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Geltoni Arijai.
450 Mėty.
Laimėsime Karą ir Taiką!
100 Milijonų Rublių.

Rašo R. M1ZARA

Hitleris skelbia, būk jis ka
riaująs už tai, kad pasaulį Val
dytų parinktoji arijų rasė. Sla
vai, semitai, geltonodžiai—tu
rį būti pavergti, pagal hitleris- 
tus. Jie pasaulyje nieko ne
reiškią !

Bet arijus Hitleris padarė 
sutartį su geltonodžiais japo
nais. Na, ir pastarieji, gengs- 
teriškai užpuolę Perlų Uostą, 
pradėję karą prieš Ameriką, 
užėmė Filipinų sostapilį—Ma- 
nilos miestą—tuojau pradėjo 
žiaunai persekioti baltuosius 
žmones. Japonai pradėjo vary
ti bjauriausią prieš visą bal
tąją rasę—taigi ir prieš hitle- 
rininkiškus arijus—propagan 
dą.

Štai, koki yra arijų talkinin
kai !

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
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AMERIKOS ARMIJA BUS Vis Plačiau Plinta RAUDONOJI ARMIJA

Mes visuomet esame skel
bę, jog “arijizmą” Hitleris 
naudoja tik tamsiems žmo
nėms dar labiau apmulkinti. 
Ne arijizmas jam rūpi. Ne ko
kia nors žmonių rasinė atran
ka jam apeina. Jam apeina 
pavergti visą pasaulį, kad jis 
tarnautų Vokietijos imperija- 
listams.

Japoniškiems gi “arijams” 
rūpi užkariauti kiek galint 
daugiau naujų kolonijų to 
krašto imperijalistams,—plėši
kams. Jiems rūpi nuslopinti 
demokratinius kraštus ir įves
ti juodąjį fašizmą, viską kas 
yra gražaus ir brangaus naiki
nantį.

Dabar tas jau yra daugiau 
negu aišku. O jeigu taip, tai 
kiekvienas laisvę ir demokrati
ją mylįs žmogus privalo būti 
pasirengęs sunaikinti pačius 
gengsteriškus užpuolikus—vo
kiškus, itališkus, japoniškus ir 
kitokius, einančius iš vien su

SIUNČIAMA ANGLIJON 
IR KUR TIK REIKES

?rez. Rooseveltas Sako: Mes Kovojame išvien su Didvy
riškais Anglijos, Rusijos ir Chinijos Žmonėmis ir dar 22

Šalimis; Mes Atakuosim Priešus, iki Sutriuškinsim

Washington. — Prez. Rooseveltas savo metiniame 
pareiškime kongresui saus. 6 d. sake, kad Jungtinės 
Valstijos siųs savo kariuomenę į Anglija ir visur, iš 
kur tik amerikiečiai galėtu smogt skaudžiausius kir
čius naciam ir jų patumdėliam japonam ir italam.

Prezidentas, kaip jau minėta vakar “Laisvėje,” rei
kalavo, kad kongresas paskirtų 56 bilionus dolerių ka
ro reikalams per metus ir sakė, kad Jungtinės Valsti
jos 1942 metais turi pasistatyt 60,000 karinių orlaivių, 
45,000 tankų, 20,000 priešlėktuvinių kanuolių ir 8 mi- 
lionus tonų prekinių laivų, o 1943 metais — 125,000 or
laivių, 75,000 tankų, 35,000 priešlėktuvinių kanuolių ir 
10 milionų tonų prekinių laivų, nekalbant apie kitus 
karo pabūklus ir įrengimus.

PREZIDENTO KALBA

Šiemet sukaks lygiai 450 
metų, kai Kolumbas atrado 
Ameriką.

Įsivaizduokime, kas buvo 
prieš keturis šimtus metų mū
sų krašte. Įsivaizduokime A- 
meriką be balto žmogaus, be 
modemiškų miestų, geležinke
lių, fabrikų. Koks tai skirtu
mas!

Jei ne karas, tai šiemet, be 
abejo, Amerikoje būtų milži
niški paminėjimai to įvykio, 
kada Kolumbas išsėdo, šitoje 
pusėje Atlantiko.

t Deja, mes turime karą ves
ti. Mes turime koncentruoti vi
sas jėgas mūsų ir visos laisvę 
mylinčios žmonijos priešui su
mušti; priešui, kuris pasirįžo 
užpulti mus, sunaikinti mus, 
pavergti mus. Tas priešas yra 
fašizmas—20-tojo- šimtmečio 
barbarizmas!

Prez. Rooseveltas, tarp kitko, pareiškė:
“Hitlerio sudalytoj Berlyno-Romos-Tokio sąjungoj 

buvo skirta Japonijai nukirst pristatymą mūsų karo 
pabūklų Anglijai, Rusijai ir Chinijai. Tuo tikslu Japo
nija užpuolė Perlų Uostą, kad mes sutrauktume savo 
pramonines ir karines jėgas į Pacifiko Vandenyno sri
tį arba net sutelktume jas namie gint pačias Jungtines

“Galingi dr ofensyvos veiksmai (prieš užpuolikus) 
turi Put daromi ir jie bus daromi, kai ateis laikas. Yra 
suderinamos ir drūtinamos jėgos susivienijusių šalių 
visuotinam karui prieš bendruosius linųąų priešus.

“Tai tuo tikslu per paskutines dvi savaites buvo at
laikytos konferencijos Washingtone, Maskvoje ir 
Chungkinge. Tai vyriausiai šiuo tikslu 26 šalys pasi
rašė Washingtone 1942 m. sausio 1 d. vienybės pa
reiškimą prieš (fašistų) Ašies kraštus.

“Berlyno ir Tokio militaristai pradėjo šį karą. Bet 
jį užbaigs susitelkusios, užrūstintos jėgos bendrosios 
žmonijos.

“Hitleris ir jo itališki ir japoniški pastumdėliai no
rėtų suardyt galybę Anglijos ir Rusijos ir Chinijos ir 
Holandijos, o tada suburt visas savo jėgas galutinam 
tisklui — užkariaut Jungtines Valstijas.

“Jie žino, kad mūsų laimėjimas reiškia laimėjimą 
laisvei.

“Jie žino, kad mūsų pergalė reiškia pergalę demo
kratijos įstaigai ir žmoniškumui.

“Jie žino, kad mūsii laimėjimas reiškia laimėjimą re
ligijai.

“O tokių dalykų jie negalėtų pakęst.
MŪSŲ TIKSLAI

—Laimėsime ir karą ir tai
ką!—pareiškė prez. Roosevel- 
tas. Taip, mes tam ruošiamės. 
Mes esame pasirįžę sunaikinti 
priešą, drįsusį užpulti mus.

Visa Amerikos liaudis, kiek
vienas padorus gyventojas yra 
tam pasirįžęs. Po karo, kai fa
šizmas bus sunaikintas, turės 
įvykti taika ir - žmoniškesnis 
gyvenimas, kurio siekiasi šim
tai milijonų pasaulio žmonių.

Sovietų Sąjunga paskolino 
Lenkijos vyriausybei 100,000,- 
000 rublių. Tai didelė pinigų 
suma.

Tie žmonės (Bagočiai, et 
ai), kurie( iki šiol skelbė, būk 
SSSR pinigai nėra nieko 
verti, gal prikąs liežuvius. 
Lenkai, imdami šią paskolą, 
žino, kad ji jiems labai daug 
padės hitlerišką priešą sumuš
ti ir savo tautą išlaisvinti.

Tenka pasakyti, kad dabar
tinė lenkų vyriausybė, vado
vaujama pulk. Sikorskio, iš
mintingai padarė užmegzda
ma draugiškus ryšius su Sovie
tų Sąjunga,—savo didžiuoju 
kaimynu. Toji politika padės 
lenkų tautai išsilaisvinti.

“Mūsų tikslai yra aiškūs — sutriuškint jų milita- 
rizmą užkartą pavergtoms tautoms — išlaisvint pa
jungtas tautas — įsteigt ir užtikrint laisvę žodžio, 
laisvę religijos, laisvę nuo skurdo ir laisvę nuo baimės 
visur pasaulyje.

“šį laiką mes esame pasiryžę ne tik laimėti karą, bet 
taipgi užtikrinti saugumą taikai po karo.

“Jungtinių Valstijų viršenybė karo pabūkluose ir 
laivuose turi būt milžiniška — tokia milžiniška, kad 
Ašies kraštai niekados negalėtų tikėtis pasivyt mus.

“Mūsų ginklų turi būt įvalias, kad mes galėtume, 
atėjus laikui, paduot juos į rankas ir tiem užkariautų 
tautų žmonėm, kurie laukia pirmos progos sukilt prieš 
vokiškus ir japoniškus prispaudėjus ir prieš išdavikus 
savo eilėse, prieš niekšus ‘Quislingus’.

“Mes turime vengti pasiskirstymo pačiose savo eilė
se ir tarp susivienijusių šalių. Mes ypač turime budėti 
prieš tautinę diskriminaciją bet kurioje šlykščioje jos 
formoje.

ATAKUOSIME
“Mes negalime vesti šį karą apsigynimo dvasioje. 

Pilnai sumobilizavę savo galybę ir savo jėgas, mes 
atakuosime priešus — mes smogsime jiem, kur tik ir 
kada tik mes juos pasieksime.
MŪSŲ PUSĖJE DIDVYRIŠKI ANGLIJOS, SOVIE

TŲ IR CHINIJOS ŽMONĖS
“Mes kovojame toje pačioje pusėje su Anglijos žmo

nėmis, kurie vieni kovojo per ilgus baisius mėnesius ir 
taip stipriai, atkakliai ir gabiai atsilaikė prieš priešą.

“Mes kovojame toje pačioje pusėje su Rusijos žmo
nėmis, kurie matė suspitusias nacių gaujas prie pačių 
Maskvos vartų ir kurie beveik su viršžmogiška valia- 
pasiryžimu privertė įsiveržėlius pasitraukt atgal.

“Mes kovojame toje pačioje pusėje su narsiais Chini

Nacių Paskleistas 
Tifas Lietuvoje ir 
Kituose Kraštuose

Berne, šveic. — šveicarų 
telegrafo žinių agentūra 
pranešė saus. 6 d., kad na
ciai visai uždraudė keliaut 
žmonėms iš Lietuvos, Latvi
jos, Estonijos ir Baltgudijor 
į Vokietiją. Tai todėl, kad 
Baltijos kraštuose labai 
daug žmonių serga tifu, ar
ba dėmėtąja šiltine.

Berne, Šveic. — Kores
pondentas New Yorko 
Times telefonu perleido sa
vo laikraščiui žinias apie 
tifo epidemijos siautimą 
Lietuvoje, Latvijoje, Esto- 
nijoje, Baltgudijoje ir Len
kijoje. Sako, tifas Varšavo- 
je per dieną numarina po 
400 žmonių. Kiti didieji ti
fo maro centrai yra Vilnius 
ir Kaunas Lietuvoje ir Ra
dom, Lublin ir Lwow, Len
kijoje ir vakarinėje Ukrai
noje.

Aršiausi tifo lizdai yra

koncentracijos stovyklos -ir j 
tam tikros miestų dalys 
ghettai, kur naciai tirštai 
sukimšo žydus. Nes koncen
tracijos stovyklose ir ghet- 
tuose daugiausiai žmonės 
kenčia nuo šalčio, bado ir 
nešvaros.

Gauta žinių, jog ir vienas 
miestas šiauriniai rytinėje 
Vokietijoje tapo užkaranti- 
nuOtas, nes ten irgi išsiver
žė tifo epidemiją.

Per nacių karo iššauktą 
alkį ir abelnąjį žmonių su- 
varginimą tifas taipgi išsi
veržė Suomijoj, Rumunijoj, 
J u goslavijoj, Holandijoj, 
Belgijoj ir net Ispanijoj.

Varšayoje žydai, apiplėšti 
nacių, sukrauna saviškius 
mirusius gatvėse, nes netu
ri už ką juos palaidoti. Tai 
policija sumeta juos į veži
mus ir gabena į kapines.

Naciai uždraudžia lenkų 
laikraščiams skelbt miru
sius nuo tifo epidemijos.

AMERIKOS LAKŪNAI NUSKANDINO, TURBŪT, 
DAUGIAU KAIP VIENA JAPONU NAIKINTUVĄ
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington. — Jungtinių Valstijų karo departmen- 
tas šiandien išleido tokius pranešimus:

Filipinų Sritis: Japonų orlaiviai vakar vėl plačiai 
bombardavo aptvirtinimus Manilos Įlankos, tame skai
čiuje ir Corregidor salą ir Mariveles. 50 priešų orlaivių 
dalyvavo bombardavime, kuris tęsėsi keturias valan
das. Bombininkai menkai tepadarė medžiaginių nuos
tolių ir mažai tekliudė amerikiečių kariškius. Mūsų 
priešlėktuvinių kanuolių šoviniai pataikė bent į septy
nis japonų orlaivius.

Nors karo veiksmai ant žemės žymiai sumažėjo ly
gint su diena pirmiau, bet priešas darė nuolatinį spau
dimą į visas priekines amerikiečių ir filipiniečių pozi
cijas.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Sovietai Baigia Naikint 4 
Apsuptas Nacių Divizijas 

Možaisko Srityj
Berne, šveic., saus. 7. — ris stovi už apie 60 mylių 

New Yorko Times korės- vakarus nuo Maskvos, 
pondentas Brigham telefo- 
inavo savo laikraščiui seka- 
|mas gautas žinias apie karą 
tarp Sovietų ir Vokiečių:

Atrodo, jog likučiai ketu
rių nacių divizijų (bent 60,- 

(000 kareivių) prarado pas
kutinę progą prasimušt iš 
apsupimo Možaisko srityje, 
Maskvos fronte. Sovietų ka
riuomenė jau sunaikino dvi 
iš tų divizijų. Viena iš lie
kamų divizijų kietai apsup
ta visomis pusėmis; kita 
dar bando pabėgti.

Sovietai pirmadienį buvo 
pralaužę svarbiausią vokie
čių apsigynimo liniją į šiau
rių rytus nuo Možaisko, ku-

Raudonoji artilerija neat-
S- Amerikos ir Holandą

Lakūnai Puola Japonussmarkiai atsišaudo.
Pranešama, kad Sovietų 

kariuomenė šturmuoja na
cius Ržėve ir tas miestas 
faktinai esąs jau Sovietų 
rankose. Lenkų kalbėtojas 
per Maskvos radiją teigė, 
jog verda nuožmūs mūšiai 
Rževo gatvėse.

Šiauriniame fronte, nuo 
Leningrado iki Novgorodo, 
raudonarmiečiai p a laips
niui išmuša vokiečius iš vie
nos stiprios pozicijos po ki-
tos, apsupa būrius nacių ir klotas nacių lavonais kelias 
nukerta jiem susisiekimus.

jos žmonėmis, kurie per puspenktų ilgų metų atsilaikė 
prieš bombas ir badą ir kartotinai pliekė įsiveržėlius, 
nežiūrint geresnių Japonijos įrengimų ir ginklų.
* “šis karas negali baigtis jokiomis nuolaidomis iš mū
sų pusės.”

IMA VOKIEČIUS Į 
REPLES KRIME

Berne, šveic., saus. 7. — 
New York Times čionaitinis 
korespondentas t e 1 efonu
perdavė savo laikraščiui to
kias žinias, atėjusias iš ka
ro Krime tarp Sovietų ir fa
šistu : v

Sovietų laivai iškėlė dide
lį skaičių savo kariuomenės 
į Eupatoriją, į šiaurių ry
tus nuo Sevastopolio, ir į 
Jaltą, į vakarų pietus nuo 
jo. Raudonarmiečiai iš 
Theodosijos, Jaltos, Sevas
topolio ir Eupatorijos žy
giuoja pirmyn linkui Sim
feropolio, grūmodami at- 
kirst vokiečius ir jų talki
ninkus visame pietiniame 
trečdalyje Krimo pusiausa- 
lio.

Sovietų karo laivynas 
daug padėjo raudonarmie
čiam sudaužyt fašistų ap
supimo lanką apie Sevasto- 
polį.

Japonai Pripažįsta 
Smūgį, Gautą nuo 

Amerikos
Tokio, saus. 7. — Japonų 

komanda sako, kad Ameri
kos orlaiviai nuskandino 
submariną ir sužeidė jos

Soviety Kariuomenė 
Atkirto Daug Nacių

Kerčo. Pusiausalyje
London. — Sovietų ka

riuomenė sulaužė vokiečių, 
rumunų ir italų apsupimo 
ratą aplink Sevastopolį, 
didmiestį su svarbiąja lai
vyno stovykla pietiniai -va
karinėje dalyje Krimo pu- 
siausalio. Dalis Sevastopo
lio gynėjų jau kitur Krime 
veikia prieš nacius, rumu
nus ir italus.

Raudonarmiečiai iš Theo
dosijos, pietiniai - rytinėje 
dalyje Krimo pusiausalio, 
K iš Kerčo miesto, ryti
niame Krimo gale, susijun
gė už 50 mylių į vakarus 

i nuo Kerčo ir užkirto pabė- 
' girną dideliam skaičiui fa
šistų kariuomenės, esamos 
visame .Kerčo pussalyje.

Vienas, • nepatvirtintas, 
radijo pranešimas sako, 
kad Raudonoji Armija gru
miasi linkui Perekopo, siau
ro žemės tarpkaklio, tarp 
pietinės Ukrainos ir Krimo, 
Tuomi r a u d onarmiečiai 
stengiasi užkirst pabėgimu 
visiems naciams iš Krimo 
pusiausalio.

šarvuotlaivį arti Davao, Fi-
Amerikos Jūreiviai Nu-

Sovietai per 5 Dienas šovė 20 Japonų Or- 
Užmušė 100,000 Nacių laivių Hawaii’uose 
c’ _____ ______
London, saus. 7. — Sovie- T7,^>ealJ1 

tai per penkias pirmąsias 
dienas šių metų visame 
fronte užmušė šimtą tūks
tančių vokiečių, kaip pra
neša United Press, ameri
kiečių žinių agentūra.

Suomiai Bruzda prieš ✓
Badą, Karą ir Nacius
London, — Gauta žinių iš 

Stockholmo, kad Suomijos 
gyventojų dauguomenė ken
čia badą. Smarkėja žmonių 
bruzdėjimas prieš 
ir reikalavimai taikytis 
Sovietais.

Vien tik jūreiviai karinių 
Amerikos laivių nušovė že- 
myn 20 japonų orlaivių ir, 
turbūt, sunaikino dar dvy
liką, kada Japonijos orlai
viai gruod. 7 d. iš pasalų 
užpuolė Perlų Uostą, — 
kaip atranda laivyno virši
ninkai. Čia dar nepriskaito- 
ma kiti japonų orlaiviai, ku
riuos sunaikino amerikiečių 
lakūnai ir armijos priešor- 
laivinės kanuolės.

nacius 
su

Dideli Sovietą Laimėji
mai per 5 Dienas

• Maskva, saus. 7. — Sovie
tų radijas praneša, jog 
Raudonoji Armija per pen
kias pirmąsias šių metų die
das atėmė iš vokiečių 572 
.miestus, miestelius ir kai
mus centraliniame fronte,

Sovietų laivyno jėgos

11 i - i • iiTiUo CviivicLiiiiidiiiu ii uiiLvj
. Washington, saus. 7. —užmušė 10 tūkstančių nacių 
Amerikos ir Rolandų Ryti-ir pagrobė eibes jų ginklų 
nes Indijos orlaiviai karto- ir amunicijos.
tinai bombarduoja japonų
laivus ties Davao. Filipinų nuskandino tris vokiečių 
saloj Mindanao, kad japo- transporto laivus Barents 
nai ten negalėtų isteigt sto- Jūroje, šiaurėje.
vykią savo karo laivynui. ' -------------------

Maskva, saus. 7. — Kurs
ko srityje per 15 mylių nu- 

kuriuom jie buvo nuvyti at-

Raudonarmiečiai Atėmė 
Salą nuo Suomių

Stockholm, šved. — Gau
ta pranešimas iš Berlyno, 
kad rusai atgriebė nuo suo-
mių Hogland (Suursaari) 
salą viduryje Suomijos Įlan
kos. Ta sala yra 11 ketvir-

Roma. — Italų laikraščiai 
taipgi rašo, kad naciai sovie
tiniame fronte yra nupuolė
dvašioje, nudriskę, apsileidę ir tainių mylių ploto ir stipriai 
purvini. aptvirtinta.



Antras puslapis * LAISVI Ketvirtadieni*, Sausio 8, 1942'

£AISV® vyrus, kaip Bridges, {nešant naujų ne
sutikimų ir nepasitenkinimij Amerikos 
žmonėse.
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Po Vieno Menesio
' Jeigu buvo žmonių, pesimistiškai nu

siteikusių tuojau, kai banditiški japonai 
užpuolė Perlų Uostą, tai šiandien jau ir 
jų ūpas turėtų pasitaisyti. Tai tiesa, kad 
mes gavome smūgį, — neišvengiamas 
dalykas, kai priešas tave užpuola netikė
tai. Bile bomas, bile gengsteris, netikė
tai užpuolęs stiprų žmogų, gali jam pa
daryti daug žalos. Bet mes tuomet ži
nojome ir dabar žinome, kad tasai smū
gis buvo tik laikinas.

Šiandien jau kitokių žinių gauname iš 
Tolimųjų Rytų. Šiandien jau matome 
amerikoniškus orlaivius ten veikiančius 
ir veikiančius gražiai, mokančius pasiųs
ti japoniškus destrojerius jūros dugnan. 
Tai tik pradžia. Su kiekviena diena mū
sų ir mūsų talkininkų jėgos Tolimuose 
Rytuose stiprės.

Įsteigimas ten vienos komandos, pra
dėjimas koncentruoti visas talkininkų 
spėkas rodo, kad neilgai japoniški užpuo
likai galės džiaugtis laimėjimais.

Vienas mėnuo karo Tolimuose Rytuose 
jau praėjo. Jis nebuvo praleistas veltui, 
kiek tai paliečia mus. Antras mėnuo, tre
cias mėnuo bus geresni.“ Todėl jokiam 
nusiminimui negali būti vietos!

Bridges Nedeportuotinas
Gerai pasielgė Imigracijos Biuras, pa

reikšdamas, kad Harry Bridges, Kali
fornijos darbininkų vadas, vienas iš CIO 
vadų, nėra deportuotinas. Šiuos žodžius 
rašant, mes dar nežinome, ką galutinai 
pasakys tuo reikalu teisingumo minis- 
teris Biddle, bet spėjama, kad ir jis bus 

i tos pačios nuomonės.
Harrį Bridges’ą išdeportuoti iš šios 

šalies norėjo samdytojai, kurie nenorėjo 
matyti Amerikos darbininkus organi
zuotus. Bridges, mat, buvo tas vyras, 
kuris daug pasidarbavo darbininkus or
ganizuoti ir kovoti už savo interesus. Jis 
buvo ir tebėra įtakingas vyras darbo 
unijose ir darbininkų mylimas, kaipo 
draugas ir vadas.

Nors nepilietis, Bridges buvo ir tebėra 
didelis Amerikos patrijotas, kaip dauge
lis nepiliečių, gyvenančių šiame krašte.

Šiandien, kai mums reikia didžiausios 
visų žmonių vienybes vienam ir tam pa
čiam tikslui — fašizmui sunaikinti, — 
tai būtų didelė klaida deportuoti tokius

Hitleris Jau Rengiasi Apsigynimui
Atrodo, kad Hitleris jau mato, kad jo 

“žaibo karas” neišdegė, kad jo budeliš
kiems žygiams artinasi galas. Sovietų 
Sąjungoj jo 'jėgos buvo prišliaužę arti 
Maskvos, kaip kokia gyvatė. Jis gyrėsi, 
kad išnaikino Sovietų orlaivyną, armiją 
ir laivyną. /

Dabar kiekvienas nacių priešas, kuris 
tik nenori savęs apgaudinėti, mato, kad 
tie nacių pasigyrimai buvo perankstyvi. 
Sovietų Sąjungos Raudonoji Armija va
ro nacių armijas atgal, naikina jas de
šimtimis tūkstančių. Associated Press 
žinių agentūra praneša iš Maskvos, kad 
Sovietų Sąjungos vadai pareiškė, kad jie 
tol grūs Hitlerio jėgas, kol mūšiai bus 
perkelti į Vokietijos žemę hitlerizmo su
naikinimui.

Reikia būti reališkiems ir suprasti, 
kad užteko vien sulaikyti Hitlerio gaujas 
prie Sevastopolio, Leningrado, Maskvos, 
kurioms buvo įkalta mintis, kad jos “ne
sulaikomos,” kaip nacių armijos dvasia 
puolė. O kada Raudonoji Armija pradė
jo lupti Hitlerio jėgas, atėmė Rostovą, 
Kliną, Kalininą, Kalugą, Volocholamską, 
Tichviną, Kerčą, Teodosiją ir daugelį ki
tų miestų ir didžius plotus, kada pradė
jo nuo Maskvos tris kartus greičiau 
grūsti atgal Hitlerio gaujas, negu jos 
ėjo pirmyn, tos Hitlerio “nesumušamos” 
armijos, tai ir nupuolė dvasia. Gi kada 
Hitleris pradėjo vaikyti savo generolus 
iš komandos, tai tas^įnešė nepasitikėjimą 
ir pačių fašistų komandierių tarpe.

Žinoma, mes nesakome, kad Hitlerio 
jėgos jau galutinai sumuštos. Bet rei
kia manyti, kad jos dikčiai aplaužytos. 
Žinoma, ir Sovietų Sąjunga panešė di
delių nuostolių karių, ginklų ir industri
joj. Jeigu šiandien Sovietų Sąjunga tu
rėtų tą pačią industriją, tuos pačius gin
klus, kuriuos turėjo karo pradžioj, tai 
kada jos rezervai mobilizuoti, kada jau 
sužeista Hitlerio karo mašina, tai Rau
donoji Armija strimagalviais varytų na
cius net iki Berlyno. Aiškų, kad Sovie
tai daug nustojo, daug pavargo, bet vis 
vien jų rezervai yra didesni, jų 'karių 
dvasia nenupuolė, bet nuolatos tvirtėja.

Atėjo davinių, kad Hitleris ruošia tris 
apsigynimo ^linijas prieš Raudonąją Ar- 

jam jau išgaravo sap
nai apie pavergimą Sovietų Sąjungos, 
apie privertimą ją pasiduoti, kaip jam 
pasidavė Franci jo j išdavikai, Petaino rū
šies. Sovietų Sąjungos valdžia ir liaudis, 
tai ne Franci jos.

Iš Stockholmo, Švedijos, praneša, kad 
Hitleris ginkluoja Norvegijos, Danijos, 
Hollandijos, Belgijos ir Francijos jūrų 
pakraščius. Jis bijo, kad Anglija ir Ame
rika gali iškelti savo jėgas. Hitleris bi
jo ir Anglijos karo laivyno diversijų. 
Jau porą kartų Anglijos karo laivai bu
vo iškėlę partijas karių į Norvegiją. Ten 
sunaikino nacių laivų, fabrikų, ginklų 
sandėlių, amunicijos ir padarė kitų nuo
stolių.

Toki Anglijos karo laivyno žygiai ne 
tik padaro nuostolių, bet tuo pačiu kartu 
pakelia norvegų kovingumą, paakstina 
juos kovon prieš nacius. Jeigu Anglija 
dažniau darytų tos rūšies diversijas ir 
įvairiose vietose, tai ji priverstų Hitlerį 
nemažai armijos ir ginklų turėti pajū
riuose.

FULL SPEEį

visuose pranešimuose ir ant 
dokumento yra trečia, tai 
“Naujienų” paslėpta. Ir . 
“Naujienos” štai, kaip rašo;

“Sąjunginės valstybės in
formavo sovietų Rusiją apie 
naują sutartį ir manoma, 
kad Rusija pasižadės neda
lyti separatinės taikos su 
naciais.”

Tai matote, kaip “Naujie
nos” teikia žinias. Visi laik
raščiai, visos radio stotys 
daugiausiai dėjo svarbos į 
Sovietų Sąjungos pasirašy
mą, gi “Naujienos” kur tai 
iškasė tokį dalyką, kokio 
nebuvo. Jeigu jau kas “ak
las,” kaip “Naujienos” rašo, 
tai tikrai aklas ir kurčias 
jų redaktorius. Tokį dalyką 
nematyti ir negirdėti, apie 
kurį visa spauda rašė, apie 
kurį visos radio stotys ko
mentavo, gali tikrai tik 
“Naujienos!”

D. M. š.

LLD Reikalai
į S I 8 S S ® į ?;

Kiekvienas fabrikas turi būti įkinkytas darban kraštui ginti, priešui sunaikinti!. . .

Vėl Susimaišė "Nau 
jienų” "Mokslas”

Mes pastebėjome “Nau-moms” tas tiko, jos spausdi- 
jienoms,” kad jos yra labai no Ancevičiaus telegramas 
nelogiškos. Pirma pranaša- rašė redakcinius straips- 
vo, kaip jos pačios pasisa- nius. Toki tai jų “šaltiniai

>

miją; Mat;

Organizuotų darbininkų ir samdytojų at nuo streikų ir lokautų per visą karo metą. 
Washingtone; jie ten nutarė susilaikyti stovai konferencijoje, neseniai įvykusioje

ALDLD 7-to Apskričio 
Reikalais

As? manau, nekurie jau ma
lėte 7-to Apskričio konferenci
jos tarimus, kurie tilpo “Lais
vėje.” Tie tarimai padaryti 
labai naudingi mūs abelnam 
judėjimui, reikia tik juos pil
dyti.

Pirmas tarimas padalytas— 
turėti vajų mūsų apskrityje. 
Vajus prasideda su pirma die
na sausio ir baigsis su pasku
tine diena kovo mėnesio. Nau
ji nariai yra priimami be jo
kio įstojimo; taipgi, nauji na
riai nemoka į apskritį. Visa 
mokestis naujam nariui $1.50 
ant metų, o gauna labai daug, 
žurnalas “šviesa” išeina kas 
trys mėnesiai; tai didelis ir 
gražus žurnalas pasiskaity-

Sing^porą, kol ten mes dar 
neturime užtektinai jėgų 
pastoti jiems kelią.

Bet ir su erdvėmis “Nau
jienoms” nesiseka. -Matyti, 
kad jos ima žinias iš savo 
šaltinių. Štai “Naujienos” mui; paskui gauna gražiai ap
rašo: “Rusijoj naciai nustū- darytą knygą, kuri padabina 
mė raudonąją armiją tūks-jmūsų stubos knygyną. Kuomet 
tantį mylių į rytus, dviejų • žmtegūš• pažiūrų laiko tureda- 
tūkstančių mylių fronte.” mas» i savo knygyną, tai jau-

Į ties kažin kaip smagiai, kad 
• Kur nustūmė 1,000 mylių ? > per daug metų esi tos kultū- 

IŠ kokių Šaltinių Grigaitis ringos draugijos nariu. Žmo- 
ir šiuos “faktus” ištraukė? gus prisimeni savo pergyven- 
Nuo Kauno, iki Leningra- tus laikus, savo draugus, su 
do yra 430 mylių. Kadangi kuriais teko praleisti jaunys- 
Kaunas nėra ant sienos, tai:^s laikus, jauties kažin kaip

žinioms.”
Ir minėtame “Naujienų” 

apsigynimo straipsnyje vėl 
viskas apversta aukštyn ko
jomis. Pavyzdžiui, jos pa
čios save cituoja, būk po 
Suomijos-Sovietų karo “bu
vo prašalintas iš Raudono
sios Armijos vadovystės 
Vorošilovas...”

Nesąmonė! V orošilovas 
nebuvo ir nėra prašalintas 
iš Raudonosios Armijos va
dovystės. Sovietų Sąjunga, 
matydama, kad jai reikės

ko, būk Hitlerio divizijos 
kaip peilis “pereis... per 
košę” per Raudonąją Armi
ją. Jos tikėjo į Hitlerio ar
mijos nesumūšimą, nesulai- 
kymą. O dabar, kada Rau
donoji Armija varo nacius 
atgal, tai “Naujienos” jau 
reikalauja, kad Sovietai dar 
sumuštų ir Japoniją.

Dabar “Naujienos,” No. 
2, 1942 metais, vėl bando iš
sisukti, būk jos tokio tvir
tinimo nedarė, nes “Naujie
nos” 
pretenzijų 
pertu.” 
“karo 
reiškė.

Taip, 
visada _ 
tus” ne tokius davinius, ku- dustrijos komisarijatus. Vi- 
rie yra pasitikimi, bet to- sų priešakyj buvo pastatyti 
kius, kurie tarnauja prieš 
Sovietų Sąjungą. Neseniai 
“Naujienos” tvirtino, būk 
Sovietų Sąjungoj viešpatau
ja “chaosas,” būk Raudono
ji Armija strimagalviais bė
ga, būk Sovietai vienas ma- 

.. šinas veža į rytus — toliau 
nuo fronto, o kitas — ame
rikines, veža artyn fronto, 
kad jas atidavus naciams. 
Mes tada pastebėjom “Nau
jienoms,” kad tai yra naciš
kas melas, bet jos ir jų bro
liukas “Keleivis” dar ir da
bar laikosi tos nuomonės. 
Dar daugiau, “Naujienos” 
didžiausiais a n t g a 1 viais 
spausdino Hitlerio agento 
Prano Ancevičiaus melus, 
būk Justas Paleckis neteko 
proto ir mirė, būk . Petras 
Cvirka ir Liudas Gira sėdi 
Vilniaus kalėjime ir “kailį 
maino,” būk patys bolševi
kai nužudė Lietuvos poetę
Salomėją Neris ir daug lęi- Armijos, gabių jos vadų, .tai jos sausio 3 d. rašo, būk šu
tų melų apie “lietuvių krau- erdvė nesulaikytų. Ethiopi- sitarė 
ją,” “lietuvių atkastus ka-joj anglai < nemažą er 
pus,” “kurių aukas nepaži- praėjo. Japonijos imperia 
no.” O tai vis buvo nacių listaL ne tpkias erdves nu-

niekuomet
“būti

Ir sako,
žinovų”

neturėjo 
karo eks- 

kad tik 
nuomonę

skaitysime, kad čia naciai 
įžygiavo 500 mylių, tai ne 
tūkstantis, o tik pusė!

Nuo Varsa vos iki Mask
vos yra 715 mylių. Varšava 
buvo apie 100 mylių Vokie
tijos pusėj, o naciai prie 
Maskvos, iš vakarų pusės,

Hicibyuamci, jai xviixco, , — - ,.
kariauti prieš nacių Vokie- l^a.r. nePHejo pei 50 mylių, 
tiją ir jos talkininkes, per- ?.ai 11 ~Pie ^50 
grupavo komandą. Ji suda-I^R* J^ul. Naujienos gavo 
re atskirus karo, laivyno, -
orlaivyno, armijos, karo lai- ( 

pasiima sau už “fak- vų budavojimo, sunkios in
taip, “Naujienos”

užganėdintas gyvenimu, kad 
tas mūsų ilgų metų darbas ne
nuėjo niekais. Todėl, kurie 
dar nepriklausote, kviečiame 
prisirašyti ir būti dalimi tos 
gražios organizacijos. Geriaus 
vėliau, negu niekados. Juk 
Worcesteryj turime daug dau
giau “Laisvės” skaitytojų, ne 
gu Literatūros Draugijos na
rių. žiūrėkite, “Laisvės” skai
tytojai, kad būtumėt visi šios 
draugijos nariais! Mes sykiais 
praleidžiame daug daugiau pi
nigų su draugais dėl pasisma
ginimo, ir nė kiek nesijaučia
me biednesniais. Juk daug 
smagiau vadintis draugais, 
kuomet esi vienų minčių, dir
bi tą patį darbą mažiau ar 
daugiau. Bet, kuomet žinai, 
kad žmogus neskaito “Lais
vės,” nepriklauso prie ALDLD, 
tai vadini draugu tą žmogų 
lyg iš prievartos.

Laike vajaus turėsime marš
rutą, atvažiuos geras kalbėto-s 
jas į mūsų apskritį. O mes, ži
noma, turėsime pasirodyti,

Nuo Rumunijos sienos iki 
Rostovo yra 650 mylių. Nuo 

iVaršavos iki Charkovo taip 
pat ne daugiau 650 mylių. 
Na, o “Naujienose” jau 
tūkstantis!

Kodėl? Todėl, kad jos Hit
lerio pralaimėjimus teisina 
“erdve,” o todėl reikia duoti 
Hitleriui erdvę ir dar “drib
telėti.”

Kas liečia Sovietų Sąjun
gos karą prieš Japoniją, tai 

Toliau “Naūįįenos” ir vėl ne mūsų ir ne “Naujienų” 
reikalas. Mes pasitikime, kad ir mes’ prisidedame prie 
kad Sovietų Sąjunga atliks jj0 prakilnaus darbo; lankyki- 
savo pareigą 100 nuošimčių, mės patys į tas prakalbas, ra- 
Washingtone Jungt. Valsti- ginkime savo pažįstamus eitį. 
jų valdžia ir Sovietų atšto-jDabar yra svarbus momentas: 
|vai . tuo reikalu susitarė ir-mūsų šal*s kariauja prieš 

Ryšyje su 
prakalbomis, turėsime bankie- 
lūs. Kuriam mieste bus toks pa
rengimas, priklausys nuo ap
skričio valdybos; kur nutarsi
me, to miesto draugai turės 
surengti tokį pakilį.

Mačiau “Laisvėje,” kad 
Lowellio kuopa dar nėra pa

atskiri komisarai ir jų šta
bai. Klimas Vorošilovas pa
dėtas Karo Tarybos Pirmi
ninku, kuri apjungė visus 
tuos apsigynimo komisaria
tus. Ar tai “prašalinimas” 
Vorošilovo? Padėti aukš
čiausiu vadu visų apsigyni
mo jėgų, tai “bausmė!”

posmuoja:, “šiandien kiek
vienas rimtas stebėtojas 
pripažįsta, kad svarbiausia 
priežastis nacių nepasiseki
mo Sovietų Rusijoj buvo 
milžiniška Rusijos erdvė.” 

Mes manome, kad ir šie
“Naujienų” “rimti stebėto- atleis “Naujienos,” kad jom 
jai” yra tiek verti,, kaip bu- nei Washingtono, nei Mask- 
vo verti “karo žinovai,” ar
ba Prano Ancevičiaus “ži
nių šaltiniai.” Jei nebūtų 
Sovietų Sąjungos liaudies 
vienybės, jei veiktų ten

dar 24 kitos valstybės. Gal ’girgždančias ašis.

vos valdžios nepasakys savo 
sutarties smulkmenas ir

Mums tik nuostabu yra 
tas, iš kur “Naujienos” ėmė

Penktoji Kolona, jei nebūtų1 žinias apie Washingtone 26- simokėjus mokesčius už 1941 
didvyriškos R a u donosios šių . valstybių sutartį, kad metus. Tai, ištikrųjų, sarma

ta.. . ‘t
opi- sitarė “Jųngt. Valstybės, 
dvę Anglija, Kinija ir Olandi- 
ria- ja.” Matote;

J. J. Bakšys, org

ja.” Matote; po Anglijos Chi 
jau seka Chiiąija ir Olkndi- mušė

propaganda. i/Bet:“Naujiejigali'pasiękdambFilipinus ir ja, o Sovietų Sąjunga, kuri miesto.

Chungking. — Chinai iš-
i japonus iš Ichang



ibi altaUi

Literatūros Draugijos 
Nariams

Mūsų Knygų Reikalas
Už 1941 metus su knyga 

suvėlavome. Draugai ir 
draugės nekaltins Centro 
komitetų, nes pasauliniai 
įvykiai sutrukdė visus pla
nus. Antras dalykas tas 
didis sąjūdis paveikė į Jū
rius ir smarkiai suvėluoja 
su pasimokėjimu duoklių. Gi 
Centro Komitetui sunkiau 
verstis, nes karo sąlygose 
viskas pabrango.

Bet gi knyga “Sovietų
Galybė” eina prie pabaigos. U£ 1941 metus ir jau mokė- 
Nariai gavę ją. daug suži- ti už 1942 metus. Keletas
nos, kodėl Sovietų Sąjunga 
yra galinga, kodėl jos did
vyriška Raudonoji Armija 
muša “neįveikiamas” Hitle
rio a unijas.

Kad ateityj su knygomis 
nesuvėluotume, tai Centro 
komitetas išrinko komisiją, 
kuri rūpinsis pagaminti 
knygas 1942 ir 1943 me
tams. Iš kitos pusės, mes 
prašome visus narius mokė
ti laiku duokles, kad finan
sų klausimas nesutrukdytų 
mūsų veikimą.

Duoklių Pasimokė j imas
Kuopos matėte iš Drau-

Dievo Tarnas
---- --------- ___ ____ u.

Jonas Marcinkevičius
(Fragmentas iš Baudžiau

ninkų II tomo)
(Pabaiga)

— O aš sakau: reikia. Aš 
tave... apvesdinsiu. Su 
Zigmantu.

— Su liokajum??
Taip... Jis protin

gas...
— Nedraskyk man šir

dies. Prakeiksiu.
; Klebonas atsisėdo.
. Kartą, kietai ją nužvelgęs 

ir pastebėjęs, kad ji taip 
keistai išbalus ir visa virpa; 
jis' vėl ėjne galvoti, kad ši 
moteris nėra tiek pikta, 
kięk jis : maųė,. tik neturi 
proto. Štai iškirto beproty
bę, o dabar gailisi.
L — Zigmanto bus ir vai
kai. Aš gi kitaip negaliu, 
Michalina. Visi girdėjo, tu
rim gelbėtis. O Zigmantas 
prisipažins...

•Ji tylėjo ir žiūrėjo į lan
gą, rodos, kad nematytų nei 
jd veido, nei Kristaus pa
veikslo.

Obločėkas ėmė gailėtis 
per didelę sumą ištaręs. Jo 
galvoje ėmė suktis, kaip čia 
kiek nuskaičius.

musų

visai

’o taip greit klebonas 
go? Tiek laiko kaip ge- 
tnechanizmas taisyklin- 
tvaksėjęs jo dvasinis 
enimas staiga liko su
ktas. Jįs neapkentė bau- 
mninkų, buvo jiems sve-

— Nei už šimtą tūkstan 
, nei už nieką, 
balo Michalina.
— Na ir bravo.‘Pasimelsk 
apsigalvok. Aš turiu iš-

yenįmu nori prieš visus sa 
vo nuodėmių atsipirkti?

— Dabar duodu du tūks 
tančiUs, sakau. O kai ištekė 
si, galėsi ir pas mane pagy

— Dabar tuoj duočiau du 
tūkstančius. Sėsk, Michali
ną. Nenori? Kaip sau nori. 
Už tat. klausyk manęs ir 
būk protinga. Esu kunigas, 
supranti? Ir man reikės 
mirti. .

—* Vyresnis už mane bu
vai, galėjai žinoti...

— Nu, nu. Kas iš 
be nuodėmės?

KaF’A-5 J' ' i t ~ •

gijos pirmininko Antano 
Bimbos spaudoj pranešimų, 
kad dar apie 2,000 narių 
yra skolingų. Dalis iš sko
lingų kuopų jau pasimokė- 
jo, kaip tai 150 kp. Chica- 
gos; 16-kp. jersey City; 91 
kp. —- Schenectady ir 44 
kp. — Lowell. Bet dar aps
čiai kuopų yra skolingų. 
Dar daug narių nemokėję 
ir iš tų kuopų, kurios už da
lį narių jau pasimokėjo.

Mes prašome nanus pa- 
simokėti užvilktas duokles 

dfraugų iš 2 kp. Boston, 19- 
Chicago ir kaip kurių kitų 
jau pasimokėjo už 1942 me
tus. Mokėkite duokles laiku.
Padėkime Mūsų Valdžiai
Mūsų šalį vienu kartu už

puolė Japonijos, Italijos, 
Vokietijos fašistai ir žmo
nijos priešai. Mes turime ne 
tik apsiginti, bet ir sunai
kinti tuos civilizacijos ir 
laisvės nevidonus.

Literatūros D r augijos 
Centro Komitetas savo at
sišaukime jau išdėstė kuo
poms ir nariams veikimo 

pa- programą. čia norime

timas ir žiūrėjo į juos iš 
aukšto neprisileisdamas jų 
arčiau savęs. Dievui betar
naudamas, jis tuoj pamilo 
Sidabrinius ir tikrąjį pono 
dvarininko gyvenimą. Dėl
to, Žinoma, nė kiek nebesi- 
graužė.

Paslaptis su Michalina 
buvo gana jautriai išlaiky
ta, sakytum kuo nors, sun
kiu < apvožta nuo žmonių 
akių. Žinojo tą paslaptį; vie
na . kita, ponia grafienė, 
smerkdavo jį, bet akyse nė 
viena -nedrįsdavo ką nors 
pasakyti, nes kunigas Kazi
mieras buvo užaugės to
kiam pat lizde?v kaip ir . jie. 
Į savo lizdą kas gi teršia?

Staiga jam į akis pilta di
dele sauja pelenų.

—• Jei vyskupas nežino, 
tai sužinos, — dar murkte
lėjo ir staiga vėl įpuolė į 
galvą iškelti vyskupui Mo
tiejui vaišes didingas ir ori
ginalias.

Jis mužikas, o aš bajoras. 
Paplausiu jam Neroną ir iš
kepsiu didžiulį pyragą, ant 
kurio bus Vytis iš vienos 
pusės, o iš kitos Aras, — 
šyptelėjo. — Vyskupą pa
sodinsiu prie Vyties, o pats 
atsisėsiu prie Aro. Mužikas, 
pagaliau supras, kad mudu 
nelygūs, bet tylės. Ir dėl Mi- 
chalinos tylės. Vaišės!

Ir pats nubėgęs į virtuvę, 
tarytum niekur nieko, dar 
linksmesnis Praksėdai šne
kėjo:

— Pyragas panie, turi 
būti kaip stalas. Ant jo iš
raityti ...

Klebonas aiškino, ką, kur 
ir kaip išraityti, tačiau mo
teriškė ilgai negalėjo su
vokti. Paslapčiomis į ją 
žiūrėdama Prakseda nusi
šypsojo.

— Gal prabaščiau mums 
ponia... panelė Michalina 
paaiškintų ?

Obločėkas kilstelėjo galvą 
lyg adata*į pasmakrę gavęs 
ir susuko.

— Milczėc!
— Mes tylim.
— Jei bent žodelį — von! 

į kales iškeisiu! Aš dievo 
tarnas, suprantat!

Užstojo mirties tyla.

kartoti, kad kiekvienos 
kuopos, kiekvieno nario tu
ri būti pareiga padėti mūsų 
valdžiai karą išlaimėti. Pa
dėkit perkant apsigynimo 
bonus, smarkiau dirbant 
ginklų, amunicijos ir kituo
se fabrikuose apsigynimo 
naudai, aktyviai dalyvau
jant civiliame apsigynime, 
palaikant aukštą moralą — 
nepasiduoti jokiai panikai, 
jokiems piktiems penktosios 
kolonos melams, bet kovoti 
prieš juos.

A. Bimbos Maršrutas
Literatūros Draugijos 

Centro Komiteto pirminin
kas Antanas Bimba išvyko 
ilgam maršrutui. Jis aplan
kys ir Kaliforniją. Jo, marš
rutas buvo pirmiau paskelb
tas. Kada Antanas Bimba 
baigs prakalbų ir prelekcijų 
maršrutą Kalifornijoj, Ore
gone, Washingtone, tai jis 
grįš atgal. Grįždamas jis 
taip pat sakys prakalbas. 
Jo maršrutas atgal bus pas
kelbtas vėliau. Rengkite 
prakalbas ir gerai garsinki
te. Visur stengkitės gauti 
anglų kalbėtojus iš vietos 
civilio apsigynimo.

Aukos
Mūsų organizacinis ir Ap- 

švietos Fondas gavo aukų 
sekamai: Drg. K. Maziliaus
kas iš Bayonne pridavė ant 
blankų $12.75.

Drg. Ona Mąroziene iš 
Waterbury, aukavo $2.50.

Dr-gė H. Tamošauskienė 
pridavė nuo So. Bostono A- 
LDLD 2 kp., Moterų Sky
riaus $5.

Dr. J. N. Simans, iš Cle- 
velando, prisiuntė aukų $5.

Lit. Draugijos 42 kp., iš 
Nashua, aukavo $5.

Draugas Kazys Mockus, 
brooklynietis, aukavo $1.50.

Draugas Pr. Jačionis ant 
blankos surinko $7. Po $2 
aukavo: Pr. Jačionis ir A. 
A. Metelionis, po $1: XXX 
ir St. Tvarijonas.

Draugas Simanas Janulis, 
iš Worcester, prisiuntė ant 
blankos $8.25. Jonas Spa- 
kauskas aukavęs $5; Geo. 
Kanapkis $1; Philip Jucius, 
J. Jančius ir P. Sadauskas 
po 50c.

Drg. J. Baltutis, iš Mil
waukee, ant blankos pri
siuntė $1.35.

Drg. V. J. Valley, iš New? 
Britain, ant blankos prida
vė $6.50. Po $1 aukavo: V.
J. Valley, J. Malinauskas, S. 
Jurkun, V. Masionis, Z. Ja- 
sekas ir K. Remeitienė.

Ant blankos iš Bayonnės 
yra stambesnės aukos nuo:
K. Maziliauskas, K. čiurlis, 
Jonas Kirmelas, P. Janiū
nas, M. Panelis ir J. Čepins- 
kaš po $1. Wm. James Ko- 
soloTf aukavo $2. J. Skipa- 
ris 75c. Kiti po mažiau.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū! Ap- 
švietos Fondas prašo ir at
eityje paaukoti iš kuopų, 
apskričių iždų ir asmeniš
kai, nes mūsų Draugijos or
ganizacinis ir apšvietos dar
bas yra platus.

D. M. šolornskas,
ALDLD CK Sekretorius,
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

London. — Anglai pasi
traukė kiek toliau atgal nuo 
japonų Kuantan srityje, 
Malajų pusiausalyje, bet pa
darė priešam didžių nuosto
lių.

London. — Anglų orlai
viai vėl smarkiai bombarda
vo nacių prieplaukas ir lai
vus šiaurinėje Francijoje.

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad jų orlai
viai sužeidę šešis prekinius 
Sovietų laivus ir vieną nai
kintuvą Theodosijoj, Krimo 
prieplaukoj.

Trečias puslapis
1 ■. . -t 1 MT.y-jgas

Lowell, Mass.
L A IS V &

Prisirašykit prie Civil Defense, apsaugojimui Amerikos nuo fašistinių bombų!

KĄ VEIKIA LAIVYNAS?
Rašo Howard W. Baldwin
(Su New York Times suti-> 

kimu Common < Council for 
American Unity išvertė ir 
tamstom pristato sekantį 
straipsnį.)

Kai japonai vakar povaliai 
veržėsi į Maniloš Miestą, ir 
kai japonų transportai išsodi
no savo kariuomenę ir karo 
reikmenis ant Luzono pa
krančių, svarbiausias dalykas 
bendrai visuomenei buvo klau
simas, kur radosi tuomi metu 
mūsų laivynas.

Klausimas, “Ką Laivynas 
veikia?’’, dažnai išreikšta aš
triais žodžiais ir su visišku
nesupratimu svarbios rolė^ 
kurią jūrų jėga vaidina mo
derniniame kare, buvo ant 
daugelio lūpų pereitą savaitę, 
kuomet prasidėjo Manilos ko
va.

Paskirstymas Laivyno
Keli faktoriai, paprastai ne

aiškiai suprantami, kompli
kuoja visą laivynišką proble
mą. Pirma, mes pradedame ši
tą dviejų vandenynų karą su 
vieno vandenyno laivynu. At
likinėti konvojavimo (saugo
jimas laivų) reikalavimus At- 
lantike, neutralizuoti galimus 
grąsinimus vokiško didlaivio 
Tirpitz, pačio didumo su Vo
kietijos Bismarku, ir dviejų 
Vokietijos orlaivių nešiotojų, 
ir užtikrinti tolimesnį gabeni
mą reikmenų Anglijai, mes 
pradžioje šių metų, išsklaidė- 
me didesnę dalį mūsų jūrinės 
jėgos į Atlantiką, kas lygiai 
padalino mūsų jūrų galybę 
tarpe dviejų vandenynų.

s šitas nusistatymas gerai ap
simokėjo Atlantike. Nuo rug
sėjo mėnesio, kada laivynui 
įsakyta — “shoot on sight” ir 
jis pradėjo konvojavimo dar
bą, laivų nuskandinimai mažė
jo ir vokiečių kontra-blokadas 
nors laikinai sulaužytas.

Bet daryti tą, mes priversti 
duoti persvarą Japonijai Pa- 
cifike. Mūsų jūrinę proporci
ją ant toliaus sumažino Japo
nų netikėta ataka ant Paci
fiko Laivyno Perlų Uoste, 
gruodžio 7 d. Niekad nebuvo 
tikėta, jog mūsų mažas azia- 
tiškas laivynas Filipinų bazė
je bus kas kitas apart erzi
nantis ir trukdantis laivynas, 
buvo tikima, kad jis darys 
kiek galės nustolių japonų lai
vynui, bet nebuvo tikima, jog 
jis sulaikys japonų kareivių 
įsiveržimą.

Aišku, jog ima ir ims kiek

laiko mūsų svarbiausiam Pa
cifiko Laivynui su baze Hava- 
jos saloje, atsigaivinti ir per
siorganizuoti nuo japonų už-i 
puolimo iš gruodžio 7 d. Jau!
trys savaitės praslinko nuo už
puolimo, bet admirolas Ches
ter W. Nimitz, naujas laivy
no vadas, ima komandą tik 
šiandien.

Gal daug vienučių praleido 
pereitas tris savaites pataisy
mo darbams; gal reikėjo pa
taisyti nekurtuos parankumus 
Perlų Uoste. Daug laivų iš 
Perlų Uosto gal tuoj veikliai 
pradėjo jieškoti japonų or
laivių nešiotojų, kurie padarė 
-ataką; kiti be abejo pradėjo 
sargybą prieš submarinus. Kai 
kurie laivai buvo vartojami 
tam tikslui ir Vakarų Pakraš
čiuose, kur anksčiau japonų 
submarinų veiklumas rapor
tuojamas, ir kiti laivai tuoj 
paskirti konvojavimo dar
bams.

Laikas Svarbus
Galimas daiktas, jog su ka

ro pradžia Pacifike, įsakymai 
buvo duoti skaitliui laivų At
lantike, vykti į Pacifiką, bet 
kad nors ir šie laivai išvyko 
iš Norfolk© gruodžio 7 d., ke
liaudami nuolatiniu greitumu 
iš septyniolika mazgų (jūrinių 
mylių), tai tik už šešiolika 
dienų jie pasiektų HaXvajus.

Ir jeigu tuojau po gruodžio 
7 d. užpuolimo, iš San Fran
cisco išsiunčiama su palydo
vais (convoys) lėktuvų nešio
tojai su lėktuvų dalimis per
kėlimui į Tolimuosius Rytus, 
ir įkrovų laiveliai su lėktuvais, 
ir tie laiveliai keliautų 15. 
mazgų, tai imtų 30 dienų pa
siekti Tolimuosius Rytus per 
Honolulu, Samoa, šiaurinės 
Australijos krantus, Torres 
Straits ir Singapore.

Ir šitie laikotarpiai reiškia 
mums antrą keblumą jūrų 
kare. Vakarinėj dalyj Atlanti- 
ko ir rytinėj Pacifiko mes 
veikiame ant “vidujinių lini
jų”—kas reiškia, trumpesnes 
susisiekimo linijas negu mūsų 
priešai, bet pasiekti anas pu
ses vandenynų mes turime iš
tempti savo jėgas beveik iki 
priešo tvirtumų. Tolumai— 
ypatingai Pacifike — yra mil
žiniški ir palydėjimo darbas 
laivyno neturi sau jokio pa
vyzdžio.

Bet konvojavimo darbas, da
bar yra daug svarbesniu negu 
dramatiški .ir pavojingi smū
giai, toli nuo mūsų bazių, ja-

ponų jūrų jėgai. Jeigu Singa
pore bus išlaikytas, ir davus 
filipinams kovojančią progą,
mes privalome siųsti nuolatinį 
plaukimą visokios medžiagos 
(ypatingai lėktuvų) ir vyrų 
skersai pasaulio didžiausią 
vandenyną.

Galutinai toli siekianti bom
bonešiai galės perskristi nors 

■dalį šito kelio—ar tai skersai 
Pacifiką ar skersai Atlantiką, 
Afriką ar Indiją; bet abejoti
na, akyvaizdoje japonų per
galių, jog tas galimas daik
tas šiandien. Karo lėktuvai ir 
visa kita karo medžiaga turi 
būti laivais gabenama. Ir Lai
vynas tur konvojuoti šiuos lai
vus su reikalingais produk
tais iš “Demokratijos tvirto
vės” į Tolimuosius Rytus, ir 
vėl saugoti tuos pačius laivus 
su strategiška gryna medžia
ga atgal namon.

Pacifiko Laivynas, toli nuo 
Japonijos, vis persiorganizuo
ja po gruodžio 7 d. atakų ir 
užimtas milžiniškom parei
gom, ypatingai neturėdamas 
tinkamos bazės arčiau Singa
pore, netoli Tolimųjų Rytų 
kovos lauko, negali vesti svar
bią kovą prieš Japoniją šian
dien.

Į laiką submarinai ir lėk
tuvų nešiotojai japonų vande
nyse galės atakuoti priešą, bet 
milžiniška ekspedicija į vaka
rus ištikro reikalautų absoliu
tiškos laivyno ir oro viršenybės 
ir imtų mėnesius ir metus pri
sirengimo. Ekspedicijos tokių 
milžiniškų proporcijų ne vie
nos dienos darbas.

Tolimuose Rytuose mūsų ke
liems laivams Filipinų bazėse 
gręsia pasaulio trečia didžiau
sia spėka*. Pradžioje karo, 
prie aziatiško laivyno turėjo
me drūtą submarinų jėgą — 
daug iš jų nauji submarinai 
su vėliausiais įrengimais ir 
puikiai išlavintais nariais. Lig 
šiol jų rekordas ne kokis, ypa
tingai sulyginus su Holandijos 
submarinų ir oro jėgomis. Bet 
turime atsiminti, jog mūsų 
submarinai veikia vandenyse 
kur pilna japonų laivų, ir 
jiems nuolat gręsia oro ata
kos, tas reiškia, jog jie turi 
pasilikti po vandęniu—kartais 
labai giliai—dienos laiku ir 
gali į viršų plaukti tik nakčia, 
holandai lig šiam laikui netur 
kovoti prieš tokias milžiniškas 
oro spėkas.

Bet vienu dalyku persitik- 
rinkim—laivynas nesnaudžia! 
Pasekmės jo darbo išsivystys 
povaliai bet tvirtai, ir ne grei
tai, neigi sporadiškai.

FLIS.—Common Council.

Kaip Pasilikom Naujus 
Metus?

1 švakarėse Naujųjų/Metų-— 
gruodžio 31 d., Lietuvių Pilie
čių Kliubas bendrai su IWO 
vietine kuopa turėjo surengę 
laitai gerą bankietą. Tai buvo 
skaniai prigaminta kalakutie
nos vakarienė su trumpa, bet 
gražia daihū programa, pra
kalbomis ir šokiais iki pirmai 
valandai ryto 1942 metų.

Vakarienę gamino mūsų ne
nuilstančios darbščios draugės. 
Kadangi tą vakarą kitos drau
gės turėjo dirbti iki vėlumai 
dirbtuvėse, tai šiai vakarienei 
viską priruošti teko tik ke
liom, būtent, sunkiausiai teko 
dirbti: Kiasei Kojutienei, Ur
šulei Puskunigienei, Mikalei 
Stravinskienei ir Uršulei Dau
girdienei. Kitos draugės irgi 
gelbėjo kaip galėdamos: pa
tarnaudamas prie stalų ir ki
taip. Tom rūpestingom ir 
darbščiom draugėm priklauso 
didelis ačiū ir garbė.

šį kartą gaspadines suminė
jau pirmučiausia, nes jųjų 
triūsas visuomet yra labai ver
tingas.

Dainų programą išpildė dar 
kartą gražiai pasirodydami 
mūsų du vietinai mylimi dai
nininkai: Rūta Gicevičiūtė ir 
Ernest Cižiūnas. Jiedu ir šį 
kartą gražiai dainavo, publika 
juos mylėjo ir jiems karštai 
plojo.

Nežinau, ar tiks čia mano 
pastabėlė, ar ne, bet vistiek 
man norisi išreikšt savo įspū
džio kibirkštėlę, kurią aš pa- 
tėmijau besiklausant mūsų 
jaunuolius dainuojant ir be- 
tėmijant programos eigą, pau- 
zas ir t.t. Aš pastebėjau, kad 
drg. Rūta daro progresą ne tik 
dainavime, bet ir tame, kad šį 
kartą ji estradoję taip links
mai, taip liuosai jautėsi—be 
jokių susivaržymų, taip kad 
tas jaukus vaizdas pridavė ki
ta tiek gražumo jos dainavi
mui. Rūta dėvėjo gražią ra- 
salavą suknelę, kas jai labai 
tiko tame vakare. a

Ernest irgi gražiai dainavo 
stipriu ir gražiu tenoro balsu, 
žmonės, kurie dar pirmą kart 
girdėjo jį dainuojant, stebėjo
si, kad taip trumpu laiku či- 
žiūnas tapo geru dainininku. 
Taip, Lowellis susilaukė dvie
jų jaunuolių gerų dainininkų!

Dabar galime tuomi džiaug
tis kartu su jų tėveliais ir su 
visais. Bet ta proga turim dau
giau darbuotis, rengti daugiau 
parengimų, kviesti juos dai
nuoti ir teikti jiems daugiau 
progų ne tik lavintas'dainuoti, 
bet ir pilnam sceniškam drą
sumui.

Kaip girdėjau, kad šiam 
vakarui mūsų dainininkai vi
sai neturėjo progos pasiprak
tikuoti su pianiste Emma Gi- 
cevičiūte, nes pervėlai (prieš 
pat bankietą užkviesti) buvo 
užkviesti, vienok gražiai prog
rama išpildyta. Už tai ačiū 
dainininkams ir Emmai už 

Buy Culled States

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

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

Don’t delay — every hour 
counts.
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. • *

#1

akompanavima.
Užbaigus dainų programą, 

vakaro pirmininkas drg. A. 
Stravinskas pakvietė svečius 
pakalbėti. Pirmuoju kalbėjo 
angliškai J. Nagorskis (iš Na
shua, N. H.) ; lietuviškai kal
bėjo J. M. Karsonas; paskuti
nis kalbėjo P. Novikas, rusų 
kalboj, irgi iš Nashua, N. H.

Visi trys kalbėjo šiolaiki- 
(Tąsa ant 4-to puslapio)

War Needs Money—YOURS!
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 3

(Tąsa)
Naciai per Gestapo agentus kolektavo 

milžiniškas sumas pinigų propagandai iš 
Amerikoj gyvenančių vokiečių. Aišku, 
kad ne visi vokiečiai, gyvenanti Ameri
koj yra pro-naciai. Aišku, kad vokiečių 
tarpe yra kietų nacių priešų, sąžiniškų 
Amerikos rėmėjų. Bet nacių aparatas 
pasiekdavo net juos.

Spalių mėnesį, 1940 metais, iškilo vie
šumon, kad Amerikoj gyvenanti vokie
čiai gauna grąsinimus, kurie atsisako 
aukoti į nacių fondus.

Žinoma, naciai savo fondus mokėjo 
užmaskuoti. Didžiumoj jie buvo prideng
ti “pašalpos” tikslais ir veikė, kaipo 
German Winter Relief (Vokiečių Žiemi
nė Pagalba) ir German Red Cross — 
(Vokiečių Raudonasis Kryžius). Nacių 
pavergtuose kraštuose, jų tarpe ir Lie
tuvoj — Raudonasis Kryžius paverstas į 
nacių fondą ir jo organai į nacių propa
gandos skleidėjus. Pavergtuose kraštuo
se vietomis jie dar organizavo Vokiečių 
Pašalpos Lygą (German Welfare Lea- 
gue).

Kas Jungtinėse Valstijose aukavo 
tiems fondams, tas aukavo Hitlerio pro
pagandos mašinai. Lietuvių tarpe buvo 
renkama aukos neva Lietuvos Raudona
jam Kryžiui, o tas LRK yra dalis nacių 
propagandos organų.

Kad išreikalaut aukų nacių fondams, 
tai pro-naciški elementai naudojo viso
kius būdus. Biznieriai, kurie vedė biznį 
su Vokietija, gaudavo reikalavimą au
koti, kitaip jie nustos to biznio. Prieš 
anti-naciškas įstaigas buvo organizuoja
ma boikotas ir sabotažas.

Taip Brooklyne, 1940 metais, birželio 
mėnesį pro-naciški elementai buvo su
šaukę lietuvių konferenciją, kurioj jie 
priėmė nacių veikimo programą. Jie iš
rinko propagandos komitetą, kuris vedė 
nacių propagandą ir kliudė apvienijimui 
lietuvių paramai Roosevelto valdžios. Jie 
išrinko ir kitą komitetą, kuris skelbė an- 
ti-hitleriškoms įstaigoms boikotą. Tas jų 
komitetas grūmojo biznieriams, kurie 
^rsinasi dienrašty j “Laisvėj,” reikalavo 
ištraukti garsinimus. Tai buvo nacių 
Gestapo taktika.

Žmonės, kurie turi Vokietijoj giminių, 
tie gaudavo grūmojimus, kad jų giminės 
bus areštuoti, baudžiami, jeigu jie ne
rems hitlerininkų fondus, jeigu jie bus 
antr-hitlerininkais. Buvo atsitikimų, kad 
Gestapo agentai ateidavo ir pranešdavo 
Amerikoj gyvenančiam piliečiui, kad jo 
tokis ir tokis giminaitis jau yra areštuo
tas ir laikomas Vokietijoj koncentracijoj, 
kad jis bus nužudytas, jeigu tas Ame
rikoj gyvenąs neįneš tam tikrą sumą pi- 
rigų.

Kaip nacių šalininkai veikė, tą geriau
siai vaizduoja “The Gestapo” žurnalas, 
paduodamas šį faktą:

Mažame West Virginia miestelyj gy
vena vokietys, kuris darosi pragyvenimą 
iš medžio pardavimo. Jis į Jungt. Vals
tijas atvyko dar prieš Pirmą Pasaulinį 
Karą. Dabar turi du Amerikoj gimusius 
sūnus, vienas yra daktaras, antras — ad
vokatas. Kada prasidėjo Antras Pasauli
nis Karas, 1939 m., pas jį atėjo vienas 
pro-nacis vokietys ir pareikalavo aukų 
nuo tėvo ir jo sūnų. Visi trys vokiečiai 
atsisakė aukoti naciams. Tada pro-na- 
cis pagrūmojo jiems, kad jie neturės ga
limybių vesti biznį, nes visi ten gyvenan
ti vokiečiai juos boikotuos. Ištikimi Ame
rikai vokiečiai atkirto, kad čia yra ne 
nacių Vokietija', kad čia demokratinė 
Amerika. Tada nacių agentas pareiškė:

-r-Bet jūs turite giminių Vokietijoj, ar 
ne taip?

Pasirodė, kad minėta vokiečių šeima 
neturėjo Vokietijoj artimų giminių ir iš
vijo nacių agentą. Bet ne visi buvo to
kioj padėtyj, kaip ši vokiečių šeima. 
Daugelį antbnaciškų vokiečių pro-naciai 
privertė aukoti tiems fondams prieš jų 
norą. <

atvyko į mūsų šalį, daug pasidarbavo 
Hitlerio naudai. Tūli iš jų dirba net prie 
lietuviškų laikraščių... Jie matė, kad 
mūsų šalies politika yra kovoti visomis 
jėgomis prieš hitlerizmą ir fašizmą. Jie 
matė, kad prezidentas Rooseveltas viso
mis jėgomis dirba toj srity j. Jie žino, 
kad mūsų šalies piliečiai per kongresą 
skiria daug pinigų tai kovai. Bet tie 
žmonės visa širdžia buvo su hitlerizmu. 
Jie skleidė hitlerizmą.

Los Angeles mieste, Kalifornijoj, pra
dėjo sukinėtis žydų tarpe neva pabėgėlis 
nuo Hitlerio. Jis padavė vardą Robert 
Terri, kitur Lahn Terll. Jis stengėsi įsi
gauti į žydų tautybės įvairias organiza
cijas. Jis pasakojo, būk susirišęs su po
žeminiu veikimu Vokietijoj prieš hitle
rininkus ir prašė aukų.

Anti-hitleriški veikėjai tuojau jį nu
žiūrėjo. Tada jis dingo iš Los Angeles 
miesto. Vėliau jis buvo pasektas eilėj 
kitų miestų. Ten jis jau dirbo ne po prie
danga kovos prieš hitlerizmą, bet jau at
virai veikė su nacių organizacijomis.

Hitlerio agentų veikla iššaukė prieš 
juos žygius mūsų šalies įstaigų. Naciai 
visaip maskuojasi. Žurnalas “Fortune” 
iškėlė tokį faktą, kad vietomis nacių 
agentai siuntinėjo vieni kitiems žinias, 
instrukcijas ir pinigų prašymus parašę 
ant muzikos gaidų lakštų. Po muzikos 
ženklais, tarpe dainų žodžių buvo įra
šyta chemikališkais rašalais instrukcijos. 
Tas instrukcijas galima perskaityti tik 
tam tikrais chemiklais suvilgius.

Tas patsai žurnalas iškelia viešumon, 
kad Hitlerio agentai daugelyj atsitiki
mų su savimi nešiojosi Amerikos liau
dies revoliucijos vado Jurgio Washing
ton© paveikslą. Ant to paveikslo chemi
kališkais rašalais įrašyta jų instrukcijos.

Taip ant vieno tokio dokumento buvo 
pasakyta:

“Jis yra ‘O. K.’ ir jis turi būti priim
tas dirbti i orlaiviu gaminimo fabriką 
B.”

LAlSVft

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio puslapio) 

nio baisiojo karo krausimuose. 
Kiekvienas lietė skirtingą 
klausimą, todėl buvo gerai ir 
įvairu publikai, bet baigdami 
visi kvietė žmones laikytis ge
riausios vienybės ir viskuo 
gelbėti savo šaliai, Sovietų Są
jungai, Chinijai ir visiems de
mokratijos draugams pergalė
ti ir amžinai sumušti žmonijos 
baisiausį priešą fašizmą, ne
žiūrint keno jis išperėtas ne
būtų.

Nors tą vakarą daug žmo
nių dirbo iki 11 valandai nak
ties ir todėl buvo bijotasi, kad 
gal neturėsime pakankamai 
žmonių, bet išėjo kitaip negu 
buvo manytažmonių buvo 
taip daug, kad didelėj “Odd 
Fellow” svetainėj vos sutalpi- 
nom svečius. Svečiai buvo vis- 
kuom patenkinti.

Draugas Juozas Egeris iš 
Nashua’s dalyvavo mūsų ban- 
kiete, sykiu su mumis užbaigė 
senus metus ir išsireiškė, kad 
turime geras pasekmes.

Man labai rūpėjo, kad se
nus metus baigiant ką nors ge
rą padaryti, tai gavau 4 nau
jus narius į mūsų brangią se
nutę ALDLD. Tuomi esu pil
nai patenkintas. Bus naudos 
žmonėms, kurie į ją įstojo, bus 
naudos ir pažangiai kultūrinei 
ir demokratinei Lietuvių Lite
ratūros Draugijai.

Naujais nariais yra šie: S. 
Urbonas, Juozas ir Uršulė 
Puskunigiai ir Paulina Bago-

“Mes, kliubo nariai, pasiža- 
dam padėt sukelt 60 tūkstan
čių dolerių mūsų šalies Raudo
nam Kryžiui nuo mūsų mažo 
miesto.

“Mes pasižadam nešt mūsų 
žvaigždėtą šalies vėliavą pir
myn už apsigynimą, laisvę ir 
demokratiją.

“Kliubas užlaikys mokyklą, 
lavins savo narius ir pašalinius 
darbininkus, kaip reikia užsi- 
laikyt ištikus priešų užpuoli
mui ant mūsų miesto.

“Pareikalavus valdžiai prie 
apsigynimo darbų, raginame 
visus neatsisakyt ir būti ištiki
mais dėl savo šalies.*'

Paskelbus japonam karą, 
kliubas nupirko dar

skanių valgių.
Visus kviečiame dalyvauti 

ir paremti Sov. medikalę pa
galbą, kadangi šiandieną So
vietų liaudis kariauna su pa
saulio pabaisa hitlerizmu. Mū
sų užduotis yra gelbėti kiek 
galint Sovietams. «
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Šiam ilniam darbui—va
karienei \ pasižadėjo aukoti 
valgių paįersoniečiams pažįfih 

 

tarnas farineris Wm. Klimas iš 
Branchville, N. J. Už drg. 
Wm. K. aukas ir pasišventi
mą iš anksto tariame ačiū.

J. Matačiunas.

čienė, šie žmonės yra pavyz
dingi ir kaipo tokiems labai 
tinka būti nariais kultūrinės 
organizacijos.

J. M. Karsonas.

Faktai įrodė, kad kada Hollandiją už
puolė Hitlerio gaujos, tai iš vidaus su 
ginklu rankose, ypatingai Rotterdamo 
mieste, prieš hollandus išstojo tie ^ele
mentai, kurie ten buvo atbėgę neva na
cių “persekiojami.” Reiškia, Hitleris ne
mažai į kitas šalis pasiuntė savo agentų, 
kaipo “pabėgėlių.” Nėra liuosa nuo jų ir 
mūsų šalis. Ypatingi naujos rūšies “pa
bėgėliai,” kurie pabėgo iš Lietuvos, kurie

Amerikoj yra didelė vokiečių organi
zacija German-American Bund. Ji turi 
per 40,000 narių, laikraščius, daug na
mų, parkų, kempių. Būtų didžiausia 
klaida manyti, kad kiekvienas šios 
organizacijos narys yra nacis arba 
pronacis. Bet būtų didžiausia nelai
mė nematyti tą, kad ta organizaci
ja pilnai buvo nacių vadovybėj. Per me
tų metus jos kempėse buvo rengiami pik
nikai, maršavimai naciškai atkišus ran
ką, ginkluoti pratimai, laikomos prakal
bos. Vietomis ji net gatvėmis rengė gin
kluotas demonstracijas. Kartą buvo su
rengus New Yorke, kur iš .visų apylin
kių suvažiavo 25,000, kurioj tūkstančiai 
maršavo uniformuotų nacių, su svasti
kos ženklais, su Hitlerio vėliavomis, šau
tuvus ant pečių užsidėję.

Tų laikų Bundo vyriausias vadas Fritz 
Kuhn dabar sėdi Sing-Sįng kalėjime. 
Washingtone apklausinėj ant Bundo bu
vusį veikėją Neil Howard Ness, jis pa
reiškė :

“Bund nuolatos diskusavo, ką mes tu
rėsime daryti atsitikime ginkluoto susi
kirtimo tarpe Vokietijos ir Jungtinių 
Valstijų... Mes visada diskusavome, 
kad mes turime gelbėti Vokietijai, at
liekant tokius darbus, kaip tai sprogini- 
mą vandens rezervuarų, amunicijos fa
brikų ir prieplaukų... Mes turime per 
šimtą narių Ramiojo Vandenyno pakraš
tyj- Jie gali suparalyžiuot apsigynimą.”

—Ar Bundas turi planus šnipavimui? 
—klausė jo.

—Taip, — atsakė jis, —mes planavo
me supaęalyžiuot Amerikos apsigynimą 
Ramiojo Vandenyno pakraštyj nuo Se
attle iki San Diego... į kurį įeina iš
sprogdinimas Hercules parako fabrikų, 
amunicijos fabrikų ir prieplaukų, sandė
lių ir kitų pastatų.

Apklausinėj ant kitą Bundo vadą John 
C. Metcalfe jis atsakydamas tarpe kitko 
pareiškė:

“Bundo... tikrieji tikslai Jungtinėse 
Valstijose yra nacių Vokietijos tikslai: 
pirma, suorganizuoti labai plačiai šnipų 
tinklą; antra, galingą sabotažo mašiną; 
ir trečia, ta vokiečių mažumos grupė, 
kuri dabar naciškai nusistačius, turi pa
sitarnauti apjungimui Amerikoj • gyve
nančių milionų vokiečių.”

(Bus daugiau)

Easton, Pa.
Lietuvių Piliečiu Kliubas Nu

pirko dar už 1,400 Dolerių 
Defense Bondsų

Gruodžio 28 d. kliubo susi
rinkime vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, kurią man pridavė 
vienas iš komiteto narių, ir 
prašė pasiųst į mūsų darbinin
kišką dienraštį, “Laisvę”. Re
zoliucijos tekstas sekamas:

“šiuomi mes, Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubas, pasisa
kėm ir nutariam remti savo 
šalį J. A. Valst. visokiais bū
dais dabartiniame kare, pagel
bėti savo valdžiai kovoj prieš 
Hitlerio barbarus nacius, Mus
solinio fašistus ir Japonijos 
banditus. Pastaroji jau pralie- 
ja mūsų piliečių kraują Mani
loj, Filipinų salų sostinėj.

“Mes prašome ir pageidau
jame, kad visi mūsų kliubo na
riai pirktų apsigynimo — De
fense Bondsus ir padėtų Dėdės 
Šamo armijai pasekmingiau 
vesti karą prieš banditus japo
nus.

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 RAKTA I 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 l GYVENIMĄ, gal tamstai 
padarys stebuklus.

Paprastas žmogus vartoja tik 10% sa-
už 14 vo protavimo, o 90% miega. RAKTAS I 

šimtų dolerių Defense Bondsų. GYVENIMĄ išbudins iš miego užsiliku- 
(Pirmiaus buvo pirkęs už 7 ir Pavargusį protavimą. Kelis sykius 
šimtus dol.) Kliubas gerai su- suprasti save ir ki-

7 tus. O kaip vartoti pasekmingai savo
protavimo pajėgą, sužinojimo kaip daug 

mime dėl 
nežinystės. Daug nesupratimų ir nesma
gumų įvyksta. Vyras pykstasi su žmona; 
tėvai pykstasi su vaikais; brolis pešasi su 
broliu; kaimynas pykstasi su kaimynu; 
vaikinas negali priverst merginą, kad ji 
mylėtų jį, o mergina negali priverst vai
kiną, kad ją mylėtų, ir t. t. Viskas taip 
darosi iš nežinojimo. Knyga RAKTAS I GYVENIMĄ atrakins tamstai 
šviesos kambarį, kur prisipildę tos šviesos galėsite būt galingais ir galė
site tvarkyti žmoniškai ir linksmai savo gyvenimą. Tada būsi visur tin
kamas ir gerbiamas.

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

nes priešas klaidų ir nelaimių įvyksta gyvė 
greičiau jis

tuo pasaulis

pranta, kad valdžiai labai rei
kalingi pinigai, 
yra stiprus, kuo 
bus sunaikintas, 
bus laimingesnis.

Kliubas nutarė, kad kliubo 
patalpoj ir kambariuose, na
rių ir pašalinių tarpe, nebūtų 
politikos, arba koks nors užgy- 
rimas mūsų šalies priešų, tai 
yra Hitlerio agentų iš Berlyno, 
Mussolinio šnipų iš Romos ir 
Japonijos banditų iš Tokijos.

Kliubo nariai tur būt ištiki
mi |nūsų šaliai ir ištikimi pa
triotai šimtu nuošimčių. Visi 
šie pareiškimai užgirti susirin
kime vienbalsiai.

Lai gyvuoja Amerika ir mū
sų Dėdė Samas!

Mire Bružinskis
Sausio 1 d. mirė Juozas Bru

žinskis, 48 metų. Sirgo 5 die-
nas (širdies liga). Paliko nu
liūdime žmoną, vieną dukterį, 
du sūnus ir dvi sesutes — C. 
Geležinienę ir M. Dublienę.

Iš Lietuvos buvo nuo Žemai
tijos, Beržvaičių sodžiaus, 
Tverų parapijos.

Prigulėjo prie Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo ir R. K. Susi
vienijimo. Palaidotas su baž
nytinėm apeigom.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė!

V. J. Stankus.

Paterson, N. J.
Patefono Naujienos

šiuomi pranešu Patersono 
lietuviams, kad yra rengiamas 
bankietas arba vakarienė su
kėlimui finansų dėl Sovietų 
Medikalės Pagalbos. Rengia 
dvi organizacijos—L.D.S. 123 
kp. ir A.L.D.L.D. 84 kp. ben
drai. Vakarienė įvyks sausio 
24 d., 62 Lafayette St., S. Ba- 
kanausko svetainėj. Bilietas 
bus tik vienas doleris. Bus

Religijinių daiktų de- , 
partjnentas atdaras 

vakarais
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

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

10 SVEIKATOS NURODYMŲ: KAIP VAIKINAS UŽINTERESUOTI; 
LAIME YRA TAVYJE; MINTYS YRA DIDELE GALYBE; SVAIGINAN
TI GĖRIMAI; RŪKYMAS; KAIP PALAIKYT JAUNYSTĘ; ŽMOGAUS 
VIDUJINIS MAGNETAS; RECEPTAS NUO KEIKSMO; NEUŽDARYK 
SAVO MINČIŲ; TEPALAS GYVENIMO RATAMS; TELEPATIJA; 
KAIP IŠSIRINKTI SAU VYRĄ? GALINGAS RECEPTAS PASVEIKI
MUI; FAKTAI KUR TAMSTAI PAGELBĖS SUPRASTI VYRĄ AR MO
TERĮ; ILGAS AMŽIUS; MOTERIES TEISINGA MEILE; ŽMOGUS 
GAMTOS STEBUKLAS ir daugumas kitų dalykų, čia neturime vietos vi
sus išvardinti. Knygelė RAKTAS Į GYVENIMĄ, tai yra pirmutinė ir vie
natinė pasaulyje lietuvių kalboje, kuri paduoda tikrus faktus ir teisin
gus pamokinimus. Įsitėmykit gerai, kad už nežinojimą, kai kurie pra
randa sveikatą; vyras praranda žmoną arba žmona praranda vyrą. Dau
gelis praranda tūkstančius Ir milijonus dolerių už trūkumą žinojimo. 
Knyga RAKTAS į GYVENIMĄ užves tamstą ant aukšto kalno ir paro
dys pasaulį. Dairysies, gėrėsies ir daug ką matysi ir pasimokysi. Jeigu 
tamsta įvertini save, savo gyvenimą, savo šeimą ir savo sveikatą, tai 
tuo jaus 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 Į 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 Į 
GYVENIMĄ už kurią prisiunčiu $..... ,.

Vardas ...............    —
Gatvė ................................................................ -......................... ............._...

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

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

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN 
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn.
<$. *

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
Bir1 Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams

Specialiai prisiruošę priimti svečius

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

’ žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonai 4-8779.
; P, S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ
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Oficialiai Amerikos Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Vakarinis Karo Department© Pranešimas:
Filipinų Sritis: Gauta daugiau žinių apie Amerikos 

armijos bombinių orlaivių ataką prieš japonų kari
nius laivus arti Davao, ir tos žinios rodo, kad ameriki
niai orlaiviai padare, turbūt, daugiau nuostolių priešų 
laivams, negu iš pradžios buvo raportuota.

Japonai tuo kartu turėjo ten tokius laivus: vieną di
delį karo laivą, penk'is šarvuotlaivius, dvyliką subma- 
rinų ir dvyliką transporto laivų, naudojamų gabent ka
reivius. Kaip jau pirmiau pranešta, trys amerikiečių 
bombos pataikė tiesiai į didįjį japonų karo laivą — ir 
dabar atrodo, jog, turbūt, liko nuskandinta daugiau, 
kaip vienas priešų naikintuvas. Skaitlingomis bombo
mis pataikyta ir į kitus japonų laivus, kuriems, mano
ma, padalyta stambių nuostolių.
Japonų Pinigai Filipinuose

Japonų kariuomenė Maniloje skleidžia daugius po
pierinių pinigų. Tie pinigai gabiai padirbti, kad pana- 

'šūs į popierinius Filipinų pinigus, bet ant jų išspaus
dinta vardas Japonijos valdžios vietoj Filipinų respub
likos.

Dideli daugiai tų bumaškų, matomai, buvo duota ja
ponų kareiviam. Visas šių pinigų padirbimas nurodo, 
kad jie buvo iš anksto pagaminti pirm japonų įsiverži
mo į Filipinus, ir tai yra dar vienas įrodymas, kad ja- 

• ponai jau seniai darė pasiruošimus užpult Filipinus. >

SOVIETAI NUSKANDINO 3 NACIŲ LAIVUS
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 7. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido šį pranešimą:
Sovietų kariuomenė ir toliau vedė ofenzyvą ir atėmė 

iš vokiečių dar kelis apgyventus punktas; sunaikino < 
daug vokiečių kariuomenės ir įrengimų.

Saus. 5 d. buvo numušta žemyn 14 vokiečių orlaivių. 
Sovietai prarado 6 savo orlaivius. Saus. 6 d. du vokie
čių orlaiviai buvo nušauti žemyn arti Maskvos.

Sovietiniai laivai Barents Jūroje nuskandino tris vo
kiečių laivus vartojamus gabenimui kareivių ir karo 
reikmenų.

Maskva, saus. 6. — Per vienos dienos mūšius vakari- ’ 
niame (centraliniame) fronte viena dalis mūsų kariuo
menės pagrobė 42 vokiečių trokus, 4 automobilius, 4 
motorinius dviračius ir kiekį kanuolinių šovinių.

Pietiniame fronte Sovietų jėgos per dieną sunaikino 
du priešų fortus ir bateriją vokiečių kanuolių ir išvai
kė iki dviejų kuopų priešų pėstininkų.

Leningrado fronto viename sektoriuje buvo sėkmin
gai užpultas vokiečių traukinys ir sunaikinta 36 vago
nai su pėstininkais ir karo reikmenimis.

Sovietiniai žvalgai staiga užpuolė vokiečių kariuo
menę kaime P ir užmušė daugiau kaip 600 priešų ofi- 
cierių ir kareivių. Likusieji pabėgo, numesdami savo 
ginklus ir palikdami savus įrengimus. Tų žvalgų ko- 
mandierius pirmas įsiveržė į kaimą ir pats užmušė 
rankinėmis granatomis 13 vokiečių.

Chungking, Chinija, saus. 7. 
—Chinai užmušė bei pavojin
gai sužeidė dar 7,000 japonų 
Changshos srityje. Chinai dar 
apsupa ten 30,000 japonų.

Naciai Sako, kad Jie 
Smarkiai Ginąsi

Pittsburgh, Pa.
Kur Eina “Lietuvos Gelbėji

mo” Doleriai?
Pittsburghe yra susitvėręs 

taip vadinamas “Lietuvai Gel
bėti Komitetas.” Tas komite
tas rengia visokius parengi
mus ir visokiais būdais meš
kerioja iš lietuvių dolerius 
“Lietuvos gelbėjimui”.

Minėtas komitetas buvo su
šaukęs draugijų susirinkimą 
gruodžio 28 d., 1941 m. Į su
sirinkimą pribuvo apie pus
tuzinis draugijų “atstovų,” ku
rie su visu komitetu sudarė 
19 “dūšių.”

Komitetas tam “skaitlin
gam” susirinkimui išdavė štai 
kokį raportą,—kaip buvo Lie
tuva” “gelbėta” už jų dole
rius: Jadvygai Tubelienei įtei
kta 100 dolerių, už kokį 
ten sirgimą; $200 su virš 
pasiųsta į Chicagą Olio—-Va
nagaičio fondon; Fortūnatui 
Bagočiui, Antanui Smetonai ir 
kitiems “oratoriams’- už at
važiavimą į Pittsburghą pa
sakyti “spyčių” reikėjo apmo
kėti kelionės lėšas ir viešbu
čius; dėl padengimo to viso 
reikalinga buvo vartoti tata 
tikras “comouflag'e’ius”, duo
dant Amerikos Raudonajam 
Kryžiui $50.00.

Ir taip, po tų visų didelių 
ir mažų išlaidų, dar liko apie 
$100 komiteto kasoje, ku
rie, be abejonės, irgi bus su
naudoti dėl tokių pačių daly
kų. Nežinau, kaip tie žmonės 
galės jaustis, kad jų aukauti 
doleriai dėl Lietuvos gelbėji
mo nepasiekia tikslo, o yra 
čia ant vietos sunaudojami 
smetoninei propagandai, iš
skyrus tuos kelius dolerius, 
kurie paaukauti dėl Ame
rikos Raudonojo K-ryžiaus. 
Išvadų jokių nedarysiu. Tik
tai norėčiau patarti “Pitts- 
burgho Lietuvos Gelbėji
mo Komitetui” pakeisti vardą 
į “Pittsburgho Smetonos Pa
laikymo ir Gelbėjimo” komite-, 
tą Tada kiekvienas aukotojas 
pilnai žinos, kokiam tikslui jis 
aukoja.

Komitetas pasiliko “visas 
senasis,” nes nebuvo naujų iš 
kp rinkti. Komitetą vadovauja 
P. Dargis, P, Pivariunas ir J. ( 
Virbickas,—visi trys Smetonos 
garbintojai. Dargis k adais va
dindavo Smetoną kraugeriu, 
bet dabar vadina “Lietuvos 
simboliu.”

Anglies Kasėjo Sūnus.

terų 138 kp. narės! Per jūsų 
kuopos narę, E. Birgman, ap
teikiau nuo jūsų kuopos atjau
tos laišką ir gražią materialę 
pašalpą ($7.25). Už dvasinį 
atjautimą ir materialį pašelpi
mą tariu jūsų kuopos visoms 
narėms, ir tiems draugams, 
kurie aukojote manęs sušelpi- 
mui, širdingiausią ačiū! Man 
gyvenant nelaimės atskirtam 
už senatvės sienų, jūsų sura
minimas ir materialė parama 
labai įvertinama, brangi, čia 
negaliu surasti tiek dėkingu
mo žodžių, kiek verta . ..

čia viešai pažymiu aukoto
jų vardus. Po $1: Liesnikaus- 
kienė, Kurulis, Jasiūnas ir 
Skleris; po 50c.: Birgman, Be- 
kevičienč, Juzaponienė ii' Pa- 
son; po 25c.: Pečiura, Augus- 
tinienė, Balčiūnienė. Dar kar
tą tariu ačiū moterų LDS 138 
kp. už atjautą ir gražią Kalė
dų dovaną! Linkiu moterų 
kuopai sėkmingos darbuotės ir 
ilgo gyvenimo! '

Sykiu čia viešai per spaudą, 
išreiškiu širdingą ačiū ir ki
toms draugėms, kurios Kalėdų 
laike aplankė mane ir nuo sa
vęs įteikė man gražių kalėdi
nių dovanėlių. Tomis draugė
mis buvo: O. Gendrenienė, 
A.ntosė Maurutienė, Veronika 
Youpg, M. Venslavienė, Anna 
Gefvert, Ella Ross.

Man labai gerai yra žino
ma, kad jūs, draugės, visuomet 
darbuojatės pažangiųjų orga
nizacijų visam pažangiam 
darbe, prie to atjaučiate ir 
remiate tuos žmones, kurie 
anksčiau su jumis buvo tam 
pačiam darbe. Tą labai įverti
nu, branginu . . .

Labai širdingai ačiū ir tiems 
draugams, kurie mane lankot' 
ir parsivežate pas save pasi
svečiuoti. Ypač širdingai ačiū 
draugams Gendrenams, Rū
bams ir Pečiūrom, pas jumis 
dažniausia teko svečiuotis ir

jaunuolis atsiuntė man nema
žai drabužių, labai man pa
rankių nešioti.

Linkiu visiems ir visoms vi
suomenės darbuotojams, prie- 
teliams, sėkmingiausių ir 
mingiausių Naujų Metų!

A. Banels,
City Infirmary, 

Warrensville,

lai-

Ohio.

laikotarpį dilgino draugo Rau- 
linaičio nervus nuolatos, iki 
galutinai privedė prie pakri
kimo, kada jis nusprendė atsi
imti sau gyvybę.

Paliktame raštelyj, draugas 
Raulinaitis sako: “Goodby vi
siems. Ne aš užsidėjau tą vir
vę sau ant kaklo ...” ir to- 
liaus priveda, kad 14 mėnesių 
atgal tų rakandų pardavėjas 
tą padarė.

Velionio laidotuvės buvo 
skaitlingos. Buvo sunešta daug 
gėlių. Draugė Mažeikienė pa
sakė prakalbėlę ir keliolika 
automobilių palydėjo iki kre- 
matorijos.

Laidotuvių direktorius Wil- 
kelis suteikė paskutinį patar
navimą labai gražiai.

Velionis prigulėjo prie Ko
munistų Partijos, prie ALDLD 
22 kuopos ir prie Internatio
nal Workers Order. Daug 
dirbo prie Workers Alliance.

Dabar savaimi aišku, kokio
je padėtyj liko jo mylima 
žmona, draugė Raulinaitienė 
ir jo posūnis, kuris yra šau
kiamas į kariuomenę. Mūsų 
visų pareiga yra atlankyti, su
raminti juos ir suteikti jiems 
pagalbos sulig geriausia mūsų 
išgale.

Draugės Raulinaitienės gy
venimo vieta yra: 1937 E. 
59th St., Cleveland, O.

Pranešimai Iš Kitur
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bas rengia vakarienę ir šokius šį 
Šeštadienį, sausio (Jan.) 10 d., va. 
kare. Bus Lietuvių Tautiškame Na
me, No. Main St. ir kampas Vine 
St. Moterų grupė duos malonių 
dainų programą. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. įžanga 50c. Kviečiame skai
tlingai dalyvauti. (6-7)

BAYONNE, N. J.
L. A. U. Kliubas rengia balių pa

gerbimui Jk Yurkevičiaus už puikų 
prižiūrėjimą svetainės, 329 ^Broad
way, Bayonne, N. J. Balius įvyks 
Mtanadienį, šausio (Jan.) 11 d., pra
džia 6 vai. vakare, įžanga 50c, 
įskaitant taksus. Malonėkite skait
lingai dalyvauti, nes turėsite malo
naus pasitenkinimo. Gera orkestrą 
gros Šokiams. (6-7)

wilkesTbarre, pa.
LŪS 7 kp. susirinkimas įvyks 11 

d. sausio (Jan.), Progresyvių Kliubo 
svetainėje, 325 E. Market St., pra
sidės 2 vai. po pietų. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti susirinkime. 
Būkite punktuališkai 1942 metais. 
—-Prot. Rašt. O. Zdanienė. (6-7)

chesterTpa.
Cią susitvėrė Siovanų, Rusų ir 

Ukraįnų teikimui Medikalės pagel
tos Sovietų Sąjungai Komitetas ir 
rengia dėl Raudonojo Kryžiaus di
dėlį mass-mitingą sekmadienį, Ja
nuary 11 d., 1942, kaip 2 vai. po 
pietų, Smedley Junior High School, 
17 and Upland St. Čia kalbės mies
to majoras ir kiti kalbėtojai. Taigi 
bus koncertinė programa. Širdingai 
kviečia visus lietuvius būti šiame 
parengime. — P. š. (6-7)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

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.

FT* • (5-6)'

Berlin. — Nacių koman
da sako, kad jie giną nuo 
Sovietų Eupatoriją, Krime, 
ir, girdi, atmušę raudonar
miečių smūgius. Vokiečių 
orlaiviai, esą, sužeidę tris 
Sovietų laivus gabenusius 
kariuomenę, ir nuskandinę 
vieną laivuką.

Berlyno radijas pripa
žino, kad/ Sovietų kariuo
menė su didžiaisiais tankais 
pralaužė vokiečių apsigyni
mo liniją centraliniame 
fronte, bet, girdi, paskui 
vokiečiai sulaikę raudonar
miečių ataką,

Singapore, saus, 7.—Šarvuo
ta japonų kariuomenė pasiva
rė kiek pirmyn prieš anglus 
vakariniame • Malajų fronte, 
bet anglai padarė japonam 
baisių nuostolių,

Tokio. —- Pleška anglų pa
degti žibalo, šaltiniai šiaurinė
je dalyje Borneo salos, kur 
anglai buvo priversti pasi
traukti nuo japonų.

London. Anglų radijas, 
be paliovos, dienų ir naktį, 
skleidė pastarąją prezidento 
Roosevelto kalbą, išverstą į 
vokiečių ir italų kalbas.

London. — An^lų radijas 
teigia, kad sovietine kariuo
menė peršigrūmė ‘ per šiau-- 
rinę dalį Doneco: upės,- ma- / 
tomai,. Charkovo- srityje. ’j

Warrensville, Ohio 
Clevelandiečiams Vieša 

Pądpka
Brangios draugės, Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo Mo-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel, EVergreen 8-7179 i

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

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

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėrą valandų sekniadieniais.
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus , familljų, ves
tuvių, kitoju grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a ujūs paveiks
lus ir krajavus 

. sudarau su ame
rikoniškais’ Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, ‘ kokio pai 
geidaujama. Tai
pogi ątmaliavoju 
įvairiom spalvom 

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

■ Tęęl. GLeiųnorę ■ 5*Q|pJ.

perjosi! pastangas teko daly- duS| draugai Raulinaičiai ne- 
vauti darbininkų parengimuo-' gą)gjo įžiūrėti tam tikrų ne- 
se. 'tas man padaro didelį tikslumų, kurie atsidengė vė- 
linksmumų, kuomet pamatau liaus Tie netikslumai nebuvo 
kitus darbuojanties žmonių' 
gerovei.

Širdingai ačiuoju draugam 
Kukenam iš. Linden, N. J. ir, 
draugam Graibam iš Long 
Island, N. Y. Labai ačiū jums, 
draugai, kad jūs, kuomet tik
tai atvažiuojat į Clevelandą 
pas savo gimines, neužmiršta
te ir mane aplankyti. Man, gy
venant prieglaudos namuose, 
jūsų aplankymas padaro dide
lį džiaugsmą. Labai širdingai 
ačiuoju Kukenų sūnui, nes tas

Cleveland, Ohio
Dėl Sunkaus Gyvenimo ir Ne

sveikatos Atsiėmė Gyvybę 
Draugas Juozas Raulinaitis, 

gimęs Lietuvoje, Veiverių kai
me, Veiverių valsčiaus, Mari
jampolės apskričio, gegužės 
23, 1885 m., atvyko į Ameri
ką 1903 metais, būdamas 17 
metų amžiaus. Didžiumą savo 
gyvenimo laiko praleido dirb
damas West Virginijos anglių 
kasyklose, kuriose darbininkų 
sąlygos, ypatingai tuom laiku, 
buvo labai sunkios; ir tokios 
darbo sąlygos draugui Rauli- 
naičiui dar visai jaunystėj S 
sveikatą pakirto. w

Apie 15 metų atgal draugas J 
Raulinaitis su šeimyna atvyko ' k 
į Cleveland ir čia apsigyveno. į 
čia, sulig savo sveikatos išga- J 
le, ėmėsi tai kokio amato, tai $ 
kito 'kokio darbelio. Dirbo jis g 
ir WPA projektuose, tai gy-|(* 
veno iš pašalpos; kartais jo S 
mylima žmona, nors irgi men- $ 
kos sveikatos, pasiimdavo pra- <C I
gyvenimo naštą ant savo pečių JSlllTlllCl *1.1 <1 S 1 IjKJUOI OlOI < 
draugas Raulinaitis dirbo Lie- 132a SUMNER AVE. B OOKL N, N.
tuvių Svetainėje už džianito- 
rių.

Galų gale, apie porą metų 
atgal, draugai Raulinaičiai su
dėjo savo paskutines sutaupąs į 
rumingauzę, nusinuomuodami 
namą, nusipirko jame esamus 
rakandus ir mėgino daryti sau 
pragyvenimą b e r enduodami 
kambarius dėl įnamių. Bet, 
perimdami tą namą ir rakan-

J. GARŠVA $
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant fa 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ gj 

(KOPLYČIA) ‘B
Parsamdo automobilius ir ka- 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. $

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

dideli, tik, matomai, per tą

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

site patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

PRISTATOME Į NAMUS.
Cn Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

I VIENINTELE lietuvių f RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamu^ rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

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

ir parems

Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. T 
Yra SkaniausiParėm

Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijine

THE BAKERS*

| / / į Į T*— I I \
Rūgšti ruginė,’ saldi rugine, 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.

Slunčlame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas. 4

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



Anitas puslapis / . - " LAfcSVft......

NewWko^^^Zinios
ALDLD 2-ro Apskr. Metine 
Konferencija Šį Sekmadienį

Pamatykite, Kaip Hitleris 
Valdo Vokietiją

Visi, kurie esate išrinkti 
ALDLD kuopų delegatais j 
Antro Apskričio metinę kon-

ir sumanymus savo kuopos dėl 
visos mūs organizacijos Veik
los ir geroves.

Daugelis žmonių stebisi ir Brooklyne. Pirmas rodymas— 
neatsistebi, kaip pačios Vokie- lygiai. 6:30 vai. vak., o antra- 
tijos žmonės toleruoja tokį'sis—lygiai 9 vai. vak. Ir vie-

ferenciją, įsitėmykite gerai ir 
nepamirškite, jog konferenci
ja įvyksta šį sekmadienį, sau
sio (Jan.) 11 d., 10-tą vai. 
ryto, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., ^Brooklyn, N. Y.

Delegatai pasiimkite kuopų 
metinius raportus iš savo kuo
pos veikimo, duokles į Apskri
tį (penkis centus nuo nario)

Draugai, labai pageidauti
na, idant visi konferencijoj 
dalyvautumėt, kurie tik esate 
išrinkti delegatais. Kaip ir vi
sada, konferencija turės dau
gel svarbių reikalų aptarti ir 
išnagrinėti; o tą atlikti galės 
tik skaitlinga konferencija.

ALDLD 2-1’0 Apskr. Pirm.,
A. Gilmanas.

dvikojį žvėrį Hitlerį ir jo at
stovaujamą sistemą.

Stebėtis yra ko, tačiau ir 
stebėjimasis būna aiškesnis, 
jeigu padėtį visapusiškai pa
žįstame. O negyvenusiam Vo
kietijoj padėtis galima tik 
maždaug įsivaizdinti, bet 
anaiptol ne pažinti. Ją pažin-j 
ti reikėtų bent dabar, kada 
hitlerizmas tapo mūsų gimti-1

Civilių Apsigynimo Tarybos 
Atsišaukimas

nės Lietuvos pavergėju, kan
kintoju ir kada jis tapo mūsų 
dabartinės šalies užpuoliku, 
prieš kurį mes privalome ko
voti, kurio pergalei mes turi-

Gerb. Williamsburgo Piliečiai:
Atsiliepdami į Jungtinių 

Valstijų prezidento atsišauki
mą, atstovai vadovaujančių 
organizacijų Will iamsburge 
susibūrė į bendrą darbą su
tverdami Civilių Apsigynimo 
Tarybą, kuri turi dvi vyriau-

nizacijų ir visų piliečių, vie
nam tikslui—susiedijos apgy
nimui.

Mes raginančiai prašome, 
kad jūsų organizacijos virši
ninkai ir direktoriai atsilanky
tų į mūsų Tarybos mitingą, 
įvyksiantį Eastern District Y.

me pašvęsti viską.
Pažinti hitlefizmą, kokiu 

jis atrodo tikrajame gyveni
me, turėsime geriausią progą 
šį šeštadienį, sausio 10-tą, at
ėję pažiūrėti judžio “Profe
sorius Mamlock”, Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė.,

nam ir kitam rodymui įžanga 
tik 40c.,! įskaitant taksus.

Judyje perstatoma pasitu
rįs, garsus profesorius su šei
ma ir jo artimieji, kaip jie 
atsineša į hitlerizmą ir kaip 
hitlerizmas elgiasi su jais. Ju- 
dis pagamintas vaduojantis 
dokumentaliais parodymais; 
apie labai panašius nuotikius 
su šimtais kitų tokių pat šei
mų.

“Prof. Mamlock” Rodys 
Sekamose Vietose;

Williamsburge—280 Union 
Avė., sausio 10-tą, nuo 6:30 
vai. vak.

So. Brooklyne—755 4th 
Avė., sausio 11 dieną, 2 vai. 
po pietų.

Great Neck—91 Steamboat j 
Rd., sausio 11-tą, 6:30 vai. v.

Įžanga visur 40c.

sias užduotis atlikti: M. C. A. patalpose, 179 Mar-
1. Pirma yra prisirengti cy Avė., Brooklyne, ketvirta- Pasilinksminkite Su Laisviečiai Dar Vis

Keliaujanti Sveikatos 
Paroda

Williamsburgieciams patar
tina užeiti ir pamatyti keliau
jančią sveikatos parodą—He- 
althmobile, kuris šią savaitę 
stovi George Washington Par
ke ant So. 4th, tarp Roebling 
ir New Sts.

Paroda įtaisyta - atidaryta 
gruodžio 18-tą. Nuo to laiko 
ją matė apie 1’5,000 žmonių 
ir to pasekmėj daugelis jau 
apsirūpino krūtinės egzami
nais X.-spinduliais, kad išgel
bėti savo nuo džiovos, ku
ri pernai Brooklyne užmušė 
virš tūkstantį žmonių. Didžiu
ma jų būtų buvę galima išgel
bėti, jeigu hutų apsižiūrėta 
pačioj pradžioj. Bet džiova 
pačioj pradžioj galima pažin
ti tiktai su pagalba X-ray pa
veikslų. Kada iš paviršiaus 
matomi ligos požymiai pasiro
do, nekartą būna pervėlu ligo
nį išgelbėti, o jei ir pavyks
ta, tam reikia daug didesnių 
pastangų. .

Healthmobiliuje įtaisyta ro
dymas peršviečiamų, keliau
jančių paveikslų, kurie paro
do džiovos priežastį, pradžią, 
priežiūrą ir gydymą. Per pa- j 
starąsias dvi savaites vežimas 
stovėjo Borough Hali sekcijoj. 
Williamsburge gal stovės tik 
šią savaitę, tad reikėtų pasi
skubinti pamatyti.

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiunm

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 valjak.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽIBIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

žinių komentatorius
ROJUS MIZARA

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

tea
Ketvirtadienis, Sausio 8, 1

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

Pranešėjas

JONAS ORMANAS

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

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

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

Brooklyn, N. Y

dienai, kurios mes labiausia 
nenorime sulaukti, kada bom
bos ir artilerijos ugnys kris 
ant mūsų miestų, miestelių ir 
kaimų, ir kada vyrai, mote
rys ir vaikai turi būti prisiren
gę ginti savo namus ir lais
ves.

2. Antra yra pagerinti svei
katą, ekonominį saugumą ir 
gerbūvį mūsų žmonių, kad 
padaryti mūsų šalį stipria.

Darbas yra milžiniškas, rei
kalaująs širdingiausios koope
racijos visų susiedijos orga-

Mirė Greatneckietis 
K. Lukauskas

Trečiadienio rytą telefonu 
pranešta “Laisvei”, kad anksti 
sausio 7-tos rytą mirė K. Lu
kauskas, “Laisvės” skaityto
jas, Lietuvių Literatūros Drau
gijos 72-ros kuopos ir, regis, 
kitų org. narys ir nenualsus 
darbuotojas pažangiųjų lietu
vių judėjime.

Liko dideliame nuliūdime 
nuliūdime žmona ir dukrelė 
Olga, jaunutė veikėja lietuvių 
jaunime, šeima gyvena 705 
Middle Neck Rd., Great Neck, 
L. I.

Velionis Lukauskas pasta
ruoju laiku ilgai sunkiai sir
go; buvo ligoninėje, jo gyvy
bė prilaikyta dirbtinu kvėpa
vimu.

žinias apie šermenis ir lai
dotuves matysite sekamose 
dienraščio laidose.

dienį, sausio 15-tą, lygiai 8:30 
vai. vak., tikslu subendrinti 
mūsų pastangas link šimta
procentinio Civilių Apgynimo.

Jūsų dalyvumas yra labai 
reikalingas ir būtinas. Tai yra 
pilietinė pareiga ir moralė už
duotis, kurią kiekvienas pat
riotiškas pilietis yra skolingas 
susiedijai, valstijai ir šaliai.

Širdingiausia jūsų,
Bernard Austin, 

pirmininkas
Joseph H, Van Schoick, 

pirm, padėjėjas.

Šolomskas ir Gasiūnas 
Lankysis Chicagoj

D. M. šolomskas, Lietuvių 
Literatūros Draugijos Centro 
sekretorius ir vienas iš “Lais
vės” redaktorių, taipgi J. Ga
siūnas, LDS organo “Tiesos” 
redaktorius, sausio 8-tą išvyk
sta Chicagon kelioms dienoms 
svarbiais organizaciniais rei
kalais. Pakelyje sustos Pitts- 
burghe. Sugrįš apie vidurį at
einančios savaitės.

Svečiais Iš Toliau Stipriai Serga

PATAISA
“Laisvėje” už sausio 5-tą, 

žinioje apie M. Balčiūnaitės 
sutuoktuves buvo klaidingai 
paduota pokilio vietos antra
šas—turėjo būti: pokilis įvy
ko 13 Palmetto St.

Rep.

Mokytojam Mažiau Darbu

LAISVES
BAZ ARAS

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

ir stambesnių dovanų, ne- 
gu kitais metais.
Šiemet Labiau Reika

linga Dienraščiui
Parama

Viskam brangstant, 
i; dienraščiui darosi sun- 

kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turimč 

i; rūpintis finansine pagelba.
•

!: BAZARAS BUS

Vasario-February
i 20. 21, 22 ir 23

Central Palace Salėje
;■ 18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

• i

Su vasario 2-ra panaikina
ma 156 mokytojų vietos vidu
rinėse mokyklose. švietimo 
Taryba tvirtina, kad regulia
riai mokytojai neprarasią dar
bų, bet būsią perkelti į kitus 
skyrius, ar ilgam pasitrauku
sių mokytojų vietas. 

_______________________

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. Visi nariai, kurie tik galite, 
malonėkite dalyvauti. — Sekr. A. 
Bieliauskienė. (5-6)

BROOKLYN AND NEW JERSEY.
ALDLD 2-ro Apskričio metinė 

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

(4-6)

“REIKALAVIMAI
Našlė ^moteriškė, be šeimynos, no

ri susipažinti su doru viduramžiu 
vyru, kuris galėtų pas ją gyventi. 
Moderniški kambariai, tinkamai iš- 
fomišiuoti. Prašome kreiptis laišku, 
adresuojant sekamai: E. A., 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

(6-8)

Kadangi šį sekmadienį Bro
oklyne įvyks Lietuvių Litera
tūros Draugijos 2-ro Apskri
čio konferencija, kurioje da
lyvaus iš visos apylinkės— 
New Jersey ir Long Islando— 
delegatai ir valdyba, tad rei
kia tikėtis, jog ir vakare įvyk
siančiame LLD 1-mos kuopos 
pirmame šių metų baliuje bus 
svečių iš toliau. Su jais pasi
matyti brooklyniečiai turės 
progą tik atsilankę į balių.

Konferencija, kaip žinia, 
įvyks “Laisvės” salėj (prasi
dės 10 vai. ryto), 419 Lori
mer St., balius po konferenci
jos irgi bus čia, tad norintieji 
smagiai ir pakankamai paba- 
liavoti geriau„ pribūkite ir ba
linu ankstokai.

LLD 1 kuopos pasilinksmi
nimo vakarėlis įvyks sekma
dienį, sausio 11-tą, 7 vai. vak. 
Bus muzika šokiam, taipgi už
kandžių ir gėrimų.

N. K.

L. Kavaliauskaitės sužeista 
koja, kaip dabar gydytojas 
sako, privers ją išbūti lovoj 
bent apie šešetą savaičių.

J. Zablackas gal turėsiąs 
pasiduoti sunkokai operacijai. 
O jis laisviečiuose buvo laiko
mas stipriausiu, kadangi nie
kad savo bėdomis nedejuoda
vo, kol iš lovos galėdavo pa
kilti.

Kad susirūpinę patirti apie 
savo sveikatą žmonės gautų 
praktišką galimybę tai pada
ryti, parodą įsteigusioji orga
nizacija—Džiovos ir Sveika
tos Sąjunga—turi įsteigus X- 
ray kliniką, kurioj priima kas 
pirmadienio popietį ir vakare.

Klinika randasi 293 Scher
merhorn Str., tarp Bond ir 
Nevins St., Brooklyne.

SKELBKITES "LAISVEIE’

Laisvės Radio
Laisvės Radio Programoj 

šio ketvirtadienio vakarą, sau
sio 8-tą, 6:30 vakaro, iš sto
ties WBYN, 1430 klcs., sa
vaitinių žinių sutrauką duos 
svečias komentatorius Jonas 
Siurba.

Pereitos savaitės, tai yra 
Naujų Metų Dienos progra
moj svečiu komentatoriumi 
buvo Domininkas M. šoloms
kas. Pradedant metus, jis 
padarė peržvalgą pereitų me
tų buvusių svarbiausių žinių.

Jonas Ormanas, anaunseris, 
praneš bėgamas Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių žinias.

RANDAVOJIMAI ;
Išsirandavoja 4 kambariai po num. 

35 Stagg St., vienais laiptais aukš
čio. Kambariai švarūs, tik praeitą 
vasarą puikiai ištaisyti-atnaujinti. 
Tame name gyvena vien lietuviai. 
Randa 18 dol. mėn. Dėl informacijų 
kreipkitės į Project Liquor Store, 
kampas Graham Ave. ir Maujer St.

(6-7)

pranešimai“-
SO. BROOKLYN, N. Y.

Puiki Sovietų filmą “Profesorius 
Mamlock” bus rodoma sekmadienį 
sausio (Jan.) 11, 2-rą vai. po pietų, 
Dombrowskio salėje, 755 — 4th Avė. 
įžanga 40c, įskaitant taksus. Taip
gi bus rodomi įvairių tautų šokiai 
Sovietų Sąjungoje. (6-7)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, sausio (Jan.) 11 d., 

6:30 vak vakare bus rodoma įdomi 
Sovietų filmą “Profesorius Mam
lock”. Ji parodo kaip baisiai yra 
persekiojami ir t^rorižuojami laisvę 
mylinti žmonės (įsčių Vokietijoje, 
įžanga tik 40c, įskaitant ir taksus.

(6-7),

Vieša Padėka
Aido Choro Naujų Metų su

tikimo parengimėlio komitetas 
šiuomi nori padėkoti visiems 
kuomi nors prisidėjusiems 
prie to parengimėlio pasek- 
mingumo, taipgi abelnai visai 
atsilankiusiai'; publikai.

Bet svarbiausiai padėkos 
yra verti tie, kurie jame dir-. 
bo arba prie jo prisidėjo au
komis. O jais yra šie:

S. Sasna, aukojo dėžutę sal
dainių.

Draugė Žilinskienė (Choro 
mokytojos, Aldonos, motina) 
dovanojo ausukių (sausainių).

Taip pat reikia paačiuoti 
draugui J. Dainiui, kuris dir
bo už baro visą vakarą, ir jo 
sūnui Eugene’ui Dainiui, kuris 
taipgi visą vakarą' dirbo dra
panų pasidėjimo prižiūrėto
ju (checkroom).

Taigi, Aido Choro Naujų 
Metų Sutikimo Parengimo Ko
mitetas širdingai dėkoja vi-. 
siems čia suminėtiems ir tiems, I 
kurie kuo nors prisidėjo to va
karo surengime. ,

Komiteto vardu,
Choro Koresp.

Skelbkites savo biznį dien 
raštyj “Laisvei e.”

Nemokami Dainy Vakarai
Nežiūrint karo padėties, pa

silinksminimas ir visapusiškas 
lavinimasis yra žmonėms rei
kalingas. Ypatingai daina 
gelbėt sveikatai, ir ūpui. Ži
nant, jog ne visi žmonės pri
sitaiko prie kokių nors nacio- 
nalių grupių, o kiti nori dai
nuoti daugiau, negu jie turi 
progos savo chore, miesto 
valdžia su WPĄ Muzikos Pro
jekto pagalba steigia specia
lius dainų vakarus.

“Laisvės” apylinkėj toki 
dainų vakarai bus šiose vieto
se :

Greenpointėj — 138 Milton 
St., kas ketvirtadienio vakaro 
7 v. ir penktadienio popiečio 
3 vai. Prasideda šią savaitę.

Williamsburge — Gaynor 
High School, kampas Ten 
Eyck Walk ir Graham Ave., 
kas antradienį: vaikams 5 v. 
po pietų, o suaugusiems 8:30 
vai. vak.

LABOR LYCEUM
Darbininkų {staiga

Sales dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

‘LAISVĖS’ METINIS

BAN KIETAS
Dienraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 

Bankietas Įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

“Laisves” Bankieto bilietai j‘au gatavi; prašome iš 
.anksto Įsigyti bilietus. Kaina $1.50.

• I
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JOSEPH ZEfDAT, Sav

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

at/resas;

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

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai. .

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių •
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

J Geriausios Rūšies

■ VALGIAI

Le VANDA I
FUNERAL PARLORS j

Incorporated *
J. LeVanda—E. LeVanda i
Tėvas ir Sūnus Levandauskai i

UNDERTAKER j

1 ★ LIETUVIŠKA ★

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

nes žii|o, kad visados bus patenkinti.

> į ATDARA NUO
i? Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
1 £ Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.
' mieWSts

’ 426 South 5th St.
*, Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties

f 411 Grand St., Brooklyn į
Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

------   --------------------- - . ---------------- * -—n ' '

Į LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST “T,ai«vė«” Name

WREEN STAR BAR & GRILL
1 LIETUVIŠKAS KABARETAS

$ Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviah
Geriausias Alus Brooklyne

BROOKLYN, N. Y 
Tel Ev 4-8698

g MATEUSAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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




