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Už vienos dienos ir jau bus 
Kalėdos—žiemos šventės, šių 
švenčių proga mūsų krašte 
yra priimta siųsti linkėjimus 
savo draugams, giminėms, 
prieteliams.

Nepaisant, kokias atvirutes 
mes siusime draugams ir prie
teliams šių metu Kalėdų šven
čių proga, bet vienas linkėji-' 
mas negali būti pamirštas: 
Tebūva sunaikintas fašizmas! 
Teprasmenga agresorius! Ga
las tarptautiniams budeliams, 
pradėjusiems didžiausį pasau
lio istorijoje karą!. . .

Lietuvoje dėl maro epide
mijos uždarė mokyklas, už
darė net ir bažnyčias. Marą 
atnešė Hitlerio govėdos. Ma
rą atnešė pasibaisėtinas skur
das ir vargas, sudarytas pa
saulio bandito — Hitlerio ir 
jo sėbrų! Per Kalėdas, vadi
nasi, Lietuvos žmonės pasijaus 
baisiausioje padėtyje.

Šitokią Lietuvai “laimę” at
nešė Hitleris, kuriuo taip daug 
džiaugėsi mūsieji klerikalai ir 
fašistai. Atsimename “Darbi
ninko” agitaciją, kad prašyt 
Hitlerio “Lietuvą išlaisvinti”... 
Atsimename “Draugo” šū
kius!... Atsimename “Vieny
bės” ekstazą!...

Laukiame iš Washingtono 
svarbių žinių. Laukiame žinių 
apie sudarymą vienos didžiu-• 
lės aukščiausios karo koman-1 
dos, pastatytos Amerikos, An--; 
glijcs, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos. Tai būtų bendroji 
talkininku vadovybė Hitleriui 
ir jo naciškoms jėgoms sunai
kinti.

Jdomus dalykas: kai Wash
ingtone ir Londone ir Mask
voje tariamasi apie sudarymą 
aukščiausios vadovybės arba 
komandos, tai 
vyriausius
laukan iš vadovybės, o pats 
viską ima, pagal astrologiją!...

Hitleris savo
generolus šluoja

Andai Lietuvos rašytojas Mar
cinkevičius buvo prisiuntęs be- 
vieliniu telegrafu įdomų raštą 
apie hitlerizmo siautimą Lie
tuvoje.

šiomis dienomis iš jo gavo
me paštu siųstą raštą,—taipgi 
nepaprastai įdomų ir jaudi
nantį.

Kai Maskva buvo apsupta, 
kai priešas buvo arti miesto 
vartų, tai tiek Marcinkevičius, 
tiek Jonas Šimkus, tiek visi 
kiti jaunesnio amžiaus gyven
tojai—bus jie rašytojai, dar
bininkai ar kitokį—ėmė gink
lą į rankas ir ėjo mušti prie
šą.

Šiandien, kai priešas tapo 
atmuštas, tai galime tikėtis 
kad ir vėl gausime daugiau 
raštų iš lietuvių rašytojų, nu
vykusių į Sovietų Sąjungą.

*

San Diego.—čia buvo sustab
dytos visos radijo stotys, kad 
jom nepasinaudotų japonai.

Darbo žmonių 
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Hitleris Pavarė Vyriausią Nacių ICom andierių; Prašo 
Savo Armijų Pakerite! Per SEiemų Sovietiniame FronteV

AMERIKA NUSKANDINO Tifo Epidemiįa Apima Visą 
BEI SUŽEIDĖ 14 NACIU

SUBMARINE
Lietuvą; Uždarytos Visos 
Rinkos ir Viešos Pamaldos

HITLERIS PRIPAŽĮSTA 
RUSUS PAVOJINGIAU

SIAIS PRIEŠAIS
Amerikiečių Laivynas Apsidirbo su Bent 

Keliais Japonijos Submarinais
Vedybose ir Laidotuvėse Tik Artimiausiem Giminėm 

Teleidžiama Dalyvauti; Uždaryti Judžiai ir Teatrai
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų laivyno sekre
torius Frank Knox prane
šė gruod. 21 d., jog kariniai 
šios šalies laivai veikiausiai 
nuskandino bei sužeidė 14 
priešų submarinų,

ku-negu vienu submarinu, 
ris mėgino užpuldinėt kari-' 
nius ir prekinius Amerikos 
laivus. |

“Rūpestingai patikrinęs 
parodymus, aš, pavyzdžiui,

Atlanto dabar galiu pareikšti, kad 
Vandenyne, o P a ei f iko Jungtinių Valstijų laivyno 
Vandenyne Jungtinių Vals- jėgos Atlanto Vandenyne 

iki šiol, turbūt, nuskandino' 
bei sužeidė bent 14 priešų 
submarinų.

“Jog taip veikiausiai įvy
ko, tai yra viena priežastis, 
o vokiečių nemėgstamas... 
žiaurus žiėinos oras šiauri
niame Atlante, tai kita prie
žastis, kodėl pastaruoju lai
ku galėjo palyginti saugiai 
plaukioti mūsų laivai per 
šiaurinę dalį Atlanto Van- 

kamai apsidirbo su daugiau denyno.”

tijų laivyno jėgos “jau sėk
mingai apsidirbo su keliais 
japonų submarinais.”

Fr. Knox sakė:-
“Mūsų laivynas jau nuo 

kurio laiko žinojo, kad prie
šų submarinai veiks arti
muose Amerikai vandenyse, 
tai suprantama, ir padare 
tinkamų ž i n g s nių prieš 
juos.

“Mūsų laivynas jau tin-

Skandindami Amerikos 
Laivą, Japonai Daužė 

Gelbėjimosi Valtis

Kariuomenė Stengiasi 
Palaikyti Darbus Lai- 

vastatyldose
San Francisco, Calif. — 

Japonų submarinas be per
sergėjimo užpuolė -beginklį 
žibalinį Amerikos laivą 
““Emidio,” 6,912 tonų, tor- 
pedavo jį, ir kada laivas jau 
pradėjo skęst, tai japonų 
submarinas šoviniais iš sa- _________
vo kanuolių sudaužė tris ją. atsisako mokėt duokles 
gelbėjimosi ’ Valteles,, kad Amerikos Darbo Federaci-

San Francisco, California, 
gruod. 22. — Pranešama, 
kad Amerikos kariuomenė 
maršuoja palaikyt darbus 
laivastatyklose, kur sustrei
kavo lydytojai (weldeyiai). 
Jie reikalauja pripažint ne
priklausomą lydytojų uni-

amerikiečiai jūrininkai visi 
žūtų. Bet vis tiek 32 jūri
ninkai išsikelbėjo, o 22 žu
vo.

Japonų submarinas taip
gi atakavo kitą žibalinį 
Amerikos laivą “Agwi- 
world,” 6,771-no tono, bet 
šis laivas sėkmingai pabėgo 
į Santa Cruz prieplauką.

Abudu užpuolimus japo
nai padarė artimame dvide
šimties mylių vandens ruož
te nuo Californijos pakraš
čio.

jai.

Los Angeles, Calif. — Čia 
taipgi sustreikavo lydytojai, 
bet jie nepikietuoja užstrei- 
kuotų darbaviečių.

Krašto teisėtumo sekreto
rius Biddle, Niujorko miesto 
majoras La Guardia ir visa ei
lė kitų žymiųjų žmonių, įspė
ja piliečius, kad jie nepasi
duotų isterijai, kurią bandys 
sukelti tam tikros rūšies žmo
nės, karštagalviai.

Nėra abejojimo, kad bus 
tokių, kurie pradės kampani-| 
ją Prieš ateivius ypačiai prieš speJalę'” programą pagerbt 
nep.liečius,—dažnai ger.aus.us stalin0 met sukak. 
nuitiai žtn„°meP kadi vr^ Sakė: “Stalino 62-ra-puikiai žinome, kad yra daug . . . . •
nen.ii.di.. vr» sls gimtadienis randa daug

ANGLŲ RADIJAS PA
GERBĖ STALINO GIM

TADIENĮ
Anglijos . radijas suruošė

nepiliečių, kurie yra geriausi 
kovotojai prieš fašizmą, kurie 
yra pasirengę ginti mūsų krašr 
tą taip lygiai, kaip geriausi 
čiagimiai patrijotai.

naujų draugų, linkinčių jam 
geros sveikatos.”

Batavia. — Holandų Ry
tinės Indijos kariniai laivai 
ir orlaiviai nuskandino tris 
japonų šarvuotlaivius ties 
Borneo sala.

Seattle, Wash. — Čionai- 
tiniai lydytojai išreiškė pri
tarimą streikuojantiem ki
tur lydytojam, bet jie patys 
tęsia darbą.

30,000 Japonų Išsikėlė 
| Filipinus; Verda 
Nuožmūs Mūšiai

Manila, Filipinai, gruod. 
22. — 80 Japonijos trans
porto laivų atgabeno 30,000 
savo kareivių, iškėlė juos į 
Luzon salą ir tuoj aus pra
dėjo smarkias atakas prieš 
amerikiečių ir filipiniečių 
kariuomenę.

Amerikiečiai ir filipinie
čiai su neapsakomu įtūžimu 
metėsi į mūšį prieš tuos ja
ponus. Verda žiauriausios 
kautynės.

STOCKHOLM, šved. — Visos bažnyčios Kaune ir 
Vilniuje, taipgi dešimtyje kitų apskričių Lietuvoje ta
po uždarytos todėl, kad dėmėto tifo karštinė palaips
niui apima visą Lietuvą, kaip pranešė berlyniškis ko
respondentas švedų laikraščio “Dagens Nyheter” 
gruod. 19. d.

Vokiečių komisarinis generolas dr. Renteln taipgi 
įsakė tuojau uždaryti visas turgavietes Lietuvoj. Jis 
uždraudė pardavinėt lauke bet kokius žemdirbystės 
produktus.

Uždrausta laikyt bažnytines pamaldas ir kitose vie
tose, ne tik bažnyčiose.

Vedybose ir šermenyse-laidotuvėse tėra leidžiama 
dalyvauti tiktai artimiausiems giminėms.

Uzdaryta^judamieji paveiksimi ir kiti teatrai.
Mokyklos dar tebėra atdaros Kaune ir Vilniuj, bet 

jcs uždarytos kai kuriuose kituose apskričiuose.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, gruod. 21. — Jungtinių Valstijų laivyno 

departmentas šiandien išleido sekamą pranešimą:
Atlanto'sritis: Yra nurodymų, jog .priešų submarinai 

veikia netoli Jungtinių Valstijų rytinio pakraščio.
Rytinis Pacifiko Vandenynas: Priešų submarinai 

veikė palei vakarinius Jungtinių Valstijų pakraščius. 
Priešų submarinas iš kanuolių apšaudė amerikinį garlai
vį “Agwi World.” Garlaivis “Emidio” taip pat buvo bom
barduotas iš kanuolių ir paskui torpeduotas. Jo įgula 
apleido laivą ir suėjo į gelbėjimosi valtis. Trys gelbė
jimosi valtys tapo sunaikintos šoviniais iš submarine 
kanuolių.' 32 gyvi išlikę jūrininkai buvo išgelbėti. Laivo 
įgula turėjo 54 narius.

Vidurinis Pacifikas: Priešų orlaiviai dar du kartu 
bombardavo Wake salą.

Tolimieji Rytai: Priešai iš oro tik truputį atakavo Ca
vite (laivyno stovyklą Filipinuose); mažai nuostolių te
padaro.

” bet, girdi,

Bet už Nacių Sumušimą Jis Taipgi Kaltina 
“Ankstyvą Žiemą;’" Žada Pasirodyt Pavasarį
Berne, šveic. — Hitleris istorijoj priešą, 

pavarė vyriausią Vokietijos “dabar vokiečių armijos tu-
armijų komandierių gene- ri permainyt savo veikimą 
rolą feldmaršalą Waltherj'is judėjimo karo j apkasų 
von Brauchitschą gruod. 21 ikarą todėl, kad ūmai atėjus 
d. ir paėmė pats į savo ran- rusiška žiema.” 
kas aukščiausią komandą Hitleris žadėjo 
visų nacių karo jėgų. ■ 'naujas annijos

Hitleris, girdėt, buvo įsa-; .
kės von Brauchitschui gruo- geresmų ginklų; o dabar, 
džio 6 d. per dvi savaites !e^a; ^u°.\au ^ūt pra-
užimt Maskvą ir atkariau! prisirengimai navasa-
Rostovą prie Dono upės. r*° ką™ Rytuose, prieš 
Bet nuo įsakvmo dienos iki • Sovietus.
šiol Sovietu kariuomenė-vi-, 
io nacius vis toliau ir to
liau atgal visuose frontuo
se. Tai todėl Hitleris ir pa
šalino vyriausią savo gene
rolą von Brauchitscha. c-

“sudaryt 
dalis ir, 

; svarbiausia, duot naujų ir

Hitleris maldavo savo ar
mijos, kad “sektu ji ištiki
mai ir nuolankiai,” kad dar 
“pakentėtų ir pasiaukotų:0 
bažijosi, kad “visa jo širdis 
priklauso jums, mano karei
viai,” ir vėl kalbėio apie H

Jis džiaugėsi, kad Japoni
ja užpuolė Jungtines Vals- 

Gruodžio 19 d. Hitleris iš- tijas, ir pasakojo, būk japo- 
leido beveik maldaujantį nai “stebėtinai greitai su- 
.atsišaukimą į savo armijas]naikinę Amerikos Pacifiko 
sovietiniame fronte; sako, 
k?d jie pirmiau laimėję di- skaitlingas Amerikos ir An 
džiausiu pergalių prieš So- gliios bazes Rytinėje Azijo 
vietus, “tą pavojingiausią

HITLERIO ATSIŠAUKI- j “sunaikinimą priešo. 
MAS Į KARIUOMENĘ

laivyną” ir būk jie “užėmę

je.”

Sovietai Nuveja Nacius Daugiau kaip po 10 
Mylią Atgal per Dieną, per Jovalą Nacių 
Lavoną, Tanką, Automobilią ir Kanuolių

Karo Departmento Pranešimas:
Filipinų sritis: Per paskutines 24 valandas priešų or

laiviai atakavo salas Luzon, Cebu ir Mindanao.
Tebeina kautynės ant žemės ties Davao, saloje Minda

nao. Priešų žvalgai labiau veikia šiaurinėje dalyje Luzon 
salos. Priešai daro agresy viškesnių pastangų giliau įsi
skverbt į šiaurinę ir pietinę Luzon dalis.

(Tąsa 5-me puslapyje)

ANGLAI NUVIJO FAŠISTUS
150 MYLIŲ LIBIJOJ

glai pradėjo apsupt Benga- 
zį, italų prieplaukos miestą 
Libijoj. Naciai ir italai Li
bijoj nuvyti jau 150 mylių 
nuo Egipto sienos.

80,000 JAPONŲ 
FILIPINUOSE

Washington, gruod. 22. — 
Amerikos karo departmentas 
skaičiuoja, kad jau 80 iki 100z 
tūkstančių japonų veikia prieš 
amerikiečius Filipinuose.

Washington. CIO centras 
planuoja milionu dolerių 
kas mėnesį paremt nukentės 
jusius nuo karo amerikie
čius ir jų talkininkus.

Maskvos Frontas, gruod. 
22.—Korespendontas Unit
ed Press, amerikinės žinių 
agentūros, esantis su Sovie
tų armija, rašo:

“Rusai per dieną nužy
giuoja pirmyn po 10 iki 12 
mylių ir pusės per baisų jo
valą ir griozdus vokiečių la
vonų, vokiečių tankų, vokie
čių automobilių-vežimų ir 
kanuolių, per 90 mlių į va
karus nuo Maskvos.

“Suburtos rusų jėgos ne- laidotus 
sulaikomai grumiasi vis 
pirmyn ir pirmyn. Rusų 
tankai ir raiteliai raižo ir 
kapoja vokiečius iš šonų:

RAUDONARMIEČIAI ATKA
RIAVO 35 MIESTUS

Maskva, gruod. 22. — So
vietai per dieną atkariavo 
nuo vokiečių 35 miestus ir 
miestelius. Tarp atimtų -iš 
nacių miestų yra Kraųivno,. tyliai netikėtai užklumpa, 
j pietų vakarus nuo Tūlos; 
Bogoč ir Gruzino, į pietų 
vakarus nuo Tichvino, Le
ningrado fronte, ir Plavsk, 
geležinkelių centras tarp 
Tūlos ir Oriolo. Gruzino 
stovi netoli Leningrado - 
Maskvos geležinkelio.

.Hitleris pernai sausio 1 
d. žadėjo per vienus metus 
nukariaut Angliją. Kiek da
bar dienų jam lieka iki nau
jų metų? ,

necovas man sakė, jog per 
kelias paskutines dienas ru
sai pagrobė arba sunaikino 
299 nacių tankus, 3,000 au
tomobilių ir trokų ir šimtus 
kanuolių vien tik šioje sri
tyje,” kaip praneša United 
Press korespondentas Hen
ry Shapiro:

“Brigados komisaras Dmi- 
trius Kolesnikovas man pa
sakė, jog vokiečiai, skubė
dami bėgt jau palieča nepa- 

saviškius užsnūs
tuosius ir apleidžia saviš
kius sužeistuosius.

“Anot’ gen. Kuznecovo, 
'vokiečiai traukdamiesi vis 
dar įnirtusiai atsišaudo, ale 
jie traukiasi greičiau ir 
greičiau atgal. Bet mes 
juos neatlaidžiai vysimės 
vis tolyn ir neleisime jiems 
niekur apsikasti ar įsitivir- 
tinti.’ ” •

“Gen. Kuznecovas nurodė 
į du amerikinius kovos lėk
tuvus, skraidančius virš 
mūsų galvų, ir sakė, jog 
amerikiečių ir anglų lėktų-

apsupa ir sunaikina vokie
čių tvirtumas ir uėkerta vo
kiečiam vieškelius.

“O vokiečių užnugarėje 
veikia Rusų . Parašiutistų 
Korpusas, kuris ilgai buvo 
laikomas atsargoje.

“Jau antrą kartą per sa
vaitę amerikiečiai ir ang
lai korespondentai buvo at
vesti į karo lauką, ir jie at- v***^*^..™^ „ .v.,w
rado, kad vokiečiai yra grū- ivai ir tankai prisidėjo prie 
darni vis sparčiau atgal.

“Generolas Vassilius Kuz-
šios sėkmingos rusų kyntr- 
cfensyvos prieš vokiečius.”

’S «
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Tautinės Vienybės Skaldytojai
Pereitą savaitę žemesniąjame Jungti

nių Valstijų kongreso bute tapo perva
rytas dalykas, kuris, jei pataptų įstaty
mu, dikčiai pakenktų tautinei Amerikos 
vienybei hitlerizmui sunaikinti. Buvo ši
taip: kai kongrese iškilo reikalas priimti 
bilių, suvaržantį “užsieninę propagandą’’ 
Jungtinėse Valstijose, tai komunistų ne
apkentė j as, kongresmanas Martin Dies, 
prikergė prie to biliaus savo “pataisy
mą.” O tas “pataisymas” yra toks: Jung
tinių Valstijų Komunistų Partijos nariai 
ir viršininkai turį susiregistruoti pas 
teisingumo department^ kaip “svetimos 
valstybės agentai,” o jei to jie nepada
rysią, tai būsią baudžiami pinigine ir ka
lėj imine bausme.

Šis “pataisymas,” reikia atsiminti, bu
vo priimtas tik 58 balsais prieš 24. Va
dinasi, jis buvo balsuotas ir priimtas, kai 
posėdyje buvo mažiau kaip vienas ket
virtadalis kongresmanų ir kai daug pa
žangesnių kongresmanų buvo išvaikščio
ję.

Mes nemanome, kad senatas šį “pa
taisymą” užgirs. Jis perdaug yra juo
kingai tragiškas, nes jis išplaukia iš to 
fakto, kad jo autoritsfevisuomet jungė 
komunistes su fašistais, bet kovojo tik 
prieš pirmuosius ir komunistais jis bu
vo savu laiku apšaukęs visus pažanges
nius Amerikos žmones, — net ir patį 
prez. Rooseveltą. Vadinti Amerikos Ko
munistų Partiją “svetimos valstybės a- 
gentu” gali tik žmogus, kuris nemato 
pro medžius- miško, kuris nemato pačios 
tikrovės. Arba šiandien sakyti, kad ko
munistai ir fašistai yra “vienas ir tas 
pats” gali tik žmogus, kuris nemato, kas 
darosi musų krašte ir visame pasaulyje.

Mes visai nesistebime, kad ponas Dies. 
užsispyrė tokį sumanymą gyveniman 
pravesti, bet stebimės, kad radosi net 57 
kongresmanai, kurie jam pritarė, kurie 
už šį “pataisymą” balsavo. Sunku įsivaiz
duoti, kas būtų, jei tokis sumanymas pa
taptų įstatymu. Tai būtų smeigimas dur
klu į nugarą tautinei vienybei, į gyvy
binius mūsų krašto reikalus. Tai pra
sidėtų “raganų gaudymas” tokia plotme, 
ko iki šiol dar nebuvo mūsų kraštas ma-

Turėtų būti suprantama ir matoma, 
kas atsitiko su kitais kraštais, kurie, pa
vojaus metu, buvo pradėję kovoti prieš 
komunistus, kurių reakcininkai valdy
tojai su socijalistų pagalba, buvo pradė
ję jungti komunistus su fašistais. Ge
riausias pavyzdys yra Franci j a. Tiek 
Daladier, tiek Blumas buvo pradėję “va
lyti kraštą” nuo “tautos priešų.” O “tau
tos priešais” jis skaitė komunistus ir fa
šistus. Bet kovojo išimtinai prieš komu
nistus, o tuo pačiu sykiu fašistai parda

vė Franci ją Hitleriui, fašistai Franciją 
nukryžiavojo!...

Taigi ir šis pono Dieso sumanymas ar
ba’ “pataisymas” reikia, mūsų nuomone, 
atmesti, nes jis nieko gero nežada mūsų 
kraštui jo pastangose sumušti bjaurų 
priešą — Hitlerį ir jo japoniškus gengs- 
terius, užpuolusius mūsų kraštą.

Kad Melavo, Tai Melavo
Rašydamas apie pusės metų sukaktį 

nuo to laiko, kai Hitleris užpuolė So
vietų Sąjungą, dienraštis “The New 
York Times,” be kitko, sako: “Mes ne
žinome, kaip ilgai dabartinis žymėtinas 
vokiečių traukimasis Rusijoje tęsis. Bet 
vieną žinome, kad nuo pradžios įsiverži
mo į Rusiją, Hitleris ir vyriausioji vokie
čių komanda melavo pakartotinai ir ne
atsargiai.”

Tai tikra tiesa, kurią mes nuolatos nu- 
rodydavome. Hitleris ir jo aukščiausioji 
komanda nesigailėjo melų, nesigailėjo 
pasigyrimų. Jau keliais atvejais Hit
leris buvo visiškai sunaikinęs Sovietų ap
sigynimo jėgas, Raudonąją Armiją, ir vi
są Sovietų Sąjungą buvo nugalėjęs. Bet 
tai vis buvo tik žodžiai, skelbiami Vo
kietijos žmonėms mulkinti ir pasauliui 
suvedžioti. Bet Hitleriui nepavyko da
lies žmonių apgauti, kurie visuomet ma
nė ir sakė, kad jis meluoja. Tų žmonių 
skaičiuje buvome ir mes.

Bet štai po šešių mėnesių karo, kada 
“sunaikintoji” Raudonoji Armija pradė
jo platų kontr-ofensyvą, tas pats Hitle
ris buvo priverstas paskelbti, kad priešas 
yra didesnis ir geriau, negu jo armija, 
ginkluotas!...

Mes esame įsitikinę, kad Hitlerio “su
naikintoji” Raudonoji Armija jam ir jo 
naciškoms jėgoms užduos dar didesnį 
smūgį, kokio jis nėra matęs ir jautęs.

Daugelis ir lietuviškų ablavukų Ame
rikoje buvo labai įsitikėję į Hitlerį ir jo 
tąją propagandą, tuosius baisius “lai
mėjimus” ėmė už gryną pinigą. Daugelis 
tų ablavukų, pradžioje šio karo skelbė 
Raudonąją Armiją “ant molinių kojų” 
stovinčią, ir t.t. Bet šiandien, po pusės 
metų didelių kovų, gal būt ir jie pama
tys, koki dideli jie buvo ablavukai, kaip 
labai Hitleris juos prikirto. Jei jie turė
tų užtenkamai doros, tai prisipažintų, 
kad jie buvo Hitlerio ir jo prppagątiddš 
aukomis. Bet mes abėjojaine, ar jie tu
rės užtenkamai drąsos ir žmoniškumo tą 
padaryti! ' .

Geros Žinios
Iš Italijos ateina žinių, kad ten pra

sidėjo didelis žmonių bruzdėjimas prieš 
fašizmą. Kai kuriose srityse valdžia ima
si griežtų priemonių tam sąbruzdžiui slo
pinti.

Iš Londono pranešama, kad tenaiti- 
nė Sovietų Sąjungos ambasada paskel
bė, jog yra susikūręs iš italų specialus 
komitetas kovai prieš Mussolinio politi
ką, kovai prieš karą, kovai už ištrauki
mą Italijos iš karo. Komitetą sudaro ko
munistai, socijalistai ir liberalai, nusi
statę prieš fašizmą. ,

Jau ne kartą buvome skaitę ir girdė
ję apie tai, kas darosi Italijoje. Ten žmo
nių vargas pasiekęs aukščiausio laips
nio. Italiją šiandien engia ne tik musso- 
linizmas, bet ir hitlerizmas, kuris ban
do išlaikyti Italiją kare “iki laimėjimo.”

Šiuo metu, kai Rytų Fronte Hitlerio 
naciškos jėgos yra be pasigailėjimo mu
šamos ir brukamos atgal, kai Didžiosios 
Britanijos kariai pradėjo pliekti. nacius 
ir fašistus Afrikoje (Libijoje), tai labai 
galimas daiktas, kad tokioje Italijoje 
žmonių sąbruzdis pakilo kur kas labiau.

Jeigu šiandien pavyktų Italiją ištrauk
ti iš Ašies ir iš karo, tai Vokietijos ir 
Japonijos agresoriams sąlygas susidąry? 
tų sunkesnės ir jie daug greičiau ir'len
gviau būtų galima sunaikinti!

KAIP SENIEJI FABRIKAI SOVIETUOSE 
PERTVARKOMI KARINEI GAMYBAI

Maskva. — Nuolat auga 
Sovietuose skaičius fabrikų 
ir dirbtuvių, gaminančių pa
būklus karui prieš nacius. 
Darbininkai parodo didelį 
pasiaukojimą ir gabumą, 
pertvarkydami pramonę ka
riniams reikalams.

Išsiveržus karui, Kuznec- 
ko plieno fabrikai gavo 
greitą vyriausybės užsaky
mą dirbt aukštos rūšies 
plieną tankams. Fabriko 
liejyklos ir kita mašinerija

tapo pertaisyta ir didelis 
skaičius sudėtinių mecha
nizmų čia jau buvo padirb
ta trumpu laiku.

Gamint . aukštos rūšies 
plieną esamuose dideliuose 
liejyklų pečiuose, tam reikė
jo permainyt visą techniki
nį darbo būdą. Bet ir tatai 
buvo sėkmingai padaryta. 
Visi stengėsi išpildyti užsa
kymus pirm paskirto laiko; 
ir Kuznecko fabrikas dau
giau pagamino aukštos rū

šies plieno, negu senasis 
planas reikalavo pagamint 
pirmesnio, paprasto plieno.

Viena Leningrado dirbtu
ve, ką kitą gaminus, gavo 
užsakymą apie rugpjūčio 
pabaigą pradėt daugmeniš- 
kai dirbt bėgyje šešių savai
čių mažuosius kulkasvai- 
džius. Garsusis sovietinis 
ginklų statėjas Degtiario- 
vas išdirbo tiem kulkasvai- 
džiam planus; ir pirmose 
spalių mėnesio dienose ta 
dirbtuvė jau gamino tokius 
kulkasvaidžius. Kiekviena 
jų dalis padirbama toj pa
čioj dirbtuvėj.

Viena dirbtuvėlė statyda-
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SLA Organas “Tėvynė” Tebetalpina 
Nacių Propagandą

Redaktorius P. Bajoras jungti savo krašto apgyni- 
patalpino “Tėvynės” No. 50, mui ir fašistų agresorių su- 
gruodžio 12 d., bjaurų “laiš- mušimui, SLA organo “Te
ką iš Lietuvos” po antgal- vynės” red. P. Bajoras, pa- 
viu: “Pravirko Visa Lietu- talpindamas tokį nacių a- 
va.” Laiškas esąs rašytas gento “laišką,” pateisina 
“plačiai žinomo visuomeni- Hitlerio užpuolimą ant Lie- 
ninko žmonos spalio 2, 1941 tuvos ir tokiu būdu ant vi
nį.” Bet iš turinio kiekvie- sų kitų taiką mylinčių kraš-
nas gali, matyti, kad tas 
“laiškas” yra nacių agento. 
Tame laiške, tarp kitko, ra
šoma:

“Pasaulyj nebuvo atsiti
kimo, Kau žmones melstųsi
ir Dievo prasytų karo. Lie
tuviai meiste melde, prašy
te prašė karo. Kitokios iš
eities nebuvo. Jie pilnai pa
sitikėjo vokiečių ginklu ir 
numanė, kad susirėmime 
bolševikai išdulkės iš mūs 
krašto. Todėl laukė tik ka
ro pradžios. Ir koks buvo 
džiaugsmas, kai birželio 22 
d. švintant sugriaudė paru- 
bežyje, pakilo dūmai ir ug
nis bolševikų aerodromuo
se ir jų ‘velnio darželiuose’- 
susitvirtinimuose. Net be
žemiai ir mažažemiai sakė, 
kad tokio linksmo ryto dar 
gyvenime neturėjo...”

Minimas “laiškas” yra 
rašytas tam, kad pateisinti 
Hitlerio užpuolimą ant Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos. 
Tai tikra nacių propagan
da. Tačiaus jinai tilpo or
gane SLA, kurio milžiniška 
narių dauguma prieš nacius 
nusistatę.

Tasai pronaciškas “laiš
kas” kaip tyčia pataikytas 
patalpinti tuo metu, kai Ja
ponija, Vokietija ir Italija 
paskelbė Amerikai karą. 
Kuomet prezidentas Roose- 
veltas kviečia visus susi-

tų. Tai geriausias fašisti
nei ašiai pasitarnavimas.

Tokis P. Bajoro elgęsis, 
suprantama, meta Oiogą ue-
mesį ant viso busiviemjimo 
Rietuvių AmeriKoje. tokiu
savo elgesiu r. Jbajoras sta
to visą bJLA į rimtą pavo
ju

SLA Pildomoji Taryba 
turėtų tuojaus tą redaKto- 
rių suvaldyti. Jinai turėtų 
tuojaus ‘’Tėvynę” apvalyti 
nuo pronacinės propagan
dos. Mūsų organas turėtų 
lojaliai remti prezidento 
Roosevelto programą, aš
triausiai kovoti prieš fašis
tus užpuolikus.

Jeigu Pildomoji Taryba 
laiku nesusirūpina apvalyti 
“Tėvynę” nuo pronacinės 
propagandos, tai SLA na
riai, kuriems tik rūpi SLA 
gerovė ir šio krašto gyni
mas, turėtų griežtai reika
lauti Pildomosios Tarybos, 
kad jinai suvaldytų redak
torių ir padarytų “Tėvynę” 
tikrai antinaciniu laikraš
čiu.’ Tuojaus rašykite laiš
kus ir rezoliucijas Pildo
mosios Tarybos nariams ir 
pačiam redaktoriui. Reika
laukite, kad “Tėvynėje” 
daugiau nebetilptų jokios 
nacių propagandos, kad 
“Tėvynė” stotų už visų lie
tuvių Vieningą, veikimą fa
šistų užpuolikų sumušimui.

SLA Narių Komitetas.

Iš Visų Amerikos 
Kampų

Washington. — Office of 
Production Management di
rektoriaus pagelbininkas Sid
ney Hillman susirūpino gumos 
pramones darbininkais.

Valdžia nutarė gumos pra
monę labai susiaurinti. Tas 
palies 150,000 darbininkų. Tu
rėta pasitarimas t su gumos 
darbininkų unija (United 
Rubber Workers Union). Uni
ja pasiūlė tokį planą:

1. Darbininkai, perkelti į 
kitus darbus, neturi nustoti 
privilegijų, kokias yra iškovo-

ję per uniją.
2. Dirbtuvės, kurios perei

na į gaminimą karo pabūklų, 
turi duoti pirmenybę prie dar
bų dabartiniams darbinin
kams.

3. Kai darbininkai paimami 
lavinimui prie karinės pramo
nės darbų, jie turi būti skai
tomi dirbančiais toms kompa
nijoms ir turi gauti pilną at
lyginimą.

31-ną japonų orlaivį. Jis tė
vams atsiuntė kablegramą, 
kad jis yra sveikas ir links
mas. .♦ ----

Chicago, 111. — Majoras 
Edward J. Kelly paskyrė uni- 
jistų komisiją dėl civilinio ap
sigynimo. Komisija susideda 
iš Federacijos ir CIO unijų 
atstovų.

Majoras kalbėjo labai dide
liame darbininkų susirinkime, 
kuris buvo unijų sušauktas 
Chicagos Stadiume. Buvo su
sirinkę 25,000 darbininkų, 
daugiausia didžiųjų namų ap
tarnautojų, ir ^prižiūrėtojų. 
Darbininkai pasižadėjo akty
viai dalyvauti civilinio apsigy
nimo darbuose.

Cleveland, Ohio. — Gruo
džio 17 d. per radiją kalbėjo 
atstovai Federacijos unijų, 
CIO unijų ir darbdavių. Visi 
pasižadėjo dėti pastangas, 
idant Cleveland© apsigynimo 
gamyba būtų padidinta. Uni
jų kalbėtojai taipgi pabrėžė 
svarbą visų unijų apsivieniji
mo šiose pastangose sunaikin
ti hitlerizmą.

Richmond, Va. -— Varde 
Komunistų Partijos, Virginijos 
valstijos partijos sekretorė 
Alice Burke pasiuntė telegra
mą gubernatoriui Price. Ji sa
kė, kad komunistai visais bū
dais rems karines pastangas. 
Gubernatorius davė atsakymą, 
kad jisai labai dėkingas už 
pažadėjimą valdžiai talkos iš 
komunistų pusės.

Buffalo, N. Y. — Miesto 
Majoras . Holling išreiškė di
delę pagarbą komunistams, 
kad jie žadą pilniausią para
mą valdžiai vesti karą prieš 
hitlerizmą. “Varde Buffalo 
miesto žmonių,” rašo ponas 
Holling, “aš nuoširdžiausiai 
dėkavoju jums už pažadėjimą 
lojališkumo, kurį atsiuntėte 
man savo telegramoje iš gruo
džio 12 dienos varde Erie pa
vieto Komunistų Partijos.”

St. Charles, Va. — United < Ji 
Mine Workers of America lo- 
kalas 6444 nupirko apsigyni
mo bondsų už $20,000. šitą 
sumą pinigų lokalas buvo su
taupęs per vienus metus. Mai-’ 
nieriai šimtu procentų remia 
valdžios karo pastangas.

Lancaster, Pa. — Teisėjas 
Henry atsisakė siųsti kalėji- 
man šešius komunistus. Jis pa
reiškė, kad jis tiki, kad komu
nistai yra ištikimi šiai šaliai. 
Kadangi metai laiko atgal ši
tie komunistai buvo teisiami ir 
d žiūrės nuteisti, tai teisėjas 
sakė neturįs kitos išeities, kaip 
uždėti ant jų bausmę. Bet jis ' ■ 
juos nubaudė tiktai finansiš- r 
kai.

Komunistai buvo kaltinami 
sulaužyme įstatymų laike rin
kimų parašų, kad uždėti par
tijos kandidatus ant.baloto.

Minneapolis, Minn. — CIO 
unijos šaukia konvenciją vasa
rio 7 d. šios konvencijos tiks
las sumobilizuoti darbininkus 
pakėlimui gamybos, idant 
greičiau būtų laimėtas karas.

Šio miesto Federacijos uni
jos taipgi paskelbė septynių 
punktų programą dėl pakėli
mo ir paskubinimo gamybos.

Bloomfield, N. J. — United 
Electric, Radio and Machine 
Workers unijos, CIO, lokalas 
422 nutarė dėti visas pastan
gas, kad karinė gamyba būtų 
padidinta. Lokalas turi 2,000 
narių. Susirinkimas buvo at
laikytas dirbtuvėje.

Washington, D. C. — Ma
ryland — District of Columbia 
industrinių, unijų taryba laikė 
metinę konvenciją. Dalyvavo 
153 delegatai. Konvencija 
nutarė atsišaukti į Federaci
jos unijas ir į 'geležinkeliečių 
brolijas, kad visos unijos ap- 
vienytų savo spėkas rėmimui 
valdžios pastangų laimėti šitą 
karą prieš hitlerizmą.

Apgaulingi Broliai
(Feljetonas) 

tojus kaip tik išmanydami kei
kiate, visaip ant jų meluojate,

vo vežimus, roges ir nami
nius baldus. Neseniai buvo 
duota jai didelis užsakymas 
čiūžių (skiis), reikalingų 
kareiviams, į vedant karą 
snieguose. Ir šiandien ta 
dirbtuvėlė pristato Raudo
najai Armijai puikių čiūžių.

Kita dirbtuvė gamino 
muilą. Dabar ji dirba pir
mos rūšies patrankas - mor- 
tiras, tai kąnuoles netoli
mam Šaudymui. Visų pirma 
buvo atgabenta viena mor- 
tira į dirbtuvę ir išskirsty
ta į sudėtines savo dalis. 
Vietiniai inžinieriai aty- 
džiai ištyrė dalis ir jų sudė
jimą; išdirbo planus įvai
riom dalim, ir po nedauge
lio dienų jau buvo pagamin
ta septynios mortiros. Ka
ro komisariato atstovai pri
pažino jas. pirmos rūšies 
pabūklais. (Bet nedidelis 
būrelis čia dirbančių darbi
ninkų išranda naujus būdus 
pagreitint mortirų gamini
mą ir dar pagerint jąsias.

Panašių pavyzdžių yra la
bai daug visuose Sovietijos 
kampuose. iA

Birmingham, Ala. — Ame
rikos Laikraštininkų Gildija 
laimėjo streiką prieš “Bir
mingham Post.” Streikas už
baigtas ir naujas kontraktas 
pasirašytas.

Washington. — Pagerbimui 
kapitono Kelly, kuris paauko
jo savo gyvybę nuskandinimui 
japonų karinio laivo, prezi
dentas Rooseveltas parašė laiš
ką Jungtinių Valstijų prezi
dentui, kuris bus išrinktas 
1956 metais. Jis prašo tą 
būsimą prezidentą paskirti į 
West Point karinę mokyklą 
kapitono Kelly sūnų, kuris ta
da bus sulaukęs 18 metų am
žiaus.

šis prezidento laiškas bus 
padėtas į archyvą ir laikomas 
iki 1956 metų.

Marshall, UI. — Gruodžio 
17 d. buso nelaimėje užmušta 
10 jaunuolių. Busas nuslydo 
nuo kelio, užsidegė ir jaunuo
liai žuvo liepsnoje.

—------- . i
Johnstown, Pa. — Labai 

smagiai jaučiasi vietiniai gy
ventojai Wagneriai, kurie tu
ri sūnų Jungtinių Valstijų ar
mijoj ant Hawaii salos. Jų 
sūnus leitenantas Boyd D, 
Wagner iš orlaivio nuskynė

Nėra sviete didesnės nelai
mės, kaip turėti apgaulingus 
“brolius”, veidmainingai pasi
vadinusius “ištikimais” tar
nais, kurie, prisidengę ištiki
mybę, parduos jumis pirmuti
niam pasitaikiusiam niekadė- 
jui, už juokingai žemą kainą. 
Šį kartą tenka kalbėti apie 
lietuviškus “brolius Kristuje.” 
“Negalite tarnauti Dievui ir 
Mamonai... Visų pirma jieš- 
kokite Dievo karalystės ir Jo 
teisybės, o visa kita bus jums 
duota.” (Mato 6. 24. 33).

Iš virš cituotų'žodžių, man 
labiausia puola mintin teisybė. 
Aštuntas Dievo prisakymas 
sako: “Nekalbėk neteisiai
prieš artimą tavo”. Visai aiš
ku, kad Dievas uždraudžia 
meluoti.

Na, o kaip su jumis, lietu
viški “broliai” Kristuje? Jūs, 
dėkui Dievui, be melo anei co
lio! Su tokiais broliais, tai jau 
šimtą kartų geriau be brolių.

Tik jūs pamislykit, kokia 
skaisti būtų Dievui garbė, o 
žmonėms laimė, jeigu broliai 
Kristuje, pildytų aštuntą Die
vo prisakymą ir nemeluotų! 
Su apgailestavimu reikia pasa
kyti, kad gerbiami tėveliai 
melą pamylėjote labiausiai už 
viską. Da daugiau, ne tik me
luojate, ale ir konspiruojate 
prieš dangaus ir žemės ka
ralių. štai hitlerininkai pasi- 
mojo užkariauti visą žemę ir 
karaliauti ant jos patys vieni 
su savo kokia ten pagoniška 
baidykle—dievu, visai nepri
pažįstant jokių teisių Kristui. 
Na, ir ką gi jūs darote šiame 
atvejyje? Jūs einate išvien 
su hitlerininkais, jiems gelbė- 
jate visais jum \prieinamais 
būdais.

Tuos žmones—raudonarmie
čius, kurie taip didvyriškai, su 
didžiausiu pasiryžimu kariau
ja prieš hitlerininkus, tai yra, 
gelbėja Kristaus karalystei 
ant žemės,—jūs tuos kariau-

rodosi, tuomi užtiknnat sau 
dangaus karalystę. Jūs trok
štate, kad tik hitlerininkai 
kuo greičiau laimėtų karą, 
pavergtų visą žmoniją ii’ at
imtų iš Kristaus žemišką ka
ralystę !

Tai biskį broliai jūs esate, 
Kristus turi kuomi pasidžiaug
ti!

Nuo visokių nelaimių, o 
pirmiausia nuo tokių brolių, 
išgelbėk mus, Viešpatie! Juo 
greičiau tokius brolius biesas 
nujotų, tuo sveikiau būtų ir 
Kristui ir žmonėm.

Ar apgaulė galės tęstis be 
pabaigos? žinoma, kad ne. 
Dievo ir žmonių kantrybė iš
sibaigs ir suokalbininkai bus 
pašaukti teisman. Broliškumo 
skraistė nepridengs baisios iš
davystės. Paklausykite, ką 
kalba vienas apie Dievo rūsty
bę, patyręs ją ant savo paties 
kailio:

“Tas Tėvas sragus
Lauš vaikams ragus,
Kurių piktybę i
Širdyj rūstybę

Pažino.”
Kas čia taip kalba? Tai po

nas velnias, kuris laike savo 
prasižengimo buvo aniuolu, 
tai žymiai šventesnė asaba, 
ne kaip tūli prohitleriniai kle
bonai, o vienok nuo Dievo 
bausmės neišsisuko, nors jo 
prasižengimas buvo tik men
kas šešėlis sulyginus su didu
mu nuodėmių prohitlerinių 
brolių Kristuje. Velnias jokių 
suokalbių su hitlerininkais ne
darė prieš Viešpatį Dievą, kad 
išveržus iš Jo karalystę. Visas 
prasižengimas buvo tik tame, 
kad jis biskį papuikavojo, 
parietė nosį prieš savo Vieš
patį. Ir tai išviso tik vieną 
sykį. Jūs gi, gerbiami tėve
liai, diena iš dienos maudotės 
melagysčių baloje, veidmai
niškai garbinate Dievą, kad

(Tąsa 5-me pusi.)
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"I SPEAK TO ITLER'S SOLDIERS!"
A Lithuanian Speaks: Hitler 
Will Pay for the Suffering 

And Horrors Perpetrated
by JONAS MARCINKEVIČIUS

SOLDIERS OF HITLER, I do not know any of you personally, 
but I know your terrible deeds only too well. And before go

ing off to fight the Hitler nightmare, I have decided to have a 
talk with you, to talk to you as man to man, although the whole 
world knows how disgusting and inhuman is that which you, at 
Hitler’s bidding are doing every day, at every step—that which 
makes it more of an honor to be called a wolf or a tiger than a 
human being. Listen to me you Johanns, Fritzes, Carls, listen 
all you others who bear human names and who have been sent 
forth to commit fearful deeds in Hitler’s name.

Jonas Marcinkevičius is one of 
the foremost writers and intellec
tuals produced by' the Lithuanian 
people before the vicious attack 
of Nazilsm upon a peaceful 
country. His novels and stories 
have Ixeen read and enjoyed by 
thousands of his fellow-country
men. Following the outbreak of 
the war, when panzer legions were 
systematically destroying every
thing he and all Lithuanians had 
ever loved, he succeeded in retreat

ing to the interior of Russia as did 
the heroic Red Army. This letter 
to a Hitler soldier is a result of

It
a

How Movies Are Made in
A Nation That Is At War

’ROUND TOWN
With Louis Weintraub

Manhattan Melodrama!

I had a father, a mother, brothers and sisters, I had a wife 
and - two small children. My father washed locomotives for a 
living, my mother sat at home knitting him socks, my brothers 
and sisters worked in factories, and my wife looked after the 
children and typed the stories I wrote for our workers and i 
peasants. You did not know my father, my mother, my wife or I 
myself. We did not know you. That means there was neither re- 
joicing nor quarrels between®
us. <1

Yet one morning you invaded our 
Soviet land and commenced to des
troy everything living, everything 
beautiful and innocent. My father, 
who was resting peacefully beside 
his washed engine, you killed by a 
bomb, you set fire to the house to 
which' my old and enfeebled mother 
was confined, and, just in passing, 
by the way as it were, you sprayed 
a shower of 
and children 
fear.

lead on 
fleeing

the mothers
frantic with

Innocent Son and 
Murdered

Mother

on nine. Me 
little

they burned the books of greatest 
poets, the most eminent savants — 
in order to hide the word of truth 
from the people, they carefully 
locked away from you all that of 
which mankind has been proud in 
the past and of which it will be 
proud in centuries to come. They 
wilfully destroyed the real purpose 
and meaning of life. The half-de
mented “philosopher” Banse went Į 
out of his. way to prove that plun
der and murder are the national 
calling of the German nation. Von 
Wandrin made the “discovery” that 
the Bible notwithstanding the real 
paradise was and will always be in 
Western Prussia. He called Homer,

My son was going 
was a quiet, well-behaved 
chap. He had just begun to attend 
a school on whose walls, side by 
side with other great poets and 
thinkers, hung the portrait of your 
Goethe. And you murdered this in
nocent child in an open field where 
there was not a single soldier and 
not a single gun. You tore his body 
to pieces along with a toy accord
ion he treasured. My wife had al
ways considered the German sol
diers to be cultured human beings. 
The fascists outraged her vilely and 
she threw herself under a tank, be
cause the Hitlerites in their 
forms were more terrible to 
than the monster machine.

Heroic Lifts Wreak
Vengeance on Nazi 

Occupation's

uni- 
her

herThey crushed and trampled 
underfoot...
Roads Littered with Hitler’s Crimes

From Kaunas and Zarasai to 
Dvinsk, Jrom Vilnius to Smolensk I 
saw with mv own eves the fruits of 

"Hitler’s frightful crimes. It was as 
though a pack of ravenous wolves 
and jackals — or rather some new 
and terrible beast unknown to men 
—had passed over these roads. It 
was painful and awful to think 
that all this could have been per
petrated by men. No, I thought, 
this must be an evil dream. “ 
sently I shall wake from this 
rlble nightmare and my eyes 
see the light of day again, 
man, the creator of so much 
is beautiful and great, will 
into his own once more. But 
was not a dream.

MOSCOW. — German authorities 
are alarmed at frequent cases of 
soldiers disappearing from German 
units stationed in Lithuania and 
the other Baltic Republics. Practic
ally every morning, bodies of Ger
man soldiers are found in the su
burbs of Riga.

In the evening the Germans ap
pear on the city’s streets only in 
groups. On December 3rd a platoon 
of German soldiers was fired upon 
from beyond the river on the out
skirts of Kaunas. Two soldiers were 
killed and four wounded.

Pre- 
ter
will 
and 
that 

come 
no, it

TruthAtrocity Stories? No — The
My road stretched onward and 

the further I went the more fright
ful, the more unendurable was the 
spectacle I beheld. I passed through 
the districts of Minsk, Borisov, 
over the fields of the Ukraine, and 
my blood froze with horror, my 
heart turned over in my breast at 
the sight of women pierced by bul
lets, of the blue little corpses of 
children, the murdered old men, of 
blazing towns and villages. Peace
ful plowmen lay writhing in their 
death agony beside their flaming 
dwellings, while their wives and 
daughters, driven insane by out-1 
rages and beatings, their eyes dilat
ed with horror stared at the fas
cists indulging in drunken orgies or 
fleeing from the wrath of the 
people. My blood congealed when I 
saw an old man nailed to a fence. 
Both of his eyes had been gouged 
out and ’some fiend had thrust an 
old newspaper into 
hands. Blood flowed 
ty sockets onto the 
it seemed as if the 
ture were weeping 
for his lost faith in

Guerrilla Movement in Lithuania 
Widespread.

STOCKHOLM. — The Nazis have 
been forced to admit the wide
spread nature of the guerrilla 
movement in Lithuania. The Ger
man papers now publish more re
ports of sentences on Lithuanian 
guerrillas passed by the German 
courts. The German Information j 
Bureau recently reported that the 
court at Kaunas sentenced three 
leaders of the Lithuanian guerrillas 
to death.

The report adds: "They are guil
ty of terrorist acts against the 
German officers and officials.” One 
of them accounted for 29 Nazi of
ficers, soldiers and officials. Others 
who were sentenced had taken an 
active part in organizing the anti
Hitler sabotage in the mills, facto
ries and railways.

What

his stiffened 
from the emp- 
newspaper, and 
poor old crea- 
tears of blood 
men and life.

Is the Reason for this 
Brutality ?

people suffering moments 
horror wherever the Hit-

I saw 
of stark 
ler hordes set foot.

Why? Why all these innumerable 
crimes? How could you have be
come such scoundrels, such obe
dient robots, to allow yourselves to 
be ruled by a handful of monsters 
who have lost all semblance of hu
manity?

It began when the Goebbelses, 
the Rosenbergs, the Streichers, the 
von Wandrins and the rest of the 
shameless liars — the "idiologlsts” 
-—brutally, disgracefully drove out 
Of your country, -soldier of Hitler, 
the finest minds, thb noblest hearts 
that had escaped the clutches of the 
storm-troopers. On lurid bonfires

ing in the service of our nation. 
The first . was Don Arden of the 
Stork Club and then Jerome Zer- 
be... Cab Calloway is showing in
terest in taking over the Cotton 
Club and changing its name ...

Albert Warner’s scripts on Co
lumbia’s (CBS) “Report to the Na
tion" should be on every listener’s 
schedule to listen to. These prog
rams originating in the Nation’s 
Capitol are well written, edited and 
dramatized.. “It Happens on Ice,” 
a sensational musical Icetravagan- 
za which is in its second year, se
cond edition would be a memorable 
gift for any date during the holiday 
season . ..

barges
orders
important
vitement:

to 
theWHAT KIND OF FILMS ought Napoleon, reincarnate, 

a country make when the; the head of the line and 
enemy’s panzer divisions arc in its, clerk to transmit 

front yard? message for him,
Soviet studios .have found their The message is full of advice to Hit

answer in the creation of a new 
type of morale film whose essentials 
are brevity, wit and variety. Pro
duction of these is allocated among song full of jibes and militancy, 
various studios and coordinated by while on the screen the audience 
the newly formed Government War sees newsreel shots- of Russia’s 
Films Studio. Most of them do not 
exceed two reels in length, but 
they are released in groups, as com
plete programs, 
series title of 
Ours.”

"Program One,” for example, 
eludes "A Dream in the Hand” 
which Her? Hitler has a nightmare 
of past German failures to conquer 
Russian soil. It was made with 
footage borrowed from “Alexandox* 
Nevsky” and “Shors.” The first 
portrayed the defeat of the Teuto
nic knights in 1242; the second ce
lebrated the expulsion of German 
troops from the Ukraine in 1919.

"Program Two,” contains “Cou
rage,” reenacting the feat of a So
viet "Sergeant York,” who single- 
handed, picked off thirteen mem
bers of a Nazi scouting party and 
captured the survivors. This pro

veins .of1 gram also offers Boris Chirkov, 
different1 hero of the Maxim trilogy, as “An

ton Rybkin,” an army cook who 
falls victim to one comic misad
venture after another.

Perhaps the most imaginative of 
all the items in the four programs 
released so far is "Incident in a 
Telegraph Office.” A long queue ot 
disgruntled but patient citizens are 
waiting to file messages. Suddenly

lessons.
It is 

mon-

his experiences and 
is a stirring document, 
terrible indictment of the 
strous brutality unleased against
the world by the fascists. Every 
word has been written with 
tears. Such agony cannot remain 
silent. Such suffering must be" 
answered by the determination 
of the people of all nations to 
carry this war to its end — to 
destroy those forces which have 
ravaged and assaulted the inno
cent people of the world. Hitler
ism must bo destroyed forever.

Walter Kubilius 
Editor, L. E. S.

Goethe and Tolstoy fools and ma
niacs and maintained, moreover, 
that all mankind consists of "sub
people,” with the exception of the 
Germans who are gods; that the 
blood that flows in the 
Germans is altogether
from the • blood that flows in the 
veins of Frenchmen, Englishmen, 
Russians, Poles, Lithuanians and 
other peoples.

All these delirious ravings played 
right into the hands of Hitler, Him- 
ler, Goering and the rest of your 
fuehrers. By means of books like 
Mein Kampf and The Myth of 
Twentieth Century, by ‘pure blood” 
theories and’ other insane ideas they 
made spiritual paupers of you and 
sent you — blinded, duped, spineless 
and soul-tainted — out to conquer 
the whole world.

Is the True German Soul Dead?

Is it possible, soldier of Hitler, 
that your soul is utterly dead?

No, I still cannot believe that.
you not ashamed of Hitler’s 
and schemes, are you not

Are 
deeds 
ashamed of a "fuehrer” who cynic
ally declared that he could calmly 
take upon his conscience the lives 
of three million Germans; and then 
raised the number to ten million; 
who declared that he could destroy 
all other nations and particularly 
the Slavs? Manufacturing guns in-, 
stead of butter, shells < 
instead of bread, did you really ac- Į 
cept these disgusting c__................
without a murmur? Were you real
ly elated by the hope that you 
would soon be swaggering down 
the streets of the whole world in 
the capacity of a smug, well-fed 
gendarme, whip in hand, belly full 
of beer, exulting in a Prussian pa
radise ruled by Hitler and Wotan, 
and seeing to it. that everyone 
cringes before you as before a god 
and a conqueror;

I refuse to believe it. The Ger
man people and' the German soldier 
who has sprung from their midst i 
could not possibly have lost .the I 
remnants of human intelligence to! 
that extent.

the over-all 
be

an 
mals

ler on the subject of winning a1 Radio 
Russian campaign and 
crowd hears

when the
it, they reply in a

the front and

with
"Victory Will

in
in

signing her
Harris”...
odds that

the leading

Lifts Among Those 
Sending Gifts to 
The Red Army

allNEW YORK. — Americans of 
nationalities—: Lithuanian, Greeks, 
Finns, Austrians, Jugoslavs, Ruma
nians, Dutch and French — are 
coming to the World Tourists, 1123 
Broadway, New . York City with 
gifts for the Soviet fighting forces.

Together with the gifts, they send 
letters expressing their hope for 
the victory of the Red Army and 
the coming of peace and democracy 
in their native countries.

and ersatzen j A Finn writes:
really ac- į “I am a Finnish worker, born and 

ersatz ideas ■ raised in Finland . .. And I should 
like to say that Mannerheim is no 
better than Hitler... The Finnish 
people are beginning to realize who 
their real enemies are and the day 
of judgment will come' soon!”

A Jugoslav writes: “We are bro
thers united in the struggle against 
the murderous Hitlerite bandits. We 
entrust you with our happiness, our 
very lives.”

One 
several 
red Vs

j sweatei' she tu< 
| French which read:

Read the concluding part of this 
amazing document in Friday’s 
of the English Section.

W

old Frenchwoman knitted 
warm sweaters with, large 

on them and into each 
tucked a note in

: "Long live the 
! Soviet Union which is fighting to 
protect the world from Hitlerism: 
Long Live France.”

Thousands of these gifts — socks, 
sweaters, cigarettes, candy, watches 
and other valuable things — are 
continuing to pour into the offices 
of World Tourists. They came not 
only from the people of those con
quered countries but from native 
Americans who are duing all they 
can to help the Red Army in its 
magnificent fight to rid the world 
of Hitlerism.

The fighting forces of 
Union appreciate the

the Soviet 
gifts that

“Brooklyn, USA” is the new stage 
show dramatizing the ruthless mur
der syndicate, Murder, Inc.... Allee 
Faye is so sold on her marriage to 
Phil Harris that she is 
name as “Alice Faye 

row is giving
Mary Martin will get 
spot on the Bing Crosby show after 
the New Year ...

Billy Halop, of the "Dead End” 
kids will march down the aisle with 
Loretta Young’s sister, Georglanna 
soon ... Harold Ickes, Secretary of 
Interior, who was trying very, hard 

was to get the job of Director of Cen-

de
befense effort at 

hind the linos.
If the Soviet 

hit its war-time _ __ _ ______
it caught napping when the bombs sor>) was nosed out of the job by 
began to fall on June 22. As of 
that date there were at least half! 
a dozen feature-length films on į 
hand suitable for stirring the mar
tial spirit. Foremost among these 
was "Girl From Leningrad,” 
traying the front line adventures of 
a volunteer nurse unit during the 
Finnish War or 1939-40.

The film, which opened at the 
Stanley Theatre,, Seventh Avenue 
bet. 41 —42r Streets, on Friday, Dec. 
19, was shot on location along the 
Mannerheim Line with the techni
cal advice of 
the campaign, 
tainment film 
attempted by 
current popularity (it’s still 
ning in Leningrad and points 
may be partly attributed to 
clairvoyant note on which it 
When the nurses assemble to be 
mustered out, after the peace with 
Finland, and farewells are said, 
'xturse Natasha, the heroine, replies: 
Goodbye — until next time.”

Well; this is the next time, for 
all of us.

film industry 
stride, neither

has

por-

veterans fresh from 
It is the first enter- 
about World War II 
Soviet studios. Its

run
east)

the 
ends.

Byran Price, Executive New Editor 
of the AP, who was appointed by 
the President ...

Our deepest sympathy to Jerry A. 
Danzig, Publicity Director of Radio 
Station WOR on the death of his 
mother... The Radio City Music 
Hall is lined up with some Star 
Hits, the first which is already, 
showing, “H. M. Pulham, Esq.” to 
be followed by “Babes On Broad-' 
way.” Don’t miss these two Al į 
pictures .. I
. Five East Side girls who decided 
to leave home are calling themsel
ves "FBI” girls . . Carmen Amaya 
has been signed a leading role in 
the forthcoming Paramount Pic
ture, “Panama Hattie” ... Jack 
Dempsey, has been approached by 
one of the film companies to appear 
in “The Life of Tex Richard.” He 
is considering this offer in his 
Broadway Cafe ...

... Remember Pearl Harbor ...

... Remember Pearl Harhor ..
Eddie Cantor’s musical comedy, 

“Banjo Eyas” opens Thursday eve. 
and from advance gossip will go 
over with a bang which will pop 
for a long time ... Our Mayor, who 
is also Director of Civilian Defense 
in a leaflet distributed by air raid 
wardens states "Read and save this 
leaflet; it may save your life some 
day! Meet your Air Raid Warden!”

Mr. and Mrs. Vaughn Monroe are 
spending all their spare time with 
their latest addition to the family, 
a bžiby girl named Leroy.. We re
mind you again not 
American Red Cross 
mas list ...

Charles Cliaplin’s 
the first interview 
"isn’t sure whether

his father, or a Concert 
Married men (recently 
are thinking that they 
the draft might be sur-

to forget the 
on your Christ-

son Junior in 
to the press 
to become an

came from the United States and 
they are happy to read the letters 
which accompany the parcels. They 
promise to answer every letter as 
soon as time will permit them.

The fifth shipment of gifts for 
the Soviet fighting forces 
ready left World Tourists 
now on its way to the 
Union. The sixth shipment 
being prepared.

People desiring to send gifts, 
declarpd World Tourists, can for
ward them to their offices and they 
will be speeded on the way to the 
Soviet fighting forces.

has al
and is
Soviet

is now

Polite Clapping for 
“H.M. Fulham, Esq.”

Our boss Walter Kubilius has 
been classed in 1A and expects to 
be wearing Uncle Sam’,s favorite 
khaki soon... Lana Turner and 
Tommy Dorsey, the orchestra lead
er, twing... Here is hoping that 
beautiful brunette, Ida Oratz ac
cepts our New Year’s invitation to 
welcome the New Year?... Society 
and cafe photographers are enlist-

actor like 
pianist” ... 
wed) who 
will evade
prised on some news next week... 
American born Chinese and Chinese 
Nationals are wearing buttons bear
ing the crossed American and Chi
nese flags to distinguish them from 
Japanese... •

Nothing more we can think of to 
tell you until after Christmas ... 
We wish all our readers and friends 
Merry Christmas and happy holiday 
greetings with Victory ...

H. M. PULHAM ESQ. — An 
MGM picture at the Music Hall, 
starring Robert Young, Hedy Lam- 
marr and Ruth Hussey. Directed 
by King Vidor. . From tpe novel by 
J.'P. Marquand.

THE WONDERFUL MORAL of 
this sdmewhat comfy tale is that 
it’s quite possible to renounce your 
true love and the chance to be a 
man, and yet end up with plenty of 
love and plenty of comfort for —- 
in the long, run — it don't make 
no difference nohow.

There is ho need for comparisons 
with the original novel, but to 
state that there isn’t much of a 
gulf between them. Mr. Pulham is 
still the colorless, prig and it is on- • 
ly Robert Young’s amiability ahd 
pleasant qualities that rescue him Į 
from contempt. At times you even 
feel sorry for him. Hedy Lamarr 
isn’t bad at all — bereft of torrid! 
sex and glamour she proves to be 
an atttractive human being. Ruth 
Hussey as the second-choice in Pul
ham’s life does an excellent job in 
a yery nice and comfortable picture.

Greta Garbo and Melvyn Douglas in a scene from her new comedy, “Two 
Faced Woman” which has met the ban of the Legion of Decency. 

------------------- ■----------- c,----------------------  
baby at two to three feet, whereas 
the upper lens will show the baby’s 
head, the lower lens will give you 
the picture of the baby’s chin and 
chest.

The view, film pack, and reflex 
cameras are the best cameras as 
far as protographing a more or less 
stationary object is concerned, like 
a flower, a building, or a person 
seated or standing. But if you can
not 
just

Camera Angles
by EDWARD YARUS

THERE ARE TWO types of re
flex cameras: the single lens 

and the double lens.
The single lens reflex camera has 

a mirror in the middle which reflect 
the image onto a ground glass plate 
on the top of the camera. The 
image is right side up on the re
flex types whereas in the film pack 
and view cameras the image is up
side down.

Before you can take the picture 
the mirror has to shifted out of the 
way. In the cheaper types like the 
Super Pilot the mirror has to be 
shifted by hand. In the expensive 
ones like the Graflex, the mirror is 
shifted 'automatically as soon as 

’the shutter is released. Most single 
lens reflex cameras use roll film 
exclusively. But some of the Graf
lex models can use film pack, 
film and glass plates with the 
per adapters.

The double lens reflex has 
lens for taking the picture 
another fox’ determining how
picture will come out. On very ex
pensive models both lenses are al
most- exactly the same and are 
coupled together so that whatever 
is done to one lens is at the same 
time done to,the other. The cheap
er models require separate adjust
ment for each lens and the cheap
est models are nothing more than 
box cameras adapted to the reflex 
principle. The box camera lenses 
are fixed into position and cannot 
be moved at all. Practicably all 
double lens reflex models use roll 
film exclusively. If the object is 
over five feet away, any picture 
taken by the double lens reflex will 
come out just about the way you 
see it. But if the object is three 
feet away or less and there is no

afford any such camera, you 
have to use whatever you have.

LDS Banquet
December 27

cut 
pro-

one 
and 
the

The that not only is appreciated by the one
who receives it, but benefits every one in America.

A Banquet sponsored by the 
B’klyn Builders will be held 
December 27th in Laisve Hall 
following1 the LDS Youth 
Leaders Conference in New 
York. The Banquet is being1 
held in Laisve Hall and Lith
uanian cooks will prepare the 
extra-special meal.

Tickets are selling for 
$1.25. Georgie Kaye’s orches
tra will dish out the music.

BMWKUI

A I^esson in Economics
Fred Kelly, who writes a good 

deal, says: "I’m often shocked over 
how little I remember of all I was 
supposed to learn in school. About 
all I recall from a course in eco
nomics is one little paragraph in 
which the author sought to illus
trate how a plan intended to ac
complish one thing may often have 
an entirely opposite effect. In a 
Western county wolves 
stroying so many sheep 
ward of $5 o head was 

adjustment for parellax, then you every wolf killed. The 
have to be careful how you take the that shrewd farmers

picture If you took a picture of a raise wolves.”
farmers

were de- 
that a re
offered for 
result was 
started to
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(Tąsa)
Pasirodė, Agapito Pina esąs linksmas 

ir štukorius. Jis pakvietė mus į savo na
melį, švariai išteptą baltu moliu ir pana
šų į ukrainišką trobelę.

Buvo pilka žiemos dienelė. Staiga pa
sipylė sniegas ir greitai viskas pabalo — 
ir įstabios kupolo pavidalo krosnys, ir 
keletas plikų medžių, panašių į suakme
nėjusius dūmus, ir visa skurdi kaimo 
aikštė. Mažame Agapito namelio židiny
je liepsnojo parioglytas malkpagalis. Se
na išdžiūvusi indėnė tupėjo prieš ugnį. 
Tai buvo Agapito Pina motina. Ji buvo 
aštuoniasdešimt trejų metų, bet ji buvo 
tik pusiau pražilusi. Pats Agapito turė
jo šešiasdešimt metų ir ant jo galvos ne
buvo nė vieno žilo plauko. Senutė paėmė 
mūsų pasiūlytą cigaretę ir su malonumu 
užsirūkė. Agapito taip pat paėmė ciga
retę, bet ją paslėpė kišenėn: matyt, savo 
mylimai mamai.

Staiga Agapito uždainavo indėnų dai
ną, mušdamas į taktą koja. Kambarys 
buvo mažutis ir Agapito šoko visai greta 
mūsų. Jis žvilgčiojo mums į akis ir pa
baigęs vieną dainą, tuojau pradėjo kitą. 
Ant molinio iškyšulio buvo fotografijos 
indėnų, šokančių karo šokius. Pakvipo 
rinkliava, kaip Neapolyje arba Pompė
joje.

Tačiau, pabaigęs dainas ir šokius Aga
pito Pina visai nekaulijo pinigų, visai 
nesistengė mums įbrukti fotografijų. 
Pasirodė, jog jis nori savo svečiams tik 
suteikti malonumo. Mes džiaugsmingai 
įsitikinome, kad vis dėlto čia ne Neapo
lis, o indėnų rezervacija, ir kad mūsų 
raudonodžiai broliai su turistais santy
kiauja be to komerciško aistringumo, 
kaip tat daro baltaveidžiai.-

Ant švarių kambarėlio sienų kabojo 
ryšulėliai įvairiaspalvių kukurūzų kotų. 
Kampe stovėjo gražiai išsiuvinėtos šven
tadieniškos mūsų šeimininko šlepetės.

Kaimas verčiasi žemdirbyste. Kiekvie
nas žmogus gauna po akrą žemėę. Tur
tingų nėra, ii’ neturtingų nėra. Tikriau, 
visi neturtingi. Kad yra Europa ir van
denynai Agapito nežino. Tiesa, vienas 
pažįstamas indėnas jam pasakojo, kad 
pasaulyje yra miestas New-Yorkas.

Agapito išėjo į aikštę mus palydėti, ir 
storos snieguolės krito ant jo juodų tie
sių plaukų.

Kelias ėjo tarp raudonų penzinių kal- 
'nų, su plokščiomis, nuplautomis viršūnė
mis. Jų spalva buvo nepaprastai panaši į 
Agapito Pino odos spalvą: ramiai raudo
na, senobinė, patamsėjusi raudona spal
va. Indėnų odos raudonumas visai savo
tiškas. Tai spalva jų išakijusių uolų, 
spalva jų rudens gamtos. Pas juos pati 
gamta raudonodė.

Diena buvo drėgna, verkšlenanti, tuo 
pačiu metu rudens ir žiemos. Iš karto 
snigo, paskiau pasipylė lietutis, baigian
tis dienai pakibo rūkas. Žibintai niūriai 
švietė, automobilių veik nepasitaikė. Mes 
buvome vieni rūsčioje indėnų gamtoje. 
Giliai apačioje nesuStojamai ir negarsiai 
ūžė Rio-Grande.

Pasiekę Taosą, mes sustojome pilka
me ir žydrame Captain O’Hay camp. Au
galotas kapitonas paėmė raktus ir nuėjo 
parodyti kabinas.

Jis iš tikrųjų buvo kapitonas, tarnavo 
Amerikos kariuomenėje. Metė karišką 
tarnybą — nusibodo! Čia, Taose, jam pa
tinka. Reikalai eina gerai, per metus aš
tuonis mėnesius Camp’as pilnas. Kapito
nas ir jo žmona nenuobodžiauja. Kiek
vieną dieną Camp’e apsistoja nauji žmo
nės, matai žmones iš visų šalies kampų, 
vakare galima paplepėti, rasti įdomų 
bendrakalbį.

— Geriau būti Camp’o šeimininkų, ne
gu kariuomenės kapitonu, — pasakė mis
teris O’Hay, atrakydamas duris, — o gy
venimas prie didelio kelio įdomesnis ne
gu dideliame mieste.

Savo įstaigą kapitonas laikė pavyz
dingai. Švarių kambarėlių sienos buvo 
išpaišytos raudonai mėlynu indėnų or
namentu, stovėjo žemos minkštos lovos, 
prie storučiukės krosnies ‘buržuikos’ gu
lėjo tvarkingai padėtos skiedros ir buvo 
kibirėlis su anglimis. Iš kibirėlio kyšojo 
židinio replės, kad pravažiuojantis neim
tų anglių rankomis ir nesusiteptų. Mažu
tėje virtuvėje buvo dujinė dviejų vietų 
krosnis.

(Bus daugiau)

LAISVE
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Amerikoje gaminti kariniai reikmenys, pasiekę Per
sijos prieplauką, kelyje į Sovietų Sąjungą. Ten ve
žama ne tik tahkai, orlaiviai, šautuvai, bet ir vinys
ir kiti dalykai, reikalingi gynimosi nuo nacių už-
puolikų reikalams.

Lowell, Mass.

Rumford, Me.
Mirė Jaunuolis Juozas Kilas

J. Kilas gimė ir augo Rum
ford, Me. Mire sulaukęs tik 
26 metus. Buvo baigęs inži
nieriaus mokslą.

Bet, kaip daug jaunuolių, 
taip ir Juozas buvo paimtas į 
armiją. Juozas , Kilas buvo 
brolis Balio Kilo, kuris karia
vo Ispanijoj prieš fašistus. 
Juozas buvo labai mandagus 
vaikinas ir geras lietuvis. Ką 
liudija didelė užuojauta vie
tinio miestelio gyventojų. Bu
vo pašarvotas Lietuvių Sve
tainėje. žmonių lankės labai 
daug, o kvietkų (vainikų) bu
vo virš 40.

Buvo laidojamas militariš- 
kai, ant laisvų lietuviškų kapi
nių, laisvai. Taipgi ir lietu
viškai pasakė trumpą kalbą 
Byronas iš Lewiston.

Juozas paliko nuliūdime 
motiną* ir brolį. Litidna buvo 
matyti, kiek motina gailėjo 
savo sūnaus.

Juozas buvo pasiekęs aukš
tą mokslą ir motina tikėjosi, 
kad sūnus ateityj daug gero 
padarys sau ir visuomenei, o 
ypač dabar buvo reikalingas, 
kuomet mūsų šalį užpuolė 
priešas.

Juozas armijoj buvo leite
nantas.

A. Kilienė turi daug idėjos 
draugų. Man teko matyti, kad 
draugai užjaučia nelaimėje, 
bet tokios didelės užuojautos 
neteko matyti — kaip drg. 
Puidokai, Patgalskiai ir kiti— 
patarnavo per kelias dienas.

Dar keli žodžiai apie Juo
zo tėvą Aleksandrą Kilą, ku
ris miręs dešimt mėtų atgal. 
Dabar šalia jo paguldėm jo 
sūnų.

A. Kilas buvo susipratęs 
darbininkas, daug darbavosi 
dėl vietinio progresyviško vei
kimo. Taipgi prisidėjo prie

įsteigimo tautiškų kapinių, 
kur dabar ilsis abu su sūnum.

A. Kilas iš Lietuvos paėjo 
Kauno rėdybos, Salų para
pijos, Urliu kaimo.

Ilsėkitės abudu laisvi karei
viai.

• e • ■* • “

Kelionė Po Maine Valstiją
Šią žiemą įsižiūri nepapras

tas reginys. Kalninių upių 
vanduo kitus metus griūdavo 
nuo kalnų, net parūkavę bū
davo, gi šiemet matytis tik 
skalos - akmenai, o vanduo 
tik mažom sriovelėm bėga. 
Fabrikai pradeda paralyžino
tis dėl stokos vandenio. Par
tneriai veža su kubilais van
denį. Prisimena senovės Lie
tuvos padėtis, kuomet veždavo 
vandenį su kubilais.

Pas žmones yra nusiminimo, 
nes jei taip užšals, tai prasta 
padėtis bus. Maine valstijoj 
stiprios žiemos. Kai užšąla, 
tai ant kelių mėnesių laikosi.

J. Kalvelis.

Worcester, Mass.
Kai Veikiame, Tai ir Sekasi

LLD 11 kp. mėnesiniame 
susirinkime d. Janulis, kp. or
ganizatorius, išdavė gražų ra
portą iš savo darbuotės. Jis 
prirašė naują narį ir daug pa
dėjo finansų sekr rinkime 
duoklių iš narių. Drg. V. Jau
čius, mūsų finansų ministeris, 
rūpinasi, kad visi nariai būtų 
užsimokėję. Drg. J. J. Bakšys, 
mūsų veteranas “Laisvės” 
agentas ir vajįninkąs per dau
gelį metų, išdavė dar gražes
nį raportą. Jis šiame susirin
kime sakė, jau pasiuntęs apie 
$500 “Laisvei” už prenumera
tas šiame vajuje. O vajus tuo 
kart dar nebuvo pasibaigęs.

Jo raportas priimtas su pa
gyrimu.

Beje,' d.-F. Repšys, iš Mil
ford, Mass, daug padėjo drau

gui Bakšiui šiame vajuje, pa
veždamas su savo mašina. Jo 
rūpesčiu pilna mašina worces- 
teriečių buvo nuvežta ir į 
“Laisvės” metinį koncertą į 
Brooklyn, ,N. Y. Jisai su savo 
dukrele dainuoja Aido Cho
re ir tenai daug veikia.

Iš 7-to LLD Apskričio me
tinės konferencijos Jančius, 
Janulis ir Lukas išdavė pui
kų raportą. Apskritys užsi
brėžė, kad turi būti atgaivin
tos visos LLD kuopos ir kele
tas naujų, suorganizuota. Pasi
rodė, kad į apskričio valdybą 
dėl 1942 metų likosi išrinkta ir 
5 worcesterieciai.

Į kuopos valdybą dėl 1942 
metų likosi išrinkti šie drau
gai :

Organizatorius —• Simonas 
Janulis; Finansų sekr, Vincas 
Jančius; protokolų sekr., J. 
M. Lukas; kasierius, Berna- 
dinas Mizara; “Laisvės” agen
tas, Juozas J. Bakšys; kores- 
pond., J. M. Lukas.

Į Pažangiųjų Lietuvių Ta
rybą atstovu išrinktas S. Ja
nulis. '

Kitoj korespondencijoj ap
rašysiu visą veiklą iš LLD 11 
kp. darbuotės 1941 metais.

LLD 11 kuopos susirinkimas 
įvyks 8 d. sausio, 1942 m., 29 
Endicott St.,’ 8 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite. Čia 
girdėsite daug gerų raportų. 
Ir nepamirškite, kad LLD va
jus gavime naujų narių prasi
dės su pirma diena sausio be 
įstojimo. Tik $1.50 užsimokė
ję į metus ir 5 centus Apskr. 
metinės mokesties, viso $1.55, 
gali būti LLD nariu. Už tą mo
kestį gaus išleistas LLD kny
gas ir žurnalą “šviesą.”

J. M. L.

Japoniško Fašizmo Aukos
Gruodžio 12 d. žuvo du 

Lowellio januoliai nuo japonų 
barbarų kulkų. Jie pirmuti
niai paaukavo brangiausią 
gyvastį už laisvę ir demokrati
ją.

Tame mūšyje dalyvavo ir 
lietuvis jaunuolis Kazlauskas. 
Bet dar nežinia, ar jis gyvas, 
ar užmuštas.

Lowellio piliečiai labai pa
sipiktinę japonišku žvėrišku 
fašizmu. Jie prisižada viską 
daryti, kad sutriuškinus tą 
bestiją fašizmą, šimtai perka 
valdžios išleistus apsigynimo 
bonus. Raudonam Kryžiui 
jau sukėlė $90,000. Taipgi 
jaunuoliai savanoriai stoja 
kasdien desėtkais į kariuome
nę. Vieną dieną vidurinės mo
kyklos 40 studentų įsirašė ar
mijom Taipgi visi gyventojai 
pasirengę visokiems netikė
tiems užpuolimams.
Prezidento Pranašystės Pildos

Kada Rooseveltas sakydavo, 
kad mūsų kraštui grūmoja pa
vojus iš germaniško ir japo
niško imperializmo, jeigu jam 
pavyktų sumušti Sovietų Są
jungą ir Angliją, tai tūli neti
kėdavo. Jie sakydavo, kad čia 
tik bolševikų su Hitleriu ka
ras, o mums nėra pavojaus. 
Bet kada Japonijos razbainin- 
kai užpuolė mūsų šalį iš pa
salų, tai šitie elementai da
bar vaikštinėja nosis pakabi
nę.

Yra ir tarpe lietuvių tokių 
elementų, kurie nuolatos lo
ja prieš Sovietus. Bet padorūs 
lietuviai visais būdais remia 
karą prieš fašizmą.

Griaustinis.

trejetą kavalkų jaunas A. Dvi- 
linskas. Išėjo pusėtinai gerai. 
Jis dar neseniai pradėjo mo
kintis. Ant pabaigos dar Vi
lijos Choras sudainavo trejetą 
dainų. Koncertui pirmininka
vo P. Mazora. Jis savo parei
gas atliko pagirtinai.

Publika buvo patenkinta 
šiuomi koncertu. O po koncer
to ėjo šokiai prie geros Merry- 
Makers orkestros. Vieni šoko 
ir linksminosi, kiti vaišinos su 
gėrimais ir draugės Strižaus- 
kienės puikiai prirengtais už
kandžiais. Atrodo, kad liks 
pusėtinai pelno tam prakil
niam reikalui.

Parengime Buvęs.

Newark, N. J.
Rems Valdžios Pastangas, 

Šaukia Masinį 
Susirinkimą

New Jersey valstijos Komu
nistų Partijos organizacija iš
siuntinėja laišką ir atsišauki
mą 2,000 įvairiausių organiza
cijų. Tame laiške sakoma, kad 
komunistai šimtu procentų 
remia, prezidentą Rooseveltą 
jo karo pastangose ir žada da
ryti viską, kas tik galima, 
kad šis karas būtų laimėtas, 
šis karas, sako komunistų laiš
kas, yra “žmonių karas prieš 
pasaulio fašistus,” karas “už 
apgynimą Amerikos.”

Didesniam sumobilizavimui 
žmonių vedimui ir laimėjimui 
karo, Komunistų, Partija šau
kia masinį susirinkimą 1942 
metų, vasario 1 dieną, Mosque 
Theatre svetainėje.

Kalbėtojai bus Komunistų 
Partijos nacionalis pirminin
kas William 'Z. Foster, Gurley 
Flynn ir James W. Ford. 
Taipgi bus ir dainų-muzikos 
programa. ' Rep.

Waterbury, Conn

Berlin. — Naciiį radijas 
sako, kad jie nuskandinę 
vieną Sovietų naikintuvą 
Barents Jūroje, šiaurėje.

Iš Šios Apylinkės
Gruodžio 14 d. buvo kon

certas, surengtas L.D.S. 49 
kuopos dėl medikalės pagel- 
bos Sovietų armijai, kuri šian
dien įrodė visam pasauliui sa
vo narsumą ir kuri triuškina 
fašizmą, kuris rengėsi paverg
ti visą pasaulį. Publikos tikrai 
daug buvo. Koncerte buvo ap
siėmęs dainuoti Ignas Kubiliū
nas iš So. Bostono, Mass., bet 
M, Svinkunienė pranešė publi
kai, pradedant koncertą, kad 
jis negalės pribūti. Nuo jo 
gauta telegrama, kad jis ser
ga ir labai atsiprašo publiką. 
Kubiliūnas pažadėjo kada 
nors kitą kartą atvažiuoti' ir 
padainuoti.

> Labai gražiai padainavo 
Vilijos Choras, kuriam vado
vauja Brone Rasimavičiutė. Ji 
turi labai puikiai išlavintą 
chorą. Sudainavo trejetą dai
nelių. /

Paskui iš to paties Vilijos, 
Choro dainavo jauna mergai
tė Gertrude; Ulinskaitė. Dai-, 
navo tikrai gražiai. Publika 
nenorėjo nuleisti nuo estrados. 
Patartina tai jaunai mergai
tei lavintis ir' toliau dainuoti, 
nes ji gali '.tapti žvaigžde. 
Ant kansitant/inkos sugrajino

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario I February
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

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

CAMBRIDGE
15 jewel* . . . $2975

701 Grand St
Brooklyn, N. Y.

Boberi lepiom
ram GIFT

PATRICIA
17 jewels . . . $247S

DEAN
15 jewel* . . . $2475

Apart kitko didelis pasirinkimas rengimų daiktų 
nešiojimui ir laikymui namuose

BEATRICE
17 jewel* . . . $2975

Jums Tikrai Keikės
LIKERIŲ IR VYNŲ

Kalėdų ir Naujų Metų Šventėm
Visų plačiai Žinomų likerių yra labai jiužemintos kainos mūsų krautuvėje. 

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

ilfk nusipirkti už taip žemas kainas.
/‘m TIKRAI PIRKITĖS VYNUS IR LIKERIUS Iš

| Manhattan Liquor Store
H 264 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
llr Didžiausia krautuvė Williamsburge, ir visados žemiausios kainos 
** ir geriausios kokybės likeriai.

PASINAUDOKITE ŽEMOMIS KAINOMIS
THREE FEATHERS 
SHENL'EY 
GOLDEN WEDDING 
ANCIENT AGE 
GREEN RIVER 
OLD SHENLEY PONDED

And

Many
Many 
More

CALVERT
WILSON
CARSTAIRS 
SEAGRAMS 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON

Mums nėra leistina skelbt žemas kainas, tačlaus mūs kainos yra daug žemesnės 
už reguliares kainas. Ateikite ir persitikrinkite, taipgi mūsų Kalif oi .aiški Vynai gero 
skonio ir žemos kainos. , Pirkite likerius kaipo Kalėdų dovanas savo draugams, 
nes jiems tikrai patiks ir jums nereiks rūpintis ar patenkinote dovanom, nes likeriai 

' kaipo dovanos tikrai bus Įvertinti.

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

L- 886 Tel. EVergreen 7-1645
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Oficialiai Amerikos Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Manila, gruod. 21. — Jungtinių Valstijų Tolimųjų Ry
tų komanda šiandien išleido tokį pranešimą:

Tęsiasi mūšiai ties Davao. Nėra aiškaus vaizdo, kas 
būtent darosi tenai.

Priešai į pietus nuo Vigano pasmakino savo veiksmus, 
bet kol kas ten įvyksta susikirtimai tiktai tarp žvalgų.

SUTRAUKA KARO VEIKSMŲ FILIPINUOSE
Generolo D. MacArthuro štabas šiandien išleido seka

mą sutrauką antros savaitės karo veiksmų Filipinuose:
Padidėjo karo veiksmai šiauriniame ir pietiniame fron

tuose antroj karo savaitėj, besistengiant Japonijai gaut 
papėdę Filipinų salyne.

Jungtinių Valstijų armijos jėgos ant žemės ir ore su 
vis didesniu įnirtimu kirto įsiveržėliams smūgius atgal, 
supliekė ir nuvijo japonų žvalgus Vigan ir Legaspi srity
se, nušovė žemyn bent penkis japonų lėktuvus ore ir su
naikino bent dvidešimt penkis jų orlaivius ant žemės.

Priešai per savaitę darė 12 plačių užpuolimų iš oro, 
bet jų padaryti nuostoliai abelnai buvo nedideli ir mažai 
kas liko sužeista ar užmušta.

Mūsų oro jėgos uždavė skaudžius smūgius įsiveržė
liams Legaspi, kur mūsų lakūnai bombardavo ir sunkiai 
sužeidė du priešų transporto laivus ir nušovė žemyn ke
turis jų orlaivius.

Vigane buvo padegta japonų žibalo sandėlis.

Sovietų Oficialiai Pranešimai

5

1 £

Maskva, gruod. 21. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
pranešė:

Mūsų kariuomenė naktį gruod. 20 į 21 d. vedė mūšius 
su priešais visuose frontuose.

Mūsų kariuomenės vienetai, veikdami vienoje dalyje 
vakarinio fronto, per dieną pagrobė 40 tankų, 8 kanuo- 
les, 28 apkasų patrankas, 135 trekus ir didelį daugį kitų 
karo reikmenų.

Kitoje to fronto dalyje mūsų kariuomenė tuo pačiu 
laiku pagrobė 24 vokiečių kanuoles, keturis kulkasvai- 
džius, 35,000 kulkų ir kiekį kitų karo reikmenų.

Per nuožmias kautynes vienoje dalyje Leningrado 
fronto mūsų kariuomenė užėmė punktą K, užmušė bei 
sunkiai sužeidė daug vokiečių ir pagrobė 14 kulkasvai- 
džių, keturias kanuoles, dvi apkasų patrankas ir daug ki
tokių karo reikmenų.

Maskva, gruodžio 21. — Sovietai šiąnakt pranešė:
Eilėj vietų vakariniam, Kalinino, pietiniai-vakariniam 

ir Leningrado frontuose mūsų kariuomenė vedė žiaurias 
kautynes su vokiečiais, žengė vis pirmyn ir užėmė tam 
tikrą skaičių vietovių, tarp kurių yra Budgoč, į pietų 
vakarus nuo Ticb/ino; Gričino, arti Čudovo, ir Krapivno, 
į pietų vakarus nuo Tūlos.

LAISVE
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Žemės Drebėjimas Pa- Anglai Nesitrauks iš Timor (Apgaulingi Broliai
kenkė Japonų Karui Salos Portugališkos Dalies

Penktas puslapis

Tokio. — Japonijos vaP 
džia paskelbė, kad per že
mės drebėjimą pietinėje Ja
ponijos saloje Formoso j e 
319 žmonių liko užmušta, 
437 sužeista ir 1,768 namų 
sunaikinta.

žemės drebėjimas suardė 
geležinkelio, telegrafo ir te
lefonų linijas, bet, pasak ja
ponų valdžios, tatai jau esą 
pataisyta.

(Menama, kad japonai 
daugiausia iš Formosos vei
kia prieš amerikiečius Fili
pinuose ir Hawaii salose.)

Vicliy Francija Užleidžia 
Prieplaukas Naciams

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad Vichy 
Franci j os valdžia jau suti
ko leist naciam ir italam 
vartot prieplaukas ir orlai
vių stovyklas francūzų ko
lonijose šiaurinėje ir vaka
rinėje Afrikoje.

JAU SKAITĖTE 
14 ... ŠIMTŲ ... 14

Tai yra juokų knyga, pirma 
lietuvių kalboje su tiek daug 
juokų. 14 Šimtų 14 įvairių 
įvairiausių juokų, ir 80 visokių 
patarimų, eilėraščių ir links
mų dainelių.

Nedaug bus išleista, nes ant 
visko pakilo kainos; labai 
daug kainuoja spausdinimas.

Užsisakiusiems iš anksto, 
vardai bus patalpinti juokų 
knygoje. Taipgi bus pagarsinti 
per radio. Kreipkitės į N. J. 
Radio Centrą, Juozas Ratkus, 
309 Harrison Ave., Harrison, 
N. J.

Telefonas Harrison 6-0786
KNYGOS KAINA $1.50

I * LIETUVIŠKA ★ I

Berne. — Portugalijos 
valdžia pareikalavo, kad 
Anglija ir Holandija iš
trauktų savo kariuomenę iš 
Timor salos portugališkos 
dalies. Anglijos vyriausybė 
atmetė šį reikalavimą.

(Ta sala yra už 450 my
lių į šiaurių vakarus nuo 
Australijos, anglų pusiau- 
kolonijos. Portugalų valdžia 
buvo leidus Japonijai įsitai
syt orlaivių stovyklas Timo- 
re.)

Anglai ir holandai atsiun
tė savo kariuomenę į portu
gališką dalį Timor salos, 
kad pastot kelią japonam. 
Nes japonai iš tos salos 
lengvai galėtų veikti prieš 
Australiją.

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

(Tąsa nuo 2-ru pusi.) 
tuomi paslėpti savo piktus sie
kius prieš žmonijos laisvę ir 
tarnauti Dievo ir žmonių pik- 
čiausiem priešam hitlerinin
kam. Negana, kad patys bren
dat prapultin, bet ir parapijo- 
nus velkate paskui save, ir 
jiems skiepinate neapykantą 
artimo, mokinate meluoti, 
traukiate į savo suokalbių tin
klą prieš Karalių Kristų! šita 
jūsų nuodėmė, pardavingi 
broliai, yra didesnė už viso 
svieto nuodėmes sudėjus krū
von.

Kaip gi jūs manote pasitei
sinti prieš teisingiausį Teisė
ją? Nebus jokios prasmės nu
mesti bėdą ant velnių, ir aiš
kintis, kad tai jie jumis pri- 
gundė prie tokio baisaus pra
sižengimo, kadangi ir Dievas 
ir žmonės gerai žino, kad vel
niai nėra taip žemai nupuolę, 
kad susidėtų su Dievo ir žmo
nių pikčiausiais priešais hitle-

rininkais ir jiems šunišku nuo- 
| lankumu tarnautų ! Atminkite, 
\ tėveliai, štai šitą šventą gies
mę :

“Bėda melagiam ir piktiem 
keikūnam,

Ką duoda valę palaidiem 
liežuviam. . .”

Štai artinasi Kalėdų šven
tės, diena gimimo dangaus ir 
žemės karaliaus Kristaus, ne
šančio ramybę žmonėms geros 
valios. Ar jūs turite ramią są
žinę, gerbiami tėveliai ? Ar 
jūs būdami susitepę tokia 
gausybe melų, išdrįsite už
giedoti:- “Sveikas Jėzau ma- 
žiausis...” Jeigu taip darysi
te, melais suteptomis lūpomis 
giedosite šventus žodžius, tai 
Dievas gali neiškentėti Jam 
tokios paniekos, ir gali nu
bausti vietoje, nelaukdamas 
nei paskutinio teismo!

Atsargumo dėlei, jau jūs 
tėveliai geriau traukite Hitle
rį garbinančią giesmę, štai ko
kia :€

Sveiks, Hitlerį piktasis,
& a

LORIMER RESTAURACIJA i
ANTANAS BARZDA, Savininkas 1

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN j

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na- 
mų darbo kilbasai ir $

kepta paršiena. g

Gaspadoriškai nuvirti f 
kopūstai ir barščiai. a

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

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

| Sumner-Hart liquor Store!
M132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.ffi

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.

į —-------------------------------------■a

žmonijos prakeiktasis.
Tau viemai tarnaujame: 
Dėl tavęs meluojame, 
Tavo priešus bjauriais žodžiais 
Dieną, naktį plūstame.

Trobomis trūbiname, 
Hitlerizmą giriame. 
Tikėjimą ir dorą 
Užstatėm pas šėtoną, 
Tavo garbei sub j auroj om 
Mūsų šventą stoną. Paulius. ~ 
___ ________________________ M

f J. GARŠVA
; Graborlus-Undertaker
| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
f Išbalsamuoja ir laidoja ant
į visokių kapinių
f VELTUI ŠERMENINĖ
[: (KOPLYČIA)
į Parsamdo automobilius ir ka- 
f rietas veselijom, krikštynom 
j ir kitkam.
r 231 BEDFORD AVE.
I BROOKLYN
1 Telephone: EVergreen 8-9770

BRIDGEPORT, CONN

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

\ 337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA

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 4-8779.
' P. S. SEKITE MUSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

O®£abd

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Sovietinis Submarinas Colombia Sutraukė Ry-1 v™V, VIENINTELE LIETUVIŲ
sius su Naciais

I

/

t

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

susi-

■

NOTARY
PUBLIC

Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degti 
ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais

I

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

a

Rheingold Extra Dry Alus $ 
Didelis pasirinkimas visokių

f ir DEGTINĖS |
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime .«
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ S

Suteikiam garbingas laidotuves ‘

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

| MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

1 LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

> UNION

keptuvė 
yra 

unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
tA duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės, 
sias pasirinkimas skaniausių 'kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, S 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Nuskandino 3 Nacių 
Laivus

' Maskva. — Sovietų sub- 
marinas lediniuotoje šiau
rės jūroje nuskandino tris plomatinius ryšius su Vo-j 
vokiečių laivus su karei- kietija ir Italija. Colombi 1 —————————

Bogota, Colombia. — g lOCCpn 7FIDAT Sav ' 
Central-amerikine respub- | JwEiIl LDIVAl, odv. * 
lika Colombia sutraukė di- » 411 Grand St., Brooklyn *

viais ir pabūklais. Tie laivai 
buvo 25,000 tonų iš viso.

Berlin. — Vokietija grū
moja Vichy Franci j ai už 
tai, kad francūzų vyriausy
bė jų saloj Martinique pa
darė bepusiškumo sutartį 
su Amerika.

Maskva. — Sovietai štur
muoja nacius ties Sevasto
poliu, Krime.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro priešmetinis

rinkimas atsibus trečiadienį, 24 d. 
gruodžio, 155 Hungerford St., 7:30 
v. v. Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus renkama valdyba 1942 metams. 
Taipgi yra daug kitų svarbių dalykų 
aptarti. — Rašt. J. Kazlauskas.

‘ (301-302)

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho Lietuvių Tautiškų Ka

pinių Bendrovės metinis susirinki
mas Įvyks 28 d. gruodžio, 2-rą, vai. 
po pietų, 40 Ferry St. šiame susi
rinkime prašome pribūti šėrininkus 
ir lotininkus, taipgi kviečiame ir pa
šalinius, kurie pritaria laisvai min 
čiai ir gerovei šiom kapinėm. Kurie 
dar neužsimokėjote assesmentus, tai 
čia bus proga užsimokėti ir kurie 
neturite sklypą žemės, tai galėsite 
nusipirkti. Bus rinkimai Valdybos 
1942 metams. Taipgi daug naujo iš
girsite susirinkime. — C. S. Kaspa
ras, Sekr. (301-303)

WORCESTER, MASS.
Antradienį, gruodžio 23 d., Pažan

gių Liet. Tarybos metinis susirinki
mas įvyks 29 d. Endičott St. 8 v. v. 
Visi nariai ir Draugijų atstovai da
lyvaukite, bus renkama valdyba 
1942 metams. Taipgi išgirskite ra
portą iš metinės PLT Konferencijos.

J. M. Lukas, Sekr. ' 
(300-301)

jos prezidentas Ed. Santos | 
per radiją pareiškė, kad jo .į 
šalis pritaria “demokrati- 
niams savo draugams”.

Iškraustys Tūkstančius Vai- | 
dininkų iš Washingtono ' 

Washington. — Čia pasi- $ 
darė pertrumpa su kamba- | 
riais, labai padidėjus valdi- | 
ninku ir raštininkų skaičiui. | 
Prez. Rooseveltas todėl nūs- 
prendė perkraustyt įvai- 
rias, netaip svarbias rasti- i? 
nes į Philadelphiją, Chica-
gą, New Yorką, St. Louisą 
ir Pittsburghą.

Su tomis raštinėmis per- 
sikraustys 10,000 valdinin
kų, raštininkų ir kitų val
džios tarnautojų. O apie 
ateinantį vidurvasarį būsią 
dar 40,000 jų perkraustyta 
iš Washingtono į kitus 
miestus.

Roma. — Italijos radijas 
ramina žmones, kad italai 
ir vokiečiai, pasitraukdami 
į vakarus nuo Demos, Libi
joj, tuomi, esą, “apgavo an-

F. W. Skolins I
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ton Eyck ir Maujor Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. THiangle 5-3622

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame.

■ rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom kpalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

PRISTATOME I NAMUS.

Padčkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Telephone
STagg 2-5043

B

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

site patenkinti.

M VIENINTELE LIETUVĄ
RAKANDĮJJERAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų ’parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parent Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, Vestuvėms 
ir parems

BELL BAKING co 
Brooklyn, n y

1113 Ml. Vernon St. | 
Philadelphia, Pa. - ? 
Telefonas Poplar 4110 .

THt BAUST



pnslapis

mitinge 
nei jo 
nebuvo

mitingo 
mergi- 
aukas

bet kad jis vykdo kitų 
seniai sugalvotą idėją, 
stipresnės valstybės turin- 
valdyti silpnesniąsias. Jis

kalbą 
mažai

Tėvynės” re- 
įžanginę 

mitin-

•y v įt JB v:į j

LAISVĖ

■ ' '

NewWto^afeferZlnlm
Iš Keturių Lietuviškų 

Laikraščių Mitingo
Gruodžio 21-mos popietį, 

McCaddin salėje, So. 2nd ir 
Berry Sts., Brooklyne, įvyko 
keturių vietos savaitraščių — 
kunigų “Amerikos”, SLA or
gano “Tėvynės”, smetoninių 
tautininkų “Vienybės” ir sklo- 
kininkų “Naujosios Gadynės” 
— bendrai rengtos prakalbos, 
kuriose kalbėjo jų visų atsto
vai.

Pr. Bajoras, 
daktorius, pasakė 
kalbą ir pirmininkavo 
gui.

J. Stilsonas pradėjo 
nusiskundimu, kad taip
publikos. Mat, jei mitinge da

lyvavusią publiką padalinti 
lygiomis, būtų parėję po apie 
35 dūšias per laikraštį, nors, 
žinoma, didžiumą sudarė ka
talikų publika. Toliau skundė
si, kad prieš jo laikraštį esą 
“donščikų” valdžiai apie 
laikraščio pronaciškumą ir 
didžiumą kalbos praleido aiš
kinimui, koks jis pats, Stil
sonas, esąs ištikimas - ištiki- 
miausis valdžiai. Sakėsi, kad 
jis pirmasis buvęs prieš Klai
pėdos, Belgijos, Holandijos 
užėmimą naciais ir prieš “Lie
tuvos okupaciją rusais.” Bet 
čia jis ir nutraukė savo pagy
ras. Nei žodeliu ’ negalėjo pa
sakyti, ką jis iki šiol padaręs 
prieš kulkomis ir ugnimi už
grobimą ir pavergimą Lietu
vos naciais. Atrodė, kad jo 
prakalba ruošta savęs pasitei
sinimui nuo kokio įkaltinimo. 
Taipgi pranašavo ir labai 
džiaugėsi, kad komunistai bū
sią priskaityti svetimų šalių 
agentams.

Trumpai kalbėjo kun. J. 
Laurynaitis. Sakėsi, kad jis 
buvęs J. V. kariuomenėj Irfikė 
pereito Pasaulinio Karo ir ei
siąs dabar. Apart to, jis ragi
no, kad lietuviai nupirktų 
Amerikos Armijai orlaivį. 
Smetona, sakė jis, nieko gero 
nepadaro Amerikos lietu
viams, tik gerus laikus turi.

Taipgi trumpai kalbėjo Am. 
Raudonojo Kryžiaus atstovė, 
atsišaukdama aukoti kraujo 
J. V. Armijos reikalams ir 
paremti finansiškai. Po jos 
kalbos iš R. K. atsiųstos dar
buotojos, padedant 
rengėjų paskirtoms 
noms-moterims, rinko 
Raudonajam Kryžiui.

J. Tysliava irgi pradėjo sa
vo kalbą su dejavimu, kad čia 
taip tuščia ir šalta. Jo kalba 
irgi atrodė lyg ir pasiteisini
mu nuo ko. Esą, jis visada 
stojęs prieš diktatorius. Visi 
diktatoriai turį būt nušluoti, ar 
tai jie “būtų juodomis, rudomis

ar raudonomis kepurėmis...” 
Apie savo buvusį džiaugsmą 
dėl Hitlerio diktatūros atėji
mo Lietuvon, apie išleistą 
“Vienybės” ekstra laidr 
džiaugsmui, kad “Lietuva iš
laisvinta” Hitlerio Tysliava, 
aišku, šiose prakalbose “už
miršo,” nes juk dabar ne tie 
“vėjai”. Dabar jis sakė, kad 
turi laimėt Amerika ir Angli
ja, tada laimės ir Lietuva. Už 
vargus Lietuvoj jis visvien ra
do pačiu didžiausiu kaltinin
ku ne vieną Hitlerį ir hitleriz- 
mą su jo karu—jis rado jam 
talkininkų, sakydamas: “Ko 
nišai nesunaikino, ko nesu
naikins vokiečiai, tą pabaigs 
sunaikint cholera.”

Tysliava, beje, savęs susira
minimui dėl mažumo publikos 
pasakė ir tokį anekdotą, kad. 
girdi, “tam tikri elementą1’ 
rengė mitingą šiandien, bet ’ 
jų mitingą niekas neatėjo.” 
Jis nesiteikė dadėti to menko 
fakto, kad į nešauktą mitingą 
nieko ir nelaukta ateinant. 
Matomai, jis turėjo mintyje 
Amerikai Ginti Komiteto ža
dėtą šaukti mitingą, kuris bu
vo atidėtas ir apie kurio atidė
jimą buvo pranešta per dien
raštį “Laisvę” ir per Laisvės 
Radio Programą, dar pereitą 
ketvirtadienį. J. Laučka, “Am
erikos” redaktorius, sakė, kad 
šis karas ne Hitlerio sugalvo
tas, 
nuo 
kad 
čios
ragino lietuvius kooperuoti su 
Amerikos valdžia.

Skelbto kalbėsiant 
prokuroro O’Dweyer 
atstovo nebuvo, taipgi 
M. J. Viniko nei dainininkės
Darlys - Drangelienės, kurią 
“V.” ir “N. G.” skelbė dai
nuosiant. Griežė Ang. Kar. 
parapijos benas, sudarytas iš 
jaunukų ir suaugusio jaunimo, 
vadovaujamas kun. J. Laury- 
naičio. Rep.

J. Karpaus Laidotuvės 
Trečiadienį

SVEČIAI

Jurgis Karpus bus laidoja
mas trečiadienį, gruodžio 24- 
tą, 10 vai. ryto, šv. Jono ka
pinėse. Ant greitųjų paimta
me vakar dieną tilpusiame 
pranešime “Laisvėj” buvo 
klaidingai pažymėta, būk lai
dos antradienį.

Pašarvotas namie, 513 Cle
veland St., Brooklyne. Laido
tuvių reikalus veda graborius 
J. Garšva.

Atakoms Iš Oro

Pabaigoje praeitos savaitės 
“Laisvės” įstaigą aplanko Jo
nas Usevičius iš Dorchester, 
Mass. Jis pirmu kartu matė 
“Laisvės” spaustuvę. Apžiūrė
jęs mašineriją, sako: “Tai 
kiek mašinų pristatėme visi 
kartu.” Tai tikrą tiesą pasa
kė drg. UseVičius. “Laisvės” 
spaustuvės visa mašinerija yra i 
nuosavybė pažangiosios Ame
rikos lietuvių visuomenės. 
Pats drg. Usevičius yra nuo
širdus “Laisvės” rėmėjas. Ir 
•>iuom kartu Usevičius paau
kojo $1.00 dienraščio reika- 
ams.

Neleis Pasivaikščiojimų 
Williamsburgo Tiltu

Antradienis, Gruod. 23, 1

Williamsburgo Tiltu pasi
vaikščiojimas p ė s t i n inkams 
bus leidžiamas tik dienomis, o 
nuo 4:30 vakaro iki 7:30 ryto 
neleis vaikščioti.

Ir dienomis einantieji ant 
tilto gali būti bile kada klau
sinėjami, jų nešuliai peržiū- i 
rimi, taipgi neleis neštis foto 
aparatų.

čius gasu—Consolidated Edi
son, N. Y., Brooklyn Union 
G as, Brooklyn Borough Gas, 
Kings County Lighting ir 
Westchester Lighting išleido 
bendrą lapelį patarimams, 
kaip apsieiti su gasu ir elek
tra, jeigu įvyktų atakos iš oro.

BILIETO KAINA — $1.25.

Pasveikinti Geriausius LDS 
Jaunimo Veikėjus

BUS DUODAMI

GERI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

GĖRIMAI
Pradžia 8-tą vai. vakaro

BŪKITE

Laisvės” Salėje

Gruodžio 27 (December)
Įvyks

LABAI PUIKUS

BANK1ETAS

Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni I

Gros Jurgio Kazakevičiaus 
Orkestrą

Rengia Brooklyno LDS 
Jaunimo Kuopa

(Patarimas Ketvirtas)
ATSIGULKITE*. Jeigu bombos pradėtų kristi netoli 

jūs, atsigulkite. Jūs tuo būdu mažiausia jausite trenks
mo, išvengsite skriejančių gabalų ar atplaišų.

Saugiausia vieta yra po geru stipriu stalu — juo stip
resnės jo kojos, tuo geriau.

Matrasas po stalu sujungia patogumą, su saugumu.
Priešas gal naudos eksploduojančias bombas ar pade

gančias bombas, o gal ir abiejas. Jeigu padegamosios 
vartojama, yra svarbiau pirma su jomis apsidirbti, o pas
kiau būti saugiu nuo eksplozijos. Tad sunaikinkite pade
gėjas bombas su smulkia švirkšle (ne su sriove ar vilni
mi) vandens, tada grįžk saugion pastalėn slėptuvės kam
baryje.

Didžiuma atakų, veikiausia, jūsų artimiausioj apylin
kėj praeis trumpu laiku. Vienok, palauk slėptuvėj iki 
“viskas praėjo” (all clear) signalas bus paduotas.

Pažinkite saviškį nuo atakų perspėjimą (alarmų). Pa
žinkite “viskas praėjo” signalą. Įsitėmykite juos laiks 
nuo laiko pravedamuose bandymuose. Oficialiai jums 
tuos dalykus praneš jūsiškis nuo Atakų Iš Oro Sargas— 
Warden. Netikėkite paskalams. Sekite šiame laikraštyje 
paduodamus nuo atakų iš oro perspėjimų-alarmų apibū
dinimus. Klauskite apie tai savo wardeno, kada jis pas 
jus ateis.

Jeigu jūsų naman būtų pataikyta, užsilaikykit šaltai. 
Atsiliepkit į stuksėjimus sienon per gelbėtojus, jeigu bū
tumėt užgriūtai, užtvertas. (Veikiausia jūs nebūsite 
pataikyta*s nei užtvertas, bet jeigu jau taip atsitiktų, jūs 
galite atsidėti ant gelbėtojų būrių, kad jie ateis jūsų 
j ieškoti.) Dar karta — užsilaikykite šaltai, ir laukite. 
Nerėkite po išgirdimo juos artinantis prie jūsų, jeigu 
jie nelieps jums. Užsilaikykite šaltai!

Vien užsilaikymas šaltai įskaudina priešą labiau, negu 
kas kitas iš jums galimų padaryt dalykų. Užsilaikykit 
šaltai. Būkit namie. Užgesykite šviesas. Atsigulkite.

J. V. CIVILIŲ APSIGYNIMO RAŠTINĖ, 
Fiorello H. LaGuardia, Direktorius, 

Washington, D. C.

Paliko nuliūdime žmoną/ 
du sūnus ir 3 dukteris. Vaikai 
visi jau vedę. Mirė, palyginti, 
nesenas, sulaukęs 59 m. am
žiaus. Per pastaruosius apie 
metus su virš stiprios sveika
tos neturėjo? bet ir visišku li
goniu nebuvo, eidavo Pil. 
Kliubo gaspadoriaus pareigas 
ir tik prieš keiktą savaičių, k 
perrinkime Pil. ;
ninku, buvo išrinktas gaspa
doriaus pareigoms sekamam 
terminui, tikėjosi jose ištesėti.

Ištikimo SveturgimiŲi 
Nelieskite”

Kalbėdamas visai šaliai per 
radio majoras LaGuardia, kai
po visos šalies miestų Majorų 
Konferencijos pirmininkas ir 
Civilių Apsigynimo direkto
rius, perspėjo visuomenę ne
kliudyti įstatymų prisilaikan
čius, ištikimus sveturgimius, 
neigi imtis patiems žygių, prieš

Let Set VcllLlU, ' • -f i • • nTzi- u • I nužiūrimus, bet visas informa- Kliubo virši-l .. , ,v. . T.v. cijas perduoti valdžiai. Jis

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Marijona Alboničiukaitė (Pe- 

traitienė) Namaijių kaimo, Suvalkų 
gub., pajieškau Viktorijos Greblau- 
niūtės, Adomo Linkaus moteriškė, 
(Viktorija Linkienė). Atvažiavus iŠ 
Lietuvos pas vyrą j Pittsburgh, Pa. 
(Southsidėj). Turiu ką svarbaus 
pranešti. Prašau atsišaukti po se
kamu antrašu: Mrs. Marijona Pet- 
raitienė, 409 Grarid St., Brooklyn, 
N. Y. (301-306)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trys kambariai su 

visais modeminiais Įtaisymais kaip 
tai: "Tile Bathfoom,” "Showers,” 
"Gas Refrigeration,” "Incinerator.” 
Renda $33.00. Kreipkitės po antra
šu: 685 Rockaway Ave., Brooklyn, 
N. Y. Arba tėlefonuokite: Glenrnore 
5-5076. (299-305)

smerkė samdytojus, kurie pa
siskubino atlieidinėti iš darbų 
ištikimus sveturgimius:

“Toks nusistatymas yra pa
remtas nesusipratimu,” sakė 
majoras, “ir neturi būti leis
tas toliau. Mes negalime įsta
tymų prisilaikančius vokiečius 
ir italus šioje šalyje laikyti 
atsakomingais už tai, kas da
rosi Europoje.”

Majoras savo kalboje nuro
dė, kad tik numatomi neprisi
laikant įstatymų yra suimdi- 
nėjami ir nuodugniai ištyrinė- 
jami, ir kad tik atrasti žalin
gais šaliai bus laikomi nelais
vėje.

Skelbkitės savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

Masiniai Aukauja 
Armijai Kraujo

New Yorko East Sides Ap
sigynimo Tarybai atsišaukus 
kraujo J. V. Armijos ir Mari- 
ninkų pagalbai, tos apylinkes 
gyventojai jau suaukojo 120 
puskvorčip kraujo. Gi kraujo 
aukotojų mobilizacijoj gruod
žio 22-rai susirašė 300 asme
nų

Gaso Kompanijos Išleido
Savo Perspėjimus

Penkios didžiosios kompa
nijos, aptarnaujančios visą di
dįjį New Yorką ir priemies-

Padėka

užuo.jau-
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Kokliušas daugelio nėra 
skaitoma liga, bet jis palieka 
labai blogas pasekmes. Brook- 
lyne ta liga dabar suserga per 
savaitę iki 80 žmonių. '

Bronė Milčienč,
Lilija Milčiutė,

Pereitais metais Raudonasis 
Kryžius 
217,000 
įvairių 
šių šią
galba bus dar reikalingesnė.

suteikė pagalbos 
asmenims, aukoms 

149 nelaimių, ištiku- 
šalį. Karo laiku pa-

Linkėtina K. Balčiūnui 
bar būti visada sveikam ir 
dalyvauti su progresyviais 
sur ir visada.

, ' Petras.

DAUGIAU GĖRIMO

Brooklyn, N 
Tel. EVergreen 4-9508

Antanas Raila, savininkas 
'ational Cafe, 666 Main St., 

Montello, Mass., irgi aplankė 
Laisvę.” Jis stambiai materi
aliai remia mūsų dienraštį. 
Mačiai pasikalbėjome su drg. 
X. K. Raila mūsų įstaigos ir 
:itais visuomeniniais reikalais. 
To karštas noras yra, kaip ir 
isų demokratiją branginan

čių žmonių, kad fašizmas šia- 
ne kare būtų visai sunaikin
ąs, kuo greičiausiai.

Abu minėti svečiai buvo at
vykę į Stasio Milčiaus pagra- 
'ą, kuris mirė gruodžio 15 d. 
r buvo sudegintas krematori- 
įOje gruodžio 19 d.

Reiškiame nuoširdžią 
padėką giminėms ir 
gams ir visiems tiems, 
prisidėjo prie palaidojimo mū
sų vyro ir tėvo, Stasio Mil
čiaus, kurio palaikai buvo su
deginti krematorijoje gruod
žio 19 d. Tariame didelį ačiū 
tiems, kurie atsilankė į šerme
nis, z kurie nupirko gėlių, vai
nikus, kurie lydėjo į kremato- 
riją; graboriui J. Levandai- 
Levandauskui už patarnavimą 
ir R. Mizarai, “Laisvės” re
daktoriui, už pasakytą krema
torijoje prakalbą; ir tiems, ku
rie žodžiu išreiškė mums liū
desio valandoje savo 
ta.

Gavo Algų Pakėlimu
Viešbučio Astor darbinin

kai, AFL nariai, gavo pripaži
nimą unijos ir tuojautinį pa
kėlimą algų nuo $1 iki $1.50 
per savaitę dabar, su pažadu 
po tiek pat pakelt algas bir
želio mėnesį. Taipgi nustaty
ta minimum, vakacijos su al
ga ir kai kurie kiti pagerini
mai.

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Kalėdų Šventėm

iiQUok
415 HEAP ST.

BROOKLYN, N.Y.- UC.6U 
TEL. EV. 7-2069 
X. STRUMSKIS

L
BlEHO 90* 
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Pt. 1.24

K. Balčiūnas Sugrįžo 
Iš Ligoninės

Pereitą nedėldienį, po pie
tų, susirinko būrelis draugų, 
Kings County Ligoninėje, prie 
K. Balčiūno lovos,—kaipo lan
kytojai; bet radome Balčiūną 
geroje nuotaikoje bestudijuo
jant įvairiausią literatūrą ir 
belaukianti savo šeimininko 
(pas kurį jis gyvena), nes pa
starasis jį išvėšiąs iš ligoninės.

Taip ir buvo: netrukus at
važiavo šeimininkas ir su K. 
Balčiumi nuvažiavo namo.

Raud. Kryžiui Sukels 
7 Milionus Doleriu

New Yorko mieste, įskai
tant visus S apskričius, siekia
ma sukelti Amerikos Raudo
najam Kryžiui • $7,330,000, 
kaipo šio didmiesčio kvotą tos 
organizacijos nacionaliame va
juje, kuriame siekiama sukel
ti $50,000,000.

New Yorko kampanijos ve,- 
dėju paskirtas Lee n Fraser,

NEBŪK PAGUL
DYTAS DĖL 

VARGINANČIŲ 
MUSKULŲ 

SUSTINGIMŲ, 
SKAUSMŲ, 
SUKINIMŲ

AR TRAUKIMŲ
JOHNSON'S

RED CROSS 
PLASTER

BLtnDEO-6<. 
2O’4yR$.0lt> 
I o’ L YR 5. OLD 

2.39 1.24 
Qt. pl

STORE
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SEAGRAM 
CALVERT 
CARSTAIRS
1TOHH3AO OTO

Imperial
4 $2-5
Pt. $1.66

Visokių 
Rūšių 
Vynų

Importuotų 
Degtinių

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviai
Geriausias Alus BrooklyneS tai 

lidresas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
TeL Ev. 4-8898

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ pažinti.
PARDUODAMA VAISTINĖSE

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterią stoties




