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Hitlerio pastumdėliai 

lietuviškose redakcijose.
Ima nagan Hitlerio

propagandistus.
Prezidento prašymas.

Rašo A. BIMBA

Prakeikta naciu propagan
da taip garsiai tebeskamba 
tūluose lietuviškuose laikraš
čiuose, kaip ir pirmiau.

Tai darbas piktų Hitlerio 
pastumdėlių. Jie yra priešai 
Šios šalies žmonių. Jie dirba 
Penktosios Kolonos darbą.

Jie yra pavojingi visiems 
lietuviams, nes jie traukia 
nuožiūrą ant visų lietuvių, 
kurie šiandien lojališkiausiai 
remia prezidentą ir vyriausy
bę ir šį karą prieš fašistinę 
bestiją.

Ypatingu šlykštumu pereitą 
savaitę pasižymėjo S.L.A. or
ganas “Tėvynė” ir “Keleivis”.

Pavoju n pastatomas visas 
didžiulis Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje.

Gruodžio 12 dienos “Tėvy
nėje” tilpo bjaurios naciškos 
propagandos laiškas neva iš 
Lietuvos. Bet, aišku, kad tai 
yra Goebbelso biuro atsiųstas 
propagandos rašinys.

Ką veikia Pildomoji Tary
ba, kad redakcijoje laiko 
Hitlerio pastumdėlį, Amerikos 
priešą? Kur yra advokatas 
Bagočius, kad tokią padėtį to
leruoja? Kodėl tyli kiti Tary
bos nariai?

Ve, pasiklausykite tos na
cių propagandos:

“Lietuviai melste meldė, 
prašyte prašė karo. . . Jie pil
nai pasitikėjo vokiečių gink
lu ir manė, kad susirėmus 
bolševikai išdulkės iš mūsų 
krašto. Todėl laukė tik karo 
pradžios. Ir koks džiaugsmas 
buvo, kai birželio 22 d. švin
tant sugriaudė parubežyje, 
pakilo dūmai ir ugnis bolševi
kų aerodromuose ir jų velnio 
darželiuose — susitvirtinimuo- 
se. Net bežemiai ir mažaže
miai sakė, kad tokio linksmo 
ryto dar gyvenime neturėję. 
Mes sėdėjome Kaune. Viskas 
praūžė laimingai. . . ”

O kad šitai nacių propa
gandai priduoti daugiau au
toriteto, tai “Tėvynės” redak
torius prierašu šitą laišką už
gina ir teigia, kad būk jis 
esąs rašytas “plačiai žinomo 
visuomenininko žmonos.”

Gruodžio 10 dienos “Kelei
vis” taip pat pilnai prikimš
tas nacių propagandos, štai 
tik keli antgalviai: “Lietuvo
je steigiamas raudonojo tero
ro muziejus,” “Per Kauno ra
diją skaitomos paskaitos apie 
raudonąjį terorą”, “Teroras 
Kauno apylinkėje” ir tt.

Visi tie raštai yra melagin
gi. Vieni tiesiai Berlyne iš-, 
kepti, kiti paties “Keleivio” 
redaktoriaus parašyti.

Tuo tarpu iš Washingtono 
praneša, kad Federal Bureau 

• of Investigation “jau turi su
rinkęs masę parodymų prieš 
piliečius, kurie skleidė propa
gandą už Ašį.” Valdžios pa
reigūnai žada pradėti tuos na
cių pastumdėlius imti nagan.

Pilietybė neapsaugos nei 
vieno. Kurie skleidė arba 
skleidžia propagandą už Ašį, 
turės užmokėti už savo dar
bus.

šiame kare jokio kompro
miso nėra: Kas prieš talkinin
kus—Jungtines Valstijas, An
gliją, Sovietų Sąjungą ir Chi- 
niją, kas žodžiu bei raštu 
plūsta, bjauroja bent vieną iš 
šių šalių, tasai tarnauja Ašiai, 
tasai yra penktakolonistas.

Grigaitis ir šimutis turi vie
šai pasiaiškinti, kaip jie susi
siekė ir užmezgė ryšius su 
Hitlerio apmokamu ir paskir
tu niekšu Dr. AnceviČium ? 
Jie turi viešai pasakyti, kodėl 
jie Hitlerio apmokamą Dr. 
Ancevičių priėmė savo dien
raščiams už korespondentą ir

(Tąsa ant d-to pusi.)
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Sovietai Žygiuoja Pirmyn 
Visur Prieš Nacius

Komunistų Partijos Pareiški
mas dėl Amerikos Karo Pa

skelbimo Naciam ir Italijai

Japonai Išvyti iš Lingayen; 
Nuskandinta dar 2 Jų Laivai

Berne, Šveic., gruod. 14. 
—Pranešama, kad Sovietai 
atkariavo nuo vokiečių tris 
svarbius miestus—Jefremo- 
vą, Livinį ir Volchovą, Mas- 
kvos-Leningrado fronte, ir 
atėmė iš nacių 400 miestelių 
bei kaimų.

Vien tik Maskvos fronte 
Sovietai per porų paskuti
nių savaičių užmušė 85 tūk
stančius vokiečių. Tame pat 
centraliniame fronte Rau
donoji armija veja 750 tūk
stančių nacių atgal.

Raudonarmiečiai pasigrū-

Amerikiečiai Atmuša 
Japonus nuo Wake ir 

Midway Saly
Washington.— Maži ame

rikiečių būriai atmuša ja
ponų mėginimus iškelt sa
vo kariuomenę į Amerikos 
salas Wake ir Midway, Pa- 
cifiko Vandenyne, bet, tur
būt, japonai užėmė mažiu
kę Guam salą.

Suomių Pulko Sukilimas 
Prieš Komandą

Kuibišev. — Išsiveržė su
kilimas viename pulke Suo
mijos pėstininkų Ketvirtos 
dvizijos, kada kelios pulko 
kuopos atmetė komandierių 
paliepimą ir atsisakė eit į 
ataką prieš Sovietų kariuo
menę, — kaip praneša So
vietų Žinių Biuras.
ALKANI, IšSISĖMĘ SUO

MIJOS KAREIVIAI
Suomių armija yra pavar

gus ir išsisėmus per nuo
latinius mūšius. Jų karei
viai alkani, ir kai kuriose 
fronto dalyse Raudonosios 
Armijos kareiviai girdėjo 
suomius šaukiant iš apka
sų: “Duokite mums duo
nos!”

Anglai Nuskandino Vie
ną Italų Šarvuotlaivį, 

Uždegė Kitą
London.—Trys anglų nai

kintuvai ir vienas holandų 
nuskandino vieną Italijos 
šarvuotlaivį ir pavojingai 
padegė kitą, vidurinėje da
lyje Viduržemio Jūros.

Šį Pirmadienį Kalbės 
Prez. Rooseveltas

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas šį pirmadie
nį naktį, tarp 10 ir 11 vai., 
kalbės per radiją apie A- 
merikoš konstitucinių Tei
sių Sąrašą (the Bill of 
Rights). Visi pasiklausyki
te.

ORAS. — Šį pirmadienį 
vidutiniai šalta.

mė pirmyn prieš nacius j 
pietų vakarus nuo Kursko; 
atėmė iš vokiečių Stalino- 
gorska, Tūlos srityje.

Sovietai atmetė nacius to
lyn atgal j vakarus nuo Ti- 
chvino. »

Raudonoji Armija naiki
na Hitlerio kariuomenę, ap
suptą ties Mariupoliu, prie 
Azovo Jūros.

Sovietinė kariuomenė, at
imdama Volchovą iš nacių, 
panaikino vokiečių pavojų 
Leningradui.

Angly Valdžia Panauji
na Prižadus Reguliariai 
Remt Sovietus Ginklais

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill seime pareiš
kė:

“Po šešių mėnesių Hitle
rio karo Rusijoj, mes ma
tome, Rad jis padarė vieną 
iš pačių didžiausių istorijoj 
klaidų, užpuldamas tą ša
lį... Jis ten jau visur su
stabdytas, o didelėje fron
to dalyje jis traukiasi at
gal, o jo kariuomenės ken
tėjimai yra tokie, kad ne
galima būtų ir aprašyt... 
Žiema, partizanai, Rusijos 
armija ir oro laivynas ir 
atkaklus žmonių priešini
masis padarė vokiečių ar
mijoms ir vokiečių tautai 
tokių kruvinų nuostolių, ku
riems beveik nėra lygių vi
soje karų istorijoje.

“Vis dėl to mes turime 
atsiminti, jog per vokiečių 
įsiveržimą Rusija prarado 
didelių įrengimų, reikalingų 
karo pabūklam gaminti; tu
rime atsiminti ir savo pa
sižadėjimą rusam kas mė
nuo pristatyti stambius kie
kius tankų, orlaivių ir bū
tinųjų. medžiagų. Nors mū
sų padėtis pasikeitė įvai
riais svarbiais būdais, ne 
visuomet palankiais mums, 
tačiau mes turime ištikimai 
ir tikrai vykdyti labai rim
tus prižadus, kuriuos pada
rėme Rusijai.”

CHINŲ VEIKSMAI 
PRIEŠ JAPONUS

Changing, Chinija.— Chi- 
nų orlaiviai smarkiai bom
bardavo japonus .Kantone 
ir Sanchau saloje; atėmė iš 
japonų Kowlooną ties Hong 
Kongu.

Daugmeniškai Žudo Ne
kaltus Prancūzus

Viihy, Franci j a.— Vokie
čiai užimtoje Feancijos da
lyje vėl pradėjo šaudyt ne
kaltus francūzus, imdami 
juos iš belaisvių-įkaitų sto
vyklų, už tai, kad kiti fran- 
cūzai veikia prieš nacių val
dininkus ir karius.

Amerikos Komunistų Partijos Nacionalis, Komite
tas išleido sekamą pareiškimą, kur užgiria Jungtinių 
Valstijų karo paskelbimą prieš Vokietiją ir Italiją:

“Kad Vokietijos ir Italijos fašistų valdžios paskel
bė karą prieš Jungtines Valstijas, logiškai sekda
mos Japonų Imperijos padarytą vyliūgišką užpuo
limą ant Amerikos ir karo stovį tarp šios šalies ir 
Japonijos, į tai mūsų valdžia atsakė vieninteliu bū
du, kuriuo galėjo atsakyti, formaliai pripažindama, 
kad jau buvo karo stovis.

“Užpuolimai iš fašistinių Ašies valstybių pusės su
daro vieną užpuolimą.

“Pasipriešinimai tautų, kurios nenori būti paverg
tos, turi sudaryt vieną sutartiną pasipriešinimą.

“Tautinis gyvenftnas visų laisvų šalių, tame skai
čiuje Anglijos, Sovietų Sąjungos, Jungtinių Valstijų, 
Chinijos ir Lotynų Amerikos respublikų, turi būti gi
namas per pasauliniai-plačią tų šalių santarvė.

“Amerikos tautinė gyvybė reikalauja, kad ji pil
nai dalyvautų tokioje pasaulinėje santarvėje, pilno
je karinėje sąjungoje, kad sunaikinus fašistinius pa
vergėjus.

“Amerikos žmonės atliks visą savo pareigą ištisai, 
'kad išnaikinus gengsterių valdžias, kaltas tuom už
puolimu ant civilizacijos.

“Amerikos Komunistų Partija pasižada pilnai rem
ti tautinę vienybę šios šalies ir vienybę tarp tautų, 
taipgi pilnai remti karui dedamas pastangas kiek
viename fabrike ir kiekviename mūšių lauke, šiame 
kare prieš patį šlykščiausią vergimą visų žmonių ir 
visų tautų.

“Nacionalis Komunistų Partijos Komitetas
Wm. Z. FOSTER, Nacionalis Pirmininkas, 
ROBERT MINOR, Veikiantysis Sekretorius.”

Lenkų Premjeras Užtikrina., 
Kad Jie iki Galo Kovos Iš

vien su SSRS prieš Nacius
London. — Generolas 

iWladislaw Sikorski, minis- 
|teris pirmininkas lenkų val
džios esančios trėmime, kal
bėdamas per radiją iš Mas
kvos, pareiškė, jog lenkų 
kariuomenė kovos išvien su 
Sovietų Raudonąja Armija 
iki Hitleris liks sumuštas. 
Jis sakė, kad lenkai užmirš
ta praeityje įvykusius ne
susipratimus tarp Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos, ir da
bar lenkai- ir rusai kovoja 
drauge prieš bendrąjį abie
jų šalių priešą, vokiečių na
cius.

Premjeras generolas Si
korskis užreiškė:

“Vokietijos jėga ... dabar

Naciai Sušaudė dar 100 
Prancūzų

Berne, Šveicarija, gruod. 
14.— Nacių komandierius
gen. Stuelpnagel užimtoje 
Franci jos dalyje pranešė, 
kad jie sušaudė dar šimtą 
francūzų už užpuolimus ant ton, Wash.. 
vokiečių kariuomenės. Jis 
vadina juos “žydais ir ko
munistais,” kaip ir papras
tai.

Naciai daugmeniškai de- 
portuo j a nepati n k a m u s 
jiem francūzus į verstinus, 
katorginius darbus rytinėje 
Vokietijoje, ‘Lenkijoj ir už
imtose sovietinėse žemėse. 

smunka nuo smūgiu, ku- 
fronte.”

Jis nuvyko į Sovietų Są
jungą tartis apie suorgani
zavimą ir veikimą lenkų 
armijos sovietinėje žemėje. 
Jis turėjo ilgą pasikalbėji
mą su Stalinu, kai tik atvy
ko iš Londono į Maskvą.

“Lenkija kovoja iki galo, 
be nusileidimų,” sakė gen. 
Sikorskis, per radiją kalbė
damas į lenkus ir jų tal
kininkus visur: “Rusai tei
singai numatė dalykus, ir 
mes sykiu su Anglija ir 
Jungtinėmis Valstijomis 
laimėsime pergalę.

“Karinės lenkų jėgos da- 
Raudonąja Armija.” 
bar kovęs petys, petyn su

Dar 4 Unijos Reikalauja 
Išlaisvint Browderj
New York.— Reikalauja 

paliuosuot Elarlą Browderį, 
Komunistų Partijos sekre
torių, Milwaukee apskričio 
CIO unijų taryba; Arling- 

Medžio Darbi
ninkų Unijos lokalas; Ba
yonne, N. J., Profesionalų 
Unija ir Clevelando, O., di- 
striktas Jungtinės Mainie- 
rių Unijos, CIO.

Manila, Filipinai.— Ame
rikos orlaiviai sunaikino 
dar kelioliką Japonijos or
laivių.

Manila, gruod. 14.—Jung
tinių Valstijų ir Filipinų 
kariuomenė apvalė visą va
karinę dalį Luzon salos nuo 
japonų. Dabar Amerikos 
kariuomenė atakuoja japo
nus, kurie buvo išsikėlę į 
Viganą ir Appari, šiaurinė
je tos salos dalyje.

Nepatvirtina japonų pa- 
rašiutistų nusileidimas iš 
orlaivių rytinėje Luzon da
lyje. Amerikiečiai ir vieti
nė Filipinų kariuomenė nu

Sovietai Pirma Nušluos 
Hitlerio Pavojų, Sako 

Litvinovas
Washington. — Naujasis 

Sovietų ambasadorius Ame
rikai, Maksimas Litvinovas 
pareiškė laikraščių atsto
vams, kad Sovietų Sąjunga 
subūrė savo jėgas sutriuš
kint Hitlerio armiją. Jis pa
vadino Japoniją bendru 
priešu Sovietijos, Anglijos, 
ir Amerikos ir sakė, jog 
Sovietai daugiausia prisi-
dės prie bendro šių trijų 
šalių reikalo, kai sumuš na
cius. Anot Litvinovo, tai 
Sovietų Sąjunga “blogai pa
tarnautų bendrajai kovai 
prieš Hitlerį, jeigu jie skal
dytų savo jėgas ir pradėtų 
veikt prieš Japoniją, kol dar 
jie neapsidirbo su vokie
čiais.

Ragina Draftuot 18-65 
Metų Vyrus Šaliai Gint

Washington.— Prez. Roo
seveltas pasirašė kongreso 
nutarimą vartot Amerikos 
armiją ir miliciją visur, kur 
tik reikės, karui prieš Ja
poniją, Vokietiją ir Italiją.

Amerikos karo ministeris 
Stimson siūlo darftuot vi
sus vyrus nuo 18 iki 65 me
tų į kariuomenę arba ir į 
apsigynimui reikalingus 
darbus bei pagelbines karo 
pareigas.

JAPONAI — CIVILIŲ 
ŽMONIŲ ŽUDEIKOS

Washington.— Japonijos 
orlaiviai bombomis užmušė 
75 žmones ir sužeidė 300 
arti Nichols lėktuvų stovy
klos, prie Manilos, Filipi
nuose.

Nuskandino 4,000 Ja
ponijos Kareivių

Singapore.— Rytinės Ho
landų Indijos submarinai 
sunaikino keturis japonu 
transporto laivus su 4,000 
Japonijos kariuomenės.

New York. — Jungtinės 
Valstijos užgrobė keleivinį 
Švedijos laivą ‘Kungsholm’.

vijo šalin japonų laivus, ku
rie mėgino iškelt daugiau 
savo kariuomenės Legaspi, 
pietiniai 1‘ytiniame salos 
smaigalyje.

Neoficialiai pranešimai, 
kad Amerikos orlaiviai nu
skandino dar du karinius 
Japonijos laivus.

Kitas pranešimas teigia, 
jog Holandų Rytinės Indi
jos submarinai nuskandino 
keturis karinius japonų lai
vus.

Saujelė Amerikiečių 
Atlaikė Guanų per 

Šešias Dienas
Washington. — Amerikos 

valdžia jau negali susižinot 
su savo mažiuke Guam sa
la per radiją ar telegrafą. 
Matyt, ją užėmė japonai. 
Šioje saloje buvo tik apie 
550 Amerikos marininkų. 
Jie atlaikė Guamą per še* 
Šiandienas, atmušdami Jęųr 
kas didesnes Japonijos jė
gas. v*'

Amerikiečiai Sunaikino 
Daug Japonų

Manila, Filipinai, gruod. 
14.— Amerikiečiai sunaiki
no bei nelaisvėn paėmė vi
sus Japonijos kareivius, ku- 

irie buvo iškelti į vakarinę 
dalį Luzon salos.

Amerika Užgrobė 13 
Francijos Laivų

New York. — Amerikos 
vyriausybė užgrobė keleivi- 
|nį didlaivį “Normandie” ir 
dvyliką kitų Francijos lai
vų, stovinčių Amerikos 
prieplaukose. Jie bus varto
jami kariniams šios šalies 
reikalams.

Anglai atsilaiko prieš įsi
veržėlius japonus šiaurinėje 
dalyje Malayos pusiausalio. 
Bet anglai truputį pasi
traukė atgal Kedah provin-“ 
cijoje.

Washington.— Amerikos 
valdžia sudarė 100 milionų, 
fondą apdraudai miestų ir 
farmų nuosavybių, jeigu jos 
nukentėtų nuo priešų oro 
bombų, v

Tokio.— Japonai giriasi, 
kad jie užimsią anglų kb< 
loniją Hong Kongą.

Berlin.— Žiaurios atakos 
iš Sovietų pusės ir blogi 
orai priverčia vokiečius 
trauktis atgal, kaip sako 
valdiška nacių žinių agen
tūra.

Cairo, Egiptas.— Anglai 
apsupo tūkstančius vokie
čių kariuomenės ties Gaze- 
la, Libijoj.
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Aušros Draugijos nariai 
neužmiršta ir savo narių ne
sveikatoje,—vieni nariai pa
aukavo 5 dol. kaip Kalėdų do
vaną, o Kiršlį, taip senai ser
gantį, nutarė paliuosuoti nuo 
narinių duoklių.

Virginijos Užgyrimas Gruo
džio 15 d., 1791 m., Padarė 
Teisių Bilių Dalimi Jungt.

Valstijų Konstitucijos

Aušros Draugija už Mūsų 
Krašto Apgynimą

Tenka rašyti šiuos žodžius 
dideliame susijaudinime, ka
dangi mūsų kraštas tapo už
pultas iš pasalų barabariškų 
Japonijos plėšikų.

Aušros Draugija savo susi
rinkime gruodžio 6 
klausiusi raporto iš 
stovo D. Kručio, iš 
sios konferencijos 
Komiteto Amerikai
Lietuvai Laisvinti, kuri atsibu
vo lapkr.
N. 
rė 
Už

“L.” Reporteris.

30 d., Brooklyne, 
Y.,—didžiuma balsų nuta- 
pirkti Defense Bonds net 
$500.

Už šį tarimą draugijos na
riai kalbėjo lig nujausdami, 
kad ryt-poryt mūsų kraštas 
bus užpultas išdavikiškų Ja
ponijos militaristų.

Ir aš manau, kad Aušros 
Draugijos nariai nesigailės tai 
padarę, nes mes, rodos, esame 
pirmi, kurie atlikome savo 
pareigą dėl savo krašto.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ............  $6.00’
United States, six months ........... $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ........... $6.50
Brooklyn, N. Y., six months   $3.50 
Foreign countries, per year .. .... $8.00 
Foreign countries, six months ....... $4.00
Canada and Brazil, per year ....... $6.00
Canada and Brazil, six months ..... $3.50
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Karas Bus Ilgas
Kai Hitleris banditiškai užpuolė So

vietų Sąjungą, tai Stalinas, tuojau po 
to sakydamas kalbą, žymėjo, kad karas 
bus ilgas ir sunkus, kad Sovietų liau
dis turi būti pasiruošusi sunkumams ir 
visokiems netikėtumams — laimėjimams 
ir pralaimėjimams. Bet karas bus lai
mėtas !

Kai Japonijos, Vokietijos ir Italijos 
banditai nutarė užpulti mūsų kraštą, A- 
meriką, įr kai jie tą savo sąmokslą pra
vedė gyveniman, tai prezidentas Roose
veltas, sakydamas pereitą antradienį 
kalbą, taipgi pažymėjo, kad karas bus 
ilgas ir sunkus, bet jis bus laimėtas.

Anglijos ministerių pirmininkas jau 
keletą kartų yra paskelbęs tą patį da
lyką: karas bus ilgas ir sunkus, bet jį 
laimės demokratijos. Hitleris ir jo na
ciškos jėgos bus sunaikintos.

Taigi visų trijų didžiųjų valstybių, 
kariaujančių prieš fašistinius banditus, 
vadai praveda vieną ir tą pačią mintį. 
Nėra reikalo nei sakyti, kad jie yra tei
singi. Taip, karas bus ilgas. Karas bus 
nelengva išlaimėt!. Bet jis turi būti iš- 
laimėtas. Jis turi būtbrišlaimetas, jei 
tam ims du metus; jis turi būti išlaimė- 
tas, jei tam ims penkerius metus; jis tu
ri būti išlaimėtas, jei tam imtų net de
šimts metų.

Amerikos žmonės yra vieningi ir pa
sirįžę. Anglijos žmonės yra vieningi ir 
pasirįžę. Sovietų Sąjungos žmonės yra 
vieningi ir pasirįžę. Chinijos šimtai mi
lijonų žmonių yra vieningi ir pasirįžę 
O su jais pasirįžusiai eina žmonių mili
jonai, kuriuos Hitleris turi pavergęs.

Vadinasi, tas viskas garantuoja mums 
pergalę, o banditiškiems agresoriams — 
pražūtį.

Laimi!
Visi pamename, kaip pasididžiuodami 

naciai skelbė savo “pergales,” savo puoli
mus ant Sovietų Sąjungos. Berlyne, Ro
moj ir Helsinkiuose jie tas žinias per
duodavo su muzika, su didžiausiu triukš
mu.

Hitlerininkai skelbė, kad jie sunaikinę 
Sovietų Sąjungos Raudonąją Armiją, 
kad Sovietai nieko neturį pastatyti prieš 
nacių ir fašistų barbariškas jėgas. Jie 
sakė, kad išnaikinę Sovietų orlaivius, 
tankus, rezervus. Jie su pasididžiavimu 
skelbė, dar rugpjūčio mėnesį, kad už ke
lių valandų bus Leningrade. Hitleris su 
didžiausiu triukšmu sakė spalių 4 dieną, 
kad pradėjo ofensyvą prieš Maskvą ir 
tai bus paskutinis Sovietams smūgis, 
kuris sunaikins juos. Hitlerio propagan
dos štabas spalių 9 dieną sakė, kad jau 
išnaikinęs Raudonąją Armiją, kad Hit
leriui kelias į Maskvą ir kitur atdaras, 
kad naciai gaudą tik raudonarmiečių li
kučius. Ir šimtai buvo panašių nacių 
'“oficialių” pranešimų, kuriuos su pasi
gėrėjimu spausdino “Naujienos,” “Ke
leivis,” “Draugas,” “Naujoji Gadynė,” 
“Vienybė” ir jiems panašūs laikraščiai.

Bet Hitleris gruodžio 11 dieną prisi
pažino, kad jis negali paimti Maskvos, 
kad jis negali toliau žygiuoti Sovietų 
Sąjungoj. Hitlerio, Mussolinio, Vengri
jos, Rumunijos ir jų talkininkų gaujos 
traukiasi atgal, o Raudonoji Armija ei
na pirmyn. Hitleris teisinasi, kad esanti 
žiema, bet juk žiema yra ir Raudonajai 
Armijai. Maskva, Leningradas, Rosto
vas, Sevastopolis virto į Hitlerio ir jo 
barbariškų fašistų Marną. 

me puslapyje) telpa anglų kalboje pla
tus paaiškinimas visiems civiliniams 
žmonėms dėl užsilaikymo karo metu. 
Šiuos nurodymus gavome iš Washingto- 
no.

Jungtinių Valstijų Civilinio Apsigy
nimo direktorius F. H. LaGuardia prašė 
mus išspausdinti juos, kad kiekvienas 
skaitytojas galėtų susipažinti su tomis 
problemomis, kurias jis sutiks šiuo 
paprastu mūsų kraštui laikotarpiu.

Kurie angliškai nemoka skaityti, 
giname paprašyti mokančiųjų, kad 
jums paaiškintų, ką tai reiškia.

Taipgi patariame mūsų skaitytojams 
pasiūlyti ir tiems žmonėms, kurie “Lais
vės” neima, kurie jos neperka; tegu ir 
Jie susipažįsta su visais reikalavimais, 
kuriuos ant mūsų uždeda momento rei
kalas.

Kaip Mr. LaGuardia pastebi mums 
laiške: “Šitos instrukcijos dar nėra.pil
nos; besikeičiančios sąlygos reikalaus 
nurodymų pakeitimo. Kas yra pasakyta 
šituose įsakymuose, yra pagrįsta geriau
siais Britų prityrimais, kad sumažinti 
nuostolius priešo bomberiams užpuo
lus. ..”

Ateityje, be abejo, prityrimai reika
laus naujesnių būdų civiliniams žmo
nėms pasisaugoti nuo priešo puolimų.

Mes esame pilnai pasiruošę kooperuoti 
su Civilinio Apsigynimo (Civilian De
fense) autoritetais. Skaitytojai taipgi 
turi būti pasiruošę.

Visas Jėgas Mūsų Pergalei!
Mūsų šalis tapo užpulta pasaulio ban

ditų — Japonijos, Vokietijos, Italijos ir 
jų talkininkų — Finliandijos, Rumuni
jos, Vengrijos. Aišku, kad bent kokis. 
Finliandijos pasisekimas prieš Sovietų 
Sąjungą, tai tuo pačiu kartu yra smū
gis ir mums.

Mūsų prezidentas Rooseveltas gruo
džio 9 dieną sakė:

“Mes, pavyzdžiui, turime suprasti, kad 
japonų pasisekimai prieš Jungtines Vals
tijas Ramiajame Vandenyne padeda vo
kiečių veiksmams Libijoje; kad bile koks 
vokiečių pasisekimas prieš Kaukazą 
yra neišvengiamai parama Japonijai jo
sios veiksmuose prieš Holandų Rytinę 
Indiją; kad vokiečių ataka prieš Algeriją 
ir Morocco atidaro kelią vokiečių užpuo
limui ant Pietų Amerikos.

“Iš antros pusės, mes turime suprasti 
ir žinoti jog partizanų karas prieš vo
kiečius Serbijoj padeda mums; kad sėk
minga rusų ofensyva prieš vokiečius tar
nauja kaipo pagelba mums; ir kad ang
lų pasisekimai sausumoje ar jūrose bile 
kur pasaulyj stiprina mūsų rankas.”

Šitaip prezidentas išdėstė mūsų bend
ras kovas, mūsų draugų pasisekimus ir 
mūsų neprietelių kovas prieš mus. To
dėl, kiekvieno iš mūsų yra pareiga nuo
širdžiausiai ir visomis jėgomi^ padėti 
Jungtinėms Valstijoms ir jos talkinin
kėms.

Fabrikuose mes turime su padidinta 
energija gaminti tankus, orlaivius, gink
lus, statyti karo laivus, ruošti amunici
ją, kuri eina mūsų armijai, laivynui, or- 
laivynui ir mūsų šalies talkininkių ar
mijoms. Mes turime suprasti, kad šis ka
ras bus ilgas ir sunkus. Mes turime su
prasti, kad kuo daugiau pagaminsime 
tų reikmenų, tuo greičiau ir su mažiau 
aukų sunaikinsime Vokietijos, Italijos, 
Japonijos ir jų talkininkių barbarus, už
baigsime karą, išgelbėsime pasaulį iš tos 
baisios katastrofos, į kurią jį įstūmė fa
šistai.

Visi į pagelbą mūsų valdžiai kovoje 
už pergalę ant žmonijos neprietelių! Vi
si būkime sargyboje prieš priešo agen
tus! Nei vienas lietuvis, neturi klausyti 
tų, 'kurie garbino hitlerižmą, kurie sklei
dė Prano Ancevičiaus fašistinę propa
gandą!

Lietuviu Darbininkų Susivienijimo Centro Valdybos Atsišaukimas j Visus LOS Narius ir 
Plačiąją Amerikos Lietuvių Visuomenę

Gerbiamieji ir Gerbiamosios!
Š. m. gruodžio 7 dieną Japonijos plė

šikai pasalingai, banditiškai užpuolė mū
sų šalį, mūsų tėvynę — Jungtines Valsti
jas., Niekad Amerikos žmonės nepamirš 
šitos dienos ir šito gengsteriško Japoni
jos valdovų žygio! Panašiai, kaip Vokie
tijos naciai š. m. birželio 22. d. užpuolė 
Lietuvą ir visą Sovietų Sąjungą, taip 
gruodžio 7 dieną japoniški Hitlerio part
neriai užpuolė mūsų šalį. Japonijos val
dovai eina ranka rankon su Hitleriu ir 
Mussoliniu ir jie sutartinai eidami iš
vien pradėjo šį karą.

Šiandien mūsų kraštas yra kare. Jis 
yra kare su visomis fašistinės Ašies vals
tybėmis — Japonija, Vokietija ir Italija 
ir jų talkininkėmis. Šiandien iš tikrųjų 
visas pasaulis yra apimtas karo 'lieps
nos ir šis karas yra pilnoje to žodžio 
prasmėje pasaulinis karas.

Iš vienos pusės, stovi banditiški, kani
bališki fašistai — Japonija, Vokietija, 
Italija ir jų talkininkai; iš kitos pusės
— Jungtinės Valstijos, Anglija, Sovietų 
Sąjunga, Chinija ir visas laisvę mylintis 
pasaulis, milionai žmonių, kuriuos yra 
pavergęs Hitleris ir jo banditiškos jė
gos!

Iš vienos pusės stovi juodasis agreso
rius, ^fašistinis užpuolikas, pasiniojęs pa
vergti visą pasaulį; iš kitos pusės stovi 
laisvę, taiką ir demokratiją mylinčiosios 
šalys ir žmonės, pasirįžę sunaikinti fa
šistines tamsybės jėgas, užtikrint pasau
liui taiką ir visiems žmonėms laisvę.

Mūsų tėvynė — Jungtinės Valstijos
— šiandien vaidina ir vaidins šitame ka
re vadovaujančią rolę.

Broliai ir seserys!
Visi kaip vienas privalome pasišven

tusiai ir ištikimai stoti savo kraštui gin
ti. Visi, kaip vienas, privalome atlikti sa
vo pareigą, kurią uždės ant mūs krašto 
apsigynimo reikalai. Kurie galime ir 
būsime pašaukti, imkime ginklą į rankąs 
ir stokime su juo prieš priešą. Kurie

Amerikos žmonės gruod
žio 15 d. minės 150-tą su
kaktį priėmimo pirmų de
šimt pataisymų prie Jungi. 
Valst. Konstitucijos. Tie pa
taisymai yra geriau žinomi 
kaipo Teisių Bilius, ir yra 
dalis šios šalies konstituci
jos, kuri gvarantuoja Ame
rikos gyventojam laisvę su
sirinkti, laisvę rašyti, lais
vę kritikuoti vyriausybę.

Gruodžio 15 d. 1791 siū
lomi pataisymai įėjo' galion, 
su Virginijos užgyrimu. 
Virginija paskutinė valstija 
užgyrė pataisymus, ir tas 
sudarė tris - ketvirtadalius 
valstijų, kiek buvo reika
laujama įvykdinti pataisy
mų prie Konstitucijos.

Kelios valstijos, kurios 
anksčiaus priėmė tuos pa
taisymus, jau paminėjo tą 
įvykį. — New Jersey vals
tija, pirma užgirti pataisy
mus, pereitą mėnesį minėjo 
152-rą sukaktį. Jos atstovai 
užgyrė pataisymus lapkri
čio mėn. 20 d., 1789 m., 56 
dienomis po Kongreso pa
siuntimui pasiūlijimų vals
tijoms.

Prezidentinė proklamaci
ja paskiria gruodžio 15 d., 
kaipo tautišką paminėjimą. 
Tai bus “National Bill of 
Rights Day.”

Net su pat gaminimu 
Jungt. Valstijų Konstituci
jos, Teisių Bilius nebuvo pa-j 
mirštąs. Tyčiomis nepridė
tas. Vieni seimo nariai su 
Alexander Hamilton’u, jų 
kalbėtoju, stengėsi nurody- 

ti, jog su aprubežiuotoms 
pajėgoms, teiktoms federa
liai valdžiai, nereikėjo bijo
tis, jog ji galėtų grąsinti 
žmonių civilinėms laisvėms. 
Kiti nariai sakė, jog 11-ka 
valstijų jau turėjo kokius 
nors savo teisių bilius, įkor- 
poruotus savo konstitucijo
se.

Bet žmonės nebuvo paten
kinti. Jie dėl tų teisių ko
vojo. Visur pasipriešinimas 
prieš pačią Konstituciją pa
sirodė. Kelios valstijos, ypa
tingai Rhode Island, atsisa
kė priimti Konstituciją be 
teisių biliaus. Ir tik kuomet 
prie Konstitucijos pataisy
mai buvo Kongreso priimti, 
tik tuomet Amerikos žmo
nės sutiko Konstituciją už- 
girti ir prieš ją judėjimas 
sustojo.

Septyniolika pataisymų, 
g varan tuo j ančių žmonėms
laisvę, buvo pasiūlyti Atsto
vų Bute. Senatas užgyrė 
dvyliką ir pasiuntė 
valstijoms užgyrimui. 
pataisymai, užgyrimo 
se, buvo išbraukti.

dirbame apsigynimo pramonėse, dirbki
me ištikimiau, dirbkime sparčiau, kad 
sustiprinus mūsų krašto apsigynimo jė
gas. Pirkime apsigynimo bonus bei štam
pas. Su pasididžiavimu galime pasakyti, 
kad jau prieš porą mėnesių mūsų LDS 
Centro Valdyba nupirko apsigynimo bo- 
nų už $50,000.00. Kiekvienas, — didelis 
ar mažas, senas ar jaunas — galime ir 
turime prisidėti prie krašto gynimo. To 
reikalauja iš mūsų prezidentas Roose
veltas , to reikalauja mūsų krašto inte
resai.

Viskas mūsų kraštui apginti. Viskas 
paramai tiems kraštams, kurie kariau
ja prieš fašistus — Anglijai, Sovietų Są
jungai, Chinijai — mūsų talkininkams! 
Vienykime Amerikos lietuvių jėgas. Su
darykime tautinę vienybę mūsų kraštui 
ginti ir Lietuvai laisvinti. Mūsų LDS 
kuopos turėtų svarstyti savo narių su
sirinkimuose klausimus, .kaip jos gali 
prisidėti prie šito taip svarbaus mūsų 
kraštui darbo. Raginkime kitas lietuvių 
organizacijas stoti į bendrą darbą, į 
tautinę vienybę fašistinei ašei sunaikint!

Padėtis rimta. Padėtis pavojinga. Pa
dėtis reikalauja iš kiekvieno mūsų pasi
aukojimo, didelio darbo ir budrumo. Mes 
tam viskam turime būti pasirengę.

Mes laimėsime. Japonijos, Vokietijos 
ir Italijos banditiški užpuolikai bus nu
galėti, jie bus sunaikinti. O tuomet pa
saulyje bus taika, bus ramybė ir saugu
mas!
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Cent
ro Valdyba:

R. Mizara, prezidentas.
J. Bimba, 1-masis vice-prezidentas. 
A.Vasaris, 2-rasis vice-prezidentas. 
J. Siurba, sekretorius.
Dr. J. J. Kaškiaučius, iždininkas.
Dr. M. Palevičius, daktaras-kvotėjas. 

Iždo globėjai:
J. Grubis.
H. Kaunaitė-Zablackienė.
St. Kuzmickas.

sišką džiūrę tos valstijos ir* 
apskrities, kur piktadarys
tė tapo papildyta, kuris ap
skritis turi būt pirmiaus 
teisėtai patikrintas ir kalti- 
namąjam turi būti praneš
ta, kuom jis kaltinamas ir 
kodėl jis turi teisę reikalau
ti, kad būtų akis akin pa
statyti liudininkai prieš jį; 
verstinu būdu išreikalauti 
liudininkų, kurie liudytų jo 
naudai ir turėti advokato 
pagalbą save apsiginti.

7. Bylose pagal bendrus 
įsigyvenusius į s t atymus 
(common law), kur ginčai 
paliečia sumą virš dvide
šimt dolerių, turi būti pa
likta teisė teisimo su džiūre 
ir nei jokis tos džiūrės 
faktas neturi būti kitaip iš 
naujo tardomas jokiame 
Jungt. Valstijų teisme, kaip 
tik pagal taisykles bendrai 
įsigyvenusių įstatymų.

8. — Neturi būt reikalau
jama perdidelė kaucija ir 
neturi būt uždedama perdi- 
delės piniginės bausmės, nei 
baudžiama žiauriais ir ne
paprastais nubaudimais.

9. Įvardinimas šioj kons
titucijoj tam tikrų teisių 
neturi būti suprantama 
taip, kad tuomi būtų atima
mos ar paneigiamos kitos 
teisės, kurias žmonės turi.

10. Tos galios, kurios nė
ra per Konstituciją paves
tos Jungt. Valstijoms, neigi 
uždraustos per ją atskiroms 
valstijoms, yra paliekamos 
kiekvienai valstijai arba 
žmonėms.

FLIS — Common Council.

2. Gerai tvarkoma milici
ja yra būtinai reikalinga 
laisvos valstybės saugumui,

i ir žmonių teisė turėti gink
lus ir juos nešioti, neturi 
būti suvaržyta.

3. Jokis kareivis, taikos 
laiku, neturi būti apgyven
dintas bet kokiame name, 
be savininko sutikimo, ir 
karo laiku, tik įstatymiškai 
įrodytu būdu.

4. Žmonių teisė — būti 
apsaugotais asmeniškai, sa
vo namuose, popieriuose ir 
kituose daiktuose nuo ne
pamatuotų kratų ar nuo su
ėmimų arba užgrobimų — 
neturi būti laužoma, ir ne
turi būti išduodami joki va- 
rantai kitaip, kaip tik iš 
rimtos, svarbios priežasties, 
paremtos su prisieka arba 
garbės žodžiu, ir ypatingai 
turi būti nurodyta kratyti- 
na vieta ir suimtinas asmuo 
ar daiktas.

5. Jokis asmuo neprivalo 
būti atsakomingas už mir
tiną nusikaltimą ar kokią 
kitą bjaurią piktadarystę 
kitaip, kaip tik pagal 
“grand džiurės” (prisiekdin
tų posėdininkų) padarytą 
įkaltinimą, išskyrus bylas, 
kylančias armijoj, laivyne 
ar milicijoj, esant jai pačio
je karinėje tarnyboje laike 
karo arba pavojaus visuo
menei; ir joks asmuo dėl to 
paties nusikaltimo neturi 
būti du sykiu statomas pa- 
vojun jo gyvasties ar kūno 
bausme; neigi galima jokio
je kriminalinėj byloje vers
ti žmogų liudyti pats prieš 
save; neigi atimta jam gy
vybe, laisvė arba turtas, be 
tinkamo teisių išnagrinėji
mo; nėigi galima paimti 
privatinę nuosavybę visuo-

Kaip Mes Sutikome Užpuoli
mą ant Mūsų Krašto?

Gruodžio 7 dieną, po LDP 
Kliubo trumpo posėdžio, besi
kalbėdami, atidarėme radiją 
ir išgirdome pasibaisėtiną nau
jieną,—kad Japonijos valdo
vai išdavikišku būdu užpuolė 
šio krašto salas Hawaii, Phi- 
liphinus iš oro, bombarduoda
mi tenaitinius gyventojus.

Visi sutikome, jog atėjo 
momentas vieningai dirbti 
kaip kuo galima, kad pagel
bėti kraštui apsiginti nuo bar
bariškojo užpuojiko!

Daugelis išreiškė mintį, kad 
atėjo valanda, kurioje “mūsiš
kiai” Hitlerio čebatlaižiai iš 
“Naujienų”, “Keleivio** ir 
daugelio kitų laikraščių, kurie 
talpino Ancevičiaus kablegra- 
mas, Hitlerio padiktuotas,-— 
turės liautis mulkinti lietuvių 
visuomenę.

Tie Svarbieji Pataisymai, 
Kuriuos Valstijos Užgyrė ir 
Kurie Tapo Dalimi Konsti
tucijos Gruodžio 15 Dieną,

1791 m., Yra:
TEISIŲ BILIUS

1. Kongresas neprivalo 
leisti jokio įstatymo, kuris 
įsteigia religiją, arba už- 
draudžia laisvą .jos pildy
mą; neprivalo leisti jokio 
įstatymo, kuris suvaržytų 
laisvę žodžio ar spaudos; 
nrha toisp žmonėms ramiai

ir kreiptis į vai- menės naudai be teisingo 
su prašymais atitaisy-. atlyginimo.



Official—by the U. S. Office of Civilian Defense

I. KEEP COOL
Above all, keep cool. Don’t lose your head.
Do not crowd the streets, avoid chaos, prevent disorder and 

havoc.
You can fool the enemy. It is easy. If planes come over, 

stay where you are. Don’t phone unnecessarily. The chance 
you will be hit is small. It is part of the risk’we must take to 
win this war.

Until an alarm, go about your usual business and recreation in 
the ordinary way.

Think twice before you do anything. Don’t believe rumors— 
spreading false rumors is part of the enemy’s technique. Don’t 
let him take you in.

Know your air-raid warning. In general, it is short blasts or 
rising and falling pitch, on whistles or horns. The “all clear” is 
a steady tone for 2 minutes. Wa tch this paper for description 
of the local signal. (This is subject to change.)

Await official information before taking any action. When 
the Air Raid Warden comes to your home, do what he tells you. 
He is for your protection. He is your friend.

He will help you do your part to whip the enemy. \
We can do it. We will do it, if we stay calm and cool 

strong and alert.

2. STAY HOME
The safest place in an air raid is at home.
If you are away from home, get under cover in the nearest 

shelter. Avoid crowded places. Stay off the streets.
The enemy wants you to run out into the streets, create a 

mob, start a panic. Don’t do it!
If incendiary bombs fall, play a spray from a garden hose 

(never a splash or stream) of water on the bomb. Switch to a 
stream to put out any fire started by the bomb. Switch back to 
a spray for the bomb. The bomb will burn for about 15 min
utes if left alone, only about 2 minutes under a fine water 
spray. A jet splash, stream or bucket of water will make 
it explode.

Under raid conditions, keep a bathtub and buckets full of 
water for the use of the fire department in case water mains 
are broken.

If you have a soda-and-acid extinguisher (the kind you turn 
upside down), use it with your finger over the nozzle to make a 
spray. Don’t use the chemical kind (small cylinders of liquid) 
on bombs. It is all right for ordinary fires.

But above all, keep cool, stay home.
Choose one member of the family to be the home air-raid 

warden—who will remember all the rules and what to do. 
Mother makes the best.

, 3. PUT OUT LIGHTS
Whether or not black-out is ordered, don’t show more light 

than is necessary. If planes come over, put out or cover all 
lights at once—don’t wait for the black-out order. The light 
that can’t be seen will never guide a Jap. Remember a candle 
light may be seen for miles from the air.

If you have portieres, overdrapes, or curtains, arrange a 
double thickness over your windows. Blankets will do. If you 
have heavy black paper, paste it on your windows. Don’t 
crowd or stampede stores to get it, however. You probably 
have everything you need at home. Be ingenious—improvise.

Should you get an air-raid warning, remember to shut off 
gas stoves, gas furnaces, and gas pilot lights on both. Bomb 
explosions may blow them out from blast effect. Gas that 
collects may be explosive later.

Prepare one room, the one with the least window glass, in the 
strongest part of your house, for a refuge room. Put food and 
dripking water in it. Put a sturdy table in it. Put mattresses 
and chairs in it. Take a magazine or two and a deck of cards 
into it. Take things like eyeglasses and dentures with you 
when you go into it. Take toilet facilities, paper, a screen. 
If you have a portable radio, take that too. Above all, keep 
calm. Stay at home. Put out lights.

4. LIE DOWN
If bombs start to fall near you, lie down. You will feel the 

blast least that way, escape fragments or splinters.
The safest place is under a good stout table—the stronger the 

legs the better.
A mattress under a table combines comfort with safety.
The enemy may use explosive bombs or incendiary bombs, or 

both. If incendiaries are used, it’s more important to deal with 
them than to be safe from blast. So defeat the incendiary with a 
spray (never a splash or stream) of water, then go back to safety 
under a table in a refuge room.

* Most raids will likely be over in your immediate neigh
borhood in a short time. However, stay under cover till the 
“all clear” is sounded.

Know your raid alarms. Know the “all clear”. Official news 
of these will come to you from your Air Raid Warden. Don’t 
believe rumors. Watch this paper for air raid alarm description. 
Ask the warden when he comes.

Should your house be hit, keep cool. Answer tappings from 
rescue crews if you are trapped. (You most likely won’t be 
either hit or trapped, but if you are, you can depend on rescue 
squads to go after you). Again—keep cool, and wait. Don’t 
yell after you hear them coming to you, unless they tell you to. 
Keep cool!

Just keeping cool hurts the enemy more than anything else 
you can do. Keep calm. Stay at home. Put out lights. 
Lie down.

3. STAY AWAY FROM 
WINDOWS

Glass shatters easily, so stay away from windows.
Don’t go to windows and look out, in an air raid. It is a 

dangerous thing, and helps the enemy. The Air Raid Warden 
is out there watching for you. Again we say, get off the streets 
if planes come over.

At night, there is danger of being caught in blast from explo
sives.

Antiaircraft fire means falling shrapnel. You are safe from 
it indoors, away from windows. It’s more important to shell a 
plane than it is to see it from a window.

Stay in your refuge room, away from windows. That is the 
safest place. Go there at the first alarm; stay there until the 
“all clear”.

Above all, keep calm. Stay home. Put out lights. Lie 
down. Stay away from windows. Do not say we are re
peating; we would rather repeat until we bore you than have 
you forget.

You can do all those things without any special equipment 
other than what you have now in your home.

You can help lick the Japs, with your bare hands, if you will 
do just those few, simple things.

Be a good fellow and follow instructions and keep well. Do 
not be a wise guy and get hurt.

6. YOU CAN HELP
Strong, capable, calm people are needed to man the volunteer 

services. If you want to help, there are lots of opportunities.
If you know first aid, and have a certificate, there is an imme

diate job for you. If you are a veteran, or a former volunteer 
or regular fireman, or policeman, there is work for you. If you 
have no special skills but are strong and husky, there is a job for 
you in rescue squads, road-repair units, or demolition and 
clearance squads. If you have and can drive a car, you may be 
needed for drivers’ corps. Older Boy and Girl Scouts over 15 
can help as messengers. Both men and women are needed.

Here’s how to get started:
If there’s a Civilian Defense Volunteer Office in your com

munity, call there and ask where to report. If not, call your 
local Defense Council or Committee, or the Chamber of Com
merce. Phone and ask where to report, rather than going in 
person.

There are people needed for—
Air Raid Wardens (men and women).
Auxiliary Firemen (men).
Auxiliary Police (men and women).
Fire Watchers (men and women).
Nurses’ Aides (trained women).
Emergency Medical Forces (men and 

women with Red Cross First Aid Cer
tificates).

Rescue Squads (men).

Road Ęepair Units (strong, husky men).
Demolition and Clearance Squads (strong, 

husky men).
Electrical Repair units (trained elec

tricians).
Decontamination Squads (strong men and 

women).
Emergency Food and Housing Units 

(women who can cook and serve).

Above all, keep cool. Stay home. Put out lights. 
Lie down. Stay away from windows. You can help!

S. OFFICE OF CIVILIAN DEFENSE, Fiorello H. LaGuardia, Director. Washington, D. C.
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KAISSi Pirmad.* Gruodžio. 1

uanios naiejimo uur 
Turi Būti Atidarytos!

Vienas karas — vienas 
tikslas: sutriuškinti fašiz
mą. Šio tikslo pasiekimui 
reikalinga visos tautos, vi
so krašto, visų žmonių plie
ninė vienybė.

Tą supranta visi, kuriems 
tikrai rūpi nugalėjimas fa
šizmo, laimėjimas šio karo 
prieš Vokietiją, Italiją, Ja
poniją ir jų pastumdėlius.

Amerikos Komun, Parti
jos Nacionalis Komitetas 
pasiuntė prezidentui Roose- 
veltui ir vyriausybei pažadė
jimą pilniausios paramos 
šiame kare. Ir nėra jokios 
abejonės, kad Amerikos ko
munistai savo pasižadėjimą 
ir pareigas pilnai atliks. Jie 
rems šį karą visa savo re
voliucine energija. Pama
tysite, Komunistų Partija 

- stovės pirmosiose eilėse vi
sose pastangose sutriuškina 
ti fašizmą.

Bet tuo tarpu tos parti
jos vadas Earl Browder 
nuteistas keturiems metams 
kalėjiman už menkutėlį 
technišką prasikaltimą i- 
mant savo vardu pasportą.

Ir jau apie dešimt menesių 
bus atsėdėjęs tos bausmės.

Kokia logika, koks išro- 
kavimas jį toliau laikyti ka
lėjime ir neleisti jam ak
tyviai dalyvauti šitoj gigan
tiškoj kovoj prieš fašizmą?

Nebeliko jokįo pateisini
mo. Tą pareiškė tūkstan-. 
čiai ir šimtai tūkstančių 
Amerikos žmonių pasirašy
dami ant peticijos. Tą pa
reiškė įvairiausios ameri
kiečių organizacijos, priim
damos šimtus rezoliucijų už 
išlaisvinimą Browderio.

Tik prezidentas vienas 
gali šitą garbingą žygį pa
daryti. Tik jis gali atida
ryti Atlantos kalėjimo du
ris ir sugrąžinti į kovingų 
Amerikos žmonių eiles šitą 
žymų, energingą kovotoją 
prieš fašistinę bestiją.

Be perstojimo mes turim 
kreiptis ir prašyti prezi
dentą Rooseveltą šitą žygį 
tuojau padaryti. Tegul jis 
išgirsta Amerikos žmonių 
balsą! ‘
Lietuvių Piliečių Komitetas.

ALDLD Reikalai 12-tam 
Apskrity)

šiame apskrityj, su pagelba 
kuopų, bus galima šis bei tas 
nuveikti ateinantį metą. 
t

Nors po konferencijai dar 
nedaug laiko prabėgo, bet ap
skričio komitetas jau net du 
susirinkimus turėjo.

Vėliausiam susirinkime bu
vo padaryti planai, kaip turė
sim įvykdyt kas buvo nutarta 
buvusioj konferencijoj, ir pa
likta apskričio valdybai išpil-. 
dytį.
• Čia bus ne pro šalį visoms 
kuopoms susipažint su mūsų 
južsimier uotais darbais atei
siančiam metui. Pirmiausią, 
esam nutarę surengt koncertą, 
kuris įvyks vasario 15 dieną, 
1942 m. šio koncerto progra
mos pildyme bus parsikviesta 
aukštai išsilavinę dainininkai 
bei dainininkės; taipgi bus 
Wilkes-Barre Lyros Choras ir 
kiti draugai (ges) iš šios apy-. 
linkės.

Kitas kuopoms žinotinas 
dalykas — tai pusmetinę kon
ferenciją esam nutarę sušaukt 
anksti pavasarį, pirm kol su
silauksim pilnai šilto oro. —.,

Įvyks, gegužės 17 dieną, 1942 
metais.

Tolesnė mūsų veikla bus — 
surengimas dviejų piknikų, t. 
y., vįeną. dėl apskričio, palai
kymo, kitą dėl dienraščio 
“Laisvės’\ Ir šie piknikai bus 
šiomis dienomis: apskričio 
piknikas bus birželio 14 dieną, 
o dienraščio “Lająvęs” rug- 
pjūčio (Aug.) 16 dieną.

Čia suminėtais reikalais jau 
rūpinamasi, bet suprantama, 
apskričio valdyba b.e pagelbos, 
kuopų tą viską negalės atlikti. 
Todėl dar sykį kviečiame su-, 
sipažint su mūsų padarytais 
planais dėl veiklos šiame ap
skrityj, Mes lauksim iš kuopų 
draugių ir draugų visokiausios 
paramos!

Taipgi atsikreipiam į visas 
kuopas ir kitas organizacijas 
susilaikyti tose dienose nuo 
savo parengimų. Visi gerai ži
nom, jeigu mes surengtume 
du piknikus, arba kitokius pa
rengimus tą pačią dieną, — 
pasekmių neturėtume. Todėl 
dar sykį prašome apie viską 
gerai jsitėmyti, kad vėliaus 
nereikėtų sakyt: “mes jūsų 
parengimų nežinojom.”

12-to Apskričio Valdyba.

spycių- nerašysiu p ūk uęrnup.a; 
žymętį tai, kad jįą pereitais 
metais bene tik pirmutines kal
bėtojas, kuris antį “steįčiaus” 
už.rupūžiavo ant sau nepatin
kamo. asmens.

Daugiaus apie pro-nacių 
kliedimą nėra reikalo rašyti. 
Reikia pagirti teisėjus, kurie 
pasakė geras prakalbas, nu
lenkdami Hitleriui galą, žino
ma, tas nelabai patiko, mūsų 
“čyfams,” kurie gal tik tuo
met pakeikia Hitlerį, kai tas 
neatsilaiko prieš Sovietų Rau
donąją Armiją.

Prie pabaigos reikia pažy
mėti tai, kad,, nežiūrint viso
kių kliedėjimu pro-naciškų 
šefų ir J U “gazietų,” abelpai 
žmonės nusistatę prieš Hitlerį 
ir jo “išlaisvintą” Lietuvą, ku
ri dabar yra svietui žinoma 
kaip Ošti and as.

This yea

Robert Lipton
■mi GIFT twrw

Girdėjęs.

701 Grand St
Brooklyn, N. Y.

Sutinku Kandidatuoti į SLA 
Sekretoriaus Vietą

Rochester, N. Y

(Gerb. “Laisvės” 
ja: šiuomi prašau 
“Laisvėje” šį mano 
reiškimą S.L.A. 
rinkimo reikalu.

Redakci 
patalpinti nauja energija, su nauju pa- 
viešą pa- 
viršininkų 
Kreipiuosi

Tamstų redakcijon todėl, 
iš tikrų šaltinių patyriau, 
mūsų organas “Tėvynė” 
talpina narių raštų, kurie 
liečia S.L.A. viršininkų klau
simą. Tad neturint kitos išei
ties—savo 4 rašinį siunčiu pa
šalinei spaudai. Už patalpini
mą iš anksto tariu ačiū.)

Prasidėjus S.L.A. viršininkų 
nominacijoms, d e t r o i t i etis 
Charles Martin, 13-to distrik- 
to organizatorius užklausė 
manęs, ar aš sutikčiau kandi- 
datuot į S.L.A. Centro sekre
torius. Atsakymą jam daviau, 
kad sutinku kandidatuot, jei 
kas nors mane nominuos. Už 
kiek laiko, laikraščiuose pasi
rodė Charles Martino atsišau- 
kimase į visas S.L.A. kuopas, 
kad nominuotų Stephanie Ma- 
sytę S.L.A. sekretoriaus vie
tai.

Brolis Martinas man pasa
kojo, kad tą atsišaukimą jis 
išsiuntinėjo visokiems lietuvių 
laikraščiams. Iki šiam laikui, 
“Laisvė”, “Vilnis”, “Dirva” ir 
“Keleivis” jau patalpino tą at
sišaukimą. Bet “Tėvynė” (mū
sų organas), ir “Naujienos” 
atsisąkė talpint. Dar neteko 
matyti kituose laikraščiuose. 
Ar jie patalpins tą brolio Mar
tino atsišaukimą^nežinia. Jei 
netalpins, tai pasirodys, kad 
yra kas tokio neaiškaus. Juk 
aš dar neprasižengiau 
prieš vieną organizaciją, nei 
prieš vieną lietuvių sriovę ar 
partiją. Nepriklausau jokiai 
partijai ir nedalyvauju jokioj 
politikoj. Esu visiškai bepar- 
tyvė, ir apart savo kasdieni
nio darbo, dirbu tik lietuvių 
pašelpinėse organizacijose, o 
ypatingai dabar S.L.A. 35?- 
roj kuopoj finansų sekreto
rium. Taip lygiai ir brolis 
Martinas, kuria parašė minė-’ 
tą atsišaukimą, nepriklauso 
jokiai partijai* ir tik daugiau-, 
šia darbuojasi S.L.A. gerovei. 
Tai kodėl pas tulus žmones 
pasireiškė baimė, kad aš ne
patekčiau S.L.A. Centro Val- 
dybon? Kodėl, ypatingai 
“Naujienos,” netalpino Marti
no atsišaukimo?

Patekus S.L.A. Centro Vai- 
dybon aš dirbčiau tik dėl S. 
L. A. organizacijos, dėl S.L.A. 
narių gerovės, kad mūsų or
ganizacija augtų ir stiprėtų. 
Vietoj priešintis, turėtų pa- 
remt mano kandidatūrą, nes

jie žino, kad aš esu jauna, su

kad 
jog 
ne- 
pa-

nei

sišventimu dirbti organizacijos 
labui.

Visi atkartotinai kalba, kad 
reikia kuodaugiausia įtraukti 
čia augusius jaunuomenės į 
mūsų organizaciją, kuodau
giausia jaunų naujų spėkų. 
Bet pasirodo, kad tos kalbos 
yra netikros. Tūli seni vadi- 1
narni veikėjai—nenori, kad 
nauji žmonės paimtų organi
zacijos vairą. Kodėl ? Kame 
paslaptis? Senieji (dabarti
niai) S.L.A. viršininkai, t. y. 
Pildomosios Tarybos nariai— 
nusiskundžia, kad 
daug darbo”, ir kad 
“labai sunku 
S.L.A. reikalus. Tai 
pasiliuosuot nuo to 
darbo”? Atsiranda 
kurie sutinka užimt 
kias vietas”, tai reikia ir leist 
jiems, tegul ir jie “pavargs
ta” per du metu, ir senieji 
viršininkai galės pailsėt. Aš 
esu viena iš tų, kuri visai nesi
bijau SLA darbo, ir man ne
bus jokio vargo, jei aš patek
čiau S.L.A. Centro raštinėm 
Manau, kad S.L.A. reikalus 
galėčiau tvarkyt vest nei 
kiek neprasčiau už kitus bu
vusius sekretorius^ ir gal dar 
už mažesnį atlyginimą (algą) 
ir už mažesnes visokias extra 
išlaidas .

Kandidatuojant S.L.A. sek
retoriaus vietai, ir jei būčiau 
išrinkta,—mano tikslas yra :

1. Dirbt visų S..L-A. narių 
gerovei, nesikišant į jokią po
litiką, bei kitų organizacijų 
reikalus.

2. Prižiūrėt visą S.L.Ą. tur
tą, kad mūsų organizacija 
stiprėtų, finansiniai, ir kad ne
reikėtų uždėt nariams extra 
mokesčių.

3. Vengt visokių išlaidų, be 
kurių galima apsieit, o neiš-, 
vengiamas išlaidas stengtis su
mažini.

4. Prižiųrėtį ir visų kitų da
romas išlaidas, kad tokios iš
laidos atątiktų reikalui arba 
padarytam žygiui.

5. Stengtis kuodaugiausia 
pritraukt čia augusio lietuvių 
jaunimo, kad jie įstotų į S.L, 
A-,, ir kad įstoję būtų organi
zatoriais, kuopų pirmininkais 
ir sekretoriais, ir taipgi, kad 
apsiimtų ir būtų išrenkami 
S.L.A. Pildomojon Tarybon.

6. Visi S.L.A. nariai tuvi tu
rėt teisę pareikšt savo nuomo
nes per mūsų visų ofganą 
“Tėvynę”, o ne tik vienas re
daktorius. Tuomet nereikės 
S.L.A. nariams kreiptis paša-

yra labai 
j iems 

tvarkyti—vest 
kodėl ne
sunkaus 

žmonės, 
tas “sun-

DLK Gedemipo Draugystės 
Metinis Susirinkimas

Gruodžio 5 d,,. savoje sve
tainėje, atsibuvo metinis val
dybos rinkimo 1942 metams 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir draugiškas - 
vieningas. Iš susirinkusių buvo 
matyti pasiryžimas išrinkti 
valdybą, kuri ves draugijos 
reikalus nariams pageidauna- 
mu keliu.

Rinkimai
Pirm, išrinktas Jurgis šve

das vienbalsiai.
Pagal draugijos konstituci

ją, vice-pirm. su iždininku 
renkami pusmetiniame susirin
kime; tai vice-pirm. J. Gude- 
ievičius ir ižd. M. Gedraitis 
pasilieka.

Protokolų, rast, išrinktas J. 
Ivonaitis; fin. rašt. tas pats — 
G. Daukas; profin. rast. — 
M. Saverinas; kontrolės komi- 
sijon išrinkti tie patys — V. 
Lastauskas ir Carl Anderson; 
direktoriais — St. Kaurakis 
(buvęs) ir J. Miller; maršal
ka — A. Bartašius; korespon
dentu — B. černauskas.

Visa valdyba yra ilgų metų 
nariais draugijoje ir turi paty
rimo vedime reikalų.

Iš narių reikalingas koope- 
ravimas su valdyba.

Kaip visuomet,, taip ir šie
met Gedemino Draugija ren
gia balių pabaigti senus ir pa
sitikti Naujus Metus. Tai įvyks 
gruodžio 31 d., savo svetai
nėje.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti minimam baliuje.

17 d., Gedemino sve- 
įvyks 5 lietuviškų 
(Gedemino,. LPS 11

Sausio 
tainėje 
draugijų 
kp., Sūnų ir Dukterų, Politiš
ko Kliubo ir LDD 50 kp.) 
karienė Sovietų medikalei 
galbąi.

Dalyvaukite visi.
B. Černauskas, 

Gedem. Dr-jos Koresp.

va-
pa-

SCRANTON, PA.
Dar Apie “Prezidento” 

Misiją
Neišpasakytai išbūbųytas 

Žiavįmas į Scrantoną išėjo mb 
“prezidento” Smetonos atva- 
T1.' - — ■■   -—*..■■■—■ ■   

linen spaudon su visokiais 
S.L.Ą. reikalais, ir tuomet iš
nyks. visi slapti komitetai su 
visaip kandidatų “sleitais”. 
Darykim viską atvirai,, teisjn- 
gai ir nuoširdžiai. Nebijokim 
viešai pasirodyti ir kas reikia 
pasakyt taip, kaip nebijojo 
brolis Martinas parašyt atsi
šaukimą, ir pasiųst visiems 
laikraščiams.

Dėl S.L.A. gerovės,.
Stephanie Masytė.

Detroit, Mich.

zernai, nežiūrint to, kad čia 
esanti traicė su keliais savo 
pamočninkais nėrėsi iš kailio, 
kad padarius “big show.” Tie 
žmonės manė, kad parsigabe
nę “prezidentą”, juomi užhip
notizuos visus lietuvius, juos 
sutraukdami į savo jomarką, 
ir tuomi pasidarys sau politiš
ko kapitalo, o su juomi galės 
girtis tarpe šio miesto politi
kierių, kad, ve, Scrantono lie
tuviai “su mumis.” Bet išėjo 
atbulai: Scrantono lietuviai 
neatėjo. Susirinko, tiesa, smal
suolių, kurie norėjo .išgirsti, ką 
nacių prieteliai jiems “papo- 
rys.” Gi likusieji namie, mato
mai, nematė reikalo savo lai
ką gaišinti.

Reikia stebėtis, kad dar 
randasi žmonių, kurie tą gai
valą dar ir šiandien vadina 
prezidentu, kai pasaulis žino, 
kad tas sutvėrimas buvo ar
šiausios rūšies diktatorius, ne 
tik Lietuvos liaudį apiplėšęs, 
bet dar susitepęs darbininkų 
ir ūkininkų kraujui' To gal 
nemato tik tie, kurie nenori 
matyti !•

Apie kaikuriuos tų ponų nę;- 
pasiaekįmus jau buvo pirmiau 
rašyta “L.” iv jų neminėsiu. 
Čia pažymėsiu tik nekuriųos 
dalykėlius, t u r i n čius kiek 
svarbos.

Visų pirmiausia, šio miesto 
pro-nacįški “čyfai” melavo 
vietiniams teisėjams, kuriuos 
sukvietė į tą “show”, kąd Sme
tona yra Ųietuvęs prezidentas. 
Išeitų, kad jis buvo išrinktas 
per Lietuvos liaudį.

Kuomet tas gaivalas lydi
mas vietinių ponų pro publi
ką ėjo prie kalbėtojų stalo, 
tai daugelis, publikom ■ sustojo, 
bet didesnė dalis nesijudino iš 
savo kėdžių. Iš to galima 
spręsti, kiek jis šiame mieste 
turi savo “garbintojų.”

Vakarą atidarė vienas iš na
cių baltinto  jų. Jis taip, kaip ir 
daugelis Qoebelso agitatorių, 
neiškentė, uesustaugęs: “Lietu
va baisiai nukentėjo nuo rusų 
-mongolų.” Paskui nutilo,, ir 
tįk po- valandėlei, nenoromis, 
pasakė: “Dabar nuo vokie
čių . ...”

Ąįdvąį^doij w to,, kas da-- 
bar dėdasi ^yiętą-^acių kare, 
ir kokią policiją užima Sųv, 
•Valstijos su prezidentu Roosę- 
veltu priešakyj, tai tokis ano 
pono vėpliojhnas kaip, tik ir 

: parodo, kam jis tarnaują. Gal 
ibūt, kad ir ji# nekartą pasi
piktino tuomi, kaip ameriko
nai lietuvius pravardžiuoja 
“polenderiaįs,“ bet dabar patą : 
tą bradą surenka ir drabsto 
kitus. Gal tai išmoko nuo, savo < 
dvasios vadovo, su kuriuomi 
viename suole sėdėjo. Ne pro 
šalį bus priminti ir tai, kad 
tas dvasina vadovas i^i pasa
kė spyčių, labai užriėsdamas 
galvą ir atsiloŠ&amas. Apie jo

Wilkes-Barre, Pa.
I ---- —
Šis Tas Iš L.L.D. 43 Kuopos 

Veiklos
Gruodžio 7 d. įvyko šios 

kuopos susirinkimas.
Kaip metiniam susirinkime, 

tai ir narių gerokas skaičius 
dalyvavo. Kuopelė paaugo 
daugiau vienu nariu, nes šia
me susirinkime prisirašė nau
ja draugė,—A. Kaspariene.

Kai bus daugiau narių kuo
poje, tai ir veikla bus geres
nė.

Apskričio reikaluose mūsų 
delegatė davė gerą raportą 
iš atsibuvusios 12-to Apskri
čio metinės konferencijos. Ra
portą draugės ir draugai iš
klausė ir vienbalsiai priėmė.

Taipgi buvo duotas raportas 
ir iš Apskričio valdybos veik
los,—kiek kas buvo nuveikta 
po metinės konferencijos.

Šiame, kaip metiniam su
sirinkime, ir kuopos valdyba 
buvo renkama 1942 metams. 
Išrinkta organizatorius, iždi
ninkas, protokolų rašt., kny
gius ir korespondentas. Atro
do, kad kuopos valdyba bus 
darbšti, i.r šią kuopą bus ga
limą pakelti narių skaičium.

Lapkričio 30 d. ši kuopelė 
buvo surengusi parengimėlį 
dėl medikalės pagalbos su
žeistiems Sovietų Sąjungos 
kariams. Parengimėlis pavyko 
gerai.

Čia gyvuojančios kitos kuo
pos turėtų neatsilikt nuo to
kių parengimų, — kiekvienas 
sukeltas doleris tam 
bus labai įvertintas.

DEAN
15 jewels . . . $2473

CAMBRIDGE 
15 jewels . . , $29^5

PATRICIA
17 (ewelt . . . $2475

BEATRICE 
17 jewels . . .

Apart kitko didelis pasirinkimas religinių daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

SKELBKITES “LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga 

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.tikslui

Šioje apylinkėje 
galima sakytį, visai 
vieni gauna porą dienų į sa
vaitę išdirbti, o kiti nei tiek 
negauna.

Kuopos Koresp.

darbai 
sustojo

Wilkes

labai nu- 
ir vėl at-

Mano. Įspūdžiai iš Svečiąvimo- 
si piynopMth’e ir 

BĮarre
Čionai m,alkieriai 

sisk-undžia, kad jie
jaučia didelę bedarbę, nes ir 
vėl pradeda dirbti tik po ? 
dienas i savaitę. Tai, esą, bus 
labai prastos Kalėdų šventės.

Lapkričio 30 d., sekmadie
nio vakare, čia įvyko gražus 
parengimėlis, kurį surengė 
ALDLD 43 kp. Šio parengimė- 
lio tikslas, yra gražus tuomi,. 
kad likusis pelnas yra skiria
ma? pagalbai Sovietų Sąjun
gos kovotojams prieš banditiš
kąjį' fašizmą.

Kadangi šioj apylinkėj man 
teko svečiuotis, tai ir aš, su 
savo, drauge Ona, kuri čio.nai 
turį giminių ir daug pažįsta-, 
mą ir draugų, nuėjau į virš 
minėtą pąręngimėlį. Na, i.r nę-- 
apsirikau,, nes susitikau, virš 
šimto progresyvių lietuvių, su 
kuriais teko, kalbėtis ir susipa- 
įžintj.

Pirmiausia, teko susipažinti 
su drg. Visockiu, dienraščio., 
“•Laisvės” bendradarbiu. Tai 
.malonus, draugas,- su kuriuo 
yra ko. pasikalbėti. Vėliaus te- 
iko. kalbėtis ir su drg. Vilkeliu, 
Drg. Vilkelį-Bijūną, aš pažįs
tu seniai, bet jis mane jau 
buvo pamiršęs, nes jau apie 
2,5. metaL kaip mum teko ma
tytis organizacijų konferenci- 

I (Tąsa 5-me pusi.)

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

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

vakarienė. 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

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 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
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 liosavimuį 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 20Q, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ĘNRIGH tonikas, BONGQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Natųrališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gę.zųx Garlįę 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 degtini tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokito 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.

- Tel.: EVergreen 8-980B

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs Šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Penktas^puslapis

prie

Worcester, Mass.

Le VANDA
Dr. J. J. Kaškiaučius

Susninkų Jurgis. 0

Montello, Mass

SKAITYTOJŲ BALSAI Į

laidotuvei

Brooklyn, N. Y

BELL BAKING

ten

įvyks

Ot

nemoka- 
miesto.

“Grigu- 
ir Broo-

NOTARY
PUBLIC

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

suvaidin- 
buvo su- 
be ma-

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijini

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

dernišką patarnavimą.

natūraliai.
žiūrovai žmo-

ne-
ne-
nuo

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

Karas, 
įvykti, pa- 
paskutinis 
pavergimo 
jeigu kur

tikrai, 
ne tik
nekurtos ir chorisčių
Mariutės ir Grigučio,

a

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

kiekvieną ' trečiadienį, vaka
rais. Dainas mylinčius pra
šom ateiti prisirašyti prie cho
ro. Įstojimas veltui—mokes
čių nėra.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdą šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

, K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME I NAMUS.

Lie. No. L1030

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAII F. W. Siūdins * 
(SHALINSKAS)

| Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

......-i-, u.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems jiašarvotl dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

'• J sJc*- ? t. Y » {’.
: ? . .i-'-.'
o*?A <

> UNION LABEL

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Žmonės Verkė. . .
Sekmadienį, gruodžio 7, 

Lietuvių Svetainėje ant Endi
cott St., buvo suvaidinta ope- 

kuri užsibai-

•Ip’-’- ■ ’* 
•v.’ •>

£■ a

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

pT Pirm a d.,' Gruodžio; 15^ 1941 
....- - — .*■ ** .. į '

'* ’ .'A ;Z \ ; U

Medicinos Daktaras Kviečia
Lietuvius Talkon

;5,Ąi^is,y,N

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

* t’.h • * . , i f r*, ą; . a

Suteikiam garbingas

I $150
1 Koplyčias suteikiam
& mai visose dalyse
■ Tel. Virginia 7-4499

■ ■

'* ’.‘į
t i ■ .‘t r'
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Manau, šiame taip svar
biame momente, kad ne vie
nas ar dešimts, o milionai 
jaunų, tvirtų, sveikų žmo
nių gyvybių yra aukauja
ma karo lauke, niekas ne- 
drys atsisakyti ateiti ir iš
tiesti pagelbos ranką su
žeistiems.

Ar tu, lietuvi-lietuve, ži
nai, kad netik karo lauke 
sužaloja žmogų, bet ir čia, 
Amerikoje, lietuviška visuo
mene yra nuodijama Hitle
rio agentų. Nenuodija ir 
nežaloja tavo kūno dalių, 
bet nuodija ir žaloja tavo 
sielą ir protą. Kad nepasi- 
davus savęs užnuodyti, su
žaloti sielą ir protą — “Vil
nis” išleido antidoto vaistus 
(prieš užnuodijimo - sužalo
jimo vaistus).

Tie prieš užnuodijimo-su- 
žalojimo vaistai yra dvi 
mažytės knygelės: 1. Laiš
kai iš Lietuvos ir 2. Vieny- 
kimės Sutriuškinimui Hitle- 
rizmo.

Kiekvienas lietuvis ir lie
tuvė, kurie nori saviesiems, 
artimiesiems giminėms su
teikti pagelbą, turi būtinai 
patys susipažinti pagrindi
niai ir pasistengti supažin
dinti lietuvišką visuomenę 
su tikrenybe buvusios Lie
tuvoje padėties su dabarti
ne padėčia. 1) Buvusios Lie
tuvos per p. A. Smetonos

Pergyventi!
Mes gyvenam tokioj gady- 

kurioj milijonai žmonių, 
visose žemės rutulio da- 
lieja savo kraują,— au- 
gyvybes karo laukuose, 

milijonai, kurių karas

nė j, 
veik 
lyse, 
koja 
Kiti
tiesioginiai neliečia, bet ir jų 
padėtis pasibaisėtina: jie su
sikrimtę, pikti, nervuoti, kož- 
ną valandėlę gaudo žinias, 
klausinėja vienas kito: “Kaip 
eina karas? Ar dar fašistų 
ordos nesumuštos? Kaip seka
si Raudonajai Armijai? Argi 
jau ji neatsilaikys prieš Hitle
rio razbaininkų gaujas?!...”

Tai kasdieninės aimanos 
Amerikos gyventojų.

Teisybė, yra ir tokių, ku
rie trokšta fašizmo laimėjimo; 
bet tokių visai mažas nuošim
tis.

Tarpe tų milijonų nelaimin
gų randamės ir mes, lietuviai; 
tūkstančiai mūsų labai susi
rūpinę savo gimtinės krašto 
likimu, savo brolių, seserų, gi
minių ir visos Sovietų. Sąjun
gos žmonių likimu. Tie mūsų 
nieku nekalti, toki mums buvo 
draugiški, mandagūs, ir kož- 
nam 
vo. 
nais 
čias

žmogui tik gero iinkėda- 
O dabar—jie turi milijo- 
žūti, kiti baisiausias kan- 
perkentėt.

Tai tokios mintys dabar 
kankina kožną lietuvį, išski
riant kelis judošius. Ar mes 
gulam, ar keliam, bet niekad 
jos mūs neapleidžia. Net ir 
tada, kai nueini ant poilsio į 
lovą, tai 10 kartų turi apsi
versti, kol šiaip bei taip pra
dedi užsnūsti. Ir vos pasine- 
riam sapnų pasaulyj, štai tu 
vėl jau gyvas; ir vėl kyla 
klausimas: dėl ko žmonės 
taip turi vargti,—savo kraują 
ir ašaras lieti? Kodėl tie fa
šistų legijonai taip ilgai 
susipranta, ir tam viskam 
padaro galo? Juk viskas 
jų priklauso!

O visgi, draugai, kaip

giedrūs; tautos, kurios dabar 
trempiamos ir žaginamos 
žiaurūnų, kanibalų, bus lais
vos,—laisvos kaip niekuomet! 
Maloni saulutė savo viską gai
vinančiais spinduliais apibers 
Europos žemelės krauju per- 
tvinusią krūtinę; pasikvietus 
savo geriausį draugą vėjelį,— 
jie abu—išgydys gilias žeme
lės žaizdas; išdžiovys tuos 
klanus kraujo, nušluostys aša
ras nuo suvargusių /žmonelių 
veidų.

Tuomet jau patys žmonės 
žinos, kaip apsivalyti nuo fa
šistinio purvo. Tada sužydės 
meilė ir broliškumas tarpe 
pasaulio tautų ir rasių.

Šis karas, tikriau pasakius, 
yra persiėmimas tarpe seno
jo ir naujo pasaulių: kuriam 
jų teks egzistuoti, o kuriam 
pasitraukti. Senasis pasaulis 
jau įtikino didžiumą šios pla
netos žmonių, kad jis yra be
širdis, rūstus, kruvinas, mela
gis ir baisiai nedoras senis! Ir 
kaip tokis, jau nusmerktas 

. pastumdėlis po- pražūčiai, turi pasitraukti!

Lie- 
Su-

viešpatavimo laikotarpį; 2) 
Vienmetinė Lietuvos padė
tis su Tautų Tarybom iš
vien einant; ir 3) Dabarti
nė Ostland (Lietuva) 
Hitlerio.

Knygelės “Laiškai iš 
tuvos” ir “Vienykdmės
triuškinimui Hitlerizmo” 
aiškiai išdėsto buvusią pa
dėtį Lietuvoje. Dabartį ga
li apčiuopiamai matyti, nes 
net vardas Lietuva išbrauk
tas.

Tavo broliai-sesės jau ne 
lietuviai, o ostlandiečiai. 
Supranti, ką tai reiškia? 
Tavo brolis, sesuo ir arti
mieji giminės tapo pastum
dėliais Hitlerio! Taip lygi
nai, kad buvai prieš 70 me-

no ir kunigo klebono.
Ar atgal nori grįžti į 

baudžiauninko padėtį? Jei 
ne, tai nusipirk aukščiau 
suminėtas knygeles ir jei 
dar turėsi atliekamą centą- 
kitą nusipirk knygelę p. L. 
Prūseikos parašytą: Išdavi
kai, tik 15c. Tas knygeles 
gali gauti: “Vilnis,” 3116 
So. Halsted St., Chicago, Ill.

Įsigijęs tas tris knygeles 
atydžiai išlėto perskaityk ir 
giliai pasvarstyk. Sužinosi, 
su kuo susidėti ir kuriai ka
riaujančiai pusei turi teik
ti pagelbą iš širdies ir iš 
peties.

Dr. A. L. Graičūnas.

Lai važiuoja jis sau į ka
pus, — jo niekas- negailės! 
Jo vietą užims jaunas, gra
žus ir laisvas pasaulis, kuriam 
nebus tokių kruvinų skerdy
nių, nebus verginio ir niekini
mo kitų tautų; jame žmonės 
gyvens ir džiaugsis i 
ir meilėje.—Oro, žemės ir 
vandenio užteks visiems žmo
nėms.

Gruodžio 6 d., Liet. Tau
tiškam Name įvyko LDS 67 
kp. vakarienė, žmonių buvo 
nedaug—apie šimtas.

Žolynas.
Nuo Redakcijos. Draugo 

platesnį aprašymą apie kon
certo progamą nedėjome, nes 
apie tai kitas asmuo parašė 
pirmiau.

tokį puikų ūpą, kurį įgijo ma
tydami taip šauniai ;
tą opertę. Iš tikrųjų, 
vaidinta artistiškai, 
žiausios klaidos.

Man teko matyti 
tį” ir Philadelphijoje, 
klyų-e, ir Bostone—aš niekur 
nemačiau, kad taip būtų su
lošta ir sudainuota, kaip šį 
sykį. Nors ir pereitą žiemą tas 
pats choras ir tie patys artis
tai buvo, bet negali prilyginti 
prie šio sykio. Jei pats ukrai- 
nų autorius būtų matęs šį lo
šimą ir girdėjęs dainavimą,— 
džiaugtųsi savo kūriniu. Ypač 
šį sykį Tamas, Mariutė ir Mit
rius daugiau negu atsižymėjo. 
Primygtinai publika reikalavo 
atkartoti “Sirpsta noksta avie
tėlės...”, bet, mat, čia ne 
koncertas, tai ir nebuvo at
kartota. Laike pertraukų mū
sų jaunos artistės—Dolores
Staliulioniutė ir J. Latviutė 
linksmino publiką savo puikia 
muzika. Už gražią muziką

nebūtų, bet mes neturime pul
ti stačiai desperacijos glėbin... 
Kiekvienas žmogus turi žinot 
ir suprasti, kad šitas praga
ras, kokį dabar vykina bar
barai fašistai ilgai tęstis nega
lės,—jis yra tik laikinas. Apja- 
kėliai kruvinųjų fašistų legi
jonai sparčiai eikvojasi, ir ne
reikės—man atrodo,—-taip jau 
ilgai laukti, kol iš to devynia- 
gąlvio fašistinio smako liks tik 
dvokianti griaučiai! 
kuris kartą turėjo 
sibaigs,—tai yra, 
plėšimo ir tautų 
karas; ir po jo,
įvyks karas, tai tik atskirose 
šalyse,—tarpe darbo ir kapi
talo. O tuomet padangė, kuri 
dabar taip sunkiai alsuoja tik 
ugnimi ir sieros dūmais, pra-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE in hereby given that License No. : 
EB 2885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3230 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County of ! 
Kings, to be consumed on the promises.

EDWARD LOEFFLER
3230 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Lincense No. I 
RL 8125 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 1358 Broadway. Borough of ' 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT ROSZKOWSKI 
Bushwick Tavern

1358 Broadway Brooklyn, N. Y.

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 daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

(293-294)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Liuosbės Dailės Ratelis
Linos. Dailės Ratelio kon

certas, įvykęs lakričio 29, ge
rai pavyko, po vadovyste G. 
Steponavičiaus, gražiai pasi
rodė su dainomis. Reikia pri
pažinti didelis kreditas ch. 
mokytojui, kad taip trumpu 
laiku gerai sumokino.

Duota koncerte programa 
visi pasitenkino.

Choro praktikos įvyksta

retė “Grigutis”, 
gė verksmais.

Verkė 
Verkė 

nes, bet 
—verkė
ir keikė tą nenaudėlį Tarną 
(ne už lošimą, bet už jo in
trigas). Bet labiausia pasipik
tinta fašizmu. Mat, baigiant 
lošti, Su v. Draugijų pirminin- 

... . i kas J. Skliutas pranešė pub- 
.J likai (kurios buvo pilna mu

sų didelė svetainė), kad Ja
ponijos fašistai netikėtai už
puolė mūsų, Suvienytų Valsti
jų, teritorijas ir žudo jau mū
sų piliečius. Pravirko motinos, 
kad jų sūnams reikės eiti gul
dyti galvas ant aukuro pra
keikto fašizmo; verkė jaunuo
lės savo vyrų ir mergaitės— 
savo brolių.

Pagadino ta žinia visiems

gavo gražių aplodismentų iš i kas 
publikos. O choro mokytoja J. 
Karsokienė iš priadžių lakstė 
pas vieną, pas kitą ir nervavo- 
si, bet kaip pamatė, kad vis
kas eina “kaip iš pypkės”, tai 
nusiramino ir pralinksmėjo. 
Ne viena didelė kolonija gali 
pavydėt worcesteriečių lietu
vių meniškoms spėkoms.

Wilkes Barre, Pa.
(Tąsa nuo 4 puslpio) 

jose bei jų parengimuose. Čia 
mum buvo malonu pasikalbėti 
apie praeitį ir dabartį. Tai pu
sėtinai plačiai n u s i manąs 
draugas apie politiką ir abel- 
nai darbininkišką., judėjimą'. 
Toliaus patyriau, kad virš mi-

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

BRIDGEPORT, CONN

U* ;[

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

nėti draugai, yra vadovauja 
mose organizacijų - (ALDLD ir 
Lyros Choro) rolėse, šie drau
gai man pasakojo, kad ALD 
LD 43 kuopa lig šiol buvo pu
sėtinai silpna, net ir susirinki
mai buvo laikomi draugų stu- 
bose, bet jų pasidarbavimu ir 
visų narių, pritarimu, susirinki
mai tapo perkelti į progresy
vių lietuvių kliubo svetainę, 
kas manoma pakeis organiza
ciją ant daug aukštesnio laips
nio. Ne tik aš pageidauju, bet 
kaip patyriau, tai ir Wilkes 
Barrio ir apylinkės progresy
viai lietuviai pageidauja, kad 
draugas Vilkelis laikytųsi tei
singoj linijoj, nes jis yra svar
bią rolę lošiantis draugas.

Taip pat teko patirti, kad 
čia progresyvių lietuvių kliu- 
bas labai gražiai gyvuoja, nes 
yra geroj vadovybėj. Čia teko 
susipažinti ir su kliubo tvark- 
vedžiu drg. Karalium. Tai yra 
jaunas vyrukas, čia gimęs, 
bet labai sumanus ir simpatiš- 

progresyviam judėjimui 
V. Žilinskas.

K RIS LAf
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

bendradarbį? Jie turi pasiaiš
kinti, kodėl jie talpino pro- 
naciškas Ancevičiaus kable- 
gramas, kurių atsiuntimo kaš
tus padengdavo Hitleris?

šitie tų vyrų santykiai su 
Berlynu svarbu žinoti Ameri
kos lietuviams.

Prezidentas Roose veltas at
sikreipė į visus laikraščius su 
prašymu susilaikyti nuo talpi
nimo nepamatuotų, neparem
tų žinių, paskalų, perdėjimų 
ir tt.

Kas liečia dienraštį “Lais
vę”, mes stengsimės preziden
to prašymą išpildyti šimtu 
procentų.

Mes iš širdies ir visomis sa
vo pajėgomis remiame ir rem
sime šitą talkininkų karą prieš 
hitlerinę pabaisą, prieš fašis
tinę Ašį.

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.
P. S. SEKATE MUSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

v •ixVoto jj

Telefonas EVergreen 8-7047.

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

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

Tel. Market 3-4196
DABAR RODOMAS

Pirmas Rodymas Newarke 
Sovietų Filmų Triumphas 

“Wings of Victory” 
Taipgi: ‘GOLDEN MOUNTAINS’ 

Populiarės kainos.
Nuolatinis rodymas nuo 12:30.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymų

Telephone
STagg 2-5043

VIENINTELE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

l&W.

J

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 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St, Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., BroadUay Line

, Tel, Glenmore 5-6191
—rf

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

į

thi luur

į »

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama poliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake. I 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, StdlleH 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. a

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

Varpas Bakery, 3640 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SCNAI
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R 1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA 

Telefonas Poplar 411°
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Kur gi tie Mūsų Broliai ir 
Seserys Lietuviai?

Dešimtimis tūkstančių New 
Yorko žmonės stoja į Civilinio 
Apsigynimo frontą. Jau keli 
šimtai tūkstančių susirašė.

Bet kaip su lietuviais? 
jie rašosi?

Man atrodo, jog labai,
bai mažai. Prieš kelias dienas 
man teko dalyvauti apsaugai 
nuo orlaivių wardenu susirin
kime. Susirinkimas įvyko di
džiulėje Armory ant Lynch St.
ir Marcy Ave. Susirinko arti ; miestą, griauti ir deginti na- 
tūkstančio vyrų ir moterų. i mus.

Ar

la-

Ar žinote, kiek ten lietuvių 
buvo ? Ogi viso labo tikrai 
trys — aš ir dar du.

Vadinasi, kol kas lietuviai 
tebemiega ir tikis, kad kiti 
žmonės juos apsaugos ir iš-

♦
gelbės nuo priešo orlaivių.

Laikas mums lietuviams su
prasti grūmojantį pavojų ir 
savanoriai stoti į apsigynimą. 
Bus jau per vėlu, kai priešo 
orlaiviai pradės bombarduoti

Dalyvaukite Williamsburg©
Apsigynimo Konferencijoje
Penktadienį šioje vietoje 

skaitėte pranešimą, kad Wil- 
liamsburge yra šaukiama ap
sigynimo konferencija. Ją šau
kia amerikiečių laikinai suda
rytas komitetas. Kviečia visas 
organizacijas atsiųsti delega
tus.

Konferencija įvyks trečia-

kare, Public Library, ant Divi
sion Ave., prie Marcy Ave.

Laikas labai trumpas ir ne 
visos organizacijos galės lai
kyti susirinkimus ir ten išrink
ti delegatus. Tad reikia orga
nizacijų valdyboms pasitarti 
ir paskirti delegatus į konfe
renciją.

Ši konferencija išdirbs pla
nus suorganizavimui Williams- 
burge masinio apsigynimo.

Labai svarbu liet uviams 
skaitlingai ir aktyviai daly
vauti šioje konferencijoje.

Pabaltijos Žmonių Atstovų 
Telegrama Rooseveltui, Hull

pa-

išvertus tele-

išrinkti ame- 
estoniš-

t

Kailiasiuvių Unijos
Pirmininkai bus

Wardenais

Šį Vakaro Madison 
Square Garden 

Mitingas
Kailiasiuvių Unijos distrik- 

to taryba patvarkė, kad visi 
unijos dirbtuvių pirmininkai 
bus savanoriais “air raid war- 
denais.” O tokių pirmininkų 
yra daugiau kaip 1,000.

Konsilmano Cacchione 
Pareiškimas už Italus

šį vakarą, pirmadienį, 
dison Square Garden milžiniš
koj svetainėj yra CIO unijų 
šaukiamas masinis susirinki
mas apvienijimui organizuotų 
darbininkų karo pastangoms. 
Tarpe daugelio kitų kalbėtojų, 
kalbės majoras LaGuardia ir 
gubernatoriaus pagelbininkas 
Paletti.

Ma-

Pirmad., Gruodžio 15, 1941

Už Browderio LaisvęAš Irgi Pridedu Savo Balsę
Gruodžio 12 dienos “Lais

vėje” vietinėse žiniose tilpo il
gokas straipsnis apie Brookly- 
no lietuvių vienybę. Aš pilnai 
pritariu to Piliečio išreikštai 
nuomonei ir manau, kad tasai 
masinis lietuvių susirinkimas, 
kuris įvyks gruodžio 21 d. ir 
kurį šaukia Komitetas Ameri
kai Ginti ir Lietuvai Laisvinti 
turėtų būti pirmas didelis žy
gis prie tokios vienybės pasie
kimo.

Aš manau, kad dabar visa 
padėtis labai pasikeitė. Dabar 
jau kiekvienas lietuvis turi ak-1 mą.

tyviai dalyvaut tokiam judėji
me, kuris turi už tikslą ginti 
Ameriką ir padėti talkinin
kams laimėti šitą karą prieš 
nacizmą. O kaip tik tokiam 
judėjimui padėjo pamatus į- 
vykusioji Brooklyn© ir apylin
kės lietuvių konferencija.

Todėl ir aš nuo savęs kvie
čių visus lietuvius dalyvauti 
gruodžio 21 dienos susirinki
me ir parodyti visų lietuvių so
lidarumą šitoje karo valando
je. Parodykime šiam kraštui 
savo lojališkumą ir nuoširdu-

Jonas.

Labai didelės Hearn’s krau
tuvės darbininkų unijos loka- 
lo 1250 viršininkai pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui pra
šymą atidaryti Atlantos kalė
jimo duris ir išlaisvinti Earl 
Browderj. Unijistai sako, kad 
išlaisvinimas Browderio pa
stūmėtų pirmyn pasiekimą 
pergalės prieš hitlerizmą ir 
Japonijos imperializmą.

Užmušė Savo Motinos 
Meilužį

Lai gyvuoja Amerikos žmo
nių tautinė vienybė!

Lai gyvuoja mūsų garbingo
sios Jungtinės Valstijos ir jos 
talkininkės šitoj didžioje ko
voje prieš piktąsias fašizmo 
spėkas ir už visų tautų ir žmo
nių laisvę!

Konferencijos
Pirmininkas Mr. Nook
Sekretorius Haikkenen.

MIRE
County 
Jackai- 
gyvenęs

Naujai išrinktas brooklynie- 
tis konsilmanas Peter V. 
Cacchione išleido pareiškimą 
dėl karo su Italija ir Ameri
kos italu atsinešim©. Peter V. 
Cacchione nurodo, kad milži
niška Amerikos italų dauguma 
nuoširdžiai rems Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų Sąjungos 
karą prieš fašistinę Ašį. Jis 
sako, kad Amerikoje gyvena 
per šešis milionus italų ir iš 
jų tik saujalė apgautų ir fa
šizmo sugadintų trokšta Hitle
riui ir Mussoliniui laimėjimo 
šiame karo.

Griežtas Prisakymas
Visiems Motoristams

Nekraukite Maisto, nes 
Jo Užteks Visiems

Atsirado tokių žmonių, ku
rie tiki gandams ir pradėjo 
pirkti ir krauti maistą, žino
ma, perka tokį maistą, kuris 
ilgai nesugenda. Federalis ko- 
misionierius Olmstead pareiš
kė, kad niekas neprivalo mais
tą krauti, nes maisto šioje ša
lyje visiems bus užtenkamai. 
Stoka maisto niekam negrū- 
moja.

Tiesa, kad Amerika 25 nuoš. 
maisto suteikia Anglijai, ta
čiau dėl to Amerikos žmonės 
nenukentės.

Policijos komisionierius Va
lentine išleido sekamą griež
tą patvarkymą, kurio turi pri
silaikyti visi automobilių ir 
trokų vairuotojai:

Kai išgirsite alarmą, tuojau 
turite sustabdyti automobilių 
bei troką, žinoma, prisukus 
prie šaligatvio. Išlipę iš maši
nos jieškokite pastogės.

Kurie vairuojate trokus, ku
riuos gabenama eksploduojan- 
ti medžiaga, kaip gazolinas ir 
tt., turite tubjau trokus nuvež
ti į atviras vietas, toliau nuo 
namų, ir palikti.

Traukiniai ir gatvekariai 
važinės, išskyrus tik tas vie
tas, kurioms grūmos tiesiogi
nis priešo užpuolimas.

Jaunuolis Alfred Ames už
mušė draugą savo motinos po
nios Alice Ames. O tas jos 
draugas buvo tūlas Freeman. 
Sūnus sako, kad Freeman su
sibarė su jo motina, kaltinda
mas ją neištikimybėje. Dėlei 
to Ames ir nudėjo Freeman, 
paleisdamas jam galvon kul
ką.

THIS YEAR

levas Užmušėjas
Džiūrė pripažino kaltu ant

ro laipsnio žmogžudystėje 
Louis Repouille, kuris nužudė 
savo nesveiką sūnų. Jis prisi
pažino, kad jis 13 metų 
užmušė bet sakė, kad 
padarė iš mielaširdystės.
ščiausia jam u£ tai bausmė 15 
metų kalėjimas.

sūnų 
tatai 
Auk-

Loretta Young, žinoma artistė, dabar matoma judyje 
“Vyriškiai jos Gyvenime,” Radio City teatre.

BŪKITE

BANKIETAS

£

Pasveikinti Geriausius LDS 
Jaunimo Veikėjus

BILIETO KAINA —- $1.25

BUS DUODAMI

GERI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

GĖRIMAI
Pradžia 8-tą vai. vakaro

UŽEIGA
Rhelngold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Laisvės” Salėje
Šeštadienį

Gruodžio 27 (December)
įvyks

LABAI PUIKUS

Pereitą penktadienį New 
Yorke įvykus Pabaltijos kraš
tų žmonių organizacijų atsto
vų konferencija priėmė ir 
siuntė sekamą telegramą:
Hon. Franklin Delano 
Roosevelt, 
President of the United 
States.
Cordell Hull, 
State Secretary. 
Washington, D. C.

(Lietuviškai
gramos tekstas seka) :

Mes, tiesotai 
rikiečių, lietuviškos, 
kos, latviškos ir suomiškos kil
mės, organizacijų delegatai, 
susirinkę į konferenciją, kurią 
sušaukė Amerikos-Pabaltijos 
Kultūrinė Taryba, gruodžio 
12, 1941, Irving Plaza, New 
York City, pažadame savo ne
dalinamą lojališkumą ir para
mą mūsų valdžios karinėms 
pastangoms, pakol bus pasiek
ta pilna ir galutina pergalė 
prieš Ašį. Mes darysime viską, 
kas yra mūsų galioje, kad su
mobilizuoti mūsų organizaci
jas, taipogi ir kitus visus lie
tuvius, estonus, latvius ir suo
mius pergalei d i d v y ringų 
ginkluotų spėkų Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos, Di
džiosios Britanijos ir Chinijos.

Tuo patim kartu mes krei
piame jūsų dėmesį į buvimą 
Jungtinėse Valstijose buvusių 
fašistinių valdžių Lietuvos, 
Latvijos, Estonijos ir esamos 
Suomijos valdžios ambasadų 
ir konsulatų, kurie yra tik pa
prasti nacių įrankiai Jungtinė
se Valstijose. Ponai žadeikis, 
Bilmanis, Kaiv ir Procope nuo
dija Amerikos žmones su pro- 
naciška propaganda. Ir taipgi 
taip vadinami pabėgėliai iš 
Pabaltijos kraštų, tokie, kaip 
Antanas Smetona, kun. Pruns- 
kis iš Lietuvos, etc:, kurie pri
buvo į šią šalį per Berlyną su 
paties Hitlerio leidimu, nuo 
pat savo pribuvimo platina na
ciškus nuodus tarpe 
žmonių, o ypatingai 
lusiųjų iš Pabaltijos.

Mes atsišaukiame 
daryti galą šios
Kolonos veiklai tarpe mūsų. 
Jųjų pronaciška veikla yra 
juo žalingesnė, kad jie gali 
paraduoti kaipo oficialiai mū
sų valdžios pripažinti atstovai 
Lietuvos, Estonijos, Latvijos ir 
Suomijos.

WOKMMB

Gruodžio 11, Kings 
ligoninėj, mirė Juozas 
tis, 51 metų amžiaus, 
277 Grand St., Brooklyne. Pa
šarvotas pas graborių M. P. 
Ballas-Bielįauską, 660 Grand 
St. Laidojamas pirmadienį, 
gruodžio 15-tą į Alyvų Kalno 
kapines, 2-trą vai. po pietų. 
Aptarnaujamas graboriaus M. 
P. Ballas-Bieliausko.

Theresa Fichter, 41 m. am
žiaus. Mirė namuose, 173 No. 
5th St., Brooklyne, gruodžio 
12 d. Laidotuvės įvyks gruo
džio 16 d., šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos ' koplyčioje, 231 
Bedford Ave. J. Garšva rūpi
nasi ir 
Velionė 
ir sūnų

laidotuvių pareigomis, 
paliko vyrą William 
John.

----------- 4-------

Džiurė Nuteisė 14 Na- 
cių Šnipų

New Yorke džiurė išnešė 
nuosprendį prieš 14 nacių šni
pų. Visi jie rasti kaltais ir lau
kia bausmės. Jų laukia 22 me
tų kalėjimas — 20 metų už 
šnipinėjimą ir du metu už su
laužymą registracijos įstaty
mo.

Tuo pat kartu už kelių die
nų bus paskelbta bausmė 17 
kitų nacių šnipų, kurie prieš 
teismą prisipažino kaltais. 
Taigi, viso labo vienu pasimo- 
jimu D|dė Samas paėmė na- 
gan ir uždarys už grotų 31 
Hitlerio agentą.

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

<”71

Japonai Turi Palaukti, 
Nes Jis Turi “Date”
Richard Brennan, 17' metų 

jaunuolis, nuo 1423 Nostrand 
Avė., pereitą penktadienį sa
vanoriai įstojo,.į armiją. Jam 
pasakė, kad šeštadienį jis tu
ri jau pribūti. Jaunuolis nusi
minė ir sako: “Bet aš turiu 
date su gražia raudongalve šį 
šeštadienį”. Karininkas sako: 
“Japonai jūsų nelauks.”

Jaunuolis atkirto: “Bet taip
gi nelauks ir gražuolė.”

Ir Brennan laimėjo argu
mentą: Karininkas leido jam 
subatoje pasimatyti su gra
žuole, o paskui ateiti į paskir
tą vietą ir stoti armijon prieš 
japonus.

RANDA VOJIMAI
Išsinuomuoja vyrui kambarys su 

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

Išsinuomuoja 5 kambariai su mau
dyne 'ir visais moderniniais įrengi
mais. Renda prieinama. Antrašas: 
1122 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

(292-297)

DEFENSE Bonds* Stamps
C ■ • Q

Išsinuomuoja fornišiuotas kamba
rys vyrui. Prie “L.” stoties. Prašo
me kreiptis po antrašu: 426 So. 5th 
Street, Brooklyn, N. Y. (294-296)

Jums Tikrai Reikės
LIKERIŲ IR VYNŲ

MCMVCM OlStKUMW

Kalėdų ir Naujų Metų Šventėm

s
¥ d■ 9

g
Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St.. Brooklyn |

Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni!

Gros Jurgio Kazakevičiaus 
Orkestrą

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

Rengia Brooklyn© LDS 
Jaunimo Kuopa

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg ?-3842

♦

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS

417 LORIMER ST.
BARZDA, Savininkas

“Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
AmerikoniSko Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

GASPADORISKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARSČIAI.

RYTO IKI VfiLAI VAKARO

Amerikos 
tarpe ki-

į jus pa- 
Penktosios

And
Many 

Many 
More

ATDARA NUO ANKSTI
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

CALVERT 
WILSON 
CARSTAIRS 
SEAGRAMS 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON

Mums nėra leistina skelbt žemas kainas, tačiaus mūs kainos yra daug žemesnės 
už reguliares kainas. Ateikite ir persitikrinkite, taipgi mūsij KaliforniSkl 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 didžiausias, labiausia patikimas ir žemiausios 
likerių ir vynų kainoj Williamsburghe

Tel. EVergreen 7-1645

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 IS

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

ir geriausios kokybes likeriai.

PASINAUDOKITE ŽEMOMIS KAINOMIS , 
THREE FEATHERS 
SHENLEY 
GOLDEN WEDDING 
ANCIENT AGE 
GREEN RIVER 
OLD SHENLEY BONDED

’■Special

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

$1,500 Medikamentams
West Side Committee tei

kimui medikalės pagelbos So
vietų Sąjungai turėjo labai 
sėkmingą susirinkimą ir surin
ko $1,500 tam prakilniam 
tikslui. Keletas buvo, kurie 
paaukojo po šimtą dolerių.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneSta/ 

adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
TeL Ev. 4-8698




