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KRISLAI
Federacijos Balsas.
Didysis Sovietų Ofensyvas.
Lietuvos Šių Dienų Vaizdas.
Mūsų Pirmieji Nuostoliai.
Apsigynimo Bondsai.

Rašo A. BIMBA

Šimtas Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų viršininkų su
sirinko Washingtonan ir tarė 
savo žodį šio karo reikalu.

Federacija remia ir rems 
visas karo pastangas, kad sykį 
ant visados 
nuo fašistinio

apvalyti pasaulį
barbarizmo 1

vengs streikų, 
gamyba niekuridant karinė 

nebūtų sutrukdyta.
Federacija siūlo CIO uni

joms apvienytą veikimą, idant 
visas organizuotas darbininkų 
judėjimas, kaip vienas žmo
gus, stovėtų už valdžios nuga
ros visuose karo žygiuose.

Kiekvienas, kuriam rūpi lai
mėjimas šio karo, nuoširdžiai 
pasveikins Federacijos vadus.

Negalima nė apsakyti, kokį 
džiaugsmą sukėlė visos žmoni
jos širdyse Sovietų Sąjungos 
ofensyvas ir pasisekimai prieš 
naciškus barbarus.

Naciai grūdami atgal, šim
tai tūkstančių jų amžinai pa
laidoti ir apversti sniegu.

Hitlerio pragariška karo 
mašina pradėjo b r a š k ėti. 
Miestas po miesto, kaimas po 
kaimo, sugrįžta atgal po So
vietų Sąjungos raudonąja vė
liava !

Artinasi ir Lietuvos išlaisvi
nimo diena!

Tegul gyvuoja didvyringoji 
Raudonoji Armija! 

A_____ .
Tie, kurie laukė Hitlerio 

saulės Lietuvoje ir meldėsi už 
ją — Grigaičiai, Michelsonai, 
šimučiai, Bajorai, Tysliavai, 
Strazdai ir Stilsonai, pasiskai
tykite sekamą:

“Lietuvoje eina baisus siau
tėjimas germanizacija, plėši
mas, tiesiogine prasme ir ne
tiesiogine . . . Visi kerpami ta 
pačia mašinėle ' ir tuo pačiu 
numeriu, visi, kurie tik Hitle
rio naguos pakliūna . . . Bet 
argi negaus galo tie keli žmo
nijos galvažudžiai...” (“Drau
gas”, gi’. 13 d.)

Taigi, taigi, tie, kurie tik 
dar vakar “išvadavo Lietuvą,” 
padarė ją “nepriklausoma”; 
tie, kurių dar gruodžio pra
džioje SLA organe “Tėvynė
je” Lietuvos žmonės “maldau
te maldavo,” kurių “ginklams 
jie pilnai pasitikėjo,” dabar 
jau žmonijos galvažudžiai!

Tiesa, šventa tiesa. Tą da
bar pripažįsta kunigų “Drau
gas.”

Mes seniai taip sakėme. 
Mes seniai šaukėme, kad na
ciai yra žmonijos galvažu
džiai, barbarai, kraugeriai. 
Sakėme, kad jie Lietuvai at
nešė vergiją ir sunaikinimą.

Tegul dabar rausta iš gėdos 
visi Hitlerio pastumdėliai, ku
rie laukė Hitlerio barbariškų 
gaujų ateinant Lietuvon. Visi 
tie, kurie 
čio klikos 
mas” — 
Hitler!”

šaukė, kaip Grigai- 
leidžiamas “Jauni- 
“Three cheers for

Japonijos plėšikų žygis 
gruodžio 7 d. uželektrizavo ir 
suvienijo visą Ameriką.

Bus atkeršyta. Karą laimės 
suvienytos spėkos Amerikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos, 
Chinijos ir visos padoriosios 
žmonijos.

Istorija minės gruodžio 7 d., 
kaipo dieną didžiausios viliu- 
gystės. Bet tai bus taipgi die
na pradžios pabaigos fašisti
nio barbarizmo.

Šį karą reikia paremti ir fi
nansiškai. Tam yra išleisti ap
sigynimo bondsai ir apsigyni
mo ženkleliai (stampos). 
Kiekvienas, kuris dirba arba 
turi susitaupęš’ šimtą kitą, tu
rėtų, pasipirkti bondsų arba tų 
ženklelių.

Kai mes sakome, kad šis ka
ras yra žmonių karas prieš 
barbariškąjį fašizmą, tai sako
me tiesą. Tad visi žmonės ir 
turi jame visais būdais daly
vauti — kas kuomi išgali ir
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MOŽAISKĄ IR EILE KITU 
MIES'I’U- MIESTELIU

Raudonoji Armija Nuvijo Nacius 100 Mylių Atgal; 
Pradeda Audringą Ofensyvą Charkovo Srityje

zone, Užėmė Salą Ryt. Indijoj 
Sukirto Priešus Libijoj,

Veja Juos Rusijoj \

AMERIKA PAKEITĖ TRIS 
HAWAII KOMANDIERIUS 

UŽ NEPRISIRENGIMĄ

> įg. 7 A 
I

Maskva, gruodžio 18. — 
Raudonoji Armija užėmė 
miestą Ržev, 157 mylios į 
šiaurių vakarus nuo Mas
kvos. Sovietai atkariavo 
Možaisko miestą, Maskvos 
fronte.

Tūlos srityje atimta iš 
vokiečių du strateginiai 
miestai.

Berne, Šveic., gruod. 18.- 
Sovietai pradėjo , audringą 
ofensyvą prieš nacius Char
kovo srityje, Ukrainoje. 
Siaučia nuožmūs mūšiai.

Bėgdami toliau į vakarus 
nuo Kalinino, vokiečiai de
gina miestelius, kaimus ir 
namus, kuriuos tik paspėja. 
Palieka daugius savo tan
kų, šarvuotų automobilių,

kanuolių ir visokios 
cijos.

amuni-

Maskva, gruodžio 
Raudonoji Armija 
vokiečius jau beveik šimtą 
mylių toliau į vakarus nuo 
Maskvos.

Sovietinė kariuomenė at
griebė nuo nacių miestelį 
Aleksiną, 85 mylios į pietus 
nuo Maskvos, ir eilę kitų 
miestelių ir kaimų. Raudon
armiečiai, pramušę spragą 
vokiečių linijose į vakarus 
nuo Kalinino, užėmė vieną 
miestelį jau už 45 mylių į 
vakarus nuo Kalinino. — 
Kalinin stovi už 95 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Mas
kvos.

(Tąsa 7 pusi.)

18. — 
atmetė

Manila, gruod 
Amerikiečiai ir 
supliekė japonus Vigan sri
tyje, Luzon saloje, ir išdau
žė jų motorizuotą būrį;dau
gelį užmušė ir sužeidė ir 
nuvijo likučius per mylias 
atgal. Tik kai kuriem japo
nam pavyko pabėgt, pasi
naudojant nakties tamsa.

18. —
Filipinai

landų ir australiečių-anglų 
kariuomenė užėmė dalinai 
Portugalijos, dainai Holan- 
dijos salą Timor, Ryt. Indi
joj. Suprantama, kad japo
nai būtų naudoję tą salą 
kaipo papėdę užpult Aus
traliją.

Prez. Rooseveltas Ragina Darbininką Unijas 
Ir Pramonę Tuojau Susitart, Vengt Streikų, 

Ir Taip Padėt Amerikai Karą Laimėt
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas, sušaukęs 
pramonės ir darbininkų 
atstovus į susitaikymo kon
ferenciją, ragino juos tuoj 
vienbalsiai susitart vengt 
streikų ir bet kokio darbų 
stabdymo svarbiose apsigy
nimui pramonėse. Preziden
tas sakė, kad tokia santaika 
tarp samdytojų ir darbinin
kų turėtų būt padaryta ke
tvirtadienį (vakar) ir ne 
vėliau kaip šeštadienio va
kare.

“šalis žiūri i jus. Aš žiū
riu i jus. Kongresas žiūri į 
jus,” pareiškė prez. Roose
veltas: “Aš prašiau jus čia 
susirinkti, kad padėtumėte 
šį karą laimėti lygiai taip, 
kaip jeigu jūs būtumėte ka
reivių uniformose... Mes 
turime labai padidint mūsų 
gamybos programą.

“Mes vis tebesame lais
vojo pasaulio arsenalas. 
Geografiniai mes esame to
kioje vietoje, kad galime 
gamint reikmenis su daug, 
daug mažesniu pavojum 
darbininkams ir fabrikams, 
negu kad juos gali gamint 
žmonės Anglijoj, Chinijoj ar 
Rusijoj. Mes turime atlikt 
dar negirdėtus darbus.”

Prez. Rooseveltas čia su 
pasigėrėjimu priminė, kaip 
gabiai rusai išgabeno savo 
mašineriją iš fabrikų mies
tuose. kuriem gręsė vokie
čiai, toli į rytus per 600 ir 
1,000 mylių.

Santaikos konferencijoj 
dalyvauja 6 A. Darbo Fede
racijos ir 6 CIO unijų atsto
vai, 12 pramonininkų atsto-

vų ir du valdžios tarpinin
kai.

Kongresmanai Nutarė 
Draftuot Kariuomenėn 

Vyrus 21-44 Metu
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas nutarė draftuot ar- 
mijon vyrus tiktai nuo 21- 
nų iki 44 metų amžiaus. 
Prezid. Rooseveltas siūlė 
imt kariuomenėn, prade
dant nuo 19-kos metų.

Kongresmanai atmetė pa
taisymus, kurie reikalavo 
pradėt draftavimą 
ją nuo 20 metų.

Atstovų rūmas, 
užgyrė draftavimą
pagalbines karo tarnybas 
bei karinius darbus nuo 18 
iki 64 metų amžiaus.

Prasidėjo senate svarsty
mai, ar draftavimą kariuo
menei pradėt nuo 19-kos, 20 
ar 21-nų metų.

į armi-

tačiau, 
vyrų į

Į BERLYNĄ

ko-Amerikiečių ir anglų 
respondentai iš Sovietų 
fronto praneša, jog Raudo
nojoj Armijoj pasklido 
obalsis: “Į Berlyną!”

Chungking. — Chinai, ata
kuodami japonus, padėdami 
anglams, jau prisiartino prie 
rubežiaus Hong Kong, anglų 
kolonijos.

Berlin. Vokiečių orlaiviai 
atakavo Anglijos prieplau
kas Plymouthą ir Doverį.

•*<„

Cairo, Egiptas, gruod. 18. 
— Anglai visiškai sukriuši- 
no nacių-italų frontą ryti
nėje Libijoje; nuvijo juos 
180 mylių atgal nuo Egipto 
sienos ir pasiekė svarbų ke
lią. Fašistai traukiasi tolyn 
atgal.

Anglai, be kitko, sudaužė 
20 vokiečių tankų ir sunai
kino daug jų orlaivių.

Roma, gruod. 18. — Din
go vienas italų submarinas, 
sako italų radijas.

London. — Anglai nus
kandino italų submar. ties 
Libija. Su juom žuvo italų 
generolas ir bent pora de- 
sėtkų kitų oficierių.

Batavia, gruod. 18. —Ho-

Su Raudonąja Armija 
Maskvos Fronte. — Ameri
kiečių United Press kores
pondentai iš čia praneša, 
kad Sovietų kariuomenė vis 
smarkiau ir smarkiau veja 
nacius atgal. Amerikiečiai 
ir anglai korespondentai 
jau nematė čia jokių Vo
kietijos orlaivių.

Naujieji sovietiniai orlai
viai, ginkluoti smarkiomis 
kanuolėmis ir oro torpedo
mis, skraido už 500 pėdų 
nuo žemės ir stebėtinai sėk
mingai naikina vokiečių 
tankus ir šarvuotus auto
mobilius. Naciai neturėjo 
tokių orlaivių, kad iš taip 
žemai galėtų veikt su tokiu 
pasisekimu prieš Sovietus.

Bėgdami sumišime, naciai 
palieka daugybę tankų, šar
vuotų automobilių, kanuolių 
ir kitų pabūklų.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, gruod. 17. — Karo Department© prane

šimas:
Filipinų Sritis. — Nebuvo jokių įmatomų priešo 

veiksmų per paskutines 24 valandas.
Hawaii. — Japonų submarinas, trumpai bombarduo

damas Kahului, saloje Maui, truputį pažeidė tiktai ce
mentinę krovimo platformą vienos vaisių kompanijos. 
Jokio žmogaus neužmušė ir nesužeidė. Submarinas 
paleido apie 10 šovinių.

Nieko nėra pranešt iš kitų sričių.
Filipinų Sritis. — Amerikiečiai gerai sukontroliavo 

padėtį. Mažos priešo jėgos Aparri, Vigan ir Legaspi 
srityse tebėra atakuojamos. Mūsų armijos orlaiviai 
atakavo priešo laivus netoli kranto.

Hawaii. — Nėra pranešimo apie jokius tolesnius 
priešo veiksmus.
Laivyno pranešimas:

Yra patikrinta, kad japonai per savo silpną užpuo
limą prieš Johnston salą, apie kurį buvo vakar praneš
ta, neužmušė ir nesužeidė nė vieno asmens iš karinių 
Amerikos jėgų.

Amerikos laivyno padėtis Atlanto Vandenyne tebėra 
rami.

Laisvės" Vaflis
VAJAUS RODYKLE ŠIANDIEN 

Punktai 
.. 3709 

... 3198 

... 2710 

... 2584 
.. 2087 

... 1808 
.. 1704 
.. 1286 
.. 1217 .

t
A. Stripeika^ Elizabeth ..................
J. Bakšys,. Worcester ............. ’........
K. Žukauskienė, Newark.................
Philadelphia Vajininkai ...............
P. Bokas, Waterbury ......................
Geo. Shimaitis, Montello..................
A. Klimas, Hartford ........................
K. čiurlys, Bayonne .. .....................
S. Kuzmickas, Shenandoah .............
S. Penkauskas J P. Tamašauskas,

Lawrences........... . .......................
(Tąsa 7-me puslapyje)

1212

Jis Nebuvo Priruošę Amerikines Karo Jėgas Atmušt 
Japonu Vyliūgišką Užpuolimą ant Pearl Harbor

Washington. — Amerikos Emmons, orlaivyno koman- 
laivyno ir karo departmen
tal pakeitė vyriausią laivy
no komandierių ir armijos 
ir oro laivyno generolus ko- 
mandierius Hawaii salų gy
nimo už tai, kad jie nebuvo 
priruošię karines jėgas at
mušt japonus, kuomet fajg)- 
nų orlaiviai ir kariniai lai
vai užpraeitą sekmadieni iš 
pasalų užpuolė Pearl Har
bor prieplauką, Amerikos 
laivyno stovyklą Hawaii’uo- 
se.

Dabar paskirti nauji ten 
komandieriai yra šie:

Admirolas Chester W. Ni-
mitz vieton admirolo H. E. Vą “Arizoną,” tris naikinta 
Kimmelio; vus, minu dėliotoją ir lavl

Leit. generolas Delos C. inimosi laivą.

dierius, vieton Įeit. gen. W. 
C. Shorto;

Brig, generolas C. L. Tin
ker vieton majoro gen. Fr. 
L. Martino.

Prez. Roosevelto paskirta 
komisija tyrinėja buvusiųjų 
Hawaii komandierių apsi
leidimo kaičią.

Japonai per tą viliūgišką 
užpuolimą užmušė 2,638 
Amerikos jūreivius ir 91- 
ną laivyno oficierių ir 168 
kareivius ir oficierius; su
žeidė 879 jūreivių ir karei
vių ir jų oficierių. Tuom pa- 
salingu užpuolimu japonai 
nuskandino vieną karo lai-

Amerikiečiai Nukirto Dar 12 
Japonų Lėktuvų; Sumušė 

Japonus ant Žemės
Manila, Filipinai, gruod. | Visa filipinų kariuomenė 

18. Šiandien amerikiečių oro prisijungė prie Amerikos 
jėgos sunaikino 12 japonų armijos ir veikia po bendra 
orlaivių, o vakar — 26, Lu-i komanda. Filipinai karei- 
zon saloje. Japonų lakūnai viai atsižymi narsa ir su
bombardavo Nichols oriai-imanumais. 
vių stovyklą ties Manila, i --------
bet visai mažai nuostolių te-1 Manila. — Oro tūzas 
padarė. me kare yra Amerikos

Amerikiečių ir filipinų tenantas Boyd D. Wagner 
kariuomene nakties laiku iš Johnstown, Pa. Jis vienu 
supliekė ir atgal nuvijo ja
ponus pietuose nuo Vigano, 
šiaurvakarinėje Luzon sa
los dalyje. Padare japonam 
didelių nuostolių.

žygiu sunaikino 25 japonų 
orlaivius ant žemes ir vieną 
ore, Vigane, per 200 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Ma 
nilos.
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Japonai Prarado 5 Sub- 
marinus ir Naikintuvą
Tokio. — Japonija pripa

žįsta, kad ji prarado 5 sub- 
marinus ir vieną naikintu
vą; be' jokio patvirtinimo 
pasakoja, būk japonai nus
kandinę 5 Amerikos karo 
laivus.

ŽIAURŪS MŪŠIAI TARP 
ANGLŲ IR JAPONŲ 
Singapore.

žiaurūs mūšiai tarp japonų 
ir anglų Malayos pusiausa- 
lyje. Anglai pasitraukė į 
naujas pozicijas į pietus 
nuo Krian upės.

Siaučia

ROLANDAI SUŽALOJO 
JAPONŲ NAIKINTUVĄ

---- ------------- -------- - ------ —...........

Naciu Signalą Sąmoks
las Kuboje

Havana. — K ūbos vyriausy
bė suėmė vokiečių inžinierių 
R. Hahną, kuris vadovavo są
mokslui įrengti signalus, kad 
nurodyt naciam ir japonam, 
kokius punktus ten bombar
duoti iš oro.

Kaip Naciai Aiškina 
Savo Pralošimą

v • 
šia*
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Berlin. — Naciai pripa 
žįsta, > kad jie “kai kur % 
traukiasi atgal sovietinia
me fronte, bet sako, tai to
dėl, kad vokiečiai “norį su- 
trumpint” savo fronto lini-i • 

Batavia, Rolandų Indija. jas‘
— Rolandų orlaivis tiesiog 
pataikė bomba į japonų 
naikintuvą, kuris saugojo iki šiol nuskandino 10 Japo- 
japonus besikeliančius išjnijos transporto laivų su 
laivų į krantą ties Miri; kareiviais ir sunaikino bent 
(Sarawake), Borneo saloje. 82 japonų orlaivius.

Manila. — Amerikiečiai

h
I
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mieste kalbėjo apie reikalą palaikyti Ra
miajame Vandenyne taiką; kai “Dievo 
palaimintas” paskudninkas, Japonijos 
imperatorius Hirohito, atsakė į prezi
dento jam pasiųstą kablegramą, pasisa
kydamas už palaikymą Ramiajame Van
denyne taikos, tai tuo pačiu sykiu Japo
nijos valdovai rūpestingai ruošėsi Ame
riką pulti. Tuomet, kai Japonijos atsto
vai Washingtone kalbėjo apie taiką, tai 
Perlų Uostas Havajų salose jau buvo už
pultas; virš du tūkstančiai Amerikos ka
rių ir jūreivių buvo užmušta ir pada
ryta daugybė nuostolių visiems Ameri
kos apsigynimo pabūklams!

Taigi šis dokumentas, šitoji “baltoji 
knyga,” kurią Amerikos prezidentas pa
tiekė Jungtinių Valstijų kongresui ir vi
sam kraštui, o taipgi ir visam pasauliui, 
atidengia labiau, negu kas kitas, tikrąjį 
Japonijos valdovų veidą! Japonijos vieš
pačiai pasirodė šlykščiau, negu bet ku
rios iki šiol fašistinės valstybės viešpa
čiai yra pasirodę, įskaitant net ir Hitle-

Gen. Prokuroras Biddle Užtikrina Civiles 
Laisves Visiems Ateiviams

Prezidentas Apie Amerikos- 
Japonijos Santykius

Gruodžio 15 d. Jungtinių Valstijų pre
zidentas patiekė kongresui įdomų doku
mentą, atsieit, amerikinę “Baltąją Kny
gą” apie Amerikos-Japonijos santykius. 
Tai iš tikrųjų istorinis dokumentas. Pre
zidentas Rooseveltas, matyt, įdėjo daug 
triūso jam pagaminti, šis dokumentas 
arba “Baltoji Knyga,” kaip daugelis jį 
vadina, analizuoja Amerikos - Japonijos 
santykius, jų eigą, jų plėtimąsi nuo 1853 
metų iki 1941 metų istorinės gruodžio 7 
dienos, faktinai, iki tos minutos, kurią 
prezidentas gavo žinią, kad Japonijos 
plėšikai užpuolė Perlų Uostą Havajų sa
lose.

Prieš 1853 metus Japonija buvo užsi
dariusi, mažai pasauliui žinoma, su re
ta valstybe teturinti bent kokius ryšius. 
Ir štai, 1833 metais Jungtinės Valstijos 
padaro pirmutinę sutartį su Tolimųjų 
Rytų valstybe Siamu - Thailandu (kurio 
žmones Kvislingai dabar pardavė Japo
nijos plėšikams). 1834 m. Amerika pa
daro pirmutinę sutartį su Chinija. 1853 
metais Amerikos atstovas Commodore 
Perry vyksta į Japoniją ir pradeda kla
binti jos duris, raginau^prasitrinti akis, 
išlysti iš mystikinio Tolimųjų Rytų kiau
šo ir pradėti modernintis, pradėti pre
kybą su kitais, aukščiau pakilusiais ka
pitalistiniais kraštais.

Nuo to laiko užsimezga tarp Amerikos 
ir Japonijos ryšiai. Amerika užtikrina 
Japonijai nepriklausomybę; Amerika tik 
reikalauja, kad visos Tolimuose Rytuose 

t esančios tautos ir kraštai kitas kito ne
pultų ir gyventų taikoje. Užsimezga 
tarp Amerikos ir Japonijos prekyba. Ja
ponija modernizuojasi, pramoningė j a, sti
prėja. Tačiau, su tuo auga jos valdovų 
ir imperialistiniai apetitai. Ji pradeda 
visokias kombinacijas prieš kitus kraš
tus, pradeda militaristines avanturas; 
pradeda, pagaliau, daryti sąmokslus ir 
prieš Jungtines Valstijas!

Japonijos valdovų aiškiausi tikslai pa
sirodė, sako prezidentas, 1936 metais. 
Prezidento žodžiais:

“1936 metais Japonijos vyriausybė at
virai susivienijo su Vokietija, prisidėda
ma prie Anti-Kominterninės sutarties, 
ši sutartis, kaip mes visi žinome, iš var
do buvo nukreipta prieš Sovietų Sąjun
gą; bet josios tikrasis tikslas buvo tam, 
kad sudaryti fašizmo sąjungą prieš lais
vąjį pasaulį, ypatingai prieš Didžiąją 
Britaniją, Franciją ir Jungtines Valsti
jas.” ’

Na, ir po to prasidėjo Japonijos dū
kimas. 1937 metais ji pradėjo militarines 
operacijas Chinijoj. To neužtenka. Japo
nijos valdovai paskelbė, kad jiems pri
klausanti visa Rytinės Azijos dalis ir 
Vakarų ir Pietų Pacifiko Okeano salos!

Prezidentas nurodo, kad japonai, kaip 
vokiečiai, surado tam ir “moralinius pa
grindus.” Vokiečiai sakosi, kad jie, kai
po tauta, yra kultūriškesni ir gabesni 
ir todėl jie turį valdyti šimtus milijonų 
kitų tautų Europoje; japonai imperialis
tai tą teoriją prisisavino ir skelbia, kad 
jie, kaipo toki, turį valdyti šimtus milijo
nų “už save žemesnių” žmonių Azijos 
plotuose!

Paskui prezidentas prieina prie šių 
metų įvykių, kurie privedė visą situaciją 
prie čiukuro, prie karo. Smulkmeningai, • 
aiškiai, suprantamai jis nurodo, kokias 
tie neprieteliai vartojo vyliūgystes, ko
kias apgaules, kokius šlykščius “trik- 
sus!” Kai Japonijos atstovai Washingto
ne — Kurusu ir Nomura — kalbėjo apie 
reikalą palaikyti Ramiajame Vandenyne 
taiką, kai Japonijos vyriausybė Tokio

To Amerikos žmonės niekuomet ne
pamirš. Jič visuomet turės savo galvose 
vieną ir tą patį dalyką: Perlų Uostą!

Tegu Skaitytojas Tik Pagalvoja!
Hitleris pareiškė Vokietijos žmonėms 

ir visam pasauliui, kad jis skelbia karą 
Jungtinėms Valstijoms todėl, kad pre
zidentas Rooseveltas esąs diktatorius, 
kad demokratinė Jungtinių Valstijų sis
tema nėra suderinama su nacizmu. Tat 
Hitleris yra pasimojęs sunaikinti ame
rikinę sistemą ir “išlaisvinti” Amerikos 
žmones! *

Kada Hitleris klastingai užpuolė So
vietų Sąjungą, jis tuomet skelbė pasau
liui, kad jis esąs pasimojęs “Stalino vy
riausybę” sunaikinti, nes socialistinė sis
tema Sovietuose nėra suderinama su na
cizmu. Hitleris buvo tuomet pasimojęs 
sunaikinti socialistinę sistemą SSSR ir 
“išlaisvinti” to krašto respublikų žmo
nes.

Vadinasi, Hitleris pasiskelbė “laisvin- 
toju” — “laisvintoju” viso pasaulio!

Ar galėtų, rodosi, nors biskelį sąžinin
gas žmogus, protaująs žmogus, tam ti
kėti?

Aišku, ne! ’ . ■
Bet paimkime tūlus Amerikos’ lietu

vių redaktorius ir žiūrėkime, kaip jie to
kiems monams, tokioms bjaurybėms ti-

Štai, “Tėvynė,” “Keleivis,” “Vienybė,” 
“Amerika” spausdino raštus, skelbian
čius, būk Lietuvos žmonės meldėsi, pra
šė Dievo, kad tik Hitleris paskelbtų ka
rą Sovietams ir “Lietuvą išlaisvintų.” O 
kada Hitlerio govėdos atvyko į Lietuvą 
ir ją pavergė, tai tie patys laikraščiai 
spausdino savo skiltyse raštus (“laiškus 
iš Lietuvos”), skelbiančius Hitlerio go- 
vėdas esant laisvintojomis!...

Hitleris patapo tiems laikraščiams 
“tautų laisvintojas.”

Norisi paklausti tų laikraščių redakto
rių, kiek daug žmonių jie mato Ameriko
je kalbant poterius ir prašant Dievo, kad 
čia ateitų Hitleris? Bet reikia tikėtis, 
kad yra nemažai Hitlerio agentų Jung
tinėse Valstijose, kurie nori, kad Hitle
rio govėdos Ameriką užimtų ir “išlais
vintų,” kaip Lietuvą. Tokių agentų yra 
ir tarp lietuvių. Toki niekšai, be abejo, 
rašys į kitus kraštus- laiškus, skelbian
čius panašias mintis, kokios telpa anuo
se “laiškuose,” pasirodžiusiuose “Tėvy
nėje,” “Keleivyje,” “Vienybėje,” “Ame
rikoje,” ir'kt.

• Per pusę metų Hitlerio agentai Lietu
voje, su geštapininku Ancevičiumi prie
šakyje, skelbė per tūlą Amerikos lietuvių 
spaudą šlykščiausią nacišką propagan
dą. Jie garbino Hitlerį. Garbino jo go ve
das, tikėdamiesi Amerikos lietuvius su- 
demoralizuoti. *

Bet jiems tas nepavyko ’ padaryti. 
Anierikos lietuviai savo milžiniškoje 
daugumoje (neskaitant kai kurių lietu
viškų laikraščių redaktorių) stovi prieš 
Hitlerį. Jie stovi su Amerika, su savo 
nauja tėvyne, su prezidentu. Pro-naciš- 
kiems lietuviškų laikraščių redaktoriams 
nepavyko visuomenę apgauti! Ir nepa
vyks!

Pro-naciškas Propagandistas

So. Bostone išeinąs “Keleivis” vis to
dėl tarnauja Hitleriui, skelbdamas hit
lerišką propagandą. Visas pasaulis žino, 
kad Lietuva yra pavergta barbariškų 
Hitlerio jėgų, kad Lietuvoj einanti laik
raščiai rašo tik tą, ką Hitleris ir Goeb- 
belsas padiktuoja. Lietuvos radio tar
nauja tik hitlerininkų propagandai-; ko-

Generalinis Prokuroras Biddle 
tvirtina, jog žmonių teisės ka
ro laiku bus apsaugotos, bet 
su priešvalstybine propagan

da bus aštriai apsiveikiama

Aiškiame pranešime apie 
Teisingumo Department© nusi
statymą, arba policy, Francis 
Biddle, Jungr. Valstijų Teisin
gumo Department© Generalis 
Prokuroras, užtikrina ameri
kiečius svetimos kilmės, jog 
konstitucijonališkos laisvės 
bus uoliai užlaikytos, nors yra 
būtinai reikalinga beširdiškai 
susekti ir persekioti asmenis, 
kurie bando dvasiniai aptem
dinti Amerikos žmonių protą 
priešvalstybine propaganda.

Kalbėdamas Detroite Ame
rikos slavų konferencijoj sek
madienį, gruodžio 7-tą dieną, 
tuom pačiu laiku, kuomet ja
ponų bombos puolė ant Jungt. 
Valstijų valdomų salų vaka
ruose, Generalinis Prokuroras 
pasakė atstovams 10-ties mi
lijonų čekų, lenkų, rusų, ju
goslavų ir ukrainiečių, jog 
Teisingumo Departmentas “su- 
seks visus kurstytojus, bet ap
saugos visus kitus nuo per
sekiojimo ir diskriminacijos.”

Generalinis Prokuroras pa
brėžė tautinę vienybę ir su
vienytą valią visų demokrati
nių šalių, kaipo stipriausią už- 
gavimo jėgą prieš totalitarinį 
užpuolimą, bet jis įspėjo, jog 
ginkluoti užpuolimai prieš 
tautą nėr pavojingesni už 
dvasinį nusiginklavimą (spiri
tual disarmament), kuris ga
lėtų įvykti per “abejingumą, 
per sujaudinimą jausmų arba 
užgauliojimą tų, į kurių ran
kas” demokratija pavesta.

“Dvasinio nusiginklavimo 
užpuolimas dar plačiai neišsi
plėtojęs,” jis įsako. “Laisvų 
piliečių prįyįlęgijos šiandien
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geriaus apsaugotos šioje šaly- ir ją- vartoti kaip amaturų šni- mūsų vėliavos ir už kreivų iš- 
je, negu bet kur kitur šiame 
karo - draskomame pasaulyje. 
Bet kiekvienas įvykdintas mū
sų šalyje prasižengimas prieš 
demokratiją yra pagalba ir 
paguoda demokratijos prie
šams.

“Tas dvasinis nusiginklavi
mas gręsia kiekvieną sykį, ka
da tiktai yra dedamos pastan
gos sukelti neapykantą prieš 
y patą arba ypatas dėlei rasės, 
religijos arba tautinės kilmės. 
Buvo pagalba ir paguoda prie
šams, kuomet buvusio tauti
nio didvyrio viešos kalbos ug- 
dino rasinę neapykantą. Pa
galba ir paguoda priešams,, 
kuomet mažas krautuvininkas 
boikotuojamas tik dėlto, jog 
jo tėvai arba ainiai buvo vo
kiečiai, italai arba japonai. 
Pagalba ir paguoda yra prie
šams, kuomet išdirbėjai su 
apsaugos kontraktais gink
lams apgynimui demokratijos 
neduoda darbų negrams.

“Tas dvasinis nusiginklavi- < 
mas, apie kurį/ aš kalbu, grę
sia mums per tokius dalykus, 
kaip “naktiniai paukščiai” ir 
slaptos organizacijos, kurios 
dėl mažiausios priežasties ima 
tvarką į savo rankas. Pagalba 
ir paguoda priešams, kuomet 
be prisirengimo surinkta armi
ja taip vadinamų “deputy
sheriffs” iš neatsakančių ypa
tų, apginkluota ir autorizuota 
gązdinti žmones vienoj mūsų 
rytų apylinkėj; arba kaip vy
rai su kaukėmis šėlsta pietuo
se ; arba kuomet vietiniai 
liuosnoriai susijungia į būre
lius sudeginti automobilius ir 
brutališkai sumušti narius re
ligiškos tikybos Jehovahs Wit
nesses; arba kuomet pastan
gos dedamos trukdyti veiki
mus vietinės apsaugos tarybos

pų-susekimo vienutę.
“Pagalba ir paguoda prie

šams, kuomet amerikietis, at
sidavęs masinei isterijai, kas 
yra svarbiausias nacių-fašistų 
propagandos objectas, netei
singai kaltina jo Susiedą, liue
sai kalba, ir prisideda prie to 
susiedo persekiojimo.”

“Sutinku su jumis,” sako, 
Gen. Prokuroras Biddle, “jog 
diktatorystės, rasinė neapy
kanta, religijos uždraudimas 
ir užgynimas laisvos spaudos 
ir laisvo žodžio—keturi pa
vergimai—negali ant visados 
egzistuoti šiame pasaulyje. 
Sutinku su jumis, jog nėr vie
tos valdžiai, piktos minios įs
teigtai ir vigilantų remiamai, 
kur net mažučiai vaikai auk
lėjami šnipuoti prieš savo tė
vus. Tokia valdžia turi pulti.”

Jis gyrė pastangas laisvę 
mylinčių Europos nugalėtų ša
lių, ypatingai jugoslavų, ant 
toliau priešintis, kovoti, 
siduoti.

“Mes Amerikoj”, jis 
“pasitikim ginklais, ir
greitai ginkluojamos. Nors yra 
labai svarbu, bet tas ne vis
kas. Ne tik mūsų dabartinė 
arba numatyta 
užtikrins mums 
ar taikoj, bet 
suvienyta valia
linga. Tiems, kurie dirba po 
botagais Lenkijoj, kurie mir
timi nubausti Serbijoj, tikiu, 
jog svarbiausias dalykas yra 
suvienyta valia visų vyrų, ku
rių bendras “credo” yra lais
vė ir kurie nekenčia vergijos.”

Priešvalstybinę propagan
dą, kuri gręsia mūsų vieningu
mui, p. Biddle nurodo, neleng
va susekti. Ji apsirėdžius įvai
riausiais rūbais, net patrijo- 
tiškumo rūbais, ji slepiasi už

nepa-

sako, 
mes

ginklų 
laisvę 

žmonių 
būtinai

jėga 
kare 

valia, 
reika-

tikimumo prisiekų. Ji visais 
būdais stengiasi išgąsdinti 
žmones, kad patys savimi ne
pasitikėtų.

Jis sakė, “Pastangos visur 
dedamos pagimdyt nepasitikė
jimą, ypatingai propaganda 
vartojama prieš nekurtas tau
tas, religijas ir tautines kil
mes. Ateivių gaudymas pra
deda veikti net pačiame kon
grese.”

Generalinis Prokuroras pa
reiškė, kad Teisingumo De
partment© Federal Bureau of 
Investigation yra atsakoma ir 
komptentiška įstaiga.

Jis sako, jog BFI yra val
džios faktų-jieškojimo ranka. 
“Tas biuras nevartoja jokių 
Gestapo būdų ir nejieško ne- 
prasikaltusių žmonių. . . Bet, 
sako Generalinis Prokuroras, 
Teisingumo Departmentas no
ri kiekvieno lojalaus piliečio 
kooperacijos ir paramos.

Teisingumo 1 D e p artmento 
“Civil Liberties Section,” į- 
steigta prieš dvejus metus, 
los vis svarbesnę rolę šalies 
reikaluose, pagal p. Biddle. 
Tas skyrius jau dabar veikia 
su kooperacija vietinių valdiš
kų pareigūnų ir advokatų ap
saugoti ypatų ir mažumų tei
ses.

“Civil Liberties Section,” sa
ko Generalinis Prokuroras, vi
suomet remia Teisių Bilių. Mū
sų Konstitucija visiems pilie
čiams duoda lygias teises, ir 
tas skyrius veikia, kad taip ir 
būtų.

Šitas Teisingumo Depart
ment© skyrius ant toliaus tęs 
savo darbą apsaugojimui žmo
nių nuo persekiojimų karo lai
ku ir nuo karo laiko isterijos.

F.LJ.S.—Common Council.

Klausimai ir Atsakymai
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parodo Kuro apimtas sritis Pači ko (Ramiajame) Okeane, kur Amerikos 
jėgos kertasi su japoniškomis.

kios ten yra organizacijos, jų tarpe ir 
taip vadinamas Lietuvos Raudonasis 
Kryžius yra Hitlerio įrankiai.

Bet “Keleivis” nuolatos talpina tą hit
lerišką propagandą. “Keleivio” No. 50 
tarpe kitų talpinama, kaip tas Hitlerio— 
“Lietuvos Raudonasis Kryžius” renka 
pro-hitleriškas žinias, skleidžią melus 
prieš Sovietų Sąjungą, tą stipriausi A- 
merikos, Anglijos ir Chinįjos talkininką. 
“Keleivis” talpina propagandą, kuri til
po hitleriškame “Į Laisvę” šlamštelyje 
apie “muziejų.” “Keleivis” įtalpino per 
Kauno radio sakytas hitleriškas kalbas 
Antano Bružo, Al. Merkelio ir kitų.

“Keleivis” hitlerišką propagandą pra
veda ir žiniose. Visos Amerikos radio 
stotys persergsti žmones, kąd “žinios” 
iš Berlyno' yra naciška propaganda, iš

Romos fašistinė ir Tokio Japonijos me
laginga. Bet “Keleivis” tame pat nu
meryje talpina, melą, būk “80 nacių su
ėmė 6,000 bolševikų.” “Keleivis” nori 
skleisti lietuvių tarpe paniką, įkalbinė
ja skaitytojams, kad ve, “žiūrėkite, koki 
naciai galingi,” kad jie taip ima rusus, 
tai sumuš ir Ameriką.

Talpindamas tą bjaurią nacių propa
gandą, “Keleivis” skaldo Amerikoj lietu
vių, šios šalies piliečių vienybę, kursto 
vienus prieš kitus, skleidžia nepasitikėji
mą Roosevelto - Churchillo išdirbtai pro
gramai sumušimui neprietelių ir tautų 
paliuosavimui, einant 8-nių punktų pa
grindais. “Keleivis” tokiu būdu, kenkia 
Amerikos ir jos talkininkų karo laimė
jimui. “Keleivis” niekina ir žydų tauty
bės Žmones, —- plečia antisemitizmą^

Klausimas:
Pas mus unijos reikalau

ja, kad darbdaviai išmokė
dami darbininkams algas 
atskaitytų unijos duokles. 
Paaiškinkite, kaip tokia sis
tema vadinasi — išsitaria ir 
rašosi, teisingai. Pas mus 
kiekvienas 
ištaria, net 
kalbėti.

lietuvis savaip 
negalima susi-

Skaitytojas
Atsakymas:

Tokiam unijos duoklių iš
rinkimui lietuviško pavadi
nimo mes neturime. Angliš
kai vadinasi “check-off” sis
tema. Tariasi: “ček-off.” 
Tai reiškia, kad ne unijos 
viršininkai narines duokles 
iš narių išrenka, ne nariai 
savanoriai 
unijai, bet 
išskaito iš 
visą sumą 
perduoda unijos iždininkui.

duokles sumoka 
darbdaviai , jas 
algų ir paskui 
nustatytų laiku

Prieš Fašistų Ašį

Chungking, Chinija. — 
Vyriausias chinų armijų 
vadas Chiang Kai-shek siū
lo padaryt- formalę karinę 
sąjungą tarp Chinijos, Ame
rikos, Anglijos ir Sovietų 
kovai prieš Vokietiją, Ja
poniją ir Italiją. Tuomet, 
jis sako, turėtų būt sudary
ta ir bendra vyriausia ko
manda visų talkininkų ka
ro jėgų.

Tokio. — Japonai sakosi 
nuskandinę septynis necĮide- 
lius anglų karinius laivus.-— 
Šis japonų 
patvirtinimo 
tur.
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w m iiomia law w a ik
Amerikiečiai Pearl Har- 

bor’e, Hawaii’u salose, ko
vojo su “puikiausia narsa 
ir nepaprastais gabumais,” 
kada japonai pasalomis už
puolė juos gruodžio 7 d. — 
kaip raportavo Amerikos 
laivyno ministeris Frank 
Knox. Jis pats nuskrido ap
žiūrėt japonų užpuolimo 
pasėkas ir sugrįžęs pareiš
kė:

“Aš norėčiau, kad tie ne
vidonai vėl ten atvyktų,”

Didvyriški Bmerikos Jūreivių Žygiai Havaii'uose
NAUJOKO KARINGU

MAS
Buvo ir daug daugiau pa

našių pavienių ir sutartinų 
didvyrybės žygių.

Tiktai paskutiniais mo
mentais, kada pasilikti ant 
laivo denio buvo visiškai be- 
viltingas dalykas, tik tuo
met jūreiviai ėjo nuo laivo, 
bet ir tai nenoromis.

Sykį pasiekę krantą, jie 
nej ieškojo sausos vietos, 
kad geriau pasilsėt po bai
sių atakų; ' jie apsistojo 
kaip galint arčiau savo lai
vų, ir su panešamomis savo 
kanuolėmis jie tęsė kovą.

Visas tas reginys buvo 
tuojautinis, savaimingas į- 
rodymas didžiausio sutarti
no veikimo, pasiryžimo ir 
narsos amerikiečių jūreivių.

Kai vienas sužeistas lai
vas virto ant šono, tai jo 
jūreiviai laikėsi ant kito 
šono ir šaudė, kol jie patys 
atsidūrė po vandeniu. Tie 
patys jūreiviai, paskui iš
sigelbėję, sustojo ant kran
to ir skardžiai, sutartinai 
sveikino vieną iš laiminges
nių Amerikos laivų, kuris 
plaukė iš uosto, vydamasis 
japonus.
VISI AMERIKOS ŽMO

NĖS DIDŽIUOJAMĖS
JAIS

Visos tos atmintinos die
nos veiksmai įrodo nuolati
nę drąsą, narsą ir baimės 
nebuvimą pas Amerikos jū
reivius, kuomi amerikiečių 
tauta gali tikrai didžiuotis.

5-kių colių gerkle po to, kai 
japonai iš oro nušovė de
šimt jo baterijos draugų. 
Jis pats užtaisinėjo kanuo
lę, pats taikė šovinį ir pats 
šaudė. Po trečio tokio šū
vio, baisi eksplozija nutren
kė jį nuo karo laivo. Tada 
kiti jį išgelbėjo.

Keliose atakuojamose a- 
merikinėse orlaivių stotyse, 
jų įgulų nariai perbėgo per 
apsupančias orlaivius lieps
nas, išplėšė dar prieinamus 
kulkasvaidžius ir jais atsi7 
šaudė į priešų ugnį. Tokiu 
būdu liko numuštas žemyn 
bent vienas japonų orlaivis.

Du lėti vanden-lėktuvai 
su sunkiais pontonais-plau- 
tais sunaikino japonišką vi
jimosi lėktuvą, tris kartus 
greitesnį už juos.

Šalti kaip ledas, vyrai 
bokšte laivyno prieplaukos 
signalų davinėjo ženklus 
stovintiems karo laivams, 
įvykdė paskirtas jiem pa
reigas, nepaisant kulkų lie
taus iš japonų lėktuvų 
kulkasvaidžių ir bombų. Nė 
vienas neapleido šios pavo
jingos vietos.
JEIGU JŲ LAIVAS SU
DAUŽYTAS, JIE META

SI Į KITĄ LAIVĄ
Kuriuos laivus japonai 

išmušė iš veikimo, tų laivų 
Jūreiviai kovojo su šaltu i jūreiviai, žūt būt, perbėgo 

pasitikėjimu, kuris pareina!į mūšį kituose laivuose, 
iš visiško įpratimo į mūšį, j Tarp tokių jūreivių buvo ir 
Viename atsitikime, ■ vienui! tie, kurių laivas apsivertė 
vienas jūreivis šaudė iš I nuo japonų oro bombų; jie _ _ _ I 1 1 — 1 • • J •

draugams apsuptiems lieps
nomis. Tai tokia silpnute 
priemone jie ir išsigelbėjo.

Vienam rekrutui jurei- GALAS JAPONŲ SUBMA-
viui karo laive, turbūt, pri
klauso garbė už paleidimą 
pirmutinio šūvio. Net pir
ma negu buvo duotas bend
ras įsakymas veikti, šis jau
nuolis vienui vienas ėmė| 
šaudyti iš kulkasvaidžio ir' 
pleškino torpedinį japonų 
orlaivį, kuris taikėsi paleist 
torpedą į tą karo laivą.

KAPITONAS
Mirdamas, kapitonas vie-

kuomet amerikiečiai pasi- DIDVYRIS 
ruošė apsigint, sakė Knox:

Tikra Pearl _ Harbor į-Įno amerikinio karo laivo 
vykio istorija nėra tik ats- parodė žymiausią didvyriš- 
kirų žmonių didvyrybė, kumo pavyzdį tą dieną. Kai 
nois buvo daug pavieniuijjs j^jo iš žvalgybos bokš- 
tokių pavyzdžių. |į0 laive, japonų šrapnelių

“Visi vyrai šauniai atlikoI sproginys visai suardė jam 
savo darbą, kol tik jie pa-1 pilvą. Kapitonas pargriuvo 
jėgė, ne tiktai po priešo! ant laivo denio. Jis nesuti- 
ugnim, bet ir gesindami ko, kad jį išneštų į apsau- 
gaisrus paskui ir tuojaus; gos vietą, bet ir toliau da- 
pradėdami taisymus ir per
siorganizavimo darbą.”

Toliau laivyno ministeris 
Knox apsako sekamus nuo- 
tikius:

Greitas jų veikimas iš
gelbėjo daug gyvybių ir di
delį daugi karinių medžia
gų. Visi laivai ir stotys, be 
jokios išminties, tuojau me
tėsi veikti, greičiau, negu 
per keturias minutes no to, 
kai pirmosios amerikiečių 
laivyno kanuolės mušė šū
vius į priešo orlaivius. Po 
keliu sekundų jau buvo nu
šautas pirmasis japonų or
laivis.

RINUI
Visų laivų įgulos parodė 

pavyzdingą narsą ir sutar- 
tinumą.

Japonai iš orlaivių žiau
riausiai bombardavo ir ap
šaudė vieną laivą vartoja
mą lėktuvams pervežti, šis 
laivas jau degė nuo karto
tinų atakų, daromų iš dide
lių aukščių, bet nepaisant 
to, priešlėktuvinės laivo ka
nuolės nukirto žemyn prie
šo orlaivį, kuris liepsnoda
mas ir nukrito ant laivo 
denio. Tuo momentu laivo 
kapitonas pamatė šešėlį 
vieno besiartinančio japonų 
submarine, jau tik už kelių 
pėdų nuo laivo. Buvo atida
ryta ugnis į submariną; 
tuojau pataikyta šoviniais į 
jį ir submarinas kiek paki- 

viams, kas reikia veikti. Ka- p°; P^odydamas savo boks- 
da laivo denis virto liepsno-j: Bematant, _ amerikinis 
jančiu pragaru, du oficie- naikintuvas metėsi ant suk
riai mėgino nunešt kapito- marino, ir gilumos bombo- 
ną nuo laivo. Bet jis įsakė Imis nuskandino ,ij. Be abe- 
jiem palikt jį, o patiem iš-P0’ išgelbėtas nuo submari- 
sigelbėt 'no torpedų, laivas tada nu-

Liepsnos užkirto kelią ir 
šiem dviem oficieriam pasi
šalint. Tiktai < 
trečio oficieriaus pastangos 
davė jiem galimybę pasiša
lint nuo laivo. Jis per ugnį 
palipo aukščiau ir nuo ten 
nuleido virvę ant kito gre
timo karinio didlaivio, o 
antrą virvę

vinejo patvarkymus jurei-1

marino, ir gilumos bombo-

šovė žemyn kitą priešų or
laivį, kuris ir nukrito arti

didvyriškos žemes.
ŠALTAS PASIRYŽIMAS ji

ant vandens žibalą, šiaip 
taip sulipo į kitus laivus ir 
kartu su šių laivų įgulomis 
šaudė iš kanuolių į japonus.

Jūreiviai nuo kito pavo
jingai sužeisto laivo nuplau
kė į vidurį kanalo ir iš ten 
buvo užkelti į naikintuvus, 
plaukiančius toliau į karo 
veiksmus. O krantas nuo 
šių jūreivių buvo tik už ke
leto jardų. Bet jie pasirin
ko geriau vėl stot į mūšį, 
negu gelbėt savo gyvybę.
LIGONIO OFICIERIAUS 

PAVYZDYS
Vienas oficierius gulėjo 

ligoninėje, kada išgirdo 
pirmąjį alarmą prieš 
užpuolančius orlaivius. Jis 
pakilo iš lovos, kiek galėda
mas greičiau perėjo laivyno 
kiemą ir įlipo į savo laivą. 
Nežiūrint ligos, jis kovojo 
su tokia narsa ir pasišven
timu, kad kapitonas kreipė
si į aukštesnę komandą pa
aukštint tą oficierių tarny
boje.
VIENAS Iš GELBĖTOJŲ

Vienas žemesnysis atsar
ginis karininkas pasisiūlė 
vairuot motorinę valtį ir su 
keturiais jūreiviais jis plau
kiojo tąja valčia po Pearl 
Harbor vandenį ir išgelbė
jo 100 kitų jūreivių nuo vie
no karinio didlaivio, kurie 
buvo sužeisti arba sprogi
mai nutrenkti į vandenį, 
liepsnojantį pleškančiu ži
balu. Tuo tarpu čia jau pil

nuleido savof priešlėktuvinės kanuoles su'perplaukė per liepsnojantį tė pylėsi japonų sprogimai

ir kulkasvaidžių ugnis. 
Ūmai užstrigo valties pro
peleris ir jinai turėjo sus
tot. Tada šis žemesnysis 
oficierius davinėjo patvar
kymus, kaip atliuosuot pro
pelerį, kuomet liepsnos ap
linkui laižė medinius valties 
šonus; tuo tarpu jis prižiū
rėjo ir gelbėjimą kitų jū
reivių iš prieplaukos van
dens. Paskui už tai jo ka
pitonas patarė paaukštint 
jį tarnyboje už “iniciatyvą, 
sumanumą, p a s i šventimą 
pareigoms ir už asmenišką 
narsa.”

DIDVYRIŠKI ATMATŲ 
PLUKDYTOJAI

Net nužemintieji atmatų 
plukdytojai per prieplauką 
veikė kaipo didvyriai, ge
sindami gaisrus padegtuose 
kariniuose laivuose. Vienas 
toks atmatų plukdytojas su 
menka savo valčia padėjo 
užgesint gaisrą karinio lai
vo, kuriam gręsė greitas 
susprogimas. Jis su savo 
valtele išstovėjo .24 valan
das prie to karinio laivo, 
gelbėdamas jį.
BAUSTAS JŪREIVIS,

BET NARSUOLIS
Vienas jūreivis buvo už

darytas karo laivo daboklė
je kelios dienos pirmiau už 
kokį tai netinkamą pasiel
gimą. Kada eksplozija at
plėšė daboklės duris, jis 
tuojaus metėsi prie prieš
lėktuvinės kanuolės ir ėmė 
darbuotis jąja.
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MICHAILAS KUTUZOVAS, KURIO KOMANDOJ RUSAI SUMUŠĖ NAPOLEONĄ
Stalinas, kalbėdamas Rau

donajai Armijai Sovietų su
kaktyje šiemet lapkričio 7 
d., sakė, jog dabartiniame 
kare sovietinė kariuomenė 
yra įkvėpta pavyzdžiais 
narsiųjų savo protėvių. Čia 
Stalinas suminėjo, tarp ki
tų, ir Michailą Kutuzovą. 
kurio komandoje rusai 1812 
metais sumušė armiją Na
poleono, francūzų impera
toriaus.

PER LIETUVĄ PRIEŠ 
RUSIJĄ

Sekančią naktį po birže
lio 23 d., 1812 m., Napoleo
no Didžioji Armija, 420,000 
vyrų, su baisiai galinga ar
tilerija, su ilgomis eilėmis 
karinių abazų' ir garsia se
nąja gvardija veteranų ka
riautojų, persikėlė per Ne
muną prie Kauno ir pradė
jo įsiveržimą į Rusiją. Tai 
buvo galingiausia iki tol 
karo mašina istorijoj, ir jos 
komandieriai buvo marša
lai, kurie jau buvo užkaria
vę didžiumą Europos.

PRAGAIŠTINGAS VO
KIEČIŲ GENEROLO 
IR CARO PLANAS

Rusija tuo kartu tegalėjo 
išstatyt prieš Napoleoną 
tiktai 153,000 kariuomenės. 
Caras Aleksandras Pirma
sis paėmė į savo rankas ko
mandą rusų jėgų, nors jis 
buvo netikęs kaip koman- 
dierius. Aleksandras I va
dovavosi svajoniškais pla
nais, kuriuos išdirbo vokie
čių generolas Pfull. Jis no
rėjo sutelkt visas rusų jė
gas už aptvirtintos stovyk
los ties Drissa prie Daugu- 

„ vos upės. Jeigu tas planas

kiekvie- 
užpuldi- 
Napole-

būtų vykdytas, tai veikiau
sia būtų buvus pragaištis 
rusų armijai. Bet, Rusijos 
laimei, toks planas buvo lai
ku atmestas, ir rusų ka
riuomenė pradėjo trauktis 
atgal į šalies širdį.

Tai nebuvo koks nusigan
dęs bėgimas, bet organizuo
tas pasitraukimas, kur už 
kiekvieną colį žemės rusai 
atkakliai kovojo.

Be to, žmonės iš 
no kaimo netikėtai 
nėjo maršuojančią
ono kariuomenę. Prancūzai 
negalėjo gaut maisto, nes 
besitraukdama rusų armija 
sunaikino viską, ko negalė
jo pasiimti, ir francūzai tu
rėjo vartot žvėrišką prie
vartą, kad gaut bent vieną 
svarą maisto iš valstiečių.

KAIMIEČIAI PARTI
ZANAI

Francūzų Didžioji Armi
ja, turėdama kur kas dides
nių jėgų, vis žygiavo pir
myn, užėmė Smolenską ar 
jo liekanas, ir artinosi prie 
Maskvos. Padėtis buvo la
bai pavojinga. Reikėjo su
stabdyt Napoleoną; tai bu
vo klausimas pačios Rusijos 
gyvybės, kaip nepriklauso
mos šalies.

Rusijos žmonės veržėsi 
kovon. Patys savaime susi
darė kaimiečių partizanų 
būriai palei visą kelią, nuo 
rubežiaus iki Maskvos, ir 
naikino užnugarines dalis 
Napoleono armijos, reikme
nų abazus ir atskiras ka
riuomenės dalis.

Kiekvienas rusų kareivis 
kovojo su pavyzdinga nar
sa. Ir francūzai karo tėmy-

tojai 
tinai 
vio narsa ir apsukrumu.
VISA FRANCŪZŲ KUO
PA PRIEŠ VIENĄ RUSĄ

Smolenske, p a v y zdžiui, 
francūzai turėjo sutelkt 
faktinai visą savo pėstinin
kų kuopą ir vartot kanuolę, 
kad sunaikintų tiktai vieną 
paprastą rusų kareivį, ku
ris gerai nutaikomais šū
viais užkirto kelią Prancū
zams pirmyn.

Tokių tvirtybės ir pasi
šventimo pavyzdžių buvo 
daug kiekviename rusų pul
ke.

REIKĖJO KUTUZOVO
Ko reikėjo Rusijos armi

jai, tai vyro žūtbūtinai pa
siryžusio išgelbėt Rusiją. 
Visi žmonės pirmiausiai 
galvojo apie Michailą Kutu
zovą, 61-nų metų amžiaus 
feldmaršalą ir daugelio ka
rų veteraną.

Caras Aleksandras I bu
vo priešingas paskyrimui 
Kutuzovo kaip vyriausio 
komandieriaus, bet šalis rei
kalavo tiktai Kutuzovo. Jis 
turėjo pilną pasitikėjimą ne 
tik armijos, bet ir gyvento
jų abelnai.

Per daugelį metų tarnau
damas armijoj, Kutuzovas 
parodė, kad jis giliai su
pranta ir užjaučia rusą ka
reivį. To jis buvo išmokęs 
nuo pirmesnio didžio/ rusų 
pulkavedžio Suvorovo. Ku
tuzovas laikė karą žmonių 
dalyku, ne vien tik genero
lų, ir pasitikėjo žmonėmis.

Rugpj. 24 d., po dviejų 
mėnesių nuo karo pradžios,

tada ir paskui karto- 
stebėjosi rusų karei-

Kutuzovas, pagaliaus, tapo 
paskirtas vyriausiu koman- 
dierium.

Tuo laiku francūzų armi
jos artinosi prie Maskvos. 
Kutuzovas suprato, kad mė
gint tame punkte apgint 
Maskvą tai reikštų nuken- 
tėt sumušimą, gal ir pra
gaištį rusų jėgoms. Kutu- 
zovo planas buvo traukt Ru
sijos armiją dar toliau į ry
tus. Tegul kuo ilgiausiai 
nusidriekia Napoleono su
sisiekimų linija, o tuo tarpu 
nuolat nedideliais būreliais 
užpuldinėt Napoleono ka
riuomenę iš užnugario, kol 
galima bus sutelkt gana, sti
pri Rusijos atsarginių (re
zervų) armija, priruošta 
mūšiui.

Napoleonas buvo pasiekęs 
Možaiską, ir jau netoli bu
vo nuo senosios Maskvos.

Maskva negalėjo būti už
leista be mūšio. Šalis nie
kada neatleistų už tai — ir 
todėl Kutuzovas, nors jis 
buvo nusprendęs paaukot 
Maskvą, kad išgelbėt savo 
armiją, vis tiek nutarė stot 
į mūšį.

BORODINO MŪŠIS
Tas garsus r mūšis tarp 

francūzų ir rusų armijų į- 
vyko prie Borodino kaimo, 
netoli Možaisko.

Saulei betekant, rugsėjo 
7 d. Napoleonas, atsistojęs 
ten ant kalnelio ir apžvelg
damas rusų pozicijas, tarė: 
“Tai saulė A u sterlitzo” 
(pergalės). Bet Borodino 
nebuvo antrasis Austerlit- 
zas Napoleono armijai.

Mūšis šėlo su neatlaidžiu 
įnirtimu iki vėlai nakties.

Prancūzai metė vieną savo 
diviziją po kitos prieš ant 
greitųjų paruoštus rusų ap
sigynimus. Subūrė jie ir 
ugnį 587-nių savo kanuolių 
prieš rusus. Francūzų ka- 
nuolės iššovė 60,000 šovinių, 
o tai buvo dar negirdėtas 
daugis tais laikais.

Nepaisant mirtinos ug
nies ir neatlaidžiu atakų 
durtuvais, rusai kietai lai
kė savo pozicijas ir kontr
atakavo, kada tik buvo kiek 
progos. Rusų kareiviai, 
ypatingai pėstininkų pulkai, 
parodė stebuklus narsos. 
Nes jie gynė gimtinę žemę 
ir Maskvą.

Nusileido naktis ant mū
šio lauko ir apsistojo kau
tynės. Abidvi pusės skaitė 
savo nuostolius. Nuostoliai 
buvo baisūs, ir negalėjo būt 
nė kalbos apie mūšio tęsi
mą.
ABEJOTINA PERGALĖ
Borodino mūšį Napoleo

nas laikė savo pergale, bet 
labai abejotina pergale. Sa
koma, kad jis pareiškė: 
“Jeigu aš laimėčiau dar 
vieną tokią pergalę, tai pra- 
kiščiau karą.”

Bet tikrumoje Borodino 
buvo rusų pergalė. Ten bu
vo kirstas toks smūgis fran
cūzų armijai, kad ta Didžio
ji Armija niekada neatsi
griebtų. Borodino taipgi 
sutvirtino Rusijos žmonių 
pasitikėjimą, kad galima iš- 
vyt priešą laukan.

Kutuzovo rusų armija 
maršavo į Maskvą, bet skir
tingai, negu Napoleonas ti
kėjosi, jinai permainė sa-

vo pasitraukimo kelią. La
bai gabiai pasisukdama į 
šoną, rusų kariuomenė susi
būrė apie Tarutino ir tuo 
būdu užkirto francūzams 
kelią į turtingąsias pietines 
Rusijos provincijas.

INTRIGOS PRIEŠ 
KUTUZOVĄ

Caro Aleksandro I paslai 
ir net paties Kutuzovo šta
bo generolai nuolat varinė
jo sąmokslus ir intrigas 
prieš Kutuzovą, siekdami 
išmest jį iš vyriausios ko
mandos. Bet Kutuzovas ži
nojo, kad jo kelias teisingas 
ir kad šalies žmonės remia 
jį nedvejodami.

Kutuzovas, todėl, nepai
sant prieštaraujančių caro 
įsakymų, pertvarkinėjo sa
vo kariuomenę ir organiza
vo atsarginius; jis rengėsi 
dienai, kada galima bus 
pradėt visuotiną kontr- 
ofensyvą prieš įsiveržėlius.

NAPOLEONAS RADO 
MASKVĄ TUŠČIĄ

Napoleonas įžengė į Mas
kvą, bet atrado, kad gyven
tojai ją apleido. Turtingi 
reikmenų sandėliai buvo lai
ku išgabenti 
didelė dalis 
kinta.

Kutuzovas
jog tas užėmimas Maskvos 
buvo pradžia galo Napoleo
no armijai; ir Kutuzovas 
laukė, kol žiema, šalčiai ir 
maisto stoka privers fran- 
cūzus apleist tą senąją sos
tinę.

GEROS ŽINIOS
Geros žinios atėjo 1812

iš Maskvos ir 
miesto sunai-

puikiai žinojo,

im, spalių 23 d. Rusų ofi
cierius, ką tik sugrįžęs iš 
Maskvos, atvyko pas Kutu
zovą ir pranešė, kad Napo 
leono kariuomenė jau aplei
do miestą.

“Rusija išgelbėta!” sušu
ko senis generolas Kutuzo
vas, ir tuojaus davė įsaky
mus priekinėms dalims sa
vo kariuomenės maršuot į* 
Malojaroslavecą ir užkirst 
pasitraukimo kelią francū- 
zams.

FRANCŪZŲ NELAIMĖ
Istorija Napoleono pasi

traukimo iš Maskvos jau 
daug kartų girdėta. Fran- . 
cūzų Didžioji Armija buvo 
šiurpulingas vaizdas — al
kani, šalčio sužaloti, nusi
minę kareiviai betvarkiai 
traukiasi atgal po pragaiš- 
tingiausio prakišimo iš visų, 
kokius tik jie buvo iki tol 
nukentėję.

KUTUZOVO NUO
PELNAI

Ir ne maža dalis nuopel
no už tą sumušimą francū
zų priklauso Kutuzovui. 
Rusijos žmonės jo asmeny
je turėjo ne tik patyrusį ir 
išbandytą karo vadą, bet 
protingą vyrą, kurio išmin
tis patarnavo išgelbėjimui 
savo šalies iš pavojingos ir 
sunkios padėties.

Kutuzovas labai patik 
savo kareiviams. Jame ji 
matė ne vieną iš nachališ- 
kai pasipūtusių carinių 
nerolų, bet tikrąjį vadą, 
ris suprato savo armiją ir 
tikrąją vertę ruso kareivic
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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 
inflatioo.-

STOCKHOLM. — The Berlin Cor
respondent of the Swedish Afton
bladet writes that the German au
thorities are encountering enormous 
difficulties in connection with the 
guerrilla movement in Lithuania.

The German 
ties have issued 
the population 
reprisals against 
the guerrillas.

We claim no membership in the 
Association of Military Experts, 
Tacticians, Analysts and Drug 
Store Cowboys, Inc. But since 
everyone from bootblack to politi
cian has been doping out the war 
to suit himself, we might as well 
take a crack at it too.

By some strange coincidence, it 
seems that every event which has 
transpired during the 119th week of 
the European War and the first 
week of the genuine World War 
point ultimately to Singapore. 
Granted that Hitler was behind 
Jap attack, here is what our 
adequate brain has concocted.

The Russian debacle has 
Adolf gravely short of oil and 
necessities which he doesn’t 
duce. He decides on a series of two 
moves which should result in the 
capture of Singapore, key to Dutch 
oil, rubber, and tin. First, Japan 
goes all out i n an attempt to knock 
out the American navy and prevent 
it from going to the aid of the Bri
tish Malay fleet who are outnum
bered by the Japs. Then comes Hit
ler’s declaration of war on America 
which makes the Atlantic an object
ive and prevents the dispatching of 
East coast warships to 
the crippled Pacific fleet, 
seems to be proceeding 
enough as the Nipponese 
catches the Americans off 
a peaceful Sunday and then sinks 
two British battleships in the vici
nity of Singapore. Thus the road is 
supposedly cleared and all the little 
yellow boys have to do is overcome 
the remaining tars and bring up 
enough troops by transport to take 
Singapore.

HOWEVER, Hitler who is usually 
pretty thorough seems to have for
gotten about the Dutch submarines. 
The Dutchmen quickly knock off; 
four Jap transports thus giving the | 
stunned British garrison time to or
ganize stubborn resistance. Follows 
quickly the demise of six more Jap 
transports at the hands of Americ
an bombers and unless Nippon can 
get reinforcements through this 
formidable blockade, I’m afraid 
Hitler’s brainstorm just won’t work. 
That’s our contribution to the 
ciety for 
American

On the 
that hostilities have commenced in 
Chicago with an invasion of 
morning newspaper territory by 
new Chicago Sun. Backed by 
millions of Marshall Field, the 
stands a pretty fair chance of
ing the hitherto unbeaten Tribune 
a stiff battle. It if loses, it will be 
the fourteenth journal to have 
blitzkrieged into oblivion by 

/invinęible Tribune.
' The Sun, unlike Mr. Field’s PM, 

Uft Is not unusual or radical in appear- 
t ance or contents. It features pic

tures, a four page women’s section, 
four sports, three finance, and one 
each for radio, movie, and comics. 
Three of the comic strips are by 
the Sun’s own artists. The paper is 
easy to read and nice looking. Thus, 
Mr. Field’s chief stock in trade is 
the appeal of something new to ą 
Windy City public which might be 
tiring of the Tribune. If his pa
tience is as long as his bankroll he 
should be able to move in on the 
Tribune for keeps.

—oOo
Here’s an interesting story which 

might help to shed some light on 
the amazing defense of Wake Is
land by a handful of American Ma
rines.

The leathcrqecks were not caught 
napping by the Japs and when the

Nat’l Youth Leaders Conference 
To Discuss Plans for Cooperation 
With Gov’t in U. S. Total Defense

The appeal also promises a high 
reward to anyone who reveals the 
whereabouts of the guerrillas and 
promises that the informer’s name 
will be kept secret.

The Germans have introduced a 
system of so-called collective res
ponsibility for the safety of bridges, 
railways and power plants. Hence, 
if any act of sabotage is performed, 
the, population of the entire district 
is held responsible and punished.

first attack came they quickly 
wheeled all their planes into a 
grove of trees where they would 
be obscured from Japanese eyes. 
Thinking they had destroyed the 
Island’s air force or that there ne
ver was one Nippon sent a landing 
force. Then the Marines went into 
action and sunk a destroyer and a 
cruiser. From then on the Japs 
were more cautious, never knowing 
when the Marines would come up 
with a battleship they might have 
hidden somewhere.

——oOo-----
You Can’t Afford To Miss:—

The Music Hall’s Holiday show. 
If the picture were omitted and on
ly the stage show presented, it 
would be more than enough. This 
is the annual pageant of “The Na
tivity” which so many 
forward to every year.
Pulliam, Esq. on the 
don’t sec how anyone 
away and admit it...

1942 Predictions in
issue of Look Magazine. Ten of 
America’s outstanding news ana
lysts look into their respective 
crystal bowls and come up 
some amazing forecasts . . .

— oOo —
in Tin Pan Alley:
for these new

Overheard
Watch

“You’re A
Will Soon
of the Rising Sun” and
Mama, I’m off to YOKAHAMA.”

The Japs may have caught the 
American navy off guard but they 
certainly didn’t catch The American 
Songwriter asleep at the switch.

—Max Weintraub.

LEAGUE players 
_ . „ of it recently at

the Barbizon Recital Hall, when 
two of their shining pitchers, Sylvia 
Light, Soprano, and Harrington van 
Hoesen, Baritone, proved their abi
lities to complete the round of Re^ 
eitai City’s Borscht Circuit. Fortu
nately the Barbizon’s Hall is a 
small, intimate spot with rich oak 
panelling well suited to the talents 
of the singers, and subtly calculated 
to take the rough edges off a voice 
not 100% up to standard. The pro
gram was opened by the baritone 
(after a general singing of the Na
tional Anthem) who 
launched into a 
ccs, variously in Italian, French 
English. The conclusion of this 
sode provided the opportunity 

appraisal of his voice which is 
too heavy, rather full, rollick- 
and inclined to wander all over 
scale. Miss Light did rather

well in 
frankly

evening

an 
not 
ing 
the 
worse for herself in four Norwe
gian and German love plaints. Her 
voice is smooth and carries 
the upper register, but 
quavers elsewhere.

The bad .spots of the
were the singing of Moussorgsky's 
Beetle Song by Miss Light and Ex- 
tasc by Du Parc by Mr. Van Hoc- 
sen, whose voice also terrifies by 
its inadequacy in the lower re
gions.

The duo concluded the program 
singing Mozart’s La Ci Darėm La 
Mano from the opera Don Giovan
ni. The rendition of the piece wiped 
all thoughts of 4 charity from the 
critic’s heart.

Miss Light and Mr. Van Hoesen 
were notably out of contact with 
the qualities of the excellent Barbi- 
zon Recital Hall.

the President, and branch 
LDSers are all rallying to 
ever faced. This is to meet 
forces with total defense of

the 
the 
the

in English on Monday, Decem
ber 15, in “Laisve” upon the 
request of the U.S. Office of 

. Civilian Defense. The editors 
j of “Laisve” urge all readers 
to clip out the page and post 
in a prominent place in each 
home, hall and club room. . .

John Orman is organizing 
a group of citizens in his 
neighborhood to join in civi
lian defense... Defense

BROOKLYN, N. Y. — With the approach of the LDS Na
tional Youth Leaders conference, LDS members more and more 
are drawing themselves into the defense apparatus of this coun
try, all eager to do their bit in helping to defend their country.

The National Office of the organization sent a telegram pledg
ing its complete loyalty to 
branch, member by member, 
greatest cause our nation has 
total aggression of the Hitler 
American forces and its allies.

Hundreds of LDS members0 
are in the United States Army 
as selectees and volunteers. Hund
reds more shall soon leave. Many 
are working in the home guard and 
in other civilian defense organiza
tions. The National Youth Leaders 
Conference shall further discuss 
how each branch can contribute 
toward these noble efforts that our* 
youth has been called upon to 
form.

The LDSers, Americans all, 
cooperate a hundred percent
the government. Our commander 
in chief is the President of the 
United States. Loyally and bravely, 
each enters into his post, each do
ing his bit for the defense of his 
country.
Many Already in the Armed Forces

The conference of December 27th 
could have been a very large affair. 
Now, it is expected to be of some 50 
or so members, leaders of our orga
nization who will plan for the fu
ture work and for the activization 
of our entire LDS Youth move
ment into the defense of our coun
try. Many active leaders of our 
organization who would be at the 
conference arc already at their 
posts and will not be able to attend. 
Others, all over the country will 
be in the various services of the 
military and civilian defense soon 
after the conference. Still others 
will cooperate with the various Na
tional Defense agencies as soon as 
possible.

Indicating the spirit of the LDS- 
ers, the various publications of the 
LDS urged participation in the de
fense program. The news items 
coming from branches arc studded 
with reports of member-participa
tion in the national defense in 
form or another.

The “Tiesa”
even before the United States 
attacked urged branches to coope
rate with all civilian defense ef
forts of their community.

The MIDWEST VOICE, official 
publication of the Midwest LDS 
Youth Council cites that its chair
man, Julius Urbickas is already 
with the Armed forces and states:

“The LDS, as an American or
ganization, is squarely behind our 
President. Come what may, even 
to an expeditionary force across 
the sea to offset the menace, we 
shall support it. In this emergen
cy we must!”
Those back home arc urged to 

maintain and to build their organi
zation.

The Bay State
Massachusetts LDS Youth 
states editorially:

“At no other 
tory was there 
now when all

Pretty Joan Edwards is the latest 
addition to Columbia network’s 
“Your Hit Parade,” op which Mark 
Warnow’s orchestra plays the most 
popular songs of the week.

join and get your branch to play 
an active part in the local civi
lian defense program and the 
other numerous ways in which 
such fraternal organizations as 
ours can play such an important 
part on our national defense 
program.

“More and more of our youth 
will be called to the colors... 
remember them . .. plan suitable 
affairs for them NOW ...

“LDSers ... Americans 
in unity there is strength.

The Stoughton, Mass., page' of 
the Bay State News publishes the 
following editorial:

“We, in our generation have 
never been faced with such a 
tragic problem wlijch will in
volve all of us in one way or 
another. War in reality is now 
setting its grim mask on our 
young lives. We are of one age 
when such a catastrophe will be 
of more importance and deeper 
meaning because it depends on 
our youth to save our forefa
thers country for our children.

“Let us all help in defending 
our nation by doing what we 
to the best of our ability, 
us all show we are worthy of 
flag.

“I am of an opinion that 
enemy can be crushed to 
very earth by the ingenuity, 
persistance ... and prayers__ of
our entire nation. But let’s all go 
on with our diversions and better 
ourselves with knowledge of the 
meaning of reciprocity and mu
tual love for all mankind. Let 
the LDS be one of the many or
ganizations aiding in the defense. 
Make Uncle Sam proud of its 
Lithuanian American citizens. 
Let’s use our flag for insipra
tion .. .

“Onward... for Defense!”
Such are the sentiments of 

cross section of the 
arc proud of it. The 
Leaders Conference 
foster this spirit of 
ty and devotion to
our country, to smash forever, the 
enemies of our country and of all 
mankind.

Following Confab
t •

Prominent Lithuanian youth 
from all parts of the country will 
bo met and entertained at a 
BANQUET being befd December 
27th in Laisve Hall.

Sponsored by the Brooklyn 
Builders the banquet is being 
held op the evening following the 
important LDS Youth Leaders 
Conference being held at the 
Midston House in New York. 
They will gather here to get ac
quainted with local Lithuanian 
youth.

Georgįe Kayo’s orchestra will 
supply dance music and Lithua
nian women will prepare an ex
cellent meal. Tickets sell for 
.$1.25.

Husiirg Covers Orqiige
Bowl Classic Jan. 1

Georgia’s Bulldogs, with the greqt 
George Sinkwich in their lineup, 
versus 
Frogs, 
lespie

Ted 
porter, at the microphone, assisted 
by Jimmy Dolan!

That’s the all-star lineup for the 
Orange Bowl football game to be 
played in Orange Bowl Stadium, 
Miami, Florida, on New Year’s Day. 
Hušing’s pl'ay-by play description of 
the classic is to be broadcast over 
the nation-wide CBS network. 
(WABC-CBS, 2:00 to opproximatcly 
4:30

Husing, CBS’s ace sports re-

P. M„ EST.)

Joseph Sacal, wounded vet : In An Air Raid” was published 
of the Spanish War, will enter 
a branch of civilian defense 
in case the army does not ac
cept him. . . Walter Kubilius 
has just been classified into 
Class 1 A. . . Bill Paske’s 
brother was stationed in Ha
waii when the Big Rumpus 
started. . .

LDS
are not waiting for the draft 
and a number have already 
enlisted . . . Stephanie Sasna 1 stamps will soon be on sale in 
reports that Lithuanian worn-j the “Laisve” office, according 
en’s clubs are knitting for j to P. Bukqys. . . 
both the Red Cross and the 
Red Army. . . The “Lithuanian 
Committee to Defend Ameri
ca and for a Free Lithuania” 
is wholeheartedly behind the 
government’s policies of natio
nal defense in this war crisis...

Carl Grozan is coming 
home on leave during the 
Xmas holidays. . .

Mary Sineus and 
nis have an eye on 
where they will do 
Anthony Bimba is
Warden in his sector and can be 
jeen at any time of the day 
proudly showing identification 
card. .. Louis Weintraub, 
“Round Town” columnist, is 
Post Warden in N. Y. ARPS.

A full page of “What To Do

TO All THE BOYS AND 
GIRLS OF AMERICA:-

Christmas is near 
spending our money 
toys. In a few days they’re in 
junk pile.

Please buy defense stamps 
bonds for Christmas. After

and 
ten 

years Uncle Sam will give you a 
larger and better present.

Every dime will buy a bullet to 
feed the ever hungry Nazis and 
Japanese militarists.

We live in the very best country, 
America. We have the right to go 
to public schools and get an edu
cation, love one another. We are 
not like the children in Germany, 
Italy and Japan who arc taught to 
shoot their friends and spy on their 
mothers and fathers.

I 
blic 
and 
ing
Mom won’t let me spend my mo
ney on foolish toys and candy. Sly? 
says save so that when you grow 
up you will be glad you did.

—EllRa Zilinskąite.

Pirmyn Presents New 
Ideas in Program

by Caroline Gilman
Orchids to George Kazakevičius! 
think he gave us all the surprise 

of the year.
Personally, when I arrived at the 

Great Neck hall I was prepared for 
the ordinary humdrum routine: two 
or three songs, the applause, leader 
and chorus take a bow, sing another 
song, take another bow, and then 
everyone gets up with a relieved 
expression on their faces which 
seems to, say, “Well, that’s that.”

But to find the costumes, the 
dancing, the lively way in which 
everyone in the Pirmyn Chorus 
sang was almost too much. It was 
like coming out of a dark hole onto 
the freęh green earth.

The colorful costumes 
flowers, the happy songs 
winds whistling through 
and the dancing — well, 
ing was just what it was supposed 
to be — young people having a 
good time.

And orchids too, to the two 
young ladies who danced apd sang 
so delightfully by themselves, 
face, orchids to the whole 
Chorus of Great Nock, 
superb.

I think this showing 
ber 14 really proved 
lithuanian youth can 
gets down to business.

Now, there is just one more thing 
left to say, and I think every one 
will join me in sayįng it, “Let’s 
have some more!”

In 
LMS 

They were

on Deccrn- 
what our 

do once it

“Pa, what’s the difference bet
ween a statesman and a politician?” 

“A statesman, rpy son, wants to 
do something for his country; 
politician wants his country to 
something for him.”

a 
do

As America observes its first war 
-time Christmas since 1917, there 
will be no 
old-fashioned 
camps, the 
nounces. As
cumstances permit will be enabled 
to spend Christmas at home. For 
those who remain at their posts, 
the camps will be gay with Christ
mas trees, holly, colored lights and 
decorations. More than 480 new 
chapels, built by the Quartermas
ter Corps, will be used for the first 
time at Christmas services, conduct
ed by chaplains of all faiths.

Entertainments and dances
being arranged at all posts. At 
these parties, efforts will be made 
to reciprocate the hospitality that 
has been shown to the Army by 
citizens of nearby communities. The 
festivities will be timed so as not 
to conflict with religious services.

Bidders Elect Frances 
Pakai as President

BROOKLYN, N. Y. — At their 
annual election meeting last Wed
nesday the LDS Builders unani
mously elected Frances Pakalniškis 
as their President. Other officers 
elected arc:

Bill Malin: Vice-President
Ann Wagnis: Fin. Sect.
Walt Kubilius: Rec. Sect.
Adam Stupor: Sgt. at Arms.
Mary Sineus: Treasurer
A highly successful social 

lowed the meeting in which 
members and visitors received
beer, sandwiches and a Christmas 
present. —Cor.

Defeats Alarming
German Soldiers

The English Section urges 
all its readers to give some 
of their time to defense in this 
emergency, 
police station 
home. ..

Why not
branch or social club sign up 
as a unit in some branch of 
civilian defense? There is no 
better club activity at the pre
sent time!. . .

Some of the Lithuanian LMS 
choruses should offer to sing 
and entertain at nearby army

Everywhere voices will be raised in 
Christmas carols.

Bearing in mind that many of 
the men will be spending Christmas 
away from home for the first time, 
the home Christmas spirit will be 
emphasized, with no one left out.

Throughout the Army, each mess 
hall table will have a centerpiece 
heaped high ,with fruits, nuts and 
candies. Each soldier will find a 
pack of cigarettes or cigars at his 
plate, these extras being provided 
from company funds. A million and 
a half pounds of turkey will be 
prepared by Army cooks, with all 
the fixin’s, for the traditional big 
Christmas dinner.

Each camp will have its own way 
of celebrating the holidays, varying 
from the official finger-printing of 
Santa Claus before he is given a 
pass at Fort Harrison to the stag
ing of a puppet show at Chanute 
Field.

MOSCOW. — The Soviet Infor
mation Bureau reports that the re
verses suffered by the German fas
cist troops on the approaches to 
Moscow are giving rise to intense 
alarm among the German soldiers, 
according to German war priso
ners.

“Of 200 tanks in the 10th Tank 
Division only 30—40 arc left. The 
German troops outside Moscow 
have been sustaining exceptionally 
terrific losses.”

Corporal Walter Sh. declared:
“The 17th Tank Division lost 

more than fifty percent of its tanks. 
Also its losses in manpower were 
enormous. For instance in the last 
battles our company lost sixty men, I 
kil.lęd and wounded. Whereas for-' 
mcrly there was talk of the forth
coming fall of Moscow and a speedy 
end to the war, today nobody be
lieves this.”

War prisoner Fritz Werner tes
tified:

“During the last three days of 
fighting alone, the 240th Infantry 
regiment lost 500 men killed and 
wounded. Only forty, of 130 men in 
the headquarters company were 
left.

“The spirit among the soldiers is 
slumping daily. Mąny soldiers arc 
sick. Many had stopped believing in 
Germany’s victory. The soldiers are 
dissatisfied with the war and want 
to go home.”

A Very Wrong Number
She was trying to telephone a dry 

cleaning establishment, but she got 
a wrong number which connected 
her with the apartment of a young 
man about town.

“Will you please send back my 
dress,” she said, impatiently. “I left 
it at your place last Friday, and I 
want it sent to me.”

“My dear madam.” stammered 
the young man. “Would you mind 
telling me what you wore home?

į REMEMBER PEARL HARBOR: BUY DEFENSE BONDS

Mrs. Gusk New Pres 
Of WVester Chorus

President: Mrs. Gusk
Recording Sec.: Ruth Daideris 
Treasurer: Mr. Repshis 
Fin. Sec.: Rita Baguskas 
Serg. at Arms: Ona Dupsha 
Lith Correspondent: Mr. Repshis 
Eng. Correspondent: Aldona Da-

vidonis
Music Comm.: Mrs. Korsak, Mrs. 

Gusk, Alice Sakavich, Al Dup
sha, Mr. Subalauskas.

And that concludes the list.
Our teacher, Mrs. Korsak, devised 
new plan for prompt and regu

lar attendance. The names of the 
people coming in late will be taken 
down, and the time of tardiness 
will be made up after rehearsals. 
The absent people will not be 
to appear on the stage at the 
affair. Unless, of course, they 
a legitimate excuse. A very
idea, and I’m sure it will work out 
very well.

Plans were completed for the 
New Year’s Dance. It is to be held 
New Year’s Eve. The place — 29 
Endicott Street, Worcester, Mass. 
Our girls are very good cooks, so 
the food table will be very good. 
The girls are also very good dan
cers, so don’t let the lack of a 
dancing partner stop you from com
ing and ringing in the New Year 
with a bang! The fun begins early 
at eight, so we’ll see you then.

Rehearsals are being held for the 
| operetta “Gypsies Are Travelers.” 
j It is to be held some time before 
Easter. I'll supply the date later. 
Echoes:—

Come on, basses, don’t let the 
tenors show you up! Come out 
with it... right!... I wonder why 
a trip in the bus is so much nicer 
than a car? Is it because the wind 
sounds so nice whistling by the win
dows What say, Rita ? ...

An old member has 
the chorus. Welcome, 
member the beach 
pictures ? They are 
Christmas Eve. Now 
when undiscovered 
shine...

Until I see you again ... Bye.
—Echoetta.

come back to 
Mary ... Re
trip moving 
to be shown 
is the time 
talent will

Iswphw
w&KtfFr



——

Joe Krutulis, Miami 
End

1941 Lithuanian All-America
Pirkprl hv TOM YFRMAT TIESA sports editor1 ILIVUU Uy X VIU X XjXV1U/1Xj CHAIRMAN — LDS SPORTS DEPARTMENT

RAMUS 
R. H. B.

GRIGAS
F. B. STASICA

BERLLUS WISTERT 
R. E. R. T.

ŽVIRBLIS

DRULIS 
Q. B.

BANONIS 
Center

PRANEVIČIUS BLOZIS GERVELIS

Marshall Shurnas, Missouri 
End

Al Drulis, Temple 
Quarterback

Al Klasoskus, Holy Cross
Fullback

iif:

Veto Berilus, Idaho, Kight End

STATISTICS OF THE SQUAD
ENDS 

NAME and COLLEGE Age Ht. Wt. Yr. Home
Veto Berilus, Idaho.....................23....... 6:3 ........ 209.........Junior.........Tunkhannok, Pa.
Stanley Gervelis, Pittsburgh ... .22....... 6:0 ......195........ Senior........ Charleroi, Pa.
Jack Karwales, Michigan ......... 21........6:1 ........ 190.........Junior........ Chicago, Ill.
Joe Krutulis, Miami .................. 23....... 6:0 ........ 190.........Senior........ N. Braddock, Pa.
Marshall Shurnas, Missouri ....19....... 6:2 ........ 200........ Sophomore St. Louis, Mo.

TACKLES
Al Wistert, Michigan .. .............. 20........6:2........215........ Junior........Chicago, Ill.
Al Blozis, Georgetown ...............22........ 6:6 ........245.........Senior........No. Bergen, N. J.
Steve Levanaitis, Boston Coll. .22..... 6:2........214.........Senior........Cambridge, Mass.

GUARDS
Stan. Žvirblis, Clarkson Tech. .. 22.. 
John Pranevičius, So. Calif.........22..
Bill Demidovich, Albright......... 21..
Ed. Barziliauskas, Providence.. 23..

CENTERS 
Vincent Banonis, Detroit ..........20........ 6:1 ........ 215.........Senior........Detroit, Mich.
Ed. Derringe, Georgetown ........21........5:10.........185........Junior........Shenandoah, Pa.

QUARTERBACKS
Al Drulis, Temple .................... 20........5:10.........192........Junior........Girardville, Pa.
Adolph Matulis, Arizona........... 21........ 5:10.........173........Junior........E. Chicago, Ind.

HALFBACKS 
Vic Ramus, San Francisco......... 20.... .5:9 ..
Stan Stasica, So. Carolina......... 22....... 5:10.
Walt Platukis, Duquesne........... 20....... 5:1
Ben Reigis, Georgetown............. 19....... 6:1
Francis Laurinaitis, Richmond . 20.......5:9

FULLBACKS
John Grigas, Holy Cross ........... 21....... 6:0
Al Klasoskus, Holy Cross ......... 22....... 6:2
Joe Prokop, Notre Dame.......... 21.
J. Pacewic, Loyola ............. . 21.
Ken Roskie, So. Carolina ........ 21.

WB

.5:8........ 175........Senior....... Binghamton, N. Y.

.5:8........ 190........Senior....... Chicago, Ill.

.6:0 ....... 190.........Junior....... Kulpmont, Pa.

.5:10........ 195........Junior....... Waterbury, Conn.

165....... Junior........ San Francisco, Cal.
.. 170....... Sophomore Rockford, Ill.
.. 174....... Sophomore W. Hazelton, Pa.

... .187....... Sophomore Worcester, Mass.

.... 165....... Sophomore W. Hazelton, Pa.

Stan Gervelis, Pitt 
Left End

Vic Ramus, San Francisco 
Right Halfback

AI Blozis, Georgetown, Left Tackle.... 205....... Junior........ Chelsea, Mass.
... .230....... Junior.........Meriden, Conn.
.... 190....... Senior........ Cleveland, O.

5:10...........190..... Sophomore Wilsonville, Ill.
6:1 ........190........Junior........ Rockford, Ill.

Vincent Banonis, Detroit, CenterSteve Lcvanitis, Boston College 
Tackle

AI Wistert, Michigan 
Right Tackle

Adolph Matulis, Arizona 
Quarterback

’.’’I, ' K"

#»

John Pranevičius, So. California 
I^eft GuardJohn Grigas, Holy Cross 

Fullback
Jack Karwales, Michigan 

End
Frank Žvirblis, Calrkson Tech 

Kight Guard
Stanley Stasica, So. Carolina 

Left Halfback
Joe Prokop, Notre Dame 

Fullback

Prepared and Published with Compliments of

LDS National Youth Committee, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
National Lithuanian - American Fraternal Organization — Where Youth Comes First
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Šeštas puslapis

Lowell, Mass
Mūsų Žinios

Gruodžio 6 d. LDS 110 
atlaikė savo metinį susirinki
mą, kaip ir paprastai Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje.

Narių dalyvavo nemažai, bet

kp.

Lt

vakarienė 
kambarys 
su mote 

Nedėliomi?

akte. Jos balsas ir kalbos to
nas, tartum dangiškos esybes, 
pasiekė visų, klausytojų širdis. 
Tūlos moterys verkė ir po te- 

(Tąsa ant 7-to pusi.)

|I26 South 5th Street
x Blokas nuo Hewes St eleveiterio stotie*

nemažai. Keliolika 
buvo atvykę iš kitų

miestelių. Abelnai
parengimas puikiai

SEAGRAM
CALVERT

JJg CARSTAIRS

OLD OVERHOLT

LAISVE
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mūsų 
orga-

pe abiejų pusių. Bet čia karto
jasi tas pats dalykas. Jau tris 
kartus už tą patį reikalą eita 

•į streiką ir grįžta atgal, šis 
ketvirtas kartas, matyt, irgi 
tuo patim pasibaigs, kaip ir 
pirmesni išėjimai, nes kompa
nija eina prie tų pačių, apga
vysčių, ką ir pirmiau. Tik 
prižadais vilioja darbininkus

negerai, kad metiniam susirin- atgal į darbą grįžt, bet niekad 
kime, o ne visi valdybos na
riai dalyvavo.

Nutarta surengti geras pra
kalbas ir kalbėtoją gauti gerą 
iš “Laisvės” štabo, — kurį ga
lėsime gauti. Visas surengi
mas paliktas veiklios komisi
jos rankose. Tėmykit laiką ir 
vietą, kada ir kur bus prakal
bos surengtos.

Dabar pasaulyje dedasi bai
sūs dalykai. Labai reikalinga 
turėti gerą kalbėtoją, kuris 
gerai išaiškintų tų dalykų sto-|žę nežmoniškai

nepildo tos sutarties, kurią 
kompanijos agentas p. L. Fox 
yra prisižadėjęs ir pasirašęs su 
savo darbininkais, šitaip darb
daviai gali žaisti tik ten, kur 
darbininkai neorganizuoti, ar
ba labai silpnai organizuoti.

Kur ir kas yra matęs, kad 
darbininkams užtektų tiktai 
paprasto kliubo ir jo vadovy
bėj galima būt kovą laimėti 
prieš tokias stambias, įgudu
sias kompanijas, kurios pasirį- 

i darbininkus 
vį, kad sužinot, kaip orientuo-1 apgaudinėti ir juos visaip iš
tiš pasaulio klausimais, ir kaip 
reaguoti į kiekvieną 
vyk į.

naują į-

mus kal
is Brook- 
iš narių 
štabo.

geroj 
šalies val- 
gelbėti su- 
priešą, — 

militaristus,

lapkri- 
kompa- 
jai ne 
apgaut

Gruodžio 8 d. pas 
bėjo draugė S. Sasna 
lyn, N. Y., viena 
“l aisvės” redakcijos

Kaipo darbo dienos vaka
ras, tai žmonių nedaug atsi
lankė. Bet nors ir neskaitlin
gai publikai, tačiaus draugė 
Sasna pasakė labai gerą ir 
žingeidžią prakalbą: mūsų 
organizacijų vidujiniais reika
lais, Sovietų karo klausime ir 
Japonijos žiauraus užpuolimo 
ant mūsų šalies reikale. Ragi
no vieningai laikytis 
santarvėj su šios 
džia ir viskuomi 
‘nuskinti žiaurų 
Ivgiai Japonijos
kaip ir žvėriškąjį hitlerizmą, 
kuris taip lygiai nekaltai už
puolė Sovietus.

Draugė Sasna paskleidė čia 
keletą numerių “Moterų Bal
so” ir ragino parsitraukti jo 
daugiau. Taipgi paragino mū
sų vietines drauges sutverti 
mezgimo kliubą arba ratelį ir 
pradėti mėgsti svederius, pirš
tines ir kojines. Draugė S. Sa
sna paliko gražų įspūdį mūsų 
mieste savo atsilankymu ir 
gera prakalba.
Krekinės Darbininkai Atmeta 

Kompanijos Bjaurų 
Užmetimą

The Megoven Educator 
Food Co. bando visokiais bū
dais atsikratyti savo pirmes
nių prižadų ir privilioti darbi
ninkus grįžti darban ant jai 
prielankių išlygų. Bet darbi
ninkai nepasiduoda ir laikosi 
pirmesnės sutarties, kuri pa
daryta su kompanija 
,čio 8 d., š. m. Dabar 
nija matydama, kad 
taip jau lengva bus
streikierius, tai sugalvojo ši
tokį skymą: kompanija pas
kelbė, būk kas tai iš streikuo
jančių darbininkų išvogė iš 
dirbtuvės seifo (safe) $169 
gale pereitos savaitės. Gruo
džio 9 dieną policija pribu
vus tiesiog į pikieto liniją ir 
klausinėjo veik kiekvieną 
streikierį jieškodami kaltinin
ko. žinoma, policija nieko 
nesurado.

Aiškiai įmatoma, kad kom
panija bando išprovokuoti 
bjaurų skymą, kad tuomi už
drausti pikietavimą ir mora
lai užduoti smūgį ramiems 
troikieriams.

Policija, vadovybėj kapit. 
James J. Kennedy ir kitų, vis
ką ištyrinėjus pareiškė, kad 
nėra jokių pėdsakų, kas rody- 

-tų įsilaužimą uždarytoj dirb
tuvėj, neigi seifas buvo kliu
dytas. Maršavimas apie dirb
tuvę ant Jackson street einasi 
ir kartojasi kas rytas ir po 
pietiniu laiku. Kuomet kom
panija provokuoja, tai strei- 
kieriu vienybė riša juos dar 
glaudžiau.

Ta Pati Istorija Kartojasi 
Merrimack Mill darbininkai 

jau sugrįžo darban, kuomet 
juos p. Lorenzo Fox pašaukė 
grįžti į darbą. O pati konfe
rencija tarpe kompanijos ir 
streikierių atstovų, dalyvau
jant arbitraciniam šteitavam 
komitetui, buvo paskirta gruo
džio 11 d. Ten žadama išly
gini įvykę nesusipratimai tar-

naudoti ?
“Laisves” Reporteris.

Philadelphia, Pa

parengimas ir paroda 
nuošimčių pavyko.

Tai yra didelė garbė 
lietuvėms moterims ir jų
nizacijai — Birutės Kliubui.

Staigi Mirtis
Staigiai mirė Sam Miller, 

Komunistų Partijos distrikto 
organizacinis sekretorius, su
laukęs 36 metų amžiaus. Per 
19 metų šitas darbuotojas dir
bo pasiaukodamas ir mokėda
mas paslėpti nuovargį ir silp
ną sveikatą. Jis turėjo visuo
met malonią šypsą ir su ja mi
rė.

Buvo pašarvotas didelėje 
salėje, kurioje sutilpo apie 
2,000 žmonių. Į kapines paly
dėti važiavo su virš 150 maši
nų, pilnų žmonėmis. Velionio 
tėvai apie 70 metų senumo; 
brolis, jo žmona ir susirinku
sieji liūdėjo to draugo. Jis bu
vo gerai žinomas ir tarp lietu
vių. Mirė tas draugas betęs- 
damas kovą prieš Hitlerį ir jo 
visus bendrus-hitlerininkus.

Ilsėkis, drauge! Mes 
tavo darbą pirmyn . . .

garbė priklauso jdunavedžiam 
už sutikimą, kad aukos būtų 
renkamos.

Dar apie mūsų jaunavedę 
Stefaniją Vėžiutę. Ji yra iš 
profesijos slaugė, baigusi 
mokslą Buffalo, N. Y. Ji ten 
per kelius metus turėjo tar
nybą sveikatos departmente 
New York valstijoj. Apie me
tus laiko gyveno pas savo tė
velius, draugus 1. E. Vėžius 
ir ėjo tokią pat tarnybą Bing
hamton, N. Y. Draugė Veži li
te yra labai, labai populiariš- 
ka, inteligentiška ir 
ka mergina.

Gaila, kad draugė 
Vėžiutė palieka mus
žinos gyventi į Buffalo. Ste
fanija yra L.D.S. 6 kuopos na
rė ir L.L.D. 20 kuopos mote
rų skyriaus narė. Linkiu nuo 
savęs geriausio pasisekimo šei
myniškam gyvenime.

J. K. Navalinskienė.

draugiš-

Evans- 
ir išva-

tęsim

Rep.

Maskvos į Jungtines Valstijasr Jausmingai atvaizdavo nekai
stos ir nelaimingos lietuvaitės 
gyvenimą. Jos liūdnas ir pil
nas jausmų dainavimas tikrai 
sužavėjo publiką pirmame

per šiaurių Polių, dabar ro
domas New Station Teatre, 
305 Market St., Newarke. Toj 
pat programoj rodo filmą 
“Auksiniai Kalnai” su šosta- 
kovičiaus specialiai tam jud- 
žiui sukurta muzika.

Montello, Mass
g MATEUŠAS SIMONAV1CIUS |
|Į Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

$ pažinti.

i-

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis. 
atdaras nuo 1 vai 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Te! Rvprerreen 4-950'

Iš Lietuvių Moterų Parodos 
ir Bendro Parengimo gruodžio 
6 d. Lietuvių Moterų Birutės 
Kliubas buvo surengęs lietuvių 
moterų rankų darbo dailės pa
rodą su draugiška pramogėle. 
Visi mes manėm, kad šešta
dienį mažai kas atsilankys, ir 
kad paroda gali būti nesėk
minga. Vienok išėjo kitaip,— 
žmonių prisirinko veik pilnu
tėlė svetainė.

laiptais 
ir taip 
kaulas

Visiems

Binghamton, N. Y
f

Labiausiai sudarė nesmagu
mo tas, kad daugiausiai dir
busią parodos parengimui, 
drg. žalnieraitienę, patiko ne
laimė. Ji bežengdama 
iš krautuvės, paslydo 
susižalojo, kad net 
įlūžo vienos kojos,
buvo nesmagumo ir apgailes
tavimo, kad ji negalėjo da
lyvauti ne tik parodoj, bet ne
galėjo atlikti daug savo pa
reigų, kurias buvo užsibrėžusi 
atlikti. Ji surinko veik visas 
dovanas iš biznierių ir gerų 
žmonių; rūpinosi viskuo, ir 
štai, netikėta nelaimė užkirto 
jai kelią. Lietuvės moterys ir 
visi atsilankiusieji labai įver
tino ir užjautė drg. žalnierai- 
tienės nelaimei. Visi troško jai 
greito pasveikimo.

Apie pačią parodą daug ką 
galima būt pasakyt. Ji buvo 
pirmutinė moterų rankų dar
bo paroda. Į salę įžengus, 
tuojau pasirodė ant sienų pie
šinių. Tai mūsų vienatinės lie
tuvaitės piešėjos-artstės, Al
donos Vaidžiuliutės kūriniai. 
Ji buvo išstačiusi savo moti
nos atvaizdą, kuris labai buvo 
natūralūs. Taipgi josios pačios 
paveikslas tautiškuose rūbuo
se; atvaizdas žąsų pulko prie 
vandens lovio, kuriuo daug 
žmonių gėrėjosi; jūrių bangų 
su žėgliniu laivu atvaizdas la
bai natūraliai buvo nupieštas; 
svetimų žemių paukštis tarp 
gėlių ir skalų, ir kiti. Prie jos 
buvo išstatytas Olgos Matukie- 
nės vienas piešinys. O jinai ir 
pasižymėjus piešėja. Tai pie
šinių dalis.

Gi kita parodos dalis susi
dėjo iš mezginių, įvairių išsiu- 
vinėjimų; iš gryno Lietuvos li
no audimų ir išsiuvinėjimų, tas 
padarė ytin gražų įspūdį ben-: 
drai parodai.

Mums, vyrams, atrodė 
prasti siuviniai, bet kiek 
darbo ir akių nuovargio 
mūsų sesutės įdėjo!

Kas myli dailę, ypatingai 
savo tautos žmonių sukurtą, ir 
gerai žino dailės kūrybą, 
buvo proga pasigrožėti, 
visi daiktai tiktų išstatyti 
rodon bile muzėjuj.

Kiek informacijų gavau iš 
rankų darbo kūrinių, tai šios 
draugės pagamino ir išstatė 
parodon: Mrs. Helen Morkū- Į 
nienė, A. Kušleikienė, E. Kuš- 
leikienė, Meškauskienė, Rai
nienė, šapranauskienė, Paitie- 
nė, Baranauskienė, Lamsar- 
gienė, N. Griciunienė ir Vai- 
džiulienė. Jei kurią čionai ir 
nepažymėjau, tai iš priežas
ties nepriduoto vardo. .

Laike parodos buvo skanių 
valgių, gėrimų ir muzikos; kiti 
net pasišoko. Bendrai tariant,!

pa
ten 
tos

ir G. J. Evans, 
Y. šliūbą ėmė 

b a ž n y čioje. 
nemažai laike 

vėliaus Lietuvių 
buvo surengtas

Kapiciauskas, Jonas 
K. Yozapaitienė, Be- 
Tvarijonienė, J. Kvai- 
P. Bakšienė 35c. Po.

Puikios Vestuves ir Aukos So
vietų Sąjungos Raudonajai 

Armijai 
t

Gruodžio 7 po pietų suėjo 
į porinį gyvenimą Stephanie 
Wizes-Vežiutė 
iš Buffalo, N. 
presbiteri jonų 
Žmonių buvo 
ceremonijų, o 
svetainėj, kur
bankietas, dalyvių buvo virš 
50 ypatų. Nuotaika buvo ge
ra, visi linksmai laiką pralei
do prie gardžių valgių ir gėri
mų.

Drg. J. Vaičekauskas pirmi 
ninkavo. Pirma pats pasakė 
kelius žodžius ir palinkėjo 
jaunavedžiams gero pasiseki
mo, o vėliau pakvietė pakal
bėti Dr. Pine, kuris pasakė 
gerą prakalbą ir pakvietė da
lyvius, kad -kas išgali paauko
tų Sovietų Sąjungos Raudono
sios Armijos pagalbai.

Tur būt pirmos tokios pui
kios ir pasekmingos vestuvės, 
kur buvo aukos renkamos to
kiam svarbiam tikslui. Didelė

Aukotojų Vardai

Jaunavedžiai—Mr. ir Mrs. G. 
S. EvaSis aukavo $4, J. A. že
maičiai $5, A. Semeška $1.25. 
Po $1.00: J. K. Vaičekauskai, 
G. E. Slesoraiče, S. P. Jasilio- 
niai, Vėžienė, A. J. K. Nava
linskai, P. N. Mačiukai. Po 50 
centų: S. Vaneikis, A. Zmit- 
ra, B. 'Zmitraitė, V. Zmitraitė, 
K. V. 
Strolis, 
ker, A. 
lis 40c.
25c.: L. šimuliunas, U. Šimu- 
liunienė, Dooly, H. Blinkevi- 
čienė, M. žvirblienė, Barzde- 
vičienė, O. Kireilienė, Peter 
Wizes, Bartol, Ziboris, V. Ka 
minskienė, A. Marčiuska, O. 
Girnienė. J. Mašinauskas 15c., 
Noreika 10c. Viso surinkta 
$26.00.

Po vestuvių, drg. Povilas ir 
Ona Mikolajunai aukavo $1.

Dėkavojame už aukas. Au
rin k ė j ai:

K. Vaicekauskiene 
ir J. Kireil is.

kų

Newark, N. J
Vėliausis sovietinis judis 

“Pergalės Sparnai”, parodan
tis atsiekimus Valerijaus čka- 
lovo, Sovietų oro didvyrio, va
dovavusio pirmam skridimui iš

Gerai Nusisekė Teatras s

Gruodžio 13 dieną, Lietuvių % 
Tautiško Namo svet. įvyko 
Liuosybės Dailės Ratelio te- § 
atras ir šokiai. Nors oras pa
sitaikė nemalonus, bet publi
kos buvo 
lietuvių, 
netolimų 
imant, 
pavyko.

Leiskite man pasakyti kele
tą žodžių apie teatralinę dalį t 
to vakaro, tai yra, apie ko- Į 
mediją, “Atvažiavo su Krai-' 
čiu” ir apie pačius lošėjus.

šis veikalas perstato Penn- 
sylvanijos valstijos lietuvių 
angliakasių gyvenimo pobūdį. 
Jame atvaizduoja, kaip tūli 
lietuviai praleidžia savo liuo- 
są laiką karčiamose, ir kaip 
apsukrios karčiamininkės mo
ka juos išnaudoti. Parodo, 
kaip tūlas lietuvis, palikęs sa
vo žmoną Lietuvoj, pajieško 
per laikraščius sau apsivedi- 
mui merginos. Nors minėto 
veikalo užmazga nėra labai 
stipri, tačiau jame yra sudėta 
keletas gerų charakterių, ku
rie sudaro komediją. Stambes
ni jos charakteriai yra šie: 
Juras, Jurienė, Katriutė, Ri
dikas ir Jurgaitis.

Montelloj vaidino charakte
rius sekančiai:

A. Baronas karčiamininko 
Juro rolėje labai tiko. Nuo 
pradžios iki pabaigos lošė 
tikrai naturališkai, atvaizduo
damas tipišką šinkorių.

B. Ambrozienė labai gabiai 
vaizdavo karčiamininkės, Ju
rienės rolę. Ji dar nelabai se
nai pradėjo pasirodyti lietu
vių scenoj, vienok pajėgė per
siimti iminėtos rolės dvasia. 
Nežiūrint, kad jos rolė buvo 
pusėtinai sunki, ji ją išde- 
monstravo gana gerai.

K. Valangevičienė labai ta
lentingai lošė Katriutės rolę.

Kalėdų Šventėm |

415 KEAP ST.
BROOKLYN. N.Y.-LK.feAf

TEL. EV. 7-2OS8
X. STRUMSKIS

BLEND 90* 
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Rūšių
Vynų

Importuotų
Degtinių

*

mc aivuT c«PATRICIA
17 jewels . . . $2475

DEAN
15 jewel* . . . $2475

701 Grand St

Robert Lipton
GIFT

Brooklyn, N. Y.

tai
Tie 
pa-

CAMBRIDGE
15 jewel* . . . $2975

Y

įO

t j

BEATRICE
17 jewels . . . $2975

Apart kitko didelis pasirinkimas renginių daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

wrthiiifttawiwii ihi jih/L 'ji

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

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

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LORIMER RESTAURACIJA į
ANTANAS

i 417 LORIMER ST.
BARZDA, Savininkas /į

“Laisves” Name BROOKLYN |

Geriausios Rūšies Valgią
Gaminami Europiško ir j 
Amerikoniško Stiliaus. ;

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršien^.

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

RYTO IKI VĖLAI VAKAROATDARA NUO ANKSTI
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per n; 

g Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — viri ir žalių.

Juns Tikrai Reikės
LIKERIU IR VYNŲ

/

Kalėdų ir Naujų Metų Šventėm

’Special

a

1

t

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 PIRKITES VYNUS IR LIKERIUS IŠ

Manhattan Liquor Store
264 Grand St
Didžiausia krautuvė Williamsburge, ir visados žemiausios kainos 

ir geriausios kokybės likeriai.

PASINAUDOKITE ŽEMOMIS KAINOMIS

Mums nėra leistina skelbt žemas kainas, tačiaus mūs kainos yra\ daug žemesnės 
už reguliares kainas. Ateikite ir persitikrinkite, taipgi mūsų Kaliforniški 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 j vertinti.

CALVERT THREE FEATHERS And
WILSON SIIENLEY
CARSTAIRS GOLDEN WEDDING iviany
SEAGRAMS ANCIENT AGE Many
OLD OVERHOLT GREEN RIVER MoreMT. VERNON OLD SHENLEY BONDED

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

Tel. EVergreen 7-1645L. 886
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"Laisvės" Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

P. Beeis, Great Neck ..........................................
J. Yeskevičius, Hudson .......................................
J. Kuraitis, Brooklyn ..........................................
P. Žirgulis, Rochester..........................................
ALDLD 20 kp., Moterų Skyrius Binghamton ... 
V. Padgalskas, Mexico ........................................
J. S. Venskevičius, Cambridge...........................
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny .. ..................
J. Ramanauskas, Minersville .............................
Detroito Vajininkai ............................................
J. Bloznis-J. Karsonas, Lowell...........................
Lietuvių Moterų Kliubas, Gardner....................
M. Urba, Easton .................................................
J. Matačiūnas, Paterson.............-.......................
J. Mockaitis, Bridgeport .....................................
P. Šlekaitis, Scranton ..........................................
John Rudmanas, New Haven.............................
J. Burba, So. Boston............................................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh...............................
J. Simutis, Nashua ..............................................
J. Urbon, Pittsburgh............................................
V. Jokimas, New Britain.....................................
P. Šlajus, Chester ................................................
A. Žemaitis, Baltimore ........................................
M. Bendinskas, Summerlee .................................
A. Valinčius, Pittston ..........................................
A. Dambrauskas, Haverhill.................................
M. Klimas, Richmond Hill...................................
F. Abekas, Chicago ............................................ .
P. Buknys, Brooklyn............................................
J. Grybas, Norwood .. ............................................
K. Mikolaitis, Baltimore .....................................
J. Barkus, Ozone Park........................................
J. Žilinskas, Lewiston .........................................
J. Kalvelis, B ridge water .....................................
W. Adomaitis, Meriden........................................
Grand Rapids Vajininkai ...................................
Dr. J. Siman, Cleveland.......................................
A. Buivid, Dorchester..........................................
C. 'Shaltis, Freehold..............................................
J. Genavičius, So. Boston.....................................
F. Wilkas, Wilmerding .............-.......................
V. Barkauskas, Oakville, ...................................
S. Šaltys, Rockford..............................................
D. M. Šolomskas, Brooklyn ....................
J. Weiss, So. Brooklyn .......................................
J. Mažeika, Pittsburgh .........................................
J. Chuplis, Springdale .........................................
A. Kupstas, E. St. Louis........................................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ..............................
M. Smitraviciene, Detroit...................................
P. Šolomskas, Brooklyn .........................................
Mary Yuoces, Cleveland .....................................
A. žvingilas, So. Boston.......................................
H. Tamašauskienė, W. Roxbury ..........................
Senas Vincas, Gibbstown.....................................
A. Čekanauskas, Springfield ...............................
J. Miliauskas, McKees Rocks ...............................
K. Valeikis, Cleveland .........................................
R. Jarvis, Plymouth, Pa..........................................
J. Surdokas, Wilkes-Barre.................................
P. J. Martin, Pittsburgh.....................................
Z. Yurkevičius, So. Boston.................................
J. Balsys, New Britain .........................................
J. A. Shunskis, Amsterdam .................................
S. Mack, Baltimore ................................................

Vajus jau pasibaigė. Čia yra paskutiniai rezultatai. 
Pirmieji dešimts vajininkai yra laimėtojai. Dovanos 
yra sekamos: 1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 
6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7; ir 10—$5.

930 
900 
845 
843 
812 
787 
759 
668 
629 
604 
573 
520 
498 
464 
458 
449 
418 
394 
374 
326

277
254
242

204 
196 
185 
168 
166 
144 
142 
140
132 
125 
122 
122 
122
117
103

96
84
78 
76 
76 
72 
72
72 
70
60 

.57
54 
50

48
48

44
40
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L.D.S. PIRMO APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

LDS I-mo Apskr. konferencija 
įvyks gruod. 21 d., 10:30 vai. ryto, 
376 Broadway, So. Boston, Mass. 
Visi delegatai būkite laiku. Taipgi 
kviečiame visus vajininkus dalyvau
ti. * (297-299)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-tos kp. vakaruškos 

jvyks gruodžio 20 d., Liet. Taut. Na
mo Svet. Bus duodama dovanos — 
keturi kalakutai. Bus ir gera muzi
ka šokiams. Visi, kurie buvote pa
ėmę knygeles pardavimui, sugrąžin
kite tą pati vakarą arba anksčiau.
— Kom. (297-299)

PRANEŠIMAI

Progresyvių Lietuvių “Amberland” 
Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma Įvyks ši sekmadienj, pradžia 9 
vai. ryto iŠ stoties WHDH, iš Bos
tono, po vadovybe dainininko A. Va
siliausko. Atsisukite savo radio ant 
850 klės. Išgirsite gražiausias lietu
vių dainas, muziką, vėliausias pa
saulio žinias, bei pranešimus apie 
progresyvių lietuvių veikimą mūsų 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės 1 Centro Ofisą, 332 Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. .Sou. 9423.

Vien pirmadienį raudon
armiečiai atgriebė 90 mies
telių ir kaimų Maskvos 
fronte.

BOSTON, MASS.

Pabandykite pagyventi Saulėtoj 
Floridoj pataisymui savo sveikatos. 
Mes turime kambarių, pragyvenimas 
pigus. Kas įdomauja įsigyti farmą 
(orinčių sodną), suteiksime infor
macijas. Rašykite: S. Jonaitis, Star 
Route, Bunnell, Florida. (298-300)

WORCESTER, MASS.
M. Mačionis praneša savo drau- 

gams-pažįstamiems, kad iš po ilgos 
ligos vėl sugrįžo dirbti į savo Rial
to Barber Shoppe. Prašo visų 
lankyti, o trys geri barbenai
jums gerą patarnavimą. Rialto Bar
ber Shoppe (M. Mačionis), 40 
bury St. (298-299)

atsi
duos

Norime pasakyti, kad visi vajininkai labai daug yra 
pasidarbavę gavime naujų skaitytojų ir atnaujinimų. 
Todėl Administracija taria jiems visiems širdingai 
ačiū.

Šį paskutinį sykį naujų skaitytojų gavome nuo: A. 
Stripeika, (9); J. Bakšys, (6); K. Žukauskienė, (11); 
A. Klimas, (1); S. Kuzmickas, (6); Penkauskas-Tamo- 
šauskas, (1); P. Beeis, (1); Geo. Shimaitis, (4); P. 
Žirgulis, (1); V. Padgalskas, (1); ALDLD 136 kp., (1); 
Bloznis-Karsonas, (2); Lietuvių Moterų Kliubas, (4); 
M. Urba, (1); P. Šlekaitis, (1); A. Valinčius, (1); W. 
Adomaitis, (1); Grand Rapids Vajininkai, (1); R. Jar
vis, (1). .

Atnaujinimų prisiuntė: Philadelphia Vajininkai, P. 
Bokas, K. čiurlys, J. Yeskevičius, ALDLD 20 kp., Mo
terų Skyrius, J. Venskevičius, J. Ramanauskas, Detroi
to Vajininkai, J. Mockaitis, J. Burba, D. P. Lekavičius, 
J. Urbon, V. Jokimas, A. Žemaitis, M. Klimas, A. Kups
tas, J. Stankevičius ir J. Miliauskas.

Draugai, dabar kaip vajus pasibaigė, nenustokime 
rinkę naujų skaitytojų. Kalbinkime pažįstamus, kai
mynus ir kitus užsirašyti dienraštį “Laisvę.” Užrašy
kite “L.” kaipo Kalėdų dovaną ir kaipo Naujų Metų 
dovaną. Dar sykį tariame širdingai ačiū!

“L.” Adm.

SOVIETAI ATKARIAVO 
MOŽAISKU IR EILĘ KIT(J 

MIES 11. - MIESTELIU
(Tąsa nuo 1 pusi.)

(New Yorke girdėtas ra
dijo pranešimas teigė, kad 
Sovietų traukiniai jau vėl 
važinėja į Leningradą ir at
gal.)

(London. — Anglų radi
jas pranešė, jog sovietinė 
kariuomene atėmė iš vokie
čių ’ čudovo miestą, už 66 
mylių į pietų vakarus nuo 
pirmiau atkariauto Tichvi- 
no.)

(Anglų radijas sako, kad 
Sovietai atkariavo nuo na
cių Novopetrovską, arti Vo- 
lokolamsko.)

Oriolo apygardoj, 200

mylių į pietus nuo Maskvos, 
sovietine kariuomenė per 

n

dvi dienas atėmė iš vokie
čių 111 miestelių ir kaimų?

Kursko srityje, 280 my
lių į pietus nuo Maskvos, 
Sovietai atkariavo dar 50 
miestelių ir kaimų, o toliau 
į pietus1 jie grąsina vokie
čiams mieste Stalino, 65 
mylios į šiaurių vakarus 
nuo Rostovo, pietinėje 
Ukrainoje.

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

(Viso per dabartinę ofen- 
syvą Sovietai atkariavo nuo 
nacių apie 600 miestų, mie
stelių ir kaimų.)

Tūlos srityje, 100 mylių į 
pietus nuo Maskvos, kai ku
rie vokiečių būriai taip nu
siminę, kad be pasipriešini
mo bėga, nemėgindami gin
tis.

Leningrado srityje rau
donarmiečiai vietomis taip 
smarkiai gena vokiečius at
gal, kad jie nepaspėja pasi
imt saviškių sužeistų.

L D. S. Trečio Apskri 
čio Konferencija

Konferencija įvyks gruodžio 
21 d., šį sekmadienį, 10 vai. 
ryte, “Laisvės” svetainėje, 
Brooklyne.

Visi delegatai turi pribūti 
laiku. Turime visą eilę reikalų 
aptarimui.

Taipgi nepamirškite atsi
vežti į konferenciją duokles į 
apskritį už pereitus metus. 
Konferencijoje turėsime iš
rinkti naują apskričio valdy
bą ateinantiems metams.

L.D.S. 3-čio Apskr. 
Komitetas.

Montello, Mass.
(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

atrui klausė, kada ji vėl loš. 
Užbaigus lošimą, Valangevi- 
čienė aplaikė gyvų gėlių bu
kietą.

W. Kiela turėjo Ridiko ro
lę. Tai tikrai yra charakteris- 
tiška rolė, ir, kaipo tokia, nė
ra lengva suvaidinti. Bet mū-

sų patyręs lošėjas, drg. Kiela 
labai tinkamai ją lošė. Savo 
apsirengimu, judėjimu ir 
abelna išvaizda atvaizdavo 
lietuviško dykūno, nenaudėlio, 
po smukles besibastančio bo- 
merio gyvenimą. Ir tas jo ko
miškas lošimas užbovino pub
liką.

P. Baronas, kuris dar nela
bai senai apsigyveno mūsų 
lietuvių kolonijoj, lošė Jur
gaičio rolę. Nors jis dar, 
veik, pirmą sykį pasirodė 
tuvių scenoj, bet judėjimą 
blogiausiai pritaikė savo 
Įėję.

Visi kiti aktoriai, kurie
vėjo trumpesnes roles, savo 
užduotis atliko labai gerai. 
Nė vienas nepadarė patėmyti- 
nų klaidų. Visi lošė rimtai ir 
gyvai. Už tai priklauso jiems 
garbė.

Šio veikalo prlruošimui re
žisieriais buvo S. Baronas ir 
K. Valangevičienė. Viso pa
rengimo gaspadorium buvo K.

Ustupas.

Gruodžio 20 d. ALDLD 
G-tos. kp. vakaras įvyks Lie
tuvių Tautiško Namo svetai
nėj. Bus leidžiama ant tikie- 
tų keturi kalakutai (turkeys). 
Girdėjau, kad tikietų nema
žai yra išparduotų. Tą patį 
vakarą bus ir šokiai prie ge
ros orkestros.

X. Kareivis.
be- 
lie- 
ne- 
ro-

tu-

s
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.

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

Tel. Market 3-4196
Sulaikyta—Antra Didžioji Savaitė 

Pirmas Rodymas Newarke 
Sovietų Filmų Triumphas

‘"Wings of Victory”
Taipgi: ‘GOLDEN MOUNTAINS’ 

Populiarės kainos.
Nuolatinis rodymas nuo 12:30.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda Į
Tėvas ir Sūnus Levandauskal į

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

i
I

Ė ■B

BRIDGEPORT, CONN

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

t WtO V 

toss
Padčkavones Dienos ir Kalėdų šventėms 

puikiausią pasirinkimą rasite pas 
K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklįmiečiai

K. ir N. KULBOKAI

M PRISTATOME Į NAMUS.
Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

|Siimiier-Hart Liquor Stored 
^132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.ffi

Brooklyn, N. Y.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Puikiai Jrengtos dvi koplyčios duo-
* dainos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

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. SEKITE MUSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

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

I F. W. Slialins
i? (SHALINSKAS)

I Funeral Home
I 84-02 Jamaica Avenue 
i Opposite Forest Parkway 
\ WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel Virginia 7-4499 j*

laidotuve*

nemoka- 
miesto.

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS %
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

CHARLES J. ROMAN i
n (Ramanauskas) iž

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ | 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir S 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis. .tk

»( Tel Stag u 2-593* Brooklvn. N ' 
Parėm Yra Skaniau*

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg Si

Varpe Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

I UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

jį
■ <

Mill-

(296-298)

BAKING Cfl

H

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

WORCESTER, MASS.
Jaunas Lietuviškas Graborius. 

Laike nelaimės, kreipkitės pas savo 
žmogų. Mandagus patarnavimas. 
Petras Carroll, 72 Vernon St.

(298-300) ii

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 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, StOllo* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kainas.

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

CLEVELAND, OHIO 
šeštadieni, gruodžio 20 d., jvyks 

gražus vakaras su dovanomis. Bus 
ir prie Įžangos dovana kaip tai akių 
egzaminacija ir akiniai vertės $13.50. 
Dainuos Moterų Kliubo Choras, va
dovaujant A. Jankauskui. Gera mu
zika šokiams. Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Pelnas eis darbuotei 
prieš hitlerinę propagandą, kuri Čia 
taip begėdiškai yra skleidžiama. 
Rengia Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferencijos Komitetas.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
Traukių paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

1 rikoniškais. Rei- 
> kalui esant ir 

p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

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

TeL Glenmore 5-6191

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.

Telęfouas Poplar 41 IP

THE BAKERS’
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Kas Daryti Ištikus Kllr g> Buvo Ki,°; Lietuvių
Atakoms Iš Oro

Oficialis-Iš J. V. Civiliu Apsigynimo Raštinės

Organizacijos
Trečiadienį Public Library 

patalpoje įvyko Williamsbur
go organizacijų atstovų konfe
rencija dėl civilinio apsigyni
mo. Ją sušaukė grupė visuo
menininkų ir veikėjų su New 
Yorko valstijos seimelio nariu 
p. Austin ir Young Men’s 
Christian Association direkto
rium p. Schoick pryšakyje. 
Susirinko apie šimtas delega
tų.

Konferencijon buvo kviečia
mos visos Williamsburgo orga
nizacijos, draugijos, 
kliubai, parapijos,
teliai, susivienijimai 
Lietuvių, delegatų 
geras tuzinas.

'dienraštį “Laisvę”, 
Literatūros Draugiją 
Apšvietos Kliubą ir
Darbininkų Susivienijimą.

Tai ir viskas. Kur buvo ki
tos Brooklyno lietuvių organi
zacijos? Kodėl nebuvo atsto
vų nuo lietuviškų kliubų ir pa
rapijų? Argi vadai ir veikė
jai tų organizacijų mano, kad 
priešo bombos tik pažangiuo-

kuopos, 
chorai, ra- 

ir t. t. 
buvo apie

Jie atstovavo 
Lietuvių 
Moterų 

Lietuvių

(Patarimas Pirmas)
UŽSILAIKYKITE RAMIAI. Nepraraskite galvos.
Nesigruskite prisikimšusion gatvėn, vengkite panikos, 

nedaleiskite netvarkos ir suirutės.
Jūs galite priešą prigauti. Tai lengva. Jeigu orlaiviai 

skrenda per viršų, būkite savo vietoje. Netelefonuokite 
be reikalo. Galimybių būti pataikytu — mažai. Tai dalis 
rizikos, kurią mes turime imti laimėjimui šio karo.

Iki išgirsit perspėjimą (alarmą), eikite savo paprastas 
pareigas ar pasilinksminimą paprastu būdu.

Pagalvokite porą kartų pirm darysiant ką nors. Ne
tikėkite paskalams — skleidimas neteisingų girdų yra 
dalimi priešo technikos. Neleiskite jam jumis pasigauti.

Pažinkite jūsiškį nuo atakos iš oro perspėjimą (alar
mą). Paprastai, tai yra paduodama trumpais sušvilpi
mą is ar aukštu ir žemyn nuleidžiamu balsu, švilpikais ar 
ragais. Pavojaus praėjimas (angliškai — “all clear”) 
yra paskelbiama vienodu švilpikų ar ragų balsu-tonu per 
ištisas 2 minutes. Nuolat sekite savo laikraštį dėl vė
liausią informaciją (kadangi gali būti pakaitų).

Laukite oficialią informacijų pirm pradėjimo bile ką 
veikti. Kada Oro Atakų Sargas (Air Raid Warden) at
eis į jūsų namus, pildykite jo patvarkymus. Jis pastaty
tas jūsų apsaugai. Jis yra jūsų draugu.

Jis padės jums atlikti jūsų dalį sumušimui priešo.
Mes galime tai padaryti. Mes padarysime, jeigu mes 

užsilaikysime ramiai ir šaltai ir stipriai ir budriai.
J. V. CIVILIŲ APSIGYNIMO RAŠTINĖ, 

Fiorello H. LaGuardia, Direktorius, 
Washington, D. C.

sius lietuvius ir jų namus nai
kins ir degins? Argi jie nesu
pranta, kad civilis apsigyni
mas yra reikalas visų žmonių ?

Brooklyne yra keliatas lie
tuviškų kunigų. Kodėl jų nei 
vieno nebuvo konferencijoj ? 
O joje dalyvavo visa eilė ku
nigų, ministerių ir rabinų.

Konferencijoj buvo kalbė
tojai nuo Raudonojo Kryžiaus, 
Sveikatos Centro, Ugniagesių 
Departmento, iš New Yorko 
Centralinio Civilio Apsigynimo 
ofiso ir visa eilė kitų/ Puikių 
patarimų ir instrukcijų jie da
vė.

Organizacijų delegatai su
darys Williamsburgo Apsigy
nimo Tarybą. Išrinkta Tary
bos valdyba. Pirmininku tos 
valdybos išrinktas assembli-
manas ponas Austin, pagelbi- 
ninku p. Schoick, sekretore
panelė Newman. Už kelių 
nų bus atidaryta 
rybos raštinė po 
Broadway. Ji bus 
nomis ir vakarais.

pastovi 
num.
atdara

die- 
Ta- 
285 
die-

Rep.

Matilda Laimėjo Bylą;
Brown Niekšas-Žmogžudys

Džiūrė rado

Majoras Atidarė Rusijai 
Pagalbos Kampaniją

Sovietų Medikalei Pagalbai 
rinkliavos kampanija oficia
liai buvo atidaryta gruodžio 
17-tos vakarą, Miesto Salėje, 
majorui F. H. La Guardijai 
įteikus pirmutinę rinkliavos 
auką $5 gražuolei rinkėjai 
Patricijai Peardon, žvaigždei

Penktadienis, Gruod^lO^^

Jūsiškio'

Copyright 1941-The Borden Company

ĘRIEDIENOS

f

Ta- 
įžy- 
me-

Kailiasiuviai ir odos darbi
ninkai, Int. Fur & Leather 
Workers Unijos, CIO, nariai, 
pradėjo kampaniją greitu lai
ku išpirkti už $2,000,000 Ap-

“Malonėkite Išaiškinti!”

HOMOGENIZED MILK 
The cream’s in every drop! 
Enriched with Vitamin D

»0H
Authorized Bottler: Pepsl-Cdla New York Bottling Company

4
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Mizara Kalbės Milčiaus 
Laidotuvėse

Gruodžio 19-tą, penktadie
nį, 2 vai. po pietų, velionis 
Stasys Milčius bus išlydėtas iš 
Levandausko šermeninės, 337 
Union Avė., Brooklyne, į Aly
vų Kalnelio kapines, kur bus 
sudegintas Fresh Pond Kre- 
matorijoj.

R. Mizara, “Laisvės” redak
torius, atžymės velionio gyve
nimą ir nuopelnus visuomenei.

Giminės, draugai, pažįsta
mi, taipgi nariai tų organizaci
jų, kuriose Milčius dalyvavo, 
yra prašomi suteikti velioniui 
paskutinį patarnavimą atsilan
kymu į laidotuves.

Tamara Dainuos Medikalės 
Pagalbos Vakare

Miestas Davė Milioną 
Apsigynimui

Sąmatų Taryba pereitą tre
čiadienį vienbalsiai nutarė pa
skirti iš miesto iždo milioną 
dolerių įrengimui mieste prie
monių civilių apsigynimui.

Reikalas pagerintų, naujų 
priemonių, buvo numatytas ir 
pirmiau, tačiau prie to dar 
prisidėjo gruodžio 17-tą dary
ti bandymai aparato perspėji
mui gyventojų nuo priešų ata
kų. Mechaniškas aparatas pa
sirodė nepakankamas.

Peter V. Cacchione, naujai 
išrinktas New Yorko Miesto 
Tarybon, pirmu kartu po Am
erikos paskelbimo karo prieš 
fašistinės ašies šalis išstos vie
nu iš kalbėtojų paskilbusioj 
žurnalo New Masses progra
moj “Interpretation, Please!”, 
Webster Hall, N. Y., gruodžio 
19-tos vakarą. Diskusuos karo 
klausimą. Kitais programoj 
bus Schappes, Darcy, Sta- 
robin, Blake, Stuart.

Kailiasiuviai Sukels Du 
Miliūnus Bondsam

• - Rnndsu ir kiekvienai s!gynim.° Xtinv kariau- 
•S P U k padovanoti pil- 
jancių šalių lauko
niausiai įrengtą x 
ambulansą.

Eederal^Wd^s agentai 
sulaikė New Yo> o P 
panijos laivą Isla de Tenerife.

MILK 
BOTTLE 

MAIL

Aš 
jūsiškio\j^r{lgav^ 
Go/(jen CVGSį°j Uor(i^rs 

n]ZQ(i Pienn Horri0^ 
Rėkčiau, k*f.
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DAUGIAU GĖRIMOjis ją smaugia. Tiek tik ji ir 
pamena. Kai atgijo, pasijuto 
visa sukruvinta. Ant jos kūno 
įvairiose vietose buvo penkios 
peiliu padarytos žaizdos. Kaip 
nors ji dasigavo iki žmonių, 
kurie ją nugabeno ligoninėn.

Už kelių mėnesių Matilda 
pagimdė kūdikį, bet jis gyve
no tiktai kelias valandas. Ji 
pasiskundė policijai ir policija 
suėmė Brown. . Brown bandė 
suversti bėdą ant Matildos, 
kad būk susilaukus kūdikio 
su kitu jaunu vaikinu, o kai 
tas vaikinas buvęs pašauktas 
kariuomenėn, jinai bandžius 
nusižudyti ir peiliu susiba
džiusi. Niekas iš jo teisinimosi 
neišėjo.

Paskilbusioji dainininkė 
mara bus viena iš eilės 
mybių programoj Sovietų 
dikalei pagalbai ruošiamame
vakare šio penktadienio vaka
rą, gruodžio 19-tą, Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke.

Šio koncerto-baliaus pro
gramoj taipgi dalyvaus Mord- 
kin Baletas, Nina Tarasova.

Kaip atrodė, taip ir išėjo. 
Jauna gražuolė, 17 metų mer
giotė, Matilda LeBoyer sakė 
teisybę. White Plains džiūrė 
tai pripažino.
Brown kaltu pirmo laipsnio 
pasikėsinime Matildą nužudy
ti. Dabar jam grūmoja 25 
metų kalėjimas. Teismas pra
sidėjo lapkričio 26 dieną ir 
pasibaigė gruodžio 16.

Brown advokatas, pamatęs, 
kad teismas krypsta prieš jo 
klijentą, pasodino į liudininkų 
suolą Brown žmoną Elsie. Ji 
liudijo, kad tuo laiku, kai 
Matilda sako Brown buvo nu
sivožęs ją į Mount Vernon, jos 
vyras, ponas Brown, buvo na
mie, apartmente, sėdėjo ir 
klausėsi per radiją gražių, 
švelnių meliodijų ir labai mei
liškai su ja apsiėjo. Bet džiū
rė nepatikėjo Elsės parody
mais.

Taipgi Elsie sakė, kad lie
pos mėnesį, 1940 metais, kai 
Matilda sako, Brown ją nusi- 
vežęs pas save į apartmentą 
ir ten ją ant lovos per prievar
tą parsivertęs išgėdino ir pa
darė ją nėščia, būk Brown 
buvęs išvykęs į Catskill kal
nus pas savo gerus prietelius. 
Ir tam Elsės liudijimui džiūrė 
netikėjo. Matyt, vargšė Elsie 
buvo prikalbėta gelbėti savo 
piktą vyrą.

Matildos istorija buvo to
kia: 1940 metais jinai, bied- 
na, darbininkė, gyvenime 
prityrus, įdėjo į laikraštį 
jieškojimą darbo, kokios 
zicijos, idant ji galėtų 
duoną užsidirbti. Pamatęs
jieškojimą, išdykęs, supuvęs, 
niekšas Brown, turtingas real 
estate savininkas, susisiekė su 
ja ir ją “pamylėjo”. Vieton 
darbo, jis ją pradėjo vilioti. 
Nusivežė namo, kai jo pačios 
nebuvo, nuskriaudė ją. Mer
giotė pasijuto bėdoje. Puolė
si prie Brown ir prašė pagal
bos. Brown pasižadėjo ją- iš
gelbėti. 
Vernon, 
paklojo 
gulti. . .
darysiąs aborciją, išimsiąs ar
ba sugadinsiąs jos yščiuje gy
vybę. Mergaitė klausė jo, jam 
patikėjo. Jinai nusirengė apa
tines drapanas, atsigulė ir lau
kė operacijos. Brown paėmė 
vatos ir užkišo jai gerklę, gir
di, vis tiek pusėtinai skaudės, 
tai idant jinai neišrėktų ir 
svieto atydos neatkreiptų, 
reikia jai gerklę užkišti. Ma
tilda ir tam patikėjo.

Bet ji paskiau pajuto, kad

New Yorke viena savaite' 
1,400 jaunuolių įstojo liuosno- 
riais laivynan.

Pereitą savaitę Brooklyne 
51 asmuo susirgo škarlatina. 
Tai buvo 26 daugiau, negu 
pirmesnę savaitę.

Walter Ambrozas nušovė di
delį briedį, virš 200 svarų.

Šį šeštadienį

Dec. 20 Gruodžio
įyyks briedienos parė

WALTER AMBROZO
RESTAURACIJOJE

406 So. 3rd St., Brooklyn
Visus draugus, kostume- 

rius ir pažįstamus kviečia 
dalyvauti parėję. Visi būsite 
pavaišinti skania briediena.

KONCERTAS IR BALIUS
MEDIKALEI PAGALBAI 

NARSIAJAI RAUDONAJAI ARMIJAI
Įvyks Penktadienį

Gruodžio 19 d., 8:30 v. vak.
EDWARD C. CARTER,

Pirmininkas Karinės Pagalbos Rusijai, Ine. — Kalbėtojas

DALYVAUJA:
MORDKIN BALLET 

TAMARA
NINA TARASOVA

' ADIA KUSNETZOVA 
MARUSIA SAVA

SEDA KAUKAZIEČIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
A. KUTIN’O BALALAIKŲ ORKESTRĄ 
KAUKAZIEČIŲ MUZIKA GEORGE’O

SHAH PARONIAN IR KITŲ
RUSIŠKA IR AMERIKONIŠKA ŠOKIŲ MUZIKA 

KABARETAS. UŽKANDŽIAI SIURPRIZO PAKAI.

MANHATTAN CENTER
34th St. ir 8th Avenue New York City
======================== Tikietai po $1.10. ================ 
Tikietai parsiduoda: Russian Committee to Aid Fighting Forces of 
Soviet Russia, 307 Fifth Avenue, Suite 1101. MU 4-0886 
American Russian Committee for Medical Aid to the USSR 
55 West 42nd St., Room 1111. PEn. 6-3370
Visos įplaukos naudai Karines Pagalbos Rusijai, Inc.

veikalo “Junior Miss”, dabar 
vaidinamo New Yorko teatre.

Kampanijos atidarymo kal
boj majoras atsišaukė į visus 
miesto gyventojus širdingai 
paremti rinkliavą. Jis sakė:

“Aš su pasitenkinimu užgi
riu Rusijai Karo * Pagalbos, 
Ine., Kalėdų Žvakės Kampa
niją sukelti $3,000,000 teiki
mui apgailėtinai reikalingos 
medikalės ir operacinės pagal
bos karo ištiktiems Rusijos 
žmonėms.” ■ <

Jis toliau sakė, jog rinkėjai 
ir aukotojai “pasitarnaus savo 
interesams ir taip pat krikš
čionybės dėsniams.” Tikslas, 
sakė, majoras, “yra užgintas 
mūsų federalės valdžios ir ša
lies vadų iš visų gyvenimo sri
čių.” Jis baigė atsišaukimu:

“Aš raginu New Yorko 
miesto žmonės atsiliepti į šį 
atsišaukimą žodžiais kampa
nijos obalsio:

“ ’Nudeginta Rusijos žemė 
šaukiasi į Amerikos žalius lau
kus’ ”.
LIETUVIAI PRAŠO TALKOS

Rinkliavos po visą miestą 
prasidėjo gruodžio 18-tą, baig
sis 20-tą. Po visą miestą įsteig
ta stotys, kur išduodama dė
žutės ir priimama surinktos 
aukos.

Lietuviai prašomi pasidar
buoti tam tikslui energingai, 
aukoti duosniai.

Lietuviai aukų rinkėjai Bro- 
klyne dėžutes prašomi pasiim
ti iš Lietuvių Komiteto, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyne,

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

s)

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

Nusivežė ją į Mount 
susirado tuščią lotą, 

popieros ir liepė atsi- 
Jis jai sakė ten pa-

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

ne- 
pa- 
po- 
sau 
pa-

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

^ta/ 
adresas;

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

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth A vende

Dienraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

W8SW

BŪKITE

Laisvės” Salėje

Gruodžio 27 (December)
Įvyks

LABAI PUIKUS

BANKIETAS
Pasveikinti Geriausius LDS 

Jaunimo Veikėjus

BUS DUODAMI

GERI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

gėrimai
Pradžia 8-tą vai. vakaro

BILIETO KAINA — $1.25.

Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni!

Gros Jurgio Kazakevičiaus 
Orkestrą

Rengia Brooklyno LDS 
Jaunimo Kuopa

Vasario 1 February
“Laisvės” Bendrovės suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

Igreen STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




