelia tik Hitlerio ap
mokami agentai, kurie mori 
pakenkti rusų ir lenkų vie
nybei.

Tas “Keleivio” bendra
darbis penktakolonisto tak
tikos laikosi ir bando skal
dyti lietuvius Amerikos pi
liečius cituodamas tūlus se
nus “Laisvės” numerius.

’ Nieko neatsieks ponas 
Vyt. Katilius — Buivydas ir 
“Keleivis!” Amerikos val
džioj, kongrese ir senate 
buvo daug karštų ginčų 
nuo karo pradžios. Buvo 
daug skirtumo pozicijose, 
bet kaip mūsų šalį užpuolė 
Japonija, Vokietija, Italija, 
tai įvyko tautos vienybė. 
Visi ištikimi šios šalies žmo
nės vieningai kovoja prieš 
bendrą priešą, už Amerikos 
laisvę ir teises. Kas šian
dien įneša paskaldymą, kas 
bando senus ginčus iškelti, 
tas atlieka, skaldytojo, ar
dytojo, penktakolonisto dar
bą! Tokiu darbu užsiima 
Vyt. Katilius.

Vienas dalykas buvo, kol 
mūsų kraštui negręsė pavo
jus, visai kitas yrą, kada 
prieš mus--atsistojo priešo 
bjaurios jėgos. Vienas da
lykas buvo turėti skirtingas

tiems kar-
Maskvos
Hitlerio

laimėjimai

MASKVA
Rašo V. FINKAS

(Pabaiga)
Iš pusiau naminės, atsili

kusios pramonės miesto 
Maskva virto vienu iš stam
biausių Eūropos pirmau j an
čių pramonės centrų. Kai darbininkų, armija, kovoda-

jos statyboje pasireiškia 
nauji žmogaus ypatumai, 
atsiskleidžia naujojo žmo
gaus veidas., šešiasdešimts- 
tūkstantinė jaunų metro

kurios iš jos fabrikinių į- 
monių savo srityse užima 
pirmąsias vietas Europoje 
ir pasaulyje. Toks yra “Ša- 
rikopodšipnik,” Kaganovi- 
čiaus vardo, tarybinės pra
monės gigantas, pastatytas 
vietoje, turėjusioje labai bū
dingą senajai Maskvai var
dą — Kalių bala (Sukino 
boloto). Toks yra instru
mentų fabrikas “Frezer,” 
vienas iš stambiausių Euro
poje. Toks yra Stalino var
do automobilių fabrikas, 
vienas iš stambiausių pa
saulyje. To fabriko kalvė — 
galingiausia pasaulyje. To
kių pirmaujančių fabrikų, 
pradedančių šalyje naujas 
pramonės šakas, Maskvoje 
pastatyta daug.

Bet ir šitie fabrikai turi 
ne vien tuos ypatumus, ku
rie apskritai grindžiami 
technika, industrija, moks
lu. Maskva pirmoji parodė 
pasauliui, kad pati pažan
gioji industrija ne tik gali 
apsieiti be buržuazijos or
ganizuojamojo vaidmens, 

pažvalgas vienais ar kitais bet kad kaip tik išvadavi- 
klausimais, bet visai kitas mas iš buržuazijos yra lai- 
dalykas tarnauti Hitleriui, das pramonės žydėjimui, jos 
talpinti jo propagandą, per- svaiginamam augimui. Mas- 
sispausdinti hitlerininkų kva pirmoji atskleidėpasau- 
raštus iš jų laikraščių, dėti liui organizacinį ir kūrybi- 
viltį, kad Hitleris Lietuvą nį proletariato genijų.

ritorijas, kur gyvena gudai išlaisvins, spausdinti Hitle-

“akrobatai,” “vi- 
ir kitokiais žiop-

ma su nepalankia gamta, pa
rodė tiesiog pasiaukojimo 
ir kūrybinio entuziazmo ste
buklą. Šitie darbininkai į- 
rašė naują puslapį į senuo- . 
sius sąvokojimus apie dar
bą. Bet tai pasidarė galima 
vien todėl, kad visam šitam 
darbininkų kolektyvui met
ro — ne tik priemonė pa
važiuoti, bet visų pirma pa
minklas, kuriame atsispindi 
socializmo didybė ir grožis, 
triumfas tų idėjų, kurios 
davė naują buitį daugiami
lijoninėms mūsų šalies ma
sėms ir siūlo laisvę viso pa
saulio dirbantiesiems. Kaip 
tik šitas nusimanymas iš 
paprastų darbininkų pada
ro kūrybinės iniciatyvos 
žmones, įskiepija jiems tą 
jaudinančią darbo meilę, 
kuri juos daro meisterius ir 
pačiam žodžiui “meisteris” 
suteikia kažkokį poetinį 
skambesį.

Kada < 1938 metais buvo 
statomas Moskvorecko * til- . 
tas, D. Bielovo brigados 
darbininkams armatūrinin- 
kams buvo duotos keturios 
dienos atlikti sunkiam ir 
sudėtingam uždaviniui. Su
sipažinę su brėžiniais ir ap
svarstę dalyką, armatūri- 
ninkai nutarė pritaikyti 
naują darbo metodą. Išda
va buvo ta, kad savo užda-Maskvoje, jos fabrikuose,

TALKĄ!

vinį jie sudorojo per pus
antros dienos vietoj skirtų
jų keturių. Krymo tiltą sta
tant, racionalizaciją įvykdė 
Čujevo brigados virintojai. 
Ir jie darbą atliko, nors 
brigadoje nebuvo net pilno 
komplekto.

• Tokių pavyzdžių nurodyti 
galima be galo daug.

Kas gi galėtų priversti 
eilinį darbininką taip rūpin
tis darbu, sukelti jame kū
rybinę iniciatyvą, jei kiek
viename darbininke kartu 
neslypėtų šeimininkas?!

Per savo ilgą ir garbingą, 
nors ir pilną kančių, istori
ją žmonija ne kartą gimdė 
didžiuosius svajotojus, ku
rie mokėjo įžvelgti į ateitį 
IM'o supančią juos miglą.- 
Visi jie — ir Tomas Moras, 
ir Kampanella, ir Furjė, ir 
Owenas, ir Sen-Simonas — 
rašė, kad būtinai reikia iš 
šaknų pertvarkyti senuo
sius miestus.

Bet, norint įgyvendinti 
šitą svajonę, reikėjo kažką 
padaryti su senuoju pasau
liu. Per du tūkstančius me
tų buvo išradinėjami viso
kie vaistai tam, kad jį pa
gerintų, pataisytų, padary
tų ne tokį žiaurų. Keitėsi 
religinės pažiūros, morali
nės dogmos, politiniai reži
mai, istorinės epochos, bet 
nesikeitė gyvenimo baisu
mas, kurį J. J. Ruso aptarė 
trumpai, bet tiksliai: “Žmo
gus gimsta laisvas, bet gy
vena grandinėse.”

Skersai kelią į žmogaus 
(Tąsa 5-tam pusi.)
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LEADERS OF DEMOCRATIC LITHUANIA LIVE!
Leading Lith Statesmen Send 

New Year’s Greetings to
Lith-Americans in the U.S

KUIBYSHEV, U.S.S.R. Dec. 31. — Hitler may be a clever 
and brutal murderer, but the leading men and . women of Lith
uania have been too smart for him. Despite a lightning attack, 
despite the panzer legions and despite the armed might of Ger
many and 
scientists 
ceeding in 
terior of 
when the 
murderous 
uania.

a conquered Europe the leading Lithuanian writers, 
and statemen sue-?
retreating to
the Soviet

Nazis began
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Trečias puslapis

What Will They Say Now?

In a set of telegrams, 
arrived direct from Kuibyshev, 
Lithuanian Americans will be 
happy to learn that Justas Pa
leckis, Gedvilas, Salomeje Ne
ris and other beloved Lith
uanians are alive and well.

These are the complete and 
uncensored texts of the tele
grams which have been receiv
ed by leading Lithuanian 
Americans over the New Year:

The following was received 
by the editor of this newspa
per Friday morning:
Roy Mizara
Editor, Lithuanian Daily Laisve.

Hearty New Year greetings! 
Through you, the editor of the 
oldest Lithuanian newspaper in 
America, we desire to send our fra
ternal congratulations to all Lith
uanian newspapers and their con
tributors and readers which are 
working for the defeat of Hitler. 
We wish you in the coming year 
maximum success in organizing the 
Lithuanian American masses in the 
struggle against fascism and ag
gressors and for democracy and li
beration of Lithuania from Hitler's 
yoke.

Preikšas, Zimanas, Šimkus, 
Zinkus, Korsakas, Mieželaitis, 
Pajausis, Tamošiūnas.

The splendid work of 
Lithuanian Committee for 
dical Aid to the USSR
acknowledged in this telegram : I

the
Me-
was

Dr. Kashkevich, Chairman 
Lithuanian Committee for 
Medical Aid to the USSR.

Best Wishes for the New Year. 
Hearty thanks to you and all Ame
rican Lithuanians for fraternal aid 
of American Lithuanians to the 
Lithuanian people and to all peop
les in the Soviet Union in their 
struggle against German invaders— 
the ancient enemies- of the Lith
uanian people. Our Lithuanian bro
thers in America helped the Lith
uanian people in their struggle 
against Tsarist Yoke and against 
the German) invaders in 1918. They 
have extended fraternal aid to our 
people in the struggle against Hit
lerite invaders. Let 194Ž witness 
the defeat of Hitler and all other 
international gangsters and the li
beration of our country from Hit
lerite invaders. We wish you and 
all American Lithuanians happiness 
and success in the coming year.

Paleckis, 
Supreme 
Socialist 
Gedvilas, 
Peoples Commissars, 
Lithuanian SSR.

The Lithuanian ’Literary So
ciety 
Year’s 
finest writers 
Lithuania: 
D. M. Sholomskas^ 
Lithuanian Literary Society 
(ALDLD.)

Best wishes for the New Year. 
All success to you and the ALDLD 
in your efforts to unite American 
Lithuanians in struggle against 
Hitler and his allies, the mortal 
enemies of civilization and culture 
who are destroying spiritual trea
sures and trying to reduce mankind 
to the state of beasts, 
happiness and success 
Year.

Cvirka, Salomėja
Liudas Gira. Venclova, 
Korsakas, Šimkus, Baltušis.

Chairman Presidium 
Soviet Lithuanian 
Republic.
Chairman Council

received these New
Greetings from the 

and poets of

UNITY WILL SMASH THE AXIS! by Gropper

We wish you 
in the

Nėris,

New

@ ’ROUND TOWN
With Louis Weintraub

LITHUANIAN AMERICAN YOUTH TO 
GIVE BLOOD DONATIONS TO R. CROSS 

I

Members of the Brooklyn i 419 Lorimer Street. When a 
LDS Builders are cooperating sufficient 
with the American Red Cross 
drive by registering for blood 
donation. The LDS youth have 
joined the Lithuanian Com
mittee which has been formed 
for that purpose.

number of blood 
donees have registered, cards 
will be sent to all the register
ed telling them where to go.

Giving blood is a harmless

Camera Angles
by EDWARD YARDS

The com rnittee has » an
nounced that L i t h u a nian 
young men and women can 
register at the LDS Center,

little is taken from a person 
and no ill effects whatever 
are suffered. The blood donat
ed to the Red Cross will be 
used for the war effort wher
ever it may be required.

good friends, 
Arthur Blond

New Year’s

MANHATTAN REVIEW!
New Year’s celebrations lacked 

the usual punch and gaiety on ac
count of the war. We observed this 
at many parties and nite spots in 
New Jersey and Greenwich Village, 
N. Y., with our two 
Messers. Joseph Wolf, 
and their dates ...

In TIME SQUARE
crowds turned to silence at mid
night as Lucy Monroe, the opera 
star soprano, sang our national an
them from the statue of Father 
Duffy via Loudspeakers ...

Did you notice in the current is
sue of “Look” magazine that Phil 
Stern, formerly chief photographer 
of Friday magazine is credited with 
many Hollywood layouts ? Looks 
like he is staying on the coast do
ing pix for the Los Angeles news
papers ... Mickey Rooney as “Tom
my Williams” in “Babes on Broad- 
day” showing at Radio City and 
Judy Garland as “Penny Morris” 
are par excellence!

Remember Colin

informed his kid sister everything 
is OK...

Newspaper reporters who join or 
enlist in the army, we learp, are 
being placed in the morale or in for-.- 
mation departments. O. K. Laisve/ 
Vilnis and Tiesa!...

Tommy Dorsey has lost two mem
bers of his orchestra, his good 
drummer Buddy Rich and trum
peter ZIggy Elman ... Ann Corio, 
the burlesque queen, 
screen debut in “Swamp 
Women are being placed 
sible defense jobs since 
being taken into the
Eddy Duchin the orchestra leader 
is seeing a southern society belle ... 
Orrin Tucker will 
Bonnie Baker when 
ends in February.

Remember Colin B.

made her
Woman”... 
in respon- 
men are 

service ...

be missing
her contract

Kelly! ..

“. .. complete victory over their enemies is essential to defend 
life, liberty, independence and religious freedom, and to preserve 
human rights jmd justice in their own lands as well as in other 
lands, and that they are now engaged in 
against 
world.”

savage and brutal forces seeking
a common struggle 
to subjugate the

—o--
this stirring preamble the United 
Great Britain, China and 22 other countries pledged

States, the SovietWith
Union, 
their strength to the destruction of the axis enemy which is 
seeking to dominate the world.

When Lithuania was ‘ completely overrun by the fascist 
troops the pro-axis press in America gleefully welcomed the 
news and joyfully published accounts of the deaths of Lith- 
nia’s leading citizens at the hands of firing squads.

Salomėja Neris, the finest Lithuanian woman poet, was 
declared by the Gestapo agent in Berlin, Dr. Ancevičius, to 
have been shot by the Soviets for wanting to remain in Lith
uania to greet the Nazis. Salomėja Neris now writes from 
Kuibyshev.

“Naujienos” and “Draugas” have again and again publish
ed extremely vile accounts of the “terrible things” that have 
happened to Paleckis, Antanas Venclova, Cvirka and Liudas 
Gira. These people are now safe and alive.

What will “Naujienos” and “Draugas” say now? The 
nature of their reports precludes any possibility of honest 
error. They have done everything possible to besmirch, 
smear and degrade the Lithuanian people. They have hoped, 
through Berlin propaganda, to confuse and disunite Lithua
nian Americans and make 
They have failed in this, 
themselves.

We accuse “Naujienas”,
ing consciously and knowingly done everything in their power 
to give support and sympathy to the Nazis and to disunite

them paw.ns and dupes of Hitler. 
They have succeeded in exposing

“Keleivis” and “Draugas” of hav-

\the ranks of the democratic Lithuanian American people.

in this case 
flower is sta- 
a time expo- 
the “f” value

Lithuanian American Attitude to the War 
Exemplified in the Statement of Principles

Adopted by LDSers at Conference of Leaders
NEW YORK, N. Y. — LDS Lith- the traditional democratic policy of 

uanian American youth are now of
ficially on record as supporting the ( 
war against the fasicst axis and are 
heartily in favor of the war policies 
of the democratic allies, America, 
Britain, Russia and China.

In a “Statement of Principles” |
accepted at the LDS National youth: 
Youth Leaders Conference on De-1 The “Statement of Principles” fol- 
cember 27 the delegates reaffirmed lows:

the Lithuanian fraternal organiza
tion. In stating that “AH personal 
differences, all individual desires, 
and all and everything that we po- ’ 
ssess must be subordinated to the 
one and single task of defeating our 
enemy,” the delegates expressed the 
sentiments of Lithuanian American

B. Kelly.
J. Flanagan, 
Nebraska, has 

comedian in 
Boystown’s 

“First Theatrical Citizen”... Dinah 
Shore is at the Paramount Theatre 
making its stage show a real holi
day treat... Is it true that NBC 
censored the script which honored 
the memory of Heywood Broun be
cause they didn’t want 
dit to the American 
Guild? ...

George Raft will star 
ing character in Universal’s t forth
coming screen production “Broad
way”. .. Arthur Godfrey who en
tertains us every morning at 6:30 
a. m.. over CBS is a lieutenant com
mander in the U. S. Navy as is 
columnist Walter Winchell...

Maureen O’Hara and Will Price, 
the local boy who made good, walk
ed down the aisle and henceforth 
they will be known as Mr. and Mrs. 
Will Price ... New York bridges 
are under close guard against sabo
tage ... The “Chattanooga Choo 
Choo” by Glen Miller, (“Bluebird”) 
is still on top as the best record 
seller of the week ...

The Statue of Liberty in New 
York Bay is still burning even if it 
isn’t visible. Miss Liberty is taking 
precoutions against an air raid. 
Shirley Temple’s brother George, 
who is a service man in Hawaii, has nent wave.

IMS Publishes 
News Bulletin

Father Edward 
founder of' Boystown, 
named Chick York, 

Lickers,” as 
matricai Citizen’

to give cre-
Newspaper

as the lead-

BROOKLYN, N. Y. — Just 
lished is the first number of “L.M. 
S. Naujienos” or “Lithuanian Fine 
Arts League News.” It is a mimeo
graphed bulletin which is to serve 
as a news-letter informing all cho
ruses and their executives as to 
what is taking place in the Meno 
Sąjunga.

The first issue ■ is indicative of 
what the following ones will con
tain. It contains announcements of 
the various plays and operettas 
which are available, such as "Apsi-. 
gavo,” “1 
“Atvažiavo su Kraičiu.

There is a short article 
songs are appropriate for 
at this time.

“Prie Planuoto Veikimo 
mo Gyvenjman” contains points for 
discussion which every chorus must 
bring up at

A list of 
songs that are obtainable at the 
LMS officęs

The bulletin has been prepared 
by Vincent Bovinas, the secretary 
of the Lithuanian Fine Arts League.

pub-

This compact, signed by the greatest democracies in the 
world, is of tremendous significance. For it means the complete 
failure of Hitler-inspired propaganda to disguise the war of 
conquest as a “anti-Communist crusade.”

Conquest through division has been the keystone of Hitlerism. 
Again and again the fascists have conquered in Europe because 
the ranks of the democracies were divided. Petty hatreds and 
petty fears were exploited to send the divided nations to their 
dooms.

Those who quietly yearn for a fascist victory still hope for 
division in the ranks of the democracies. By fomenting hatred 

I and distrust against the Soviet Union they hope to supply that 
disunity which is so necessary for a Hitler victory. These ap
peasers will still be active. They will try to sabotage the war 
effort of the. anti-Axis pact by trying to make this into four 
little wars iriStead of the one big war that it is.

But little snipers and professional Hitlęr-lovers notwithstand
ing, the Axis forces in Germany, Italy and Japan are doomed.

Kada Kaimas Nemiega” and Against them stand the mobilized resources, industries and man- 
ivo su Kraičiu.” J power of the democracies. With unity of purpose they will dels a short article on what \ __ . .

choruses

Jvykini-

this time.
new and ever-popular

is included.

Shell Game
The greatest danger to the sea

side bachelor is that he may be 
caught at any moment by a perma-

feat Hitlerisrrt and its satelites.

Builders Meet 
This Wednesday

Enthusiastic
How did your speech go at 

banquet?
Fine; I made such a hit that 

fore it was half over, most of

the

be-
, _ the

guests had gone out Io tell thęir 
friends about it.

LDSBROOKLYN, .N. Y. — The 
Builders are having their monthly 
meeting this. Wednesday, January 
7, at Laisve Hall. Meeting starts at 
8 p. m. Are your dues paid?

—Secretary.

Mama, do men ever go< to heaven ?
Yes, dear, why?
Why, I never saw a picture of 

an angel with whiskers.
Well, if most men are like your 

father, they get there by a close 
shave.

LET US ASSUME you arc taking 
a close up picture of something 

stationary, a flower, for instance. 
The flower is three* feet4away from 
the camera lens. You want to deter
mine the exposure.

The shutter speed 
is incidental since the 
tionary. You can take 
sure if necessary. But
has to be one that would keep the 
significant part of the flower in 
focus if the picture is to look good. 
If you can put a ground glass 
plate in the back of your camera in 
the place where the negative is sup
posed to be; you can experiment 
with different “f” opening until the 
largest opening that will still keep 
the flower in sharp focus is found. 
When in doubt use the next smaller 
opening.

Without a ground glass the whole 
thing is just guesswork unless you 
know the depth of focus of the 
lens for the particular “f” value 
and for the particular focus. Use 
a small opening, about f8, if you 
have to guess.

Many cameras have no provision 
for taking pictures clos.er than six 
feet. The box camera has a limit 
of about five or six feet and this 
limit is about the same for many 
other cameras. If you still wish to 
take a picture at about three feet' 
then you’ve got to use a supple
mentary lens. This consists of what 
opticians call a/1.00 or a /0.75 
diopter lens. It is ordinary eyeglass 
lens that you mount in front of the 
camera lens. If your camera lens is 
set at i 
lenses are set at infinity), then ob
jects about three or four feet away 
will be in focus.

In photographing a baby in the 
crib, you come across these prob
lems: First, you want a close up 
view, in which the camera will be 
hardly more than three feet away. 
Secondly, the lighting is usually 
poor, and thirdly, the subject is in 
continuous motion.

The first thing to do is to set 
the shutter at 1/50 of a second, so 
that the camera will take the pic
ture fast enough" to keep the baby 
from being a blur. A box camera

1. We pledge our wholehearted and unreserved support to the 
Government of the United States in its prosecution of this war. 
Many of our youth have already entered the armed forces of 
the nation. Others are enlisting every day. We salute these 
young people, who are our members, and we are proud that our 
organization's participating in this titanic struggle for the 
preservation of our democratic way life.

2. We pledge all of our members, each and every branch, each 
and every young man and woman, to the cause of defense, arid 
we urge every branch to make use of its organizational facili
ties for civilian defense. We urge all members who are not in > 
active service to enter into civilian defense work immediately. 
Let each and every LDS Youth J3ranch become a unit in the de
fense of our nation against the aggressors.

3. Realizing that the presence of large numbers of Axis fifth 
columnists within the democratic nations throughout the world 
has understandably placed some people of foreign descent in 
the United States under varying degrees of suspicion, we vig
orously denounce all pro-Nazi, pro-facist elements who may be 
in our American Lithuanian midst, who are serving to foster 
these suspicions. We call upon all Americans of Lithuanian des
cent to ignore the seeds of disunity and iritolerance which these 
satellites of Hitler are seeking to plant.

Today, our country, t^ie United States of America, together 
with her allies, England, Soviet Union and China and all free 
peoples of the world, are engaged in a bitter conflict to defeat 
the aggressor nazi-dommated countries, to defend our country, 
our freedom, our homes and our organizations.

Fully convinced that only with the speedy defeat of Hitler and 
all of his Axis allies will our country, the United States of Ame
rica, remain free, and also fully convinced that it is only in the 
destruction of Nazism that our kinsfolk in Lithuania and the 
rest of the world will regain a better life, we pledge ourselves 
to make every sacrifice that our Government deems necessary 
in order io crush this menace to peaceful life and well-being of 
the world. i

Dedicating oursejves to these ends, the National Youth Lead
ers Conference of the Association of Lithuanian Workers 
pledges the devoted loyalty of the LDS membership to the 
United States and its democratic way of life, and thereby reaf-
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infinity (all box camera firms the traditional policy of our organization.

THE WOMAN
by ROSELLEN CALLAHAN

While in Hollywood recently Ro
bert Kalloch, MGM designer, who 
creates those spectacular clothes 
for Joan Crawford and soignee 
styles for Norma Shearer, gave us 
a few pointers on how girls with 
limited clothes budgets can also cut 
an outstandingly fashionable figure. 
Simplicity of line, perfect fit and 

has a shutter speed of about 1/50’ unusual accessories are the three 
of a "second. Because the baby> con- elementary points he makes. A few 
tinually shifts about, this has to be frocks of beautiful material, styled 
your minimum shatter speed. I to show your figure to best ad- 

1 .. ..vanįagCi anci with as Httle orna
mentation as possible, will lend 
themselves as perfect backgrounds ( 
for many changes of exquisite cos
tume jewelry, striking glove and 
belt ensembles in high colors or, 
gold applique on black suede,, and 
other smart accessories. The focal 
point is thus transfered to doodads 
or your smart new chapeaux, and 
three frocks can do more than the 
work of a half dozen cheaper mod
els trimmed with what top design
ers kiddingly call Christmas tree 
decorations. Analyze the individual 
style of ®ur 'best dressed” women,

The second thing to do is to get 
the subject in focus. This may mean 
setting your camera lens at 
three foot mark or mounting 
supplementary.Jens in front of 
camera lens. Correct focus 
mean a sharp picture.

Third, choose the “f” value which 
will have enough of a depth of fo
cus at this focus mark so that 
everything from • the baby’s nose to 
its ears is in focus. The picture may 
not look so good if just the nose 
,is in focus and not the entire face.

Once you get the minimum 
value, the correct focus and the 
nimum > shutter speed, then 
have to figure out whether 
light, will “take” on thę film

the 
the 
the 
will

"f” 
mi- 
you 
the 
you 

use. Eight times out of ten, you’ll 
find there’s not enough light. Un
der such circumstances you either 
use more< sensitive film or bring on

Stalin, Eden Agree 
On War Effort

MOSCOW. — In the second half 
of December 1941 a comprehensive 
exchange of views took plate in 
Moscow between the Chairman of 
the Council of People’s Commissars 
of the USSR, J. V. Stalin and Peo
ple’s Commissar of Foreign Affairs 
V. M. Molotov on one side and' Sec
retary of Foreign Affairs of Great 
Britain, Anthony Eden', on the other, 
on the questions of the conduct of 
the war and post-war questions of 
peace and security in Europe.

The conversations which were 
held in a friendly atmosphere ex
pressed the unanimity of views of 
both sides on questions regarding 
the j conduct of the war and parti- 
sularly the need of the utter defeat 
of Hitlerite Germany and the adop
tion of measures to render comple
tely impossible any repetition of 
German aggression in the future.

The exchange of opinions on 
post-war peące and security yielded 
considerable important and valuable 
material which will contribute to

and you’ll find evident all three a future elaboration of the concrete 
of these tips. proposals in this ^sphere. Both par-

_ ______ _ _____ ties are convinced that the Moscow 
conversations copstituto a new, im- 

more lamps, bulbs and reflectors portant step forward towards closer 
until there’s enough light to take collaboration between the USSR 
the picture._______________________' and Britain.

t
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Nematomoji Priešo Armija
i Rašo VAL. SŪNUS 1—6 — 42 — 1

Į SKAITYTOJUS
Prieteliai! Barbariškas Vokietijos hit- 

lerizmas, Japonijos ir Italijos fašizmas 
ir jų talkininkai užpuolė mūsų šalį — 
Jungtines Valstijas. Tas užpuolimas yra 
dalis jų bendro plėšikiško tikslo, kad pa
vergti visą pasaulį. -

Išmeskime iš galvos mintį, kad naciai, 
fašistai ir japonų armija nėra įveikia
mos ! Raudonoji Armija, sumušdama na
cius prie Jelnės, Rostovo, I^eningrado, 
Maskvos ir daugelyj kitų punktų įrodė, 
kad naciai bus sumušti. Chinijos liau
dies didvyriškas apsigynimo karas jau 
penkti metai kriušina dantis Japonijos 
imperializmui. Anglijos jėgos kelis kar
tus mušė nacius ir Italijos fašistus Libi
joj, ir galutinai sumušė Ethiopijoj. Ame
rikos didvyriškos kovos lakūnų, jūreivių, 
marinų ir karių Ramiajame Vandenyne 
rodo pavyzdį.

Atminkime Pearl Harbor! Atminkime, 
kad ten brutališkai iš pasalų mus užpuo
lė Japonijos plėšikai! Atminkime, kad 
jiems tas užpuolimas pavyko su pagalba 
veikimo iš vidaus Penktosios Kolonos! 
Mūsų laivyno sekretorius, sugrįžęs iŠ 
Pearl Harbor, kur jis dalykus patyrė, 
pareiškė: •

“Labiausiai jautrus Penktosios Kolo
nos darbas šiame kare buvo atliktas Ha- 
waii’uose, su išimtimi Norvegijos.”

• Ir kur tik Hitleris ir jo razbaininkiški, 
plėšikai laimėjo, tai jie laimėjo su pagal
ba veikimo Penktosios Kolonos iš vidaus. 
Jie veikia visur — prieš ginkluotas jė
gas, prieš gamybą, prieš žmonių kovingą 
ūpą, kur tik gali.

Mes turime budėti ir visomis jėgomis 
padėti mūsų valdžiai ir jos talkininkams 
sumušti Vokietijos, Italijos, Japonijos, 
Finliandijos, Vengrijos, Bulgarijos, Ru
munijos barbariškas jėgas.

Čia jums pateikiamas raštas apie na
cių veikimą mūsų šalyje ir kitur. Šio 
rašto talpinimo tikslas yra — mobilizuo
ti lietuvius visur kovai prieš Penktą Ko
loną. Budėkime prieš neprietelių veiki
mą. Būkime sargyboj mūsų gamybos, in
dustrijos ir žmonių moralo. Pakelkime 
ginklų, amunicijos ir kitų apsigynimo 
priemonių gamybą. Atminkime Pearl 
Harbor Penktos Kolonos veikimą!

PROLOGAS
1933 metais Vokietijoj buvo tik 760 

politinių policininkų, gi 1940 metais jau 
25,000 agentų klausė įsakymų Gestapo 
vado Heirinch Himmler ir tuo pat kartu 
užsienyje buvo 9,500 profesionalių Gesta
po šnipų, iš jų tarpo, per 4,000 Ameri
koj. 1933 metais Vokietijoj buvo 138,470 
policininkų, 1940 metais jau buvo 675,-

"■“i .......— ■

000 policininkų. 1933 metais Hitlerio 
gvardijoj, “S.S.” eilėse, buvo apie 200,000 
šturmininkų, gi 1940 metais tų razbai- 
ninkų kiekis išaugo iki 500,000. — “The 
Gestapo.”

Guy Richards “New York Daily 
News” laikraštyje iškėlė apkaltinimą, 
kad įvykintas bombos sprogimas fašisti
nės Vokietijos konsulato koridoriuje, 17 
Battery Park, buvo pačių Gestapo agen
tų darbas, kad nukreipti valdžios akis 
nuo nacių šnipų veiklos Amerikoj. Tą pat 
dieną jie buvo padėję bombą Darbinin
kų Knygyne, New Yorke.

Newyorkinis dienraštis “PM” iškėlė 
viešumon, kad fašistų šnipų vadas Kurt 
Jahnke, artimas prietelius Heinrich 
Himmlerio, veikia Jungtinėse Valstijose, 
vadovaudamas Hitlerio šnipų veiklai sa
botažo srityj. Pirma jo penktoji kolona 
veikė Austrijoj, čechoslovakijoj, Lenki
joj, Danijoj, Norvegijoj, Holandijoj, Bel
gijoj ir Franci jo j, kur jie davė Hitlerio 
armijai pergalę. Kad labiau užmaskuoti 
nacių šnipų veiklą, tai jų spauda paskel
bė, būk Kurt Jahnke yra miręs.

Guy Richards iškėlė viešumon, kad,su 
nacių šnipais bendradarbiauja German- 
American Athletic League nariai, kuri 
turi 40,000 narių, kurių priešakyje stovi 
Eugene E. W. Riefllin. 1

Berlyne, laike Hitlerio kalbos, Rausch- 
ning pastatė sekamą klausimą: “Mano 
Fuehreri, ar jūs manote, kad Amerika 
vėl įsikiš į Europos karą?”

Hitleris jam atsakė: “Mes turime ne
prileisti ją prie to. Amerikoj yra naujas 
įrankis, kuris veikia šiame klausime. 
Amerika nuolatos yra revoliucijos padė
tyj. Ir čia bus paprastas dalykas pa
laikyti Amerikoj neramumą ir revoliu
ciją, taip, kad tie ponai turės pilnas ran
kas darbo pas save namie.” Hitleris dėjo 
viltį ant Penktosios Kolonos ir elementų 
iš “America First” komiteto.

Buvęs demokratinės Vokietijos minis- 
teris Albert Grzesinski pasikalbėjime su 
Newyorkinio. dienraščio “Times” kores
pondentu pareiškė: “Didžiausias pavojus 
Amerikai yra tame, kad ji neturi kontr- 
šnipavįmo veiklos. Jeigu ji net turėtų, 
tai ir tai jai būtų sunku kovoti prieš 
Vokietijos šnipijadą, kuri viršija viską, 
net visas šnipavimo istorijas. Anglijos 
šnipavimas, tai tik šešėlis prieš Vokieti
jos šnipavimą.”

(Bus daugiau)

skėstos rankutės vos pajė
gė apkabinti klebono kiše
nių, tačiau akutės, tokios 
šviesios ir nekaltos žiūrėjo 
į jo išsigandusį ir pykčio iš
kreiptą veidą, lūpos čiauš
kėjo.

— Ar tai tu mano tėtė? 
O kada man lėlę nupirksi?

— No, no. Bėk, bėk...
— Supockio Irena turi to

kią didelę, didelę...
Išgirdęs virtuvėje mergių 

klegesį, pamatęs Michalinos 
šlykštų ir atšiaurų veidą, 
klebonas plėšte atsiplėšė 
nuo mergaitės ir įbėgo at
gal-į kambarį kaip vėjas.

Jis blaškėsi, nerijnavo, 
tiesiog siuste siuto, bet nei 
jo fizinė, nei moralinė jėga 
nepajėgė šito, kas įvyko, 
nugalėti ar paslėpti. “Aš ta
ve pridengiau šydu, kad ta
ve žmonės neišjuoktų ir ne
užmuštų akmenimis. O tu 
atsidengei ir esi užmuša
mas”, tarytum skambėte 
suskambėjo kažkur perskai
tyti žodžiai.

Atsidengiau, atsidengiau 
ir mane * užmuš, neramiai 
galvojo klebonas ir įtempęs 
ausis klausėsi, ar nesugrįš 
Michalina, ar neatitaisys to, 
ką padarė, ar nepalengvins 
jo būklės?

Buvo tylu. Tik virtuvėje 
skambėjo indai, kalbų nuo- 
-trupos. Tai sterva, kaip ji; 
kalba, — vos balsu nešūk
telėjo klebonas. Ji šėtonas, 
tikras šėtonas!

Dėdamas pastangų nu
rimti ir atgauti blaivų pro
tą, jis čiupo seną Vuikos 
verstą bibliją ir atsivertė.

— Jėzaus pamokslas ke
lyje į Gecemanės daržą. 
Kiekvieną vynmedžio šake
lę manyje nešančią vaisius 
jis atima ir kiekvieną, kuri 
neša vaisius, jis apvalo, kad 
neštų daugiau. Pasilikite 
manyje ir aš jumyse. Kaip 
vynmedžio šakelė negali

vaisius nešti pati savaime, 
jei nepasilieka vynmedyje, 
taip ir jūs,(jei nepasiliekate 
manyje.

Ne, šitas skyrelis neduo
da jam jokio ramsčio, nei 
nepaguodžia jo.

— Jėzaus Kristaus ste
buklai Galiliejoje, — skaitė 
kitur. Kai jis nužengė nuę 
kalno, jį sekė daug minių. 
Ir štai viepas raupsuotasis 
priėjo, pagarbino jį ir tarė: 
“Viešpatie, jei nori, tu gali 
mane padaryti nesuteptą 
...” Jėzus ištiesęs ranką 
palietė jį ir tarė: “Nori bū
ti nesuteptas, bet negali, 
nes esi susitepęs...”

Staiga jis užskleidė bib
liją ir dvejojančiomis aki
mis sužiūrės į Jėzaus lieps
nojančią širdį, vos neverk
damas tarė:

— Bož kochany, ir aš no
riu būti nesuteptas, noriu. 
Bet... netikiu nei tau, nei 
sau...

Šukiai nusviro Obločėko 
galva, ir jis nieko, nė vieno 
garselio nebegirdėjo. Pra
bėgo pro jo akis visa jau
nystė, seminarija, prabėgo 
ir pirmoji pažintis su Mi
chalina. Ji dar buvo jauna, 
iš to paties krašto kilusi ba
joraitė, ant kurios herbo' 
bėgo lūšis su išskėstais ra
gais.

Graži ji buvo. Jauna ir 
tokia jauki, tačiau po draug 
dievota. Patiko ji jam kaip 
sesuo, o paskui jau... po 
metų įkrito į Obločėko širdį 
nerimas. -

Valdė save. Nuoširdžiai 
laikydavo mišias, ilgiau iš
sėdėdavo savo bibliotekoj, 
kuri buvo apversta knygo
mis, kaip malkomis, nesus
kirstytomis, nesudėliotomis, 
bet vis dėlto daug grožio, 
daug pasaulio įdomybių ro
dančiomis, apie tai (bylojan
čiomis. t

(Bus daugiau)

Antra Sesija—2:30 p. p.
Giliai ir plačiai diskusuota 

traukimas jaunuolių į šią or
ganizaciją. Prieita išvados, 
kad jaunuoliams yra nepa
prastai sunkios sąlygos pri
klausyti prie šios organizaci
jos, dėl tam tikrų išrokavimų, 
kaslink politikos. Todėl nu

tarta dėti daugiau pastangų, 
kad įtraukus kuo daugiausiai 
jaunuolių į pašalpines organi
zacijas, kaip, pavyzdžiui, LD 
S, kuriose sąlygos yra kur kas 
tinkamesnės.

(Tąsa ant 5-to pusi.) -

Būk Sveikas Turtingas ir Galingas
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 Į 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
vo protavimo, o 90% miega. RAKTAS Į 
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. Vyęas pykstasi su žmona; 
tėvai pykstasi su vaikais; brolis pešasi su 
broliu; kaimynas pykstasi su kaimynu; 
vaikinas negali priverst merginą, kad ji 
mylėtų jį, o mergina negali priverst vai
kiną, kad ją mylėtų, ir t. t. Viskas taip
darosi iš nežinojimo. Knyga RAKTAS Į GYVENIMĄ atrakins 
šviesos kambarį, kur prisipildę tos šviesos galėsite būt galingais 
site tvarkyti žmoniškai ir linksmai savo gyvenimą. Tada būsi visur tin
kamas ir gerbiamas.

tamstai 
ir galė-

Brangus Broli ir Sese! Ar tamsta žinai, kad turi didžiausi pasaulyj san
dėlį, bet laikai jį tuščią. Turbūt nežinai nei kur jis randasi. Apie savo 
tą sandėlį, turbūt 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 sandėlįpripildytą žinoji- 
mu, jis yra laimingas ir galingasTlj kuris laiko san

dėlį tuščią, tai tokio namuose viešpatauja nelaimės, ligos, skurdas ir trum
pas amžius.

Knygelė RAKTAS l GYVENIMĄ, tai yra KURSAS, mokinimui žmonių 
pschichologijos. Rinkinys gyvenimui pamokų iš skirtingų kraštų ir skir
tingų pasaulinės' reputacijos mokslo vyrų. Rasite daugybę gerų pamoki
nimų.

Naujų narių gauta 15-ka,PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių Darbininkų į Pil™a vieta tenka Hartfordui

10 SVEIKATOS NURODYMŲ: KAIP VAIKINAS UŽINTERESUOTI; 
LAIME YRA TAVYJE; MINTYS YRA DIDELE GALYBE; SVAIGINAN
TI GĖRIMAI; RŪKYMAS; KAIP PALAIKYT JAUNYSTĘ; ŽMOGAUS 
VIDUJINIS MAGNETAS; RECEPTAS NUO KEIKSMO; NEUŽDARYK 
SAVO MINČIŲ; TEPALAS GYVENIMO ' RATAMS; TELEPATIJA; 
KAIP IŠSIRINKTI SAU VYRĄ? GALINGAS RECEPTAS PASVEIKI
MUI; FAKTAI KUR TAMSTAI PAGELBĖS SUPRASTI VYRĄ AR MO
TERĮ; ILGAS AMŽIUS; MOTERIES TEISINGA MEILE; ŽMOGUS 
GAMTOS STEBUKLAS ir daugumas kitų dalykų, čia neturime vietos vi
sus išvardinti. Knygelė RAKTAS Į GYVENIMĄ, tai yra pirmutinė ir vie
natine pasaulyje lietuvių kalboje, kuri paduoda tikrus faktus ir teisin
gus pamokinimus. Įsitėmykit gerai, kad už nežinojimą, kai kurie pra
randa sveikatą; vyras praranda žmoną arba žmona praranda vyrą. Dau
gelis praranda tūkstančius ir milijonus dolerių už trūkumą žinojimo. 
Knyga RAKTAS Į GYVENIMĄ užves tamstą ant aukšto kalno ir paro
dys pasaulį. Dairysies, gėrėsies ir daug ką matysi ir pasimokysi. Jeigu 
tamsta įvertini save, savo gyvenimą, savo šeimą ir savo sveikatą, tai 
tuojaus įsigyk knygelę RAKTAS Į GYVENIMĄ. Joje rasite labai įdomių 
piešinių, žmogaus minčių mechaniškumą. Tamstai pagelbės suprasti ir pri
budinti miegančias mintis. Taip pat rasite vyrą su svirplio protu, daug 
mislija, bet nieko nepradeda veikti. Knygelės RAKTAS I GYVENIMĄ 
kaina, tik per trumpą laiką, $1.00. Jei ji būtų ir šimtas dolerių, aš ma
nau, kad nesigailėtum. Tai yra mokslo žodžiai ir pamokos. Tuojaus reika
lauk knygelės RAKTAS Į GYVENIMĄ, kol nepritrūkome. Parašyk savo 
vardą ir antrašą ir sykiu prisiųsk vieną dolerį, o už persiuntimą mes už
mokėsime.

Dievo Tarnas
Jonas Marcinkevičius

(Fragmentas iš Baudžiau
ninkų II tomo)

' (Tąsa)
Michalina kreivai šypte

lėjus, sužiuro jam į veidą.
Obločėkas buvo j besude- 

dąs rankas maldai, .tačiau 
staiga jas vėl išskėtė ir su
siėmė už galvos.

—Nuodėmė, nuodėmė. Tu 
išpažinties seniai bebuvai. 
Velnias tave apsėdo...

—Pfisįspaviedojau pas ta

 

ve. O jefsęsu ragana, tai su
degink. J Lydoj vieną 
moterį dvaYininkas sudegi
no.

—Tai šventas inkvizicijos 
teismas.

—Nutilk sakau!
Obločėkas puikiai žinojo, 

kad ši moteris nebetiki į jo 
maldas, nebebijo šventųjų 
paveikslų. Jis senai žinojo, 
kad ji žino visko tiek, kiek 
ir jis. Tačiau nusikratyti 
jos reikia: reikia bent va
landėlei pasilikti vienam.

—Seniai sakiau, — virpė
jo jos pabalusios lūpos, — 
kad mesk kunigystę. Nusi
pirkom Dambravą, ,turim 
šimtą dešimtinių miško. Že
mė gali likti, o mišką par
davę išvažiuosim į Liubliną. 
Gana man šito krašto. Sa
kė pasakė, muna šuna...

Nebetversiu! Jei dievas yra, 
tai vis tiek abudu nuside- 
jom.

—Nešnekėk taip!
—Ir šnekėsiu, ir neišva

žiuosiu, ir pačiam Vyskupui 
pasakysiu. Ar tu bent kada 
blaivus mišias atlaikei? Ar 
tu tiki į dievą/ kaip anks
čiau man šneke davai ? 
Šlykštus tu. Paprastas bau
džiauninkas, paprastas že
mės dulkė savo vaikų nesi- 
gėdina, o tu ar bent kartą 
buvai išėjęs su savo vaikais 
po sodą pasivaikščioti? 
žvirblius vaikai tu juos nuo 
savęs. Manai, motiniška 
širdis šitą gali pakęsti? Į ką 
aš pavirtau? Kazimierai, į 
ką, pažiūrėk!

Michalina staiga prapliu
po verkti ir taip garsiai 
kukčiojo, tartum nemokša 
berniukas, užlipęs ant viškų 
vargonais plerpsėtų. Ji vi
sa drebėjo, o Obločėkas žiū
rėjo išsigandęs, lyg perkū
no nutrenktas.

Ar gi tai ta pati Michali
na? Bože drogi, kur mano 
protas buvo? Atsivežė vai
kus į kleboniją, skandalus 
daro, tartum tikra žmona! 
Juk aš kunigas. Kaip ji ši
to nebesupranta!

Pikta dvasia. Štai ką pa-

daro piktoji dvasia ir su, 
pačiu klebonu. Viešpatie, 
apsaugok mane nuo to vys
kupo vizito ir nuo tos mo
ters!

—Na, na! Gana, dosc. Ne- 
bepakenčiu ašarų! •

—Aną kartą, kaip pas ta
ve viešėjau, jau ubagai bo- 
binčiuj vaikus lazdom ba
dė...

—Sakau išvažiuok ir ne
badys. Kai vyskupą išleisiu, 
vėl galėsi grįžti.

—Sakiau, kad šito nebus!
—Na, tai von!
Visas pajuodęs pašoko 

Obločėkas ir trenkė kumš
tini į stalą.

—Sutrypt, sugėdint, iš 
manęs ramybę atimti atva
žiavai, a? Von!!

<4

—Ach šitaip. Dievą iŠ 
manęs atėmei ir žemėj ne
beduos! gyventi? Palauk!

Michalina išbėgo. Durys 
supokšėjo, o kieme pasigir
do garsūs šauksmai.

—Boliuk! Vandzia! Kik
sėki t, tėtė šaukia! Greit!!

Kunigas nutirpo ir išbėgo 
paskui.

— Tyliau, tyliau. Neikit, 
neklausykit. 7

— Vandžia, sakau, tėtė'1 
šaukia! Nebespėjo klebo
nas daugiau nieko tarti, o

Literatūros Draugijos III Ap
skričio Metinės Konferencijos 
Laikytos Spalių men. 12 d., 
1941 m., 143 Front Str, New 

Haven, Conn.
“ Konferenciją atidarė ap
skričio pirmininkė drg. O. Vi- 
sockienė 11:00 vai. ryto.

Į paliudijimų komisiją iš
rinkta M. Mulerankienė ir V. 
Kazlauskienė.

Kol paliudijimų komisija 
sutvarkė raportą, tąi V. Valey 
ir S. Sasna pasakė no trumpą 
prakalbėlę paliečiant šių die- 
nų svarbiausius dalykus.

Paliūdijimų komisija rapor
tavo, kad konferencijoje daly
vauja šie kuopų atstovai:.

28 kuopa—Waterbury I P. 
Bokas, O. Marozienė, O. Stri- 
žauskienė, Ch. Chiplijauskas 
ir Ch. Astromskas.

32 kuopa—New Haven: A. 
Jocis, M. Kairys, O. Arisonie- 
nė ir M. Valatkienė.

68 kuopa—Hartford: M. 
Nikžentaitienė, J. Kazlauskas 
ir Ag. Ling.

68 kuopa - 
terų Kliubas: V. Vasil, M. 
Mulerankienė, M. Juškienė ir 
V. Kazlauskienė.

27 kuopa — New Britain: 
drg. Yurkiunas.
Skaitytas protokolas iš bend

ro apskričių suvažiavimo—-AL 
DLD HI Apskr., IV LMS ir V 
LDS Apskr. Protokolai tapo 
priimti be pataisymų.

Susirašinėjimų sekretorius 
pranešė išsiuntinėjęs 11 laiš
kų kuopoms apskričio reika
lais, bet gavęs atsakymus tik 
iluo keturių kuopų. New Bri
tain kuopa nors dar skaitosi 
^•yva, bet jokie susirašinėjimai

Hartford—Mo-

jau seselrų metų mergaite, nepavykę
tartum prijaukintas paukš- Apskrityje prakalbų turėta 
telis garsiai priskrido prie devynios -— Bridgeporte, New 
klebono ir jį apsikabino. Havene, Waterburyje ir Hart- 
Perstoras buvo tėte. Jos iš-^forde (New^Britaine?). • , po pietų.

Apskrityje prakalbų turėta

su devyniais naujais nariais.
Literatūra: “The New Lith

uania,” “Laiškai iš Lietuvos,” 
“Naujoji Lietuva,” kalendoriai 
ir šiaip Centro leisti spausdi- 
niai platinta, kaip galimybes 
leido. <

68 kuopa, Hartford, tve
rianti knygynėlį. Turima su
registruota apie 200 knygų. 
Kuopose turima užsilikusios 
literatūros, kuri gulinti sudėta 
“baksuose.”
“ -Skaitytas laiškas nuo Cent
ro Sekretoriaus D. M. šoloms- 
ko. Sveikina šią konferenciją 
ir linki kuo geriausių nuopel
nų veikime. Laiškas tapo pri
imtas su pasidžiaugimu.

Apskričio Parengimai
Piknikas rengtas apskrities 

naudai New Havene, davė 
$16.77. Pajamų turėta $327.35 
išlaidų $310. Raportą išdavė 
J. Didžiūnas.

Dainų Diena, Waterburyje, 
pelno likę virš $200. Raporta
vo P. Bokas. ✓

Spaudos piknikas Hartforde. 
Pajamų $763.79. Išlaidų — 
$399.58. ’ Pelnas — $364.21. 
Paskirstyta sekamai: 
“Laisvė”
“Vilnis” ..................
“Daily Worker” .. . 
“Liaudies Balsas” .. 
“Moterų Balsas” ... 
Apšvietos Fondas ..

Rezoliucijos
Priimta pasiųsti rezoliuciją 

prezidentui Rooseveltui, kad' 
jjaliuosuoti Earl Browder, A- 
merikos Komunistų Partijos 
generalinį sekretorių, kuris’ 
padėtų suvienyti Amerikos 
liaudį.;

Priimta pareikšti griežtas 
protestas per spaudą hitlerinei 
nusistačiusiai spaudai.

Pirma sesija užsidaro 1:45

$200.00 
50.00 
50.00 
20.00 
10.00 

4.00

i

Gerbiamieji: Malonėkite man tuojaus prisiųsti knygelę RAKTAS I 
GYVENIMĄ už kurią prisiunčiu $.......

Vardas .............................. ................................................................. ....... .
Gatve .............................................. „.......................................... ?........... ........

Miestas .......................   Valstija ..... .
Reikalingi Agentai

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

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA, j;

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH į;i > Savininkai

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

Restauracija ir Visokie Gėrimai
!į . Geriausi valgiai, puikus patarnavimas t J

Šokiai ir Floor Show I:
'' 1 ' • - 1

Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir
j: Sekmadienių Vakarais
• (aT1 Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams *^£18 !:
I Specialiai prisiruošę priimti svečius J
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Sovietų Oficialiai Pranešimai

jo išvados

LLD Reikalai
Hitleriečiai Sušaudė 32 Žmones Paryžiaus!

Pittsburgh, Pa.

i

Clement Vokietaitis

0

•P

išgirskite, 
lietuviai ir

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

Kalininas atsakydamas lin
kėjo Anglijai geriausio pasise
kimo bendroje kovoje prieš 
nacius.

VALIO ORLAIVIŲ 
STATYBAI!

ANGLŲ KARALIAUS SVEI
KINIMAS SOVIETAM

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tol. EVergreen 8-7179

Maskva. — Aukščiausio 
Sovieto pirmininkas Kalininas 
gavo naujų metų' sveikinimus 
nuo Anglijos karaliaus Jurgio

London. — Anglai pasitrau
kė atgal nuo japonų ties Pe
rak upės žiotimis, Malajų pu- 
siausalyje. Bet labai daug 
nuostolių padarė japonam.

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

neilgai jam teko

Washington. — Teigiama, 
kad Amerika pakvies ir Lais
vuosius Prancūzus prisidėt 
prie 26-šių šalių pareiškimo- 
sutarties prieš fašistų kraštus.

I Washington, saus. 5.—Ame
rikos valdininkai bijo, kad ja
ponai neišžudytų pustrečio 
tūkstančio amerikiečių vyrų, 
moterų ir vaikų Maniloje.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Maskva. — Sovietinė ka
riuomenė atmetė vokiečius 30 
mylių atgal toliau į vakarus 
nuo Kalugos.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

šeštadienio) matome Tamo-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Viso labo ...................... ,........ $15.33
Kapitalas nuo 1940 metų   96.03

s

I 
t

..$3.15
2.35
1.65
1.40

.90
9.45
5.88

68
28
63
32
27
Penkios kuopos—189 nariai ...
Pelnas nuo Apskr. pikniko ....

Maskva, saus. 4. — Sovietų Žinių Biuras šiąnakt iš
leido sekamą pranešimą:

Sovietų kariuomenė saus. 4 d. įvairiose fronto da
lyse sudaužė vokiečių mėginimus apsitvirtint naujose 
pozicijose ir padarė didelius nuostolius vokiškai ka
riuomenei ir pabūklams.

Sovietinė kariuomenė užėmė eilę apgyventų vietų, 
tame skaičiuje ir miestą Borovską.

Sausio 3 d. buvo sunaikinta 19 vokiečių orlaivių. So
vietai prarado 5 lėktuvus.

Sausio. 4 d. arti Maskvos buvo numušta žemyn 11 
vokiečių orlaivių.

Amerikos Laivynas Gi
na Rolandų Indiją

Washington. — Kariniai 
Amerikos laivai bendrai 
veikia su Anglijos ir Ho- 
landijos jūrų jėgomis, gin
dami Holandų Rytinę Indi
ja.

Naciai Grūmoja Vichy 
Francijos Valdžiai

Gatvėse; Nužudė 100 iki 200 Imtinių; 
Prancūzai Užmušė 9 Nacių Oficierius
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

vyžiaus teigia, jog francū- 
zai apšaudė automobilį, ku- 
riuom važiavo nacių oficie- 
riai; automobilius tuomet 
papuolė po bėgančiu trauki
niu, ir taip žuvo trys vokie
čių oficieriai.
Francūzai pridėliojo smir

dančių bombų įvairiose vie- tus.

tose, kur susirenka nacių 
kariškiai; prie smirdančių 
bombų prisegiota kortelės 
su perspėjimu, kad lengva 
ten būtų užtaisyt ir sprogs
tamąsias bombas.

Dijon mieste, vokiečių už
imtoj Francijos dalyj, fran- 
cūzai užmušę vieną nacių 
oficierių ir sužeidę tris ki-

Cairo. — Anglai apsupo 
ir naikina 7,000 fašistų ka
riuomenės Halfaya tarpkal- 
nėje Libijoj.

Anglijos Užsienių Reikalų Ministerio A 
Edeno Pranešite per Radiją apie 

Pasitarimus su J. Stalinu Maskvoje

Cairo, Egiptas. — Anglai 
naikina vokiečių ir italų liku
čius Halfaya tarpkalnėje, Li
bijoje.

London. — Žinios iš užsie
ninių šaltinių sako, kad eina 
vis didyn kivirčai tarp Vokie-, 
tijos generolų ir Hitlerio. Jis,! 
todėl, pavaręs dar tris koman
duojančius generolus.

Berne, šveic. — Vokieti
jos Radijas ir laikraščiai aš
triai kritikuoja maršalą Be
tainą, Vichy Francijos val
džios galvą, kad jis negana 
bendradarbiaujia su na
ciais. Vokiečių valdžios at
stovas Berlyne grumo da
inas įspėjo Vichy Francijos 
valdovus, kad “Berlyno 
kantrybė baigia išsisemti,” 
— ir tai nežiūrint, kad mar
šalas Petain sveikino Hit
lerį naujais metais.

kė, kad nepaisant Hitlerio lai
kinų pasisekimų, galų gale, 
kada Sovietai surinks jėgas, 
tai jie sumuš nacius. Tada gal 
būti ne visiems buvo aišku, 
kodėl jis darė tas išvadas. Da
bar matome, kacį 
pildosi.

Ateikite visi ir 
ką pasakys mums 
anglai kalbėtojai.

V. Valey, Apskr. atstovui
S. Sasna, Centras, kelionės 

išlaidos ............................ .... 1.50
Sekr. J. Vilchinsko išlaidos ..........85
Svetainė konferencijai ....... .... 1.50

Viso labo ........................... ....$84.35
Kapitalas pas iždininką, 

K. Vilką ......... ’..................$27.01

J. Vilchinskas.

Konferencija užsidarė 3:45 
po pietų.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
galime laimėt vieną ir kitą.

“Aišku, jog vien tik So
vietų valdžia ir Anglija ne
galėjo padalyt galutinų 
sprendimų per tuos mūsų 
pasitarimus Maskvoje.

“Reikės artimų pasitari
mų dar su valdžiomis anglų 
dominionų, Jungtinių Vals
tijų ir kitų mūsų talkinin
kų. Mes turime eit pirmyn 
drauge, bet jau gera pra
džia padaryta svarstymuo
se tų klausimų tarp mūsų ir 
Sovietų valdžios.

“Hitleris vienu žygiu su
vienijo visą Rusiją. Sovie
tai pavertė jo karą kry
žiaus karu iš Sovietų pusės, 
kad neliktų nė vieno vokie
čio Sovietų Sąjungoje. Vi
suose plotuose, kuriuos hit
leriečiai užplūdo, nėra ne 
vieno rusiško Quisling©.

“Rusų kariuomenes dva
sia tiesiog puiki. Jos ūpas 
pakilęs aukščiau negu bet 
kada/ Jie kerta besitrau
kiančius atgal vokiečius be 
jokio pasigailėjimo, be jo
kios atlaidos.

“Aš ir kiti anglai matėme 
grupelę paimtų nelaisvėn 
vokiečių. Aš pats kalbėjau
si su kai kuriais iš jų. Jie 
buvo jaunuoliai — ne ką 
daugiau kaip vaikai — nors 
trys jų buvo puskarininkiai. 
Jie buvo prastai aprengti ir

skaudžiai kentėjo nuo šal
čio. Jie visiškai nebuvo pa
našūs į pergalingos armijos 
kareivius. Tai buvo -tik dar 
pustuzinis nelaimingų Hit
lerio aukų.”

Tas anglų ministeris Eden 
lankėsi ir buvusiame mūšių 
lauke Klin srityje; ten ma
tė daugybę sudaužytų bei 
paliktų nacių karo pabūklų, 
ir stebėjosi, kaip Raudonoji 
Armija greitai-ir toli nuvijo, 
vokiečius atgal.

Farmingdale, N. Y. — Re
public Orlaivių korporacija 
per paskutinę ketvirtį praeitų 
metų pastatė septynis kartus 
daugiau karinių orlaivių Ame
rikai, negu per tris pirmesnius 
mėnesius.

Washington. — Amerikos 
valdžia davė automobilių fab
rikam užsakymus pastatyt or
laivių, tankų ir šarvuotų au
tomobilių dar už 5 bilionus 
dolerių.

Svarbios Prakalbos
Ketvirtadienį, sausio 8 die

ną, 7:30 vai. vakare, Mokslo 
Draugystės Svetainėje, 142 
Orr St., Soho pusėje, įvyks la
bai svarbios prakalbos bėga
mais reikalais.

Kalbės D. M. Šolomskas ir 
Jonas Gasiūnas, iš Brooklyno, 
lietuviškai. Bus ir anglų kalbė

toja iš Civil Defense, Mrs. 
Stanley Brooks.

Bus išaiškinti paskutiniai 
įvykiai karo ir mūsų uždavi
niai, ką mes lietuviai turime 
daryti, kad padėjus Amerikos 
valdžiai, Anglijai ir Sovietų 
Sąjungai sumušti žmonijos ne
prietelius — nacių Vokietiją, 
fašistų Italiją, plėšikišką Ja
poniją ir jų talkininkus.

Visi ir visos dalyvaukite 
šiose prakalbose. Apie tai pa
sakykite ir kitiems lietuviams, 
—pakvieskite juos, kad ateitų.

Kaip kurie pamenate, kaip 
Hitleris užpuolė Sovietų Są
jungą, kaip jo armijos ėjo pir
myn. Tada šioj pat svetainėj 
kalbėjo D. M. šolomskas ir sa-

London. — Amerikiečiai; 
liuosnoriai lakūnai Burmoje 
sunaikino bent 7 japonų or
laivius, o gal vieftuoliką, Bur- 
moj, anglų valdomame kraš
te.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTARY
PUBLIC

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
Jaunuolių lavinimas palikta 

vietinėms kuopoms.
Į Apskričio valdybą išrink

ta 1942 metams:
Organizatorius—V. Valey, 

raštininkė—M% Mulerankienė, 
iždininkas—K. Vilkas, nariai 
—M. Ciplijauskas ir S. Jur- 
kiunas.

Ateinančioji k o nferencija 
nutarta laikyti Hartforde — 
laiką nustatys komitetas.

1942 metams nutarta su
rengti tris didelius parengimus 
—Apskrities naudai Hartfor
de,—Dainų Diena Waterbury- 
je ir Spaudos Naudai—Hart
forde.

Iždininko raportas priimtas 
sekamai:

PAJAMŲ GAUTA
kp., Hartford—63 nariai
kp., Waterbury—47 nariai
kp., Bridgeport—33 nariai ..
kp., New Haven—28 nariai ..
kp., New Britain 18 narių ..

Viso labo bendrai ........$111.36
IŠLAIDOS

Sovietų medikalei pagelbai ....$50.00
Browderio paliuosavimui .......
Apšvietos Fondui ....................
“Moterų Balsui” ........................
3- ms atstovams iš Hartfordo
4- ms delegatams iš Hartfordo

F. W. Skolins 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Maskva
(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

laimę, skersai kelią į tokį, 
rodos, elementarų dalyką, 
kaip sveikas butas, kaip tei
sė matyti saulę pro savo 
langą, stovėjo visa kariau
na senojo pasaulio, pikto 
pasaulio, kuriame, anot En
gelso žodžių, “žmonės žiūri 
į kits kitą tik kaip į sub
jektus, kurie gali būti jiems 
naudingi,” kuriame “galin
gasis mindžioja kojomis 
silpnesnį j į ir kur nedidelis 
būrelis galingųjų, t. y. ka
pitalistai, pasisavina sau 
viską, masei silpnųjų, t. y. 
neturtėliams, bepalikdami 
tik vieną gyvybę.”

Iš šito pasaulio nieko jau 
nebegalima padaryti. Liau-

dims reikia jį sunai 
Mūsų kraštas, šeštoji -pa
saulio dalis, suvedė su se
nuoju pasauliu sąskaitas
amžinai. Tik tada pasidarė 
galima įkūnyti žmonijos
svajones, statyti naujus 
miestus, kuriuose gyvenimo 
džiaugsmas ir saulės šviesa 
nebūtų nuvagiama nuo tų, 
kurie dirba, — statyti di
dingąją Maskvą, šaunų atei
ties miestą, kurio apybrai
žos jau kyla iš atnaujintų
jų kvartalų, miestą, kuria
me plaka jauna pasaulio 
širdis, miestą, kuriame bu
vo sugalvoti penkpiečiai ir 
sukurta tokia Konstitucija.

Į rytus ir į vakarus sklin
da iš didžiosios Maskvos 
šviesa. Jos vardą su viltimi 
ir pasikliovimu taria milijo
nai žmonių, kurie anoje pu
sėje mūsų sienų kenčia ir 
kovoja, nes tas vardas ne
atskiriamai susijęs su var
du didžiojo žmogaus, kuris 
Maskvoje gyvena ir kuris, 
Barbiuso žodžiais, “stovi vi
su ūgiu aukščiau už Euro
pą ir Aziją, aukščiau už

I

•‘i

•4

1

to
šiūną.

Kas gi tas Tamošiūnas?
1936 metais jis gyveno Ar

gentinoje, dirbo prie tenaiti- 
nės lietuvių spaudas. Kai iški
lo Ispanijoje karas, tai A. Ta
mošiūnas su kitais draugais, 
išvyko Ispanijon demokratiją 
ginti, fašizmą mušti.

Kai demokratija Ispanijoje 
pralaimėjo (prie to prisidėjo 
socijąlistai išdavikai), Tamo
šiūnas perėjo į Franciją. Ten 
ilgai buvo įkalintas.

Pągąliąū 1941 metais Sovie
tų vyriausybė daugelį tų kali
nių išlaisvįno ir pargabeno 
namon, Tamošiūnas buvo vie
nas iš jų. Kaip džiaugėsi jis 
radęs Lietuvą be Smetonos 
(nuo kurio režimo jis buvo 
pabėgs į Argentiną), radęs 
Lietuvos žmones laisvus!

Deja,
džiaugtis. Tuoj prasidėjo ka
ras—Hitleris užpuolė Sovietų 
Sąjungą. Ir Tamošiūnas vėl 
turėjo imtis ginklo, ginti savo 
tėvynę, šiądien A. Tamošiūnas 
yra Kuibiševe,—gal sužeistas,’ 
gaL kokį svarbu darbą dirba.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus fąmilijų, 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 STORES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

| Sumner-Hart Liquor Store
bl32a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

10.00
10.00

5.00
1.50
2.00

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L10S0

« VIENINTELE LIETUVIŲ
’ RAKANDŲ KRAUTUVE

Telephone
STagg 2-5043

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 „GRAND STREET ' BROOKLYN, N. Y.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

f.;-'

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAI)

l

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar7 
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

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

VARPO KEPTUVE
Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Parėm Yra Skaniausi
36-40 Stagg St.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir 

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

ir parems

36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

BELL BAKING

Varpo 
Keptuvė 

yra 
■ unijinė

THl BAKUS'

> U HIM LASKI

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Pui* 
klausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cake, Cheese Cakę, 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 svori ir kainas.
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A. Bimba Išvažiavo 

Ilgam Maršrutui
Antanas Bimba, vienas iš 

dienraščio “Laisvės” redakto
rių, pereitą šeštadienį išvažia
vo ilgam prakalbų ir organi
zacinių mitingų maršrutui, ku
riame pasieks Kaliforniją ir 
kitas lietuvių kolonijas Ra
miojo Vandenyno pakraštyje, 
kur jis buvo daug kartų kvies
tas, ’ bet dar pirmu kartu ten 
keliauja.

Nuvažiuodamas bei grįžda
mas A. Bimba pasakys nema- 

-žai prakalbų ir rytinių, o taip 
pat ir vidurvakarinių valstijų 
lietuvių kolonijose, kurios ran- 

. dasi ne/oli iš kelio į vakarus.
Draugai rašydami spaudos 

ar organizaciniais reikalais 
prašomi adresuoti laiškus 
siog toms įstaigoms, kad 
būtų susitrukdymų.

tie- 
ne-

LED 1 Kp. Svarbus 
Mitingas - Balius

✓
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakare, 
sausio 8-tą, 7:30 vai. vak., 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St. Visi nariai būtinai da
lyvaukite.

Vienas labai svarbus daly
kas—turėsime išrinkti delega
tus į LLD 2 Apskričio konfe
renciją, įvyksiančią sausio 11 
d., “Laisvės” svetainėje. (Pra
sidės iš ryto.). O antras, tai 
kuopos vakarėlis, kuris įvyks 
po konferencijos. Jam turėsi
me išrinkti darbininkus.

Katrie draugai dar nesate 
užsimokėję už pereitus me
tus, malonėkite užsimokėti ir 
paraginkite savo draugus tą 
padaryti. Knyga Sovietų Pa
jėga dabar randasi spaudoje 
ir bilos reikia apmokėti tuo
jau.

PASILINKSMINIMAS
Pirmas metinis LLD 1 kuo

pos vakarėlis atsibus šio sek
madienio vakare, sausio 11-tą. 
Prasidės 7 vai. vak. ir tęsis 
iki vėlumos. Muzika ko pui
kiausia. Gėrimų ir užkandžių 
bus užtenkamai.

Rengimo Komisija.

Už Gerą Darbą Gavo 
Sveikinimų

Motery Atydai

33 Nacių Šnipai Nuteisti 
Ilgus Perminus Kalėti

Brooklyno Federaliame Tei-1 Carl Reuper, 37 m.; ir Paul 
smo sausio 2-rą paskelbta bau-! V. W. Scholz, 41 m., po še-

Kaip Stovi Lietuvių Am 
Piliečių Kliubas?

Pirmosios Pagalbos pamo
kos prasidės trečiadienio va- 
kare, sausio 7 d., 8 vai. vak. 
Eastern District High 
patalpose, 
ney St.

Moterų 
narės ir

Marcy Ave
School 

ir Rod-

SERGA
Pereitą šeštadienį staiga 

stipriai susirgo Jurgis Zablac- 
kas, maspethietis, “Laisvės” 
namo prižiūrėtojas ir laikraš
čio išvežiotojas. Randasi na
mie, gydytojo priežiūroj.

Lilija Kavaliauskaitė, “L.” 
raštines darbininkė, skaudžiai 
nikstelėjo ar gal palaužė ko
jos riešelį ir taip pat per tftlą 
laiką negalės dirbti. Įstaigoje 
vienu kartu trūksta dviejų 
darbininkų dėl ligų-nelaimią.

j

žydų darb. dienraštis Freiheit 
(Laisvė) gavo sveikinimus nuo 
majoro LaGuardijos ir guber
natoriaus Lehmano už išleidi
mą įspūdingos apsigynimo lai
dos Teisių Biliaus sukaktyje.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Bernasiaus 

Yankausko, kuris gyVeno Easton, 
Mass. Jis pats arba apie jį žinanti 
malonėsite man pranešti šiuo 
resu: Kasparas Yankauskas, 
Watkins Ave., Wilmerding, Pa.

(4-5)

ad-
115

su-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

§v. Jurgio Draugijos metinis 
sirinkimas įvyks sausio 7 d., 7:30
vai. vak., Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo svetainėj, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Nariai prašo
mi dalyvauti. *— Sekr. Ch. .Įffečiuns- 
kas. (4-5)

BROOKLYN AND NEW JERSEY.
ALDLD 2-ro Apskričio metinė 

konferencija įvyks nedėlioj, sausio 
11, 10 vai. ryte, Laisvės salėj, 427 
Lorimer St., Visi ALDLD kuopų 
delegatai ateikite laiku, nes konfe
rencija labai svarbi, ir turime daug 
dalykų apsvarstymui. — Valdyba.

(4-6)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris ar mergina 

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

(3-4)

Reikalinga darbininkas dirbti Bar 
& Grill, 426 So. 5th St. Turi supras
ti virėjo derbą. Su alga ir darbo 
sąlygomis susitaikysime ant vietos. 
Kreipkitės aukščiau minėtu antrašu. 
Darbas pastovus. (4-6)

smė 33 nacių šnipam, įkaitin
tiem šnipinėjime nacių Vokie
tijos naudai, taipgi visi, apari 
dviejų, dar buvo kaltinami ir 
nesiregistravime svetimų val
stybių agentais.

Bausmes paskyrė federalis 
teisėjas Mortimer W. Byers.

Nuteista Buvęs Fordo ’ 
Viršininkas

Tarpe nuteistų randasi Ed
mund Heine, 50 metų, buvęs 
Fordo Motorų Kompanijos 
viršininkas Vokietijoj su $30,- 
000 algos metams. Jam pas
kirta didžiausia bauda iš visų 
šioj ’grupėj—$5,000 pinigais, 
du metus kalėti už nesiregis- 
travimą svetimos šalies agen
tu, ir 18 metų už perdavimą 
J. V. apsigynimo informacijų 
naciams.

Herman Lang, 46 m., Glen
dale, Queens, gyventojas, įkai
tintas už siuntimą informaci
jų naciams apie svarbų Nor
den bombų taikyklį,' nuteistas 
18 metų kalėti už informaci
jas ir du metus už nesiregis- 
travimą svetimos šalies agen
tu. Jo gynėjai prašė baudą 
sušvelninti, bet teisėjas Byer 
prašymą atmetė, sakydamas:

“Jis už visus labiau žinojo 
Norden bombų taikyklio. ver
tybę. Jis iš visų geriau žino
jo, kokiam tikslui jis gali bū
ti panaudotas ‘riteriškų’ Ašies 
valstybių vedime jų karų 
prieš civilizaciją.”

Frederick Joubert Duques
ne, 63 m., profesionalis šni
pas, gyvenęs 24 W. 76th St., 
New Yorke, naturalizuotas pi
lietis, nuteistas 18 metų kalėti 
ir $2,800 pinigais. Teisėjas 
girdamas tą piniginę baudą 

' sakė, jog lygiai tiek rasta 
banke iš Vokietijos gautų pi-’ 
nigų laike jo ąrešto.

Kiti nuteisti sekamai: •
^Everett Minster Roeder, 47 

m., iš Merrick, L. L, 16 metų, 
kalėjimo.

Paul Bante, 51 m., 44 W. 
87th St., N. Y., ir Max Blank, 
39 m., 449'Audubon Ave., N. 
Y., po 18 mėnesių kalėjimo ir 
$1,000 pinigais.

Alfred 'E. Brokoff, 39 m.
West New York, N.- J., 5 
tams.

Heinrich Slausing, 8 
tams.

Conrad i n Otto Dold, 35 
buvęs American Export Line 
laivų vyriausia stewardas, 10 \ 
metų ir $1,000 pinigais.

Rudolph Theling, 43 
173 E. 85th St., N. Yy 5 
tams ir $1,000.

Evelyn Clayton Lewis, 38 
m., 24 W. 76th St., N. Y., me
tams ir 1 dienai. •

Lilly Barbara Carola Stein, 
27 m., 232 E. 79th St., N. Y., 
10 metų.

Else Weustenfeld, 42 
312 W. 81st St., N. Y., 5 
tarns.

Richard Eichenlaub, 36 
iš E. Orange, N. J., 18 
nėšių ir $1,000.

Heinrich Carl Eibers, 42 m., 
441 E. 76th St., N. Y., 5 me
tams ir $1,000.

Paul Otto Alwin Fehse/ 42 
m., 15-kai metų kalėjimo. Jis 
jau dabar atbūna kalėjime 
metų ir vienos dienos baudą 
už nesiregistravimą 
šalies agentu, už ką 
teistas seniau.

Felix Jahnke, 39
Cauldwell Ave., Bronx, 20 
nėšių ir $1,000.

Gustav Wilhelm 
35 met., 22 mėnesiams 
$2,000.

Joseph August Klein, 38 
amž., 5 metams.

Hartwig Richard Kleiss, 
m., aštuoniem metams.

Rene Mozenen, 37 m., bu
vęs Pan American Airways 
stewardas, 8 metam.

šioliką metų.
George Gottleb Schuh, 53 

m., 18-kai mėnesių ir $1,000.
Adolph H. A. Walischewski, 

50 m., penkiom metam.
Alex Wheeler-Hill, 41 m., 

15-kai metų.
Bertram Wolfgang Zensin- 

ger, 37 m., iš Kalifornijos, 8 
metams.

Erwin W. Siegler, 
dešimčiai metų.

Oscar R. Stabler, 
penkiom metam.

Heinrich State, 41
kai mėnesių ir $1,000.

Franz Stigler, 34 
metų.

Erich Strunck, 
metų.

Leo Waalen, 34 
kai rhotų.

m.,

m.,

m., 15-

• yIŠ
me-

me

ni.,

ni., 
me-

ni., 
me

in., 
me

svetimos 
buvo nu-

rn., 563
me

Kaercher, 
ir

m.

45

m. 16-kai

dešimčiai

m., dvyli-

Iš Paskaitos Apie 
Grožį

Lietuvių Meno Sąjungos pa
stangomis pereitą sekmadienį, 
Pil. Kliubo salėje, buvo su
ruošta paskaita apie grožį ir 
muzikos kūrybą. Ją davė prof. 
Vytautas Bacevičius, trumpo
je sutraukoje pateikdamas 
pamatinių informacijų, kaip, 
kūrėsi ir auklėjosi estetikos 
mokslas ir žmonių pažiūros į 
grožį, kuris yra viena iš šakų 
estetikos mokslo.

žmonių pažiūros į grožį, 
kaip kad ir į gerumą ar tiesą 
nevisada buvo tokiomis, ko
kias mes šiandien žinome. Bū
ta jų gana keistokų. Esama 
visokių atšinešimų į meną ir 
mūsų laikais, priklausant nuo 
žmonių polinkių ir prasilavini- 
mo, tačiau paties grožio įverti
nimas, jo laipsniavimas yra 
nustatytas moksliškai.
Neturėjusiems progos paskai

tą išgirsti arba norintiems pla
čiau pastudijuoti, bus pravar
tu žinoti, jog toji prof. Bace
vičiaus paskaita tilps LLD 
leidžiamo žurnalo “šviesos” 
pirmame numeryje, 1942 m. 
“Šviesoje”, sakė prof., paskai
ta bus paduota plačiau, su 
daugiau priedinės medžiagos, 
negu spėta perduoti šiame mi
tinge. “šviesą” visi LLD nariai 
gauna nemokamai, ne nariai 
gali nusipirkti cįentralinėj raš
tinėj, 46 Ten Eyck St., Brook
lyne. žurnalas išeina kas trys 
mėnesiai. Rep.

Apšvietus 
pašalinės 

kurios įdomauja 
teikt nelaimei patikus pirmą
ją pagalbą, dabar yra proga 
tai pramokti. Pamokos tęsis 
per penkias savaites, vieną 
vakarą į savaitę. Baigusioms 
kursą bus išduodama paliudi
jimas. Pamokos veltui.

Kokis vakaras bus daugu
mai lankytojų patogesnis—nu
spręsime susirinkusios. Nepa
sivėluokite pradžiai.

Komisija.

Kliubo 
moterys, 

prasilavint

MIRE
Gasper Raškauskas, 47 me

tų amžiaus, gyvenęs 103-28 
117th St., Richmond Hill, N. 
Y., mirė sausio 3-čią. Pašarvo
tas namie. Bus palaidotas sau
sio 7-tą, šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime moterį 
Tessie ir dvi dukteris.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Katarina Linn-Linionienė, 
m. amžiaus, 56-34 Hamil- 
Place,' Maspeth, mirė sau- 
3 d., Welfare Island ligo-

Maspeth, L. I
Dubeltava Parė

Pereitą šeštadienį draugai 
Kauliniai ir Cedronai buvo su
ruošę Kaulinių namuos, Mas- 
pethe, gražią vakarienę atžy- 
mėjimui draugų Kaulinių 29 
metų vedybinio gyvenimo, o 
draugų Cedronu—34 metų ve
dybinio gyvenimo. Dalyvavo 
abiejų artimi draugai. z.

Tiek draugai Kauliniai, tiek 
Cedronai yra ilgamečiai lais- 
viečiai ir veikia Literatūros 
Draugijoj. Draugas J. Kauli
nis pereitais metais buvo ALD 
LD kuopos Maspethe pirmi
ninkas.

Ilgiausio ir laimingo gyveni
mo abiem porom!

Rs.

Virš 40 jauniu vaikinų Mc- 
Can*en Parke mokinasi kumš
tynių. Jos įvesta, kaipo dalis 
parko pasilinksminimų 
ramos. Toliau manoma 
kumštynes ir keliose 
žaislavietese.

prog- 
įvesti 
kitose,

Naujų Metų laukiant 
kai įsibriovė į Eddie Mead’s, 
kumštynių vedėjo apartmentą, 
71 E. 77th St., ir susižėrė 
$3,000 vertės brangumynų.

plėši-

valdžia nereikalauja to- 
finansinės paramos, ko
mes negalime. Manau, 
kliubiečiai gerai padarė, 

boną

laidojama
Kalnelio

nuliūdime

66 
ton 
šio 
ninėje. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioje, 660 Grand 
St., Brooklyne. Bus 
sausjo 7 d., Alyvų 
kapinėse.

Paliko dideliame
sūnų Rudolph ir* dukterį Elz
bietą Bakūnienę.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Komiteto išduotos metinės 
atskaitos mums rodo, kad pra
eitais motais iš Kliubo išsi- 
braukė 13-ka narių, 8-ni mirė, 
o tik 4-ri nauji Kliuban įstojo. 
Reiškia, organizacijai nėra 
geras ženklas.

Praeitų metų finansinė pa
dėtis irgi būtų nuostoliška, bet 
kuomet trys pomirtinės pasili
ko išmokėti šiems metams, tai 
gal būt kam nors atrodo, jog 
liko, pelno virš poros šimtinių, 
tačiau taip nėra. Apie keturi 
šimtai nuostolių.

Ir kuomet ateina Kliubo su
sirinkime kokis nors finansinis 
klausimas, tai kaip kurie jo 
nariai pradeda skerėčiotis, pa
kraščiais vaikščioti. . .

štai, kad ir praeitam susi
rinkime, 2-rą sausio, š. m. Ad. 
Briedis davė sumanymą pirkti 
valdiškus Apsigynimo Bonus, 
neminėdamas už kiek. Tuojau 
kitas siūlo sumanymą už $1,- 
000, kitas už du, trečias dar 
daugiau, pridurdamas, kad 
jeigu jau neturėsime iš ko iš
mokėti šalpas ligoje, pomirti
nes, tai patys save apsitaksuo- 
sime, po du, keturis dolerius 
ir vėl turėsime pinigų.

Kažin kodėl mes nemokame 
išlaikyti save lygsvaroje? Juk 
pati 
kios 
kios 
jog
nutardami pirkti pirm 
už $500, mokant $375; Jeigu 
bus reikalas, turėsime iš ko,— 

I nusipirksime kitą, ir trečią. 
Tik turėkime pakantrumo! 

9

Biskį apie patį susirinkimą.
Kaip tik perskaitė liuterie- 

čių užkvietimo laišką dalyvau
ti jųjų baliuje, prašant nu
pirkti tikietų už $10, taip ir 
prasidėjo diskusijos. Vieni 
nurodinėjo, kad jau yra per
daug lendamą prie Kliubo su 
visokiais tįkietais, 'ypatingai 
baliaus tikietais, kuomet Kliu
bas baliaus nerengia:

“Mes perkame svetimų or
ganizacijų 
bet ir mes 
pikniką, tai 
kis mainas, 
liaus tikietų 
da, o jiems

Kiti kalbėjo 
ant galo nupirko visus tikie- 
tus.

Norėjo Rinkti Gaspadorių
Nežinia kokiu tai sumetimu 

susidarė tautininkų ir socialis
tų blokas ir užsispyrė rinkti 
gaspadorių, kuomet susirinki
mas nebuvo tam tikslui šau
kiamas. Tas blokas gerai žino, 
jog gaspadoriaus rinkimui at
virutėmis yra šaukiamas ekst- iki 45-kių metų amžiaus. Kas 
ra susirinkimas. Bet jie savojc]ar neturite virš suminėto 
ir gana. Prisirašė visa eilė bal-, skaičiaus,—prašome prisirašy- 
sų, prikalbėjo nesąmonių ir ti. 
pagaliaus pasidavė. Pasidavė 
todėl, kad sąrašo uždaryme ponaitis ir Poška. Darbuoki- 
gavo 41-ną balsą, o kiti disku- tės, vyrai! 
sijų uždaryme 54-ris balsus. |

Walter Kamarauskas, 48 m. 
amž. Gyyeno 109 Walton St., 
Brooklyne. Mirė sausio 4 d., 
Greenpoin ligoninėje. Kūnas 
pašarvotas Bieliausko koply
čioj. Bus palaidotas sausio 7 
d., 2 vai. po pietų, Alyvų Kal
nelio kapinėse. Laidotuvių ap
eigas prižiūri graborius Matt
hew P. Ballas (Bieliauskas).

piknikų tikictus, 
patys rengiame 

čia eina šiokis-to- 
Gi pirkimas ba- 

mums yra skriau- 
pasinaudojimas.” 

priešingai, ir

Amerikos Muzikų ir Mu
zikantų Federacija išpirkus 
už $700,000 apsigynimo bond- 
sų.

Taigi gaspadoriaus rinki
mas bus 16-tą sausio, 1942 m. 
Kurie parodėte tiek daug su
sirūpinimo Kliubo likimu, ei
dami susirinkiman pasiimkite 
ir točką, tai išrinkę savo ' gas- 
padorių galėsite vežtis Kliubą 
ant Grand Str., arba Leonard 
St., nes ant Stagg St. kampo 
jums jau neatrodo saugu. 
Ach, tu baime, baime! Kokia 
tu esi baisi!

45-ki Metai Pasilieka
Ir 1942-rais metais bus pri

imama į Kliubo narius žmonės

Organizatoriais išrinkta Ste-

Pokliubietis.

‘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.

'I * LIETUVIŠKA

ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Religijinių daiktų de- 
( partmentas atdaras 

vakarais

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N Y
Tel Kv 4-8698

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
$ TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviai*
Geriausias Alus Brooklyne

t
į
i

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

I MATEUSAS SIMONAVICIUS | 
y GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA tA

Ik

JOSEPH ZEIDAT, Sav
411 Grand St, Brooklyn (

EASY CREDIT ...No Extra Cost

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN. N. Y.

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N.

Tel. STagg 2-0788
NIGI|T—HAvemeyer 8-1158.

\ LORIMER RESTAURACIJA
f ANTANAS BARZDA, Savininkas

i 417 LORIMER ST., “Laisvės” Name

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

$GREEN STAR BAR & GRILL
| LIETUVIŠKAS KABARETAS 

-4r 'X- 4r Ir 4r -X

Stai 
a(Jresas:

i 
•a

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

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

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

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




