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įvyko Tas, Ko Buvo 

Tikėtasi.
Kaip Ginti Savo Kraštą? 
Ko Zuja P-nas Smetona? 
Išmest Ancevičinį Mėšlą!

Rašo A. Mizara

įvyko tas, ko buvo tikėtasi, 
įvyko tas, ką mes pranašavo
me. įvyko greičiau, negu dau
gelis žmonių manė, kad įvyks.

Vokietijos ir Italijos bandi
tai, pasekdami Japoniją, pa
skelbė karą mūsų kraštui!

Dabar viskas aišku. Dabar 
kiekvienam pilniausiai supran
tama ir žinoma, kokios parei
gos stovi prieš mus,— kiekvie
ną iš mūs, kuris turi žmoniš
kų pojūčių, kuris turi kiek 
tiek pilietinių sanvokų, kuris 
turi bent elementarinės nuovo
kos apie savo krašto ir pasau
lio reikalus.

Tos pareigos, tie uždaviniai, 
yra tokie: viską, ką tik turi
me savyje geriausio, atiduoti 
mūsų kraštui ginti; viską, ką 
tik turime geriausio, atiduoti 
tam, kad fašistinis agresorius, 
nepaisant, iš kur jis ateina, 
turi būti sumuštas, turi būti j 
palaidotas visiems amžiams!

kovoti 
ir visos 
galima
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Amerikiečiai Kirto 
Naują Smūgį Japo

nijos Laivynui

AMERIKA NUSKANDINO 3 
JAPONŲ KARO LAIVUS;

SUŽALOJO KETVIRTĄ

Pavojingai Sužeidė Kitą Japoną Karo Didlaivį; Anglai Sako, 
Jis Jau Nuskendo; Amerikiečiai Atremia Priešą

Manila, Filipinai, gruod. 
12. — Amerikos laivyno ad
mirolas Thomas C. Hart 
praneša, jog amerikiečiai 
lakūnai taip pavojingai 
bombomis sužeidė didžiulį 
japonų karo laivą “Kongo” 
rūšies, kad tas laivas jau ti
krai netinka veikimui. Tai 
29,000 tonų laivas.

Ginti savo kraštą 
prieš didžiausį mūsų 
žmonijos neprietelių, 
ne tik esant kariuomenėje, ne
tik esant laivyne bei orlaivy- 
ne.

Ginti savo kraštą galima ir g]ų radijas teigia, kad gali-
London, gruod. 12. — An-

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Sovietai su Panieka
Atmeta Hitlerio Pa

siūlymus Taikos

fabrikuose—daugiau dirbant, 
geriau dirbant; ir kitose dar
bavietėse esant ir atliekant 
savo pareigas 
doras pilietis 
likti.

Ginti savo 
prieš baisųjį banditišką prie
šą galima esant visur.

Pas lietuvius, supraskime, 
yra daug Hitlerio agentų, ap
mokamų ir neapmokamų, ku
rie viską darys, kad pakenk
ti Amerikos pastangoms agre
sorius nugalėti ir juos sunai
kinti.

Mūsų pareiga tuos niekšus, 
tuos hitlerininkus kelti aikš
tėn, juos numaskuoti, juos pa
rodyti Amerikos visuomenei, 
kaipo neprietelius mūsų tau-

ištikimai, 
privalo jas at-

kraštą, kovoti

Legaspi, į pietų rytus nuo 
Manilos; Aparri ir Ilagan, 
šiaur-rytinėje Luzono daly
je; Vigan ir dar vienoje 
vietoje, šiaurvakarinėje Lu
zon salos dalyje.

Kariniai japonų laivai pa
bėgo nuo Amerikos karo 
laivų iš artimųjų Luzon sa
los vandenų.

Amerikiečiai ir filipinie
čiai visu įnirtimu kovoja 
prieš įsiveržėlius ir atremiamas daiktas, jog tas Japo

nijos karo laivas jau nu-įjuos, 
skendo. i Oro mūšyje su japonais

-------- žuvo didvyriškas Amerikos 
lakūnas kapitonas Kelly, 
kuris trimis bombomis tie
siog pataikė į japonų karo 
didlaivį “Haruna” rūšies, 
29,000 tonų. Šis japonų lai
vas jau nuskendo.

Washington, gruod. 11. — Karo departmentas šian
dien išleido sekamą pranešimą:

Filipinų Sritis. — Komanduojąs generolas patvirti
na, kad Amerikos armijos orlaiviai vakar nuskandino 
japonų karo, laivą, 29,000 tonų, į šiaurius nuo Luzono. 
Suprantamaį kad tai buvo karo laivas “Haruna” arba 
kitas tos pačios rūšies.

Pranešamą, kad stiprios japonų jėgos daro nuola
tinius bandyinus įsitvirtint šiauriniame Luzono pajū
ryje. Amerikiečiai ryžtai priešinasi. Japonai padarė 
ataką ties Aparri, tolimiausiame šiauriniame Luzon 
salos smailgalyje, mėgindami įsteigt sau pastovią po
ziciją pačioje pakrantėje. Oro veiksmai tęsėsi kaimy
nystėje Manilos; japonų orlaiviai per dieną, su per
traukomis, atakavo- lėktuvų stovyklas Cavite ir Ni
chols.

Tik Nušlavus Nacių Gaujas ir Išvien su Amerika ir Anglija 
Sovietai Darys Taiką, Sako Sovietų Valdžia

kaip

Washington, gruod. 12. — 
Amerikos karo ministerija 
praneša, kad japonai laivais 
iškėlė nedidelius būrius sa
vo kariuomenės į Filipinų 
salą Luzon šiose vietose:

laisvės trokštančios žmonijos!

Po Amerikos lietuvių kolo
nijas važinėja ponas Smetona. 
Ko jis čia važinėja? Jo tiks
las, kaip mūsų koresponden
tai praneša, bjaurioti Sovietų 
Sąjungą, kuri kariauja prieš 
Hitlerį ir jo naciškas jėgas 
jau šeštas mėnuo. Jeigu Sme
tona kai kur pasako, kad jis 
stojąs “su demokratijomis“, 
tai jis tą daro tik žmonių mul
kinimui. Jis pats niekad ne
buvo demokratas. Jis Lietuvo
je buvo įvedęs hitlerišką re
žimą. Jis pas Hitlerį buvo pa
bėgęs. Jis iš Berlyno buvo at
siųstas Amerikon!

Ir tas ponas turėtų sykį ant 
visados susivaldyti. Jis neturė
tų plūsti Amerikos talkinin
kės, Sovietų Sąjungos. Jis ne
turėtų skaldyti Amerikos lie
tuvių visuomenės.

Tas pats tenka pasakyti ir 
kunigams Prunskiams, prisiųs
tiems Hitlerio, ir kitiems jų 
talkininkams!

Gestapininko AnceviČiaus, 
tupinčio Berlyne ir rašančio 
“Naujienoms“, “Draugui” ir 
kitiems laikraščiams Hitleriui 
pagiras, mėšlui taipgi neturi 
būti vietos Amerikoje leidžia
muose laikraščiuose, netgi jei 
juos leidžia socialistai ir Ma.

Visokiai pro-hitlerinei, pro- 
naciškai propagandai ’ Ameri
kos lietuviuose neturi būti 
vietos!

Visokį penktakolonistai tu
ri būti suvaldyti!

O tas bus galima padaryti, 
jei visa Amerikos lietuvių vi
suomenė nuoširdžiai koope
ruos su savo krašto vyriausy
be !

Popietinis Pranešimas:
Mūsų žvalgybos lėktuvai, kaip pranešama, vidudie- 

(Tąsa ant penkto pusi.)

Amerika Ims Nagan Prezidentas Šaukia

Prez. Roosevelto Pareiškimas 
Kongresui Raginąs Paskelbt 

Karą Vokietijai ir Italijai
Washington, gruod. 11. — Prezidentas Rooseveltas 

šiandien atsiuntė Kongresui sekamą pareiškimą, ra
gindamas paskelbt karą prieš Vokietiją ir Italiją:

I

“Jungtinių Valstijų Kongresui:
“Gruodžio 11 d. iš ryto, Vokietijos valdžia, eidama 

ir toliau tuo pačiu keliu linkui pasaulio užkariavimo, 
paskelbė karą prieš Jungtines Valstijas.

“Tokiu būdu jau atsitiko tai, kas buvo nuo seniai 
žinoma ir nuo seniai įžiūrima. Tos jėgos, kurios sten
giasi pavergt ištisą pasauli, dabar slenka linkui šio 
žemės pusiaurutulio.

“Dar niekada pirmiau nebuvo didesnio pavojaus, 
gręsiančio gyvybei, laisvei ir civilizacijai, kaip dabar.

“Gaišavimas užtrauktų didį pavojų. Greitos ir vie
ningos pastangos, daromos visų pasaulio tautų, pa
siryžusių išsilaikyt laisvomis, užtikrins pasaulinę per
galę jėgoms teisybės ir teisingumo prieš jėgas nuož
mybės ir barbarizmo.

“Italija taipgi paskelbė karą prieš Jungtines Vals
tijas.

“Aš, todėl, prašau Kongresą pripažint, kad yra ka
ro stovis tarp Jungtinių Valstijų ir Vokietijos, ir tarp 
Jungtinių Valstijų ir Italijos.

“FRANKLIN D. ROOSEVELT.”

Numatoma Glaudesnis 
Amerikos ir Sovietų 
Bendradarbiavimas

Amerikos Arsenalas 
Rytinėje Afrikoje

Piliečius Fašistų 
Propagandistus

Unijų ir Pramonės 
Vadų Konferenciją

Vienintėlis šiandien kiekvie
no sąmoningo Amerikos pilie
čio uždavinys turi būti: vie
nytis didžiajam tikslui—Ja
ponijos, Vokietijos,

agresoriškiems bestijoms galui 
padaryti!

Tautinėn vienybėn prieš už
puolikus!

Pergale bus mūsų!

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull ir Sovietų ambasado
rius Maksimas Litvinovas 
gruod. 11 d. išsireiškė, jog 
toliau vis labiau Sovietai ir 
Amerika sandarbininkaus 
prieš bendrus priešus. Lit
vinovas pirma atsilankė pas 
prez. Rooseveltą, o paskui 
kalbėjosi su Hull’u.

Litvinovas sakė:
“Mes (Sovietų Sąjunga) 

ir Amerika turime bendrą 
reikalą ir vedame bendrą

(Tąsa 5-me pusi.)

Cairo, gruod. 12. — An
glijos atimtoje nuo italų 
Eritrėjoje, prie Raudono
sios Jūros, rytinėje Afriko
je, Amerika pastatys ir į- 
rengs ginklų ir amunicijos 
fabrikus. Jungtinių Valsti
jų vyriausybė jau ruošiasi 
siųsti tūkstančius mechani
kų į Eritrėją, kaip praneša 
anglų valdininkai.

REGISTRUOSIĄ VYRUS
IKI 65 METŲ

Washington. — Amerikos 
valdžia svarsto sumanymą 
suregistruot visus tinka
mus vyrus nuo 18 iki 65 me
tų 'karinei tarnybai ir civi
liam apsigynimui.

ORAS. — Būsią sniego

wJWbwBT

Washington. — Federalis 
Tyrinėjimų Biuras (FBI) 
jau sumedžiojo didelę dau
gumą pavojingų japonų, vo
kiečių ir italų, šnipų ir a- 
gentų, kurie nėra Ameri
kos piliečiai.

Tas valdžios biuras dabar 
pradės mažu - pamažu ra
vėt neištikimus Amerikos 
piliečius, daugiausia svetur- 
gimius, kui*e veda propa
gandą naudai x Vokietijos, 
Japonijos ar Italijos.

Ką tie propagandistai kal
bėjo ar rašė, pritardami fa
šistinei Ašiai pirm Jungti
nių Valstijų įstojimo į ka
rą, už tai jie užsitraukė tik 
valdžios nuožiūrą. Bet jei
gu jie ir po karo paskelbi
mo ves nacišką - fašistinę 
propagandą, už tai Ameri
ka jau ims juos nagan. 
Taip praneša New York 
Post.

Iki šiol Jungtinėse Vals
tijose suimta 2,303 priešų 
•šnipai, agentai ir pakalikai, 
Japonijos, Vokietijos ir Ita
lijos piliečiai.

Viso tų kraštų piliečių 
yra per milioną Jungtinėse
Valstijose ir šios šalies vai- matijos ryšius su Vokietija; 
domose žemėse. užšaldė nacių pinigus.

WASHINGTON. — Prez. 
RodseveltaS šaukia pramo
nės vadus' ir darbo unijų at
stovus susirinkt i konferen
ciją Washingtone, ateinan
čią savaitę ir “vienbalsiai 
susitart, kad jie neleis per- 
traukt gamybos dėl ginčų 
tarp darbininkų ir samdy
tojų, kol bus tęsiamas ka
ras.”

Prezidentas prašė Wm. 
Greeną, Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininką, ir 
Philipą Murray, CIO unijų 
generalį pirmininką, pa
skirt po šešis atstovus iš 
įvairių unijų į tą konferen
ciją.

Kuibišev, gruod. 12. — 
Sovietų vyriausybė su pa
nieka atmetė Hitlerio daro
mus aplinkiniais keliais siū
lymus Sovietams atskirai 
taikytis su Vokietija.

Sovietų valdžios organas 
“Izviestija” rašo, kad jie 
laikysis išvien su savo talki
ninkais, Anglija ir Amerika 
iki galo, o kada ateis taikos 
laikas, tai Sovietų Sąjunga 
darys taiką tik drauge su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
Anglija, bet ne atskirai.

Sovietų Komunistų Par
tijos vyriausias laikraštis 
“Pravda” sako:

“Jokis nusileidimas, jokia 
taika su hitlerizmu visai ne
galima. Negali būti net kal
bos su tais gerklepjoviais 
ne tiktai apie susitaikymą, 
bet net apie jokias derybas.

“Hitlerio gauja (su aplin
kiniais taikos siūlymais) 
mėgina įvaryt kylį tarp So
vietų žmonių ir jų sąjungi
ninkų. Tie jų mėginimai 
yra bergždi ir juokingi. Tai-

ką su Vokietija padarys 
Sovietų Sąjunga bendrai su 
Anglija ir Jungtinėmis Val
stijomis, — bet tada jau 
nebus Hitlerio ir jo gaujos 
Vokietijoje...

“Penki mėnesiai karo aiš
kiai parodė, kad ne tik Hit
lerio komanda, bet ir jo ar
mija yra šaika gengsterių, 
žagintojų ir galvažudžių.

“Tegul ta jo gerklepjovių 
armija atsiteis už ašaras ir 
kraują, už žvėriškumus, už 
ugnis, Į kurias jie sumetė 
kankinamus raudonarmie
čius ir' ramius gyventojus, 
senelius, moteris ir kūdi
kius.

“Hitlerio kariuomenė mir
tinai bijo atviro mūšio su 
Raudonąja Armija... Tie 
žemiausios rūšies niekšai 
pridengia savo fronto lini
jas sovietinėmis moterimis 
ir vaikais, kada jie eina į 
afaką. Jie veda karą prieš 
ramius gyventojus ir sovie
tinius partizanus, tačiau jie — ... 
bijo susitikti akis akin tik
rą karini savo priešą.” • .J

A

*
-i

1
1

ii

■«

Karžygiški Amerikos 
Marininkai Wake Saloj
Washington, gruod. 12. — 

Prezid. Rooseveltas prane
šė laikraštininkams, kad 
saujelė Amerikos marinin- 
kų Wake saloje, viduryje 
Pacifiko Vandenyno, vis at
muša japonus nuo tos salos.

Meksika sutraukė diplo-

“Laisvės” Jubilėjaus ir Nau ju 
Skaitytojų Reikalais

irŠiomis dienomis gavome daugiau pasveikinimų 
naujų skaitytojų; prašome pasiskaityti:

P. Marozas, Waterbury, Conn., $3.00.
J. Wizbor, Elizabeth, N. J., $2.00.
J. Kazlauskas, Hartford, Conn., $1.00.
Kazys Mockus, Brooklyn, N. Y., $1.00.

* G. Čepulionis, Montello, Mdss., $1.00.
J. Lavas, Stoughton, Mass.; $1.00.

šešiom savaitėm už $1.00 naujų prenumeratų pri
siuntė: P. Andreliūnas, Somerville, Mass.; M. Leipus, 
Brooklyn, N. Y.; Ona Poškaitienė, Brooklyn, N. Y., ir 
A. Bepirštis, Brooklyn, N. Y.

Naują pusmetinę prenupieratą prisiuntė Geo. Ur- 
bon, N. Braddock, Pa.

Širdingai tariame ačiū visiems rėmėjams.
“L.” Administracija.
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, Vienbalsis Jungtinių Valstijų 
Kongreso Paskelbimas Karo 

Prieš Vokietiją ir Italiją
Washington. — Jungtinių Valstijų Kongresas gruo

džio 11 d. vienbalsiai paskelbė karą Vokietijai ir Ita
lijai, priimdamas sekamą rezoliuciją:

“Kadangi Vokietijos valdžia formaliai paskelbė ka
rą prieš Jungtinių Amerikos Valstijų valdžią ir žmo
nes,

“Todėl Jungtinių Valstijų Senatas ir Atstovų Rū
mas, susirinkę Kongrese, šiuomi formaliai paskelbia, 
jog tarp Jungtinių Valstijų ir Vokietijos valdžios yra 
stovis karo, kuris tapo užkartas Jungtinėms Valsti
joms; ir Prezidentas šiuomi yra įgalinamas ir įpa
reigojamas vaitot visas Jungtinių Valstijų laivyno ir 
armijos jėgas ir valdžios turimas priemones vedimui 
karo prieš Vokietijos valdžią; o kad privedus šį karą 
prie sėkmingos užbaigos, tai Jungtinių Valstijų Kon
gresas šiuomi paveda ir pažada tam reikalui visas šios 
šalies priemones.”

(Kongresas tais pačiais žodžiais paskelbė karą ir

Sov. Sąjunga Smerkia 
Vyliugiška Japonų Už
puolimą ant Amerikos

Raudonoji Armija At 
kariavo Šimtus Mies 

telių nuo Nacių
Kuibišev, gruod. 12.

Sovietų kariuomenė laimė-

, M3

-s

Kuibišev, gruod. 12. —
Sovietų Komunistu Partijos, 
oficialis laikraštis “Prav-! jo naujas pergales prieš na-
da” šiandien pasmerkė Ja-'ęius Leningrado, Maskvos 
poniją, kad jinai taip viliu- frontuose.
giškai, iš pasalų užpuolė 
Jungtines Valstijas ir An
gliją, po ilgų slaptų prisi
ruošimų.
JAPONIŠKAS GENGSTE- 

RIS BUS SUMUŠTAS
“Pravda.” rašo:
“Japoniškas u ž p uolikas 

šoko į labai pavojingą avan
tiūrą, kuri jam nieko kito 
nežada, kaip tik sumušimą 
jo paties... Jeigu šis ban
ditas tikėjosi ‘žaibiško lai-

Sovietų raiteliai, koman
duojami generolo Kostenko, ; 
atkariavo nuo vokiečių di- | 
džiulį plotą su 300 mieste
lių ir kaimų Oleco srityje, į 
pietus nuo Maskvos.

(Tąsa 5-me pusi.)
mojimo,’ jis taip žiauriai 
apsigaus, kaip apsigavo 
kruvinasis Hitleris, gengs- 
teriškai užpuldamas Sovie- 
tų Sąjungą... Japonų jė- 
gos išsisems, o Ameri’ 
jėgos vis augs.”
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Čiukuras!
Per dešimts metų pradėjęs virti aš

trus tarptautinis krizis pagaliau pasie
kė savo didžiausį aukštį, pasiekė čiuku
rą. Jis pasiekė čiukurą gruodžio 11 die
ną, kai Hitleris ir Mussolinis paskelbė 
karą Jungtinėms Valstijoms, o pastaro
sios, aišku, turėjo atsakyti tuo patim!

Dabar jau aiškiausiai pasirodo, kad 
banditiškas Japonijos užpuolimas ant 
Jungtinių Valstijų gruodžio 7 dieną bu
vo padarytas sutartinai su Vokietija ir 
Italija. Viskas buvo apgalvota iš anksto. 
Viskas buvo paruošta visų trijų agre
sorių. Viskas buvo daryta išvien, kad už
duoti bendrą didelį smūgį mūsų kraštui 
ir visam demokratiniam pasauliui.

Litvinovas kadaise buvo suformula
vęs pasakymą: Taika nedaloma. Jei no
rima taika palaikyti, tai ji turi būti pa
laikoma visame pasaulyje, o ne tik kai 
kuriuose jo kampuose. Ir šis dalykas 
mus veda prie sekamų dideliu pamokų:

Jei visi demokratiniai kraštai būtų su
valdę japonus tuomet (1931 metais), kai 
jie grobė Mandžiūriją, šiandien neturė
tume pasaulinio karo.

Jei 1935 metais būtų suvaldyta fašisti
nė Italija, kai ji puolė Ethiopiją; jei bū
tų suvaldyta Ispanijos fašistai, Hitleris 
ir Mussolinis, kai jie davė smūgius Is
panijos demokratijai; jef'būtų buvęs su
valdytas Hitleris, kai jis grobė Austriją, 
Klaipėdą, Čechoslovakiją — šiandien to 
nebūtų buvę! Pasaulis gyventų taikoje 
ir žmoniškai.

Deja!...
Bet ne šio straipsnio uždavinys eiti į 

praeitį. Tą suminėjome tik praeidami.
Šiandien vyriausias dalykas, stovįs 

prieš mus visus, yra tas: Vokietijos, Ja
ponijos ir Italijos bestijiški agresoriai 
turi būti sunaikinti! Jie turi būti sunai
kinti, nežiūrint, kaip ilgai teks 
kariauti, nežiūrint, kaip sunkiai mums 
teks kariauti!

Kitokio kelio, kitokios išeities 
nebeliko.

Šis karas buvo pradėtas tuo sumetimu, 
kad pasaulio plėšikai galėtų pasiimti vi
są pasaulį, pavergiant visą žmoniją, pri
verčiant ją tarnauti plėšikų interesams. 
Tiek Japonijos, tiek Vokietijos, tiek Ita
lijos valdovai eina išvien susitarę, kaip 
jie pasaulį pasidalins po to, kai jis bus 
nugalėtas! Ir šis vienas faktas pasako 
kiekvienam laisvam amerikiečiui: Ame
rika yra ne tam, kad ją pavergtų ir val
dytų Tokio banditas, Hitleris ar Musso
linis. Amerika yra kraštas, kuris turi 
resursų ir žmonių apsiginti savo intere
sus ir padėti viso pasaulio žmonėms, ko
vojantiems prieš agresorius.

Todėl amerikiečiai pasveikins Jungti
nių Valstijų senatą ir kongresą už drąsų 
atsakymą Hitleriui ir Mussoliniui, pa
skelbiant karą karui!

Mes esame įsitikinę, kad šis žygis dar 
labiau sucementuos visus Amerikos žmo
nes vienam ir bendram tikslui: užpuoli
kams nugalėti ir sunaikinti.

Mes esame įsitikinę, kad visi Ameri
kos žmonės šitomis istorinėmis dienomis 
šimtu nuošimčių stovės su savo krašto 
prezidentu Rooseveltu!

Kova iki galutinos pergalės!
IM
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Kovoti Pries Penktąją Kolumną!
Mūsų šalis tapo užpulta barbariškų 

Japonijos, Italijos ir Vokietijos gaujų. 
Jos pasikėsino pavergti visą svietą, pa
daryti visas kitas tautas savo vergais.

Jungtines Valstijas, kaip ir jų talki
ninkes — Angliją, Sovietų Sąjungą, Chi- 
niją, laukia ilga ir sunki kova. Tą pa
brėžė prezidentas Rooseveltas savo kai- 

boj. Prezidentas iš Amerikos gyventojų 
reikalauja daryti viską, kad padėjus su- 
kriušinti mūsų šalies ir mūsų talkininkų 
neprietelius.

Ką mes, civiliai žmonės, kurie su gin
klu nekovosime, turime daryti?

Pirmoje vietoje, nepasiduoti jokiems 
melagingiems pranešimams iš priešo šal
tinių. Karo metu visada priešo tikslas 
yra kuo daugiau demoralizuoti civilius 
žmones. Jis jieško tam būdų — per 
spaudą, radio, o kada tas negalima, tai 
pakuždomis, atsargiai kursto žmones 
prieš mūsų valdžią, prieš komandą. Kiek
vieno sąžiniško piliečio pareiga pilniau
siai pasitikėti Roosevelto valdžiai ir mū
sų komandos pranešimams. Atmesti vi
sus priešų paskalus.

Įmonėse pereina prie septynių dienų 
darbo. Mes kviečiame visus “Laisvės” 
skaitytojus dirbti nuoširdžiai, geriausiai, 
kad daugiau pagaminus ginklų, orlaivių, 
amunicijos, tankų ir kitokių pabūklų A- 
merikos armijai ir laivynui ir jos tal
kininkams.

Mūsų šalis ima nagan japonus, vokie
čius, italus ir jų šalininkus. Tūkstančiai 
jų jau suimta. Bet reikia atminti, kad 
ne visi penktakolumnistai išgaudyti. Jų 
yra tarpe italų, vokiečių, japonų. Jų yra 
ir lietuvių tarpe. Kas gi yra tie, kurie 
neseniai triukšmavo džiaugdamiesi iš 
Hitlerio pergalių? Kas gi yra tie, kurie 
ir dabar dar talpina hitlerininkų propa
gandos laiškus iš nacių pavergtos Lie
tuvos visaip nacius girdami? Kas gi yra 
tie, kurie talpino Goebbelso agento Pra
no Ancevičiaus radiogramas? Kas gi yra 
tie, kurie vis dar persispausdina Kaune 
sakytas hitlerininkų propagandos kal
bas?

Aišku, jie dabar turės prikąsti hitle
rišką liežuvį! Bet tas neperkeis jų hit
leriško protavimo ir nusistatymo! Jie ir 
toliau kurstys vienus lietuvius prieš ki
tus, kurstys prieš Amerikos talkininkus, 
kad tik susilpninti Amerikos karingumo 
jėgas, kad pakenkti Amerikos talkinin
kams. Saugokitės tų elementų! Kovoki
te prieš penktąją kolumną!

“Tėvyne’ Talpina Hitlerio
Propagandą

“Tėvynė,” užuot rūpintis Susivieniji- 
mo Lietuvių Amerikoj reikalais, Ameri
kos apgynimu nuo nacių, fašistų ir Ja
ponijos imperialistų, dar vis talpina hit
lerišką propagandą. Štai “Tėvynė” (No. 
50) niekina buvusią Lietuvos valdžią, 

'niekina Sovietų Sąjungą, meluoja, talpi
na neva kokį ten laišką iš Lietuvos, ku
rio autoriaus vardo nepaduoda. Jeigu 
“Tėvynė” gavo tą laišką, tai laiškas ra
šytas kokio nors Hitlerio agento, Kvis- 
lingo. Jis rašo, būk meldęsis ir prašęs 
Dievo, kad tik greičiau ateitų Hitleris. 
“Tėvynė” rašo:

I “Lietuviai melste melde, prašyte prašė 
/karo. Kitos išeities nebuvo. Jie pilnai 
/pasitikėjo vokiečių ginklu ir numanė, 

kad susirėmus, bolševikai išdulkės iš mū
sų krašto. Todėl laukė tik karo pradžios, 

į Ir kokis džiaugsmas buvo, kaip birželio 
22 d., švintant, sugriaudė parubežyje, 
pakilo dūmai ir ugnis bolševikų aerodro- 
muse ir jų ‘velnio darželiuose’ — susi- 
tvirtiriimuose.”

I * ‘...................... .... ■ t

Ar gali būti nors kokia abejonė, kad 
šį laišką rašo atviras Hitlerio agentas? 
žinoma, kad ne! Juk taip begėdiškai 
garbinti hitlerininkus gali tik Goebbelso 
agentai. Visas pasaulis bjaurisi tais bes
tijomis, tais žvėrimis, kurie tiek kraštų 
pavergė, kurie Ameriką užpuolė, kurie 
Lietuvą sudegino, kurie Lietuvoj mer
gaites, moteris žagina, kurie atima pas
kutinį duonos kąsnį iš lietuvių, o “Tė
vyne,” kuri išeina Amerikoj, šalyj, ku
rią kaip pasiutę šunys užpuolė Japonijos, 
Italijos, Vokietijos barbarai, talpina hit
lerininko laišką ir taip giria hitlerizmą!

Tai neleistina!

L. Pruseika Apie Karą
Chicagiškiame lietuvių liaudies dien

raštyje “Vilnyje,” gruodžio 8 d., tai yra 
ant rytojaus, po to, kaip barbariškas Ja
ponijos imperializmas užpuolė mūsų ša
lį Leonas Pruseika rašo:

“Vakar Japonijos banditai užpuolė 
Ameriką. Be jokio įspėjimo, jie užataka- 
vo vyriausią Amerikos laivyno bazę Ha
waii salose, Pearl Harbor, ir Filipinus. 
Jie torpedavo Amerikos laivus, netoli 
nuo San Francisco, .>•-

“Japonijos razbaininkiškas užpuolimas 
sukels Amerikoj ne tik didžiausį pasi
piktinimą, bet tokį pasiryžimą, tokį au-

I
Visiems Didžiojo Niujorko ir 

Niūdžerzės Lietuviams 
♦

SLA Nariai!
Nominuokite šiuos Kandi
datus į SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams
Japonų imperialistai užpuolė Amerikos 

Jungtines Valstijas iš pasalų. Tas įvy
ko lygiai viena savaitė po to, kai mes, 
didžiojo New Yorko ir New Jersey apy
linkių lietuvių organizacijų atstovai, lai
kėme konferenciją, tarėmės, kaip mes 
galėsime pagelbėti Amerikai apsiginti. 
Mes išdirbome planus. Mes išrinkome 
Lietuvių Komitetą Amerikai Ginti ir 
Lietuvai Laisvinti.. Kelios dienos po to, 
kai Japonija užpuolė Ameriką, nacių Vo
kietija ir fašistų Italija taipgi paskelbė 
karą mūsų kraštui.

Mes toje konferencijoj atsišaukėme į 
lietuvių visuomenę sekamais žodžiais:

“Broliai! šią taip svarbią valandą pa
mirškite visokius tikybinius ir sriovinius 
skirtumus ir stokite vienybėn, stokite 
bendran darban. Stokite talkon Prezi
dentui Rooseveltui. Stokite talkon vi
soms šalims ir visiems žmonėms, kovo
jantiems prieš Hitlerį ir jo naciškas jė
gas!

“Padvigubinta energija stokime talkon 
hitlerizmui sunaikinti, Amerikos, mūsų 
tėvynės, saugumui ir demokratijai už
tikrinti, ir mūsų tėvų kraštui, Lietuvai 
išlaisvinti!”

Tą atsišaukimą šiandien norime at: 
kartoti!

Dabar atėjo laikas, kai jau nemažai 
nuostolių padaryta mūsų tėvynei. Atėjo 
laikas mums visiems prisidėti prie su
naikinimo visų tų spėkų, kurios eina, 
drasko, plėšia, žudo nekaltus jau ir mū
sų šalies piliečius, mūsų šalies gyvento
jus.

Varde Lietuvių Komiteto Amerikai 
Ginti ir Lietuvai Laisvinti, mes atsišau
kiame į visus lietuvius, kad stotų ben
dran darban su Prezidentu Rooseveltu 
ir visa mūsų krašto valdžia sutriuškini
mui Japonijos imperialistų, fašistų ir 
hitlerizmo. ‘

Prezidentas Rooseveltas mums sakė:
“Jūsų valdžia žino, kad Vokietija per 

ištisas savaites sakė Japonijai, kad jei
gu Japonija neužpuls Jungtinių Valstijų, 
tai ji negaus dalyvauti pasidalinime gro
bių su Vokietija, kai ateis taika.

“Mes taip pat žinome, kad Vokietija 
ir Japonija veda sayo armijų ir laivynų 
veiksmus pagal vieną bendrą planą. Tas 
planas laiko visas tautas ir šalis, kurios 
neremia Ašies valstybių, bendrais prie
šais kiekvienos Ašiai priklausančios vals
tybės.

“Tai paprasta ir aiškiai didi jų strate
gija. Štai kodėl Amerikos žmonės turi 
suprast, kad mes tegalime prieš ją išsto
ti tiktai su panašia didžia strategija.

“Mes, pavyzdžiui, turime suprasti, kad 
Japonų pasisekimai prieš Jungtines Val
stijas Pacifike padeda vokiečių veiks
mams Libijoje; kad bile koks vokiečių 
pasisekimas prieš Kaukazą yra neišven
giamai parama Japonijai josios veiks
muose prieš Rolandų Rytinę Indiją; kad 
vokiečių ataka prieš Algierą ar Morokko 
atidaro kelią vokiečių užpuolimui ant 
Pietų Amerikos.”

Varde šio komiteto, mes atsišaukiame 
į Amerikos lietuvius, idant visi, kas tik 
kaip gali, remtų Jungtinių Valstijų ka
riuomenę ir laivyną ir visokiais būdais 
gintų mūsų kraštą nuo užpuolikų, kaip 
dabartinis momentas reikalauja!

Mes raginame visus, kurie tiktai gali 
stoti į civilio apsigynimo armiją. Tuo- 
jaus nueikite į policijos stotį ir liuosno- 
riai stokite į apsigynimo organizacijas.

Mes raginame visus lietuvius klausy
ti valdžios įsakymų ir nuoširdžiai pildyti 
juos šiame, taip svarbiame momente mū
sų kraštui ir! pasaulio istorijoj!

Lietuviai, dirbantieji karinėj industri
joj, turi padidinti gamybą karinių pa
būklų! Turime aprūpinti ne tiktai mūsų
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dringą patriotizmą, kad tie japoniški 
banditai prasmegs bedugnėje. Jie bus 
sumurdyti be jokio pasigailėjimo!

“Tegyvuoja Amerika! Pražūtis Japo
nijos banditiškai gaujai!

“Kiekvienas Amerikos pilietis, kiekvie
nas Amerikos žmogus stos ginti šią ąalį 
nuo patrakusių vilkų, kurie užpuolė de
mokratiją.

“Amerikos laivynas, Amerikos armija, 
Amerikos aviacija laimės, tą karą ir par- 
klupdys žmonijos nevidonus, prakeiktus 
Hitlerio partnerius.

. “Ateis galas japoniškiems ir naciš-

<

padidintos 
ba tu-

laivyną, orlaivyną ir kariuomenę, bet 
taip pat ir mūsų talkininkus — Angliją, 
Sovietų Sąjungą, Chiniją ir visas kitas 
šalis, kurios kovoja prieš hitlerizmą, ar 
jis pareitų iš Japonijos, Vokietijos, ar 
[talijos pusės.

“...Mes turime suprast ir žinot, jog 
lartizanų karas prieš vokiečius Serbijoj 
padeda mums; kad sėkminga rusų ofen- 
syvą prieš vokiečius tarnauja kaipo pa
galba mums, ir kad anglų pasisekimai 
sausumoje ar jūrose bile kur pasaulyje 
stiprina mūsų rankas.

“Tai bus ne tik ilgas kara tai bus 
sunkus karas... Mums reikės, ir mes 

 

reikalausime: pinigų, medžiągųypadvi- 
gubintos ir keturis kartus 
gamybos — vis didėjančios. Ga 
ri būti ne tik nuosavai mūsų armijai ir 
laivynui ir oro jėgoms. Jinai turi pastip
rint ir kitas armijas ir laivynus ir oro 
jėgas, kovojančias prieš nacius ir Japo
nijos karinius viešpačius visuose ame
rikiniuose kraštuose ir visame pasauly
je.”

' Taip mums sako mūsų krašto prezi
dentas Roosevelt!

Mes turime dar labiau budėti prieš 
vidujinius priešus, penktakolonistus, kad 
jie iš vidaus nepakenktų mūsų krašto 
apsigynimui!

Mes raginame visus lietuvius pirkti, už 
kiek tiktai kas gali, Defense Bonds ir 
Stamps, kad pagelbėjus mūsų kraštui 
finansuoti karo aparatą, kad kuo grei
čiau sutriuškinus tuos, kurie puola mūsų 
kraštą.

Būkite tikri, kad gelbėdami Amerikai 
apsiginti, sutriuškinti nacizmo, fašizmo 
spėkas Japonijoj, Vokietijoj, Italijoj ir 
visur kitur, mes tuo pačiu kartu ap
ginsime mūsų kraštą, ir pagelbėsime 
mūsų broliams išsilaisvinti iš tos bai
sios hitleriškos vergijos, kurion jie pa
puolė Lietuvoje!

Dirbkime visi bendrai' Kovokime prieš 
bendrus priešus išvien! Ginkime mūsų 
kraštą, kuris kaip tiktai galime!

Mes raginame visas lietuvių organiza
cijas susišaukti visus lietuvius jų koloni- ’ 
joj ir pasikvietus iš vietinės valdžios ap
sigynimo įstaigos kalbėtoją, paaiškinti, I 
kaip apsiginti, kaip apsisaugoti, ir kaip 
pagelbėti savo kraštui laimėti šį karą 
prieš mūsų ir pasaulio neprietelius!

“...Jungtinės Valstijos negali priimt 
jokios kitos išeities, kaip tik pergalę, 
galutiną ir pilną pergalę. Mes ne tik tu
rime nušluot begėdišką japonų vyliūgys- 
tę, bet taipgi turi būt visiškai ir galuti
nai išdaužyti šaltiniai tarptautinio žvė
riškumo, kur tik jie randasi,” — sako 
mūsų prezidentas.

Varde Lietuvių Komiteto Amerikai 
Ginti ir Lietuvą Laisvinti.

Laikinas pirm. J. Kairys 
Laikinas sekr. J. Ormanas

Jie apvalys SLA ir jo or
ganą “Tėvynę” nuo prona- 
ciškos smetoninės politikos 
ir sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.
B. F. Kubilius, 188 kp., 

Boston, Mass., ant pre
zidento.

L. Kavaliauskaitė, 152 kp., 
Brooklyn, N. Y., ant vice
prezidento.

J. Miliauskas, 286 kp., Mc
Kees Rocks, Pa., ant se
kretoriaus.

J. žebrys, 136 kp., Cleve
land, Ohio, ant iždininko.

P. A. Jatul, 25 kp., Stough
ton, Mass., ir

St. Kuržinskas, 211 kp., Ma- 
hanoy City, Pa., ant iždo 
globėjų.

Dr. Johanna Baltrušaitiene, 
40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-k vote j o.

Nominacijos prasidėjo 
lapkričio 1-mą, baigsis 
gruodžio 31-mą. Būtinai 
dalyvaukite patys nomina- 
ciniame susirinkime ir var
dan SLA gerovės balsuokite 
už šiuos kandidatus. Aplan
kykite ir pakalbinkite kitus 
SLA narius balsuoti už šį 
sąrašą. Apie pasekmes no
minacijų rašykite spaudon, 
taipgi praneškite mums 
šiuo antrašu:

SLA Narių Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook-

Išgelbėta 2,000 Jūrei
vių nuo 2-jų Žuvusių 

Anglijos Laivų
Singapore, gruod. 11. — 

Anglai. paduoda, kad apie 
2,000 jūreivių tapo išgelbėti 
nuo Anglijos karo laivų 
“Prince of Wales” ir “Re
pulse,” kuriuos japonai nu
skandino oro bombomis.

Trūksta Naciam Šovinių
London. — Girdėta nacių 

radijo pranešimas, kad jų 
artilerijai leidžiama mušt 
tik po 30 ar 40 šovinių per 
dieną sovietiniame fronte. 
Jie nepaspėja ir maisto pri
statyt savo armijai.

*

kiems bestijoms!

Pirkite Apsigynimo Bonus
THIS YEAR

present that is ap. 
predated by the one who 
receives it and every one 
in America—the present 
that brings joy and safety 
while protecting against 
inflation;

£ «

DEFENSE Bonds- Stamps

“Kaip Hitleris užpuolė Sovietų Sąjun
gą, iš pasalų, nepaskelbęs nei karo, taip 
jau banditiškai ir provokatoriškai Japo
nija užpuolė Ameriką. K ■ ’

“Hitlerio snukis jau pusėtinai sukru
vintas. Jis bus suaižytas.

“Taip bus ir su Japonijos samurajais, 
didžiausiais grobikais ir vandalais!

“Pergalingos vienybės iysiai sujungs 
Ameriką su viso pasaulio demokratija.

“Visi už vieną, vienas už visus — ko
voj prieš fašistinius ir samurajiškus žvė
ris !”

SMARKŪS PAGYRAIS 
JAPONAI

Tokio. — Japonai giriasi, 
būk jie “sunaikinę” Angli
jos laivyną Tolimuose Ry
tuose ir būk “sudaužę” A- 
merikos laivyno jėgas. — 
Girtis jie smarkūs.

Washington. — Čia ma
noma, kad ir didžiulis nacių 
karo laivas “Tirpitz” veikia 
išvien su japonais Tolimųjų 
Rytų vandenyse prieš ang
lus. .



■i » A --r ..n A MVĮLITBEB^TlU iMMOįĮr hO
Prof. V. Bacevičiaus Įžanginiai Žodžiai į 
Konferencijos Jo Referuojamą Projektą

Jis skaudžiai, skaudžiai suvaitoja, — 
Kulkasvaidis priešo, tarytum šuva, 
Smarkiai už jo vėlę suloja .. .

*

žmones paprastai turi savo prigimtyje tą 
savybę, kad bijosi reformų ir naujų drąses
nių žygių, bet kaip tik per drąsias ir naujas 
reformas yra atsiekiamas progresas ir tobu
lesnis gyvenimas. Šiandie aukščiausiam laips
ny pribrendo L.M. S-gos reformos klausimas. 
Toji S-ga turi pradėti naują šviesų ir produk- 
tingą gyvenimą ir sudaryti tvirtus pamatus 
savo veikimui, bei išreikalauti iš visuomenės 
tinkamos sau pagarbos, nes Meno Sąjunga 
kaipo kultūrinė institucija yra viena svar
biausių žmonių dvasinio gyvenimo kėlėjų. To
ji institucija stiprina žmonių dvasią, kuri 
taip yra reikalinga socijalėj kovoj.

Meno Sąjungos chorvedžiai ir patys cho
rai šiandie turi progą įeiti į glaudų kontaktą 
tarpusavy ir su S-gos valdyba, pradedant me

ninį bendradarbiavimą 
nizacinę veiklą.

ir sustiprinant orga-

Visi chorvedžiai (dės) turi vienodą teisę 
spręsti Meno Sąjungos reikalus ir statyti 
tokius ar kitokius reikalavimus S-gos valdy
bai.

Koks nors chorvedys ar chorvedė, kuris turi 
daugiau žinių muzikos srityje, neturi tei
sės “bosauti” ant kitų chorvedžių, nes mūsą 
tarpe nėra ir negali būti jokią “išrinktąją” ir 
“pateptąją”, bet visi yra lygūs ir atlieka vie
nodai svarbų ir atsakom ingą kultūrinį darbą 
meno srityje.

Apie jokią žmonių gradaciją negali būti kal
bos, nes Meno Sąjunga tai ne bažnytinė in
stitucija.

LMS Rytinių Valstijų Chorvedžių ir 
Aktyvo Konferencija

Gruodžio 7 d., 1941 m., Lietuvių Meno Są
jungos Centro Komiteto šaukta konferenci
ja įvyko Brooklyne. Joje dalyvavo patys veik
liausi, patys rimčiausi kultūrinio judėjimo 
žmonės — chorvedžiai, chorų aktyvai. Kon
ferencijoj dalyvavo Waterburio, Hartfordo, 
Baltimorės, Wilkes-Barriu chorvedžiai ir cho
rų atstovybės. Taip pat visi artimesni chorai 
buvo atstovaujami — Aido Choras, Sietyno 
Choras, Pirmyn Choras. Buvo ir svečių. Viso 
dalyvių buvo apie 50.

Prof. komp. Vytautas Bacevičius referavo 
projektą, kaip sustiprinti, perorijentuoti LMS 
veiklą. (Bacevičiaus projektas tilpo “Laisvė
je,” gruodžio 6 d. laidoje.)

Principinė reikšmė šios LMS konferencijos 
yra, kad pereiti į planuotą, rimtesnę ir or
ganizuotą meno ir kultūros veiklą. Konferen
cija numatė sekamus meno veiklos gerinimus:

1. Suartinti LMS CK su vienetais, chorais. 
Įtraukti chorvedžius ir chorų aktyvą imti da- 
lyvumą visos LMS organizacijos reikaluose. 
Todėl ir į šią konferenciją buvo kviesta chor
vedžiai ir aktyvai.

2. Taip pat iki šiol nebuvo bandoma suda
ryti centralizuotas ir planingas repertuaras. 
Tai yra, iš anksto numatomas, parinktas dai
nų bei kūrinių kiekis ir kokybė tam tikram 
sezonui, laikui. Iš anksto nustatytas,, parink
tas veikimo programas savaimi duoda veiklai 
tikslą, siekinį, kad pasibrėžtą programą vy
kinti gyvenimam

3. Labai daug gali gelbėti, tai visuomenės 
sudominimas menu, muzika, dainomis, kurias 
chorai dainuoja. Sulig nauju veiklos projek
tu, turės būt ruošiama populiarės paskaitos, 
kurios galės supažindinti choristus ir visuo
menę su muzikos kultūra. Tokios paskaitos 
galima įvykinti tik tuomet, kai patys chor
vedžiai ir choro aktyvai sutiks ir nutars, jog 
tokios paskaitos ne tik reikalingos, bet ir bū
tinas reikalas jas vykinti. Tokias paskaitas 
geriausia gali paruošti patys chorvedžiai.

4. Naujas projektas numato ruošimą dainų 
švenčių plačiu, masiniu maštabu. Būtent, dai
nų šventės įvyktų ne lokaliniai, bet visų Ry
tinių Valstijų chorų vienoj vietoj. Taip pat 
tokios dainų šventes turės įvykti visų chorų 
Vakarinėse Valstijose.

Dainų švenčių tikslas ne tik meninis, bet ir 
finansinis. Prie dainų švenčių reikės ruoštis 
plačiai ir ilgai, kad per jas būtų galima su- 
stabilizuoti LMS finansinė padėtis.

5. Numatyta steigti chorvedžių vasariniai 
kursai, šioj srityj ‘jau buvo bandymų. Bronė 
Šalinaitė prieš kelis metus vadovavo tokią 
mokyklą. Iš jos mes jau turime du chorve
džiu. Tačiaus šiam darbui nebuvo gana para
mos iš visuomenės ir mokykla nutraukė savo 
veiklą.

žinoma, konferencija numatė ir tai, kad vi
si naujo projekto dėsniai nebus galima trum
pu laiku įvykinti. Greitu laiku visą projektą 
įvykinti nėra pakankamai jėgų, finansų ir vi
suomeninio pasiruošimo. Bet reikia prie to ei
ti, reikia pradėti nuo to, kas galima ir pajė
giama.

AUKOMIS PARĖMĖ LMS VEIKLĄ
LMS chorvedžių konferencijoj buvo ir pa

sveikinimų su aukomis. Geriausiais LMS rė
mėjais ir aukotojais yra Conn, valstijos vei
kėjai.

Hartfordo delegacija, per J. Kazlauską, 
įteikė konferencijai pasveikinimą su $16.60. 
Aukojo sekamai:

Laisvės Choras $5.00; Liet. Moterų Kliubas

$5.00; Draugiška vakarienė $4.60; J. žemai
tis $1.00; L. Žemaitienė $1.00.

Taip pat Conn, valstijos draugai konferen
cijoj aukojo: P. Marosas, jaunuolis — $1.00; 
J. Vilčinskas — $2.00.

Jei rastųsi daug tokių rėmėjų, kaip Conn, 
valstijos žmonės, tai LMS finansinė padėtis 
greitai pasitaisytų.

RUOŠKITE PASKAITAS MENO 
KLAUSIMU

Šį mėnesį prof. komp. V. Bacevičius su
tinka duoti paskaitą keliose šios apylinkės 
kolonijose, kaip Brooklyne, Newar.ke, Great 
Necke ir kitur. Paskaitos tema:

“Apie Grožį ir Muzikos Kūrybą” 
Platesnių informacijų galite kreiptis

į LMS sekretorių.
V. Bovinas, LMS Sekrt.

LMS CHORVEDŽIŲ IR AKTYVO 
KONFERENCIJOS PAREIŠKIMAS

Mes, Rytinių Valstijų Lietuvių Meno Są
jungos chorvedžių ir aktyvo konferencijos 
dalyviai, išklausę prof. Vytauto Bacevičiaus 
patiektą projektą, gruodžio 7 d., 1941 m., 
Brooklyn, N. Y., ir jį išanalizavę, priėjom 
bendros išvados, užgirti siūlomą projektą ir 
pradėt vykint jį gyveniman. Visų pirmiausia 
vykinti' sekamus punktus:

1. Gerint LMS ekonominę būklę.
2. Sudaryti chorų repertuarą.
3. Rengti dainų šventes.
4. Steigti chorvedžių vasarinius kursus.
Be to, reikia pabrėžti, kad ir pirmesnis 

mūsų chorų veiklos būdas, kaip tai, vaidini
mas operečių, veikalų ir taip toliau, pasilieka 
ir toliaus.

PLANUMO KOMISIJA:
P. Pakalniškis
B. Rasimavičiūtė
J. Kazlauskas 
A. Žilinskaitė 
O. Lukauskaitė 
V. šališauskaitė 
G. Kazakevičius.

Garbinga Pergale 
Puošis!

Ir Afrikos smėlis krauju apsivėlęs, 
šiltas žmogaus kraujas sriuvena;
Karas gyvus žmones ryja, kai pašėlęs, — 
Sproginis sproginį ten gena.

Ir debesys ore kvėpuoja žmogiena, 
žaibai mirties dalgiais grūmoja;
Marsas delnais ploja ir naktį ir dieną, 
Kaip tūkstančiai tūkstančius kloja ...

Kam tyso tie kūnai smėlyj pašarvoti, 
Sudarę sceną šiurpulingą?
Juk tie smėlio plotai, lavonais nukloti, 
Nepakeis žemę į derlingą.

— Už ką gi tas viskas? — gal klausia ne 
vienas, — 

Kam nuožmus ir kruvinas lošis? ...
Ar žino gi tas, kurs merkia' blakstienas, 
Ir tas, kuris pergale puošis? —

Tik viena matušė, kainavus aukštai
Kaip mylimas sūnus jai buvo,
O dabar — nė ačiū negavus už tai — • 
Sužino, kad jisai jau žuvo.

Ji mato: jaunuolio nusvyra galva,

Bet kam -tos dejonės, — tos ašaros sriaujos? 
Pergalės turime juk viltys!
Jei pasaulį puola barbariškos gaujos, — 
Vieningai privalome gintis!

Motinų dejonėm’s priešo neįveiksim, 
Iš skausmų mūs jis kvatoja;
Jei mirtino smūgio mes jam nesuteiksim, — 
Pražūsim po kruvina koja.

Ne mes juk pradėjom šią nuožmią skerdynę, 
Tai ne mes ir atskaitas duosim ...
Tiktai laisvės priešą, kaip kirmį sutrynę, 
Pilnąja laisve mes kvėpuosim!

Jei priešas mūs tautai jau kardą galanda,— 
Būkime vieningai prisirengę
Kirst mirtiną smūgį per jo kietą sprandą, 
Nė žingsnio atgal neatžengę!

Ginkim ištvermingai, kaip sūnūs Sovietų 
Savąją tėvynę kad gina, 
Subėgę į frontą iš Šiaurių ir Pietų, 
Priešą jie kraujuose skandina!

Pergale liepsnoja Sovietų krūtinė, 
Pergale net žemė kvėpuoja!
Kraują savo brangų už Laisvą Tėvynę 
Raudonarmietis aukoja!

Kai galva svyra, su šypsą ant veido 
Jis savo draugus drąsina,
Kai šie priešo pusėn kulkų spiečius laido 
Ir pradalgėmis juos skina!

Didvyriškai gina jie žemę tėvynės, 
Pigiai neužleidžia nė colio!
Jų — tėvynės meile liepsnoja krūtinės, 
O kerštas — už kraują brolio!

Kad Sovietų liaudies dvasia ištverminga, 
Vieningai kvėpuojanti žmonės
Ant galo didžiuosis pergale garbinga, •— 
Negali būti abejonės!

Ne vienam keleiviui šuva hitlerinis 
Iš pasalų dantis suleido,
Sutrukdė kelionę reikalais tėvynės 
Ir iššaukė skausmą ant veido!

Tiek tautų apriejęs, — Vakarų ir Pietų — 
Kraujo vis daugiau dar geidžia;
O dantis suleidęs į kūną Sovietų, 
Pasiutimo nuodus jis leidžia.

Vienok šitas kąsnis jam bus paskutinis, 
Paskutinis kruvinas lošis! —
Jam dantis išgrūdę Gynėjai Tėvynės, 
Garbingąja pergale puošis!

Dėdė Vincas.

Didieji Tarybų 
Poetai

EUGENIJUS DOLMATOVSKIS

Verdąs naujasis Tarybų Sąjungos gyveni
mas, nuolatinė pažanga bei kilimas, nuolati
nis veržimasis pirmyn, pagaliau kovos su sa
murajais ir balfsuomiais, verdą pavojai Toli
muose Rytuose ir Vėl — žydį Kaukazo vynuo
gynai, ledinės Arktikos dykumos, plačiosios 
Ukrainos stepės — visa tai gyva poetinė me
džiaga, laukianti gabios poeto plunksnos, lau
kianti paverčiama galingu poetiniu žodžiu. 
Tad nenuostabu, kad jaunoji Tarybų poetų 
karta, augusi ir poetiniai brendusi naujojo 
gyvenimo sąlygose, vaizduoja savo kūryboje 
tą patį gyvenimą, kurs klesti ir žydi aplink 
juos. Ir vienas gabiausių tokių poetų yra 
Eugenijus Dolmatovskis.

Eugenijus Dolmatovskis, pąlyginti, yra dar 
tik svečias didžiųjų Tarybų poetų., šeimoj. Sa
vo eilėraščius komjaunimo spaudoj jis ėmė 
spausdinti tik 1933—34 metais, tačiau jau 
pirmaisiais savo kūriniais aukštai iškilo kaip 
svarbus žodžio menininkas. Tematiką savo ei
lėraščiams Dolmatovskis imą iš gyvojo gy
venimo, iš verdančios aplinkumos, todėl ir 
jų apipavidalinimą, jų formą jis moka su
rišti su pačiu turiniu. Jo eilėraščių forma 
yra suaugusi su vaizduojamąja gyvenimo 
nuotrupa, padeda skaitytojui pagauti tą nuo
taiką, kurią; poetas pats pergyveno, kurdamas 
tą eilėraštį. Dėl tematikos įvairumo ir aktua
lumo, dėl formos paprastumo ir lengvumo Eu
genijus Dolmatovskis Tarybų Sąjungoj yra 
labai populiarus ir mėgiamas. Daugęlis jo 
eilėraščių, kaip “Mylimas miestas,” “šypse
na,” “Mergina su charakteriu” ir kt. yra pla
čiai dainuojami. Yra išleidęs tris eilėraščių 
knygas: “Diena,” “Eilės ir poemos” ir “Toli
mųjų Rytų eilėraščiai.”

’ 1939 metais vyriausybė kitų poetų bei ra
šytojų tarpe Eugenijų Dolmatovskį apdova
nojo garbės ordenu. 1940 metais už karinę 
veiklą fronto kovose su baltsuomiais jis bu? 
vo apdovanotas medaliu “Už karinius nuopel
nus.”

čia spausdinaihe keletą jo eilėraščių pavyz
džių.

PRIE JŪROS
Manieji pančiai turi žūti.
Tą smulkmeną man jau gana. 
Nužėręs baltą marią putą — 
Susidraugauti su banga.
Kad ji dundėtą, nenutiltą
Ir neštą tylumą atgal.
Bangą viršūnią keltą tiltu 
Nuleistą vėl, kad vėl pakelt.

KURORTINIS TRAUKINYS
Menu aš kurortinį traukinį tyką 
Nušvilpiant į miško žaliaisiais kąsny kais, 
Ir lietą, kaip linijas, vaiko braižytas, 
Ir jį su mergaite aikštelėn išvytus.
Naujoj uniformoj, tampriai susijuosęs, 
Lyg filmą prieš jį sukas vieškelis juosvas, 
Plaukai jos šlapi ir žvilgsnis jos liūdnas. 
Liūdnose akyse skyrimosi ugnys.
Kaip gaila, kad kelias vagonus vis ryja.
Ir diena užges lietuje kaip žarijos.
Kaip gaila, lead žmonės žvalgytis jau ima 
Kaip tyliai jie kalbas prieš išsiskyrimą.
Jis laiko jos ranką auksinę, lyg žiedą, 
Gerai nesuprasdams, kad skiriasi jiedu.
O jai šitos meilės per maža lyg būtą, 
Jinai visiems matant'dar jį pabučiuotą.
Bet žiūri kaimynai į jį uniformoj.
Ir tuoj traukinys privažiuos prie platformos.
Ir tunely juoda viena tik minutė
Nuo žvilgsnią juos dengė per visą maršrutą.
Lietus ima lapuose dainą vėl traukti.
Jaunuolis mėgina šiek tiek pasitraukti.
Karys jis. Lyg vaikas nurausta dar visas, 
Kad ją liūdna laimė visiems štai akyse.
O ryt jam jau kelias vingiuotas matyti 
Į Tolimus Vakarus, ar Tolimus Rytus.
Ir mūšy šaltam tarp sniegą jis parkritęs, 
Duobėj, išraustoje rūstaus dinamito, 
Primins jis ir lietą, ir traukinį tyką, 
Nušvilpiantį miško žaliaisiais kasnykais.
Ir taip pagailės jis, kad perdaug, gal būt, 

[greitai
Skyrimosi vieškelis ją nusiraitė.

LĖKTUVAS KULTŪROS PARKE
Zooparke sakalas paniuręs
Kaukazą savo mini vis.
O stovi jis Parke Kultūros, 
Berniukams krinta į akis.
Ir argi gali aliuminijus
Nesiilg eiti aulęštumos,
Kada už debesio mėlynės
Draugai jo burzgia nuolatos?
Diena nueina liūdnais plotais.
Dažnai, kai gęsta vakarai, 
Nuleidę ant akią pilotes 
Lakūnai užsuka Čionai.
Ir kiek jiems pasakys iš karto, 
Lig pat širdies nusmilks saldžiai .
žemyn palinkęs vienas sparnas, 
Seni kulkosvaidžio vamzdžiai.
Ir žmones pagarba štai ima.
Daug gelbėjo juk nuo audrą
Propelerio apsisukimas
Ir ašys ratą apvalią.

PEIZAŽAS
Visi keliai, lyg gegužis skaidrūs.
Ko širdis ramybės ieško vis?
Virpės lapai, traukinys nugairins, 
Ir pušy pašoks tik voveris.
Cerkvė ant kalnelio. Širdį gręžia.
Kas dar dievą tiki šiais laikais?
O, gal būt. ji čia tik dėl peizažo, 
Kad tamsiau atrodytą miškai.
Ir kad toliai pasakiški būtą 
Melsvu vėju tyliai atausti.
Jau seniai nevaikščiojom čia mudu.
Šiais pilkais takeliais ir basi.
Mes drauge gyvenom pykčio šuoliuos.
Glosto mus atšalus ir lengva 
Pamaskvės šiaurės gamtos gražuolės 
Ir stipri ir vis rami ranka.

PIRMOJI MEILĖ
Pavasario erdvė supo plati,
Ir paukščiai iš pradžią giedojo.
Ir viskas taip, lyg pirmą kartą tik 
Apie tai žmonės mąstė ir žinojo.
Ir jeigu žodžiai, arba skambesys
Gamta man leistą tik pavirsti, 
Tai vėjas lūpas tau bučiuotą vis, 
Ir liestą lapai tave žaliais pirštais.
Pirmąkart vakaras tylus.
Pirmąkart einam mes šiom vietom.
Ir štai aikštėj žiūri į mus
Paminklas ~ pirmąkart — poeto.
Jaučiuosi šaltą žvilgsnį jo supratęs:
Viskas taip pat, kaip prieš tris šimtus metą.

Išvertė JUOZAS KRUMINAS.

Metine Sukaktis
Wilkes-Barre Lyros Chorui 

Metai Sukako
Choras susiorganizavo gruo

džio 15 d., 1940 m.
Tai jau metai prabėgo nuo 

susiorganizavimo šio mūsų 
progresyviško ir bepartyviško 
choro — “Lyra.”

Nors blogos valios tūli poli
tiški bankrutai plepėjo, kad 
Lyros Choras “priklauso Mas
kvai,” kad jo visuomenė ne
rems, kad jis už kelių savaičių 
mirs ir tam panašiai, — bet 
visi troškimai ir plepėjimai tų 
kerštinčių niekais nuėjo.

Chorui labai gerai sekėsi. Jį 
rėmė ir remia žmonės. Choras
per metus laiko atliko daug 
naudingo ir kultūringo darbo:
Surengė koncertą, draugiškus 
vakarėlius, didelę vakarienę, 
vasarinį didelį ir draugišką iš
važiavimą. Be to, jis dainavo 
progresyvių lietuvių bankiete 
ir LDS apskričio metinėj va
karienėj ; buvo užkviestas ir 
dainavo Scranton’e, Shenan
doah ir net Philadelphijoj.

Finansiniai choras taipgi 
gerai stovi. Choras priklauso 
ir Lietuvių Meno Sąjungai. 

♦ * *
žodis Kitas apie Atskirus 

Draugus-ges.
Suprantama, svarbiausią rolę 

chore lošia — tai jo mokytoja, 
draugė V. Radišauskiūtė. Nuo 
jos priklauso choro kokybė. To
dėl choro valdyba ir komisijos 
ją pasiuntė dalyvauti gruodžio 
7 d. LMS chorvedžiųrir Aktyvo 
konferencijoj, Brooklyn, N. Y. 
Aą^ manau, konferencijoj daly
vavimas suteiks daug naudos 
mūsų mokytojai ir chorui. 
(Nors ir dabaf choristai džiau
giasi savo mokytoja.)

Mūsų* choro organizatorė yra 
draugė Aldona Grigaitienė, ku
ri čia gimus ir augus, ir kuri 
nuo mažų dienų dalyvauja or- 
ganizatyviškame darbe. Nerei
kia nei aiškinti, kad choro kie
kybė nemažai priklauso nuo 
jos. .

Finansų sekretorė yra M. 
Kaspariūtė, o užrašų — M. Na
vickienė. Jos abi atlieka užduo
tas joms pareigas labai gerai.

Lyros choras gali didžiuotis 
turėdamas savo tarpe tokius 
narius, kaip iš Pittston’o foto
grafą d. A. M. Valinčių, iš 
Nanticoke J. Vitkūną, iš Wyo
ming d. Remeikienę, iš Ply
mouth drgg. -Navickus ir vieti
nius: V. Grumblį, M. Jančiu- 
lienę, N. Kuzmienę ir J. Gruše- 
lionį. Nei kiek neperdėsiu sa
kydamas, kad be viršminėtų 
draugų (-gių) choras vargiai 
išsilaikytų.

Prie šios progos, būtinai Tei
gia paminėt ir choro rėmėjai 
(garbės nariai). Pirmoj vietoj 
stovi draugė E. Cibulskienė iš 
Hanovęr, kuri pilnai užsimokė
jo už 1941-1942 m. ir prie me
tinių duoklių chorui pridėjo po 
$2.00 aukų. Draugė Cibulskie
nė yrą viena iš stipriausių cho
ro rėmėjų.

Neturiu po ranka visų rėmė
jų (garbės narių) vardų, kurie 
prijausdami chorui moka jam 
ne mažas duokles. Bet žinau 
dar šiuos: draugai Norbutai, 
P. Retkevičius, d. Bartulienė, 
J. Grigas; iš Hanover’io H. 
Gillis, A. Kelminskienė, E, 
žitkuvienė.

Tie, kurie reikėjo čia pami
nėt, bet praleisti,—teiksis man 
atleisti. Prie kitos progos visus 
vertus paminėt — atžymėsiu.

J. Vilkelis.

Cairo. — Anglai laimėjo 
didelį mūšį prieš vokiečius ; 
Libijoj ir suėmę 18 tankų, 
kurie sustojo neturėdami 
gazolino.
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(Tąsa)
Nustebinti tokiu nesmalsumu, mes jį 

paklausėme, ar jis žino ką apie Sovietų 
Sąjungą, ar jis girdėjo ką nors apie ją.

—Taip, — pasakė Robertsas, — aš gir
dėjau apie rusus, bet nieko apie juos 
nežinau. Bet mario žmona skaito laik
raščius ir ji, tikriausiai, žino.

Čia mes supratome, jog jis neklausi
nėjo mūsų ne dėl savo per didelio švel
numo. Priešingai — amerikiečiai net 
truputį storžieviški. Ne, tai tiesiog jam 
neįdomu, kaip, tikriausiai, neįdomu nei 
arti esanti Meksika, nei savasis New- 
Yorkas.

Mes sustojome pusryčių netoli Santa- 
Roza, kaimelyje prie saulės išdegintos 
geležinkelio stoties. Šeimininkas įstaigos, 
kurioje mes valgėme “sandwich” su sū
riu ir konservuotu kumpiu, buvo meksi
kietis su didele kauluota nosimi. “Sand
wich” darė jis pats, jo žmona, nemokan
ti angliškai nė žodžio, ir sūnus, liesas 
vaikas, kreivomis raitelio kojomis ir su 
variu dabintu kaubojaus diržu. Meksi
kiečių šeimynėlė kiaušinienę ruošė taip 
besiginčydama ir triukšmaudama, tarsi 
dalijosi palikimą. Greitas, ramus ame
rikiečių “service” dingo, lyg jo niekad ir 
nebuvo. Prie progos, ir paėmė už “sand
wich” du kartu daugiau, kaip paprastai 
jie kaštuoja. Svarbiausioje kaimelio gat
vėje buvo • indėnų dirbinių krautuvė, — 
vitrinoje buvo namų darbo antklodės, 
stovėjo raštuoti puodžiukai ir indėnų 
dievai su ilgomis cilinderiškomis nosi
mis. Visas šis geležinkelinis turtas buvo 
apšviestas karštos lapkričio saulės. Ta
čiau, karštis nebuvo pats tikrasis, ne va
saros, o kažkoks nusilpęs, lyg konser
vuotas.

Nuvažiavus vos keletą mylių nuo kai
melio, kuriame mes neseniai su išdidžia 
užsieniečių išvaizda vaikštinėjom, mums 
pasitaikė pirmas automobilio įvykis. Mes 
vos nepataikėme į griovį.

Nepasakosime, kaip tat atsitiko. Vie
naip ar kitaip, tai buvo ne labai elegan
tiška. Taip pat nėpasakūsime, kas buvo 
to priežastis. Bet galime užtikrinti, jog 
ne missis Adams ir ne jos vyras. Viena 
tik galima pridurti mūsų naudai. Kai 
mašina slydo į griovį, nė vienas mūsų 
netiesė rankų į dangų, neskubėjo atsi
sveikinti su artimais ir pažįstamais. Vi
si elgėmės, kaip reikiant. Įtemptai tylė
jome sekdami kur virsta mašina.

Automobilis, tačiau, neapsivertė. Sti
priai pasviręs, jis sustojo ant pat kran
to. Mes atsargiai išlindome, sunkiai iš
laikydami lygsvarą (taip pat dvasinę).

Nesuspėjome pasakyti viens kitam nė 
žodžio apie įvykį, kaip pirmoji pro mus 
važiavusi mašina (tai buvo sunkvežimis), 
sustojo ir iš jos išėjo žmogus su pui
kiausia nauja virve rankose.

Nė žodžio netaręs, jis vieną virvės ga

lą pririšo prie sunkvežimio, kitą — prie 
mūsų mašinos ir per vieną minutėlę iš
traukė ją į kelią. Visi automobilinin
kai, tuo metu važiavusieji pro mus, su
stodavo ir klausdavo, ar mums nerei
kalinga pagalba. Apskritai, gelbėtojai 
apspito mus, lyg vanagai. Kas minutė 
girgždėjo stabdžiai ir naujas pravažiuo
jantis siūlė savo paslaugas.

Tai buvo puikus vaizdas. Automobiliai 
nesusitarę slinko į mus, kaip tai daro 
skruzdėlės, matydamos savo seserį nelai-, 
mėje. Garbės žodis, net gerai, kad su 
mumis įvyko nedidelis “accident,” kitaip 
mes nebūtume sužinoję šio puikaus ame
rikiečių bruožo. Tik išsiaiškinę, kad pa
galba nereikalinga, automobilininkai va
žiavo toliau.1

Mūsų gelbėtojas palinkėjo mums lai
mingos kelionės ir nuvažiavo. Atsisvei
kindamas jis pažvelgė į missis Adams 
pusę ir burbtelėjo, kad automobilį val
dyti vis dėlto turėtų vyras, o ne mote
ris. Missis Adams elgėsi, kaip tikroji la
dy. Ji ir nepamanė sakyti, kad kaip tik 
ne ji valdė mašiną.

Ištraukusis mus į kelią amerikietis net 
nenorėjo išklausyti mūsų dėkingumo. 
Pagalba kelyje Amerikoje nelaikoma 
kažkokiu ypatingu karžygiškumu. Jei 
mūsų gelbėtojas pats patektų į nelaimę, 
jam taip pat greitai ir tyliai pagelbėtų, 
kaip jisai pagelbėjo mums. Apie pasiūly
mą pinigų už pagalbą, net kalbėti ne
galima. Už tai gali baisiai iškolioti.

Po poros dienų gelbėtojų rolėje atsi
dūrėme mes patys.

Kalnų keliu mes grįžome iš indėnų kai
mo netoli Taoso miestelio į Santa-Fe. 
Snigo šlapdriba. Kelias apsitraukė le
du ir mūsų automobilis retkarčiais darė 
gana pavojingus pasukimus, privežda
mas* mus prie pat skardžio krašto. Mes 
važiovome‘pamažu ir sieloje buvo gana 
niūru.

Staiga, už vieno pasukimo, mes pama
tėme apverstą sunkvežimį, gulintį aut 
šono skersai kelio. Šalia jo visiškai su
mišęs slankiojo jaunas meksikietis. Kad 
jis buvo meksikietis, mes pamatėme dar 
iš tolo. Jis buvo apsirengęs rausvais 
marškiniais, žydru kaklaraiščiu, pilka 
liemene, avietiniais batais, žaliomis koji
nėmis ir tamsiąi fijoletine skrybėle. Po
ra žingsnių nuo jo, atšlaitėje, aukštie- 
ninkas kraujo baloje gulėjo kitas mek
sikietis — apsitaisęs švelniai žaliomis 
aksominėmis kelnėmis. Atrodė, negyvas.

Katastrofa, matyt, tik ką įvyko ir li- 
kusis vaikiūkštis tiek apkvaišo, jog ne
galėjo aiškiai pasakyti, kaip tai įvyko. 
Jis vaikštinėjo aplink sunkvežimį ir be
prasmiškai kažką murmėjo. Jis buvo pa
našus į bepyrotį.

(Bus daugiau)

Lowell, Mass.
Lenkų Viltis—Sovietai

Norisi tarti kelis žodžius iš 
lenkų veikimo.

Lapkričio 3 d. teko būti len
kų prakalbose. Kalbėjo minis- 
teris Stanck apie šių dienų pa
dėtį.

Reikia pasakyti, kad pirmą 
kartą čionai lenkai išgirdo tei
sybę apie šių dienų padėtį 
Europoje.

žymėtina, kad pas lenkus 
matosi vienybė ir sutartis: 
Čionai matėsi keli kunigai, 
daktarai, advokatai, biznie
riai — visos srovės daly
vavo ir pasireiškė vieningu
mas bei draugiškumas.

Kalbėtojas Stančikas nuro
dė suvargęs, bet gana iškal
bus—vartojo įvairią kalbą. 
Jis apibudino dabartinę pa
saulyje situaciją. Sakė, kad 
praeityje lenkai buvę perdaug 
išdidūs, nors žmonės, liaudis, 
buvo nuskurusi. Pasak jo, kai 
reikėjo stoti į karą, tai nieko 
neturėjom—prastai buvę gin
kluoti, nepasirengę, o priešas 
buvęs ginklais gerai pasiruo
šęs ir puolė visu žvėriškumu. 
Su viena diena, esą, po visą 
Lenkiją pasipylė bomberiai ir 
lenkų kariuomenė į kelias die
nas buvo suskaldyta į dalis; 
valdžia pabėgo, paliko kovos 
lauke tik kareiviai ir civiliai, 
kurie gynėsi kiek galėjo. Mū
sų prietelka, Francija, sako, 
nepasirodė mums į pagalbą. 
Kraštas žuvo—dingo žemė iš 
po kojų. Lenkai buvo privers
ti surasti gabalą žemės ar ša
lį, kuri juos priimtų. “Prietel
ka” Francija suteikė vietą ir 
lenkai ten sykiu su francū- 
zais kariavo visuose jų fron
tuose.

Susmukus Franci j ai, arba 
geriau sakant, parsidavus fa
šizmui, lenkai persikėlė į An
gliją. čionai juos siuntė į pa
vojingiausias vietas. Lenkai, 
esą, netekę vilties, kad kada 

į jie atgaus šalį.
Toliau aiškino, kaip tironas 

Hitleris puolė kitas tautas, pa
siglemžė jas. Jis užpuolė ir 
Sovietų Sąjungą visu žiauru
mu, manė ją sutremps į 6 sa
vaites; o gavęs žalios medžia
gos, parblokš visą pasaulį. 
Bet Sov. Sąjunga, pasak kal
bėtojo, tai ne Francija f nepar- 
sidavė. Lenkai dabar turį vil
tį, kad Sov. Sąjunga paklup
dys Hitlerį; o po to, sako, 
Lenkiją valdys darbininkai.

Lowelietis.

grįžo darban spalio 8 d. šių 
metų. Darbininkai bijosi C.I. 
O. unijos, nes sulyg jų supra
timu, tai raudona-“komunisti- 
nė” unija, todėl tik Maskvai 
tetinka tokia unija (taip vie
tinė spauda rašė).

Todėl didžiuma darbininkų 
buvo pasinešę priimt Am. Dar
bo Federaciją. Bet kompani
jos agentas p. Lorenzo Fox, 
nors pirmiau buvo pareiškęs, 
kad jo dirbtuvėje-Merrimack 
kompanijos manufakturijoj jo
kios unijos nebus (taip pat, 
kaip Fordas yra sakęs), ta
čiau čia nusigando ir Am. 
Darbo Federacijos; jam ir ši
ta perraudona, tai pradėjo 
rengti dirvą streikieriams 
kaipo “geriausią” uniją, tai 
65 vyrų—loomfikserių. kliubą. 
Ir jeigu norite, tą kliubą gali
te vadinti “Local Independent 
Textile Union”. O jau su ši
tokia unija, tai ponas Lorenzo 
Fox elgsis, kaip jam patiks, 
nes ir šitas streikas jau ket
virtą kartą, to paties kliubo 
vadovystėj vedamas už tuos 
pačius reikalavimus.

šį sykį dar bjauriau kom
panija pasirodė, nes jau prak
tikuojama rasinė diskriminaci
ja, pjudymas vienų darbinin
kų prieš kitus, begėdiškai lau
žomi susitarimai su kompani
ja spalio 8 dieną, kada abi pu
sės pasirašė sutartį. Persekio
jami ir pajuokiami darbinin
kai, kaipo unijistai.

Algų išmokėjimo dienoje 
kaitalioja darbininkus iš de- 
paftmentų į kitus departmen
ts, kad tuomi apsunkinti uni
jos sekretoriui duokles išrink
ti savo skyriaus narių. Nors 
viršminėta unija yra per silp
na geroms kovoms vesti ,ir 
darbininkus galima kritikuoti r 
už nepasirinkimą kurios nors 
vienos iš nacionalių unijų, kas 
būt jiems patiems ant naudos, 
bet visgi pagirtina, kad jie ant/ 
96 nuošimčių susiorganizavę į 
tą lumfikserių kliubą ir kovo
ja prieš nepakenčiamas sąly-l 
gas. O kompanijai ir tas la
bi nepatinka. Dėl to bosai j 
bando ir tokią organizaciją 
sugriauti ir pakrikdyti dviejų 
tūkstančių darbininkų vieny
bę.

Pirmoji diena pasirodė la
bai gerai, nes masinis marša- 
vimas apie dirbtuvę iš visų šo
nų buvo labai skaitlingas. Ka
dangi pati dirbtuvė yra labai 
didelė, nelyginant, kaip koks 
atskiras miestukas, tai strei- 
kieriam reikia turėti gerą aki- 
regumą, kad streikalaužiai ne
įsilaužtų iš kurios nors pusės.

Vietinė spauda talpina po-
(Tąsa 5-me pusi.)

DEAN
15 jewels . . . $2475 1 

J:

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $2975

BEATRICE
17 jewels . . . IJ975

Thisyear

WlTl
Robert Lipion

GIFT

701 Grand St
Brooklyn, N. Y.

PATRICIA
17 jewels . . . $2475

Apart kitko didelis pasirinkimas reugustų a«uatų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

SKELBKITĖS “LAISVĖJE"

MATEIJŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. TeL Evergreen 4-9508

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

X
1

Jums Tikrai Reikės 
LIKERIŲ IR VYNŲ 

Kalėdų ir Naujų Metų Šventėm 
Visų plačiai žinomų likerių yra labai nužemintos kainos mūsų krautuvėje. 

Tačiau mes nežinome kaip ilgai laikysis taip žemos kainos.
Kalėdos arti. Neatidėliokite, pirkite dabar, nes greit gali būt per vėlu 

nusipirkti už taip žemas kainas.
TIKRAI PIRKITftS VYNUS IR LIKERIUS iŠ

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Didžiausia krautuvė Williamsburge, ir visados žemiausios kainos 

ir geriausios kokybės likeriai.
PASINAUDOKITE ŽEMOMIS KAINOMIS 

THREE feathers 
SHENLEY 
GOLDEN WEDDING 
ANCIENT AGE, 
GREEN RIVER 
OLD SHENLEY BONDED

And
Many
Many 
More

CALVERT 
WILSON 
CARSTAIRS 
SEAGRAMS 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON

Mums nėra leistina skelbt Žemas kainas, tačiaus mūs kainos yra daug žemesnės 
už reguliares kalnas. Ateikite ir persitikrinkite, taipgi mūsų Kaliforniski Vynai gero 
skonio Ir žemos kainos. Pirkite likerius kaipo Kalėdų dovanas savo draugams, 
nes jiems tikrai patiks ir jums nereiks rūpintis ar patenkinote dovanom, nes likeriai 
kaipo dovanos tikrai bus Įvertinti.

Manhattan Liquor Store yra didžiattsias, labiausia patikimas ir žemiausios 
likerių ir vynų kainos Williamsburghe

Tel. EVergreen 7-1646L. 886

2,000 Darbininkų Merrimack 
Co. Sustreikavo Protestuoda
mi Prieš Laužymą Sutarties 

Ir Diskriminavimą Tūlų 
Darbininkų

Gruodžio 5 d. Čia sustrei
kavo apie 2,000 Merrimack 
kompanijos tekstilės darbinin
kę. čia yra medvilnės išdir- 
byste: visokie audimai ir kito
kie darbai iki gražiausiam iš- 
dirbimui aksomų, paklodžių, 
staltiesių, abrūsų, novalačkų 
ir dar kitokių daiktų.

Šios išdirbystės darbininkai 
jau ketvirtą kartą streikuoja 
už beveik tuos pačius reika
lavimus. Paskutinį kartą pa- 
streikavę 6 savaites, jie su

I
“ F. W. Shalins I

(SHALINSKAS)

Funeral Home I
84-02 Jamaica Avenue |Opposite Forest Parkway kWOODHAVEN, N. Y. /

I •• I
O Suteikiam garbingas laldotuvei S
| $150 I
$ Koplyčias suteikiam nemoka- 
g mai visose dalyse miesto. *

Tel. Virginia 7-4499 £

Office Phone 
EVergreen 4-6971

FLUSHING
Inside Pilone

EVergreen 4-6485

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar.

- tesian Water, Restaurant, BarberShop 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & bight, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and. Tups,. from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. Wr gents

GENTS* DAYS 
V^ed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night.
įiyįrnlri. i’įl, V I a

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi- , 
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban Į 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge- I 
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; K AL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

Te!.: EVergreen 8-9805

Kas atšineš į krautuvę išsikirpęs Šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Amerika Nuskandino 3 Japo
nų Karo Laivus; Sužalojo 4-tą 

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
nį nuvijo japonų bombininkus šalin nuo Manilos.

Nebuvo kitų permainų padėtyje šiaurinėje Luzono 
dalyje. Amerikiečiai apsidirba su priešo būriais, ku
rie buvo išsikėlę į pajūrį Lingayene; varo pirmyn ap
valymą tos vietos nuo japonų.

Karo Department© Vakarinis Pranešimas:
Japonų orlaiviai laikas nuo laiko per dieną bombar

davo armijos ir laivyno įrengimus. Kol nėra kitų tik
rų pranešimų, galima tikėt, jog amerikiečiai ir toliau 
sėkmingai gina šiaurinę ir šiaurvakarinę dalį Luzon 
salos nuo japonų, mėginančių iškelt savo kariuomenę 
tenai.

Laivynas Išleido šį Pranešimą:
Priešo orlaiviai keturis kartus atakavo Amerikos 

marininkus Wake saloje per 48 valandas; maži kari
niai japonų laivai tuo tarpu juos sykį atakavo.

Nors mes praradome dalį apsigynimo lėktuvų ir 
nors mūsų marininkai ir įrengimai nukentėjo nuosto
lių, bet mūsų oro jėgos nuskandino vieną lengvą ja
ponų šarvuotlaivį ir vieną naikintuvą.

Suprantama, kad japonai vėl atakuos ir, turbūt, 
mėgins iškelt savo kariuomenę į Wake salą. Ameri
kos marininkai joje ir toliau priešinasi.

Admirolas Thomas C. Hart, Jungtinių Valstijų lai
vyno Azijos skyriaus vyriausias komandierius, 
pranešė, jog laivyno sargybos orlaiviai bombomis pa
taikė į didelį japonų karo laivą “Kongo” rūšies, Luzo- 
no vandenyse. Tas laivas tapo sunkiai sužeistas. To
kiu būdu Jungtinių Valstijų jėgos sėkmingai bombar
davo jau antrą Japonijos karo didlaivį.

Manila, gruod. 12. — Jungtinių Valstijų armijos 
komanda šiandien iš ryto davė sekamą pranešimą:

Priešas pastiprino savo jėgas šiaurinėje dalyje Lu
zon salos. Bet .iš esmės padėtis liekasi ta pati. Buvo 
pranešta, kad nedidelis japonų būrys įsibriovė į pajū
rį ties Legaspi, bet šis pranešimas iki šiol nepatvir
tintas ir trūksta tolesnių žinių apie tai.

Chinai Ištaškė 15 Tūks
tančių Japonų

gr. 
die- 
15,-

Chungking, Chinija, 
12. — Chinai per dvi 
nas užmušė ir sužeidė 
000 japonų, ’atakuodami 
juos srityje Hong Kongo, 
anglų kolonijos. Tuomi chi
nai stengėsi atliuosuot Ja
ponų daromą spaudimą 
prieš Hong Kongą.

TOLI NUVIJO FAŠISTUS
LIBIJOJ

Cairo, gruod. 12. — An
glai nuvijo vokiečius ir ita
lus 50 mylių toliau nuo To- 
bruko, Libijoj. Sunaikino 
361-mą nacių pulką.

Berlin, gruod. 10. — Ja
ponų radijas skelbia, kad 
japonai, girdi, nuskandinę 
ir anglų karo laivą “King 
George.”

Lowell, Mass
(Tąsa nuo 4 puslpio) 

no Lorenzo Fox, kompanijos 
agento, melagingus pareiški
mus apie šį streiką. Iš visko 
matyt, kad kompanija neno
rės lengvai su streikieriais 
skaitytis. Veikiausia bandys 
kokiu nors būdu laužyt šitą 
streiką. Tad visi darbininkai 
turi būt gerai pasirengę sun
kesnei kovai, jei norės laimė
ti nors iš ketvirto karto tuos 
kompanijos vyliugingus pasi
žadėjimus.

Reiškia, dabartiniu laiku 
Lowelly turime du streikus: 
krekinės streikas dar nepasi
baigė, o dabar šitas prasidėjo. 
Kova begalinė.

Gaila, kad nei vieni neturi 
geros unijos. O tik taip sau, 
lokalines unijėles be gerai pa
tyrusių vadų. Gi tose “nepri- 
gulmingose” unijėlėse pilna 
kompanijos pagelbininkų — 
asistentų. Aiškiau sakant, to
kios unijos priguli pačiom 
kompanijom, kurių globoje jos 
suorganizuotos. Gi darbininkai 
dėl to turi tankiai streikuoti ir 
tiek pat kartų streiką pralai
mėti ir visada vargti.

Darbininkams jau laikas tą 
suprasti, kad kovoms laimėti 
reikia galingos ir .kovingos 
unijos.

Senas Audėjas.
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Raudonoji Armija At
kariavo Šimtus Mies

teliu nuo Naciy
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Vokiečiai dieną slapstosi 
pastogėse, skiepuose ir net 
kaminuose, t i k ė d amiesi 
naktį nubėgt į savo armijos 
dalis.

Doneco srityje, Ukraino
je, Sovietų kariuomenė arti
nasi prie svarbaus pramo
nės miesto Stalino, vydama 
vokiečius toliau į vakarus. 
Taganrogo-Mariupolio fron
te naciai taip pat traukiasi 
vis atgal, nuolat atakuoja
mi Sovietų.

Sovietų kariuomenė pa
žengė pirmyn ir Kalinino 
apygardoje.

Sovietų radijas ir spau
da sako, kad meluoja vo
kiečiai, kaltindami žiemą už 
savo sumušimus. Nes šie
met žiema Sovietuose ne tik 
nėra ankstyba, bet vėlyba, 
ir dar neprasidėjo tikrieji 
šalčiai.

New York. — šaukti ka
riuomenėn ir į klasę 4-A 
padėti jauni vyrai bus per
keliami į klasę I-A.

Kuba ir eile Centralines 
Amerikos respublikų jau 
paskelbė karų Japonijai, 
Vokietijai ir Italijai.

M&trt&r
WHATABOUfA PIPE FOP PA?"

Christmas 
Seals

o

v

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

TcL Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Numatoma Glaudesnis 
Amerikos ir Sovietų 
Bendradarbiavimas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mūšį, ir mes kovojame prieš 
Hitlerį labiau, negu prieš 
ką kitą... Nėra jokios, kad 
ir mažiausios, abejonės, jog 
Sovietų Sąjunga ir toliau 
priešinsis Vokietijai.”

Amerikos valstybės mi- 
nisteris, po pasikalbėjimo 
su Litvinovu, pareiškė:

“Sovietų Sąjunga vedė ir 
veda didvyrišką kovą prieš 
galingąjį užpuolimą, kurį 

Itaip viliūgiškai padarė ant 
jų bendrasis priešas visų 
laisvųjų tautų pasaulyje... 
Prezidentas užtikrino, kad 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybe yra tvirtai pasiryžus 
įvykdyt savo programą pa
ramos Sovietijai josios ko
voje. Paskutinių valandų 
įvykiai dar labiau sustipri
no šį mūsų pasiryžimą; ir 
mes neturime jokios abejo
nės, jog Sovietų Sąjungos 
valdžia ir žmonės pilnai at
liks savo darbą, kovodami 
išvien petys petin su viso
mis laisvę mylinčiomis tau
tomis prieš bendrąjį pavo
jų.”

Kuriasi Didelė Lenkų 
Armija Sovietuose

Kuibišev. — Pasirašius 
lenkų ministeriui pirminin
kui gen. Vladislavui Sikors- 
kiui draugiškumo ir tarpu
savio pagalbos sutartį su 
Juozai Stalinu, Sovietų ko
misarų pirmininku, Sikors
kis gruod. 6 d. sakė, kad 
lenkų armija Sovietų šalyje 
bus sudaryta ne iš dviejų 
divizijų, kaip kad pirmiau 
planuota, bet iš “kelis kar
tus daugiau” divizijų.

Pokilyje, kuris buvo su
ruoštas Sikorskiui ir kitiem 
lenkų valdžios atstovam, 
Stalinas, sveikindamas len
kus svečius, pirm pasira
šant sutartį, pareiškė (kaip 
jo žodžius perduoda Sikors
kis) :

“Mes norim stiprios Len
kijos — stipresnės, negu bet 
kada pirmiau, — o tatai bus 
galutinas įrodymas, jog mes 
sąžiningai vykdome šį ben
drą pareiškimą.”

NEW STATION THEATRE
305 Market St., Newark, N. J.

Tcl. Market 3-4196
DABAR RODOMAS

Pirmas Rodymas Newarke
Sovietų Filmų Triumphas

“Wings of Victory”
Taipgi: ‘GOLDEN MOUNTAINS’ 

Populiarūs kainos.
Nuolatinis rodymas nuo 12:30.

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

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pog* atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tėl. Gleninore 5-6191

■*' >

Pabėgę iš Nacių Armijos 
Slavai Šaukia Visus Sla

vus Kovon prieš Hitlerį
Kuibišev, Sovietai. — De- 

sėtkas slavų tautų kareivių, 
pabėgę iš nacių armijos į 
Sovietų pusę, išleido pa
reiškimą, kuriame jie šau
kia savo tautiečius bėgt iš 
vokiečių kariuomenės ir eit 
į lenkų ir cechų armijas, 
kariaujančias prieš Hitlerį. 
Atsišaukimą pasirašė vie
nas slovakas, du cechai, du 
lenkai, vienas kroatas ir ke
turi rusinai (ruthenai), per 
bėgusieji iš nacių kariuo
menės į Sovietų šalį. Šauk
dami slavus kovon išvien 
prieš vokiečius, jie tarp kit
ko sakę:

“Mes, slovakų armijos 
kareiviai, cechai, lenkai, ru
sinai (karpato-ukrainai) ir 
kroatai, buvome per prie
varta sumobilizuoti į eiles 
vokiečių ir hungarų fašis
tų armijų. Mes prieš savo 
norą buvome atvaryti ka
riaut prieš šią didžią slavų 
šalį, prieš vyresnįjį mūsų 
tautinį brolį — prieš Rusi
ja.”

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
.2-4 ir fi-8 vakare 
Nedėliotnis ir Šventadieniai*> 
10-12 ryto

Sumner-Hart Liquor Store
132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

.fili
I

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

Ali
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Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuve. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

NOTARY 
PUBLIC

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergrecn 8-7047. Lie. No. L1030

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

U*

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

a
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Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Ž;’

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

$
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 3230 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on tho premises.

EDWARD . LOEFFLER
3230 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lincense No. 
KL 8126 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1358 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT ROSZKOWSKI 
Bushwick Trtvern

1358 Broadway Brooklyn, N. Y.

įvyks

daug

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. susirinkimas 

gruodžio 15 d., Lietuvių Piliečių 
Kliube, 255 Main St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstyti.

(293-294)

MONTELLO, MASS.
Teatras ir Šokiai. Rengia Teatra

liškas Ratelis, šeštadienį, gruodžio 
13 d., 7 v. v. L.T.N., apatinėje Sve
tainėje. Bus suvaidinta dviejų veiks
mų komedija "Atvažiavo su Krai
čiu.” Vėliau bus šokiai prie geros 
orkestros. įžanga 40c. Kviečia visus 
Vakaro Komitetas. (292-293)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39' kp, susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 14 d., 2 vai. po 
pietų, pas dd. Indriulius, 415 Elec
tric St. Draugai dalyvaukite, nes 
bus išduotas raportas iš 12-to Aps
kričio metinės konferencijos, kuri 
įvyko 16 d. lapkričio Binghamtone. 
Kitas raportas iš Valukų-Vanagaičių 
ir Pabalių išleistuvių bankieto 7 d. 
gruodžio. Taip pat kurie dar neuž
simokėjo duokles, užsimokėkite šia
me susirinkime, nes šis bus pasku
tinis šių metų susirinkimas. — P. 
Šlekaitis, Sekr. (292-293)

FREEHOLD, N. J.
Proga matyti Sovietų Filmas, 

šeštadienį, gruodžio 13 d., 7:00 v. v., 
Am. Liet. Piliečių Kliube, English
town Rd., du blokai iš miesto bus 
rodoma labai žingeidžios filmos iš 
Kauno, svarbu matyt visiems lietu
viams. Taipgi matysite filmą iš Vo-

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų .šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411®

J P Penktas-puslapis
kiečių-Sovietų karo lauko, Raudo
nąją Armiją manevruose ir vieną 
komediją. Nepraleiskite progos ne
pamatę šias filmas. Po paveikslų ro
dymo bus šokiai. įžanga 40c. Kvie
čia visus Rengėjai. (291-293)

CHESTER, PA.
Sekmadienį, gruodžio 14 d., įvyks 

didelis tarptautinis Koncertas. Ruo
šia Komitetas Medikalės Pagelbos 
Sovietų Sąjungai, Odd Fellows Hall, 
8th ir Sproul Sts. Pradžia 7 v. v. 
Kviečiame ir lietuvius dalyvauti. — 
Kom.

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, gruodžio 14 

d., įvyks visų darbininkiškų organi
zacijų svarbus ir trumpas susirinki
mas, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave., 6-tą vai. po pietų. Susirinki
mas įvyks šaukiamos konferencijos 
klausimu, radio klausimu ir kitais 
reikalais. Draugės ir draugai, dėkit 
pastangas susirinkti, nes yra svar
bių reikalų. Būtinai atstovaukit tą 
visų kuopų susirinkimą. — Veikian
čio Komitetos Valdyba. (291-293)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 14 d., 10 vai. 
rytą, 1035 Caniff. Visi nariai daly
vaukite, nes reikės išrinkti kuopos 
valdybą 1942 metams. Taipgi yra ir 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(291-293)
(D- a

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

&

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
I». S. SEKITE MUSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

LV£*BELL BAKING CO#*-

THE BAKERS’

J UNION LABEL

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal* 
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ix bandukės. Puikiau* 
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cako 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stolle*! 
Doughnuts, Pies, Castries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

«B 
metams. Prašome narių užsimokėti 
duokles, ir jeigu galima, tad Cen
tras reikalauja narių, kurie dar 
skolingi į Bedarbių Fondą, atsiteis
ti. — O Zdanienė, sekr, (291-293)

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. rengia vakarienę 

šviežių žuvų. Sekmadienį, 14 d. 
gruodžio, 1320 Medley St. Pradžia 7 
v. v. Bus ir gera muzika ir gėrimų. 
Kviečiame dalyvauti, linksmai laiką 
praleisti. — Komitetas. (291-293)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

s •

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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Sėkmingas Pažmonys

Šeimininkams čia
Jeigu galima, būkite na-

Užgesykite arba tinkamai

Laikykite šunes kontrolė-

busKur Būsite Rytoj?

BILIETO KAINA — $1.25. Rengėjai.

Linksma Purė Kiekvieną Šeštadienį!

Šis mūsų šaunus parengimas 
įvyks Maspethe, New Natio
nal Hali, kampas Clinton Ave. 
ir Willow, tik už vieno bloko 
nuo Grand Stryto. Visai ten

Nevaikštinėkite gatvėmis 
keliais.

pat priveža Grand Stryto ir 
Flushing Ave. gatvekariai.

Koncertas prasidės 4 vai., 
o šokiai 6 vai. Tad iki pasima
tymo !

Rengia Brooklyno LDS 
Jaunimo Kuopa

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI. 

RYTO IKI VĖLAI VAKARO

adresas;

Pasveikinti Geriausius LDS 
Jaunimo Veikėjus

rekrutavimo stotys 
bus atdaros visas 
dienas savaitėje.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Išsinuomuoja 5 kambariai, su mau
dyne 
mais. 
1122

bile choro narį arba pas 
narius: P. Bečį ir F.

Tel. G. N. 2139.
(292-293)

BUS DUODAMI

GERI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

GĖRIMAI
Pradžia 8-tą vai. vakaro

ATDARA NUO ANKSTI 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni!

Gros Jurgio Kazakevičiaus 
Orkestrą

1.
k imsimas.

RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja vyrui kambarys su 

šiluma. Kreipkitės nuo 6 iki 8 v. v., 
arba šeštadieniais ir sekmadieniais, 
38 Johnson Avė., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Apt. 13. (292-293)

” ir pas platintojus.

Vokiečių kariuomenė terorizuoja Ukrainą, 
— Aleksandro Dovženko

SHORS
(Ukrainiečių Chapayev)
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šeštadienis, Gruodžio 18,- ----- ■■ ■■■ —' ■ ............ ....... .

Jean Gabin veikale

“Daybreak
“Tragedija nuaivylimo. žmogžudyatėa ir 

ataiteiaimo ...” — Cue

BARZDA, Savininkas
“Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasal ir kepta paršiena.

įeitas puslapis
, „ ...i, ,

New Yorko Federacijos 
Unijos už Karą

Daugiau Patvarkymų, Ką 
Daryti Laike “Blackout”

Policijos departmentas vis 
išleidžia daugiau patvarkymų 
ir nurodymų New Yorko gy
ventojams, kaip jie turi užsi
laikyti laike priešo orlaivių 
užpuolimo, štai kai kurie tų 
naujų patvarkymų:

Dėl Didžiųjų Pastatų (buil-. 
dingų)

1. Tuojau turi būti užgesy- 
tos arba tinkamai apdengtos 
visos šviesos namo viduje ir 
lauko pusėje.

2. Džianitoriai arba prižiū
rėtoja neša visą atsakomybę, 
tai yra, jie turi prižiūrėti, kad 
šviesos būtų užgesytos.

3. Tokių pastatų manadže- 
riai atsako už įsakymus ir iš- 
mokinimus pastatų štabo, ko
kios jų yra pareigos, ką jie 
turi daryti laike priešo užpuo
limo.

1.
mie.

2.
apdengkite šviesas. Tai turite
tuojau padaryti arba išgirdę 
alarmą pavojaus, arba pagal 
atitinkamų pareigūnų prisa
kymą.

3. Laike “blackout” niekas 
neprivalo degti degtukų lau
ke.

4.
j e.

5.
arba

BŪKITE

“Laisvės” Salėje 
Šeštadienį 

Gruodžio 27 (December) 
įvyks

LABAI PUIKUS

BANKIETAS

Vytauto Bacevičiaus 
Koncertas Carnegie 

Hall, New Yorke

180,000 Lakūną Pa
truliavimui Oro

Automobilistams
1. Privažiuok prie šalygat- 

vio, užgesyk šviesas, uždaryk 
automobilių ir eik į pastogę.

2. Nevalia automobilių palikti 
skersgatvėje, prie vandens 
prietaisų, prie policijos stočių, 
ligoninių ir t. t.

3. Vengkite susikimšimo.
Pėkštiems

Neik ten, kur yra susi-

Vasario mėn 11 d. (1942
) įvyks V. Bacevičiaus pia

no rečitalis, kurį jam ruošia 
N. B. C. manager Marx Le
vine. Jis yra manager Rach
in aninoffo, Hofmanno, Horo- 
witzo, Brailowskio ir kitų. 
Marx Levine yra žymiausias 
manager Amerikoj.

Naujoj programoj figūruo
ja: Liszt, Chopin, Gruodis, 
Rachmaninoff, Ravel, Scria
bin, Bacevičius, Prokofieff, 
Krein, Shostakovich ir Tche- 
repnine kūriniai.

Tikietus jau dabar galima

Majoras LaGuardia sako, 
kad greitu laiku bus suorga
nizuota 180,000 lakūnų sau
gojimui ore New Yorko nuo 
priešų užpuolimo. Tuojaus 
bus apie 90,000 pilnai paruoš
tų laisniuotų lakūnų. Paskui 
dar bus lavinama 80,000 vyrų 
ir moterų lekioti orlaiviais.

v Majoras sako, kad New 
Yorkas nebus sučiuptas mie
gant.

Trečiadienį New Yorke su
sirinko 1,000 atstovų nuo Am
erikos Darbo Federacijos uni
jų ir vienu balsu užgyrė pre
zidento Roosevelto politiką ir 
paskelbimą karo Japonijai.

New Yorko valstijos Fede
racijos prezidentas Lyons pa
reiškė :

“Šiandien visa Amerika, 
kaip vienas žmogus, pasiren
gus laimėti Jungtinėms Vals
tijoms ir visam civilizuotam 
pasauliui pergalę, šioje krizio 
valandoje mūsų krašto akys 
atkreiptos į darbininkus. Mes 
kooperuosime su miesto ir val
stijos valdžia ir su prezidentu 
ant šimto procentų.”

Suėmė Gudriausi Nacių 
Agentą New Yorke

$21,000 Sovietą 
Paramai

2. Neik skersai gatvę bei 
skersai kelią.

3. Surask saugią vietą ir 
ten būk, kol praeis pavojus.

4. Nevartok jokios šviesos, gauti Carnegie Hali kasoje, 
nebrėšk degtuko gatvėje. “Laisvėje

Netelefoiniok- Jeigu Priešo 
Orlaiviai Užpultų Miestą

Gubernatorius Lehman atsi
šaukė į New Yorko gyvento
jus dėl esamo pavojaus. Prie
šo orlaiviai gali bile dieną at
lėkti ir pradėti bombarduoti 
New Yorką. Lehman sako, 
kad jokiu būdu niekas neturi 
teisės telefonuoti kam nors, 
kai išgirsta alarmą. Nevartok 
telefono.

Kodėl? Todėl, kad telefo-

nai reikalingi šaukimui “air 
raid wardenu” ir padarymui 
kitokių reikalingų susisiekimų. 
Kai pereitą antradienį buvo 
alarmas, tai pasirodė, kad pa
reigūnai negali susisiekti tele
fonu su wardenais. Visur te
lefonai kieno nors kito naudo
jami privatiškiems reikalams. 
Ateityje to nebeturi būti.

Gruodžio 6 d. ALDLD 185 
ir LDS 13 kuopos buvo suren
gę taip vadinamą bankietą. 
Šios kuopos kas metai suren
gia tokius bankietus, bet dar 
niekad tokio skaitlingo nebu
vo, kaip šiais metais. Prisi
rinko pilna P. Buzelio svetai
nė. Ir kiek teko patirti, tai 
bankietu pasitenkinę. Kadan
gi svečių buvo virš 250, tai ir 
gaspadinėms prisiėjo gerokai 
padirbėti. Gaspadinės dirbo 
sekamos: Al. Daugėlienė, M. 
Misevičienė, M. Jakštienė, 
A. Bieliauskienė, Verkutienė 
ir Vinikaitienė. Patarnautojos 
prie stalų buvo sekamos jau
nuolės: Olga Baltros, Ruth 
Poske, Emily Klimas, Aldona 
Barnot, Nelie šimkuniutė ir

.Laike vakarienės trumpai 
kalbėjo J. Siurba, K. Petrikie- 
nė, A. Bimba, šalinskas, Kuz
mickas ir J. Norkus.

Reikia priminti, kad tą pa
tį vakarą buvo surengę socia
listai savo vakarienę, Maspe- 
tho jaunuoliai balių ir Meno 
Sąjungos nariai organizuotai 
važiavo į New Yorką tam tik
ro veikalo žiūrėti, vienok mū
sų parengimui tas nei kiek ne
pakenkė, atbulai—buvo vie
nas skaitlingiausių, kada tik 
mes turėjome.

Varde rengėjų tariu širdin
giausi ačiū gaspadinėms, pa
tarnautojoms ir svečiams, ku
rie taip skaitlingai atsilankė.

V. Paukštys.

Federal Bureau of Investi
gation agentai suareštavo Dr. 
Helgo W. Culemann. Tai esąs 
gudriausias šiame mieste Hit
lerio agentas. Jis savo darbui 
naudojęs aukštos draugijos 
gražias moteris. Pinigų šis 
agentas niekados nestokavęs.

Culemannui algą mokėjo ir 
visas jo išlaidas padengė Vo
kietijos ambasadorius. Dabar 
valdžios žmonės j ieško tų mo
terų, su kuriomis jis palaikė 
ryšius ir kurios padėjo jam 
vesti šnipinėjimo darbą.

Prieš kelias dienas įvyku
siam masiniam susirinkime 
New Yorke Manhattan Center 
svetainėje publika sudėjo 
$21,000 suteikimui medikalės 
pagalbos Sovietų Sąjungai. 
Mitingas buvo labai didelis ir 
entuziastiškas.

Galimybė Užpuolimui 
Ant New Yorko

Dvi Gražios Filmos
Irving Piaza Teatre, kam

pas 15th St. ir Irving Place, 
rodomos yra dvi nepaprastai 
gražios filmos. Viena vadinasi 
“Shors”, o kita “Daybreak:”

“Shors” yra sovietinė filmą, 
kuri perstato Ukrainos Raudo
nąją Armiją laike piliečių ka
ro 1919 metais. O “Daybreak” 
filmą imta Franci jo j, prieš pat 
tai, kai naciai okupavo Pary
žių. Rep.

“Vienas Karas, Vienas 
Tikslas”

New Yorko C.I.O. unijos šau
kia masinį susirinkimą pirma
dienį, gruodžio 15 d. Madison 
Square Garden svetainėje. 
Šid susirinkimo tikslas sumo
bilizuoti šio didmiesčio orga
nizuotus darbininkus rėmimui 
karo prieš Vokietiją, Italiją ir 
Japoniją.

C.I.O. unijų miesto tarybos 
prezidentas Curran suformu
lavo sekamus obalsius:

“Ginkime Ameriką! Sutriuš

kinkime fašizmą! Susivienyki
me! Stokime savanoriais! Sto
kime j civilinį apsigynimą! 
Paskubinkime gamybą!

“Amerika, Anglija, Rusija, 
Chinija—viena už visas, visos 
už vieną!

“Amerikos Darbo Fedraci- 
ja, Industrinių Organizacijų 
Kongresas (C.I.O.) ir Geležin
keliečių Brolijos—susivienykim 
pergalei!

“Vienas karas, vienas tiks
las—sunaikinkime fašizmą!”

160,000 Šviesą Bus Už- 
gesinėjama Rankomis
Jau New Yorke yra sura

šę 114,000 “air raid warden.” 
Jie visi yra savanoriai ir pasi
rengę patarnauti gyventojams. 
Gyventojai prašomi jų patvar
kymų klausyti. Jie veikia po
licijos priežiūroje.

Vienas iš didžiausių darbų, 
jeigu ant miesto atlėktų prie
šo orlaiviai, tai užgesinti gat
vių šviesas. Tam tik vienam 
darbui reikia 31,000 žmonių.

Dalykas, fnat, tame, kad 
New Yorko miestas turi 5,000 
mylių gatvių, kuriose yra 160,- 
000 šviesų. Jas reikės ranko
mis užgesinėti. Tos šviesos 
taip pritaikytos.

Priims Savanorius Ar- 
mijon Visas 7 Dienas

Armijos 
nuo dabar 
septynias 
Tiek daug savanorių stoja ar-
mijon, jog valdžia nutarė lai
kyti stotis atdaras kasdien.

šiuo tarpu daug daugiau sa
vanorių stoja armijon, negu 
tai buvo 1917 metais, kai Am
erika paskelbė karą Vokieti
jai.

Sulaiko Davimą Piliety
bės Vokiečiam ir Italam

Būkite Laisvės Radijo Pro
gramos labai šauniam paren
gime — baliuje-koncerte. Iš
girsite nepaprastai gražių dai
nų, kurias dainuos Aido ir 
Pirmyn chorai ir galėsit pa
silinksminti iki soties, šokiams 
grieš Jurgio Kazakevičiaus 
orkestrą.

North Adams, Mass., mieste
lio, majoras Bowen neseniai 
pajieškojo naujos sekretorės, 
kuri būtų “užtenkamai gabi pa
daryti $40 vertės darbo per sa
vaitę ir gana paika jį dirbti už 
$18.”

“Laisvės” Radio Pramoga
RENGIA VIETINIS “LAISVĖS” RADIO KLIUBAS

Įvyks Sekmadienį, Gruodžio 14 Dec
Programa Prasidės 4 vai., Šokiai 6 vai. vakaro

NEW NATIONAL HALL
61-60 — 56th ROAD, (Clinton Ave. ir Willow Ave.) MASPETH, N. Y

Bus graži dailės programa: Dainuos Aido Choras, Pirmyn 
Choras iš Great Neck ir bus žymią solistą ir duetą.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ .. ..................................... -

Daugelis išreiškė džiaugsmo, kad įsisteigė švari nuo nacių propagandos radio 
programa. Aišku, jog tai yra kuom džiaugtis. Tačiau, reikia rūpintis, kad ta prog
rama gyvuotų. Todėl yra rengiama ši pramoga, kad sukelti finansų radio palaiky
mui. Skaitlingai dalyvaukime šiame parengime ir tuomi paremkime “Laisvės” Radio 
Programą.

Vargšės Glorijos 
Liepto Galas

New Yorko miesto aukštoje 
ponijoje vėl sužibėjo vardas 
Gloria Laura Vanderbilt. Ji 
dar tik 17 metų, o jau nutarė 
apsiženyt su tūlu Pasquale di 
Cicco, kurio Gloria bus jau 
antra pati ir kuris už ją tik 
du sykiu tėra seriesnis.

Gloria tebėra apiekūnų glo
boje ir vargšė per metus tetu
ri $25,000 įplaukų. O kai su
lauks 21 metų amžiaus, ji 
gaus $4,000,000. Už tai, ma
tyt, ją taip giliai pamylėjo 
ponas Cicco.

New Yorko valstijos aukš
čiausio teismo teisėjas Aldrich 
pareiškė, kad laikinai nebus 
išduodamos pilietinės popieros 
tiems aplikantams, kurie yra 
gimę Vokietijoj, Italijoj ir 
Austrijoje. Kaip ilgai šis su
laikymas tęsis, patvarkyme 
nėra pasakyta. Jau 115 tokių 
aplikantų negavo pilietybės.

Skelbkites savo biznį dien
rašty.] “Laisvėje.”

pranešimai
GREAT NECK, N. Y.

Pirmyn Choras turi nusamdęs au
tobusą važiuoti į "Laisvės” Radio 
Kliubo Koncertą Maspethe, kuris 
įvyks 14 d. gruodžio. Kelionė pigi. 
Todėl kas nori su choru drauge va
žiuoti, skubiai Užsiregistruokite sau 
vietą pas 
Komiteto 
Klastoną.

Transporto Unijos Pasi 
žadėjimas Valdžiai

Admirolas Andrews 
spaudai pareiškė, kad nacių 
orlaiviai galr pasiekti New 
Yorką ir jį bombarduoti. Tas 
tiesa, kad Amerikos laivai ir 
orlaiviai saugo visą Atlantiko 
pakraštį, tačiau priešo orlai
viai gali kokioj nors vietoj ne
pastebėtai praskrist ir užpulti 
miestą. Todėl gyventojams rei
kia budėti ir prisiruošti pasi- 
tikimui tokio pavojaus.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietu, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius si 
naujausfais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

L!WUVHM
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 mūs1; 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS

417 LORIMER ST.

Kovingoji Transport Wor
kers Unija, kufi turi apie 35,- 
000 narių,, pasiuntė preziden
tui Rooseveltui pasižadėjimą 
pilniausios paramos šiame ka
re.

ši unija apima požeminių 
traukinių ir gatvekarių darbi
ninkus, taipgi taksių ir busų 
vairuotojus.

Du Newyorkieciai Žuvo 
Ant Oahu Salos

Iš Washingtono -pranešta, 
kad laike japonų užpuolimo 
Ant Hawaii salos Oahu perei
tą sekmadienį' tapo užmušti 
du newyorkiečiai—abudu ka
rininkai. Užmušti Vincent M. 
Horan ir Robert C. Sherman.

ir visais moderniniais įrengi- 
Renda prieinama. Antrašas:

Blake Avė., i N. Y.
(292-297)

Kasmet

UŽEIGA
Rhelngold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
TeL Kv. 4-8698




