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Šiandien, sausio 7 dieną, su
kanka lygiai vienas menuo, 
kai japoniškas yandalas pasa- 
lingai kirto smūgį Perlų Uos
tui, kai jis pradėjo karą prieš 
Jungtines Valstijas.

Netikėtai, iš pasalų užpuo-
antrašas^ ^lorjmer^treet BFQOklyn, N. Y., Trečiad., Sausio (January) 7, 1942Pavierūo Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

KRISLAI
Vienas Mėnuo!
Ne Gydo, Bet žudo!
Hitlerio Talkininkė Suomija.
Ten Šiuo Metu Neramu.

Rašo R. Mizara

lęs, aišku, priešas turėjo pir
menybių visose šio mėnesio 
karinėse operacijose. Ameri
ka buvo perdaug taikiai nusi
teikusi, perdaug pasitikėjusi 
Tokijo viešpačių kalboms apie 
taiką ir todėl ji nebuvo rei
kiamai pasiruošusi Ramiajame 
Vandenyne sutikti priešą.

Todėl ir Filipinų sostinė, 
Manįlos miestas, turėjo perei
ti į japoniškų užpuolikų ran
kas, todėl anglų tvirtuma 
Chinijoje, IIong-Kong, turėjo 
pereiti į tų pačių priešų ran
kas.

Bet tai nieko. Mes esame 
įsitikinę, kad šitie pirmutiniai 
pralaimėjimai yra tik laikini, 
kad japoniškas g e n g s teris, 
kaip ir vokiškas gengsteris, 
kaip ir itališkas gengsteris, 
bus sumuštas!

Svarbu, kas iššauna ne pir
mutinį, bet paskutinį šūvį!

Kada vokiškas nacis pasa- 
lingai kirto smūgį Sovietų Są
jungai, jis padarė ant syk 
lengvų laimėjimų. Jis užėmė 
nemažai miestų ir teritorijos, 
pakol Raudonoji Armija pajė
gė susitvarkyti ir priešą su
laikyti.

Nepaisant tų vokiečių lai
mėjimų, mes visuomet sakė
me, kad Hitleris bus sumuštas 
net ir tuomet, jei jam kaip 
nors pavyktų Leningradas ir 
Maskva paimti, šiandien tuo 
mūsų tvirtinimu mažai kas 
abejoja.

Panašiai bus ir Ramiajame 
Vandenyne!

Mes nepamiršime Perlų
Uosto!

z Susirgusius žmones dėmėtą
ja šiltine Lietuvoje, Lenkijoje 
ir kituose pavergtuose kraš
tuose Hitleris įsakė žudyti. 
Gydymui, girdi, n^ra vaistų. 
Žmonės žudomi, be abejo, 
šimtais, o gal net tūkstančiais.

Naciški banditai atnešė į 
Lietuvą ligas, Jomis užkrėtė 
žmones ir dabar tiems žmo
nėms neteikia medikalinės pa
galbos, bet juos žudo. Kur 
jūs rasite baisesnius žvėris?

Ką dabar kažin pasakys tie 
ponai, kurie džiaugėsi Hitle
rio “išlaisvinta Lietuva” ? Ką 
dabar pasakys geštapininko 
Ancevičiaus sėbrai?

Užakcentavęs tuos smūgius, 
kuriuos šiuo metu Raudonoji 
Armija kerta vokiškiems įsi
veržėliams Sovietų Sąjungon, 
New Yorko' “Times” stato vi
są eilę klausimų. Be kitko, 
šis dienraštis klausia:

“Kaip pilnai Vokietijos 
pramonė galės atpildyti tuos 
nuostolius, kuriuos tenka pa
kelti Rusijoj ? Kaip rytiniai 
Vokietijos talkininkai, Suomi
ja, Rumunija ir Vengrija į tai 
reaguos? Ar vokiečių užka
riautoj Europoje žmonių ju
dėjimas didės ? . . .”

Skaitytojas matys, kad jau 
ir New Yorko “Times” pripa
žįsta, jog Suomija yra Hitle
rio talkininkė. Per ilgą laiką 
šis laikraštis nenorėjo tos tie
sos pripažinti. “Times”, kaip 
ir tūli lietuviški laikraščiai, 
dar vis skelbė Suomiją esant 
demokratiška ir nekalta. Gir
di, ji tapusi Sovietų užpulta.

Betgi dabar “Times” jau 
atvirai Suomiją vadina Hitle
rio talkininke. Jei Suomijos 
valdovai nesusipras ir nepra
šys Sovietų ir Anglijos taikos, 
tai anksčiau ar vėliau ir Ame
rika bus priversta “mažytei 
demokratinei Suomijai” pa
skelbti karą.

IŠ Stockholmo žinios skel
bia, kad Suomijoje padėtis 
baisi. Badas grūmoja darbo 
žmonėms. Darbininkai reika-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
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Amerikiečiai Nuskandino 
Japonų Karinį Laivą ir 
Sužeidė Karo Didlaivį

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, saus. 5. — Jungtinių Valstijų karo de- 

paVtmentas šiandien paskelbė sekamą pranešimą:
Filipinų Sritis: Amerikiečiti ir filipiniečių (kariuo

menė atmušė stipriu japonų ataką į šiaurių vakarus 
nuo Manilos ii:, kaip skaičiuojama, užmušė bent 700 
japonų. Mūsų nuostoliai buvo palyginamai maži.

Amerikiečiai ir filipiniečiai išvengė apsupimo rep
lių iš japonų pusės.

Japonų orlaiviai vakar trečiu kartu atakavo aptvir- 
tintą Corregidor salą. Mažai nuostolių tepadarė. Mū
sų priešorlaivinės kanuolės nušovė 4 japonų bombinius 
orlaivius.

Priešorlaiviniai amerikiečių šoviniai pataikė į ke
turis kitus japonų bombanešius, bet jų sunaikinimas 
nepatvirtintas.

Būrys amerikinių bombanešių atakavo japonų karo 
laivus ties Davao, Mindanao saloje, ir trimis bombomis 
tiesiai pataikė į vieną didelį japonų karo laivą ir nus
kandino vieną jų naikintuvą. Amerikiečių bombos pa
taikė ir į kitus priešų karinius laivus, bet nežinia, kiek 
nuostolių jiem padarė.

KARŽYGIŠKAS “HERON”
Amerikos laivyno departmentas davė tokį pranešimą:

Tolimieji Rytai: Japonų orlaiviai per 7 valandas ata
kavo mažą Amerikos laivą “Heronąį” aptarnąujantį 
savus jūrinius orlaivius ir pataikė viena bomba į jį. 
Šį laivą bombardavo dešimt keturmotorinių Japonijos 
orlaivių ir penki dvimotoriniai lėktuvai“ Buvo paleista 
46 bombos iš oro ir trys torpedos iš karinių Japonijos 
laivų į šį Amerikos laivą.

Amerikinis laivas “Heron” narsiausiai kovojo prieš 
milžiniškai didesnes japonų jėgas ir sunaikino vieną 
keturmotorinį priešų bombanešį ir sunkiai sužeidė vie
ną japonų bombanešį, o gal ir du. Nors viena japond 
bomba pataikė į šį Amerikos laivą ir sužeidė jį, bet jis 
po to saugiai pasiekė prieplauką.

Vyriausias Amerikos laivyno komandierius Azijos 
srityje, Thomas C Hart, sutinkamai su laivyno sekre
toriaus patvarkymu, suteikė garbės ženklą, Laivyno 
Karyžių, “Herono” komandieriui leitenantui Wm. L. 
Cabler’iui ir patarė tuojau paaukštint jį į leitenantus 
komandierius.

Atlanto Sritis: Amerikiečiai . suėmė prekinį laivą 
“Marconi,” plaukiantį po Panamos vėliava, bet, sako
ma, priklausantį italam. Jis atvarytas į Cristobal, Pa
namos kanalo ruožte.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 5. — Sovietų Žinių Biurai šiandien iš

leido tokį pranešimą: *
Sovietinė kariuomenė, užimdama Belevą, užmušė 

800 vokiečių ir sužeidė daugiau kaip 1,500 jų kareivių 
ir oficierių; pagrobė 25 nacių kanuolės, 17 artimesnio
šaudymo patrankų, 25 st 
prieštankinių šautuvų, 70
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Atėmė iš Nacių Didelį 
Plotą Leningrado Srity
Kuibišev. — Raudonoji 

Armija, kontr-atakuodama 
vokiečius Leningrado fron
te, per penkias dienas atė
mė iš jų 300 ketvirtainių 
mylių plotą su 35 kaimais ir 
miesteliais.

Keturi lengvieji ameriki
niai kovos lėktuvai atsižy
mėjo oro mūšyje, kur buvo 
nušauta žemyn aštuoni vo
kiečių orlaiviai.

lauja, kad valdžia jieškotų 
taikos.

Jei tik Raudonajai Armijai 
pavyks ir toliau mušti vokie
čius, tai dar visko Suomijoj 
matysime.

imbius kulkasvaidžius, 50 
:rokų, 300 dviračių ir doku- 
puslapyje)

“Susirgęs” Dar Vienas 
Nacių Generolas

Berne, šveic. — Čia gau
ta eilė pranešimų, kad ge
nerolas Erwin Rommel, na^ 
cių komandierius šiaurinė
je Afrikoje, “susirgęs” dru
giu ir sugrįžęs į Eiuropą.

Nužiūrima, kad jis ser
gąs tik politine liga. Juk ir 
buvęs vyriausias nacių ko
mandierius s o v ietiniame 
fronte, generolas von Brau- 
chitsch neva susirgo pirma, 
negu jis pasitraukė ar buvo 
Hitlerio išmestas iš koman
dos.

Dabar eina gandai apie 
“apsirgimą” dar trijų aukš
tųjų Hitlerio generolų.

Amerika Turės Išleist 56 Biliūnus 
Dolerių per Metus Triuškinimui 

Japonijos, Vokietijos, Italijos

Raudonarmiečių Apsupami 
Ir Naikinami Naciai Norį 

Pabėgt iš Možaisko
PREZ. ROOSEVELTO KALBA KONGRESU

Washington, saus. 6. — 
Prez. Rooseveltas kalbėda
mas naujai sesijai Jungti
nių Valstijų kongreso pa
reiškė, jog ši šalis su Ang
lija, Sovietų. Sąjunga, Chi- 
nijj ir 23-mis kitais savp 
talkininkais ne tik sutriuš
kins fašistus užpuolikus — 
Japoniją, Vokietiją ir Itali
ją, ne tik laimės karą, bet 
ir taiką, išlaisvins jų pa
vergtas tautas ir padarys 
taip, kad naciai ir jų pas
tumdėliai daugiau niekad 
negalėtų užpuldinėt kitų 
kraštų.

1 Prez. Rooseveltas primi
nė ir pirmesnius užpuolimo 
karus Japonijos, Italijos ir 
Vokietijos — prieš Rusiją, 
Chiniją, Tripolį, Ethiopiją,' 
Angliją ir prieš kitas šalis.

Japonija siekė užkariaut 
visą Pacifiko Vandenyno 
sritį, o Hitleris — ištisą pa
saulį, sakė prezidentas.
- Niekšiškas japonų užpuo
limas ant Amerikos Perlų 
Uosto ir Filipinų nenugąs
dino amerikiečių, bet sukū
rė jų tautinę vienybę ir už
grūdino amerikiečių pasiry
žimą tikrai sukriušint už
puolikus.

Čia prez. Rooseveltas pa
reiškė gilią pagarbą didvy
riškai filipiniečių kovai iš
vien su amerikiečiais prieš 
japoniškus gengsterius, už
tikrino, kad japonai taps 
išvyti iš ten, ir “Filipinai 
gyvens kaipo laisva ir ne
priklausoma tauta.”

Prezidentas pabrėžė di
džią žmoniškumo ir medžia
giniai - karinę jėgą 26-šių 
apsivienijusių kraštų — 
Amerikos, Anglijos, Sovie
tų, Chinijos ir kitų — prieš 
fašistų Ašį. Šie kraštai tik
rai laimės karą prieš nacių

Auga Teroras prieš Vo
kiečius Francijoj

Vichy, Franci ja. — Vo
kiečiai buvo paskelbę, kad 
ant geležinkelio netoli Pa
ryžiaus buvę užmušti Pier
re Pucheu, Vichy Francį)’os 
vidaus reikalų ministeris, ir 
Yves Parigaux, galva tos 
ministerijos štabo. Bet tik
rumoj užmuštas tiktai Pari
gaux, kuris lankėsi Pary
žiuje pas nacius valdovus, 
ir tarėsi su jais, kaip Vichy 
Francija turėtų glaudžiau 
sandarbininkaut su Vokie
tija. .

Vienas žmogus Paryžiuje 
įsiveržė į ofisą Marcelio 
Deato, nacių sėbro, ir brit- 
va suraižė vieną vyrą, kurį 
ten rado. Jis, žinoma, gailė
josi neradęs paties Deato.

Berne, šveic. — Dar dvi 
bombos tapo išsprogdintos 
nacių kareivių kliube ir vie
na bomba -‘-vokiečių kny
gų krautuvėje Paryžiuje.

i ir kitų fašistų barbarizmą, 
už laisvę, taiką ir žmonišką
padorumą visom tautom, 
sakė prez. Rooseveltas.

Bet kova bus sunki; reikės 
amerikiečiam daug pasiaukot, 
ir ne tik patiem apsirūpint 
ginklais, bet pristatyt karo pa
būklų visom šalim kovojan
čiom prieš fašistus visuV, kur 
tik labiausiai reikės ginklų. 
Turėsime teikt ginklų ir fa
šistų pa j tingiom tautom išsto- 
jančiom prieš pavergėjus.

Tuo tikslu Jungtinės Valsti
jos 1942 finansiniais metais 
turės išleist 56 bilionus dole
rių, daugiau kaip pusę įplau
kų visoje šalyje.

1942 m. turės būt pastaty
ta 60,000 karinių orlaivių, o 
kitąmet 125,000. šiemet turės 
būt pabudavota 55,000 tan
kai, o 1943 metais—75,000. 
Priešorlaivinių kanuolių 1942 
m. turės būt pagaminta 20,- 
000, o sekamais metais—35,- 
000. Prekiniiį laivų šiemet tu
rės būt pastątyta 8 milioftai 
tonų, o kitąrpet—10 milionų 
tonų.

Iš tų skaitlinių gal Japonija 
pradės suprast, ko jinai pa
siekė, gengsteriškai užpulda- 
ma Amerikos Perlų Uostą.

Amerikos fabrikai ir dirbtu
vės turės dirbti’ visas 24 va
landas kiekvienoj paroj ir vi
sas septynias dienas per sa
vaitę.

Japonai Jau Atkanda 
Dantis Filipinuose

Tokio, saus. 6. — Japonų 
komanda pripažino, kad 
jiem niekur nepavyko pra- 
laužt amerikiečių apsigyni
mo liniją Batan provincijoj, 
į šiaurių vakarus nuo Mani
los, Filipinuose.

Singapore. — Anglai su 
naikino naujus būrius japo 
nų, kurie mėgino išsikelt 
vakarinį Malajų pakrašt

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jie “atmušę” skaitlin
gas Sovietų atakas centra- 
liniame fronte.

Dvi Smarkios Sovietų 
Ofensyvos

----------------- /

London, saus. 6. — So
vietai pradėjo dvi didžias 
ofensyvas prieš nacius 
Charkovo fronte ir Krimo 
pusiausalyje.

(Radijas, kol kas be pa
tvirtinimo, pranešė, jog 
Raudonoji Armija pasiekė 
priemiesčius* Charkovo, di
džio Ukrainos miesto.)

Sovietų kariuomenė Kri- 
me per 48 valandas nužy
giavo 45 mylias pirmyn, 
pietiniu jo pajūriu.

Sovietų laivai iškėlė daug 
pastiprinimų į Kerčo ir 
Theodosijos prieplaukas, 
Krime.

Maskva, saus. 6. — Sovie
tų kariuomenė per dvi die
nas nuvijo vokiečius 45 my
lias toliau į vakarus pieti
niame pajūryje Krimo pu- 
siausalio.

C e n traliniame fronte 
Raudonoji Armija atkaria
vo miestą Bielevą, už 100 
mylių toliau į pietų vakarus 
nuo to punkto, iš kurio na
ciai pirmiau grasino Mask

CIO VADAS HARRY BRIDGES NEBŪSIĄS 
DEPORTUOJAMAS K AMERIKOS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų ateivystės depart- 
mento apeliacijų komisija 
atmetė pirmiau padarytą 
sprendimą žemesnės tardy
mo komisijos, kuris reikala
vo deportuot iš Amerikos 
atgal į Australiją Harry 
Bridgesą, CIO vadą vakari
niame šios šalies pakrašty
je. Žemesnioji komisija bu
vo nutarus deportuot Brid
gesą, sako, todėl, kad jis bu
vęs Komunistų Partijos na
rys, nebūdamas Amerikos 
piliečiu.

Dabar Ateivybės depart
ment© apeliacijų komisija 
atrado, kad nėra jokių pati
kimų įrodymų, kad Bridges 
būtų bet kada priklausęs 
Komunistų Partijai, ši ko

VYRAI 20 IKI 44 METU BUS REGISTRUOJAMI 
ARMIJAI VASARIO MENESĮ

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sausio 5 d. 
paskelbė, jog vasario (Feb
ruary) 16 d., pirmadienį, 
turės užsiregistruot karinei 
Tarnybai vyrai nuo 20 iki 
44 metų amžiaus, pagal ša
lies ‘ kongreso nutarimą.

Skaičiuojama, kad šiuo 
draftu Amerikos armija ga
lės būt. padidinta septyniais

Pirmieji Amerikos Pas
tiprinimai Filipinam
Washington, saus. 6. — 

Amerikiečiai ir filipiniečiai 
griežtai atmušė visus japo
nų darytus užpuolimus nėr 
dvi paskutines dienas Fili
pinuose ir padarė priešams 
skaudžių nuostolių.

O dar tik patys pirmieji 
amerikiečių pastiprinimai 
pradeda pasiekt Filipinų sa
las.

GENEROLAS MACAR
THUR OK

Roma, saus. 6. — Net ita
lų fašistų spauda giria ge
nerolą D. MacArthurą, 
kad jis taip gabiai koman
duoja amerikiečius ir filipi
niečius kovoj prieš japonus 
Filipinų salose.

vai. Bielev stovi už 50 my
lių į pietus nuo stambaus 
miesto Kalugos, neseniai 
atkariautos Sovietų.

(Londono radijas teigia, 
kad sovietinė kariuomenė 
kertasi su naciais jau pa
čiuose Možaisko priemies
čiuose; sako, kad 100 iki 
150 tūkstančių vokiečių toje 
srityje stengiasi pabėgt į 
vakarus nuo apsupimo iš 
Sovietų pusės.) 

misija pareiškė, jog liudi
ninkai prieš Bridgesą patys 
sau prieštaravo, melavo; 
kreivai prisiekdami, ir va
davosi paskalais.

Manoma, kad Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Biddle užgirs apeliaci
jų komisijos sprendimą, ir 
tuo būdu H. Bridges pasi
liks šioje šalyje.

San Francisco, Calif. — 
Harry Bridges,. pirminin
kas CIO Laivakrovių Uni
jos, žada kaip galint grei
čiau išsiimt Amerikos pilie
tybės popieras.

Dabar Bridges stengiasi 
pakelt darbo našumą ir taip 
padėt Jungtinėms Valsti
joms greičiau sumust prie
šus.

milionais kareivių.
Dar nėra paskirta laikas 

su registravimui vyrų pa
galbinėms karinėms parei
goms ar būtiniems darbams 
nuo 18 iki 20 metų ir nuo 
44 iki 64 metų amžiaus.

Kurie jau pirmiau užre
gistruoti armijai, nuo 21 iki 
35 metų, tiem nereikės iš 
naujo registruotis.

Vokiečiai, Sakoma, Tu
rės Apleist Charkovą
London, saus. 6. — Sovie

tų kariuomene pradėjo 
energingą ofensyvą prieš 
nacius Charkovo srityje^ 
Ukrainoje, ir dasivare iki 
punkto, esančio tik už 30 
mylių nuo to didmiesčio. 
Siaučia milžiniški mūšiai.

Raudonarmiečiai atkaria
vo miestą Kozelską admi
nistracinėje Smolensko sri
tyje.

Nelaisvėn paimti vokie
čiai sako, kad jų komanda 
ruošėsi ištraukt savo ka
riuomenę iš Charkovo.

Istanbul, Turkija. — Ti- 
fas, arba dėmėtoji karštinė 
jau siaučia ir Rumunijoje, 
nacių kontroliuojamoje.
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Palaužtoj Francijoj
Šiuo metu, kai Vokietijoje amerikiniai 

korespondentai neveikia, kai susisieki
mas tarp Vokietijos ir Amerikos yra nu
trauktas, labai sunku gauti žinių ir iš 
Francijos — okupuotus ir neokupuotos. 
Bet kiek iš ten žinių gauname, jos paro
do vieną ir tą. patį: dideli neramumai 
viešpatauja visoje Francijoje, tiek nacių 
okupuotoje, tiek neokupuotoje.

Štai trys tipiškos žinios, kurios tatai 
puikiausiai vaizduoja:

Paryžiaus gatvėse vokiečiai okupan
tai sušaudė 32 žmones.

Nežinomi asmenys nužudė Vichy 
valdžios valdininką — žymų Hitlerio 
sėbrą; jis rastas negyvas ant geležinke
lio.

Bręstoje vokiečiai pašalino iš vietos vi
są tniesto tarybą dėl “kažin kokių svar
bių” apsileidimų ar nusižengimų.

Tai tik vienos dienos žinios. Ir jos dau
giau, negu kas kitas pasako, kaip Fran- 
ijos žmonės reaguoja linkui okupantų, 

nacių ir jiems tarnaujančios Vichy val
džios.

Nors hitlerininkai buvo pasinio j ę šau
dyt francūzus šimtais už kiekvieną nacių 
oficierio ar karo nužudymą, bet tas da
lukų padėties nepakeitė. Žmonės šaudo 
. itlerininkus prie pirmos progos. Žmo- 
ės kyla ir viską daro, kad tik pakenkti
Jerininkams. Jokios represijos, pasi

rodo, nauu^ vuuvs ncSuiaiKo, nenustel-^. 
bia. Ir nenustelbs!

Chiniečią Laimėjimas
Žinia iš laikinosios Chinijos sostinės, 

Čiunkingo miesto, kad chiniečiai kariai 
apsupo ir sunaikino 50,000 japonų karių, 
turi dideles reikšmės. Tai didelis laimė
jimas visai neseniai sudarytai Washing
tone Tautų Sąjungai!

Ir tai yra, beje, įrodymas, kad chinie
čiai, kai tik jie turi ginklų, jie gali mušti 
priešą taip gerai, kaip anglai, rusai arba 
amerikiečiai.

Todėl reikia daryti viskas, kad Chini
jos kariuomenė būtų apginkluota!

Išnaikino Ispanijos Liaudies 
Priešus

Ispanijos liaudis didvyriškai kovojo 
veik per tris metus prieš Vokietijos ir 
Italijos fašistus. Ispanijos fašistai lai
mėjo tik su Hitlerio, Mussolinio ir tūlų 
ispaniškų socijalistų pagalba.

Kada Hitleris užpuolė Sovietų Sąjun
gą, tai Ispanijoj susimobilizavo apie 10,- 
000 bjauriausių fašistų, pasivadino “Mė
lynąja Divizija” ir išvyko kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą.

Hitleris tuos savo broliukus pasiuntė 
Leningrado frontan. Užėjo šalta žiema. 
Pradėjo Raudonoji Armija savo ofensy- 
vą ir, kaip praneša iš Maskvos, jau iš
naikino daug fašistų. “Mėlynoji Divizi
ja” vien užmuštais neteko per 8,000!

Krinka Fašistą Armijos
Raudonoji Armija suėmė belaisvių ir 

dokumentų iš finų 9-to ir 13-to šaulių 
polkų. Tie dokumentai parodo, kad finų 
karių’ tarpe yra nupuolus discipli , kad 
kareiviai nenori vergauti Hitlerį ir jo 
bernui baronui Mannerheiftiui.

§tai Finų Septintai Divizijai įsakymas 
No. 40, kuris išleistas, komandos gruo
džio 4 d., 1941 metais, sako, kad toj di
vizijoj nuteista 8 aukštesni komandie- 
riai, 11 kapralų ir 611 eilinių kareivių 
už disciplines laužymą nuo trijų iki še-

šių metų kalėjimo.
Kitas dokumentas, liečiąs Finų 30-tą 

šaulių pulką parodo, kad nepaklusnumų, 
bėgimų ir disciplinos laužymų ten tik 
lapkrityje, nuo 6 iki 26 dienos, tai yra, 
per 20 dienų, buvę 29 atsitikimai pirma
me batalione; 79 atsitikimai antrame ba
talione ir 107 atsitikimai trečiame bata
lione.

Kada armijoj pasireiškia toki dalykai, 
tai armija nėra stipri. Sovietų Sąjungos 
daviniai rodo, kad finų, rumunų, italų ir 
vengrų armijose eina spartus pakriki
mas. Vokietijos dalyse dar kol kas yra 
palaikoma tvirtesnė disciplina, bet ir ten 
reiškiasi krikimas, nes ne vien eiliniai, 
bet ir sąmoningesni karininkai mato, kad 
juos Hitleris apgavo.

Turime Dar Tik $8 
Reikia $1000

Apverkia Nacią Talkininkus
Kada Amerikoj reikalinga * kuo glau

džiausia lietuvių vienybė, kad kaip gali
ma daugiau teikti Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos jėgoms pa
galbos kovojančioms prieš visų mūsų 
bendrą priešą — Vokietiją, Japoniją, Ita
liją, Finliandiją, Rumuniją, Vengriją ir 
Bulgariją, tai “Keleivis” vis dar ašaro
ja už nacių sėbrus.

“Keleivio” Michelsonas, No. 1, 1942 me
tais, veik mėnesis po to, kai Ameriką 
užpuolė neprieteliai, fašistinė ašis, kai 
ponas Hull sakė, jog Finliandija, vesda
ma karą prieš Amerikos talkininkus, 

< kenkia Amerikai, dar vis ašaroja už fi
nus. Jis rašo, būk Sovietai yra “užpuo
likai.”

“Keleivis” skelbia melą! Juk ne Sovie
tai užpuolė Finliandiją, bet Finliandija 
užpuolė Sovietus. Anglija ir Amerika 
reikalavo, kad Finliandija išstotų iš ka
ro, Sovietai siūlė Suomijai taiką, bet ji 
atsisakė. “Keleivis” štai, kaip klaidina 
tuos lietuvius, kurie jį skaito:

“Suomijos padėtis tikrai tragiška. Ro
dosi, ji guli nuošaliai ir niekam po kojų 
nesimaišo, tačiau trumpu laikotarpiu ji 
naikinama jau antru kartu.”

Reiškia, ne Finliandija kalta už tai, 
kad ji dabar yra kare, bet Sovietai ir 
Anglija. Gi net barbaras Hitleris birže
lio 22 dieną savo kalboj pareiškė, kad 
Finliandija eina su naciška Vokietija ka
rau prieš Sovietų Sąjungą.

Dar daugiau. “Keleivis” štai kaip per
sta to nacių pasitraukimą iš Finliandijos:

“... Iš Suomijos pasitraukė visi vokie- 
, čiai. Ar jie padarė tai savo išskaitliavi- 

mais, ar finų prašomi! (Mūsų pabrauk
ta).

Matote, kaip “Keleivis” nacius persta
ta. “Keleivio” redaktoriai įkalbinėja lie
tuviams, kad nariai toki geri, kad, už
tenka jų tik paprašyti, tai jie ir išeina 
geruoju. Didesnio melo negali būti, kaip 
įkalbinėti lietuviams, būk naciai, juos 
paprašius, pasitraukė. Kiekvienas žino, 
jog nacius reikia naikinti ir mušti, kaip 
kokius pasiutėlius, kad išlaisvinti jų pa
vergtus kraštus.

Politiniai Nusišpicavįs, Jis 
Mokina Kitus!

“Vilnis” (iš sausio 3 d.) rašo:
“Naujų Metų išvakarėse p. Grigaitis 

parašė ‘Naujienose’ vedamąjį ‘ant slenks
čio į naujus 'metus.’

“Beveik visas tas rašinys yra bjaurus 
paskvilis ant ištikimo Amerikos draugo, 
Sovietų Sąjungos. j

“Vėl nesuvaldomas pliurpimas prieš 
Sovietų vadovybę, vėl prikaišiojimas 
partnerystės su Hitleriu.

“Joks kitas Chicagos laikraštis, net 
‘Tribune,’ taip bjauriai nerašo.

“Nujausdamas, kad net ‘Naujienų’ 
skaitytojams daros įkyru maitintis tuo 
politiniu sadizmu, p. Grigaitis pats sa
vęs klausia:

“ ‘Kodėl mes apie tai kalbame juk 
tai praeities dalykai? Kalbame tam, kad 
norime geriau pramatyti ateitį. Iš pra
eities reikia mokintis.’

“Asmuo, kuris savo pranašystėmis apie 
Sovietų Sąjungą pasirodė didžiausiu 
žiopliu, nieko negali permatyti. Asmuo, 
kuris taip įkyriai gynė Suomijos balta
gvardiečius, nieko negali permatyti. As
muo, kuris net dabar skaldo lietuvių vie
nybę, nieko negali permatyti.

“‘Naujienos’ drįsta kaltinti Sovietų 
Sąjungą partneriavus su Hitleriu. Į ką 
būtų panašu, jei visi tie, kurie pirmiau 
nesutiko su prezidento Roosevelta poli
tika, pradėtų jį kaltinti 'partneriavime 
su Japonija! Amerika pardavė Japonijai 
daug ko tokio, kuo dabar Japonija ka-

! kia pirkti pirm visų savo 
1 gyvenime reikalingų daik
tų. Bet nusipirkus bonų rei
kia atsiminti ir savo dien
raščio padėtį.

Vasario (Feb.) 1 d. įvyks
ta “Laisvės” bendrovės da
lininkų konvencija. Tad 
kiekvienas dalininkas turi 
dalyvauti suvažiavime. O 
kurie dar neturi “Laisvės” 
bendrovės Šerų, tie privalo 
tuojau įsigyti ir dalyvauti 
konvencijoje.su pilnu spren
džiamu balsu. Tik už $10 
galima patapti “Laisvės” 
bendrovės dalininku ir lei
dėju populiariškiausio Ame
rikos lietuvių dienraščio.

Fašizmo užpulta mūsų 
šalis, Amerika, turi sunau
doti daug medžiagų apsi-

žasties viskas brangsta ir 
kai kurių medžiagų trūksta. 
Todėl ir mūsų dienraštis su
siduria su finansiniais ke
blumais.
rankų 
gijimui 
džiagų.

Jei 
dienraščiui 

!j)roga suaukotume apie $1,- 
000, tai puikiai sustiprintu
me jį finansiniai. Taigi, 
kiekvienas “Laisvės” pa
triotas tuojau turi prisiųs
ti pasveikinimą ir turi pa
sirūpinti, kiek išgalėdamas, 
stambesnę sumą paaukoti.

(Fragmentas iš Baudžiau
ninkų II tomo)

(Tąsa)
Tačiau kitoki pavyzdžiai, 

kitokios mintys ėmė skverb
tis į jo galvą. Jis ėmė pats

• Laisvės” bendrovės kon
venciją ir paaukoti kiek ge- 
lint aukštesnę sumą dien
raščio reikalams.

Konvencijos proga jau 
apdovanojo savo dienraštį: 
Agota Bloznelienė iš Cats
kill, N. Y. $5, Kazys ir Ona 
Nečiunskai iš Brooklyno, 
$2, ir A. Tervydas iš Brook
lyno, $1* Tai jau turime $8, 
o reikia sukelti $l,00Q. Iki 
konvencijos jau tik 3 savai
tės. Tad pasveikinimai ir 
dovanos reikia skubiai siųs
ti.

Konvencija įvyks 1 d. va
sario (Feb.), bus Grand Pa
radise salėse, 
Street, 
Pradžia 10 vai. ryte, 
konvencijos, 
bankietas. Yra paranduotos 
_____ _______  ___ j, vie
na bankietui, antra šokiam. 
Bankietui įžanga $1.50, vien 
tik šokiam — 50c.

Visi turime darbuoti, kad 
bankietas pavyktų. Aišku, 
jog iš anksto reikia įsigyti 
įžangos bilietus, tačiau, rei
kia kalbinti ir kitus žmo
nes, kad dalyvautų suvažia
vimo bankiete.

Pasirūpinkime linksmai 
susitikti konvencijoj ir ban
kiete. O linksmas susitiki
mas bus tada, kai turėsime 
daug gražių pasveikinimų 
su aukomis ir kai turėsime 
pavykusį bankietą.

• P. Buknys.

Jonas Marcinkevičius
save įtikinti, kad kunigų 
vienuolybė, celebatb išlaiky
mas — tai nieko bendro ne
turi nei su katalikybės 
mokslo esme, nei su biblija. 
Kunigai tai tik atranka po

piežiaus kareivių, o kuris 
gi kareivis neturi moterų, 
negeria vyno?

Šitokios mintys, šitoks sa
vęs įtikinėjimas tarytum 
tyčia rodė daug pavyzdžių. 
Vilniaus vyskupijoje ne vie
nas toks, kaip jis gyvena 
šeimyninį gyvenimą, o vys
kupo užklupti jam net pasi
priešino. Nors vyskupas 
juos į bažnyčią neleisdavo 
mišių laikyti, tai jie visi gy
vendavo klebonijose ir iš 
valdžios gaudavo algą.

Pradžioje Michalina my
lėjo jį kaip kunigą, vėliau 
ir jos širdyje, jaunystei be- 
bręstant, dungtelėjo aistra.

— Atvažiuos vyskupas, 
atvažiuos tas chamas ir į 
mane žiūrės kaip į nieką, 
kaip į paprastą vergą, —vėl 
grįžo į jo galvą senos min
tys. — Viešpatie, aš nenoriu 
būti raupsuotasis, nenoriu!

Pro 
318 Grand švietė 

šviesu, 
veršy s 
o nuo 
plaukė 
oras, persunktas šiltos drėg
mės, kad Obločekui net šir
dį suspaudė.

Jei klebonas būtų pakilęs 
ir akyliau žvilgterėjęs pro 
langą, būtų pamatęs, kad 
ir netolimose trobelėse buvo 
sąmyšis. Virė skubus dar
bas, tarp trobų sklido šūka
vimai, kirbinės vaikų šoki
nėjo, lakstė visur, džiaugda
miesi ir pavasariu, ir tuo, 
kad atvažiuos vyskupas, ku
riam jie barstys po kojų gė
les ir iš arti žiūrės į jo vei
dą, kuris anot motinų, yra 
matęs patį viešpatį dievą.

Būtų pamatęs klebonas, 
kad prieangiai ir trobos bu
vo kiaurai atdaros, ant tvo
rų, ant baslių ir ant jaunų 
berželių kabojo tik ką iš
skalbtas ir padžiautas žlug
tas, soduose buvo vėdinami 
patalai, kur ne kur baltavo 
skarelės ir baltos nažutkos.

Visi laukė vyskupo, visi 
džiaugėsi, tikėdamies, kad 
jis jiems padės prieš ponus, 
kad pagaliau ir dievas gal 
vargšams liks gailestinges-

langą į jo kambarį 
saulė. Lauke buvo 
Rodos čia pat vie- 

skardžiai čireno, 
laukų, nuo miško 
gaivus/ pavasario

“Viskas pagal planą!

riauja prieš Ameriką.
“Tačiaus, joks save gerbiąs Amerikos 

žmogus tokių kaltinimų prezidentui Roo- 
seveltųi nedaro, ,

“Sovietų $ąjunga, pirm karo, vedė biz
nį su Vokietija, bet jokio bendro fronto

su VokietijaK nedarė. Kaip tik atbulai. 
Sovietai visą laiką stiprinosi prieš Vokie
tiją. Ir šiandien ta jų stiprybė yra di
džiausia pagalba Amerikai ir Anglijai.

“Tiktai politiniai supuvę menševikai 
to nemato.”

PIRKITE 
APSIGYNIMO 

BONOS

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

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

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

Don’t take this lying down.

nis... Tik vienas ObloČė- 
kas, tarytum smūgio ištik
tas, nebesuvokė ką daryti, 
ką galvoti ir kaip parodyti 
savo akis tiems vargšams, 
tiems, anot jo, chamams ir 
mužikams, kuriuos jis džiu
gino tik pragaro kančiomis.

Liūdnomis ir piktomis 
mintimis jis pažiūrėjo į sie
nos piūvį, į slaptąją dėžę 
pilną sidabro. Kam aš jį 
kroviau? Kam laikau smuk
les, kuriems galams pirkau 
dvarą?

Jai. Aišku, jai, o ji štai ką 
padarė. Moteris baisesnė už 
liūtą. Ji vyrą sudrasko į ga
balus, o kai pasisotina, tai 
vėl staugia, kad vyras ne
begyvas.

Staiga šovė jam į galvą 
išganinga mintis. Karbon- 
koj yra devyni tūkstančiai 
sidabru. Atiduodu jai pusę 
ir tegu ji... nech jon cho
lera!

Ir vėl, kaip anksčiau, at
gavęs savo kleboniškąją po
vyzą ir drąsą, jis išėjo iš 
kambario ir garsiai, net 
langai sudrebėjo, šūktelėjo:

— Michalina!
Gaspadinė įėjo netikėtai 

tyli ir nusižeminus/
— No, tai ką padarei?
— Ar tu labai šito išsi

gandai? Teisybę pasakiau.
—- Teisybė yra ’ aštriau

sias peilis.
— Dovanok 

mierai.
— Ir dievas 

dovanoja.
j— Dovanok...
Obločėkas pajutęs, 

Michalina dvasiniai supliuš
ko ir išsigando,, jau smar
kėjo ir jautė didžiausią ne
apykantą.

— Abudu mudu lygiai ten 
teis. Jei būtum buvusi do
ra...

—- Kazimierai!
— Sakau, jei nebūtum bu

vusi karvė, tai aš šian
dien ... Psiavelna!

—Atkusk, apsigalvok! — 
staiga vėl sužiuro jam tie
siai į akis. .

— Ragana esi, velnias ta
vyje. Manai, inkvizicijos ne
bėra? Sudeginsiu tave!

— Nešūkauk. AŠ šiandien 
pat išvažiuoju. Pasiskandin
siu...

Obločėkas susigriebė per
daug nušnekėjęs.

— No, no, no, Michalina, 
būkim protingi.

— Nelaiminga aš.».
— Aš tau šešis tūkstan

čius sidabrinių... Nusipirk 
dvarą. Tik išvažiuok.

— Nereik man tavo pini
gų,— vėl šlykštumas perbė 
go moters veidu.

(Bus daugiau)

viską

konvencijoje.su
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m nVasario mėnesi įvyks “Laisvės” baza- 
ras. Jį kasmet puošdavo, jam didelės nau
dos atnešdavo moterų dirbiniai, Prašome 
draugių jam padirbėti ir šiefhet ir apie 
darbus pranešti savo skyriui.

Prieš Saulėtekį
t

Nastutė per ištisą naktį ne
miegojo. Verkė iki nusilpo, 
štai, artinasi ir saulėtekis, va
landa, kurioje Nastutės suža
dėtinis, mylimas- Staselis, bus 
nužudytas. Nastutė abiem ran
kom stvėrėsi už galvos, pradė
jo šaukti, lyg kad būtų proto 
netekus, ir balsiai verkti. Bet 
jos šauksmo, išskiriant jos 
kambario sienas, niekas negir
dėjo. O jeigu ir būtu kas gir
dėjęs, niekas nebūtų drįsęs at
jausti bei raminti ją. Nes fa
šistinės Vokietijos didmiesty ir 
oras prisipildęs žmonių deja
vimo atbalsiu. Ir žemė dvokė 
prisigėrus nekaltų ž m o niu 
krąujo. >

Nastutė atsisėdo ant lovosy 
ir giliai užsimąstė. ’Spindulio 
ką tik patekėjusios saulelės 

* skverbėsi per mažytį langelį 
jos kambarį ir bučiavo jos 
ašarotą veidą. Bet tas ją nė 
kiek nežavėjo. Ji mąstė apie 
Staselį, apie jo darbus. Ji pri
siminė, kaip jinai jo maldavo, 
kad jis liautųsi dirbęs priešfa- 
šistinį darbą, nes tai yra pavo- 
jnga. Bet jis griežtai atsisakė, 
aiškindamas jai, kad pavojaus 
nereikia bijotis, kad jo ir jo 
draugų darbas prisiejės prie 
pergalės, prie nušlavimo fašiz
mo nuo žemės skritulio. Taip
gi prisiminė paskutines jo die
nas, kada Staselis buvo kalėji
me ir artinosi jo mirties va
landa. Nastutė ir vėlei Staselio 
maldavo, kad jis atsiprašytų 
Valdžios, gal jį išlaisvintų arba 
pakeistų mirties nuosprendį 
amžinu kalėjimu. Staselis tuo 
pačiu griežtumu vėl atsisakė, 
aiškindamas jai, kad be kalė
jimo, be skausmų ir mirčių 
laisvė nebus iškovota. Ir kad 
jam, kaipo komunistui, mal
dauti pasigailėjimo nuo fašis
tų būtų pažeminimas paties 
savęs ir jo idėjos. Kad už jo 
liekasi draugai, kurie dabar 
yra laisvėje ir dirba priešfa- 
šistinį darbą, ir kad jam, kai
po komunistui, mirtis už laisvę 
nėra baisi. Nastutės gailestis 
staiga pasikeitė į pyktį ir kerš
tą. Jai buvo pikta ant tų, ku
rie atėmė iš jos ir nužudė jos 
mylimą Staselį. Ji norėjo žu- 
deikoms atkeršyti, bet pakol 
kas ji dar nežinojo, kaip.

Nastutė kaip ir visuomet 
nuėjo į dirbtuvę, kur ji dirbo 
prie audimo. Jai šiandien dar
bas nesisekė. Ji kelis kart už- 
veizdos buvo aprėkta už nega
nėtiną paskubą. Nastutei iš 
darbo sugrįžus, slaptais ke

liais, paskutinis Staselio jai 
rašytas laiškas atėjo. Laiške 
.lis, tarp kitko, išreiškė pagei
davimą, kad Nastutė eitų jo 
keliu, užimtų jo vietą priešfa- 
šistiniame darbe. Nastutei atė
jo mintis, kad kaip tik čion ir 
bus jai proga atkeršyti fašis
tams už Staselį. Ji turėjo drą
sos ir energijos užtektinai, bet 
supratimo apie priešfašistinį 
darbą mažai. Ji susijieškojo 
keletą knygelų, kurias Staselis 
buvo jai davęs. Pirmiau jinai 
jų neskaitė, jai buvo nežingei- 
džios, bet dabar ji godžiai 
skaitė ir kuriuos žodžius ar 
sakinius nesuprato, skaitė du 
ir tris sykius. Ji pažinojo ke
lis Staselio draugus, bandė su
sieiti su jais, gauti literatūros 
nuo jų ir kada ji gerai apsi
skaitę, išsilavino, pasijuto tin
kama ir veikimui. Ji įstojo į 
slaptą priešfašistinę organiza
ciją. Organizacijoje buvo 
darbšti ir nebaili. Ji apsiimda
vo ir atlikdavo pavojingiau
sius darbus. Dirbtuvėj ji daug 
literatūros išplatindavo ir jai 
pavyko dirbtuvėje suorgani
zuoti branduolys kovojančių 
prieš fašizmą. Branduolys 
sparčiai augo nariais ir veikla 
iki įsiskverbė valdžios šnipas.

Vieną vakarą susirinko 
draugai į jos kambarėlį pasi
tarti. Jiems besitariant, besi
kalbant. t atsarginis draugas 
pabeldė į jų duris, duodamas 
suprasti pavojų. Nastutė, dėl 
atsargos, turėjo prirengus lan
gą draugams išeiti slaptai į 
lauką. Iki policija išvertė jos 
kambario duris visiems pasi
sekė pabėgti ir pasislėpti, iš
skiriant Nastutę—ji skubiai 
ant krosnies degino popieras. 
Policijantai kambarį iškrėtė, 
viską išvartė ir nieko nesura
do, bet vistiek areštavo Naš
lutę. ’

Nastutę' nuvežė į policijos 
stotį. Policijos viršyla klausi
nėjo jos apie priešfašistinę 
veiklą. Jis žadėjo jai laisvę, 
jeigu ji pasakys, ką ji žino bei 
išduos savo draugus. Ji taip 
pat griežtai atsisakė. Tada iš 
kito kambario atėjo du poli- 
cistai. Vienas su šautuvo drūt
galiu drožė jai per veidą. Ji 
sudejavo ir parpuolė, kraujas 
tekėjo iš burnos ir nosies. Ta
da abudu, policistai mušė, ko
jomis spardė, ir reikalavo, kad 
ji išduotų kitus. Nastutė kie
tai sugniaužė rankas ir sukan
dus dantimis kentėjo iki nual
po. Tada policistas atnešė 
viedrą šalto vandens, užpylė

Aliejaus pramonės darbininkų 
Paranka® Edwin S. Smith, 
« ampa® i® Miss Ita Bergin.

organizuotojų į CIO 
perkasi apsigynimo

jai ant galvos. Ji atsigavo, ati
darė akis ir bandė pasikelti 
nuo žemes. Bet policistai, kaip 
laukiniai žvėrys, puolėsi prie 
jos ir vėl, dar skaudžiau kan
kino ją. Jie atlupinėjo jai nuo 
pirštų nagus, su d ru tu va is ba
de jos kojas ir rankas, krau
jas liejosi iš , žaizdų. Ji tylė
jo ir kentėjo iki vėlei nualpo. 
Kada ji atbudo, ji gulėjo ant 
šaltos žemės kalėjime ir bai
siai ją visą skaudėjo. Ji nu
šliaužė į kampą, kur buvo pa
mesta truputis šiaudų ir kele
tas suplyšusių purvinų skudu
rų. Ji atsigulė ant jų.

Ryte sargas atnešė kokio 
tai skystimo i)- truputį juodos 
duonos. Nastutė valgio visai 
nelietė.

Sekančią dieną įvyko teis
mas, kuris tęsėsi apie penkio
lika minučių. Nastutę vedė į 
teismabutį. Ji buvo nepanaši į 
jauną žmogystę. Jos gražiai 
nuaugęs liesas kūnas sužalo
tas. Gražus, buvęs baltai rau
donas, veidas pajuodavęs ir 
krauju apskretęs. Didelės juo
dos akys užtinusios. Kaštano 
spalvos plaukai nudažyti rau
donai krauju ir sulipę į kaulą. 
Ji buvo taip silpna, kad beei
dama keletą kartu sukniubo. 
Policistas su šautuvo drūtgaliu 
mušdamas ir badydamas pri
keldavo ją. Nacių policistui to
ki įvykiai paprasta, kasdieni
niai, jis su jais apsipratęs.

Teisme Nastutę vertė prisi
pažinti prie kaltės, išduoti 
draugus. Ji, kaip ir pirmiąu, 
atsisakė.

Jokių įrodymų, jokių faktų 
jos prasikaltimo nesurado. Bet 
vistiek ją nuteisė mirčiai, se
kančią naktį bus nužudyta. Ji 
išklausė mirties nuosprendį 
šaltai, be baimės, be mažiau
sio susijaudinimo, gerai pino
dama, kad iš fašistinės valsty
bės nieko kito tikėtis negali
ma.

Po teismo parvedė ją į kalė
jimą. Ji ir vėl susirietus atsi
gulė ant tų pačių kruvinų šiau
dų ir laukė, kada ateis valan
da, sargas ją pašauks ir pasa
kys: “Laikas jau atėjo, ręng- 
kis prie mirties.”

Ją paskutiniu sykiu atlankė 
jos giminaitė ir į ausį jai pa
šnabždėjo naujieną, kad per
eitą naktį jos draugai sugavo 
ir nudėjo šnipą, Nastutės išda
viką. Nastutės veidas pralinks
mėjo, nusišypsojo ir pro suti
nusias lūpas prakošė: . “Vienu 
šunim bus mažiau. Gal ne vie
nas priešfašistas žuvo dėl to 
Judošiaus.”

Nastutė palengva ėjo į žu
dymo vietą, paskutiniu sykiu 
žiūrėjo į gamtą, į auštantį ry-

Sovietų Sąjungos moterys perima farmų darbus nuo 
vyrų, kurie dabar labai užimti vijimu Hitlerio ar
mijų iš Rusijos žemės.

Sovietines Moterys į 
Pasaulio .Moteris

Po tuo antgalviu už savai- 
tės-kitos turėsime naują bro- 
šiūrą-knygelę, Viri bus labai 
dideliu įdėliu į mūsų bėga
mosios literatūros sandėlį.

Brošiūroj tilps Sovietijos 
didžiųjų moterų atsišaukimai į 
amerikietes ir viso pasaulio 
moteris ir žymiųjų amerikie
čių atsiliepimai į tą atsišauki
mą. Sa/’o atsišaukime Sovietų 
Sąjungos didvyrės sakė:

“^Brangios sesės, moterys vi
same pasaulyje!”

“Mūsų laisvė, likimas mūs 
mylimų kūdikių, brolių, vyrų 
ir mylimųjų randasi mūsų ran
kose.”

Tie jų stebėtini, tarsi pra
našingi žodžiai lyg veidrodyje 
rado atspindį mūsų šalies ge
riausių moterų sąmonėj, su
jaudino sielą, šimtai moterų 
organizacijų, tūkstančiai ge
riausiu jų veikėjų metėsi dar
ban rinkti aukas Sovietų Są
jungos medi kalei pagalbai,

tą, į besiartinantį saulėtekį.
Kada jai budelis rišo akis, 

ji balsiai sušuko: “Jūs užmu- 
šite mane, bet mano idėjos 
neužmušite. Užmušėte mano 
mylimą, aš su dešimts naujų 
stojau jo vietoj, taipgi kita 
dešimts štos mano vietoj.” 
Staiga atlėkė kulka, pervėrė 
jos širdį. Ji kraujais apsipylus 
krito ant žemės ir gyvybė už
geso.

Našlaite.

Truputį Apie Šaltį
Geriausias būdas gydyt šaltį, tai tolimu ir nedraugiš

ku būdu. Neprisipratink prie šalčių, nes jie tikrai pasi- 
i naudos tavimi. Nekurie žmonės tik ir šneka apie paga
vimą šalčio — ot ir šaltis juos pagauna. Jis užklumpa, 
kada jie yra pavargę, arba persivalgę, arba su užkie
tėjusiais viduriais. Skaitlinės parodo, kad paprasti šal
čiai padaro daugiausia nuostolių, negu kokia kita liga, 
šaltis yra užkrečiamas, jį galima perduoti kitam. Jei 
turi šaltį, saugokis, neužkrės,k kito. Kosint ar čiaudant 
užsidenk burną skepetaite. Suteptas skepetaites nemai
šyk su kitais skalbiniais, jas reikia skalbti ir sterilizuo
ti paskirai.

Galima labai pigiai nusipirkti popierinius “face tis
sues” ir vartoti vietoje skepetaičių.

Mokyklos Vaiko Valgis
Mokyklų atsidarymas reiškia, jog vasaros laisvė vai

kams pasibaigė — vaikai ir mergaitės turi atsiduoti 
vienodam veikimui, kur .kiekvienas žingsnis užžiūri- 
mas — išskyrus valgį. Visą vasarą motinos prižiūrėjo 
jų valgį — jos žiūrėjo, jog per pietus ant stalo būtų 
daržovių, ir iš jų vaikai stiprėjo. Dabar vaikai arba ne
šasi savo valgį arba perka mokyklos valgykloj. Pasta
ram atsitikime-turėtų būti tinkamas sudarymas valgio,

mėgsti raudonarmiečiams šil
tus drabužius ir savo darbu 
padėti nugalėti baisų priešą 
fašizmą—tą priešą, kuris už 
kelių mėnesių, kaip ta barš
kančioji gyvatė, iš pasalų smo
gė savo mirtingu gyliu mūsų 
šaliai gruodžio 7-tą, Perlų 
Uoste.

“Mūsų laisvė, likimas mūs... 
mylimųjų randasi mūsų ranko
se . . .” buvo tarti rugsėjo 7-tą, 
Maskvoj. Ne visos amerikietės 
tada pilnai suprato reikšmę tų 
žodžių, jog Sovietų Sąjungos 
kova yra mūsų4 kova, jog jos 
pergalė bus sykiu ir mūsų per
galė. Bet gruodžio 7-tos įvy
kiai visoms atidengė gilų 
reikšmingumą to Sovietijos 
moterų atsišaukimo—visoms, 
kurios turi sveiką protavimą 
ir netarnauja Ašies penktajai 
kolonai, arba nėra nekaltomis 
aukomis pronaciškos melagin
gos spaudos.

Kad išvaikyti paskiausi še
šėlį pronaciškų nuodų iš lietu
vių sąmonės, kad gauti naujo 
Įkvėpimo^ svarbioms pareigoms 
savo šalies gynime, kiekvienas 
lietuvis-lietuvė turėtų tą bro- 
šiūraitę įsigyti ir perskaityti. 
Veikėjai—moterys ir vyrai— 
kolonijose turėtų energiškiau- 
sia pasidarbuoti jos paskleidi
me lietuviuose. *

Knygelė bus 32 puslapių, 
parsiduos po 5c. Spausdinama 
dienraščio “Vilnies” spaustu

Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie* 
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubile* 
jaus metai ir išėjo iš spAudos Moterį Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su- 
rengkite moterų vakarus-mitingus.

vėj, Chicagoj. Leidžia Lietuvių 
Literatūros Draugijos Moterų 
Skyrius. -> .

Motery Atydai
Pirmosios Pagalbos pamo

koj prasidės trečiadienio va
kare, sausio 7 d., 8 vai. vak. 
Eastern District High School 
patalpose, Marcy A’>e ir Rod- 
new St., Brooklyn, N. Y.

Moterų Apšvietus Kliubo 
narės ir pašalinės moterys, 
kurios įdomauja prasilavint 
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. Pamokas veltui.

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

Komisija.

Slaugės Atlieka Didelę ■ 
Pareigą Šaliai

Dar prieš Amerikos užpuo
limą per fašistines Ašies vals
tybes, ramiu laiku, prie Jung
tinių Valstijų ginkluotų jėgų 
dirbo virš 5,000 Raudonojo 
Kryžiaus slaugių. Dabar, ka
ro laiku,. tūkstančiai ir tūks
tančiai daugiau slaugių turės 
būti prie teikimo pagalbos ka
riams.

Ateis Tie Laikai
Ai- jau greit, ar negreit, 
Bet ateis tie laikai,

Kai karu nebebus.
Kai peštynės, vaidai,
Ir durtuvai, kardai, »

Su šautuvais pražus;
Kai žydės tarp žmonių 
Sutikimas gražus.

Kai turtuolių nebus,
Bet nebus ir vargšų,
Kai plutų nebetrauks
Viens kitam iš dantų.

Ką kiekvienas turės,
Tą jis duos ir kitiems,
Ir ne taip, kaip dabar—arti-

[miems, 
Bet visiems.

Tad ant žemės visur '
Laimė, meilė bujos.
Tad žiaurioji tamsa
Išvyta bus šviesos.

Tad gamtos paslaptis 
Visi žmonės supras, 
Tad net gamtą įveiks, 
Nemarumą atras.

(šias eiles, atsiuntė M. Ja
nonienė, pažymėdama, kad jos 
buvo parašytos jos sūnaus Ju
liaus dar 1913 m.

Sk. Ved.)

laiko šiltą ar šaltą skystimą, žiūrint, kokio reikalinga — 
lemonadą, vaisių skystimą arba pieną šiltam ore. Pa
maišyk užkandžius dedant kitokias duonas — kvietinę, 
sėlenų, ąrba garu keptą — rudą, taipgi įdedant kitokių 
mėsų. Pridėk mažų sėlenų bandukių — vaikams tinka, 
kuriose esti datulių. Taipgi laiks nuo laiko pridėjimas 
gatavų valgymui grūdinių maistų patiks. Kiaušinius ga
lima priruošti keletu būdų — kietai virtus, kimštus ar
ba pjaustytus ant duonos. Prieskoniui — vaisių žalių 
arba virtų. Taipgi gerai pudingai, kaip komų, ryžių, 
kiaušinienės, arba želatino, arba pyragaičių su vaisiais.

F. L. I. S.

Seimininkių Svarbi Role 
Apsigynime

Emma Feeney, neseniai paskirta New Yorko Vals
tijos Dietetikų Sąjungos apsigynimo komiteto pirmi
ninke, sako, jog šeimininkės turi labai svarbią rolę 
apsigynime — savo virtuvėse. Ji sakė:

“Jei kiekviena šeimininkė nuodugniai susipažintų su 
klausimu, .ką jos šeimyna turėtų valgyti, valstybei 
nereikėtų rūpintis apie nedamaitinimą. Moterys šian
dien žino kur kas daugiau, negu, sakysime, prieš 20 
metų, vienok jos dar daug turi išmokti.”

kad būtų užtektinais maistingas. Jeigu reikia užkandį i P-lė Feeney, Pratt Instituto namų vedimo mokslo ir 
neštis motinos žino, ką įduoda, bet petikros ar bus su-1 dailės fąkulteto narė, sako, kad reikia surasti būdus 
valgyta. Jos tikslu turi būti prirengti valgį taip, kad bū-! perduoti moterims tą žinybą apie maisto vertybes leng-
tų skanus ir patraukiantis, ir duoti įvairų, turintį me
džiagas reikalingas vaiko augimui.

Galit prirengti vaiko mokyklos pietus ir sudėti į gra
žias dėžutes, kokių galima šiandien pirkti, kuriose su
dėjimo problema pasidaro lengva. Thermos bonkos už-

vu būdu. Ji sugestavo pagaminti lenteles, ant kurių 
akį užmetus Šeimininkė galėtų matyti, kiek kokio mais
to būtina Žmogaus sveikatos palaikymui, kokiame mais
to produkte kiek randasi geležies, kalkių ir kitokių mi
neralų bei vitaminų.

Susipažinkite!
-------- ■ -

“Laisvės” jubilėjiniame skai
tytojų gavimo vajuje veikliai 
dalyvavo Lietuvių Literatūros 
Draugijos 20-tos kuopos Mote
rų Skyrius, užbaigęs lenktynes 
15-tu iš 77 vajininkų. Nors 
joms nepavyko dovanų laimė- 

;ti, vienok surinko virš 800 
! punktų, kas yra gražiu pasi
darbavimu iš nedidžiausios 
lietuvių kolonijos, neturinčios 
apylinkėse labai artimų lietu
viškų susiedijų.

J. K. Navalinskienė
Pasidarbavusių Moterų Sky

riaus kreditui eilėse, kaip teko 
patirti, buvo J. K. Navalins
kienė. Ji darbavosi pati, ji 
mobilizavosi talkon kitas 
drauges. Tam, kaip išsireiškė

iji pati, darbavosi keliais su- 
į metimais:

Kad paskleisti “Laisvę”, 
i vienintelį lietuvišką teisingų 
! žinių teikėją dienraštį rytinė
se valstijose, kaipo stipriausi 
įrankį prieš nacių penktakolo- 
niečius Amerikos lietuviuose;

Kad aprūpinti savo koloni
jos lietuvius geriausiu laikraš
čiu ;

. Kad iškelti savo LLD Mote
rų Skyriaus vardą, kuris ir ki
tose kultūrinio ir abelnai vi
suomeniško darbo srityse turi 
didelių nuopelnų;

Kad p^kstinti ir kitų ko
lonijų drauges į organizuotą 
ir savystovę veiklą. ,

Reikia priminti, jog šis yra 
ne vienintelis jos darbas ar 
nuopelnas. “Tiesoje,” LDS or
gane už sausio 1-mą, ^ių me
tų, mūsų Moterų Skyriaus na
rė J. K. Navalinskienė stovi 
antra naujų narių į LDS ga
vėjų sąraše iš virš šimto dar
buotojų, gavus 20 narių. Ją 
pralenkęs tik d. J. Burba, ku
ris darbuojasi So. Bostone, 
daugeriopai didesnėj lietuvių 
kolonijoj už Binghamtoną.

B-lė.

r
Naujos uniformos tarnautojom apsigynime: kairėj— 

padėjėjoms ligoninėse, o dešinėj—-kareiviu centrų 

darbininkėms. Abi iš praktiškų, skalbiamų budimų.
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i Nematomoji Priešo Armija Paterson, N. J.
Rašo VAL. SŪNUS

(Tąsa)
Chicagoj areštuotas Gestapo agentas, 

kuris tardant prisipažino, kad jis yra 
Heinrich Peter Fassbender, 25 metų, va
dinąs savę taipgi Harry Smith, gimęs 
Duesseldorfe, Vokietijoj. Jis prisipaži
no, kad jis Gestapo agentu yra nuo 1935 
metų. Pirmiau šnipavo Ispanijoj, Bel
gijoj ir vėliau perkeltas į Jungtines Vals
tijas.

1938 metais tardant Arnoldą Gindrich, 
jis pareiškė:
- “Mažiau, kaip metai laiko, kaip Vokie
tijos šnipavimas smarkiai pradėjo veik
ti Jungtinėse Valstijose. Bėgyje metų 
Gestapo viena sekcija pridėjo tris sky
rius, būtent: No. 23, No. 24 ir No. 25 ir 
visi trys sukoncentruoti šnipinėti Jung
tinėse Valstijose.

“No. 23 veda šnipavimą industrijoj, 
gamyboj, kad sužinoti Amerikos gamy
bos slaptybes.

“No. 24 sukoncentravo šnipavimą vien 
militariais klausimais.

“No. 25 specializuojasi nacių propa
gandos skleidimu.”

Donald E. Keyhoe ir Jahn Joy Daly 
“American” žurnale štai ką iškėlė vie
šumon: ' f

“Vieną dieną holandas, gyvenąs New 
Yorke, 1940 metais, buvo nustebęs, kada 
jį aplankė biznierius, kurį jis pažino Rot- 
terdame.

“-Tavo brolis yra koncentracijos kem
pėj, — sakė atėjęs biznierius, — jeigu tu 
darysi taip, kaip Gestapo tau įsakys, tai 
jis bus laisvas, o jeigu darysi priešingai, 
tai jam bus blogai. Matai, naciai turi 
visų holandų surašą, kurie yra Ameriko
je. Jie suima jų gimines tėviškėj ir ver
čia amerikiečius atlikti tą, ką ,Gestapo 
nori.” <

Vėliau tas holandietis sužinojo, kad 
jis buvo ne vienas aplankytas su pana
šia misija. Gilesnis tyrimas parodė, kad 
tas Rotterdamo biznierius holandas taip 
pat veikė Gestapo spiriamas tarpe savo 
tautiečių, nes naciai buvo suėmę jo žmo
ną ir vaikus Holandijbj ir ruošėsi juos 
nužudyti, jeigu jis neatliks jam įsaky
tas pareigas.

Tas parodo, kaip naciai greta tų šni
pų, kurie tarnauja iš savo valios arba už 
pinigus, dar priverčia kitus žmones prieš 
jų norą tarnauti nacianis, nes jie perse
kioja jų gimines. Tų davinių turi užtek
tinai Amerikos federaliai žmonės ir An
glijos kontr-šnipavimo departmentas.

Pagalba šių teroristinių metodų na
ciai suorganizavo pagalbinius savo agen
tų tinklus Jungtinėse Valstijose atlikti 
šnipavimo ir sabotažo darbus... šie pa
galbiniai šnipai organizuojami ne tarpe • 
vokiečių, bet dažniausiai tarpe žmonių, 
kurių šalis naciai pavergė.
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ris 1914-1918 metų kare buvo komandie- 
rium kaizerio submarino. Ant Vokieti
jos konsulo lakšto, rugsėjo 17, 1937 me
tais, Spiegei parašė laišką Horn Hans 
Ackermanui, redaktoriui “Texas Her
ald,” Taylor, Texas, pranešdamas, kad 
konsulo pagalbininkas Dr. Wendler ma
tysis su tuom redaktorium ir aptars laik
raščio pakraipą.

Bostone buvęs nacių konsulas Dr. Her
bert Scholz, liepos -22, 1939 metais, taip 
pat ant konsulo lakšto rašė instrukcijas 
Dr. Henry F. Auhagen, redaktoriui “Fo
rum” ir “Challenge,” pareikšdamas, kacL 
tie laikraščiai “pagerėjo” po pasimatymo 
su konsulu.

Nėra abejonės, kad ir tūli lietuviški 
laikraščiai buvo susirišę su nacių kon
sulais ir atstovais, kurie persispausdin
davo iš Lietuvoj leidžiamų nacių laik
raščių propagandą, ištisus straipsnius, 
kaipo dokumentus; kurie talpino nacių 
propagandą, paruoštą Berlyne, Lisbone, 
Šveicarijoj ir kitur.

Pirm karo pradžios kiekvienas nacių 
Vokietijos, fašistinės Italijos ir grobikiš
kos Japonijos laivas, atplaukdamas į 
Amerikos portus, atveždavo propagandą, 
kuri gausiai buvo platinama Amerikoj. 
Tai paliudija* ir Oscar C. Pfaus laiškas 
prisiųstas iš Hamburgo, Vokietijos, ku
ris rašytas gruodžio 9 d., 1940 metais, ir 
antrašuotas Amerikoj — “Deutscher 
Fichte Bund” ir kurio fotostatas tilpo 
“Freedom of Democracy” leidinyje 
“THE GESTAPO.”

Tame laiške Hitlerio agentas, tarpe 
kitko, rašo:

“Mes džiaugiamės, kad mūsų medžia
ga taip sveikinama tarpe jūsų prietelių. 
Aš kreipiu specialės atydos visada siųsti 
mano amerikoniškiems prietęliams lite
ratūrą ir ypatingai parinktą amerikie
čiams. Iš tikrųjų, man labai smagu ži
noti, kad tas taip įvertinama. Malonėki
te greitai vėl parašyti. Aš visada su uk- 
vata pasitarnausiu jums.” Ir padavė savo 
antrašą į Hamburgą, kuriuomi prašė su
sirašinėti.

Nacių Vokietijos konsulai Amerikoj 
kontroliavo vokiškus laikraščius ir dėjo 
pastangų kontroliuoti tūlus anglų kal
boj. Vietomis jiems tas vyko. Jie suži
nodavo, kas yra redaktoriai tų laikraš
čių, užmegzdavo ryšius, papirkdavo.

Kaip pavyzdį, galime privesti porą fak
tų: New Orleans mieste, Louisiana, na
cių konsulu buvo Baron von Spiegel, ku-

Bet naciai griežtai saugojo, kad iš A- 
merikos nebūtų rašoma laiškai į Vokie
tiją apie mūsų šalyj žmonių gyvenimą. 
“The Gestapo” paduoda tokį faktą. Vie
nas jaunas vokietys, apsigyvenęs Jungti
nėse Valstijose, rašydamas’savo mylimai 
merginai į Vokietiją, tarpe kitko sakė:

“Aš myliu čia gyventi. Visai skirtin
gai — čia yra laisvė žodžio, tu gali kal
bėti, ką ųori.” Ir štai jis gauna iš Ber
lyno nuo Gestapo (Hitlerio šnipų) laišką, - 
rašytą vasario 1, 1937 metais, kuris 
skamba:

“Brangus pone: Po išpgzaminavimo 
jūsų laiško, rašyto panelei..., gyvenan
čiai Berlyne,... gatvė, No. 10, mes rei- 
kalaujaifie jus tuojau nutraukti su ja 
bent kokį susirašinėjimą. Priešingai, mes 
būsime padėtyje imtis prieš tą panelę 
žygių..., kaip ir prieš jus pačius.”

Hitlerio agentai grūmojo persekioti ne 
vien tą merginą, kuri gauna laiškus apie 
Amerikos demokratinę laisvę, bet net tą 
vokietį, kuris gyvena Amerikoj. •

(Bus daugiau)

Pagelba U.S.S.R. Medikalei 
Pagelbai. Patersoniečių Pasi
rengimas Apsigynimui nuo

Priešo Atakų iš Viršaus 
Darbai Karinesę ir Nekarinėse 

Industrijose
Patersone yra susiorganiza

vęs tarptautinis komitetas dė
lei teikimo medikalės pagel
bės Sovietų Sąjungai, į kurį 
įeina keletas žymesnių gydy
tojų ir šiaip visa eilė žymes
nių piliečių. Tad galima tikė
tis, kad šis komitetas savo už
duotį atliks atatinkamai.

Nors lietuviai į tą komite
tą neįeina, bet ir lietuviai nuo 
to prakilnaus darbo neatsilie
ka. Pinigais surinkom ir pa- 
siuntėm į lietuvių komitetą 
virš $60.00. Taipgi moterys 
surinko virš $30 dėlei vil
nų nupirkimo ir numezgė 14 
svederių, o likusius pinigus 
pasiuntė Brooklyn© moterų su
organizuotam kliubui dėlei 
svederių mezgimo. Taipgi šio
mis dienomis dalinai farmeris 
P. Augutis paaukavo dėlei vil
nų $1.80. Taipgi dd. moterys
M. Aliukonienė ir S. Bimbie- 
nė ir ant toliau renka aukas 
virš minėtam tikslui. Tad ku
rie neprisidėjote su auka, esat- 
prašomi, kad priduotumėt au
kas minimom draugėm.

Bet darbas mūsų su tuom 
dar neužsibaigia. ALDLD 84 
kp. ir LDS 123 kp. dėlei U. 
S.S.R. medikalės pagelbos 
rengia vakarienę 24 d. sau
sio, šeštadienį, 8-tą vai. vaka
re, 62 Lafayette St., Paterson,
N. J. Ir už vakarienę ypatai 
nustatyta tik $1.

Tad kurie norite prisidėti 
prie šio prakilnaus tikslo, esat 
prašomi nusipirkti tikietus iš 
anksto pas rengimo komitetą.

Apsigynimas
Kadangi Patersonas patapo 

karinių orlaivių dirbimo vienu 
iš žymesnių vietų, tad ir rei
kia, kad būtų apsaugotas nuo 
priešo atakų iš oro. Todėl da
bar apie Patersoną atatinka
mose vietose yra statomos 
priešorlaivinės kanuolės, ir 
privesta nemažai kareivių, 
kad gynus Patersoną nuo prie
šo atakų.

Darbai
Patersone ir jo apylinkėje 

dabar randasi penkios orlai
vių dirbimo dirbtuvės ir jose 
dirba veik visuose departmen- 
tuose visas 24 valand. į parą 
per 7 dienas į savaitę. Ta
čiau yra sakoma, kad produk
cija nėra išvystyta iki reikia
mos aukštumos dėlei tam tik
rų medžiagų trūkumo. Bet 
yra tikimasi, kad medžiagų 
trūkumas bus išlygintas ir pro
dukcija bus išvystyta iki maxi
mum.

Darbininkai dirbdami or
laivių išdirbystėj ir šiuo lai
ku pasidaro geras algas, o 
ypatingai mechanikai, tad sa
vaime suprantama, kad jų me
džiaginės apystovos yra iški
lusios ant aukštesnio laipsnio. 
Todėl kalėdinių dovanų pirki-

kūmo ir prisidėjimo prie ša
lies gynimo. Reikia parodyt 
priešams, kad mūsų preziden
tas eina su Amerikos liaudžia, 
o liaudis su savo prezidentu. 
Mes lietuviai irgi esame da
lis Amerikos tos pačios liau-

pasilinksminimų sueigos. Pra
leidžiant senus metus ir pasi
tinkant naujus, 1942, mes jer- 
siečiai turėjome sueigą pas A. 
Matulį. Susirinko gražus būrys 
svečių. Laike besivaišinimo, A. 
žavišus savo kalboje prisiminė

dies, taigi ir mes turime pa
rodyt, kad ir mes imame dalį
atsakomybės dėlei apgynimo 
amerikiečių ir kitų šalių lais
vės, užpultų ir pavergtų per 
fašistinius barbarus.

Kadangi jau kituose mies
tuose yra susitvėrę ne tik 
tarptautinės, bet ir tautinės 
grupės dėlei šalies gynimo, 
tai ir Patersone. yra jau su
tvertas tarptautinis komitetas 
dėlei šalies gynimo. Tad aš 
siūlau, kad ir Patersono lie
tuviai per savo draugijų susi
rinkimus išrinktų atstovus ir 
sušauktų draugijų atstovų su
sirinkimą dėlei apsvarstymo, 
kaip ir su kuom mes, Pater
son^ lietuviai, galėtumėm pri
sidėt prie Amerikos ir kitų 
šalių laisvės apgynimo.

J. Bimba.

Gardner, Mass.
Gruodžio 6 d., Lietuvių Pi

liečių Kliube buvo surengta

ir apie medikalę pagelbą So
vietų armijai. Augutis, Kuz-

mickas iš Harrison, N. J., ir 
A. Matulis savo kalbose drg. 
žavišo kalbą parėmė ir ^sve
čiai tam karštai pritarė, bu- 
mesdami $36.25 aukų.

Aukąvo: J. B. P ase r pakis 
$10; A. žavišus, K. Maziliaus
kas ir A. S. Matuliai po $5;

(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- 
sį ir pavargusį protavimą. Kelis sykius 
perskaitęs, pradėsi suprasti save ir ki
tus. O kaip vartoti pasekmingai savo 
protavimo pajėgą, sužinojimo kaip daug 
klaidų ir nelaimių įvyksta gyvenime dėl 
nežinystės. Daug nesupratimų ir nesma
gumų įvyksta. Vyras pykstasi su žmona; 
tėvai pykstasi ąu vaikais; brolis pešasi su 
broliu; kaimynai 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 tamstai 
šviesos kambarį, kur prisipildę tos šviesos galėsite būt galingais ir galė
site tvarkyti žmoniškai ir linksmai savo gyvenimą. Tada būsi visur tin
kamas ir gerbiamas.

Brangus Broli ir Sese! Ar tamsta žinai, kad turi didžiausį pasaulyj san
dėlį, bet laikai jį tuščią. Turbūt nežinai nei kur jis randasi. Apie savo 
tą sandėlį, turbūt mažai težinai. Sandėlis tai yra žmogus—tamsta. Min-

didelė vakarienė. Tai pirmas 
svarbus parengimas, kurį su
rengė ALDLD 53 kp. jau per 
goroką laiką. .Komitete dar
bavosi _ __________
nė, O. Šleivienė. Draugai: A. dėlį tuščią, tai tokio namuose viešpatauja nelaimės, ligos, skurdas ir trum- 
Rainis 

Per
ma aukos dėl
pagelbos Sovietų Sąjungai, ir nimų.

draugės O. Balsevičie-

ir A. Glebavičius.
vakarienę buvo renka- 

medikališkos.

mūsų kolonija tame reikale I 
puikiai pasidarbavo, nes su
rinkta aukų $45.75, o ALDLD 
kuopa aukavo $20 iš pelno 
nuo vakarienės. Tai buvo pa
siųsta $65.75.

Taipgi kuopa yra labai dė
kinga draugei E. Punienei už į 
puikias rankdarbio pirštines, 
kurias ji aukavo.

Sekanti aukavo:
Po $10: J. Prunskas ir L. 

Prūsaitis; $5—K. Balsiavičius, 
$2: M. šleiva, V. Bartulis, 
F. Mazolis; $1: S. Rasimavi- 
čius, A. Rainys, A. Glebavi-
čius, A. Žekonis, S. M. Bra- 
žauskas, S. Yakubenas, M. 
Narbutas, J. Bernaitis, J. Kas
putis; 50c.: B. Netselienė, A. 
Strausienė, K. Aųkštikalnienė, 
L. Evaniuk, A. Butkienė, J.
Gronskis,' J. Aukštikalnis, P. 
Bukys, P. Kuliaskas ir F. Net- 
zel; 25c.: A. Adomaitis, A. 
šlekis ir J. Vaitiekus.

Literatūros kuopa pasirodė, 
kad gali gana puikiai veikti-f 
Tai neužmirškite aktyvišnai 
veikti visados, nes dabarti
niuose laikuose jūsų veikimas 
reiškia labai daug.

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

pas amžius. . •
Knygelė RAKTAS Į GYVENIMĄ, tai yra KURSAS, mokinimui žmonių 

pschichologijos. Rinkinys gyvenimui pamokų iš skirtingų kraštų ir skir
tingų pasaulinės reputacijos mokslo vyrų. Rasite daugybę gerų pamoku

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 STEBŪKLAS ir daugumas kitų dalykų, čia neturime vietos vi
sus išvardinti. Knygelė RAKTAS I GYVENIMĄ, tai yra pirmutinė ir vie
natinė pasaulyje lietuvių kalboje, kuri paduoda tikrus faktus ir teisin
gus pamokinimus. Isitėmykit 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 I GYVENIMĄ užyes 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 | 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.

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

Vardas ................................................................................................. ......... ..
Gatvė .

Miestas

RAKTAS,

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

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

Šiem trim darbininkam, kaip matomų) iš jų išvaizdos, unija atnešė linksmas 
Kalėdas, Restauranų Unijos Lokalo 42, New Yorke, viršininkas Elmer Hauk iš
dalina po $850 užvilktų algų. Ką jie su* tais pinigais darys—nežinia. Gal pirks 
apsigynimo bondsus, gal pasimokęs rendą, gal tik panaudos brangstančio pra
gyvenimo lėšoms padengti. Bet žinoma tas, kad Shanty Restauranų firma gavo 
ger$ pamoką, kad kovoti prieš unijizmą brangiai atsieina. Tie darbininkai bu
vo pravaryti iš darbo už unijizmą.

I mas ir persiuntimas, * kaip 
'j krautuvininkai ir paštas atžy
mi, šiemet buvo rekordiniai.

Bet šis gerbūvis yra tik ka
rines industrijos darbininkam. 
Pavyzdžiui, audimo pramonės 
darbininkai ant šių Kalėdij tu
rėjo dar vienu inčiu pristriu- 
kįnt diržus, kad suveržus kie
čiau pilvus iš priežasties pra
gyvenimo pakilimo, o darbų 
sumažėjimo, kad alkis pilve 
nepradėt šokt “šventos Ago
tos šokį.”

Savo laiku buvo rašyta, kad 
d. V. Prapiestienei buvo pa
daryta operacija ir sunkiai 
sirgo.*

Bet dabar jau galima at
žymėti, kad V. P. kritiška pa
dėtis praėjo, ir ligonė jau 
pradeda po biskį pavaikščiot.

Ir neužilgo tikimės matyt 
visiškai sveiką.

Mūsų prezidentas Roosevel- 
tas yra iškėlęs obalsį, dėlei 
sekmingesnio. šalies apgynimo, 
reikalingumo kaip vyrų, taip 
moterų, net irvaikų, solidariš-

Lietuvių Moterų Kliubas su
rengė prakalbas gruodžio 11. 
Kalbėjo draugė Sasna ir pui
kiai nupiešė sujudimą pasau
lyje. Ji taipgi mumis supa
žindino su veikimu kitų mo
terų kitose kolonijose. Pra
kalbos buvo labai pasekmin
gos.

Draugė Sasna prašė, kad 
publika paaukautų nors kiek 
dėl to svarbaus reikalo—me- 
dikališkos pagalbos Sovietų 
Sąjungai. Buvo renkamos au
kos ir sekanti aukavo:

$2—V. Bartulis; 50c.—A. 
Rainys ir M. šleiva; 25c. — 
A. Strausienė, K. Aukštikal- 
nienė, O. šleivienė, J. Grans- 
kis, A. Kulvitienė, J. Berna- 
dys, A. Puida, J. Aukštikal
nis, •’ A. Glebavičius, J. Kula- 
ckas, M. šliekienė, B. Netze- 
lienė. 30c. aukavo A. Gru- 
binskas. Smulkių $2.84. Viso 
$9.14.

Visiems už aukas esame la
bai dėkingos.

Moterų Kliubo sekantis su
sirinkimas įvyks sausio 8. Vi
sos moterys stengkites atsilan
kyti, nes -bus renkama nauja 
valdyba dėl 1942 metų.

L. J. E.

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH ;

Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn.
4*

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir

Sekmadienių Vakarais #
Or5 Penkių Kavalky Orkestrą Šokiams

Specialiai prisiruošę priimti svečius
—4

Jersey City, N. J.
Naujų Metų Belaukiant

Naujų metų išvakarėse gruo
džio 31, daugelėj vietų įvyko

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ię Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuve, kurioje parduodamą aaugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVES, BANKIETAI IR PARES
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.
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SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

mentus vienos vokiečių pėstininkų divizijos.
UŽGROBĖ DAUG VOKIEČIŲ PABŪKLŲ

Nuo gruodžio 28 d. pernai iki saus. 3 d. šiemet
donarmiečiai Kalinino fronte pagrobė nuo vokiečių 340 
kanuolių, 19 tankų ir pustankių, 8 orlaivius, 3,891 šau
tuvą, 274 kulkasvaidžius, 53 minų mėtytuvus, 15 prieš
tankinių šautuvų, 929 trokus, 636 motorinius dviračius, 
22 bevielinio telegrafo stotis, 50 dėžių granatų, 40 dė
žių rakietų, 145 dėžes parako, daugiau kaip 36,100 mi
nų, 37,889 kanūolinių šovinių ir 425,000 šautuvinių kul- 
kų. I.

Be to, sovietinė kariuomenė pagrobė kiekį trakto
rių, arklių, vežimų, telegrafinių įrengimų ir kitų kari
nių reikmenų.

su- 
kiti 
dėl 
rei-

SUNAIKINO PER TRIS VOKIEČIŲ PULKUS 
IR DAUGIUS GINKLŲ

Maskva, saus. 6. — Ankstyvas šiandieninis praneši
mas Sovietų Žinių Biuro sako:

Sovietinė kariuomenė toliau pažengė pirmyn įvairio
se fronto dalyse, įnirtusiai kovodama su priešais, ir 
užėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų. Vokiečiai 
prarado daug kareivių ir pabūklų.

Sovietinės oro jėgos sausio 4 d. išblaškė ir sunaikino 
daugiau kaip tris pulkus vokiečių pėstininkų, sudaužė 
790 trokų, kurie buvo pilni kariuomenės ir reikmenų, 
ir nušovė žemyn 41-ną priešų orlaivį, jo Sovietai neteko 
11 savo orlaivių.

Vakariniame fronte Sovietai per dieną išmušė vokie
čius iš 13-kos apgyventų vietų; sunaikino, daugiau kaip 
600 priešų oficierių ir kareivių, pagrobė 3 didžiąsias 
kanuoles; per oro žygį atėmė geležinkelių stotį užnu- 

* garėję vokiečių linijų; susprogdino priešų traukinį, su
ardė geležinkelio susisiekimus tarp dviejų svarbių 
punktų, o vienoje dalyje Sevastopolio fronto (Krime) 
atmušė vokiečių ataką, kur naciai bėgdami paliko 600 
saviškių užmuštų kovos lauke.

JAPONAI UŽPUOLĖ KA
RINĮ AMERIKOS LAIVĄ

Batavia, Rolandų Indija. 
— Japonai atakavo vieną 
Jungtinių Valstijų karinį 
laivą ir du orlaivius šiau
rinėje dalyje Rolandų Ry
tinės Indijos salyno. Japo
nai nepadarė jokių rimtų 
nuostolių tam Amerikos lai
vui ir visai nepažeidė dvie
jų jos orlaivių.

Japonų orlaiviai, bombar
duoja ten miestelius netu
rinčius karinės svarbos ir, 
žemai skraidydami, kulkas- 
vaidžiais šaudo vyrus, mo
teris ir vaikus gatvėse.

Hitleriečiai Greičiau 
Eina Atgal, negu 
Anda Ėjo Pirmyn

visuomet remia mūsų naudin
gus parengimus. Viršminėtas 
latvių tautybes žmogus, yra 
aukštai išsilavinęs draugas ir 
didelis darbuotojas netik tar
pe savb tautiečių, bet ir tarp
tautiniam maštabe. Drg. Cer- 
mąk ir šiame parengimėlyje 
netik pats daug išsieikvojo 
piniginiai, bet ir mokėjo 
daryti aplinkybes, kad ir 
mūsų draugai nesišykštetų 
taip svarbaus reikalo. Ir
kia pasakyti, kad šis vakarė
lis davė $40 pelno, kuriuos 
skiriame Sov.
tojams prieš 
šizmą.

Aš manau 
draugai mano, 
mažo parengimėlio, tai 
stambi auka.

Varde organizacijos ir .at
silankiusiųjų į šį vakarėlį, vi
siems tariu širdingą ačiū ir 
linkiu, kad šie, 1942 metai, 
daugiau duotų energijos veik
loj už progresą, už demokra
tiją, už gynimą mūsų šalies— 
Amerikos—prieš fašizmą.

Virš minėto parengimėlio 
komisija susidėjo iš šių drau
gų : Kaziukaitis, Šimkus, žoly
nas, Šimkienė, Žilinskienė, 
Maršonas ir Kušlis. šie visi 
draugai dirbo teisingai ir dėjo 
pastangas, kad tik šis vakarė
lis būtų pasekmingas. Ypatin
gai F. Šimkienė dėjo labai 
daug pastangų, dirbdama už 
baro, iš kur ir buvo daugiau
sia pelno. Dar turiu pridurti, 
kad drg. Šimkienė puikiai pa
sidarbavo ir “Laisvės” vajuj, 
kurią kuopa išrinko vajininke. 
žinoma, ji šiuo tarpu nepata
po karaliene šioj srityj, bet 
•yra didelių ženklų, kad ji ga
li patapti tokia. Bet turime ži
noti, kad tas priklauso ir nuo 
didumo kolonijos.

V. Žilinskas, kuopos kor.

Sąjungos kovo- 
barbariškąjį fa-

ir visi 
, kad iš

mūsų 
tokio
gana

rios išsirgo po kėlės dienas, mes geros,-—pasimokė j o visi 
Draugų P. O. Mikolajunų vi
sa šeima yra geri veikėjai.

Pasveiko seserys M. žvirb
lienė ir O. Girnienė, kurios sir
go šalčiu, šios draugės yra 
taipgi geros veikėjos.

Pasveiko drg. V. Kapičauą- 
kienė, ji yra gera rėmėja mū
sų judėjimo.

Dar tebeserga draugas L. 
Tvarijonas; jis serga jau ilgo
kas laikas ir dar yra po dakta
ro priežiūra; guli savo namuo
se. Sveikas būdamas drg. L. 
Tvarijonas daug veikdavo vi
sose organizacijose. Linkiu 
draugui greito pasveikimo.

J. K. Navalinskienė.

seni nariai, ir bus dedamos 
{pastangos gauti naujų narių.
Dalis kuopos valdybos išrinkti 
nauji, dalis pasiliko senesni. 
Kuopa, kaip pasirodė, nėra fi
nansiniai silpna.

Chicagos Žinios
NACIU BOMBERIAI GALĖ

TŲ PASIEKT CHICAGĄ

London. — Japonų laivai 
iškėlė daugiau savo kariuo
menės į anglų valdomų šiau
rinę dalį Borneo salos.

Roma. — Dideli šalčiai ir 
sniegai užgulė net šil

čiausias dalis pietinės Ita
lijos.

Pranešimai Iš Kitur
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 
sausio 9 d., tai yra penktadienio 
vakare, 29 Endicott St., 8 v. v. 
Draugai, visi būkite, nes yra svar
bių dalykų apsvarstymui. Nei vie
nas narys neturi apleisti šio susi
rinkimo. —- Sekr. J. M. Lukas.

(5-6)

Kuibišev. — Sovietų ge
nerolas Boldin rašo “Izvies- 
tijose,” kad vokiečiai dabar 
tris kartus greičiau trau
kiasi tolyn’’atgal nuo Malo- 
jaroslaveco, negu jie> andai 
varėsi pirmyn linkui to 
miesto.

SAKO, SOVIETŲ KARO 
TECHNIKA GERESNĖ
Generolas Golubevas ta

me pat laikraštyje rašo:
“Vokiečiai patyrė gėdą 

bėgimo atgal,
“Sovietų karinė technika 

parodė savo puikumą, ir 
mūsų kova tankais, kanuo- 
lėmis ir kulkasvaidžiais yra 
žymiai šaunesnė už vokie
čių.

“Dabar mūsų uždavinys 
yra neleist vokiečiam apsi
stot ir atlaikyt jų linijas. 
Nors mūšis prasideda bara- 
žu iš kanuolių, jis pasibai
gia rankinėmis granatomis 
ir durtuvais?’

Generolas Golubevas, ta
čiau, pripažįsta, kad vokie
čiai stipriai priešinasi, bet 
sako, kad jie praranda daug 
savo geriausių oficierių ir 
kareivių. *

Binghamton, N. Y
Ligoniai Mūsų Mieste

Sunkokai susirgo drZ A. Zi^ 
borięnė, ji -yra Moterų Sky-' 
riaus narė ir LDS 6/kuopos na
rė. Drg. F. Ziboris/jos gyveni
mo draugas, yra geras darbuo-1 
tojas visose organizacijose. | 
Drg. Ziborienė,/ dėl gyvenimo 
aplinkybių (mažų kūdikių) 
negali daug kA veikti, bet at
silanko į parengimus.

Jersey City, N. J.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

M. Sabaliauskas, A. Abraitis, 
F. Degutis, K. Dapkuvienė, J. 
Kreivėnas, A. Burkė, K. Kuz
mickas, J. Augutis ir J. Dau
gėla po $1; P. Kalanta $2; K. 
Baranauskas 25 centus.

Tai graži parama prakil
niam tikslui!

Reikia priminti ir tą, kad 
kalbėjusieji ragino visus susi
rinkusius pirkti Jungt. Valsti
jų paskolos bonus ir apsigyni
mo štampas. Pasirodė, kad di
džiuma susirinkusiųjų jau yra 
pirkę USA bonų ir apsigyni
mo štampų.

Well, tai jau bus iš mūsų 
kolonijos Sovietų medikalei 
pagelbai pasiųsta viso $62.25. 
Mes turime dėti pastangas, 
kad pralenkus'mūsų kaimynus 
d.d. bayonniečius, kurie tyliai! 
surinko tam tikslui virš šimto 
dolerių; esu tikras, kad mes, 
jersiečiai, tai padarysime ir 
dar savo kaimynus pralenksi
me !

Netikėtai šiame pasilinksmi
nime buvo, nors trumpam lai
kui, atvykę iš Bayonnės d.d. 
Zaleckas su čiurliu, bet neil
gai pabuvę, apleido..

Išsimiegojo
Per visus 1941 metus ALD 

LD 16 kuopa saus ramiai, ty
liai miegojo; nei vienas narys 
il&buvo pasimokėjęs už praei
tus metus. Bet, kuomet Cent
ras paskelbė mūšų kuopos na
rių ir valdybos apsileidimą, tai 
imtasi už darbo. Darbo pasek-

Amerikon atvyko apie 250 
jaunų vyrų iš Anglijos pasi
mokinti karinės aviacijos 
mokslo. Du jų aną dieną pa
kelyje į Texas valstiją buvo 
sustoję Chicagoje. Tai kade- 
tai-lakūnai Donald Hutt ir 
Henry H. Booth.

Kalbėdamas apie galimybę 
nacių bomberių puolimo Chi
cagos, kadetas Hutt pasakė:

“Vokiečių bomberiai tik
riausia galėtų pasiekti Chica- 
gą. Bet' apie sugrįžimą Vo
kietijon, tai jau visai kitas 
klausimas. Tiek būkite tikri, 
kad naciai ir didžiausiame ne
nepasisekime saužudystės ne
pildys, kaip daro japonai.

Spalių mėnesį Trentone, 
perėjo kvotimus geras skaičius 
kandidatų į advokatus. Iš to 
skaičiais 100 Jersey City kari- 
didatų. Kaip pasirodo, tai 
kaip kiekvienoj industrijoj la
vintų darbininkų su kiekvie
nais metais skaičius padidėja, 
taip ir advokatų profesijoj.

Nelaimėjo
“Laisvės” skaitytojam jau 

yra žinoma, kad Basanavičių 
šeima, susidedanti iš astuonių, 
likosi automobilių nelaimėj 
užmušti. Teismas, kuris įvyko 
prieš kiek laiko, 'pasirodo, 
palaikė busų kompanijos pusę.
Spaudoje buvo trumpai prisi- j Kiek aš esu ypatiškai patyręs 
minta ir liudininkų liudijimai,' iš kar0 belaisvių Anglijoj, na
pasakojanti, kad busų kompa
nijos vairuotojas važiavo lė
tai. Vairuotojas paleistas; pa
sekmės teismo nuosprendžio 
nėra žinomos, bet eina vietos 
lietuvių tarpe paskalas, būk 
Basanavičių pusė teismą pra- 

negali 
buvo

laimėjusi. Mat, mirę : 
kąlbėti—liudyti kieno 
kaltė nelaimei įvykus.

Apsigynimo Bonai
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 133 kuopa nusipirko 
tris po $18.75 Apsigynimo Bo
nus. Tai gal bus pirmutinė 
LDS kuopa mūsų Susivieniji
me, kuri atliko tokį prakilnų 
darbą. Teisybę pasakius, kuo
pa yra finansiniai turinga,— 
turi keletą šimtų dolerių ižde; 
galiu sakyti, tai bus turtin- 
giausia kuopa Susivienijime.

Laiškas
šiomis dienomis aplaikiau 

laišką iš San Francisco, Calif. 
Jį parašė M. Baltulioniūtė, 
šios a p y 1 i n kės (ypatingai 
Brooklyno) progresyviam lie
tuviam gerai žinoma veikėja. 
Draugė Baltulioniūtė savo laiš-

CHARLES'

ciai yra labai išdidūs.

ke pažymi, kad San Francisco 
gyventojai jau turėjo kelis 
pratimus, kaip apsisaugoti nuo 
oro atakų. Pažymi taipgi, kad 
iš pradžių vietos gyventojai 
buvę kaip ir nusiminę, bet jau 
dabar su oro atakų užpuoli
mu savo mintis pakeitė, nepai
sant, kad japonai keršto apim
ti gali kartais netikėtą užpuo
limą padaryti. Lietuviai, sako, 
gerai esą nusiteikę ir tiki, kad 
užpuolikas japonas bus nuga
lėtas.

K. Biuras.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS k
Išbalsamuoja ir laidoja ant f/ 

visokių kapinių .tį
VELTUI ŠERMENINĖ g

* (KOPLYČIA) S
Parsamdo automobilius ir ka- kI 
rietas veselijom, krikštynom į} 

ir kitkam. jkI
231 BEDFORD AVE. $

BROOKLYN
įB Telephone: E Vergreen 8-9770

Teko girdėti, kad serga drg. 
A. žolynas, mūsų LDS 6 kuo
pos naujas pi 
kėjas meno srityje. 
Johnson City lligoninėje.

Nuo savęs Ainkiu draugams 
greito pasveikimo!

Pasveiko drg. O. Mikolaju- 
nienė ir jos duktė Lillian, ku-

rmininkas ir vei- 
Jis guli

O STATION t
Tel. Market—3-4196
DABAR RODOMA!

“Girl From Leningrad”
Ekstra: “Soviet Women” ir 

“Eolk Dances Ensemble” 
Topuliarės kaino»- Nuolatiiyiai 

rodoma nuo 12:30 vai.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

Clement Vokietaitis
LIETUV

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

ADVOKATAS

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

“Kartą mes suėmėm sunkiai 
sužeistą vokietį lakūną. Kitaip 
jo gyvasties nebuvo galima iš
gelbėti, kaip priliejant sveti
mo kraujo. Ir ką jūs manote? 
—nacis atsisakė leistis prilįs
ti jam angliško kraujo! Jis 
tuoj mirė.”

Prie pabaigos lakūnas Hutt 
užtikrino, jog po kelių dide
lių nepasisekimų, kokius jie 
dabar pergyvena Sovietų fron
te, nacių išdidumas išdulkės.

Komunistų Partija Pasižadėjo 
• Gubernatoriui

Komunistų Partijos, Illinois 
valstijos, komitetas pasiuntė 
pasižadėjimą gubernatoriui 
Green uoliai ir visomis išga
lėmis darbuotis civihame ap
sigynime ir visame karo laimė
jimo darbe.

Pasižadėjimą pasiuntė ko
miteto pirmininkas Alfred 
W ageiiknecht.

“Komunistai, kaip ir visi 
amerikonai, neturi jokių atski
rų interesų šioj didelėj ko
voj, o tik bendrą visos tautos 
reikalą nugalėti priešą ir lai
mėti karą. Mes už vieningą 
veikimą, kad sumobilizuoti vi
sas jėgas, visas 
pastangas karui,” 
pirmininkas sako.

ekonomines 
laiške KP

Rep.

f
F. W. Shalins

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150,
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I VIENINTELE lietuviųI RAKANDŲ KRAUTUVE

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

“LAISVES”
BAZARAS

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

(r stambesnių dovanų, ne- 
gfu kitais metais.
Šiemet Labiau Reika

linga Dienraščiui
Parama

Viskam brangs tant, 
dienraščiui darosi sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagelba.

Kearny-Harrison, N. J

BAZARAS BUS

Vasario-February

Central Palace Salėje 
18 Manhattąn Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Puikus Vakarėlis
L.L.D. 136’ kuopa, kad at

žymėti Naujų Metų pasitiki
mą, surengė puikų vakarėlį. 
Tą vakarėlį vadinu puikiu to
dėl, kad jo likusis pelnas yra 
skiriamas So v. Sąjungos ko
votojams prieš barbariškąjį 
hitlerizmą ir pasaulinį fašiz
mą. •

Kadangi naujų metų pasiti
kimo vakaras, kaip jau žino
ma, visokių parengimų ir pa- 
rengimėlių vakaras, tai žmo
nės išsiskirstę po visus ir to
kiu būdu, mūsų vakarėlis ne
buvo skaitlingas. Svečių iš ki
tur buvo mažai,—tik draugai 
Putai iš Linden, N. J. Kiti da
lyviai—vietiniai, savi draugai 
buvo.

Kad ir nesmagioj karo pa
dėtyj, bet linksminosi ir 
gana išlaidus, nes žinojo

Dr. J. J. Kaskiaučius
Telefonas: IlUmboIdt 2-7964 

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

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

buvo 
tiks-

apiez Turiu dar priminti 
vieną draugą svetimtautį, tai' 
yra drg. Chas. Cermak, kuris,

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
®Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ii’ 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

. Įvairiom spalyom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. OLenmote 5-6191

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
JJ* Kaip Petraičių Krautuvėse

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

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

Laukiame Jūsų Užsakymo
Pa t ar naujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Brooklyn, N. Y.
Parėm Yra Skaniausi

Varpo 
Keptuve 

yra 
unijinė

rni BAKUS*

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

Siunčiame duonų per paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato. . 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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FASY CREDIT ...No Extra Cost
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Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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delay — every hour 
Buy United States 
Bonds and Stamps

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

pa-
be-

pus-
Į tą 

darbo

L

Lordas Halifax, Anglijos am
basadorius Jungtinėms Valsti

joms, Israel Amterio vardu 
Union atsiuntė New Yorko komunis-

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

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

J. LeVanda—E. LeVanda f
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Pereitą sekmadienį 
Yorke susilaukta pirmo 
žiemos oro—iki Brolių sniego.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatre ' 

BROOKLYN. N Y
Ta) Ev

Amerikos darbo žmo- 
laikymu jų žymiausio 
Earl Browderio, kalėji-

Le VANDA Į
I t FUNERAL PARLORS | 

d E Incorporated ,

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

M nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
iUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviai.-
Geriausias Alus Brooklyne

lie-

ui tai-

kas. (4-5)

«

t

munistų 
munistų 
mitingo,

pasidalinimo. Gal būti kiek su- 
silpnės tas pasidalinimas, nes

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas dirbti Bar 

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

ad-
115

ALDLD 2-ro Apskričio metinėj 
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)

PAJIEŠK0J1MAI
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)

to-
------------- -------- ------ lie-j
tuvių tarpe būvo labai aštraus metų karinės

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kuopos susirinkimas 
įvyks bendrai su LDS 14 kuopos, krikštijo “pabasta 
ketvirtadienį, 8 d. sausio (Jan.), 
1942, 8 vai. vakare, Zabelskio sve
tainėje, Maspeth, N. Y. Būtinai da
lyvaukite visi nariai ;
nes yra daug svarbių bendrų ____
lų, kuriuos turime aptarti. — Valdy
ba.

Brooklyno Lietuviai, Užsire
gistruokite Davimui Kraujo

Amerikos Raudonajam
Kryžiui

Lietuvių Darbininkų Susi- reikalingas

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos metinis su

sirinkimas įvyks sausio 7 d., 7:30 
vai. vak., Lietuvių Amerikos Pilie-1 
čių Kliubo svetainėj, 280 1____
Ave., Brooklyn, N. Y. Nariai prašo- tams pranešima ir padėką už 
ml dalyvauti. - Sekr. Ch Nečluns- sveikinimus Londono žmo- vag (4-5)

_ nėms. Sveikinimo rezoliucija 
BROOKLYN and new jersey, buvo pasiųsta nuo 5,000 Ko-

Partijos Jaunų Ko- 
Lygos vadų—veikėjų 

įvykusio gruodžio

t

AeŠtas puslapis

N ph Yorto "(/p/t/MsT\ nioj
Duokite Kraujo Išgelbeti Ameri
kos Kareivių ir Jūreivių Gyvastis

vienijimo kuopos ir kitos orga
nizacijos sudarė komitetą su- 
registravimui lietuvių davimui 
kraujo. Komitetas kooperuoja 
su Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Brooklyno Skyrium.

Vyrai ii- moterys, t. nuo 21 
iki 60 metų amžiaus, kurie ge
roj sveikatoj, tuojaus užsire
gistruokite.

Galite asmeniniai užsiregis-

truoti I.DS. Centro raštinėj, 
419 Lorimer St., arba atvirute 
pranešant savo vardą ir ant
rašą. Kuomet susiregistruos 

skaičius, visiems
bus pranešta, kada ii- kur rei
kės pribūti.

Kraujo ėmimo procesas la
bai lengvas, užima mažiau 
pusvalandžio; mažai kraujo 
imama, todėl kraujo davėjas 
nenusilpsta. Atlikite savo pa
reigą—duokite kraujo išgelbė
jimui Amerikos kareivių, jū
reivių ir civilių gyventojų gy
vasties. Komitetas.

Trečiadienis, Sausio 7, 1942

Maspeth, L. I.

“Išlaisvinkite Browderj!” Šaukė 
Atėjusieji Pagerbti Leniną

galingos Sovietų 
įkūrėjo Lenino mirtį 
newyorkieciu teisėtai 
pareiškė nuoskaudą, kuri da
roma 
nėms 
vado, 
me.

—----------------------------------------------------

J. Šaltys Mano, kad Bus 
Sėkmingos Prakalbos
Teko plačiau pasikalbėti su 

J. šalčiu, Dariaus-Girėno Pa
minklo Fondo pirmininku. Sa
kė, kad jau turi apsčiai sukė
lę pinigų. žinoma, dar toli 
gražu neužtektinai. Reikia 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viams daugiau pasirūpinti, 
kad greičiau sukėlus reikalin
gą sumą ir baigus tą darbą.

J. šaltys atžymėjo, kad tas 
bendras lietuvių žmonių tiks
las randa nuoširdaus pritari
mo pas visas srioves. Visi jau 
pradeda suprasti, kad čia ne
bus nei vienai, nei kitai kokiai 
politinei sriovei garbė, bet bus! 
visiems lietuviams garbė. Jis 
atžymėjo, kad Brooklyne būti
nai reikia pastatyti paminklą, 
nes juk iš čia išskrido tie 
tuvių didvyriai.

žinoma, yra sunkumo 
kiam komitetui veikti, nes

Paskyrė 48 Milionus 
Pašalpoms

Miesto Sąmatų Taryba 
skyrė $48,028,800 miesto 
darbių šelpimui pirmuoju 
mečiu šių, 1942 metų, 
sumą neįeina šelpimo
pravedimo išlaidos—darbinin
kų, raštinių ir tt. užlaikymas, 
tam buvo atskiros paskyros.

Šiam pusmečiui paskyros 
pašalpai yra $5,145,590 ma
žesnės, negu buvo 1941 m. 
pirmam pusmečiui. Majoras 
perspėjo tarybą sakydamas, 
jog tokia suma reikalinga 
imant pagal šių dienų reika
lavimus, tačiau ateities sąly
gos galinčios pašalpos klausi
mą labai daug pakeisti. Jis 
sakė, kad nedarbas gali padi
dėti dėl tūlų ne apsigynimui 
dirbančių 
mo gauti 
gų ir dėl

Majoro

industrijų negalėji- 
reikalingų medžia- 

kitų apribavimų.
manymu, galop šių

; industrijos su
trauks į save daug tų atleisi
mu iš nekarinių industrijų

Amerika yra priešų užpulta ir darbininkų, tad vėliau bedar- 
’ visiems reikia užmiršti kitus 
ginčus, bet vieningai 

; mūsų valdžią jos reikaluose.
Kalbėjausi apie būsimas 

prakalbas, kurias minėtas ko
mitetas rengia sausio 9 dieną, 
Grand Paradise svetainėj, kur, 
bus visa eilė kalbėtojų, šiuo Į 
kartu nebus dienraščio “Lais-i 
vės” kalbėtojo.

Rengėjai kviečia visus lietu
vius be skirtumo jų politinio 
ar kitokio įsitikinimo daly- 
vaut prakalbose, nes Dariaus- 
Girėno paminklo statymo rei
kalas nėra nei vienos, nei ki
tos kokios poltinės grupės rei
kalas, o bendras reikalas visų 
lietuvių.

“Laisvės” Reporteris.

bių šelpimas turėsiąs paleng- 
remti vėti. Tačiau tai nereiškia, kad 

miesto apyvarta sumažėtų.
i Miestui reiks išleisti dideles 
sumas civilių apsigynimo rei
kalams. Gruodžio 17-tą pas
kirtieji tam tikslui milionas 
dolerių jau išleisti gautoms 
arba užsakytoms medžiagoms 
apmokėti, o dar daug trūksta 
iki miestas bus viskuo reika
lingiausiu aprūpintas.

Matusevičius Išvyko 
Tolimon Kelionėn

Sausio 5-tą lankėsi Rober
tas Matusevičius, J. V. armi
jos karys. Gražiai atrodo uni
formoj, ant kurios jau turi 
ir požymių. Atvykęs pas sa
viškius atsilankyti atostogų 
proga. Atvažiavau, sakė jis 
laisviečiams, atsisveikinti. Iš- 
vykstąs ’į tolimus kraštus, iš 
kur nesitiki atvažiuoti iki ne
bus sumušta fašistinė Ašis.

“Naujosios Gadynės” pro- 
naciai, kaip žinia, už tarnybą 
J. V. armijoj Matusevičių pa

ir to savo
šmeižto lig šiol dar neatšaukė.

bendrų Halifax Dėkoja Kcmunis'ams 
Už Pasveikinimą

SUSIRINKIMAI
E. New York ir Richmond Hill

šį ketvirtadienį, 8 d. sausio, 8 vai. 
vakare, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
nepaprastas LDS 13 kp. susirinki
mas. Viši nariai, kurie tik galite,, 
malonėkite dalyvauti. — Sekr. A. 
Bieliauskienė. (5-6)

Mitingo priimtos dvi rezo
liucijos vyriausiai kalba tais 
dviem klausimais:

“...Mes darysime 
mūsų galioje pagerint 
patarnavimą šaliai.”,

“...Vardan nacionalės vie
nybės greičiausiam sumušimui 
Romos-Berlyno - Tokio Ašies, 
mes prašome jūsų tuojau iš
laisvinti Browderj,” sakoma 
rezoliucijoj prezidentui Roo- 
seveltui.

Ta dvasia atspindėjo įspū
dingose mitingo prakalbose ir 
dainose. Kalbėjo Robert Mi
nor, Komunistų Partijos vei
kiantis sekretorius, taipgi kiti 
žymūs komunistų kalbėtojai ii' 

Cal- 
Jr., 

Am-
ler, Benjamin J. Davis, 
Sadie Van Veen, Israel 
ter.

Mitingo ir bėgamojo 
mento dvasiai pritaikytą
nišką programą išpildė paskil- 
bęs solistas Mordecai Bauman, 
Liaudies Choras ir grupė jau
nų teatrininkų, aktorių ir mė
gėjų.

Pertraukoje Israel Amter, 
šios valstijos Komunistų Par
tijos Komiteto pirmininkas

Minint tarptautines darbi- pravedė rinkliavą komunistų 
ninku klasės didžiojo vado ir veiklai paremti. Sukelta apie 

Sąjungos puspenkto tūkstančio. Stam- 
masės biapsia asmeniška auka buvo 

juto iri $350. Daug aukojo organiza- 
Icijos, bet didelė didžiuma tos 
sumos atėjo iš dalyvavusios 
publikos po užsimokėjimo nuo 
33c. iki $1.10 įžangos.

Vyriausis vakaro kalbėto
jas, Robert Minor, buvo sutik
tas atsistojimu ir entuziastiš- 

! ka dviejų dešimtų tūkstančių
viską minios ovacija. Įdomios savo 
mūsų prakalbos didelę dalį jis pa

šventė atmušimui penktakolo- 
niečių apie Sovietų Sąjungą 
skleistų ir dabar tebeskleid-1 
žiarrfų melų, taikomų skaldyti 
Amerikos žmonių vienybę tar
pusavyje, naikinti pasitikėji
mą tuo stipriausiu kovos prieš 
fašistinę Ašį talkininku ir silp
ninti Amerikos žmonių tikėji
mą į pergalę.

Pagerbta Kritę Mūsų 
Šalies. Kovotojai

Gedulo momentą paskelbė 
pajūrinės Komunistų Partijos 
sekcijos vadas Al Lannon pa
gerbti Amerikos didvyrius, ku
rie padėjo gyvastį kovoje už 
savo šalį, prašydamas atsisto- 

pagarbai:
‘Kapitono Colin Kelly, Jr.,

Generolas Atlankė Civilių 
Apsigynimo Stotį

Vyresnysis generolas
F. Curry, buvęs komandieriu- 
mi Armijos Orlaivių Būrio 
šiaurvakariuose, dabar Civilių 
Oro Patrolės nacionalis ko- 
mandierius buvo atsilankęs 
New Yorkan pasitarti su pa
trolės vadais šioje srityje.

Civilių Oro Patrolė sudaro
ma iš 100,000 privatiškų orlai- 
vininkų, su stotimis visose 48- 
se valstijose, įskaitant Alaską.

“Tony Castro — komunisto 
jūrininko.

“Tie vyrai,” sakė Lannon, 
“yra simboliu kitų armijos ir 
laivyno vyrų ir marinįnkų1 ir 
prekinių laivų jūrininkų, ku
rie jau sudėjo aukščiausią au
ką mūsų kovoje už pergalę.”

Castro, ispanų kilmės ame
rikietis, buvo nariu Komu
nistų Partijos pajūrinės sekci
jos nuo 1§33 metų, tad čia 
radosi ir desėtkai jo draugų, 
su kuriais jis pasišventusiai 
darbavosi. Castro anais me
tais norėjo liuosnoriu vykti 
ginti Ispanijos respubliką nuo 
fašizmo, bet dėl savo am
žiaus buvo atmestas. Jis padė
jo savo gyvastį už savo nau
jąją tėvynę Ameriką.

Rep.

Svarbiais Klausimais 
Prakalbos

Sausio 15-tą, Liet. Piliečių 
Kliubo salėj, rengiama prakal
bos labai svarbiais dienos 
klausimais. Kalbės didžiųjų 
nacionalių organizacijų sekre
toriai — J. Siurba, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, 
D. M. Šolomskas, Lietuvių 
teratūros Draugijos.

Organizacijų veikėjai ir 
si brooklyniečiai prašomi
vakarą pasilaikyti liuosu pra
kalboms. Skaičiusieji šį pra
nešimą malonėkite apie tai 
pranešti neskaičiusiems.

Plačiau apie šias prakalbas 
matysite sekamose laidose.

Komisija.

Sekmadienį. 4 . d. sausio, 
vai. vakare, mirė Tarnas Ži

linskas, 54 metų amžiaus. Ve
lionis turėjo širdies ligą ir pa
skutiniu laiku buvo Kings Co
unty ligoninėje, čia ir numirė. 
Jo kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos šermeninėje, 
231 Bedford Ave., Brooklyn,

Tarnas Žilinskas 
žangus žmogus, per ilgus me
tus skaitė dienraštį “Laisvę” 
ir ją mylėjo. Paliko skaudžia
me nuliūdime žmoną Bronę, 
dukteris Mary ir Aldoną ir 
sūnų Tarną.

Bus palaidotas trečiadienį, 
2 yal. po pietų, Alyvų kapinė- 
nėse, Maspeth, L. L, N. Y.

Hitleris 
Vakarais 
gavėmis, 

Air Raid

New Yorke pradėta vajus 
sukelti Raudonojo Kryžiaus 
karo pašalpų fondui $7,330,- 
000. Tai newyorkiediu kvota. 
Nacionalė kvota yra $50,000,- 
000.

Mrs. C. Lavacca, Bronx, ra
do savo 5 savaičių kūdiki pri
smaugtą užklodų ir su juo glė
byje bėgo 3 blokus policijos 
stotin, bot atgaivinti nepavy-

Maspethas, kaip ir visas Di-* 
dysis Niujorkas, yra pasiruo
šęs sutikti priešo užpuolikus- 
orlaivius, jei juos 
bandytų prisiųsti, 
vaikštant Maspetho 
nuoląt matai t. v.
Wardenus, saugojančius žmo
nes nuo priešo-užpuoliko. Ne
mažai Wardenu pareigas ei
na ii’ lietuvių,—net ir lietuvai
čių merginų. Smagu!

Su šiais veikėjais gyvento
jai turi susipažinti, nes jie ga
li būti labai reikalingi, bile 
laiku, kada priešas bandytų 
mus užpulti.

War Needs Money—YOURS!

Michael McCabe, 11 metų 
berniukas, 51 Seventh Ave., 
radęs gatvėj piniginę su 20 
dolerių apsidžiaugė, bet atsi
minęs motinos mokinimą nu
nešė radinį policijos stotin. 
Jei savininkas neatsišauktų 
per 6 mėnesius, radinys tektų 
radėjui.

Prie Fort Hamilton’ esan
čioj šv. Jono bažnyčios klebo
nijoj iškilusio gaisro gesinime 
dalyvavo 75 liuosnoriai gaisra- 
gesiai ir Air Raid Wardenai, 
su reguliariu aparatu ir po 
reguliarių gaisragesių koman-

Naujos auto pastat 
syklės visai uždraudž' 
mą .mašinų gatvėje per i

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Vasario 1 lebruary
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

GRAND PARADISE HALL
318 Brand Street, . ‘ Brooklyn, N. Y.

|Sunnier-Hart Liquor Store!
I? 132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.gjJ

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ja įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai 

ir N. KULBOKAI

4

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

7ALGIAI
Gadinami EuropiŠko 

ir\ Amerikoniško 
Stiliaus.

ROBFRT LIPTON 
701 Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKAROATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

1GREEN SL4R BAR & GRILL
i LIETUVIŠKAS KABARETAS

Sial 
adresas;

prisirengę patarnauti ^lietuviams vynais, degtinėm® 
ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais. j*

Padekavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.
Telefonas EVorgreen 8-7047. Lie. No. L.1030

- ► •

| MATEUS AS SIMONAVICIVS
W GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGAr

jį Vietos ir importuo- 
įj tos degtines ir vy- 
pV nai, geriausių bra- 
K vorų alus ir ėlius. 
S Kada būsite Brook- 
Č* lyne* užeikite susi- 
Sf pažinti.

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9506




