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Tai bus pirmadienį, gruo-!--------------
dž io 7 dieną. N O. 285

Ir ši diena niekad mūsų 
krašto istorijoje nebus pamirš
ta, kaip niekad nebus pamirš- į 
tas Bunker Hill.

Prieš metus laiko preziden
tas Rooseveltas sakė, jog ta-1 
sai japonų imperijalistų paša-j 
lingas užpuolimas ant Perlų 
Uosto “padarė žiaurių nuos
tolių Amerikos laivyno ir arT 
mijos jėgoms. Su gailesčiu aš 
turiu pasakyti, kad žuvo la
bai daug amerikiečių gyvy-į 
bių.”

“Su pasitikėjimu mūšy gink-į 
luotomis jėgomis, su neribotu 
pasirįžimu mes laimėsime ne
išvengiamą triumfališką per-; 
galę . . .”

Minint Perlų Uosto įvykį, 
šiemet prezidentas Roosevel- 
tas ragina žmones daugiau1 
dirbti, geriau dirbti, — stip
rinti šalies karines pastangas.

Kai kur tam įvykiui atžy
mėti įvyks demonstracijų, ma-j 
sinių mitingų. Bet tatai bus: 
sekmadienį gruodžio 6 dieną, j

Tos rūšies žmonių išstojimas 
bus ir Williamsburge, Brook-i 
lyne. Lietuviai raginami jame

Amerikos komunistų vadas, 
Earl Browder, savo knygoje. 
Pergalė ir po Jos žymi, jog 
pirmas dalykas, kurį kiekvie
nas turėtų atsiminti, yra tas: 
“Perlų Uosto nelaimė yra pa
minklas mūsų tautos intelektu
aliniam aklumui.”

Mr. Browderis teigia, kad,] 
jei būtu iš anksto tauta pa
ruošta, to nebūtų įvykę. Deja, 
prieš Perlų Uosto įvykį kiek
vienas žmogus, sako Browde
ris, kuris tatai pranašavo, bu
vo apšauktas “komunistu” ir 
“pavojumi kraštui.”

AMERIKIEČIAI NUSKANDINO DEVYNIS «AP0NŲ LAIVUSy

Sovietai Užėmė Gelž 
kelio Stotį ir Eilę

Kitų Karinių Punktų
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gruod. 4. — Sovietų pranešimas šiandien

Stalingrado srityje gruod. 2 d. buvo sunaikinta apie 
50 vokiečių orlaivių, tame skaičiuje 40 transporto or
laiviu.

Stalingrado fabrikų vietovejė mūsų kariuomenė iš
mušė vokiečius iš tam tikro skaičiaus trobesių ir sunai
kino apie kuopą priešų kariuomenės.

Pietiniuose Stalingrado priemiesčiuose mūsų kariuo
menė per nuožmias kautynes užėmė vieną stiprų vo
kiečių punktą, kuris saugojo šoną vieno vokiečių armi
jos dalinio. Vokiečiai paliko mūšio lauke šimtus užmuš
tu saviškiu.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado, rytiniame Dono 
upės šone, mūsų kaariuomenė užėmė stipriai apdrūtin- 
ta aukštumą. Mūšis baigėsi kautynėmis šalto plieno gin
klais. 300 priešų tapo užmušta ir sunaikinta penkios jų 
kanuolės ir 10 fortuku.

{ pietų vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuome
nė kai kuriuose sektoriuose vedė ofensyvius mūšius ir 
nukovė 1,200 vokiečių; sunaikino tryliką priešų tankų 
ir šarvuotų automobilių, devyniasdešimts trokų, aštuo- 
nias mortiras ir dvidešimt tris kulkasvaidžius ir sudau
žė dvidešimt aštuonis fortukus.

Centraliniam fronte soviet, kariuomenė taip pat da
rė ofensyvo žygius. Į rytus nuo Veliki ie Lūki raudon
armiečiai atrėmė kartotinas vokiečiu kontr-atakas ir 
sunaikino eilę priešų stipriųjų punktų. Vienas Sovietų

(Tąsa 5 puslapyje)
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Jungt. Valstijų vėliava plevėsuoja virš Morokko Forto 
Lyautey, kuri amerikiečiai atėmė iš Vichy francūzų.
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Su Japonų Laivais 
Hiiskandinfta 4000 
Jų Kariuomenės

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Žuvę Lietuviai Bostono 
Naktinio Kliubo Gaisre

Reikia pripažinti, kad Brow-j 
deris buvo vienas pirmųjų i v, t
amerikiečių, numaciusiųjų pa-1 
vojų iš japonų pusės. Taip' 
anksti, kaip 1938 metais jis i 
rašė straipsnį liberalų savait-1 London, gruod. 4.— Ang- 
raščiui “New Republic,” nuro-jlų ir amerikiečių kariuome- 
dydamas didįjį pavojų Hava-'nė atrėmė didžią ataką, kū
jams, Filipinams, Alaskai ir,rįa per 4g valandas darė vo- 
mažesnėms saloms Ramiajame kiečjai ir italai su tankais 
Vandenyne. Bet tuomet mūsų|įr kjįomjs mechanizuotomis 
laikraštininkai, mūsų visuome- jggomis Tunjso if Biz?1;tgs

- * - • js srityie, šiaurinėje Tunisijo-
Tebourbos - Djedeidos 

iiv- vvMvuja 1. Japonija už- linijoje.
puls Tarybų Sąjungą. Apie tai, Į LYGIOMIS IŠĖJĘS MŪŠIS

Talkininkai ir Fašistai Ruošiasi Naujam 
Didžiam Mūšiui ties Bizerte ir Tunisu

nininkai nekreipė į tai dėme
sio. Daugelis jų troško ir vis 
laukė tos dienos, kada hitleri- J p 
nė Vokietija ir .

kad Amerika, Chinija, Angli
ja, Francija, Tarybų Sąjungą 
sudarytų stiprų bloką prieš fa
šistinę Ašį, tie ponai nei ne
manė.

Gruodžio 7 diena dar ir tuo 
labai reikšminga: tą dieną 
Raudonoji 
grūsti atgal vokiečius

Tas mūšis baigėsi su ly
giais nuostoliais fašistam ir 
talkininkams, kaip pranešė 
United Press iš talkininkų 
štabo.

(Fašistų radijas be jokio 
patvirtinimo iš niekur ki-

pradėjo tur skelbė, būk vokiečiai- 
nuo italai turį savo rankose Te- 

Maskvos, pradėjo 1941 metų bourbą, keliolika mylių į
- -• vakarus nuo Tuniso, ir Ma-ofensyvą.

Beje, tuo pačiu laiku į Wa-.teur prie geležinkelio, į pie- 
shingtoną atvyko naujasis, tų vakarus nuo Bizertės.) 
SSSR ambasadorius, M. Litvi
novas.

Kitais žodžiais, 
diena pasiliks i 
mirštama.

I pastarąją ataką vokie
čiai ir italai metė daug

gruodžio 7.stambesnes jėgas, negu po- 
istorijoje no- ra c]įenų pirmiau.

___  Amerikiečiai - anglai, at-
“Amėrika” žymi, jog “ame- mušdami .abidvi atakas,, pa- 

rikiečių spauda visada palan- darė Priešams didžiulių 
kiai rašo apie Lietuvą. Tik rei- nuostolių.
kia daugiau tinkamos literatu-1
ros.” I

Nežinau, kokią apie Lietu-- tų laivus, gabenusius hitle- 
vą literatūrą “Amerika” skai- rininkam pastiprinimus į 
to “tinkama.” Bet jei savait- Tunisiją.
rastis mano esant “tinkama”]

Amerikos orlaiviai nu- 
i skandino du prekinius fašis-

Tuniso ir Bizertės.
Jungtinių Tautų karinis 

atstovas Londone pareiškė, 
jog busimojo mūšio pasek
mės priklausys nuo to, kat
rie greičiau atgriebs jėgas.

(Romos radijas, be jokio 
patvirtinimo iš kitur, pasa
kojo, būk fašistai atkaria
vę tūlus punktus, kuriuos 
talkininkai buvo pirmiau 
užėmę Tuniso-Bizertės sri
tyje.)
SMARKI ORLAIVIŲ VEI

KLA Iš ABIEJŲ PUSIŲ
Amerikos ir Anglijos or

laiviai be atlaidos ardo ir 
degina karinius priešų pun
ktus šiaurinėje Tunisijoje ir 
įveržtai atakuoja Ašies lai
vus, orlaivius ir kelius, kad 
nukirst priešams reikmenų 
ir karių pristatymą į Tuni- 
siją.

Vokiečių ir italu orlaiviai 
atkakliai bombarduoja ir 
apšaudo priekines amerikie
čių ir anglų pozicijas. Jie 
taipgi atakavo Alžyrą ir ki
tus talkininkų užimtus pa
jūrio miestus Šiaurinėje 
Afrikoje.

Stefanė Svikla, lietuvaitė 
žuvusi Bostono gaisre.

Stefane Svikla iš Brock- 
tono, kurios paveikslą čia 
matome, buvo viena iš lie
tuvių, kurie žuvo Bostono 
naktinio kliubo Cocoanut 
Grove gaisre praeito šešta
dienio naktį.

Be to, sudegė' Povilas Mi
kalonis iš Revere, Mass.; 
Anna čiraitė iš Worceste- 
rio, France Judeikienė iš

literatūra Pakšto išleistos 
lų kalboje brošiūros, tai 
ka apgailėti.

ang- 
ten-

SUŽEISTAS AMERIKOS 
GENEROLAS

WASHINGTON, gruod. 3. — Jungtinių Valstijų lai- • 
vyno pranešimas 211:

Kariniai Jungtinių Valstijų laivai gruod. 1 d. į šiau
rius nuo Guadalcanal salos išstojo mūšin prieš japonų 
transporto laivus, lydimus jų karinių laivų.

Buvo pertrauktas priešų bandymas įgabent saviš
kiams reikmenų ir kariuomenės pastiprinimų toje salo
je, ir japonams nepavyko iškelt nėkiek savo karių į šią 
salą.

Per mūšį naktį vienas Jungtinių Valstijų šarvuotlai-* 
vis tapo nuskandintas ir tūli kiti mūsų laivai liko su
žaloti.

Japonai tame mūšyje nukentėjo sekamus nuostolius:
Buvo nuskandinta du dideli japonų naikintuvai (ar 

šarvuotlaiviai).
Nuskandinta keturi japonų naikintuvai.
Sunaikinta du priešų laivai su buvusia juose kariuo

mene.
Nuskandinta vienas japonų prekinis laivas.
Ant rytojaus išgelbėti japonų jūreiviai sakė, jog vie

nas iš nuskandintų jų naikintuvų tai buvo Takanami.
(Neoficialiai teigiama, jog su tais japonų laivais žu

vo ir 4,000 jų karių ir jūreivių.)
Dar negauta žuvusių bei nukentėjusių amerikiečių 

sąrašo. Arfimiausiem užmuštųjų ar dingusiųjų gimi
nėms bus telegramomis pranešta, kai tik bus gauta ži
nių apie juos.,

So. Bostono; Stella Kvartu- 
riaįne iš Brightono, Mass.; 
Jurgis Herman (avičius) iš 
Brightono; J. Povėlis (Po
well) su žmona Josephina 
iš Cambridge, Mass.; Hele
na Cafarella - Bartkevičiūtė 
iš Broctono, Mass.

Nežinia, kas atsitiko 
brightonietei Kidikaitei, ku
ri buvus Cocoanut Grove 
kliube tą naktį, bet negrį
žus namo. Skaudžiai apdegė 
Kazys Mikalonis, to kliubo 
virėjas; Sofija Urbon iš 
Dorchesterio, Mass., ir tūli amerikiečiais 
kiti lietuviai.

Viso per tą gaisrą žuvo 
bent 490 žmonių. Jis kilo iš karinių laivų, tarp kurių 
to, jog atsitiktinai nuo deg- buvo 2 naikintuvai, du iš A- ministeris Alexander prane- 
tuko užsidegė .dirbtinė pal- merikos gauti krantų sar- šė seimui. Be to, anglai, pa- 
mė, pagaminta iš celuloidoJ gybos laivai, vienas buvęs vojingai sužalojo fašistų 

Pasišalint iš liepsnojan
čios svetainės trukdė sukti
nės durys, per kurias tik 
vienas po kito tegalėjo 
žmonės išeiti. Tokiu būdu 
daugelis jų per susigrūdimą 
mirtinai sumindžiota bei 
sutrėkšta. \

Anglai Prarado 11 Karo Britai Nuskandino 12 
Laivy-Laivuky Žygyje Ašies Laivų po Įsiverži

mo į Šiaur. AfrikąŠiaur. Afrika
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London. — Anglijos lai- ; London. — Anglų subma- 
vyno ministeris A. V. Alex
ander pranešė seimui seka
mus anglų laivyno nuosto
lius laike žygio drauge su 

į Prancūzų
Šiaurinę Afriką:

Anglai neteko dešimties

rinai nuskandino tris žiba
linius fašistų laivus, septy
nis laivus su įvairiais reik
menimis ir du naikintuvus 
po to, kai anglai išvien su

• amerikiečiais įsiveržė į 
Prancūzų Šiaurinę Afriką, 
kaip kad Anglijos laivyno

šė seimui. Be to, anglai pa-

Holandijos naikintuvas ir šarvuotlaivį, du naikintuvus 
šeši mažesni kariniai lai- ir keturis laivus, kurie ga
vai. Priešlėktuvinės anglų beno reikmenis vokiečiam ir 
kanuolės nušovė jūron 25 italam į Tunisiją. 
iki 33 priešų orlaivių.

O kai dėl nuostolių, ku-, 
rių nukentėjo anglų trans
porto laivai, tai ministeris' 
Alexander jų neatidengė; 
sako, tegu sau priešai spė
lioja.

Ašis Skysta Ugnim Ata
kuoja Amerikiečius

Dar 3,000 Naciu Žuvo Darlan Mobilizuoja 
Sovietp Frontuose

Maskva, gruod. 4. — Va
kar sovietinė kariuomenė 
Stalingrado ir centralinia- ! 
me frontuose užmušė dar 
3,100 hitlerininkų. r" 
dabartinius Sovietų ofensy- 
vus viso jau užmušta ir ne
laisvėn paimta apie 170 
tūkstančių priešų.

Vejami iš įvairių punktų, 
vokiečiai paliko užšalusius 
savo tankus. Raudonarmie
čiai taipgi pagrobė daug ka- 
nuoliu ir kitų karo įrankių.

Stalingrado srityje sovie
tiniai kovotojai atgriebė 
nuo priešų dar eilę aptvir- 
tintų pozicijų.

Francūzus Afrikoj
London, gruod. 4. — Al- 

!žyro radijas pranešė, jog 
i vokiečiai ir švirkščiamąja

Abiejų Pusiu Jėgos Tu- IT
nisi jo j Beveik Lygios

Šiaur. Afrika, gruod. 4.— 
.Admirolas Darlan, ameri
kiečių pripažintas kaipo vy- 

T . riausias laikinas civilis val- 
dovas Šiaurinėje ir Vakari
nėje Francūzų Afrikoje, į- 
sakė visiem karininkam ir 
puskarininkiam (oficieriam 
ir unteroficieriam) tuojau 
sugrįžt į savus armijos da
linius.

i
Kiti pranešimai teigė, jog | 

mobilizuojama 300 tūkstan
čių armija francūzų ir ten- 
buvių gyventojų Šiaurinėje ■ 
ir Vakarinėje Afrikoje.

rius nuo Tebourbos, šiauri
nėje Tunisijoje.

Verda jnirtusios kautynės 
i tarp talkininkų ir fašistų 

s Djedeidos gatvėse, 12 mylių _ - a w -9

Šiaur. Afrika. — Vienas 
karinis talkininkų atstovas 
pareiškė, jog vokiečiai ii (j šiaurius nuo Tuniso. Va- 
italai Tumsijoj dabar turi ^arįng Djedeidos dalis yra 
apie tiek pat kariuomenės, ūkininku rankose. Siaučia 
kaip ir anglai ir amerikie
čiai.

■

Oro Transportų
TELKIA JeGAS GRIEŽ

TAM MŪŠIUI
Kaip hitlerininkai, 

anglai - amerikiečiai 
tarpu visais garais mobili- 

naujam, 
mūšiui dėl

Detroit. — Fordas 
pastatė kiek bombanešių zuoja savo jėgas 
Amerikai. i dar didesniam

jau

taip 
šiuo

Washington. — Mūšyje 
su japonais Pietiniai-Vaka
riniame Ramiajame Vande
nyne laj5kr. 23 d. buvo su
žeistas Amerikos generolas 
Hanford MacNider, bet ne
pavojingai.

Australijos lėktuvai 
pleškino 21-ną japonų 
laivj Timor saloje.

SU- 
or-

Turkija. — Artimi fašis
tų Ašiai asmenys kalba, kad 
Mussolinis sunkiai sergąs 
skilvio skauduliais.

įkaitę mūšiai Tebourbos sri
tyje.

C *1 • l BA RT Vakar amerikiečių tankaidlinaikmta yu NaClŲ sunaikino septynis vokiečių
I tankus tie Mateur, 20 my
lių į pietus nuo Bizertės.

Maskva, gruod. 4. — So- Vokiečiai išmušė iš veikimo 
vietų kovotojai per tris pa- penkis Amerikos tankus, 
skutines dienas sunaikino 
90 Hitlerio transporto or
laivių, kurie gabeno naciam Afrika torpedavo anglų lai
maistą ir kitus reikmenis va, kuris vežė virš 700 ita 
Stalingrado srityje. 1 lų belaisvių.

Fašistų submarinas ties
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Dar Vienas Komitetas Fašistinei 
Smalai Virti

Prieš kiek laiko Jungt. Valstijose įsi
kūrė t. v. Lietuvių Tautinė Taryba—ta
ryba, kurią sudaro daugumoje fašistai, 
hitlerininkai. Paminėtosios tarybos pir
mininkas yra žmogus, prisiųstas čia iš 
Berlyno niekam kitam, kaip tik dirbti 
fašistišką darbą.

To neužteko. Paminėtoji taryba susi
uostė su latvių ir estų fašistais ir štai 
tapo pagimdyta “Trijų Pabaltijo Tautų 
Komitetas.” Pastarajam pirmininkauja 
niekas kitas, kaip tas pats iš Berlyno pri
siųstas asmuo, p. Grinius!

Lietuviai fašistai skelbia, būk “Komi
tetui teks bendrai kovoti už laisvos, ne
priklausomos ir demokratinės Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atsteigimą.” Tai sena 
maldelė, kurią kalba tiek lietuviai hitle
rininkai, tiek, matyt, latviai ir estai hit
lerininkai.

Kai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
viešpatavo fašizmas, tai šitie elementai 
sukaitusiai jam dirbo ir fašizmas jiems 
tuomet buvo geras. Kai fašizmas tuose 
kraštuose buvo nuverstas ir patys žmo
nės pradėjo tvarkyti savo valstybių rei
kalus, tuomet šitie elementai nesurado 
žodžių tiems žmonėms pasmerkti. Dabar 
jie ir vėl kalba už demokratiją, bet, ši
taip plepėdami, jie dirba Hitleriui, jie 
skleidžia jo propagandą, jie maldauja 
dievų, kad Hitleris karą laimėtų.

Tuos žmones šiandien jungia vienas ir 
patsai didžiausias reikalas:jų neapykanta 
Tarybų Sąjungai, jų baimė, kad iš Pa
baltijo kraštų nebūtų išvyti naciai ir kad 
ten vėl patys žmonės nepaimtų savo 

kraštų reikalus tvarkyti taip, kaip jiems 
geriausia ir naudingiausia, — kaip tvar
kėsi pirmiau negu juos užpuolė naciai.

Veltui jūs, ponai, žygiai!

Italijos Barabano Muzika
Pereitą trečiadienį Italijos Mussolinis 

sakė kalbą. Tai buvo jo atsikirtimas 
Churchillo kalbai, sakytai lapkričio 29 
dieną. Mussolinis kalbėjo, sakoma, per 
80 minučių. Po ilgo nepasirodymo, po il
go tylėjimo, šis “didvyris” norėjo pa
rodyti, “ką jis gali.”

Bet tai buvo tikra mizerija. Tai buvo 
Mussolinio bandymas pasiteisinti, ban
dymas aiškintis, bandymas kai kada, ne
tiesioginiai, pažeminti Hitlerį, parodyti, 
kad jo partnery s Berlyne žino mažiau, 
kaip jis, Mussolinis.

Tatai Romos diktatorius parodė kal
bėdamas apie Tarybų Sąjungos karinę 
galybę. Dar 1933 metais jis, girdi, jau 
žinojęs, jog Raudonoji Armija esanti ne 
tokia, kokia buvo 1920 metais. Paskui jis 
dar labiau įsitikinęs raudonarmiečių ga
lybe. Vokiečių kariuomenės išsilaikymas 
Rytų fronte per pereitą žiemą Mussoli- 
niui atrodo beveik stebuklas. Girdi, tas 
įvyko dėka vokiečių stiprumui, dėka tam, 
kad “italai jiems gelbėjo.” “Rusai kovo
ja gerai, bet vokiečiai dar geriau, ka
dangi jie sumušė rusus,” pareiškia Mus
solinis.

Kur faktai?
Mussolinis jų nepaduoda, nes neturi. 

Tuomet, kai jis kalbėjo, Stalingrado ir 
Rževo frontuose raudonarmiečiai skynė 
vokiečius (ir italus) tūkstančiais kas
dien.

, Vienas tačiau dalykas vertas įsitėmi- 
jimo: jeigu Mussolinis žinojo, kad Rau
donoji Armija yra stipri, tai kodėl to 
nežinojo jo sėbras, kanibalas Hitleris? 
Kodėl šis taip įsitikinusiai puolė Tarybų 
Sąjungą, manydamas ją sumušti per tris 
mėnesius?

Mussolinis pripažino, kad Italija yra 

bejėgė, praradusi savo kolonijas ir šim
tus tūkstančių žmonių. Jis tačiau turi 
viltį, būk ją išgelbėsiąs Hitleris ir Japo
nijos imperijalistai. 1 Jis daug svarbos 
duoda Japonijai, tai, girdi, nenugalima 
šalis. Iš tikrųjų, Japonija yra nenugali
ma tiek, kiek fašistinė Italija. Tas pats 
ir su Vokietija.

Mussolinis pripažįsta, kad jis dūręs 
Francijai nugaron tuomet, kai ši buvo 
parblokšta, bet teisinasi, būk jis netikė
jęs, kad tuomet Franci j a jau buvo par
blokšta, kai jis jai karą paskelbė. O jei
gu ji tokia buvo, tuomet šis fašistų ba- 
rabanas teisinasi tuomi, būk Franci j a 
Italijai šimtus kartų dūrusi į nugarą. 
Kada? Romos ricierius nepasako.

Mussolinis bandė atsakinėti Churchil- 
lui. Dėl to, kad Churchillas jau keliais 
atvejais savo kalbose pastatę Mussoli- 
nį durnium, pastarasis dabar bando at
simokėti Churchillui tuo patim: jis 
Churchillą vadina girtuokliu ir per di
deliu rūkytoju! Be to, Mussolinis išplū
sta prezidentą Rooseveltą.

Jis liepė Italijos žmonėms neapkęsti 
anglų (netiesioginiai, jis jiems liepė my
lėti vokiečius). Jis liepė Italijos žmonėms 
bėgti iš miestų į laukus. Jis ramino juos, 
būk fašistinė Ašis karą laimėsianti ir 
Italija vėl atgausianti savo kolonijas.

Tokia, trumpai suėmus, yra Mussolinio 
Į kalba. Ji kitokia ir negalėjo būti. Nes 

jeigu Mussolinis nori dar viešpatauti, tai 
jis priverstas yra surasti savo viešpata
vimui šiokį tokį pateisinimą. «

Tik kyla klausimas: kiek yra Italijoj 
žmonių, tikėjusių dučės kalba? Kitas 
klausimas: ar pats Mussolini tikėjo tam, 
ką jis plepėjo?

Ponai, Kurie Nieko Nepamiršo 
Ir Nieko Neišmoko

“Vilnis” rašo:
“Iš lenkų laikraščių patiriame, kad 

Edinburghe, Škotijoj, įvyko Vilniaus 
krašto gyventojų sąskridis. Tame sąs- 
kridyje buvo daug generolų, pulkininkų, 
jaunimo.

“Chicagiškis “Dziennik Związkowy” 
dar priduria, kad vilniečių suvažiavime 
dalyvavo Volyniaus ir Lvovo atstovai. 
Žodžiu sakant, tas suvažiavimas, įvykęs 
Škotijos sostinėje, buvo savo rūšies de
monstracija už senosios prieškarinės 
Lenkijos rubežius. Edinburghe įvykęs 
suvažiavimas griežtai pasisakė, kad prie 
būsimos Lenkijos priklausytų lietuvių, 
ukrainų ir gudų gyvenamos sritys. Vis
kas, vadinasi, “po senovei.”

“Tame suvažiavime labai piktai buvo 
kalbėta apie tuos laikus, kada Vilnius 
buvo inkorporuotas Lietuvai ir apie tuos 
laikus, kada visa Lietuva patapo Sovie
tinė.

“Kokiu tikslu buvo šaukiama tas su
važiavimas? Veikiausia tuo, kad pavei
kus į Sikorskio valdžią, kad ji “nepa
siduotų.”

Kai Sikorskis lankėsi Maskvoje ir kai 
buvo pasirašyta tarp Tarybų Sąjungos 
ir lenkų (Sikorskio) valdžios sutartis, 
“Izviestijos” parašė straipsnį, aiškiai 
pabrėždamos, jog sienos tarp Lenkijos ir 
Tarybų Sąjungos bus nustatytos tik po 
karo. Tame pačiame straipsnyj buvo ne
tiesioginiai nurodyta, kad prieškarinės 
Lenkijos sienos rytuose pripažintos ne
bus. Juo labiau nebus pripažintas Lenki
jai Vilnius — istorinė Lietuvos sostinė, 
— nebus pripažintas ir visas Vilniaus 
kraštas, kurį lenkai turėjo pasiglemžę 
prieš karą.

Dėl to ir “Vilnis” teisingai pastebi:
“Praeitis tokia, kokia ji buvo prie pil- 

sudskininkų, prie Beck’ų, prie Rydzų, 
nebegryš daugiau. Tai nebeįmanoma. 
Ateities Lenkija negalės būti tautų ka
lėjimu, su pavergtais ukrainų, gudų ir 
lietuvių milionais. To, pagaliaus neno
ri ir demokratinė Lenkija. Šis karas ne
vedamas už tai, kad Vilniją apžergtų se
nieji dvarponiai, agragai, aristokratai.

“Taip bent mums atrodo, žiūrint į si
tuaciją iš amerikoniško tolio.

“Tie senovės dvasia apsisvaiginę len
kai, panašiai kaip ir jų politinis ekviva
lentas tarp lietuvių, nepajėgia išsipalai- 
doti iš praeities varžtų. Savo tarpe jie 
pykstasi ir ėdasi už Vilnių ir bendrai ata
kuoja Sovietų sistemą. Tuo tarpu Vil
niaus ir viso Vilniaus krašto komplikuo
ta tautinė problema geriausiai išsipren- 
dė prie Sovietinės tvarkos, kuomet visų
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Žmogiškosios jėgos administratorius, Paul V. McNutt, 
kalba senato militarinių reik, komitetui, pareikšdamas, 
kad bus reikalingas verstinas darbo žmonių jėgos tvar
kymas kato reikmenims gaminti.

BIRŽELIS
Rašo Uja Erenburgas

(Pabaiga)

Prieš metus trumpą naktį 
pilkai žali kareiviai, kaip 
bjaurybės, šliaužė pro ne
plautą žolę. Mūsų jauni ko
votojai iš pradžių tikėjo, 
kad prieš juos apgauti žmo
nės, kuriuos galima į pro
tą grąžinti žodžiu. O bjau
rybės šliaužė, draskė mer
gaičių krūtis, karstė. Ir da
bar neapykanta ■ priešui, 
kaip žarijos degina Rusijos 
širdį. Neseniai tramvajum 
važiavo kovotojas snaipe
ris. Draugas apie jį pasakė: 
„Jis nušovė septyniasdešimt 
vokiečių.” Ir tada sena mo
teris, visa pražilusi, raukš
lėta, priėjo prie snaiperio ir 
su neįprastu meilumu pasa
kė: „Dėkui!”

Nelengva žmogui pajusti, 
kas tai yra oras: tam rei
kia atsidurti gilioje kasyk
loje, būti slopinamam. Ru
sų tauta anksčiau nepažino 
tautinės priespaudos: nie
kas niekada nežemino ruso 
už tai, kad jis—rusas. Hit
lerininkai tyčiojasi iš rusų 
papročių, iš rusų senovės, iš 
rusų kalbos. Ir mes jaučia
me, kaip mumyse kyla tau
tinis orumas, Riusija dabar 
pažino, kas tai yra reiklus, 
visą apimąs, patriotizmas. 
Hitleris pažadino baisią 
jam jėgą: Rusijos tūžmas
tį.

Gyvenimas iki karo buvo 
sunkus ir lengvas. Sunkus 
todėl, kad reikėjo įveikti 
priešrevoliucinės Rusijos 
rambumą ir technikinį atsi
likimą. Lengvas todėl, kad 
visi keliai jaunuoliui buvo 
atviri. Paaugliai klausdavo 
savęs: kuo aš būsiu? La
kūnu ? Inžinieriumi ? Rašy
toju? Jaunoji karta buvo 
tėvynės išlepinta. Jaunuo
liai ėjo gyvenimo keliu, 
kaip plentu. Praėjo metai. 
Ir štai mūsų vaikai pasida
rė rūsčiais kareiviais, jie ei
na su buteliais prieš tankus 
ir puola taranu priešo lėk
tuvus.

Prieš metus, karo išva
karėse, Raudonoji Armija 
buvo valstybės dalis. Greta 
jos buvo fabrikai, gaminą 
švelnias drobes, mokyklos, 
kur mokėsi filosofai ir so
dininkai, išminčiai ir aka
demikai. Dabar visa Rusija 
— tai Raudonoji Armija. 
Ne be reikalo mes dabar 
Staliną vadiname karo va
du. Mūsų liaudis žygiuoja.

Užbaigkime Šiuos Metus 
Garbingai

Mūsų Lietuvių Literatūros Draugijos narystės stovis 
šiemet gerokai geresnis už pernykštį. Nepasimokėju- 
sių duokles už. šiuos metus narių turime mažiau, negu 
tuo laiku buvo pernai. O vienok dar randasi gerokas 
skaičius tokių, kurie savo narinių duoklių nepasimo
kė j °.

Centralinis Draugijos Komitetas pradžioje šių metų 
iškėlė šūkį, kad šiemet visi seni Draugijos nariai turi 
būti pasimokėję duokles šimtu procentų. Toje dvasioje 
Komitetas veikia. Dėjome visas pastangas išleisti kny
gą laiku. Ir knygą “Amerikos Demokratijos Steigėjai” 
vieni jau gavote, kiti tuojau gausite, nes jau visa knyga 
gatava ir išsiuntinėta nariams. “Šviesos” ketvirtas nu
meris taip pat jau gatavas ir už dienos kitos nariai 
gausite. Mes jau esame maždaug aptarę knygą 1(943 
metams. Jeigu mūsų norai, išsipildys, tai ateinančiais 
metais išleisime labai vertingą knygą apie Lietuvą, pa
rašytą žymiausių Lietuvos rašytojų.

Deja, dar ne visos Draugijos kuopos ir valdybos at
liko savo pareigas, kaip pridera. Kai kurių didžiųjų 
kuopų dar po tuziną kitą narių tebėra neužsimokėję 
už šiuos metus. O iki pabaigai metų beliko tik trejetas 
savaičių. Tuojau turėsime rūpintis mokėjimu ir rinki
mu ruoklių už 1943 metus. Tokia padėtis trukdo visą 
Centralinio Komiteto veiklą. Kyla finansinė problema. 
Nepamirškime, jog viskas labai pabrango, o mūsų na
rinės duoklės pasilieka tos pačios — $1.50. Dar galėtu
me g'erai išsiversti ir visus savo planus pravesti gyve- 
niman, jeigu visi Draugijos nariai pasimokė tų duokles 
laiku.

Vardu Centralinio Komiteto, aš kreipiuosiu į visus 
narius, į visas kuopų valdybas ir visus veikėjus, dar 
kartą prašydamas visų nuoširdžios talkos. Sujieškokite, 
draugai, kiekvieną nepasimokėjusį duoklių narį, para
ginkite pasimokėti bei iškolektuokite duokles.

Užbaigkime šiuos metus garbingai, pilnai, šimtu pro
centų. Praplėskime ir padidinkime Draugijos eiles. Ne
pamirškite, kad dabar eina L.L.D. vajus. Gaukite nau
jų narių. Jeigu kiekviena kuopa turės visus senus na
rius geram stovyje ir dar gaus nors po porą naujų na
rių, mes visi, visa mūsų garbinga organizacija, galės 
pakeltu ūpu ir aukštomis viltimis peržengti šių audrin
gų metų slenkstį.

A. BIMBA, L.L.D. Pirmininkas.

Kareivio duona — mūsų 
duona, kareivio džiaugsmas 
— mūsų džiaugsmas.

Prieš metus vokiečiai 
skaičiavo, per kiek dienų 
jie bus Maskvoje. Smūgis 
buvo galingas. Liepos mė
nesio ankstyvą rytą rūsčiai 
praskambėjo Stalino balsas 
per radiją: jis įspėjo mūsų 
liaudį nuo pragaištingo ne
rūpestingumo. Vokiečiai 
grūdosi į Rytus. Mūsų drau
gų laikraščiuose sumirgėjo 
juodos pranašystės. Buvo ir 
mūsų tarpe, kurie susver- 
dėjo. Bet Stalinas nekrus
telėjo. Nekrustelėjo ir liau
dis. Raudonoji Armija at
laikė. Lapkričio mėn. 7 d. 
Hitleris norėjo .priimti pa
radą Maskvoje Raudonojo
je aikštėje. Hitleris priimi
nėjo paradą visų kritusių 
vokiečių visuose laukuose 
nuo Vislos iki Okos, nuo 
Nemuno iki Volgos. O Rau
donojoje aikštėje Maskvos 
gynėjai sveikino Staliną ir 
mūsų vėliavą.

Mes daugel per tuos me
tus netekome: .taikos, jau
kuruos, miestų, artimųjų. 
Mes daugel per tuos metus 
įgijome: kiekvieno žmogaus 
subrendimą, baigtinumą, 
patriotinę liepsną, vaisingą 
neapykantą, žvilgsnio aiš
kumą. Prieš metus mes bu
vome taikinga liaudis. Mus 
užpuolė grobikai profesio
nalai, žmonės pagimdyti ir 
išauklėti mechaninėms 
žmogžudybėms, krašte, kur 
ganėsi tankai, kaip kituose 
kraštuose ganėsi avys, kur 
moterys gimdė ne vaikus, 
bet tankistus. Ir prieš me
tus mes pergyvenome bai
sias savaites: priešas lėkė 
pirmyn. Vokiečiai gali pri
siminti 1941 m. birželį, kaip 
savo paskutinę laimę. Ji ne
pasikartos. Tuščiai Hitleris 
prižadėjo vokiečiams pava
sarį galutinį sprendimą. 
Kažkada vokiečiai per tris 
savaites surijo Prancūziją. 
Dabar jie septynis mėne
sius laiko apgulę Sevasto
polį, ir štai jau dvi savai
tės, kaip jie šturmuoja ma
žytę žemės skiautelę, rusiš
ką salelę pilkai žalių mili
nių jūroje.

Vienas vokiečių karinin
kas, sėdėdamas Gžatske, už
rašė: „Kai man sako, kad 
tarp mūsų ir Maskvos ma
žiau kaip du šimtai kilome
trų, aš noriu atsakyti: tarp

mūsų ir Maskvos žiemos 
prisiminimai.”

Tarp jų ir pergalės šie 
metai: nepraeinama prara
ja. Jie gali prisiminti 1941 
m. birželį, kaip pirmąją 
mirtiną žaidą. Tada jie eik
liai lėkė pirmyn, bado ir 
garbės geidulio vejami. Ta
da jie nežinojo, kad eikliai 
lekia į mirties glėbį. Jie 
pradėjo. Pabaigsime mes.

Praėjo metai. Hitleris 
galvojo sunaikinti Raudo
nąją Armiją, kad paskui 
galėtų užgriūti ant Angli
jos. Mes atlaikėme. Antrąjį 
frontą mes iškovojome lap
kričio mėnesį prie Mask
vos vartų. Mes įgalinome 
anglus sukurti galingą ar
miją. Mes įgalinome Ame
riką mobilizuoti savo pra
monę, paruošti transportą, 
permesti į Europą ameri
kiečių kariuomenę. Mes bu
vome visus tuos metus vie
ni. Dabar mes laukiame 
priešakinėse linijose kovos 
draugų. Greitai Gebelsui 
teks rašyti savo praneši
muose:. „Vakarų fronte...” 
Vokiečių lėktuvai, bombar
davę Londoną, vieni riogso 
Rusijos laukuose, kiti — 
mūsų fronte. Daugelis vo
kiečių divizijų, grasinusių 
Anglijai, virto medinių kry
žių giriomis, kitos stovi nuo 
Murmansko iki Sevastopo
lio. Vokiečių plaustai iš La
manšo perdanginti į Juodo
sios ir Azovo jūrų pakran
tes. Mes ne tik aplamdė- 
me Vokietijos rytų frontą, 
mes atitraukėm jos jėgas įr 
iš jos ateities vakarų fron
to.

Tarp tankios vejos, kai
muose, miestų soduose mes 
matome šventų kapų rau
donas žvaigždes: čia palai
doti didvyriai. Karo meti
nių proga mes galvojame 
apie žuvusius: jie su mu

tautybių kultūrinėms aspiracijoms buvo 
užtikrintos tinkamos klestėjimo sąlygos.

“Mums rodos, kad Vilniaus krašto 
valdytojais negali būti nei smetoniniai 
(plus pakštinius), nei pilsudskiniai ele

mentai. Prie jų negali būti tautinės har
monijos, o tik amžini vaidai. Šis karas 
nevedamas už vaidų įamžinimą.

“Pokarinė gadynė bus paprastų žmo
nių gadynė,”

mis. Jie ir toliau gyvena ir 
kaujasi kiekvienoje kuopo
je, kiekviename pulke, žuvę 
traukimosi dienomis drauge 
su gyvais ėmė Jelecą, Ros
tovą, Kalugą, Možaiską. 
Gyvi jų žygiai, gyvi jų var
dai, ir, atėjęs į namus, kur 
gyveno žuvęs kovoje drau
gas, kovotojas pasakys 
žmonai: “Jis su mumis”. Jis 
parodys ten, kur širdis: 
“Štai čia.” Kritę kovos lau
ke — Rusijos širdyje. Mes 
jų netekome: didelis mūsų 
liūdesys. Ir mes juos rado
me, mes atidengėme jų dva
sios didybę: mes matėme 
juos linksmus arba liūdnus, 
žvalius arba nuvargusius, 
mes pažinome juos nema
rius.

Pergalė nenukrinta iš 
dangaus, pergalę reikia pa
siekti iš pačių žemės gel
mių, iš pačių širdies gel
mių. Kai Hitleris pliauškė 
apie žaibinį karą, męs kal
bėjome apie ilgą ir rūstų 
mėginimą. Mes pergyveno
me karo metus. Mes artė
jame prie didelių, sunkių, 
lemiamų kovų laikotarpio.

Mums dar daug teks pa
kelt. Paskutinė valanda prieš 
sprendimą bus žiauri. Ne
lengvai vokiečiai išsižadės 

savo svajonės būti “Her- 
rensvolk” — “ponų tauta.” 
Jie dar godžiai žiūri į Ku- 
banę, kur bręsta didelio 
derliaus laukai. Jie dar bal
takiuoja į Leningrado rū
mus. Jie dar nori eiti pir
myn. Prieš mus dvigubo 
sunkumo darbas: atmušti 
ir išvyti. Jie ginsis pasiutu
siai: baimė didina jų jė
gas, baimė, kad reiks jiems 
už viską atsakyti. Mes ne
užmerkiame akių, mes ži
nome, kad kelias į pergalę 
dar erškėčiuotas. Bes mes 
taipgi žinome, kad tai — 
mūsų kelias.

Rusija apsivilkus palaidi
ne, vėjų nugairinta ir ap
šaudyta, — tai vis ta pati 
nemirtinga Rusija, Puškino

(Tąsa 5-me puslapyje).



Amerikos Demokratijos Steigėjai
49-tasis Lietuvių Literatūros Draugijos Leidinys nušviečia mūsų krašto kūrėjų 
didžiuosius žygius; pirma tokia knyga lietuvių kalboje; paduoda Nepriklausomybes

Deklaraciją ir Jungt. Amerikos Valstijų Konstituciją lietuviui skaitytojui.

BOSTONO IR APYLINKES
ŽINIOS

Bet kuris skaitytojas, paėmęs į ran
kas 49-tąjį Lietuvių Literatūros Drau
gijos leidinį Amerikos Demokratijos 
Steigėjai, pasiklaus: Kodėl mes anksčiau 
tokios kr g gos negavome? Kodėl mes to
kios knygos, sakysime, neišleidome prieš 
lo-ka metą? Mes išleidome knygą apie 
socijalistus-utopistus Amerikoje, apie 
jųjų kilnius bet nepasek m ingus, neprak
tiškus bandymus sukurti naują santvar
ką senosios santvarkos rėmuose, bet ne
išleidome knygos apie tuos realistus, žy
miuosius vyrus, kurie stovėjo priešakyje 
mūsų krašto kūrimęsi, revoliucijoj, ka
ruose, kurie išvedė mūsų kraštą iš di
džiausių krizių? Jis taipgi gali paklaus
ti : kodėl mes leidome knygą apie Lietu
vos pairi jotus, bet iki šiol nebuvome iš
leidę knygos apie Amerikos patrijotus?

Prisipažinsiu, sunku būtų tokiam 
smalsuoliui atsakyti. Mes esame turėję 
jėgų, esame turėję galimybių, esame tu
rėję visokių progų tokiam žygiui atlikti, 
bet, ot, vilkinome, tęsėme ir iki šiol jos 
nebuvome turėję.

Na, bet geriau vėliau negu niekad!
Šią knygą redagavo Antanas Bimba. 

Jis parašė ir “Istorinius Bruožus,” at
sieit, įžangą. Iš viso knygą rašė 13-ka 
paskyrių autorių, būtent:

V. ANDRULIS apie Jurgį Washing
tong.

L. PRŪSEI K A apie Tomą Jeffersoną.
PRANAS (Pakalniškis) apie Samuelį 

Adamsą.
Dr. A. PETRIKĄ apie Tomą Paine.
V. TAURAS apie Benjaminą Frank

liną.
A. BIMBA apie Patricką Henrį.
J. GASIŪNAS apie John Adamsą.
A. BIMBA apie Richardą Henry Lee.
D. M. ŠOLOMSKAS apie užsieniečius 

generolus Amerikos revoliucijoj: V on 
Steubeną, Laįayettą, Pulaskį ir KOSCiuŠ- 
ka.
^WALTER KUBILIUS apie Andrių 
Jacksoną.

J. SI URBA apie Janą Browną.
ROJUS MIZARA apie Abraomą Lin- 

colną.
FRED ABEKAS apie Fredericką 

Douglassą.
STEFANIJA SASNA apie moteris 

Amerikos demokratijos kūrime ir auk
lėjime: Marthą Washingtonienę, Abi- 
gailę Adams, Mersę Warren, Deborahą 
Samson, Mollę Pitcher, Elzbietą Žane, 
Nansę Hart, Katrę Greene, Marijoną 
Draper,. Harrietą Tubman, Sojoumerę 
Truth, Harrietę Beecher Stowe, Lukre
ciją Mott, Pranę Wright, Zuzaną B. An
thony ir Sarą Bagley.

Iš viso 32 asmenų biografijos. Ne vi
sos, tiesa, jos ilgos, — kai kurios labai 
trumputės, pav., svetimšalių generolų ir 
moterų. Tačiau tūlos yra gan ilgokos, 
kaip antai, Benjamino Franklino, Tomo 
Painės, Abraomo Lincolno.

Prie kiekvienos biografijos pridėtas 
aprašomojo atvaizdas. Ir tas parodo, jog 
Amerikos Demokratijos Steigėjai knyga 
buvo rūpestingai paruošta ir daug pini
gų Literatūros Draugijai išleisti lėšavu- 
si knyga.

Knygos gale telpa Nepriklausomybės 
Deklaracija, Vergą, Išlaisvinimo Prokla
macija ir Jungtinių, Amerikos Valstiją, 
Konstitucija. Šitie svarbūs dokumentai, 
menu, pirmu sykiu čia išleisti lietuvių 
kalboje žmoniškame vertime. Šitų žodžių 
rašytojui teko matyti, pav., senai išleistą 
mūsų krašto konstituciją (dviejose lai
dose), bet vertimai labai nepakenčiami. 
O Nepriklausomybės Deklaracija ir 
Konstitucija su visais priedais (Teisių 
Biliumi) ir pataisymais yra nepavaduo
jami dokumentai kiekvienam Amerikos 
gyventojui.

Taigi Amerikos Demokratijos Steigė
jai — brangi, svarbi knyga. Ji, be to, 
lengvai skaitosi, patraukli.

Jei ši knyga būtų parašyta vieno au
toriaus, galimas daiktas, ji būtų tam’ 

tikrais atžvilgiais (pav. rašybos .atžvil
giu) tikslesnė. Tačiau kolektyvo veika
las turi savo ir gerųjų pusių, nes kiek
vieno autoriaus kūrinys rodo tam' tikrų 
ypatybių, tam tikrų savybių, labiau 
traukiančių skaitytojo dėmesį.

Studijuodamas šią knygą, skaitytojas 
susipažins ne tik su mūsų krašto laisvės 
gynėjais, su milžinais, — jis susipažins 
ir su bendra Amerikos istorija, nes veik 
kiekvienoje biografijoje paliestos tų lai
kų sąlygos, kuriose aprašomasis gyveno 
ir kovojo už mūsų krašto žmonių laisvę.

Šiandien, kai mūsų šalis išgyvena vie
ną didžiausių krizių savo istorijoje, kai 
visokį reakcininkai, visoki Diesai ir 
jiems panašūs bando kaišioti kuolus į 
mūsų pirmynžangos inžino tekinius, tai 
kiekvienas žmogus privalo susipažinti su 
gyvenimais ir darbais tų gigantų, kurie 
didelio šaliai krizio laikais mokėjo ko
voti ne tik prieš išlaukinį priešą, bet ly
giai ir prieš vidujinį. Štai, kodėl ši kny
ga reikia atidžiai ir ūmai kiekvienam 
perskaityti!

Gal literatūros kritikas, gal mūsų 
krašto praeitį giliai pažįstąs skaitytojas 
suras knygoje istorinių nukrypimų, ne
tikslumų, vieną kitą literatūrinę paklai
dą,—būtų gerai, kad jie tatai iškeltų 
aikštėn, šitų žodžių rašytojo tikslas bu
vo kitoks: neduoti čia knygos kritikos, 
o tik supažindinti skaitytoją su tuo, kas 
tarpe knygos viršelių telpa.

Literatūros Draugijos nariai šią kny
gą gaus nemokamai. O pašalietis skaity
tojas turės už ją užsimokėti $2.

Mano patarimas Literatūros Draugi
jos nariams: steigkite lavinimosi rate
lius ir studijuokite šį veikalą.

Nadyras.

JOHANNES BARBARUS.

Poezijos Brolybe
Kaip lygus atėjau į jūsų tarpą 
Ir atnešiau aš jums takais mirties 
Tautos mūs daugialyčio vargo varpas, 
Aguonas kraujo degančios širdies.
Kai nūn skaudu žydėti ir gėlelei 
Išniekintos tėvynės lygumos,’
Kaip daug skaudžiau poeto širdį gelia 
Jo širdį jautrią, pertvertą skausmuos.
Žinau, kad ištvermi kančioj, skriaudose 
Tauta manoji atkakliai kovos, 
Prieš vokietį neklaups, nepasiduos ji 
Ir išdidžios prieš jį nelenks galvos.
Nūn mažos tautos didelės varguolės, 
Pavojams kilus dėl tautų buities.
Bet aš žinau: net ir mažiausias brolis 
Sau vietą ras nūn, ranką jam išties.
Aš ateinu pas jus keliu kūrybos, 
Idėjų polėkiai pas mus bendri.
Vistiek, tauta maža arba didi bus, 
Tebūn ryžtingai kovai ji budri.
Kaip imam ginklą, imsim žodžio kardą, 
Išvien pribaigsimi priešą puolimu, 
Toliau vėl arsim dirvą nesuartą, 
Kai nugalėję grįšim į namus.
Dviejų stovyklų mūs jausmai nežino, 
Todėl poetas liūdesiu giliu
Visų tautų takus gerai pažino, 
Kur priešo sutrypta taip daug gėlių.
Tautų tarybinių man rūstis tūno, 
Širdim su tais, atakoj kur pirmi, 
Nešu savy kančias visų kovūnų, 
Kryptis bendra—į vakarus pirmyn.
Kai su visais jauti nūn ryšį tvirtą, 
Laimėt ir kurti tai didi galia, 
Kada viskas idėjai vienai skirta, 
Toli nuves vieningoji valia.
Težydi tad poezijos brolybė
Ritmu bendruoju jungianti tautas, 
Sutriuškinsim fašizmo beprotybę 
Ir amžiams jo palaidosim klastas.

Iš estų kalbos vertė J. Palemonas.

Kanadiečiai jūreiviai nesušals, — jie apsirengę šiltais “apatiniais,” pagamintais 
International Fur & Leather Workers unijos (CIO) narių. Nuotraukoj matome 
kanadiečių grupę.

Pasimokinkime iš šio Karo, 
nes Jis yra Didis Pasaulio 

Universitetas

Karas yra baisus, žiaurus ir 
brangus. Karas tai žmonijos 
baisioji tragedija, kurioje žūs
ta tobuliausi žmonės, išnaiki

nama miškai, javai, pievos, na
mai ir sugriaunama šimtmečių 
sukrautas kultūros lobynas. 
Prieš karą žmonija dreba ir 
nenori apie jį nei pamislyti. 
Karą suruošia toki žmonės, 
kurie tik panašūs j žmones, o 
tikrenybėje jie nėra žmonės, 
bet žvėrys, kuriuose nerastu
me nei mažiausio krislelio 
žmoniškumo. Karo ruošėjus 
mes galūne pavadinti civili
zuotais kanibalais. Iki toki ka
nibalai bus valstybių viršūnė
se ir vairuos valstybes, karai 
niekad nesibaigs. Bet gal da-

Apysaka Apie Žmogaus 
Bėgimą iš Mirties 

Nasrų
Antifašiste vokietė rašytoja Anna 

Seghers parašė knygą apie prieškarinę 
Vokietiją. Tai reta knyga, reta apysa
ka, taip vaizdžiai piešianti hitlerinėje 
Vokietijoje žmonių gyvenimą. Knyga 
“The Seventh Cross” (parašyta vokiečių 
kalboj, — į anglų kalbą išvertė James 
A. Galston’as) vaizduoja septynių iš na
cių koncentracijos stovyklos pabėgusių 
politkalinių likimą. Tūli iš pabėgusiųjų 
tampa'suimti (ir, žinoma, kalėjime kan
kinti ir sušaudyti), vienas, nepakęsda
mas baimės, pats pasidavė budeliams, 
vienas numiršta, bet septintajam, Jur
giui Heisleriui, pavyksta pabėgti užsie
nin.

Ir per visą knygą skaitytojo smalsu
mą nepaprastai intriguoja Jurgio Heis- 
lerio likimas. Geštapininkai stato sląstą 
prie sląsto, šnipą prie šnipo gaudyti pa
bėgėlius. Per radiją nuolat apie juos 
pranešdinėja, įspėdami gyventojus, 
spaudoje išspausdinti jų atvaizdai. Bet 
vis tik Heisleriui pavyksta pro šnipų še- 
rengą p rasprukti. Vieną naktį jis per- 
nakvoja katedroje (pasislėpęs), kitas 
kelias naktis jis praleidžia pas savo 
draugą ir pas nepažystamą chemijos 
daktarą. Jo žmona, su kuria Heisleris 
buvo atsiskyręs, juo pradeda rūpintis, 
bet ji apstatyta šnipais; ji pati šaukia
ma keliais atvejais į Geštapo stotį ir 
kvočiama. Jo uošvis — taipgi. Jo buvu
sioji draugė išteka už nacio ir nenori 
Jurgio pažinti, kai jis pas ją užeina. Jis 
atsimena daug draugų, komunistų, su 
kuriais drauge veikė, bet nedrįsta pas 
juos užeiti, nes žino, kad jie apstatyti 
šnipais, jie ten jo laukia.

Pagaliau, jo idėjos draugai, kurie dar 
nėra visiškai naciškos baimės sudemora- 
lizuoti, kurie patys nenuėjo “pavėjui,” 
pradeda Heisleriu rūpintis. Jeigu pir
miau tame pačiame fabrike ilgai sykiu 
dirbę ir kadaise priklausę komunisti
niam judėjimui, kitas su kitu nedrįso 
nei kalbėtis, tai Heislerio gelbėjimo rei
kalas juos suriša, atsinaujina jų drau
giškumas, nors labai iš lėto, atsargiai, 
bet atsinaujina. Jie suranda Heisleriui 
dokumentus, parūpiną pinigų ir išlei
džia jį Holland!jon.

"Sadistai koncentracijos stovyklos vir
šininkai iš vietų pašalinami—pasalina
mi dėl to, kad nesugavo Heislerio. Vie
nas, sakoma, dėl to nusišovė.

žodžiu, “The Seventh Cross” gražiai, 
meistriškai pavaizduoja hitlerinę Vokie
tiją, kuomet ji buvo ruošiama dabarti
niam karui, kuomet viskas buvo užkin
kyta kovai prieš kiekvieną pilietį, kiek
vieną žmogų, drįsusį paabejoti Hitleriu.

Yra spėjama, kad ši knyga neužilgo bus 
nufilmuota. Juo tas bus padaryta grei
čiau, tuo geriau. Tai bus nepaprastai 
ryškus propagandos įrankis prieš naciz
mą. Tai bus (jei tik padoriai nufilmuos, 
jei tik jos perdaug “nesuhollyvudins”) 
puikus paveikslas tūkstančių Vokietijos 
kovotojų anti-fašistų pasišventimo, drą
sos ir ištvermės.

Knygą išleido Little, Brown and Com
pany, Bostone. R. Mizara.

Laisvai Moteriai
Laisvoji moterie, 
girdžiu aš tavo baisą, 
girdžiu

tą riksmą, 
kur griuvėsiais brenda. 
Kai šoka giltinė 
su vėtra valsą, 
širdis

į širdį
kelią randa.

Nors šiandie žemė 
kraujo daug sugėrė— 
tikiu aš tau,

vaikam, 
vaikų vaikam,

kad jie 
viens kito 

nedraskys
kaip žvėrys, 

nes tu juos pagimdai ne tam.
. Ar lietum ašaras 

prie Nylo upės, 
ar būtum

Romoj,
Londone,

Berlyne— 
ant rankų tu, 
kaip didvyrį

užsupsi 
visapasaulinę tėvynę.

Kovas, 1941.
J. Montvila.

Kuo Jie Atsakys 
Mums už Tai?

Nors žemė pasriuvusi kraujo latakais,
O audros nerimsta dar vis,
Bet matos jau debesys juodi retėja 
Ir saulė gal greitai prašvis.

Papūs vėl pavasario vėjas malonus, 
Ir gėlės laukuose žydės.
Bet širdį ilgai dar vis lies palikimas 
Liūdnos ir tamsios praeities.

Prakeikimas iš lūpų į lūpas aidės tiem, 
Mes žvelgsim į juos vis piktai.
Jau jų milijonai žmonių išžudyta,
Kuo jie atsakys mums už tai?

Mes kovą laimėsim, bus pergalė mūsų. 
Fašizmas nekils niekados;
Jo darbai kruvinieji, kaip žmogžudžio 
Pažymėti knygoj juodoj. [pikto,
Kanada. P.. Pilėnas.

bar atėjo tas tarpolaikis, jog 
žmonija pasiųs tuos kaniba
lus ten, kur seniai jiems reikė
jo būti — nėra abejonės, kad 
juos ir pasiųs.

Mano mylimas draugas, kai
mynas, “Laisvės” korespon
dentas Dr. Borisas, viename 
bankiete kalbėdamas pasakė:

“Galime pasimokyti iš vis
ko, visur ir net iš durniaus, ku
ris gyvena institute.”

Tai labai teisingas ir platus 
pasakymas. Jeigu mes tik pa
galvotume, jog mes per visą 
savo gyvenimą niekas daugiau 
nei nesame, kaip tik mokiniai, 
o pasaulis tai mokykla. Jeigu 
viso pasaulio mokyklas ir uni
versitetus sudėtume į vieną' 
daikta. tai jie atrodytų pries 
pasaulio mokvklą tik pradinė 
kaimo mokyklėlė.

Netikėkime, jog Jurgis “bai
gė” mokslus ir viską žino. Jis 
žino tik tą, ka išmoko, tai ir 
viskas. Kur tik einame ir ką 
matome, stebėkime arčiau, vi
sapusiškai jį pažinkime. Bile 
daiktas, kuris mus pirmiau 
stebino, pažinus jį. pasiliks 
paprastas ir mes jį palei jo 
kainą kainuosime.

Nors šis pasaulinis karas 
lyra baisus, bet mes iš jo gali
me pasimokyti labai daug. 
Kiekvieną diena laikraščiuose 
telpa kariaujančiu valstybių 
žemlapiai, bandykime įsidė
mėti atydžiai kiekvieną mies
tą ir kaip jis toli nuo kito 
miesto. Sekime, kas tą miestą 
valdo; kokia jo apylinkė ir 
kas toj apylinkėj auga. Patė- 
mije upę, susijieškokite jos 
vardą ir jos svarbą. Jo
kioj . pasaulio mokykloj ge
ografijos mokslas nebuvo 
taip plačiai išaiškintas, kaip 
kad išaiškino šis karas. 
Dieną naktį, per laikraščius, 
radijo ir masiniuose mitinguo
se, karo komentatoriai - spe
cialistai dėsto valstybių politi
ką, mechaniką ir jų naminę 
ekonominę' būklę. O tuo vis
kuo galima naudotis beveik 
dykai, tik užsisakius (kurie 
dar neskaito) dienraščius 
“Laisvę” arba “Vilnį”, klau
sant radijo ir lankant masi
nius mitingus.

Atminkime, draugės ir drau
gai, jog kalbėtojai - komenta
toriai, tai tų universitetų pro
fesoriai, kurie dėsto savo mo
kiniams. Mes būkime tais mo
kiniais, tėmykime, ką mūs pro
fesoriai dėsto, kad galėtume 
išduoti egzaminą, o tą patį, 
kad galėtume perduot kitiems. 
Iš to bus mums patiems nau
dos ir kitiems. Tik pabandyki
me arčiau pastudijuoti, o pa
matysime, jog ant mūsų pe
čių jau kita galva riogso.

Gruodžio 6 d. So. Bostone
(Tąsa 5-tam puslapyj)
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Kaip Buvo Sumušti Naciai
Ties Maskva

Rašo D. M. Šolomskas 11 -— 28 — 42 -------- 7

New Jersey Valstijos Bankinis Depart
mentas Įsakė Likviduoti Newarko Lietu

vių Paskolos ir Budavojimo Draugiją

rium. Dabar šėrininkai daro 
užmetimus ant Trečioko, taip 
pat lygiai ir ant Burkės. Man 
rodosi, kad dėl karjeros už 
graborių draugijai pabūti ne
apsimoka.

Ig. B ąches.

draugės padėjo. Nežiūrint, 
kiek katra draugė dirbo, pri
sidėjo prie gero darbo, prie 
švento darbo.

Reporteris.

(Tąsa)
Kalbant apie Maskvos mūšius negali

ma neprisiminti smarkų vokiečių verži
mąsi Leningrado srityj, vadovaujant 
jiems von Liebui, pradžioj apgulimo. Ta
da vokiečiai veržėsi prie miesto, bet ga
vę kietą atramą jie atšoko atgal. To ga
lima laukti ir Maskvos srityj, kur mūsų 
armijos, vadovaujamos generolo Žukovo, 
gali atimti apetitą hitlerininkams, va- 

. dovaujamiems jų maršalo von Bocko.
Maskvos gyventojai yra sunkioj padė

tyj, nes dieną ir naktį fašistai puola mie
stą bombarduoti. Mūsų apsigynimas vei
kia taip, kad pati Maskva mažai nuken
tėjo nuo bombardavimų.

Fašistai per baisius mūšius ir milžini
škas aukas vietomis pasivaro linkui Mas
kvos, bet labai mažai. Iš to galima da
lyti išvadą, — sakė S. A. Lozovskis, — 
kad kaip pirmas vokiečių puolimas ant 
Maskvos, kuris prasidėjo spalių 4 dieną, 
su dideliu trenksmu susmuko, taip ir 
antras jų puolimas, kuris prasidėjo lap
kričio 16 dieną, jau baigia susmukti. Mes 
galime būti tikri, kad jie neturės pasi
sekimo. • ’i !. i ! -

HITLERIS MATO MASKVĄ
Lapkričio 4 dieną nacių pranešimas 

sakė: “Krime rusai susilauks baisiau
sio Duhkerques, būtent, Kerčo ir Seva
stopolio prieplaukose. Tuo pat kartu 
Hitleris vystė pasiutusį ofensyvą linkui 
Maskvos, kad lapkričio 7 dieną, laike 
Rusą Revoliucijos 24-ių metų, sukakties, 
jis galėtų būti Maskvoj ir daryti na
ciams peržvalgas.

Bet nepavyko Hitlerio armijoms nei 
Kerčiuje surengti “Dunkerques”, nei 
joms užimti Sovietų laivyno bazę Sevas
topolį.’Kas liečia Maskvos, tai lapkričio 
7 dieną Raudonoje Aikštėje parodavo ne 
Hitlerio armija, tas vergijos įrankis, bet 
Raudonoji Armija. Stalinas sakė kalbą 
ir tarpe kitko pareiškė:

“Jeigu bent kas spręs tikrą vokiečių 
poziciją, ne pagal apdirbtą nacių propa
gandą, tai nebus didelio keblumo matyti, 
kad vokiečius, fašistinius užpuolikus, 
laukia neišvengiama pražūtis.”

Bet lapkričio 19 dieną Hitlerio šta
bas vėl skelbė: “Nauji pasekmingi žy
giai Rusijos fronte pradėti Maskvos ir 
Rostovo frontuose.” Hitleris grūdo vis 
daugiau jėgų linkui Maskvos. Jis nepai
sant nuostolių siekė užimti Sovietų so
stinę.

Gruodžio 1 dieną iš Berlyno nacių pa
klusnus Joseph W. Grigg rašė: “Mask
vos centras dabar jau matomas vokie
čiams per gerus žiūronus. Mūšis už Mas
kvą per paskutines dvi dienas vystosi 
vokiečių naudai.” Bet hitlerininkų ape
titus atšaldė Raudonoji Armija gruodžio 
5 dieną pereidama į ofensyvą Maskvos 
srityj. Tat jau gruodžio 8 dieną hitleri
ninkų D. N. B. pranešė, kad būk naciai 
sunaikinę, sužeidę ir nelaisvėn paėmę 
10,000,000 raudonarmiečių, bet “Mask
vos 1941 metais neims.”

. MŪŠIAI PRIE MASKVOS
— Vokiečiai metė prieš Maskvą 53-ris 

divizijas, įskaitant 13-ką divizijų tankų, 
— rašė “New York Times” korespon
dentas Ralph Parker. — Viduryj lap
kričio linkui Maskvos grūdosi per 6,000 
vokiečių tankų. Bet jau po keturių-pen
kių dienų baisių mūšių Maskvą ginąs 
Sovietų generolas Jurgis Žukovas įsiti
kino, kad vokiečių tos jėgos be didelių 
rezervų išsisems. Jis patraukė Raudo
nosios Armijos rezervus ir gruodžio pra
džioj patsai perėjo į kontr-ofensyvą.

Raudonoji Armija buvo tikrai sąjun
gininkų armija. Jos eiles sudarė rusai, 
ukrainiečiai, gruzinai, serbai, kazokai, 
turkmėnai, baltrusiai ir kitų tautų žmo
nės.

Laike vokiečių ofensyvo generolas Žu
kovas laikėsi taktikos, kad išsemti vo- 
Hi^įių jėgas ir kaip galima daugiau pa
daryti priešui nuostolių. Ir tuo momen
tu, kada vokiečiai labai pavargo, ištiesė 
savo linijas, tai Raudonoji Armija, ga
vus padrūtinimus, uždavė jiems smūgį...

Maskvą apsupamoji fašistų linija bu
vo panaši į milžinišką raidę “S”. Ji per
kirto septynis gelžkelius iš vienuolikos, 
kurie sueina į Maskvą. Likusiais ketu- 

- riais gelžkeliai, kaip sykis, ir pribuvo

Raudonajai Armijai padrūtinimai.
Vienu iš vyriausių rusų laimėjimų fak

torium buvo, tai veikimas jų aviacijos... 
Vien Maskvos srityje, kur vokiečiai vieš
patavo tris mėnesius, jie Sunaikino 761 
mokykla; 164 ligonines ir 800 kitas kul
tūriškas įstaigas. Ir tas jų brutališku- 
mas auklėjo dar greičiau partizanų bū
rius, veikiančius priešo užnugary j.

Kaip rusai buvo pasiryžę apginti Mas
kvą, tai paliudija ir šis faktas. Vienoj 
vietoj pasiliko 28 raudonarmiečiai. Toj 
srityj veržėsi 50 vokiečių tankų.

— Maskva už mūsų pečių! — Nesi
trauksime! — sušuko jų vadovaujantis 
draugas ir prasidėjo nelygi kova. 50 vo
kiečių tankų prieš 28 raudonarmiečius! 
Ši baisi drama buvo Volocholamsko sri
tyj. Kariai turėjo vieną prieštankinę 
kanuolę ir užtenkamai granatų. Vienoj 
vietoj puolė pirmyn 20 nacių tankų. Ru
sų kareivis nusigando, atsistojo ir iškė
lė rankas. Komandierius jį ant vietos nu
šovė.

Tankai kriokdami lėkė pirmyn. Rau
donarmiečiai vadovybėj politinio komi
saro Kločkovo šaudė į juos iš prieštan
kinės kanuolės ir metė po jais rankines 
granatas. Baisi kova tęsėsi keturias va
landas. Per tą laiką kovotojai sunaikino 
keturioliką nacių tankų.

Nauja banga iš 30 priešų tankų. Ko
votojai padrąsino viens kitą, pasibučia
vo, atsisveikino ir vėl metė granatas. 
Prieštankinę kanuolę vienas iš tankų jau 
sutrėškė. Pasibaigė ir rankinės grana
tos. Vienas iš karių atsistojo ir pakėlė 
rankas, vokiečių tankas tiesiai ant jo 
užvažiavo ir sutrynė. Vėliau raudonar
miečiai jį atrado ir palaidojo; jo šautu
vo numeris 21,789.

Visi kovotojai, išskiriant vieną — Na- 
tarovą — buvo užmušti. Šis kareivis 
sulaužytomis kojomis prišliaužė prie lau
ko medi kalio punkto, papasakojo šią bai
sią dramą ir mirė. 
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— Generolas Leonidas Govorov pasa
kojo man, kuris vėliau išmušė nacius iš 
Možaisko, kaip rusų artilerija išgelbėjo 
Maskvą, — rašė rašytojas Uja Eren- 
burgas.— Maskva išlaikė trijų mėnesių 
fašistų apgulą — spalio, lapkričio ir 
gruodžio.

Generolui Govorovui jau ne pirmu kar
tu tenka kariauti prieš vokiečius. Pirmu 
kartu jis su jais kovojo Pirmame Pasau
liniame Kare, 1916 metais. Tada jis bu
vo jaunas leitenantas.

— Vokiečių armijos moralas stiprus,
— sakė generolas, — buvo Pirmame Pa
sauliniame Kare, kaip ir dabar. Bet vo
kiečiai pėstininkai niekados nėra geri ko
votojai. Jie “drąsūs” tik tada, kada už 
juos dirba lėktuvai ir artilerija.

— Kokią rolę dabar artilerija vaidi
na?

— Maskvos apgynime artilerija suvai
dino išimtiną rolę, —sakė generolas. — 
Buvo laikas, kada mūsų ir kovingi pėsti
ninkai būtų neatlaikę tankų atakų. Bet 
artileristai nepaliko savo pozicijas, jie 
sulaikė priešo puolimą.

Vokiečiai veržėsi vieškelis ir supo. Tris 
kartus jie buvo pasekmingai prasimu
šę, bet kiekvieną jų tankų bangą mes 
sunaikinome. Ir ketvirtame puolime jie 
jau matė Maskvos bokštus. Jų replės 
siekė net Zvenigorodą ir Odincovo bei 
Giviciną.

Ben ten jie prasimušė tik tankais ir 
buvo sunaikinti, čia ir suvaidino svar
biausią rolę mūsų artilerija. 

• ‘ _ •
— Kur ta garbė Hitlerio mechanizuo

tos armijos? — stato klausimą ameri
kinis korespondentas A. A. Steel, “Chi- 
cagos Daily News” laikraščio ir rašo:
— Bėgyj pastarųjų dviejų dienų aš ke
liavau Maskvos srityj, sniege išrėžtais 
keliais, kurių pašaliai nukloti kruvino
mis geležimis ir lavonais vokiečių ge
riausių divizijų...

“Aš' suskaičiau 970 paliktų vokiečių 
trokų, traktorių, šarvuotų automobilių, 
tankų, motorinių vežimų visokios rūšies 
ant 23-ių mylių kelio ilgio. Ten pat buvo 
išmėtyta didžiausioj betvarkėj 40 ar 50 
artilerijos kanuolių nuo trijų iki penkių 
colių gerklėmis...

Lapkričio 20 d. įvyko labai 
triukšmingas aukščiau minė
tos draugijos susirinkimas. Su
sirinkimo tikslas buvo, kad 
pranešti draugijos šėrinin- 
kams, kad New Jersey Valsti
jos Bankinis Departmentas 
“patarė likviduoti” tą draugi
ją.

Pilnos atskaitos iš finansinio 
draugijos stovio Board of Di
rektoriai nei sekretorius neiš
davė, nes, girdi, draugijos ad
vokatas dar galutinai nėra už
baigęs su pardavimu namų.

Tame sustinkime paaiškė
jo, kad boardirektoriai išpar-

rininkams nebus iš ko išmokė
ti.

Mr. Alper ir kiti tokį ap- 
skaitliavimą pasiuntė N. J. 
Valstijos Bankiniam Depart- 
mentui ir tas patarė sulaikyti 
išmokėjimą ir likviduoti drau
giją. Boardirektoriai bandė 
pasiaiškinti, tačiau jau ir tos 
progos negavo.

Kokius nuostolius šėrininkai 
turės panešti likvidavus drau
giją, sunku pasakyti. To neži
no nei boardirektoriai.

Kaip Atrodo Likvidavimas

davė visus draugijos namus ir
kad ant paskolų yra išduota

Už įsakymą likviduoti drau
giją boardirektoriai kaltina 
Mr. Alper ir V. Ambrose. Gir-

draugijos pinigų apie šimtas 
tūkstančių dolerių ($100,000).

Kodėl Įvyko Triukšmas?

Triukšmas tame susirinkime 
įvyko dėl priežasties, kad bu- 
vusis tos draugijos advokatas 
ir šėrininkas griežtai pareika
lavo, kad susirinkimas būtų 
vedamas anglų kalboj. Mr. 
Jerome Alper aiškino, kad šis 
susirinkimas labai svarbus ir 
jam, kaipo šėrininkui, visi ta
rimai turi būti smulkmeniškai 
žinomi, kaip ir kitiems šėri- 
ninkams, nes ir jis turįs toj 
draugijoj $1,300 ir jis turįs 
pilną teisę jais rūpintis. Prie 
to, jis buvo atsivedęs piniginį 
ekspertą, kurį siūlė susirinki
mui, kad paaiškintų apie drau
gijos finansinį stovį.

Tokis griežtas Mr. Alperio 
pareikalavimas, kad dėl vieno 
žmogaus būtų susirinkimas 
vedamas anglų kalboje, iššau
kė didelį ,nepasitenkinimą ir 
triukšmą. P a s i n audodamas 
tuo, draugijos advokatas Pau
lauskas pareiškė, kol šiame su
sirinkime randasi ne šėrininkų, 
tol susirinkimas nesvarstys jo
kių klausimų. Mr. Alperio 
žmogus prasišalino. Bet Alpe- 
riui nepavyko įtikinti šėrinin- 
kus, kad leistų jo žmogui pa-
aiškinti apie draugijos stovį ir 
kodėl Bankinis Departmentas 
patarė likviduoti draugiją. Su
prantama, neapsieita ir be an-i nes 
tisemitizmo, kurį skelbė iš 
boardirektorių pusės.

Tas pats Alper davė įneši
mą, kad išpildyti Bankinio Dė-
partmento patarimą likviduoti 
draugiją. Beveik vienbalsiai, 
prieš kelis šėrininkus, nutarta 
likviduoti.

Kodėl Likviduota Draugija?

Politikieriai boardirektoriai 
garsino, skelbė, kad draugija 
gyvuoja labai gerai. Ir kaip 
tik išparduos nejudinamąjį 
turtą, tai bandys likti lietuviš
ku banku, kas, žinoma, bus 
unaru visai mūsų tautai.

Tos draugijos sekretorius H. 
J. Burke jau gyrėsi, kad jau 
jie turės pasitarimą su neku- 
riais bankieriais dėl įsteigimo 
lietuviško banko.

Kadangi eina prisirengimas 
prie lietuviško banko, tai, su
prantama, reikia skubėti su 
likvidavimu nejudinamojo tur
to. Nejudinamas turtas-namai 
likosi išparduota žemomis kai
nomis, kas, suprantama, suma
žino draugijos piniginį stovį.

Pavyzdžiui, namas buvo ap- 
vertintas $15,000 ir draugijos 
knygose jis tiek ir skaitėsi, o 
kuomet tas namas parduotas 
už $10,000, tai, aišku, draugi
jos piniginis stovis nupuolė ant 
$5,000. Ir kuomet tokių nupi
gintų pardavimų įvyko apie 
1.5, tai, suprantama, draugija 
žymiai nukentėjo.

Kuomet boardirektoriai lik
vidavo nejudinamąjį turtą ir 
rengėsi prie įsteigimo lietuviš
ko banko ir pradėjo išmokėti 
pribrendusius (Maturity) se
rijos šėrus, tuom pat sykiu 
adv. Alper su kitais šėrinin- 
kais tėmijo ir apskaitliavo, jei 
tos serijos pribrendę Šerai bus 
išmokėti, tai, pagal dabartinį 
draugijos stovį kitų serijų še-

di, įšimaišė žydas ir sugadino 
visus mūsų planus, pakenkė 
tautai, pakenkė įsteigimui lie
tuviško banko. Tačiau šėrinin- 
kams atrodo kitaip. Matyt, jie 
dar nepamiršo Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės likvidavimo 
proceso, kuri jau nutarta lik
viduoti keletas metų atgal, ta- 
čiaus iki šiol dar nelikviduota 
ir jos sekr. dar vis ima algą.

Kaip tik susirinkimas užsi
baigė, adv. Alperį apstoja be
veik didžiuma šėrininkų ir 
prašo jo, kad atstovautų jų šė
rus, ką jis ir prižadėjo pada
ryti, priduodamas savo rašti
nės kortelę. Tas parodo, kad 
šėrininkai savo i š r i n ktais 
boardirektoriais nepasitiki.
' Likvidavimas, be abejonės, 
būtų lengvas, jei visi pinigai 
būtų ant rankų. Bet kaip vir
šuj matyti, draugija turi in- 
vestmentų apie šimtą tūkstan
čių dolerių ($100,000). Atgau
ti ar parduoti tuos investmen- 
tus susidaro* keblumai, susida
ro konkurencija už komišinus, 
kaip kad ji buvo pardavime 
namų. Yra boardirektoriuose 
tokių specialistų, kurie iš to ir 
duoną valgo.

Mano manymu, susidarymas 
tvirtos opozicijos prieš draugi
jos boardirektorius su adv. 
Alper priešakyj išeis ant nau
dos draugijos šėrininkams ir 
turės jie mažiau nuostolių, 

likvidatoriai turės vienas
kito prisivaktuoti ir vienas ki
tą prižiūrėti. Ir dabar, jei Mr. 
Alper nebūtų įsimaišęs, tai vė
liau įstoję šėrininkai būtų la
bai skaudžiai nukentėję. Da
bar nukentės visi ir gal būt 
nedaug, nes laiku apsižiūrėta.

Nesutartinumas Boardirek- - 
toriuose

Savo laiku esu rašęs, kad 
toj draugijoj eina labai nešva
ri politika ir kad ta politika 
sues draugiją.

Kur nėra nuoširdaus darbo 
draugijoj, o vien tik dėl asme
ninės naudos arba dėl ambici
jų ir karjeros, tokia draugija 
ilgai gyvuoti negalės.

Šiemet nepolitikierių boar- 
direktorių buvo nusiskundimas 
ant grupės politikierių boardi- 
rektorių. Ateik, girdi, ant su
sirinkimų, iš kalno viskas pri
rengta. Pasakei, kas matai ne
gerai, užriko, girdi, ant tavęs, 
kad tu nieko neišmanai, tu 
dar naujas. Ir pasėkoj to, pa
skutiniu laiku nauji boardirek
toriai jau nesilankydavo boar- 
direktorių susirinkimuose.

IŠ Tėvynainių Niekai
Mūsų tėvynainiai Ameriko

je ką tik pradėjo, tai ir nie
kas neišėjo. Jų prįncipas tokis, 
kad tik pasipelnyti asmeniš
kai, o apie visuomeniškus da
lykus jiems negalvoj.

Labai smagu, kad į tokius 
dalykus neįsivelia mūsų pirm
eiviai žmonės. Jei ką jie dir
ba, tai žiūri, kad iš to būtų 
visuomeniška nauda.

Reikia pastebėt, kad žmonių 
yra ir karjeristų. Jie nežiūri, 
su kuo jie susidės, bile tik pa
laikyti sąvo karjerą. Kad ir 
kalbamoj draugijoj, mano kai
mynas H. J. Burke, susidėjo su 
smetonininku Trečioku, būda
mas tos draugijos sekreto

Waterbury, Conn.
Iš Sveikatos ir Kultūros 

Draugijos Parengimo
Lapkričio 22 d. įvyko vaka

rienė, kurią surengė Sveikatos 
ir Kultūros Draugija naudai 
Sovietų medikalei pagelbai. 
Vakarienė pusėtinai gerai pa
vyko. Kaip girdėjau nuo ko
misijos, tai atliks gražaus pel
no. Kaip parengimo komisija 
sako, tai liksią netoli poros 
šimtų dolerių. Tai graži para
ma tiems kovotojams, kurie 
taip narsiai kovoja prieš tuos 
ruduosius razbaininkus.

Reikia pasakyti, kad Svei
katos ir Kultūros Draugija jau 
antrą parengimą turėjo dėl 
Sovietų medikalės pagelbos. 
Didelė garbė priklauso tai 
draugijai, kad įvertina narsią 
kovą prieš užpuolikus fašistus. 
Matyt, tos draugijos nariai 
supranta, kad rusų laimėjimas 
kartu visų suvienytų tautų lai
mėjimas. Kuo daugiau rusai iš
naikins fašistų, tuo mažiau rei
kės mūsų jaunuoliams žūti. 
Tokiu būdu Rusijos kovotojus 
remiame, nes jiems pagelba 
yra reikalinga. Jie verti tos 
paramos.

Per Lietuvių Amerikai Gel
bėti Komitetą, lapkričio J3 d., 
tapo nutarta sukelti pinigų 
dėl nupirkimo Raudonajam 
Kryžiui ambuianso. Taigi ši
ta vakarienė padarė pradžią. 
Buvo renkamos tam tikslui au
kos. Tapo surinkta $22.50. Pa
sirodo, kad Apšvietos ir Kul
tūros Draugija kartu nepa
miršo ir savųjų kovotojų. Pa
tartina, kad ir kitos Waterbu- 
rio lietuvių draugijos paimtų 
pavyzdį, kad visose sueigose 
bandytų parinkti aukų dėl nu
pirkimo ambuianso. Ir tą mes 
turime atlikti greitai, nes da
bar jų yra reikalinga. Kitos 
kolonijos jau seniai tą padarė. 
Brooklynas, tur būt, buvo vie
nas iš pirmutinių ir sukėlė į 
trumpą laiką pakankamai pi
nigų nupirkimui ambuianso. 
Taigi mes waterburiečiai taip
gi turime padaryti. Jau turime 
pradžią per Kultūros Draugi
ją. Kas bus antras?

Drg. M. Arisonas iš Strat
ford, Conn, prisiuntė per drg. 
Yenkeliūnienę $5 dėl pasvei
kinimo Sovietų Sąjungos gyva
vimo 25 m. ant blankos.

Šitos vakarienės surengime 
daugiausia dirbo drg. Mari- 
nienė ir Strižauskienė. Kitos

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 21 dieną apsivedė 

gražioji Aldona su turtingu 
kontraktoriumi. Jau navedis 
yra svetimtautis. Panelė Aldo
na yra narė Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 5 kuopos. Jos 
tėveliai Rakickai yra “Lais
vės” skaitytojai.

Aš buvau žingeidumo paim
tas, kaip ženijasi profesiona
lai, ar taip, kaip ir paprasti 
žmonės. Skirtumas tik toks, 
kad jie biskį puošniau ženija
si, negu paprasti žmonės. Ta
kai bažnyčioje buvo iškloti 
baltais audeklais, o šliūbą da
vė net keturi kunigai. O Aldo
na buvo gražiai pasipuošus ir 
išrodė labai puikiai.

Vakare dalyvavau pokilyje. 
Davė puikius pietus.

Lapkričio 22 dieną dalyva
vau koncerte, kurį surengė pa
nelė Francis Osevičiūtė. Jos 
mokiniai išpildė programą la
bai pavykusiai. Džiugu žiūrėti, 
kaip jaunakarčiai pildo prog
ramą. Man labiausia patiko 
tai ponia Ambrozienė, kuri ne 
tik savo vaikučius mokina mu
zikos, bet ir pati su savo vai
kučiais pildė programą. Moti
na dainavo, dukrelė pianu 
akompanavo, o sūnus smuiką 
pritarė. Labai puikiai išėjo. Už 
tai publika karštai sveikino 
Ambrozienę ir jos vaikučius.

Antras numeris buvo, tai 
Poškos anūkas, * kuris gražiai 
dainavo karišką dainą ir buvo 
jūrininko uniforma apsiren
gęs. Trečias numeris buvo lai
dotuvių direktoriaus J. Kava
liausko dukrelė. Jinai ne tik 
gražiai dainavo, bet puikiai 
pašoko. Iš jos bus puiki artis
tė.

šeštą valandą vakare pa
traukiau į darbininkų vakarie
nę, kuri buvo surengta Liau
dies Name. Įeinu į žemutinę 
svetainę, randu besidarbuo
jant gaspadines, išraudusias, 
kaip rožes. O to valgio skanu
mas, galėtum suvalgyti kelias 
dišes. Bet kur tu gausi, džiaug- 
kis vieną gavęs! O tie svečiai 
tik ateina pulkais.

Garbė jums, draugės iš 141 
kuopos, už puikų pagaminimą 
skanios vakarienės.

J. S. Rainys.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. 
Knygutės kaina yra 35c; tai mažas investmentas, kuris 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

PRAŠOME ĮSITĖMYTI!
Draugai, kurie gavote “Scrolls” pasveikinimų nuo 

Liet. Kom. Sov. Sąjungai Gelbėti, prašome tuos “Scrolls” 
sugrąžinti ne vėliau kaip 7 d. gruodžio, nes mes turime 
juos tuoj priduoti Russian War Relief ofisui. Taipgi 
įsitėmykite, negalėsime vardų nuo tų “Scrolls” paskelb
ti todėl, kad RWR ofisas tuoj reikalauja jų, ir užimtų 
daug laiko ir vietos laikraštyje paskelbti tuos vardus. 
Yra su virš 300 “Scrolls” išsiuntinėta, ir surašyt visus 
vardus, sustatyt ant Intertype, užimtų daug laiko, ne- 
paspėsime priduot RWR ofisui nuvežimui į USSR ar
chyvą. Manome, kad draugai tai supras ir paaiškins 
kitiems.

Tariame širdingai ačiū už jūsų kooperaciją!
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Žygyje į Šiaurinę Afriką Žuvo Penki 
Amerikos Transporto Laivai
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Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, gruod. 3. — Jungtinių Valstijų lai- 

vyno pranešimas 209:
AFRIKA

Priešų submarinai torpedomis nuskandino sekamus 
Jungtinių Valstijų laivyno transporto laivus pirmojoj 
lapkričio mėn. daly j, kuomet Jungtinės Valstijos darė 
žygį užėmimui Šiaurinės (Francūzų) Afrikos:

The Tasker H. Bliss, Hugh L. Scott ir Edward Rut
ledge buvo nuskandinti ties Kasablanka.

The Joseph Hewes buvo sunaikintas ties Rabatu.
The Leedstown buvo nuskandintas ties Alžyru.
To žygio metu buvo sužalota trys kiti Jungtinių Val

stijų transporto laivai, vienas Jungtinių Valstijų nai
kintuvas ir vienas žibalinis laivas.

Artimiausiems užmuštųjų, sužeistųjų ar dingusiųjų 
giminėms bus telegramomis pranešta, kaip tik gausime 
žinias apie juos.

(Neoficialiai pranešama, jog labai mažai težuvo ame
rikiečių su tais laivais. Visi kiti išgelbėti.)

Jungtinių Valstijų Laivyno Pranešimas 210:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Gruod. 1. — Amerikos armijos ir laivyno lėktuvai 
dienos laiku vis bombardavo priešų pozicijas Guadal
canal saloje.

Gruod. 2. — Jungtinių Valstijų marininkai atakavo 
60 japonų žvalgų grupę arti Lunga upės aukštosios 
tėkmės. 35 priešai buvo nukauta ir kiekis japonų gink
lų ir amunicijos pagrobta.

Kitame susidūrime tarp Jungtinių Valstijų ir priešų 
žvalgų Matanikau upės srityje buvo nukauta 20 japo
nų.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

kovotojų dalinys per dienų užmušė daugiau kaip 600 
hitlerininkų.

Į vakarus nuo Rževo mūsų kariuomenė, nugalėdama 
atkaklius fašistų pasipriešinimus, vėl pažygiavo pir
myn. Sovietinės kariuomenės dalinys “N” prasimušė 
per stipriai apdrūtintą priešų apsigynimo linijų, pasie
kė šalutinį geležinkelį ir užėmė ta plota su geležinke
lio stočia.

Kitas raudonarmiečių dalinys išmušė vokiečius iš 
kelių apgyventų vietų, sunaikindamas 1,000 vokiečių 
kareivių ir oficierių, šešis tankus ir 150 trokų.

Gruodžio 2 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto dalyse 
sunaikino 10 vokiečių tankų, apie 50 trokų su kariuo
mene ir reikmenimis, nutildė šešias baterijas priešų ka- 
nuolių ir išvaikė, dalinai sunaikinant, apie batalionų 
•(1,000) priešų pėstininkų.

Amerikiečių Laimėjimai 
Ore prieš Japonus
Ramusis Vandenynas.— 

Per paskutinius tris mėne
sius Amerikos bombanešiai 
nušovė žemyn arba pavo
jingai sužalojo 150 Japoni
jos lėktuvų kautynėse ore. 
Tuo tarpu amerikiečiai pra
rado tik tris savo lėktuvus, 
kaip pranešė Amerikos pul
kininkas L. G. Saunders.

Prašą Italijos Karalių 
Užbaigt Karą

London, gruod. 4. — Ne
oficialiai pranešama, jog 
grupė Italijos senatorių 
prašė savo karalių Viktorų 
Emanuelį ištraukt Italijų iš 
karo. Tarp prašiusių buvę 
keli generolai, admirolai ir 
du dėdės grafo Ciano, užsie
nio reikalų ministerio ir 
Mussolinio žento.

Maršalas Petain Slaptai 
Pritariąs Talkininkams

BOSTONO IR APYLINKĖS 
ŽINIOS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
įvyks masinis mitingas. Jame 
kalbės neseniai atvykęs iš 
Anglijos Dr. Ellis Daivis, ku
ris plačiai pažįsta Angliją,

London. — Vichy Franci- 
jos “valstybės galva,” mar
šalas Petain turėjęs slaptus 
susižinojimus su admirolu ____ r ______
Darlanu Šiaur- Vakarinė j e jFranciją ir dabartiniai kariau- 
Francūzų Afrikoje nuo pat jančią Afriką. Jis atvaizduos 
to laiko, kai naciai užėmė 
visų Franci j a, — tvirtina 
John 
Press 
sako, 
slapta 
su Darlanu, jog Francijos trokšta. Abekas yra vienas iš 
ateitis priklauso nuo Ame
rikos ir Anglijos vadovy
bės.

Minimas korespondentas 
tatai sužinojęs nuo ameri
kiečių karinės vyriausybės 
Šiaurinėje Afrikoje. Jie tei
gę, kad maršalas Petain 
dabar yra Lavalio, atviro 
nacių įrankio, kalinys.

DARLAN NORI TAPT 
PASTOVIU VALDOVU 
Admirolas Darlan, buvęs 

vyriausias Vichy Francijos 
karo jėgų vadas, paskui a- 
merikiečių paskirtas laiki
nuoju eivilės valdžios galva 
Šiaurinėje ir Vakarinėje 

Francūzų Afrikoje, jau, gir
di, nori tapt pastoviu ten 
valdovu ir stengiasi įtikint 
amerikiečius ir anglus, kad 
jis, esu, šimtu procentų sų- 
žiningai bendradarbiaująs 
su talkihinkais.

(Kovojantieji FrancūzaiJ 
vadovaujami generolo de 
Gaulle’o, tebelaiko admiro
lą Darlaną išdaviku, tipiš
ku Vichy politikierium.)

mas bus ant 376 W. Broad
way, kliubo salėje.

Visi draugai ir simpatizuo
janti darbininkų judėjimui, 
kviečiami dalyvauti.

Jaunutis.

BIRŽELIS

A. Parris, United 
korespondentas. Jis 

kad Petain dabar 
jau pilnai sutinkąs

NACIAI GABENA TRAUKI
NIUS Iš NORVEGIJOS

London. — Girdėta radi
jo pranešimas, kad naciai 
persigabeno daugumų pre
kinių traukinių iš Norvegi
jos į Vokietijų.

jų geografiją, politiką, eko
nomiją ir karo veiksmus.

“Vilnies” redaktorius F. 
Abekas, plačiai apvažiavęs vi
są Europą, pažįsta Europos 
žmonių gyvenimą ir ko jie

žymiausių pasaulinių komen
tatorių, be abejo, jis pasakys, 
kaip Lietuva turės tvarkytis ir 
atsikelti iš karo griuvėsių.

Harmonijos Grupė, reikia 
manyti, jog sudainuos žavč- 
jančių dainų.

Visi ir visos, nedėldienio va
kare 7:30 vai., būkime Muni
cipal Svetainėj, East Broad
way, So. Bostone.

Pirmadienio vakare, 7:30 
vai., drg. F. Abekas turės pa
sikalbėjimą su Bostono ir apy
linkės draugais. Pasikalbėji-

(Tąsa nuo Z-ro pusi.)
Rusija ir Lenino Rusija, 
tai nauja Rusija—ji žvilg
terėjo pergalei į akis. Prieš 
metus mes išgirdome: “Per
galė bus mūsų.” Tada per
galė buvo toli: istorijos 
puslapiu, žvilgsniu į ateitį. 
Dabar mes jau pažįstame

pergalę: jog ženkliukai ant 
apikaklių nekrinta akysna, 
ji kvepia dulkėmis, prakai
tu, sugulėta žole. Mes susi
draugavome su ja, kaip su 
mylima. Ji ne kažkur toli, 
ji Čia pat šalia — tavo blin
daže, tavo apkase, tave ba
terijoje, ir dabar mes sako
me: pergalė su mumis.

ir (Šis meistriškas Erenbur- 
go rašinys buvo parašytas 
praeitą vasarą.

— “L.” Red.)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

NEWARK, N. J.
Prašome Newarko ir apylinkės 

draugų įsitėmyti, kad dabar tveria
ma mezgėjų kliubas. Dėl to tikslo 
įvyks maža sueigėiė 
kauskus, 
Orange,
Prasidės apie 7 v. v., bus užkandžių 
ir žaislų. Taipgi apsvarstysime virš- 
minėtą klausimą ir pradėsime dar
bą mezgime. Prašome dalyvauti.

(283-285)

pas dd. žu- 
566 So. Clinton St., E. 
šeštadieni, gruodžio 5 d.

| ★ LIETUVIŠKAS ★ g

TRAKTYR1US
B (VALGYKLA IR ALINS;) g 
ū Rheingold Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių g 
g Vynų ir Degtinės s 
g Importuotų ir Vietinių 
g Kasdien Turime >; 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g

JUOZAS ZEIDAT |
B Savininkas g
8 411 Grand St. Brooklyn g

SVE1KATA-TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei 

gyventi. Turtuolis atsižada ir turtų, 
kad tik būt sveiku. Broli ir Sese, 
jeigu tu įvertini sveikatą ir ją bran
gini, tai prižiūrėk ją. Jausdamas 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, 
rankų, kojų gėlimą, nikstelėjimą, 
nuovargį, šaltį, rankų-kojų tirpimą, 
diegulius, tuojau reikalauk DEKS- 
NIO GALINGOS MOSTIES, suda
rytos iš daug skirtingų gamtoj ele
mentų iš tolimų svieto kraštų, girių, 
visokių medžių aliejų, šakfių' Ir žo
lių, kuri turi savyje galingą šilumą, 
šildydama kaipo saulės spinduliais, 
sunaikina reumatiškus skausmus ir 
palengvina žmogui. Deksnio Galinga 
Mostis tūkstančiams pagelbėjo, pa
gelbės ir tamstai. GARANTUOJAM, 
kad, pavartojus kelis sykius, aplai- 
kysi palengvinimą ar pinigus gru
zinam.

Kaina: 1 ouncas—75c. 4 ouncal-t- 
$2.00. 16 ouncų—$5.00.

Aplaikom šimtus laiškų su padė- 
kavonėmis iš skirtingų'" pasaulio 
kraštų, kuriems pagelbėjo. Klauskite 
visada taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori palaikyti 
tikrąją Deksnio Galingą Mostį ir 
pasekmes, tai visada klausk taip:' 
DEKEN’S OINTMENT ir neklausy
kite nei jokių kitų pasiūlijimų, kad 
kas ir siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašy
ta DEKEN’S OINTMENT, tai tik 
tada aplaikysite tikrjąją Deksnio 
Galingą Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
HARTFORD, CONN.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
HL 408 has been issued to the undersigned 

| to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 66 Orange St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN ARMS HOTEL CORP.
66 Orange St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 396 — 7th; Aventie Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS LEVINE
396 — 7th Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

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

sekmadienį, 6 d. gruodžio. Liet. 
Progresyvių Kliube. Pradžia 1:30 
vai. dieną. Šiame susirinkime, kiek
vieno draugo ir draugės privalumas 
dalyvauti, nes bus rinkimas valdy
bos 1943 metams. (284-285)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 7 d., vakare. Nariai ma
lonėkite dalyvauti. Gausite naują 
knygą — “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai.” Tai puiki knyga. — E. 
Bcnulicnc, Rašt. (384-286)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

• Vietos ir importuo-
• tos degtinės ir vy-
• nai, geriausių bra-
• vorų alus ir elius. 
e Kada būsit Brook-
• lyne, užeikite su-
• sipažinti.

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė.
Atskiras kambarys • 
užėjimui su ’motė- • 
rimis. < Nedeliomis e 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. •

Hitleris Išspyręs 34 
Savo Generolus

Slapta, prieš-naciška ra
dijo stotis Gustav Siegfried 
Eins Vokietijoj skelbė, jog 
Hitleris per tris paskutinius 
mėnesius pavaręs 34-ris sa
vo generolus ir feldmarša
lus ir kai kuriuos arešta
vęs; tai esu už nacių nepa
sisekimus prieš-sovietinia- 
me fronte.

IR KARŠTA IR ŠALTA 
NACIAM CENTRALI- 

NIAM FRONTE
Maskva. — Pranešama, 

kad vokiečiai permetė vie
na divizijų savo kariuome
nės iš Stalingrado srities į 
centralinį frontų padėt ten 
atremt pergalingas Raudo
nosios Armijos atakas.

Washington. — Nuo šio 
mėnesio pusės busiu įvesta 
kortelės mėsa; pirkti.

TIKRAS! SUJUDINANTIS!

“Moscow Strikes Back”
Filmą kuri parodo Sovietų Armija kovojo—-jos partizanus, 

tankas, parachutlstus, ir tt.
PAMATYKITE ŠĮ SUJUDINANTI VEIKALĄ

EDWARD G. ROBINSON, HOLLYWOODO LOŠĖJAS, KALBA

EASTON THEATRE
3 mailėH nuo NORTH EASTON, MASS.

Brockton Fair Grounds

Nedėlioj, Pirmadienį ir Antrad.—Gruodžio 6, 7, 8
Nuolat. Nedėlioj nuo 2 vai. p. p.—vakarais nuo 7 vai.

Įžanga—visos sėdynės 30c.
Taipgi: Komedija, “TUXEDO JUNC'HO'N.”

John Ustupas (Uston).

NUSKANDINTA DAR DU 
FAŠISTŲ LAIVAI

London, gruod. 4. — An
glai nuskandino dar du fa
šistų laivus, kurie gabeno 
savo kariuomenę ir reikme
nis naciam ir italam į šiau
rinę Tunisijų.

Sandelis Knygą ir Žolių
KNYGOS:

Gramatika, išmokt angliškai Kal
bėt, apdaryta .......................... $3.25
Geografija, žemės Aprašymas,

puslapių 464, ........................ $3.00
Basanavičiaus Pasakų Knyga $1.25 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

tų ............................................... 25c
Raistas, knyga apie lietuvių gyve

nimą Chicagoje, dirbančių sker
dyklose, pusi. 356, kaina .... $1.00

Apie Dangų, Saulę, žvaigždes ...... 10
Savizrolas, juokingi skaitymai .. .35 
Pontsko Piloto Galas .................... 10
Istorija, abelna — 500 puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ...........15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū- 

rimai ..........................................35
Tūkstantis Naktų ir Viena — 

Dalis I .......................................50
Karvės Nauda ir Gerų Sūrių Pa

darymai ............................... 25
Kaip Duktė Gyvena Pūstyneje .25 
Neužmokamas Žiedas, graži ist. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

kojimai ......................................25
Graži Pasakų Knygele, Vyskupo 

Valančiaus ................................ 20
Lengvas Būdas Išmokt Angliškai .35 
Sveikata Ligoniams, aprašo viso

kias žoles ................................. 25
Lietuvių Macochas ir jo darbai .15 
Žolės arbatos formoje, kurios pa

lengvina sekančiuose nesmagu
muose :

Nervų sustiprintojas ...................... 85
Širdies ir Vandenines Ligos .......... 60
Užsisenėjusio kataro bei hay 

fever .......................................
Nesišlapink Lovoje Miegant .... 

I Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc.
Cukrinės Ligos — Diabetes .....

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 

dienraščio 
sekmadienį, sausio 10 d. 
V., 376 Broadway. Tikietas $1.50. 
Prašome įsigyti bilietus iš anksto. 
—- Sekr. (285-286)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 moterių kuopos susirin

kimas įvyks antradienį, gruodžio 8 
d., 8 v. v., 376 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite, nes yra svar
bių reikalų aptarimui. — Valdyba.

(285-287

2 kp. rengia;. bankietą 
“Laisvės”, naudai. , Įvyks 

1943, 6 v.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. ruošia svarbias 

prakalbas, antradienį, 8 d. gruodžio. 
L. T. Name, pradžia 7 v. v. Kalbės 
F. Abekas, “Vilnies” Redaktorius 
iš Chicagos. Įžanga veltui. Kviečia
me visus dalyvauti. — Rengėjai.

(285-287)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, gruodžio 8 d., 7:30 v. v. 
Moniuzko salėje, 1073 E. 79th St. 
Nariai dalyvaukite, gausite naują 
knygą “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai.
valdybą 1943 metams.

(285-287)

Amerikos 
Taipgi rinksime naują 

Kom.

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. J
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tek EVergreen 4-9508 •

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co.. Ine.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviui Rakandui Krautuve

Višta Galinti Dėt po 11 
Kiaušinių Kasdien

Nacių valdžia perša far-< 
meriams įvairias priemo
nes, kuriomis galima būtų 
priverst vištas daug iau 
kiaušinių dėti. Vokiečių 
vištos paskutiniais laikais , Nemaionaus^Kvapo 
pasidarė ypač 
, i • _. . . . . į JA.ČIU1ČICU 11 OcLUSKUlUStikriau pasakius, ūkininkai t Vyriškumo Pataisymui 
slepia kiaušinius ir kaltina 
vištas. Nes hitlerininkai ir 
Vokietijoj plėšia iš ūkinin
kų maisto produktus.

Vokiečių profesorius Lo
thar Zirngiebl rašo žurna
le “Die Umschau,” kad jis 
suradęs receptų, nuo kurio 
daugeriopai pakylųs vištų 
dėslumas. Jis duodąs viš
toms lytinių liaukų, imamų 
iš papjautų gyvulių.

Bandymams jis pasisko
linęs keturiolikų vištų, pats 
jų neturėdamas; Tos vištos 
pirmiau tedėdavo po vienų 
iki dviejų kiaušinių per die
nų. Bet kai jis uždavęs 
joms lytinių liaukų, tai jos 
sukrutusios dėti net po 11 
kiaušinių per dienų. Zirn
giebl tvirtina, kad parinkus 
geras vištas ir duodant jom 
tokių liaukų, tai, esu, jos 
dar daugiau kiaušinių dėtų.

Dar niekas kitas nepatik
rino 
riaus

“nedėsllOS ” 'Ka(^ Galėtum Gerai Miegoti .....
’ (Ramatų ir Sausgėlos ................

, J. V4 VU*UJ XXX ••••••••••••••••

Sour Stomach — Heart Burn 
Kosulio — Kokliušo ....................
Dusulio bei Mainų Asma ...........
Mėnesinių reguliatorius moterim 
Permainų gyvenimo moterims .. 
Pailių Arbata ...............................
Mažina Svarumą Nutukėliams 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. 
Reguliatorius Kietų Vidurių .....
Palangos Trajanka (stambi) ....

M. ŽUKAITIS
334 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

to vokiečių profeso-
recepto. J. K.
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Dr. John Repshis 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS,
JO-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
Nedeliomis ir Šventadieniais:

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniai*.

J

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijoly, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitienė ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 
už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

mums šį skelbimą ir 
už vienos rūšies stiklus

Akiniai
už $7.50

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

Atsilankę parodykite 
10% nuolaidos. Kainos 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

M '.■f;1 
£mmmL

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

3. * i



fieltas puslapis šeštadienis, Gruodžio š, 1942

N i'h Wto irffpiMtS2i nūn
Visi į Ferly Uosto Metines Sukakties Paradą 

Gruodžio 6-tos Popietį, Willianisburge!
Davies Paaukojo 100 

Kopiją Knygos

Vincent T. Avižienis, 25 m. 
amžiaus, 163 So. 1 St., Brook
lyn©, mirė antradienį, gruo
džio 1 d., Station Hospital, 
Presidio of Monterey, Calif. 
Kūnas bus parvežtas gruodžio

Pennsyl- 
ir iš ton

Įkaitintas, kad jis pardavęs Numarinimas Edward o 
dvi gaso padalinimo C knyge-1 Haight, 17 m., kuris nužudė 
les, Jacob Klinger, (1150 į dvi mažas mergaites West- 
Grand Concourse, Bronx, su- Chester apskrityje, atidėtas ne
laikytas teismui po $ 1,000 i ribotam laikui, nes užvesta 
kaucijos. i apeliacija.

DIDŽIOJI SAVAITETREČIA

"MASHENKA"7 d., 8:30 vai. ryto 
vania R. R. stotyje 
bus pašarvotas grab, 
vos koplyčioje, nuo
7 d. iki gruodžio 8 d. Laidotu
vės įvyks šv. Traicės kapinėse,

4
Joseph E. Davies, buvęs 

Jungtinių Valstijų ambasado
rius Sovietų Sąjungai, padova
nojo 100 kopijų savo knygos 
“Misija Maskvon” Brooklyno 
ruošiamam Rusijai Karo Pa
galbos bazarui, kuris prasidės 
gruodžio 10-tą, 128 Watkins 
Ave.

Rengėjai taipgi gavę stam
bių dovanų ir iš apylinkės biz
nierių ir industrialist!]. Prekė
je Sąjunga dovanojus £50 
rų batų, o Aaronson Co. 
vus $100 vertės vaistinėse 
laikomu daiktų.

jog mes namie stovime su jais. 
Lietuviai

ir sudarys

Paradui

mo karo jau žudė mūsų jau
nimą, skandino mūsų laivus, 
dėl kurio pradėto karo pasau
lis turi prarasti tiek daug gy
vasčių ir panešti kančių.

Galingi susiedijų paradai 
Perlų Uosto sukaktyje bus 
smūgiu mūsų priešams ir pa
drąsinimu mūsų talkininkams, 

galingai ir 
fronte bus 
broliukams , 
šalies vidu- 
mūsų gink- 
didvyriškai'

Lietuviai bus viena iš dau
gelio tautinių grupių ir susie- 
dijos organizacijų, kurios or
ganizuotai dalyvaus Perlų 
Uosto metinės sukakties para
de šio sekmadienio popietį, 
gruodžio 6-tą, Williamsburge.

Paradui susirinks 1 :30 vai. 
po pietų ant Taylor St., taip 
Lee ir Bedford Avės,
randasi netoli Marcy Ave. sto-' vieningai 
ties ant BMT Jamaica linijos. 1 
Po parado, 4 vai., įvyks masi-Į 
nis mitingas Eastern District] 
High School patalpose, Marcy 
Ave., prie Kcap ir Rodney Sts.

Lietuviai raginami parade 
išstoti masiniai, šis karas yra 
mūsų karas prieš užpuolikus 
ant mūsų šalies Perlų Uosto, ' 
prieš žvėriškąjį nacizmą, ku-j 
ris ir pirm oficialiai pradeji-j

V i eta Į M ūsų i.šsto j i m as
namu 

smūgiu Hitlerio 
penktak oionistams 
je ir džiaugsmu 
luotosioms jėgoms,
kariaujančioms už mūsų kraš
to ir pasaulio laisvę nuo bes- 
tijiško fašizmo. Tai bus viena' 
iš smagiausių ir gražiausių ži
nių mūsų kariams, kada mes, 
sveikindami šventėmis, galėsi-; 
mo prie sveikinimo pasakyti,'

gruodžio (Meilės
Didžiausias Sovietų

drama karo lauke)
judis po “Girl from Leningrad”

turės savo iškabą 
savo būrį parade.

Vadovaus Žymūs 
Piliečiai

Paradą rengia Williamsbur- 
go Civilinių Apsigynimas. Jo 
garbės maršalais pakviesti ir į 
tikimasi turėti kongresmanas į 
Emanuel Celler. Miesto Tary- 
mos nariai Louis P. Goldberg, 
Anthony Di Giovanna ir Peter 

'V. Cacchione, ir kiti. Jame da- 
i lyvaus didelis būrys studentų 
iš E.D.H.S., daug unijistų ir 
kitos susiedijos grupės, taipgi 

i kiekvienas apylinkės gyvento- 
P jas, kuris įkainuoja Perlų Uos- 

ito sukakties svarba ir mūsų 
.■; namų fronto vieningumą.

Liet. Komisija.

Irvinu Rodoma Dvi 
įdomios Filmos v

po-

Walter Kalėda, 39 m. amž., 
24 Ainslie St., Brooklyno, mi
rė lapkr. 25 d., Greenpoint Li
goninėj. Laidotuves įvyks 
gruodžio 5 d., 11 vai. ryto, šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi J. Garšvos laido
tuvių biuras, 231 Bedford 
A ve., Brooklyno.

EXTRA įdomus priedas:
‘REPORT FROM THE FRONT”

Du žinių judžiai ką tik atlėkę orlaiviu 
iš Rusijos karo laukų . ..

MATYKITE °ono ...Naciai krinta pries Sovietų virs-saulius, ir kh 
Tikras oro mūšis Kaukaze. . .

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki I P. M.

STANLEY THEATRE 7th Avė. tarp 41—42 Sts., N. Y. 
WI-7-9686

Suruošta Milžiniškas ^Rusi jai “Džiūrė” Uždarydina
Irving Teatre, Irving Place 
15th St., New Yorke, pradė- 
rodyti Sovietų filmą “Mak- 

geni-
gy ven imą 
Toje pat 

rodoma filmą iš

įvairūs buvusio puošnaus 
keleivinio laivo Normandie ra
kandai bus išstatyti pardavi
mui iš varžytinių gruodžio 9-

Padėkos” Mitingas Gatvėje Teatra
ta 
simo Gorkio Vaikystė, 
jališkai perstatanti 
caristinėj Rusijoj, 
programoje
Beethovcno gyvenimo ir mei
lės prietikių.

Nepamirškite!!

Irving Place The 
“CHILDHOOD OF MAXIM 

GORKY”
Klasiška Sovietu Filmą, vaizduo
janti gyvenimą caristinėj Rusijoj.

Vėlus Rodymas 
Kas Seštadlenj

“LIFE AND LOVES OF
BEETHOVEN”

Taipgi:
Vėliausios Karo žinios.

Arli 14 St. ir Union Sq.
GR.-5-9879

IIĄ&IIAgZJĮ

Po ilgoko svarstymo Gene 
ralių Sesijų Teisme, “džiūrėPietų pertraukoje pereitą dėti plojimu. Jūs tik galite 

ketvirtadienį įvyko unijų su-j jai padėti duodami to, ko rei- paskelbė, kad “Wine, Women 
ruoštas milžiniškas masinis mi-!kia Rusijos žmonėms. Tai nė- and Song” vaidinimas esąs 
tingas ant 36-tos gatvės, tarp! ra daug, palyginus su tuo, ką “nepadoriu 
7th ir 8th Avės., New Yorke.! didvyriški 
Ta apylinkė yra žinoma, kai-! lieka.” 
po adatos industrijų centras.

Mitinge kalbėjo Saul Mills, 
Didžiojo New Yorko lndustri-i 
nių Unijų Tarybos, CIO, sek-' 
retorius. Jis ragino unijistusj 
smarkiai pasidarbuoti rinkime 
Sovietų Sąjungai pasveikinti! 
parašų, prie kurių sudedama ir’ 
aukos ne mažiau dolerio.

James J. Walker, bešališkas; 
plošcių ir kostiumų industri
jai pirmininkas, kuris pirmi
ninkavo ir šiam mitingui, pa
reiškė, kad “Rusija saugo ir

vaidinimas
ir įsakė tuojau 

Rusijos žmonės at- sulaikyti jo vaidinimą Ambas
sador Teatre, New Yorke.

7irnnw>'mqn ŠIS pirmas toks UUOSprendlS
unijos (1IGWU) nuo 1^27 metų, kada Mae 

pa_ West buvo įkalinta dešimčiai 
dienų už nuogališką vaidini
mą, kuris tuomet buvo teismo 

lytišku,”

TARP LIETUVIU o

Charles Erwin, Amalgamei- 
tų atstovas Washingtone, sa
kė : “Jūs negalite Rusijai pa-

Charles 
mentiečių 
AFL, manadžeris, sakė: 
dėkokim Rusijai už suteikimą 
naciams gana karšto švino. 
Siųskime reikmenų, maisto ir, pripažintas perdaug 
medžiagų, kurios Rusijai yra,110 menišku, 
reikalingos.”

Yuri Okov iš Sovietų Sąjun
gos atstovybės atžymėjo So
vietų Sąjungos unijų rolę ko
voje prieš hitlerizmą.

žymūs aktoriai — Canada 
Lee, Zero Mostei, Morris Car- 
novsky ir Pat Peardon — pa-: 
dėjo pravesti rinkliavą Rusijos 
paramai. i

Nušovusieji Mokytoją Sperry Fabrikuose
Nuteisti 50 Meti] Bus Balsavimai

me
me-

Joseph Annunziata, 19 
tų, ir Neil Simonelli, 16 
tų, nuteisti nuo 50 metų iki 
gyvos, galvos kalėj i man už 
nušovimą buvusio savo moky
tojaus Irving Goodman. Nuo- 
sprendį paskelbė teis. Branca-' 
to pereitą ketvirtadienį.

Irving Goodman, matemati
kos mokytojas, buvo nušautas 
mokyklos koridoriuje pereito 
spalių mėnesio 2-rą dieną, būk 
tai iš keršto už subarimą dėl 
rūkymo berniukų kambaryje. 
Vaikėzai tuomet jau nesimo- 
kino toj mokykloj, jie būk nu
ėję tiksliai paerzinti mokytoją 
su rūkymu.

Nacionalė Darbo Santikių 
Taryba pereitą ketvirtadienį 
paskelbė, kad gruodžio 22-rą 
Sperry Gyroscope Co. fabri
kuose bus pravesta darbinin- 

balsavimai pasirinkimui
unijos, kaip to prašė United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers Unija, CIO.

Pirma Pavaišino, o Paskui

šios firmos fabrikai yra di
džiausi rytuose, samdoma apie 
15,000 darbininku ir dirbama 
karo darbai. Firmos vadovybė, 
jau nuo seno žinoma esant 
griežtai prieš unijas, yra per
ėjus visus iki aukščiausio teis
mus, kad uždrausti darbinin
kams susiorganizuoti, vienok 
darbininkai su unijos pagalba 
priėjo to punkto, kad jau ga
vo teisę pasirinkti sau atstovy
bę.

ne menišku.
Aktoriai uždaromo teatro 

; labai nusiminę. Sakoma, apie 
'šimtas žmonių išmetama iš 
darbo. Vyriausiais jo aktoriais 
buvo komikas-mimikas Jimmy 
Savo, Margie Hart, Noel Toy. 
šios aktorės buvo pašauktos ir 
teismabutin liudyti, kur jos 
laike akto dėstė savo labai 
mažyčius pasigražinimus-“rū- 

' bus,” kaip juos pametė ir 1.1.
Teatro statytojai scenoje 

gali būti nubausti iki $500 pi
nigais ir nuo 1 iki trijų metų 

Į kalėjimam Aktoriai nėra lai
komi atsakomingais už savo 
roles.

Kaltinamųjų gynėjas Ar
thur Markewich argumentavo, 
kad jeigu arti nuogumo nusi
rengimas būtų nepadorumu, 
tai “visi mūsų muziejai turėtų 
būti uždaryti.” Bet, sakoma, 
ne tiek pats nuogumas, kiek 
kaltintojo Gelb perstatymas 
paties vaidinimo buvęs “džiū
rės” imtas atydon išnešime 
nuosprendžio.

Jie pamylo gražią gėlę ir 
brangina dainuojančią mergių 
želę — tai dėlto Chryzante- 
mų Draugija New Yorke pa
vadino vieną gėlę Annos Ras
it as vardu.

Albertas Paltanavičius išvy
ko laivyno aviacijos mokyklon 
į Loudonville, N. Y.

Bostono gaisre esą žuvę ma
žiausia keturi newyorkiečiai.

Nepamirškite, kad šį vaka
rą, Daukanto svetainėj, 948 
Jamaica Ave., įvyksta ALDLD 
185 ir LDS 13 kp. metinė vaka
rienė. Pradžia 7 vai. vakare. 
Bus turkienos ir dešrų; taipgi 
ir alaus. Suaugusiems $1.50, 
paaugusiems vaikams — 75c. 
Važiuoti Jamaica Line elevei- 
terių, išlipti ant Cypress Hill 
stoties ir eiti Į rytus.

V. Paukštys.

$
S
3 Green Star Bar & Grill

Lietuviškas Kabaretas
C
1

IMM

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N Y.

issta- 
raštu 
Doro-

Brooklyn© Muziejuje 
tyta parodon audiniams 
gamintojos - dezainerės 
thy Wright Liebes per 25 me
tus sukurti audiniai.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

Staj 
adresa8.

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

KI*- 1
KT

£

Jaqueline Roth, 19 m., ap
skundė teismui Arthur Scheff
ler, 30 m., 419 E. 15th St., 
kad jis ją pasikvietęs restau- 
ranan, paskui kvietęs su juo 
užeiti neva pas jo draugus, bet 
nusivedęs į viešbutį ir užraki
nęs duris bandęs su ja pasielg
ti saviškai. Jai pasipriešinus, 
sumušęs.

Naujų Metų vakarą, arba 
tikriau tariant — rytą nebus 
leista baliavoti vėliau 4 vai. 
Geriau, pasidarykite ankstybą 
“deita.”

REIKALAVIMAI
Pa- 

Kreipkites 
St., New 

lubos).

Reikalinga merginų-moterių. 
tyrimo nereikalaujama, 
po antrašu: 173 Hudson 
York City, N. Y. (antros 

(280-285)

dėl gene-Reikalinga stiprių vyrų 
ralinio darbo. Kreipkitės pas Rubin 
Bros., 9-11 Boerum St., B’klyn, N.Y.

Kepėjų Unijos Lokalas 579 
nusitaręs bėgiu šio mėnesio iš
pirkti virš milijono dolerių 
vertės karo bonų.

Moterų liuosnorių organiza
cija AWVS surinkusi gana au
kų daiktais ir pinigais pasiun
timui dovanos visiems Ameri
kos kariams. Rinkliavoj daly
vavusios 325,000 narių.

- SENSACINGI—SUJAUDINA JUDŽIAI ------------------------------
Matyk Jungt. Valst. užimant Siaur. Afriką
Matyk Jungt. Valst. Armiją Casablancoj
Matyk suimtą Nacių Paliaubų Komisiją
Matyk naują Judj—“FRONT LINE BOOKS”
Matyk Amerikos kareivių sveikinimus Aigerijoj
Matyk 43 žinių Judžius iŠ viso pasaulio
Matyk Puikiausią Judžlų Programą Mieste—20c iki 2 P. M.

Broadway ir 46 St. 
New York.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

tš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.
STOKES
St., Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

p

LIWUV

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-7179

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

TELEPHONE
STAGG 2-5043

NOTARY
PUBLIC

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

JONAS 
512 Marion 

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

Tel. GLenmore 5-6191

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, .kad mūsj/ 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuvėj- 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. E V ergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

MATTHEW P. RAILAS 
(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.

Maži rankpinigiai palaikys 
jams bile daiktą

Kaledųi Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

ROBERT LIPTON 701b^nsTyet •
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173 *UMRACCV NEWSREEI

Ld’lDHjjO I THEATRE
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