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'KRISLAIt
Kalėdos šiemet.
Tik Prisiminkim Lietuvą!...
Formuojasi.
Čiurčilo Pareiškimas.
Ką Amerika Jai Padarė?

Rašo R. MJZARA '

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

M
Šitie žodžiai rašomi Kalėdų 

išvakarėse, kūčių dieną. Krik
ščioniškam pasauliui Kalėdų 
diena, be abejo, yra svarbi 
diena.

Baisu įsivaizduoti, kaip pa
saulis švęs šias žiemos šventes, 
Kalėdas. Tik prisiminkime 
Rytų frontą, Libiją, Filipinų 
salas, Malajaus, Hong - Kong 
salą, Chinijos frontą! Visur 
mūšiai, mirtinos kovos. Civili
zuotas pasaulis, kultūriškoji 
žmonija grumiasi su fašistinė
mis bestijomis, su gengsteriais, 
pasimojusiais pasaulį užvaldy
ti ir jį pavergti!. . .

Vieninga Strategija 
Laimės Karą, Sako 
Winston Churchill

Tik prisiminkime fašistinių 
bestijų pavergtą Lietuvą! Įsi-

. vaizduokime tą tragingą, tą 
šiurpią Lietuvos liaudies pa
dėtį. Lietuvos liaudis apiplėš
ta, apvogta, pavergta,—palik
ta be jokių teisių. Ten siau
čia baisios ligos,—maras ker
ta žmonių gyvybes, kaip su 
dalgiu! Mokyklos uždarytos. 
Bažnyčios uždarytos. Visoki 
žmonių suėjimai — uždrausti. 
Gal ne vienas lietuvių tautos 
patrijotas per Kalėdas bus su
šaudytas kur nors miesto rin
koje, viešai, už tai, kad ko
vojo prieš žiaurius okupantus, 
už tai, kad kovojo prieš bar
barizmą. Naciškas gengsteris 
engia mūsų brolius, o jiems 
padeda lietuviški Kvislingai, 
lietuviški fašistai, kuriuos 
amerikiniai lietuviški pro-na- 
ciai taip garbina!

Bet Lietuvos kovotojai prieš 
fašizmą nenusimena. Jie žino, 
kad su jais šviesusis pasaulis. 
Su jais Amerika, Anglija, So
vietų Sąjunga, Chinija! Jie 
žino, kad hitlerizmas bus su
naikintas, o su juo nugarmės 
ir jo Kvislingai, lietuvių tau- biniai lėktuvai ir kariniai 
tos neprieteliai!

i

karą Jungtinėms 
Bulgarijos vyriau- 
progos smogti kir-

Tai, pagaliau, vyriausioji 
talkininkų karo komanda for
muojasi. Šiandien sunku įsi
vaizduoti tas dideles pasėkas 
konferencijų, kurios eina Wa
shingtone ir Maskvoje.

Gal būt tik už kokių pusės 
metų matysime ir pajusime tą
sias šitų konferencijų pasėkas.

Vienas Turkijos dienraštis 
(“Andolu”) parašė įvedamą
jį, taikomą Bulgarijai. Laik
raštis klausia:

—Ką Amerika padarė Bul
garijai, kad jinai paskelbė jai

Ir laikraštis daro išvadą, 
kad tas paskelbimas karo 
Amerikai yra sugalvotas Ber
lyne. Bet jis reiškia daugiau : 
Skelbdama 
Valstijoms, 
sybė jieško 
t j Turkijai.

Nelaukime, kad Fašistai Patys Susmuktų; Tik Talkininku 
Smūgiais Jie Bus Sumušti, Pareiškė Anglų Premjeras
Washington. — Talkinin- ir Vokietiją tokiose vietose, 

kai turi vieningais, triuški- kur galima būtų užduot fa- 
nančiais smūgiais sudaužyt šistam skaudžiausius, nule-1 
nacius, Japoniją ir Italiją, o 1 * v’ 
ne laukt, kad per kokius vi
dujinius krizius susmuktų 
ta fašistų kraštų Ašis, — 
sakė Anglijos ministeris 
pirmininkas Winston Chur
chill atstovams Amerikos 
laikraščių, gruod. 23 d. Pre
zidentas Rooseveltas sykiu 
su Churchilliu Baltajame 
Rūme priėmė tuos spaudos 
atstovus pasikalbėti.

Churchill dabar tariasi su 
prez. Rooseveltu apie sude
rinimą Anglijos ir Ameri
kos karo jėgų ir apie sutar
tinus žygius prieš Japoniją

Rolandai Nuskandino 
Keturis Japoną 

Laivus
val-LoncĮon. — Holandų 

džia praneša, kad jos bom-

laivai nuskandino jau tris 
japonų laivus su kareiviais 

.. ir vieną laivą su gazolinu 
ties Borneo sala, Rytinėje 
Holandų Indijoje.

Barškančios Japoną 
Gyvates prie Calif.

Laisvi Prancūzai Užėmė 
Salas Arti Kanados 

. -r St. Pierf.
Prancūzai

Amerikiniai laikraštininkai 
pasitenkinę čiurčilu. Jis, pa
sirodo, pilnas jumoro ir džio- 
kų, kai reikia. O kur reikia— 
jis rimtas ir kietas, kaip titna
gas.

čiurčilas vieną svarbų da
lyką laikraštininkams pareiš
kė :

— Nematykite, — sakė jis, 
—kad Rytų fronte vokiečiai 
traukiasi atgal “gera valia”. 
Toli to! Jie traukiasi, nes yra 
mušami, nes yra naikinami 
Raudonosios Armijos!. . .

Prastokos žinios ateina iš 
Malajų ir Filipinų salų, šian 
ir ten japonai užpuolikai ima 
viršų.

Bet tai nieko. Būkim tikri, 
kad jie bus sutrėkšti, net jeigu 
jiems pavyktų vieną kitą svar
bią salą^ Filipinuose užimti.

Japonijos banditai įkišo sa
vo koją į sląstus ir jos iš ten 
neištrauks.

Pergalė bus civilizacijos pu
sėje. Pergalė bus mūsų!

San Francisco, Calif. — 
Japonijos submarinas gr. 
24 d. visai arti Californijos 
pakraščių torpedavo ir nu
skandino prekinį Amerikos 
laivą “Absaroka,” gabenusį 
medžius; užmušė vieną jū
rininką. Visi kiti išsigelbė
jo valtelėmis. Tai jau an
tras japonų submarinų nu
skandintas prekinis Ameri
kos laivas per dvi dienas 
ties Californija.

Kada Amerikos orlaiviai 
pradėjo mėtyt bombas, tai
kydami į tų submariną, jis 
niro po vandeniu.

Vokiečiai Atmesti dar 
18 Mylią Atgal

■miančius smūgius.
Prez. Rooseveltas jau die

na pirmiau pranešė, kad 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija taipgi darys plačiosios 
karo strategijos planus iš
vien su Sovietų Sąjunga ir 
Chinija.

TAS ŽVĖRIS DAR NE- 
DVĖS PATS SAVAIME 
Anglų ministeris pirmi

ninkas Churchill sakė laik
raštininkams, kad Vokieti
jai dar nėra didelio trūku
mo karinių medžiagų, nors 
jinai kare prieš Sovietus 
prarado daugius tokių me
džiagų ir karo pabūklų. 
Churchill priminė, kad na
ciai kariniams savo tiks
lams naudoja medžiagas ir 
fabrikus visos vakarų Eu
ropos.
“AČIŪ DIEVUI” Už SO

VIETŲ KOVĄ IR Už 
AMERIKOS PAGALBĄ 
Churchill, atsidusdamas, 

tarė, “dėkui Dievui,” kada 
jis kalbėjo apie narsią So
vietų kovą ir apie Jungtinių 
Valstijų sandarbininkavimą 
su Anglija.

Kai kurie laikraštininkai 
užklausė: Gal tai naujas vo
kiečių “triksas,” kad jie 
traukiasi atgal nuo Mask
vos?
NACIAI TRAUKIASI TO
DĖL, KAD JIE SUMUŠTI

Churchill atsakė: Tai nė
ra jokia nacių gudrybė, ir 
jie nuo Maskvos traukiasi 
todėl, kad Rusija juos skau
džiai sumušė ir padarė jiem 
didžių nuostolių.

Jeigu talkininkai veiks 
pagal vieningą planą, tai 
dveja tiek greičiau sumuš 
fašistų Ašį, negu veikdami 
be sutartino plano, pastebė
jo premjeras Churchill.

Be kitko, jis sakė, kad an
glai su Amerikos pagalba 
visomis jėgomis gins savo 
tvirtumą Singapore nuo ja
ponų.

Laisvieji 
blaukė kariniu 

laivuku iš Apglijos ir užė
mė dvi mažas Franci jos sa^ 
las, St.1 Pifiįpį ir Miquelon, 
arti Newfoundland©, netoli 
Kanados. Jųį komandierius 
admirolas^^įiselier pareiš
kė, jog to»į salos užimtos 
vardu geį&rolo de Gaulle, 
Laisvųjų Prancūzų vyriau
sio vado. > į

St. Pierre ir Miquelon sa
los yra svarbios ypač tuom, 
kad nacių' šubmarinai galė
jo naudot jąs' kaip savo sto
vyklas. Jose yra ir galinga 
bevielinio telėgrafo stotis, j l

Darbininkai ir Pramonė 
Sutiko Nestabdyt Darbų 
Taikytis per Derybas

Prez. Rooseveltas Paveikė Pramonininkus, kad Paliktų Valdiškai Tarybai Teisę Spręst 
ir Naujus Darbininkų Reikalavi mus dėlei Unijų Pripažinimo

Washington. — šeši at
stovai nuo CIO,

Japonai, po Didelių Sau 
Nuostolio, Užėmė

Wake Salą
Washington. — Amerikos 

laivynas daleidžia, kad ja
ponai, turbūt, užėmė Ame
rikos salą Wake, viduryje 
Pacifiko Vandenyno.

Viso 378 Amerikos mari- 
ninkai per dvi savaites at-i priimu 
mušė visus japonų karo lai
vų ir orlaivių šturmavimus 
darytus prieš tą salą. Ame
rikiečiai ten turėjo tik 12 
lengvųjų lėktuvų ir šiek 
tiek pakrantinių kanuolių, 
bet nuskandino keturis ka
rinius japonų laivus — vie
ną šarvuotlaivį ir tris nai
kintuvus.

Spiečiai Japoną Apniko 
Filipiną Salą

Washington. — Japonai 
iškėlė daugiau savo kariuo
menės į Luzon, Filipinų sa
lą. Skaičiuojama, kad jie" 
dabar turi jau 200,000 ka
reivių toj saloj. O dar 100 
japonų laivų toliau jūroje 
laukia progos iškelt savo 
kariuomenę į Luzon.

Amerikos orlaiviai
skandino dar du stambius 
japonų laivus su kareiviais 
ir du mažus kariniui laivu- 
kus.

Amerikiečiai ir filipinie
čiai atmuša japonus ties 
Lingayen įlanka, Luzon sa
loje. Be sustojimo verda 
nuožmiausi mūšiai.

nu-

Maskva, gruod. 25. — So
vietų kariuomenė atmetė 
vokiečius dar 18 mylių to
liau atgal į pietų vakarus 
nuo Maskvos.

Oriolo srityje raudonar
miečiai per dvi dienas atka
riavo nuo nacių 94 kaimus 
ir miestelius. Dabar Sovie
tai jau kontroliuoja Kalu- 
gos-Tulos-Oriolo geležinke
lių tinklą.

Japonai Naikina Manilą
Manila, gruod. 25.—Dvi

dešimt septyni japonų or
laiviai tris kartus šiandien 
bombardavo Manilą, Filipi
nų sostinę. Amerikos kari
ninkai svarsto, kad gal rei
kės paskelbt Manila atviru 
miestų; gal tada japonai ne
naikintų jo.

“LAISVES” 30 METU JUBILE J AUS 
IR NAUJŲ SKAITYTOJU REIKALAIS
Jubilėjiniai 1941 metai jau prie pabaigos. Už savai

tės jau bus 1942 m. “Laisvės” patriotai, atsimindami 
tatai, prisiuntė sveikinimų sekamai:

J. Matūzas, Brighton, Mass., $4.00.
J. Zablackas, Newark, N. J., $2.00.
Geo. Pranskas, Gardner, Mass., $2.00.
B. Shlaves, New York City, N. Y., $2.00;
A. Gaškauskas,'Huntington, N. Y., $1.00.
Ant. Musteika, So. Boston, Mass., $1.00.
A. Kupronis, Philadelphia, Pa., $1.00.
C. A., Portage, Pa., $1.00.
P. Kukenis, Waterbury, Conn., $1.00.
Tony Yakevich, Round Up, Montana.
S. J. Antanaitis, Lewiston, Me., $1.00.
A. Mikalauskas, Rockford, Ill., $1.00.
Mr. & Mrs. J. Zeikus, Sparta, N. J., $1.00.
J. Velička, Jamaica, N. Y., $1.00.
S. Prenis, Earlville, N. Y., 75c.
P. Šlajus, Chester, Pa., 50c.

(Tąsa 7-me puslapyje)

darbininkų ir samdytojų, 
šeši nuo taigi ir darbininkų reikala- 

Amerikos Darbo Federaci- vimus pripažint uniją, kur 
jos ir dvylika atstovų nuo jos dar nėra, 
didžiųjų pramonių gruod. 
23 d. vienbalsiai susitarė 
vengt streikų ir lokautų, ne- 
trukdyt darbų, reikalingų 
šaliai ginti, o per derybas 
spręst ginčus, kylančius 
tarp darbininkų ir samdy
tojų. Kaipo valdiški tarpi
ninkai toje darbininkų ir 
pramonės santaikos konfe
rencijoje, dalyvavo Wm. H. 
Davis ir senatorius Elbert 
Thomas, demokratas.
PREZIDENTO LAIŠKAS

Prez. Rooseveltas atsiun-* 
te konferencijai laišką, ku
riame sako: 

■ “Aš džiaugiuosi, kad jūs 
susitaikėte, ir mielu noru 

šiuos bendruosius 
jūsų santaikos punktus:

“1. Nebus streikų ar lok
autų.

“21 Visi ginčai bus spren
džiami taikiais būdais.

“3. Prezidentas sudarys 
tinkamą Karinio Darbo Ta
rybą, kuri spręs tuos ginčus.

“Valdžia turi veikt visuo
tiniai. Trys punktai, kuriais 
jūs susitaikėte, tikrai palie
čia visus ginčus, kurie ga
lėtų kilt tarp darbininkų ir 
pramones vedėjų.

“Kiekvienas toks ginčas 
turi būt paliktas apsvars
tyt žmonėms, kurie gali iš
nagrinėt ypatingus skirtu
mus ir tuo būdu padaryti 
sprendimą kiekviename at
sitikime. Aš pilnai pasiti
kiu, kad jokia grupė mūsų 
šalies gyvenime nebandys 
savimeiliškai išnaudoti pro
gą, kuomet mes visi susi
duriame su bendrais prie
šais.

“Aš sveikinu jus — aš dė
koju jums, ir mūsų žmonės 
kartu su manim pareikš, 
kaip giliai jie įvertina šį 
didį jūsų patarnavimą.

“O dabar aš jums linkiu 
linksmu Kalėdų.” L. V

Pramonės atstovai piršo 
būtinai priimt dar ketvirtą 
jų punktą: Tuom punktu jie 
reikalavo, kad kur šiuo lai
šku darbavietėse nėra pripa
žinta unija, tai kad ir toliau 
nebūtų unija ten pripažinta. 
Jie atsisakinėjo priimt vald
žios komisijos sprendimą 
kas liečia unijos pripažini
mą tokiose pramonės įstai
gose, kur dar nėra unijos.

Prezid. Rooseveltas tuo- 
mi savo laišku atmetė fa
brikantų ketvirtą punktą ir 
pareiškė, kad valdžios ko
misija turės spręst visus 
ginčijamus klausimus tarp

Tokiu prezidento pareiš
kimu pramonininkai iš. kar
to buvo “nustelbti,” pasi
piktinę, kad prezidentas pa
veda vai d i š k ai tarybai 
spręst ir klausimą naujų 
unijų pripažinimų.
PRIVERSTI NUSILEIST 

PREZIDENTUI
Prezidentas, todėl, per sa

vo atstovus Davisą ir sena
torių Thomasą stipriai už- 
reiškė pramonininkam, kad 
jie, be jokių išimčių, turi

pasiduot sprendimams val
diškų taikytojų. Tuomet, 
po kelių valandų, pramonės ;
atstovai ir sutiko “priimt 
prezidento p a t v arkymą,” 
kaip kad jie sakė.

SOVIETŲ “KALĖDŲ DO
VANA” VOKIEČIAM

Kalėdų dienoj Sovietų or
laiviai mėtė vokiečiams Ma
skvos fronte lapelius ir pie
šinius, kuriais smerkiamas 
Hitleris ir parodoma, kad 
naciai pralaimės šį karą.

London. — Anglai atmu
ša japonus vidurinėje daly
je Hong Kongo.

Raud. Armija Apsupa Nacius Leningrado 
Fronte; Atkariavo 2 Geležinkelių Stotis 
Centr. Fronte; Užmušė 8,000 Vokiečių

Maskva. — Sovietų ka
riuomene, k o manduojama 
generolo K. A. Meretskovo, 
prakirto nacių apsitvirtini-j 
mus Leningrado fronte, pa
lei Volchovo upę, tarp La
dogos ir Ilmen ežerų, ir 
raudonarmiečiai vietomis 
perėjo ledu anapus tos upės.

Dvi sovietinės armijos 
Leningrado srityje, kaip 
replėmis iš dviejų pusių, ap
ėmė ir sutriuškino vieną iš
tisą vokiečių diviziją, kaip 
sako United Press, ameri
kiečių žinių agentūra, gruo
džio 24 d. Per 10 dienu šia
me fronte Sovietai atkaria
vo nuo nacių 150 miestų, 
miestelių ir kaimų.

SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 
CENTE; FRONTE

Centraliniame fronte rau
donarmiečiai atėmė iš vo-

1

kiečių Gorbačovo, svarbų 
geležinkelių mazgą, ir arti
mą Odojevo, 40 mylių į pie
tų vakarus nuo Tūlos.

Generolo Boldino raudon
armiečiai Oriolo srityje, 200 
mylių į pietų vakarus nuo 
Maskvos, kai kur nužygiuo
ja po 15 iki 20 mylių pir
myn per dieną. Per paskuti
nes 24 valandas jie toje apy
gardoje atgriebė nuo nacių 
vieną geležinkelio stotį ir 
25 kaimus bei miestelius, ir

I

sutriuškino likučius 137-toą 
vokiečių divizijos.
NACIAI GRŪDA Į MASK- - 

VOS FRONTĄ CECHUS,
SUOMIUS IR KT. į ■

Maskvos fronte naciai at
siuntė prieš Sovietus ne tik 
daugelį savų atsarginių 
(rezervistų), bet taipgi di
delį skaičių cechų, austrų, 
vengrų ir suomių; čia jie 
stengiasi panaujint atakas 
prieš Raudonąją Armiją 
Možaisko srityje.
DIDŽIULIAI VOKIEČIŲ 

NUOSTOLIAI
Šiame fronte Sovietai per 

10 paskutinių dienų užmušė 
8,000 nacių kareivių ir ofi- 
cierių, atkariavo 70 miestų,' 
miestelių ir kaimų, pagrobė 
46 tankus, 14 šarvuotų au
tomobilių, 400 kitų automo-
biliu ir 205 lauko kanuoles.

Vokiečių orlaiviai būriais 
po 20 iki 40 kartotinai ata
kavo sovietines pozicijas.

JAPONŲ SKERDYKLA

London. — Malaya pu- 
siausalyje, 295 mylios į 
šiaurius nuo Singapore, an
glai iš aptvirtintų pozicijų 
taip daug išžudo japonų, 
kad atrodo tik japonų sker
dykla, daugiau niekas.

Oficialiai Amerikos Pranešimai

$

v.

r;

■

lO&H j-g;; j ji.

Cairo. — Libijoj anglai 
pasiekė punktą 12 mylių 
nuo Bengazi.

Maskva. — Nuo 22 d. iki 
šiol sunaikinta 852 nacių or
laiviai ties Maskva.

Washington, gruod. 23. — Amerikos karo depart- 
mentas išleido šį pranešimą:

Vedama vis smarkesni mūšiai su japonais rytiniame 
pakraštyje Lingayen Įlankos, į šiaurius nuo Damortis. t 
Amerikiečių-filipiniečių kariuomenė turėjo pradinių 
laimėjimų.

Japonai iškelia daugiau savo kariuomenės krantan 
tarp Agoo ir San Fernardo (Luzon saloje).

Tęsiasi mūšiai arti Davao, saloje Mindanao. Davao 
padėtis vis dar neaiški.

Amerikos bombanešiai atakavo kelis priešų laivus 
su kareiviais ties Davao, bet pasekmės nežinomos.

Japonai įsiveržėliai rytiniame pakraštyje Lingayen 
Įlankos vartoja lengvus tankus, smarkiai atakuoda
mi į pietus nuo Agoo. Jų orlaiviai ypatingai veikia, 
gindami savo kariuomenės iškėlimus krantan.

(Tąsa 7-tame puslapyje)
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Washingtone ir Maskvoje
Tuomet, kai Washingtone eina pasita

rimai tarp Roosevelto ir Churchillo, tai 
Maskvoje, sakoma, paraleliai Stalinas ta
riasi su Anglijos užsienio reikalų minis- 
teriu Antanu Edenu. Abu sostapiliai, 
taigi, užimti svarbiais pokalbiais ir pasi
tarimais, iš kurių reikia laukti išplau
kiant svarbių nutarimų — teisingiau ta
riant, vieno svarbaus nutarimo, vienos 
svarbios vyriausios karo komandos su
darymo.

Eina gandų, kad Maskva nenori dary
ti nei vieno žingsnio, taip sakant, '‘ak
lai.” Yra sakoma, jog Sovietų vyriausybė 
jau dabar reikalauja, kad būtų rišami ir 
pokariniai klausimai, kad būtų prieita 
bendros išvados dėl busimosios taikos 
konferencijos. Matyti, Stalino vyriausy
bė nori, kad būtų viskas daug-maž išaiš
kinta, kad paskui nereikėtų be reikalo 
turėti nesusipratimų.

Kai šitie žodžiai skaitytoją pasieks, 
gal būt jau bus daug kas paaiškėję, kas 
iki šiol buvo dar neaišku, kas iki šiol 
tebebuvo tik preliminariniuose pokal
biuose užkliudyta.
• Kaip ten bus, kaip nebus, bet reikia 
pasidžiaugti tuo faktup ^kad bendrosios 
vyriausiosios karo komandos klausimas 
pradėtas rišti rimtai ir laiku. Kai Hit
lerio imperijoje reiškiasi vadovybėje pa
krikimas, tai talkininkų pusėje vadovy
bė cementuojasi, viskas linksta teigia
mo j on pusėn.

Nepaisant Priešų Pliurpalų,— 
Uruguajiečiai Žygiuoja Pirmyn
Uruguajaus lietuvių laikraštis “Dar

bas” (iš lapkr. 15 d.) rašo:
“ ‘Action Antinazf Centralinio* komi

teto pravesta kampanija už dienos už
darbį Sovietų Sąjungai, rado labai dide
lį pritarimą pas susipratusius rėmėjus, 
o ypatingai pas darbininkus.

“Lietuvių abu komitetai ėmėsi to gar-, 
bingo darbo mūsų kolonijoje, nors lietu
viai daugumoje sunkiau ekonominiai 
verčiasi. Bet šiam tikslui duoda ką ga
li, kad tik prisidėjus prie antifašistinės 
kovos.

“Šiuo taip kritišku momentu, kuria
me verda žūtbūtinė kova, lietuviai ne
stovi nuošaliai, nežiūrint, kad priešų 
spauda veda ardymo darbą, sakydama, 
kad lietuviai neturi tarnauti “svetimie
siems dievams’ ir pan. Tokia priešo pro
paganda nueina niekais ir mūsų tautie
čiai rodo solidarumą savo klasiniams 
reikalams.
/ “Montevidejaus lietuviai niekad taip 
neįvertino priesfašistinės kovos, kaip 
kad šiandien įvertina ir joje dalyvauja.

“Su kiekviena diena kyla politinis su
pratimas tarpe mūsų tautiečių ir reiš
kiasi revoliucinis nusiteikimas.

“Komunistų partija neturėjo tiek lie
tuvių savo narių, kiek dabar turi.

“DARBAS vakar neturėjo tiek prita
rėjų, kiek šiandien jų turi.

“Niekuomet taip nesispietė apie savo 
antifašistines organizacijas, kaip kad 
šiandien spiečiasi.”

K Kur Dabar Hitleris Puls?
g Visokių spekuliacijų, visokių spėjimų 
šiuo metu yra pilna spauda ir radijo 
bangos dėlei to, ką toliau darys Hitle
ris? Kad jis ką nors darys, kad jis, po 
didelio nepasisekimo Rytų Fronte, ban
dys veržtis “kur nors kitur,” tuo niekas 

.neabejoja.
"'Vieni mani/, kad Hitleris ruošiasi pul-

ti Anglijos salas. Sakoma, jis norįs im
tis invazijos Anglijon įkaito p^kWti- 
nės priemonės. • .. į j ų.'

Kiti mano, kad jis bandys veržtis per 
Portugaliją ir Ispaniją į Afriką, žygiuo
ti į Tunisiją, į Dakarą ir iš ten užduoti 
smarkų smūgį Amerikos ir Anglijos su
sisiekimams vandeniu su Artimaisiais 
Rytais.

Dar kiti mano, kad Hitleris bandys 
daryti puolimą per Bulgariją ant Turki
jos ir per ją veržtis į Iraką, į Persiją ir 
į Kaukazą “pasiimti” aliejaus šaltinius.

Tai trys “keliai,” iš kurių Hitleris pa
sirinks veikiausiai tik vieną savo naujai 
agresijai.

. I

Iš Maskvos ir Istanbulo ateina žinių, 
kad Hitlerio govėdos baigiančios užval
dyti Bulgariją, kad Varnos prieplauka 
jau yra pilnoje nacių kontrolėje.- Iš ten t 
jis, todėl, gali bandyti veržtis į Turkiją.

Greita ateitis parodys, ką Hitleris iš 
tikrųjų mano ir ką jis darys. ;Dąbąr 
klausimas turi būti tik tokiš: }ar talki
ninkai jam ir dabar leis būti! pirmuti
niam? Ar gi jie negali numatyti !jb pla
nų? O jeigu jo planus numato, tai ar jie 
negali užkirsti Hitleriui kelią pirmiau, 
negu jis bandys kirsti talkininkams smū- 
gi?!

“Susirgo” Nacių Generolai— 
“Keleivio” Didvyriai

“Keleivis” neriasi iš kailio, kad tik 
daugiau paskleidus nacių propagandos, 
kad tik daugiau pataikavus fašistams. 
Tūli “Keleivio” numeriai išeina vien na
cių propaganda užpildyti. Taip “Kelei
vis” iš rugsėjo 10 dienos net penkis na
cių propagandos straipsnius išsispausdi
no iš nacių laikraščių.

Bet tai buvo dar tada, kai naciai ir fa
šistai tiesioginiai nebuvo užpuolę Ameri
ką. Bet ir dabar, kada mūsų šalį puola 
naciai, fašistai, japoniški plėšikai; kada 
tarpe Amerikos, Anglijos ir Sovietų Są
jungos eina visa eilė bendradarbiavimo 
pasitarimų, kaip nugalėti tuos mūsų ša
lies ir jos talkininkių priešus, tai “Ke
leivis” vis vien giria nacius, pataikauja 
jiems, niekina Amerikos stipriausią tal
kininkę, Sovietų Sąjungą. . i

“Keleivis” iš gruodžio 47 dienok raišo, 
būk Sovietai atsisako padėti Amerikai 
kare prieš Japoniją ir meluoja, būk So
vietų atstovas Japonijoj sveikino tuos 
galvažudžius jų užpuolimo ant Amerikos 
proga.

Antrame puslapyj “Keleivis” apverkia 
Hitlerio Penktą Koloną, kurią Sovietų 
Sąjungoj išnaikino, sušaudant išdavikus 
generolus Tuchačevskį, Putną, Uborevi- 
čių. Štai kaip “Keleivis” lieja ašaras:

Geri Rusijos generolai sušaudyti, o 
Stalinas pasilikęs su savo fetfėbeliais sė
di pasislėpęs užfrontėj ir grūda Rusijos 
darbininkus į vokiečių ugnį.”

Taip gali rašyti tik Hitlerio agentai! 
Ten pat “Keleivis” vėl filozofuoja: “Ru
sams nesiseka dėl to, kad jie daug tam
sesni, menkiau išlavinti ir neturi gerų 
vadų. Ar gali tokie Voroąilovai bei Bu- 
dionai, kilę iš paprastų fetfėbelių, lygin
tis su tikrais kariais profesionalais, bai
gusiais aukštus karo mokslus ir visą sa
vo gyvenimą šią sritį studijavusiais?”

Tikrai naciški Sovietų Sąjungos gene
rolų paniekinimai ir į padanges kėlimas 
Hitlerio razbaininkų! Taip manė Hitle
ris, taip manė ir jo .generolai, kad jie ka
ro dievaičiai, kad jų armija “nesumuša- 
ma.” Bet kaip matome, tai Sovietų Są
jungos maršalas Timošenko ištaškė na
cių jėgas Rostovo fronte, nuvijo “Kelei
vio” išgarbintą nacių generolą,von Kleis
tą apie 100 mylių atgal. .

Sovietų Raudonoji armija, vadovauja
ma generolų Žukovo, Baldino; Kuznecovo 
ir kitų, sumušė nacių jėgas Maskvos 
fronte — ties Klinu, Kalininu, Voloko- 
lamsku ir eilėje kitų punktų. Hitleris 
savo maršalą von Bock išvijo iš koman
dos todėl, kad naciai ten neteko apie 2,- 
500 tankų ir Raudonoji Armija sumušė 
750,000 geriausios Hitlerio armijos. Tich- 
vino fronte Raudonoji Armija, kaip “Ke
leivis” rašo, vedama “fetfėbelių,” taip 
užpipirino nacių jėgoms, kad “mokytas” 
Hitlerio generolas von Schmith neturėjo 
laiko nei viršutinius drabužius pasiimti. 
Vyriausias Hitlerio karo jėgų vadas feld
maršalas Walther von Brauchitsch net 
“širdies” ligą gavo ir iš komandos pasi
traukė. J1

Sovietų Sąjungos armija ir komandie- 
riai yra ne tik neprastesni už naciiį,1 bet 
net geresni, ką pripažįsta visi sąžiniški 

‘žmonės. Raudonosios armijos komandie- 
riai perėjo kelių karų ugnį/* jie dalyva-

Ramusis Ariją Didy
sis Didjūris

Japonijos plėšikų užpuoli
mas ant Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Holąndijos Ra
miojo Vandenyno baseine 
padarė karą visapasaulinių. 
Ramusis arba Didysis Did
jūris virto karo veiksmų 
zona. Kol kas mūšiai susi
koncentravo jo pietiniame- 
vakariniame kamputyj — 
Mala j aus pussalio srityje, 
kur yra arčiausia Japonijai, 
kur ji bando įsidrūtint, kol 
prieš ją bus surinktos rei
kalingos jėgos.h ;

Ramusis arba Didysis 
Didjūris užima veik trečdalį 
viso žemės paviršiaus. Jis 
užima 68,634,000 ketvirtai-’ 
niškų mylių plotį, o žemės 
paviršius viso saužemio ir 
vandens teturi 196,950,000 
ketv. mylių.

Ramusis ' Didjūris yra 
tarpe Šiaurinės ir Pietinės 
Amerikos, tarp Rytinės A- 
zijos ir Australijos.. Nuo A- 
zijos krašto, pagal Ekvato
riaus juostą, iki Amerikos 
tiesiai jis turi 10,300 mylių 
vandeniu. Nuo šiaurių iki 
jo pietinio krašto yra 7,350 
mylių. O dar reikia atminti, 
kad iš Ramiojo Vandenyno 
jau vandens vartai atdari 
pro Australiją į Indijos 
Didjūrį,. o per Panamos Ka
nalą ir pro Pietų Amerikos 
šalis į Atlanto Vandenyna, 
gi šiaurėje per Beringovo 
Perlaja į Šiaurinį Vandeny
ną. Reiškia, iš Ramiojo 
Vandenyno veda visur van
dens keliai. '

Šis vandenynas ir , vadi
nasi Ramusis arba Didysis.

Kas liečia jo “ramumą,” 
tai kaip kada jis būna la
bai žiaurus ir savo vardui 
neata tinką. R a m i a j ame 
Vandenyne yra per 15,000 
salų ir salelių; vien Filipi
nai turi per 7,000 salų ir sa
lelių. Nuo Australijos ir 
Rytų Indijos linkui Pietų 
Amerikos yra tūkstančiai 
mažų salelių.

Kada Japonijos imperia
listai metė bombas ant ra
miai miegančių mūsų pilie
čių Hawaii’u salose, tai jie 
uždegė karą ant < trečdalio 
pasaulio pločio. Atminkime, 
kad prie Ramiojo Vandeny
no krantų yra tokios šalys: 
Australija, Rytų Indija, Chi- 
niją, Japonija, .Sovietų Są- 
j unga, Ala ska—Kanada, 
Jungtinės Valstijos, visos 
Centralinės Amerikos res
publikos ir keturios Pietų 
Amerikos respublikos. Šaly
se, kurios susisiekę su Ra
miuoju Vandenynu, gyvena 
pusė visos žmonijos gyven
tojų ir per tą didjūrį ėjo 
apie ketvirtadalis pasauli
nės prekybos. D. M. š.Šypsenos

KELETAS PATARIMŲ 
SAUMYLIAMS

; . J • ,

Rašo Dzūkelis.
Mes visi žinome, kad save 

mylėti, šiltai ir minkštai už
laikyti savo kailį ir jį šėnavo- 
ti—-yra auksinis idealas!. . .

.Bet šiuo tarpų, esant to
kiems neramiems laikams, čia 
patieksime keletą taisyklių,

4 SKAITYTOJŲ BALSAI |

Agota Bloznelienė, iš 
Catskills, N. Y., pirma pri
siuntė pasveikinimą “Lais
vės” bendrovės suvažiavi
mui ir $5.00 dovaną dien
raščiui “Laisvei.” Bloznelie
nė taipgi aukojo $5.00 me- 
dikalei pagalbai sužeistiems 
raudonarmiečiams.

Antras gražus dalykas, 
tai C. Stašis, iš Sellserville, 
Pa., gavo naują metinį skai
tytoją savo dienraščiui.

Anksčiaus priminėme, jog 
finansinė dienraščio “Lais
vės” padėtis yra kebli. Bū
tinai reikia greitos* finansi
nės paramos. 1 d. vasario- 
Feb. įvyksta “L.” bendro
vės dalininkų suvažiavimas, 
mo proga reikia sukelti 
$1000.00 sustiprinimui dien
raščio finansiniai. > Antra, 
Priminėme, kad suvažiavi- 
priminėme, kad iki suvažia
vimo turėtume gauti apie 
šimtą naujų skaitytojų. Į 
tuos mūsų iškeltus klausi
mus A. Bloznelienė ir C. 
Stašis atsiliepė pirmutiniai. 
Tvirtai tikime, jog bus ir 
daugiau tokių atsiliepimų. 
Nes visi supranta, jog vis
kam brangstant labai sun

kėja dienraščio “Laisvės” 
finansinė padėtis. O “Lais
vės” rėmėjų ir skaitytojų 
finansiniai reikalai šiuom 
momentu yra geresni, negu 
bent kada anksčiau. Taipgi 
rimtai pagalvoję lengvai 
galėtume pasveikinimais su
kelti $1,000 ir taipgi galėtu
me gauti apie 100 naujų 
skaitytojų iki suvažiavimo.

Aišku, šiuom momentu 
U. S. Apsigynimo bonų rei
kia įsigyti pirmiausia. Ku
rie neišgali bonų nusipirkti, 
tie turi pirkti apsigynimo 
štampas. O įsigijus valdžios 
apsigynimo bonų ar štam
pų, reikia atsiminti savo 
dienraštį.

Iki suvažiavimo tik vie
nas mėnuo laiko. Tad su 
pasveikinimais ir aukomis 
reikia pasiskubinti.

Reikia ir naujų dalininkų 
(šėrininkų). Be jokios agi
tacijos ir tuojau turėtų pri
siųsti dešimtinę ir patapti 
dienraščio “Laisvės” leidė
jais tie, kurie dar nėra da
lininkais.

P. Buknys.

kurios štai seka paeiliui :
1. Mylėk pats save labiau, 

negu savo artimą.
2. Apsirūpink save šiandien, 

o dar labiau pasitaisyk šiltą 
vietelę rytojui. Jeigu tam at
siekti kas nors pastoja ant ke
lio—drožk nachališkai per 
galvą, nepaisydamas jokio 
mandagumo bei žmoniškumo.

3. Esant karo mobilizacijai, 
būk pirmutinis paraginti kitus 
gerai kariauti; būk uolus pa
triotas ir karštas rėmėjas, bet,
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SPROGO BURBULAS!. ..

gink Dieve, neprisidėk pats 
prie tos kovos.—Jeigu jau tau 
prisieis kur pasirodyt veiksmu 
—mauk kur saugion, jaukion, 
ir šilton vietelėn ir šėnavok sa
vo kailį. Vengk bile kokių 
streikų, pikietų ir t.t.

4. Kada turi reikalą su mer
ginom ar bobulėm—nuduok 
kiek galima jaunesniu; bet 
kada dabar reikalas eina mo
bilizacijos klausimu-pasiduok 
60-ties metų ar senesniu.

5. Jeigu nori nuduoti mo
kytu ir sekančiu viso pasaulio 
situaciją—surask- (jeigu gali
ma) dar žioplesnius už save ir 
drožk spyčių; tuom tarpu pra
moksi kalbėt ir tiems atrodys, 
kad tu mokytas.

6. Būk labai atsargus dėlei 
kokių politinių pasikeitimų: 
jeigu politika keičiasi, tu būk 
pirmutinis pakeist savo kailį; 
nepaisyk, jeigu prisieitų net 
ragožium pervirsti!

7. žinant, kad dabar mūs
šalyj yra medžiojami Hitlerio 
agentai, pasinaudodamas ta 
proga, gali įtarti bile sau ne
patinkamą žmogų, ir gali iš 
to turėt didelį užsiganėdini- 
mą. ! v Ė

8. Į parengimus eik tik to
kius, kur gauni savo asmeniui 
bent kokios naudos—kaip tai: 
minkštai, sočiai pavalgyti, ar
ba gali kartais gauti progą ki
tam kailį iškaršti.

9. Gyvenk viengungiu, nes 
esant dabartinėms Amerikoje 
sąlygoms — moterų yra viso
kių, su kuriomis galima peri- 
jodais pasinaudoti meilės sal
dybėmis, o kadangi pavieniam 
ramiau ir ekonomiškiau gy
vent.

10. Nuduok visada labai 
teisingu, ir, suprantama, su 
mažmožiais neapsimoka garbė 
suteršti, visai kas kita—pasi
taikius didesnei sumai. . . 
Taipgi visada ir visur stengkis 
gauti poziciją būti šiokiu to
kiu boseliu!

Cairo, Libija, gruod. 23.— 
Anglai sunaikino dar 24 na- 
cių-italų orlaivius Libijoje; 
tai jau>61-ną nuo praeitos 
savaitės pabaigos.

Stockholm. — Hitleris 
tris kartus per mėnesį rei
kalavo, kad Švedija per sa
vo žemę praleistų nacius į 
Suomiją prieš Sovietus. 
Švedija atmetė tuos reikala
vimus.

Amerikiečių komanda 
praneša, jog tebesiaučia 
mūšiai ties Davao, bet pa- 
dėtis neaiški. Nes sugadinti 
susižinojimai tarp Davao ir 
Manilos, <

vo Pirmame Pasauliniame Kare. Jie iš- 
laimėjo piliečių karą Rusijoj 1917-1920 
metais, kada jų jėgos buvo silpnesnės, 
prastai ginkluotos ir patys nedavalgę.

Jie ne tik išstudijavę karo, mokslus ne

prasčiau už nacių generolus, bet ir poli
tiniai yra apsišvietę. Jie muša patį vy
riausi pasaulinių plėšikų banditą. To ga
li nematyti tik tokie nacių propagandos 
skleidėjai, kaip “Keleivio” rędaktorius.
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Tifas, arba Dėmėtoji 
Karštinė Lietuvoj

NEPAPRASTAI DR/tSUS ŽYGIS VIENO
RAUDONARMIEČIŲ BŪRELIO "Didžioji Berta”

Gimtąjį mūsų kraštą Lie
tuvą smaugia pilvo tifas, 
arba dėmėtoji karštinė. Tai 
yra viena iš nelabųjų rykš
čių, kurias naciai atnešė 
mūsų viengenčiams. Ta Hit
lerio giltinė-rykšte taipgi 
kapoja kitus Pabaltijos 
kraštus, laikinai užimtąsias 
Lenkiją, Baltgudiją ir Uk
rainos dalį. Jinai, pagaliaus, 
atsisuko ir prieš pačius vo
kiečius, ir jau siaučia Prū
suose, kaip kad Švedijos 
spauda pranešė praeitą sek
madienį.
KAS GI TAI PER LIGA?
Dr. J. J. Kaškiaučius se

kamai aprašo tą bjaurią ap
krečiamą ligą:

“Dėmėtoji šiltinė
“Dėmėtoji šiltinė (pilvo 

tifas, Typhus fever) yra 
daug aštresnė ir žiauresnė 
liga, negu paprasta šiltinė. 
Ji pasimaišo daugiausia ten, 
kur nešvaru, purvina, kur 
maisto maža, saulės ir oro 
maža, kur skurdas viešpa
tauja. Tai irgi bakterinė ir 
labai apkrečiama liga.

“Ja galima apsikrėsti per 
apkrėstą maistą, gėrimą, 
vadinasi, per burną, bet ga
lima, esą, apsikrėsti ir per 
kvėpavimo takus. Apsikre- 
čiama šia liga ir per utėles, 
kurios nuo ligonio ir nuo 
žiurkių pereina pas ka ki
ta. Tokie parazitai tiesiogi
niai žmogui i kraują įlei
džia ligos perų.

“Šios ligos gvdymas irgi 
yra daugiausiai gera prie
žiūra, slaugymas. Specifiš
kų vaistų nėra. Ir kad apsi
saugojus bei išvengus šios 
ligos, reikia žiūrėt abelno 
švarumo, h i gi jenos dėsnių 
ir toliau būt nuo ligonio.

“Nuo dėmėtosios šiltinės 
(tifo) irgi salima ansirū- 
pinti, (iš anksto) ileidžiant 
žmogui tos ligos nuodu len
gvesnei formoj, per keletą 
kartu, kol nuo to išsivysto 
dirbtinis imunitetas (apsau
ga) prieš šia liga.”

Taip Dr. Kaškiaučius ra
šė savo knvgelėie “Pirmoii 
Pagalba Ligoje ir Nelaimė
je.” Šia knygelę išleido 
“Laisvė” jau devyni metai 
atgal.

Todėl net aršiausias lietu
vis hitlerininkas negali pri- 
mest, kad tokiu aprašymu 
tifo, arba dėmėtos karšti
nės čia esą norima tik pa
smerkt nacių “naujoji san
tvarka” Lietuvon e. Kada ta 
knygelė buvo išleista, dau
gumai lietuvių net nebuvo 
prisisapnavę, kad Hitleris 
atneš tokias nelaimes ir to
kią pavietrę į mūsų gimti
nę žemele.

Nežiūrint visu Ancevičių 
blofu ir Hitlerio pakalikų 
muilo burbulu, tifas įrodo, 
kokia “gerovę” naciai sutei
kė Lietuvai — alki, skurdą, 
nuogystę. purvą, ir utėles, 
o to vaisius yra ir dėmėtoji 
šiltinė, arba tifas.
DAR KELI FAKTAI APIE 

TIFĄ
Jau seniai išleista dakta

ro “Hughes Practice of Me
dicine” štai ką r?šo apie dė
mėtąją karštinę, arba pilvo 
tifą:

“Tai yra aštri, epidemiš
kai apkrečiama, drugiška 
liga, labai limpama. Ji gi
liai numuša gyvybines kūno 

jėgas; išduoda tokį bjaurų 
dvoką, kad net vemt verčia. 
Jąja serganti ligonį išberia 
raudonais arba kraujuojan
čiais plėtmais - dėmėmis, 

j apart veido. O jo veidas tu- 
Iri vienodą tamsiai rausvą 
.spalvą, ir jo oda žiba, tar
ytum nupalyvota.

“Nuo apsikrėtimo iki li
gos išsivystymo praeina 
nuo keleto valandų iki dvie
jų savaičių, abelnai gi apie 
dvi savaitės.

“Liga ūmai pasireiškia, 
kaip drebinantis šaltis; pas
kui seka gėlimas galvos, nu
garos ir sąnarių; ir per ke
letą dienų kūno karštis pa
kyla iki 105 ar 106 laipsnių. 
Tokia aukšta temperatūra 
pasilaiko apie dvi savaites. 
Širdies plakimas iš pradžios 
tankus ir smarkus, bet greit 
paskui jis pasidaro smul
kus, silpnas ir greitas. Li
gonio silpnumas kuo did
žiausias. Jis svaigsta, ir 
dreba ir trūkčioja jo rau
menys. Oda labai jautri, 
skauda raumenis. Galvos 
gėlimas žiaurus, o po to 
dažnai seka klejojimas. 
Faktinai visuomet būna su
kietėję viduriai.

“Ši liga dažniausiai prive
da prie štai kokių susipai
niojimų, kitų ligų: plaučių 
ir kvėpavimo dūdų uždegi
mo, plaučių gangrenos, au
sinių liaukų ištinimo, kūno 
žaizdų atsidarymo nuo gu
lėjimo lovoje ir kt.

“Liga abelnai tęsiasi apie 
dvi savaites, ir nuo jos 
miršta iš kiekvieno šimto 
po penkis iki 35-kių ligonių.

“Gydant, būtinai reikia 
atskirt ligonį nuo kitų žmo
nių: taipgi būtinai turi būt 
dizinfektuojami jo drabu
žiai ir išmatos. Ligonis tu
rėtų būt gydomas atvirame 
ore, jei tik galima. Ypatin
gų tam vaistų nėra, o tik 
geras ligonio užlaikymas ir 
stimuliavimas.”

. N. M.

Nesunaikinamos Piene 
Bakterijos

Miestuose vartojamas pie
nas paprastai yra apvalo
mas nuo bakterijų per pa- 
steurizavimą - pakaitinimą 
iki tam tikro laipsnio. Bet 
tuomi nėra užmušamos vi
sos bakterijos.

Viena bakterijų veislė, 
vadinama “karščio mylėto
jomis” (thermophilic), au
ga ir veisiasi net po to, kai 
pienas būna įkaitintas iki 
145 laipsnių pagal Fahren
heit termometrą. Žmogaus 
kūnas šiom bakterijom yra 
peršaltas; todėl jos negali 
apsigyventi žmoguje ir nė
ra pavojingos.

Kita bakterijų veislė, va
dinama “thermoduric”, pa
kenčia karštą pieno įkaiti- 
nimą, nors ir sunkiai teau
ga tokiame karštyje.

Tokiu būdu pasteurizuo- 
tame piene kartais gali su
sidaryt daugiau šių bakte
rijų negu pakaitintame. Tik 
gerai, kad nei viena nei 
antra rūšis tų bakterijų nė
ra kenksminga žmogui.

Šitokią minimu bakterijų 
ypatybę patvrė New Yorko 
Valstijos Ž e m d i r bystės 
Stoties mokslininkai.

Maskva. — Būrelis rau
donarmiečių su komandie- 
rium Kalinnikovu ir komi
saru Filatovu pasiruošė žy
giui. Jų čiūžės (skiis) bu
vo geroj tvarkoj. Vyrai šil
tai apsirengę ir su baltais 
apsiaustais ir gaubtuvais iš 
viršaus; jų batai taipgi bu
vo nubaltinti, kad vokiečiai 
nepastebėtų jų tarp sniegų.

Kiekvienam vyrui buvo 
duota maisto aštuoniom die
nom, dikčiai kulku ir ranki- 
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nių granatų.
Šis būrelis naktį nuvyko 

į priešo užimtą plotą ir ry
te susikirto su keturiais vo
kiečių būriais. 15 fašistu li
ko užmušta, o kiti išvaiky
ti.

Visas Kalinnikovo būrelis 
čiuožė ir žengė į paskirtą 
punktą, kurį ir pasiekė 
penktą dieną, — priėjo ke
lią, kuris tarnavo kaip vie
nintelis susisiekimas tarp 
priekinių ir užpakalinių vo
kiečių dalių. Jie nukapojo 
vielas ir suardė kitokį susi
siekimą per keturis kilomet
rus ir neleido vokiečiams 
pristatyt maisto ir amunici
jos į nacių frontą. Įvyko 
žiaurios kautynės kalvose 
palei kelią.

Fašistai paskubomis at
siuntė 110 trokų su karei

DABAR VARTOJAMI NUMERIAI
Arabiška Numeracijos Sistema

Arabiška numeracijos sistema gauna savo vardą nuo 
to fakto, kad ji pirmiausiai buvo Europoje įvesta arabų, 
kurie tuo laiku buvo užkariavę Ispaniją. Tas atsitiko apie 
pabaigą 10-to ar. pradžią 11-tojo šimtmečio. Kaip ilgai 
truko šiai naujai numeracijai įsigyventi į naudojimą, 
sunku pasakyti. Sprendžiant iš senovės raštų, paaiški, 
kad naujoji — arabiška numeracija tūlą laiką buvo kom
binuojama su senoviška — romėniška numeracija. Pa
vyzdžiui, rasta užrašų su tokiomis numerių kombinacijo
mis, kaip: XXX2 vietoj 32, ir X4 vietoj 14; taipgi kai 
kur rasta kombinacijos, kaip: 302 vietoj 32, 303 vietoj 
33, ir t.t.

Romėniška - Lotyniška Numeracija
Romėniška numeracijos sistema įgauna savo vardą 

nuo tuo laiku romėnų vartojamos numeracijos sistemos, 
kuri pamatiniai remiasi ant skaičiavimo pirštų pagalba: 
I, H, III, — 1, 2, 3; numeris V—5, įgauna savo išvaizdą 
nuo ištiestų rankos nykščio ir smiliaus pirštų. Numeris 
10 buvo žinomas kaipo X, tai yra: dviejų V, sujungtų 
savo smaigaliais. Numeris 100—paeina iš pirmos raidės 
savo lotyniško vardo Centum, o numeris 50 buvo rašo
mas kaip pusė raidės C, tai yra, L, ir t.t. Numeriai O ir 
4 romėniškai rašoma atimant vieną iš 10 arba 5. Pavyz
džiui: IV, IX, CD, CM,—4, 9, 400, 900.

Dėl aiškesnio supratimo, žemiau seka romėnų numera-
cijos lentelė:
Tūkstančiai šimtai Dešimtys Vienetai

-d)M C X I
MM cc XX II -(2)
MMM ccc XXX III -(3)
IV CD XL IV -(4)v D L V -(5)
VI DC LX VI -(6)’Vjj DCC LXX VII -(7)
Vili DCCC LXXX VIII -(8)
IX CM XC IX -0)

Rašant romėniška sistema tūkstančius, jei numeris 
esti didesnis, negu 3,000 — MMM, tai rašoma tais pačiais 
ženklais, kaip ir vienetai, tik virš tų ženklų dedamas brū
kis. Pavyzdžiui, ženklas IV — 4, jei jis bus su brūkiu vir
šuj, tai jau jis skaitysis 4,000.

Šių metų skaitlinė, pagal romėnišką numeraciją bus: 
MCMXLL Pagal aukščiau tilpusią lentelę jūs matote, kad 
4 rašoma pridėjus prie V iš kairės I, tai yra, IV, o prie 
tos pačios V pridėjus I iš dešinės, jau pasidaro 6—VI. 
Tas pat pasikartoja su 9, ir toliau pasikartoja dešimtyse, 
šimtuose ir tūkstančiuose. Tokiu būdu, rašant šių metų 
skaitlinę — 1941. — pirmiausiai rašome M—tūkstantį, 
paskui tūkstantį be vieno šimto — CM, kas sudaro 900; 
toliau seka 40, kuris ir vėl rašomas XL— 50 be vienos de
šimties ir pridėjus I. gauname šių metų skaitlinę, MCM- 
XLI----- 1941. Aišku? ,

r J. Byronas

viais į mūšio vietą, ir taip 
ištraukė gana daug savo 
jėgų iš fronto linijos. Mū
šis tęsėsi tris dienas. Kali
nnikovo raudonarmiečiai Vi
sai nepraleido v o k i e čių 
tuom keliu ir atmušė visas 
įtūžusias nacių atakas, nors 
vokiečių buvo daug kartų 
daugiau.

Naktį, mūšiui nutilus, ko
manda raudonarmiečių bū
relio nusprendė, kad jau 
laikas grįžt į sovietinės li
nijas. Maistas ir amunicija 
jau buvo išsibaigę.

Prieš mažą raudonarmie
čių grupę buvo sustatyti du 
batalionai nacių kariuome
nės; Kalinnikovas su savo 
kareiviais negalėjo grįžt 
tuo pačiu keliu; todėl bu
vo nuspręsta eit ne atgal, 
bet toliau skersai nacių už
imtą plotą į pietų rytus ir 
aplinkiniais keliais, užuo
lanka sugrįžt į Raudonosios 
Armijos liniją, kaimynišką 
Kalinnikovo pozicijai.

Grįžimas buvo baisiai 
sunkus. R a u donarmiečių 
būrelis turėjo eit tolimais, 
nuošaliais takais. Išsibaigė 
duona, ir penkias dienas jie 
maitinosi randamomis po 
sniegu uogomis ir sąmano- 
mis. Trylika sužeistųjų pės
ti ėjo sykiu su savo drau- 

gaiš, o du sunkiai sužeisti 
buvo vežami rogėmis, ku
rias padirbo sveikieji iš čiū- 
žių ir gaunamų medžių.

Ir vis tiek visi šie rau
donarmiečiai saugiai sugrį
žo į sovietinę liniją.

Greičiausi Laukiniai 
Gyvuliai Amerikoj

Belle, Fourche, So. Dako
ta. — Šios valstijos komi
sija laukiniams gyvuliams 
sužiūrėt vartoja orlaivius, 
kad suskaityt antelopas. Jos 
gali bėgt po 60 mylių iki 70 
mylių per valandą, ir yra 
baikščios: n e p r i s įleidžia 
žmogaus nė iš tolo. Su au- 
tomobilium ar motoriniu 
dviračiu irgi nepavysi ante- 
lopų per tas vietas, kur nė
ra kelių.

Neseniai iš orlaivio be
skaičiuojant antelopas, vie
na jų kaimenė susidūrė su 
kita, bėgančia priešingon 
pusėn per gana statų kal
ną, kaip pasakoja jų skai
čiuotojas Clyde Ice.

Jis sako: “Susidūrimas 
buvo toks trukšmingas, kad, 
rodos, du traukiniai būtų 
susikalę vienas į kitą. Apie 
100 antelopų suvirto vienos 
ant kitų. Bet po minutės 
jos yisos vėl pakilo ir nu
bėgo sau; ir neliko nė vie
nos antelopos toj vietoj, nei 
sužeistos nei apšlubusios.”

GAMTOS KEISTUMAI
Blakė ir Dielė

Daugelis gyvūnų, tankiai, 
negauna maisto nė vieną sy
kį per dieną. Kiti gyvūnai 
net per. kelias dienas ar per 
kelias savaites laukia pro
gos paėsti. Paimkim, pavyz
džiui, kad ii* nabagę blakę. 
Jai tankiai prisieina laukt 
net keletą mėnesių, kol gau
na maisto. Arba dielė, kuri 
kaip ir blakė maitinasi kitų 
gyvūnų krauju.

Vasaros metu vaikas ba
som kojom perbridęs per 
balą gali patėmyt raudoną 
dielę prikibusią prie jo 
blauzdos. Jis vadina ją 
kraujo siurbėle. Jis, vei
kiausia, nė nežinojo, kad ji 
prikibus prie jo blauzdos, 
kol nepamatė jos. Tai bū
na dėl to, kad jinai yra 
gamtos apdovanota instink
tu gabiai prakąsti odą. ir 
siurbti kraują visai nesu
keliant skausmo. Prakan- 
dus odą ji įleidžia skysčio į 
žaizdelę, kad kraujas būtų 
skystas ir lengvai tekėtų, 
o tas nesukelia skausmo.

Kuomet dielė pritraukia 
kraujo, ji būna du ir pusę 
sykio sunkesnė, negu pirm 
savo pietų. To maisto jai 
užtenka visiems 'metams 
Dielės viduriuose maistas 
būna prezervuojamas ir ji 
vartoja jo tik po biškį, ka
da reikia. Jai ima apie me
tus laiko suvirškint vienus 
gerus pietus. V. R.

NENUSKANDINTAS- AN
GLŲ LĖKTUVLAIVIS

London, gruod. 23. — An
alai užginčijo nacių paskel
bimą, būk jie nuskandinę 
didelį Anglijos karinį laivą, 
lėktuvų iš vežioto ją.

Daugelis senesnių žmonių 
atsimena, kai 1918 metu pa
vasaryje vokiečiai bombar
davo Paryžių iš didelės ka- 
nuolės. Tuo laiku gen. Lu- 
dendorfo armija buvo prie 
upės Mamos (Francijoj), 
apie už 75 mylių nuo Pary
žiaus. Atrodė, jog bombar
davimas Paryžiaus netikėti
nas. Paryžiečiai ramiai sau 
gyveno ir linksminosi, pil
nai pasitikėdami savo armi
jai ir fronto tolumui.

Bet, nelyginant perkūnas 
trenkė giedrioje dienoje, — 
iš oro netikėtai pradėjo 
kristi Paryžiun šoviniai ir 
sprogti. Griovė namus, už- 
mušinėjo vyrus, moteris ir 
vaikus... Ne tik Paryžiaus 
gyventojai, bet ir visas pa
saulis buvo didžiai nuste
bintas.

Tuojaus tapo patirta, kad 
šoviniai, kurie krinta Pary
žiuje, yra iššaunami iš mil
žiniškos kanuolės, kuri ran
dasi 75 mylios nuo Pary
žiaus. Tą kanuolę vokiečiai 
pavadino “Didžioji Berta” 
pagerbimui Bertos Krupp, 
kurios fabrikuose ta kanuo- 
lė buvo padaryta.

Šios milžiniškos kanuolės 
vamzdis turėjo 112 pėdų il
gio, o jos storis buvo 39 co
liai diametre. Gerklė buvo 
8Į colio didumo, o sienų sto
ris aplink buvo 151 colių. 
Tik vienas vamzdis svėrė 
apie 40 tonų, o kitas kanuo
lės mechanizmas sudarė 
apie 50 tonu. Visa ta mil
žiniška 'baisybė buvo pasta
tyta ant 60 tonų cementinės 
platformos.

Šoviniai išeidavo iš tos 
kanuolės su tokia milžiniš
ka jėga, jog kiekvienas iš- 
šovimas darė jai žymų nu
sidėvėjimą jos -vamzdyje. 
Dėl tos priežasties šoviniai 
turėjo būt padaryti kiekvie
nas skirtingos mieros savo

Dvokimo Pašalinimas 
Iš Gazolino

Mokslininkai C. F. Ma
son, R. D. Bent ir J. H. 
McCullough išrado būdą la
boratorijose Atlantic Refin
ing kompanijos, kaip išimt 
dvokimą iš gazolino ir sy
kiu suteikt jam daugiau jė
gos, kaipo automobilio va
rytojui. "Tie gazolino page
rinimai yra padaromi to
kiais paprastais chemika
lais, kaip medinis alkoholis 
ir ėdančioj i soda, vartojant 
juos kartu.

Randongurklė

Tyrinėjimai parodė, jog 
raudongurklė (robin) per 
dieną praryja 68 sliekus. 
Jeigu tuos sliekus, ištiestus 
sidarytų linija keturiolikos 
pėdų ilgumo. Tas paukštis 
sudėt galas su galu, tai pa
per 12 valandų suėda 40 
nuošimčių daugiau, negu jis 
pats sveria. Jeigu vidutinis 
normalis žmogus proporcio- 
naliai savo svorio tiek val
gytų, kiek tas paukštis, tai 
jis suvalgytų per dieną virš 
dviejų šimtų svarų mėsos ir 
išgertų apie 5 ar 6 galionus 
vandens. V. R. 

storyje ir sunumeriuoti. 
Kiekvienas sekantis šovinys 
turėjo būt storesnis ir sun
kesnis. Jų diametras kilo 
nuo 8.2 iki 8.4, o sunkumas 
— nuo 200 iki 230 svarų.

Šaunant iš tos kanuolės 
karštis pakildavo toks di
delis, jog po keletos iššovi- 
mų reikėdavo tiesyt vamz
dis tam tikrais blokais, o po 
65 iššovimų vamzdis nepa
taisomai nusidėvėdavo ir 
turėdavo būt pamainytas 
nauju. Taikiklio instrumen
tai prie tos kanuolės buvo 
specialiai išdirbti, imant 
atydon į aprokavimą vėjo 
stiprumą, atmosferos spau
dimą ir žemės pasisukimą.

Šovinys, iššautas iš tos 
kanuolės, iškildavo į strato
sferą apie 26 mylias ir lėkė 
IĮ minutės, kol pasiekė tiks
lą. Šovinio greitumas iš kar
to būna apie 1 mylią į se
kundą, bet baigiant kelionę 
šovinys puola žemyn beveik 
perpendikuliariai.

Kuomet “Didžioji Berta” 
šaudavo, tai tuo pat kartu 
visoje apylinkėje šaudavo 
apie 90 mažesnių kanuolių, 
idant tuomi suklaidint in
strumentus, kurie parodo 
kanuolės vietą pagal jos 
balsą.

Kiekvienas šovinys kašta
vo apie $10,000. Į Paryžių 
buvo paleista 320 tokių šo
vinių. 180 šovinių sprogo 
pačiame mieste, o 140 — 
priemiesčiuose. Nuo tų šo* 
vinių žuvo 1,000 paryžiečių.

Kadangi tokios kanuolės 
padarymas ir jos operavi- 
mas labai brangiai atsieina, 
o materialės blėdies priešui 
padaro palyginant mažai, 
tai, turbūt, todėl šiame ka
re vokiečiai tokių didelių 
kanuolių nevartoja. Šiame 
kare kol kas buvo vartoja
ma kanuolės, kurios neša 
tik apie 25 mylias tolumo.

V. R.

Pienas iš “Nekaltų” 
Ožkų ir Karvių

Jeigu niekad neužvaisin- 
tai ožkai ar karvutei duo
dama moteriškos gimties 
lytinių syvų (hormonų), tai 
ir iš “nekaltos” ožkos bei 
karvutės galima gaut pie
no.

Niekad neužvaisinta kar
vė taipgi teikia pieną, kada 
jai duodama syvų iš prie- 
kinių posmageninių (pitui- 
tarinių) jaučio liaukų.

Davus ožkoms ir pataičių 
lytinių syvų ir tokių jaučio 
liaukų, buvo gauta iš tų ož
kų stebėtinai daug pieno 
taip gero, kaip ir natūralis 
ožkų pienas.

Tą atradimą jau pernai 
padarė amerikiečiai moksli
ninkai S. J. Folley, H. S. 
Scott Watson ir A. C. Bot- 
tomley.

—
Moses Lake, Wash.—čio- 

naitinis žuvų augintojas 
Ray Shinkle išaugina smul
kių veislių žuvis į stambias 
tiktai tuom, kad jis šeria 
jas didelėmis žuvimis. Dide
lės žuvys yra sukapojamos, 
iš verdamos ir taip duoda
mos smulkių veislių žuvims. 
Tuo būdu maitinamos, jos - 
išauga į gana dideles žuvis.
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"I SPEAK TO HITLER'S SOLDIERS!"
a----- ---- ------------------------ —------------------------------------------------------------------------ ~-----------------------------------------------------

L D. S. YOUTH LEADERS CON
FERENCE OPENS SATURDAY IN

“Victory Will be Ours” Say the People 
of the World to Hitler’s Madly 

Brutal Troops
This Is the second part of one of the most stirring documents to come 

out of the burning flames of this war. It is a letter from Jonas Marcin
kevičius, famous Lithuanian novelist and short story writer, to the Nazi 
soldiers who killed his aging father, murdered his eight year old son, as
saulted his wife and caused her death and brutally machine-gunned 
thousands of'innocent people in peaceful Lithuania. Grief-stricken by the 
horror unleashed against his native country, Marcinkevičius managed to 
evade the claws of the Nazis and escaped into the interior of Russia. Tills 
letter is the result of what he has seen and felt. We in America realize 
that this is a picture of what is in store for us should fascism conquer 
in this war. The people of the world join with Marcinkevičius in his de
fiant shout, "Accursed be war, accursed be Hitler!" There can be no 
peace for any man till the war is won.

by JONAS MARCINKEVIČIUS
Part II

nTHE LEADERS OF FASCISM have ordered you to burn 
cities, to consign museums, libraries and theatres to the 

flames, to annihilate millions of people, to outrage, dishonor and 
trample the occupied lands under your heavy boot. This has 
been done, Poland, France, Denmark, Norway, Yugoslavia were 
not enough for Hitler, the shame and humiliation of so many 
other peaceful civilized nations did not satisfy him. So he 
ordered you, soldiers, to use your weapons to crush and humi
liate the free and peaceful Soviet Union, whose happy citizens 
had never done any harm to you, Fritz, or to you, Carl. In two 

war so many of you,®—~ 
of Hitler, have lost

years of 
soldiers
your lives, and now you know bet
ter that I do how many lives you 
are losing on the boundless spaces 
of the Soviet Union. Hundreds of 
thousands, millions are dropping out 
of your everthinning ranks.

Beginning of the End For

Fascist I/egions

Fascism made a fatal mistake 
when it thought to arouse panic 
and terror by its vandalism and in
human brutality. Instead of crowds 
of frightened people, the Hitler 
monsters are faced with the

"fecundated” "by an SS stallion, fat
tened on stolen food, at the com
mand of Himmlei' and others who 
put the "pure race theory” into 
practice. And even if you make a 
careful study of Hitler’s Mein 
Kampf, from the compulsory circu
lation of which your ‘fuehrer” has 
amassed millions, you shall learn 

j about the terrible things Hitler has 
in store for you and your children.

Do the Soldiers of Hitler 
Realize all This?

Can it be possible that you, sent' 
to the bloody shambles by your in
sane executioners, have not yet re

front. They say that over there ... 
Oh God!”

The thoughts and deeds of human 
genius are indestructible and im
mortal. They inspire us to take up 
arms against Hitlerite barbarism 
and the cult of the wild beast. And 
this means much more than the 
drunken prattle of the Banses, 
Streichers and other foul liers.

Hitler Leads a "Crusade"!

Think for yourselves! Your “fu
ehrers” and pigmy leaders, in 
league with their puppets of the 
Quisling variety, have proclaimed 
a "crusade” against the Soviet 
Union. They were supposed to be in 
Moscow, or beyond Moscow long 
ago. I should like to remind you 
that Napoleon also gathered a 
whole collection of hastily crowned 
heads in Dresden once upon a time. 
Thirty kinglets, hurriedly enthron
ed to rule over thirty conquered 
nations also participated in the 
commotion that preceded the march 
on Moscow. But how did Napoleon’s 
campaign end? In the chill waters 
of the Berezina, on the fields of 
Borodino, on the stern, proud 
streets of Moscow, lit up by the 
glare of fires, surrounded by the 
bitter hatred of the Russian people, 
Napoleon’s army which had no 
equal in Europe of that time met 
its doom. All that was left of it 
was a bloodstained page in history.

Who is For the Fascists ?

Listen Fritz, Johann, Carl, listen, 
yesterday’s worker, peasant, teacher, 
mechanic. Take a look at the map 
of the world. Pass your finger over 
the countries, the areas inhabited 
by the different peoples and tell me 
where you will find a single nation, 
a single honest, libertyloving man, 
who has a good word to say for 
your leaders. Curses and impreca
tions are hurled at them every
where, everyone is eagerly awaiting 
their end. People the world over 
are preparing for the final deadly 
combat with the Hitler hordes, be
cause wherever they go they bring 
starvation, bloodshed, gallows, 
shame and death in their wake.

The Victory Will be Ours

History in The Making

President Roosevelt signing the declaration of war upon 
Japan December 9, 1941

BLACKOUT RULES
Orders by the Police Department* to be followed by all residents in a 

total blackout have been issued to thousands of air-raid wardens. The 
principal orders and instructions follow:

Large Buildings
Superintendents and managers of 

all apartment buildings will be res
ponsible for shutting off all lights 
or drawing window shades if the 
main switches in buildings are not 
pulled.

Managers and superintendents are 
responsible for the instruction and 
training of protection personnel of 
building premises.

lindividuals

| might reflect light upward.
Know where you want to go 

and how to get there. Keep to the 
right.

If you are not familiar with 
the neighborhood, ask some one 
who is or report to the first police
man or air-raid warden.

If you are hurt move to the near
est wall and ask the first persons 
who come along to report your in
jury to the nearest first-aid station.

Crossings should always be made

ALLERTON HOUSE, NEW YORK
BROOKLYN, N. Y. — Full and complete cooperation with 

the war effort of the United States will be one of the most im
portant topics on the agenda of the LDS National Youth Lead
ers Conference, according to John Orman, secretary of the fra
ternal organization’s Youth Committee. Lithuanian, youth mem- 
--------------- —--------------------- ®bers throughout the country,

Delegates to the LDS Na
tional Youth Conference 
are urged to remember that 
the conference will be held 
December 27th at the Al
lerton House, 143 East 39th 
Street, New York City. It 
will begin at 9 a. m. 
promptly. Therefore, each 
delegate is urged to be pre
sent on time. Housing for 
the delegates is also being 
arranged at the Allerton 
House at rates from $1.75.

No sessions will be held 
at the Midston House de
spite previous announce
ments to that effect due to 
circumstances beyond our 
control. The Allerton House 
is only a few blocks from 
the Grand Central Station 
in New York City. Those 
who plan to stay there 
should make their reserva
tions at once!

JOHN ORMAN, Secretary 
LDS Nat. Youth Committee

he stated, are participating in 
every aspect of national defense 
from fighting at the war front to 
work in air raid precaution and 
buying defense bonds. How to ac
complish even still more will be dis
cussed this Saturday December 27 
at the Youth Leaders Conference.

Joseph Sacal, active LDS orga
nizer in Chicago, and a number of 
youth from the Midwest Youth 
Council in the Illinois area are arri
ving today to take part in the im
portant sessions. Anthony Vasaris, 
second Vice-President of the L.D.S. 
just reported that several young 
people from the Bay State will be 
there.

The estimate is that about 50 or 
so will be present at the conference 
to plan for the future and for the 
activization of English-speaking 
branches in the L.D.S.

The meeting, which will begin at 
9 in the morning, will be opened 
and presided over by Kay Michel
son, the chairman of the National 
Youth Committee. Principal report 
of the conference will be given by 
John Orman. Miss Ann Wagnis will 
introduce the ideas suggested for a 
National Drama Tournament while 
it is expected that Frances Pakai 
will review the results of the mem
bership drive.

The name of the person to re
port on LDS activity in conjunction 
with the war effort will be an
nounced later.

Here and There
The war has had a decided ef

fect on almost every phase of A- 
merican life. Boys leaving home for 
the armed forces, civilians volun-

Cotts and in a more serious vein 
Sammy Kaye has written “Remem
ber Pearl Harbor’ which gives pro
mise to become the "Over There”

peoples of Britain and America, the 
peoples of the captured but not 
vanquished countries, and primari
ly, by the free Soviet people with 
their inexhaustible strength and 
their relentless hatred for the 
treacherous enemy. You are being 
wiped out by weapons no whit in
ferior to your own; you are being 
swept back by the heroic Red Ar
my, you are being mowed down, 
tens of thousands of you, by the 
partisans—the brothers, sons, hus
bands and comrades of those dis
honored and tortured women, of 
that old man you nailed to the 
fence, of that wretched woman 
crushed under the tread of your 
tank. Tens of millions of liberty
loving people, boundlessly devoted 
to their country, have risen against 
you, strong in their stern resolve to 
fight you to their last breath. All 
over the world people without num
ber, people who hold sacred the 
name of Man trampled by the fas
cist hyena in blood and filth, are 
rising to fight the Hitler plague. 
Soldiers of Hitler: Your blood is 
flowing in wide, evil-smelling rivers 
and will continue to flow — not
withstanding its "divineness,” not
withstanding Rosenbergs ‘analyses” 
and the "blessings” of Wotan.

Were not you too once fondled by 
a loving mother who bent over your 
cradle, and whispered to you of the 
beautiful world and the pure and 
noble deeds mankind is destined to 
perform ?

Soldiers of Hitler, you shall re
member all this when death will 
stare you in the face, but will it 
not be too late then?

At the price of the people’s 
blood, at the price of your lives, 
former corporals, adventurers, illi
terate charlatans, wealthy potentates 
are living off the fat of the land. 
Yesterday’s corporals are the 
"fuehrers,” the fieldmarshals, the 
fabulous millionaires of today. Goer
ing has grown so bloated from the 
dividends of stolen firms and from 
the champagne he has imbibed that 
he can scarcely see the stars on his 
decorations and his polished boots 
not at all. Himmler, Rosenberg, 
Ley and the rest of the scum have 
crammed American banks with 
their secret astronomical deposits, 
crowded the lovely banks of rivers 
and the foothills of picturesque 
mountains with their luxurious vil
las. The officer who drives you into 
battle under machinegun fire, is 
also hoping to share the loot of his 
fuehrers and fieldmarshals. But not 
for you, Hans, or for you Carl, the 
millions and the luxurious villas. 
For you,’ news that your zwife has 
died of consumption, that your old 
mother has been thrown into a con-

alized the horror and hopelessness 
of your plight? Your comrade Josef 
Huemer, who was taken prisoner 
by the Red Army, wrote the follow
ing lines while he was still serving 
in your ranks:
"Germany slumbers in deathly 
Her bestial leaders alone (thrall. 
Rush madly about like men insane. 
Their wild cries drive us to

[slaughter, 
Lashing us like the thongs of a 

[whip.”
Franz Kirschner, another soldier 

like yourselves, wrote in his diary: 
“Hell on earth. Barely 12 men left 
in our company. What the hell is 
the use of all this madness? Curse 
Hitler!”

The trains with endless strings of 
cars carrying wounded men to the 
real’ bring back letters from your 
homeland, letters from your mo
thers, sweethearts and sisters.

"The mind reels,” writes Anna 
Sinder, for example "Marches and... 
hunger. I am afraid to write any 
more. I keep thinking that you will 
never return from the Russian

For the gouged out eyes, for the 
dishonored women, for the murder
ed children, for the name of Man 
the fascists have trampled in the 
dust, the whole of mankind, the 
very earth itself is rising against 
the brown plague. Hitler’s myrmi
dons will be huntqd down and ex
terminated .like poisonous snakes, 
like mad beasts.

Man, how proudly it rings! But 
look at what you Carl and Fritz 
have become in the hands of the 
fascist brigand chieftains.

Before your death knell is tolled, 
while you German soldiers can still 
wash off the stain from the name 
of man and from your people, rise 
and shout:

"Accursed be war, accursed be 
Hitler!”

—Courtesu -American People's Mobilization

Buy Defense Bonds

For Greenwich Village
1 You can close your windows but you can’t shut out eight million people;
I There’s something about the city’s pulse that penetrates,
Seeps through weathered stone and wood and glass
And the cold abstraction of fine steel;
You can close your eyes and fill your ears with your own thought-tones,
But the pulse and the beat of it lingers, stays the same
Through the days that are nights and the nights that are days and the hours
That are years ... __ A

You are the millions and the millions’ '.ivesi ire ’/ours;
Yours the writhing darknesses pregnant with stillborn dreams,
Yours the grey bewldered glooms where the maybes and the mighthavebccns

wraith their way
Across the backdrop of eternal now;
Yours the ecstasy of each breakthrough to the sun,
And the incoherent agony of submission...

Cultivate your garden if you can,
Build your shining towers, >
Paint your pretty dreams on tiny canvasses;
Tint your glasses with roseate hues
And walk not streets without your perfume-vial;
Let canines exquisitely bred inspire you,
Confirm your soul with gleaming gadgetries,
And if the pulse-beat of the millions gets beneath your skin,
Seek out the apothecary with tall, full bottles,
Call in the tropic weavers of rhythms,
And meditate on .mattresses.

You can build a fortress but you can’t lay siege to tomorrow;
The millions have claimed tomorrow; you can’t jump that claim;
The pulse-beat of the city will overwhelm you,
Crystallize you, atomize, and sink you,

centration camp for daring to say When the millions trade in tomorrow for today, 
that she is starving. For you, the
news that your own wife has been .............................................. , —Steven Carr oil

all
orthe blackout signal 

from responsible person, 
matches or lights outside

apparel that

air-raid war
dark during

at street intersections or places 
marked as pedestrian crossings.

Wherever possible assist those in
firm, frightened or lost, and if you 
are familiar with the locality re
port any matter you cannot handle 
to the nearest 
cy.

Look down 
that you can 
on posts at barricades and 
on the ground.

Watch the traffic lights 
serve them scrupulously 
any jaywalker who gets 
down during a blackout is almost 
certain to get run over fatally by 
the next driver.

civilian defense agen-

and not upward so 
see the white stripes 

obstacles

and ob- 
bccause 
knocked

Turn out or effectively screen 
lights at 
on orders

Use no 
the home.

Keep pets on leash if you take 
them out a^ter dark.

When going out just before or 
after dark when blackouts are like
ly always wear blackout equipment 
and other protective 
may be required.

Do not run when 
nings sound after 
blackouts.

Use your flashlight as little as 
possible, if at all. Never point it 
upward nor at any object that

The orders requested that wherever possible the main electric swit
ches and main gas cocks in large buildings should not be pulled. They 
closed with the request that all lawful instructions be obeyed.

Vilnis Takes Cake, Comes Out With
8-Page English Section

CHICAGO, Illinois. — Joseph Sa
cal, editor of the weekly Vilnis 
English Section which in many 
ways is the brother (or sister?) of 
the Laisve English Section had his 
dream come true the other day. Af
ter weeks and months of hinting,

Music Notes
by JOHN MICHEL

the English Section of the Chicago 
daily came out in an cight-page 
tabloid form, replete with pictures, 
columns, news, big type, etc.

The new English Section, which 
is twice as large as its previous 
form, will appear steadily in its 
present format. The increase is due 
to the wide-spread interest by Lith
uanian American youth in the Eng
lish Section. It was felt that more 
space was needed to adequately 
cover the Lithuanian-American poli
tical and social scene.

Principal article in the new V. 
E.S. was an article on Lith-Ameri- 
can participation in the war effort 
and how the war is being taken 
Liths in various groups.

JACQUES ABRAM
There are better piano virtuosos 

than Jacques Abram. It is even pos
sible that some of them are young
er. But it would be difficult to 
find a player, older or younger who 
combines his technical brilliance of 
delivery with such a truly deep and 
solid understanding of his work.

Abram’s forte is definitely not 
the highly subtle interpretation 
subject to mere whim and mood, 
but an attitude of using the instru
ment as a means toward impression 
as well as expression. Watching and 
hearing him play at the same time 
leaves one with the impression that 
Abram is guiding this all too fa
cile instrument through wellcharted 
routes with the dexterity and ca
pability of an experienced naviga
tor bringing a great ship home 
through known but troubled waters.

The program of Monday evening, 
December 15th at Town Hall began 
with three 
Bach-Busoni, 
individually 
mere hints of 
to come. Bach-Litz’s Fantasie and 
Fugue in G. Minor was subjected 
to a profoundly workmanlike in
terpretation, following which, the 
artist played an exquisite rendition 
of the Brahms Sonata in F. Minor. 
In this piece, with its many changes 
of mood, Abrams displayed his real 
mastery of the piano. I use the 
word "mastery” advisedly, of course, 
as great new experiences of refine
ment and development still lie be
fore the young artist.

(jhopin is a well-known wheel- 
horse dragged in by many mediocre 
players as a cover-up for a bad 
night, but Abtams strode forth-completely long since.

WEARING THIN
by

Choral Preludes by 
which, despite their 
excellent rendition, 
the greatei' pleasures

By ADIN BALLOU
I have put on my old soldier’s 

coat and will not take it off until 
we achieve victory.—Adolf Hitler, 
Sept. 1, 1939.

Oh, Adolf, dear, and did you hear, 
The old coat’s getting shabby!

The sleeves are patched, the buttons 
[scratched, 

The stained lapels are flabby.
With lining torn and shoulders worn, 

It offers poor protection—
If winds should blow the Russian 

From a northeast direction, [snow
’Round Leningrad the weather’s bad; 

At Moscow it’s terrific.
The Baltic ports have winter sports 

That are not calorific.
Oh, Adolf, please; you must not 

[freeze;
coat now discard, sir.

rightly and well into the Nocturne 
and Ballade in F. Minor after the 
intermission.

The tail end of the program, 5 
short pieces by Debussey, Grifles, 
Stravinsky and Poulene was simply 
a. quiet donning of the laurel by Mr. 
Abrams.

He had conquered the audience

teering for home defense duty and of this war. 
factories going twenty four hours 
a day, 7 days a week—all these 
circumstances have contributed tow
ards making the American scene 
practically unrecognizable. Affected 
no little by all this face lifting 
have been the so called escapist 
mediums like Movies, Sports, Music, 
Radio and Magazines. Let’s take a 
look and see how they’ve kept up 
with the times.

RADIO: Just tunc in any time 
these days and if you can listen to 
a program for fifteen minutes with
out interruption you’re good. From 
the first day when radio ripped 
its shows to shreds with 
the! present > hour the 
been "news, hot off the 
sure they wouldn’t even
cut off a Bob Hope punch line if 
something important came over. Do 
you blame them ? ...

(Continued on page 5)

bulletins to 
policy has 
wires.” I’m 
hesitate to

timers will 
responded to 
Pictures like 
Kaiser” and 
Berlin” were

HOLLYWOOD: Old 
recall how Hollywood 
the last World War. 
"To Hell With The 
“Crashing Through To
fed to the public in a constant 
stream.

This time, watch for the film 
industry to concentrate on morale 
building entertainment and also 
shorts and features designed to in
form the public on what the war 
is about and how it is progressing.

All firearms used in pictures 
have been requisitioned by the 
Army for civilian defense... Pri
vate planes have been grounded and 
yachts may be impounded for coast 
patrol duty... Studio machine shops 
will be put to work on implements 
of war... One half of the register
ed extras are subject to call and 
John Ford, Robt. Montgomery, 
Douglas Fairbanks, Jr. and James 
Stewart are already in uniform.

Builders Banquet
Saturday Evening

A BANQUET for LDS 
Youth Conference delegates 
will be held Saturday evening, 
December 27, at 8 p. m. in 
Laisve Hall. Tickets are $1.25 
and may be purchased from 
Mary Sineus, Walter Kubilius 
or other Builders. A special 
meal is being prepared by Lit
huanian cooks. There will be 
dance music following the 
banquet. All are heartily in
vited to attend and have a 
good time.

Comm.

national high standard New Year’s Eve

SPORTS: Sports fans have a spe
cial bone to pick with the little 
men of Nippon. Spectator sports 
have been jolted into the non-essen
tial class. However, participation in 
athletics both by the enlisted men 
and civilians will continue to be 
stressed as vital towards the main
tenance of a 
of health.

The Rose Bowl, East-West, and 
Chicago-Pro 
games scheduled for the coast have 
all been shifted East... Baseball 
loses Hank Greenberg to the Army 
and Bob Feller to the Navy... In 
the East Dartmouth has canceled 
its annual Winter Carnival... Ma
dison Sq. Garden has blacked out 
its windows ... The nags at Santa 
Anita may spend this season vaca
tioning in their stables ... Ice Skat
ing ring owners decided to change 
the emblem of this sport from a red 
ball with white background which 
looks like the Jap flag to a red 
star and watch for the suspension 
of the freshman rule in college 
sports.

All Stars football Dance in Worcester
WORCESTER, Mass. — Hear Ye! 

Hear Ye! The time is coming when 
the old year makes his exit and 
the new year comes in. Music and 
dancing with a very good orchestra, 
and very good food cooked by the 
chorus girls. The place is 29 End
icott St. Time — 8 o’clock.

We are working hard on the new 
operetta, “Gypsies are Travelers." 
There are many beautiful songs, 
and a finished, polished, product is 
anxiously awaited.

Well, we certainly are traveling 
around. Now vye are going to play 

in Boston. Hartford — 
Who knows,

"Grigutis1
Boston -
some’ day Broadway??

may be

Harbor and before

MUSIC: The trigger brained in
habitants of Tin Pan Alley started 
pounding out appropriate numbers 
almost the minute the Japs at
tacked Pearl
long publishers desks were piled 
high with war 

Three hours
started Mill Music Inc. announced 
that it had accepted for publication 
“You’re a Sap, Mr. Jap.” Some of 
the lines of this first-born go like 
this... "You’re a Sap, Mr. Jap to 
make a Yankee crankee,

“You’re a Sap, Mr. Jap Uncle 
Sam is gonna ’ spankee.” The author 
of "Is it True What They Say 
About Dixie” followed quickly with 
"The Sun Will Soon Be Setting (In 
the Land of The Rising Sun)”... 
Frankie Masters and Teddy Powell 
have recorded "Goodbye Mama,

baby tunes.
after the shooting

few 
has

months 
retum- 
Also a 
to youwelcome

I ask you, 
present and

nice with 
him all

can’t attend re- 
You don’t know

Your old
Napoleon was there — and gone;

The Russian climate’s hard, sir!

Fiddlings:
After an absence of a 

an old chorus member 
ed. Welcome back, Mary, 
new member — 
too, Phyllis ...

Too bad A. P. 
hearsals regularly,
what you are missing, Al...

Well, the girls showed the men 
up at last rehearsal! 
weren’t the women all 
early ?

Doesn’t D. W. look 
flock of girls around 
time?

A Merry Christmas and a * 
ful New Year to the Laisve s
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Lietuviij Komiteto Pagalbai SovietŲ Sąjungai 
Finansinis Raportas 

nuo Spaliui 16 iki Lapkričio 28, 1941
Balansas ižde ....................................................$200.00
Per St. Kuzmicką, Shenandoah, Pa. (blanka):

P. Ažauckas, $5.00; V. Maurukas, $3.00. 
Po $2.00: S. Kuzmickas, K. Naravas. Po 
$1.00: V. Kuzmickienė, A. Naravienė ir J. 
Gudauskas. P. Eidukevičius, 50c. ir M. 
Besky, 25c. Viso............................ 15.75

Per Amelia Briedienę, Springfield, Ill. (blanka): 
V. Zareckienė, $1.50. Po $1.00: LDS 29 
kp., G. Starkienė, C. J. Ratchner, J. Ku
likauskas, M. Vaitiekūnienė, Eva Gvaz- 
dinskienė, A. Sturbis, M. Kliknienė, S. 
Šankus, A. Senkienė, W. Kuras, Petras 
Sarka, Joe Malzinsky, Mrs. Sterbis, Mrs. 
Pete Rupslaukis, John Kuzmiski, John 
Shimkus, John Paulauskas, T. Mizara, M. 
Jasckienė, F. Kaston, V. žingila, St. Kas- 
tant ir Nuo visų. Po 50c.: P. YurkonfS, 
John Larance, P. Laskas, J. Dabudskas, F. 
Zanutis, P. Jakonis, S. Rusatas, M. Mic
kienė, W. Dumbrauskiene ir J. Tabulskis. 
Po 25c.: M. Račkauskas, M. Lagunienė, F. 
Irvinckas, M. Račkauskai, J. Jurgelaitis, 
S. Vaitiekūnas, J. Zabliackas, P. Lookis, 
Mrs. Rumbutis, Wm. Ratchner ir Nu- 
galunas. Po 10c: M. Jamaitienė ir Jagliū- 
nas. Viso....................... 33.45

M. Saugaitienė, M. Badzaškis ir M. Kaz
lauskienė. K. Miller, 25c. Smulkių $4.00

Viso .... 56.25

Apacenka ir Mr. & Mrs. T. Karpavich. 
Joseph Žilinskas, $3.00. Po $2.00: P. Jakus 
ir Ant. Senkus. Po $1.00: Chas. Vienažin
dis, H. Kleusevich, Ona Jurkšaitiene, E. 
Skripka, A. M. Warnas, F. Little, P. 
V. Gasper, Jos. Senkus, Joseph Andruška, 
Mary Matulaitis, M. T. Russ, S. Strockis, 
J. Ružinskas, Mrs. A. Žilius ir J. Grigas.

Simons Baltrūnas, E. Levanas, Adelė Be- 
tanski, Betty Sobel, Charles Koerbell, Ade
lė Krause, Julia Zukoskis, Veronica Ja
kubauskienė, Alex Valancas, Joe Vaitkus, 
Mary Žemaitienė, Peter Rušinsky, Vincen
tas Plaszkauskis, John Tyla, John Patkus, 
Justin Jokubauskas, Adam Krukauskas, 
Magdeline Krukauskas, Ruth Kazlauskie-

Per Vincą Jokymą, New Britain, Conn, (blanka):
J. E. M., $10.00. Po $5.00: S. Jurkiūnas, 
V. V. Jokymai, Z. Jasikas ir J. Mickevi
čius. Po $2.00: J. Shebeda, J. Shiopiai, V* 
Matus ir Vincent Yokim. Po $1.00: V. Ma- 
sonis, F. Kaytis, J. Ambrose, J. Savickas, 
J. Grimaila, J. Satula ir J. Aukšiūnas.

Viso .... 45.00
Per A. Varaneckienę, Detroit, Mich, (blanka): 

LDS 86 kp., $10.00. Po $1.00: J. Stepan- 
kevičius, A. Macys, J. Kazokevičius, R. 
Smigelskis, M. Gedvilas ir A. Varanec- 
kienė. F. Rogers, 75c. J. Kairaitis, 53c. 
Po 50c.: J. Vasiliauskas, S. Babravičius, 
V. Daubaras ir J. Jočionis.

Viso .... 19.28

Per A. Kilienę, Rumford, Me. (laiškas):
J. Glodenis, $1.50. Po $1.00: S. Petkus, 
A. Kaladzinkia, P. Gubistienė, S. Saltmu- 
rienė, M. Gruzinskienė, S. Yvanavičienė, 
S. Venckienė, J. A. Venckus, J. Zove, 
W. Milišauskis, W. Shimėnas, J. Krapa- 
vickas ir S. Puidokas. J. Deverenko, 60c. 
Po 50c.: A. Kilienė, A. Pjaulokas, J. Rau- 
linaitis, S. Saltmeris, A. Alenskienė, D. 
Kriziai, J. Karpinienė ir M. Stelmokie- 
nė. Po 25c.: A. Klemanskienė, B. Duben- 
rius, M. Norušienė, J. Petrikienė, S. Leng
vinas, M. Krapavickienė, A. Apšeigienė, 
A. Yurgelienė. Smulkių 25c.

Viso .... 21.35 
Per F. Kavaliauskienę, Tacoma, Wash, (blanka):

E. Grabauskienė, $3:00. Po $1.00: F. Ka
valiauskienė, Mike Senkevich, M. S., D. 
Slizienė, J. Bonson ir B. Burket. A. Tack, 
50 centų. Viso .... 9.50

Per L. D. S. 55 kp., Cleveland, Ohio (blanka):
LDS 55 kp., $5.00. Po $1.00: Joe Bagu- 
zis ir P. Dagis. Po 50c.: J. Daminaitis ir 
J. Gataveckas. Po 25c.: Mockaitis, E. Stri- 
beck, M. Geisonienė, S. K. Mazan, J. 
Paltanavičius, S. Jonėla, J. Kalakauskas, 
A. Masiulionis ir R. Andrew.

Viso .... 10.25
Per S. Docis ir J. Armaitis, iš Monongahela, 
New Eagle ir Courtney, Pa. (blanka):

Po $1.00: John Adomaitis ir C. Laurinai
tis. Po 50c.: Stanley Worsevich, A. Po
vilaitis. Po 25c.: O. Urbonas, J. Milta- 
kis ir V. Bartkus. Po 15c.: M. Viliušienė 
ir St. Docis. Po 10c.: J. Bugaila ir J. Vai
vada. Viso .... 4.25

Per T. Daugintą, W. Hanover, Mass, (blanka): 
T. Daugintis, $5.00 ir Antanas Lapey, 
$5.00. Frank Krasauskas ir V. Walančius 
po $1.00. Viso .... 12.00

Per V. Sutkienę, San Francisco, Calif, (laiškas): 
Pelnas nuo Pabaltijos Tautų Parengimo, 
$27.00. Po $5.00: J. Baker, J. Koblinas, 
A. Shultz, A. K. Mugianiai ir B. Sutkai. 
T. King, $3.00. Po $l.Q0: M. Baltulioniūtė, 
E. Vilkaitė, A. Knišius, C. K. Kiesil, V. 
Senuty, K. Šilkaitienė, F. Liming, V. Yu- 
kubauskas, M. Matulick ir J. Rose. Po 
50c.: G. Taft, J. Dapkus, M. Baranauskie
nė, M. Paukštienė ir A. Valaska. S. Ches- 
nack, 25c. Viso .... 67.75

Per M. Baltrušaitis, Seattle, Wash, (blanka): 
ALDLD 161 kp., $5.00. O. Skujienė, $4.00. 
Moterų. Kliubas, Seattle, $3.00. S. Baiskin, 
$2.00. Po $14)0: M. Baltrušaitis, E. Baltru
šaitienė, R. Kirk, G. Juodišius, E. Juo- 
dišiene, T. Ulskis, Ig. Kirk, A. Gaurons- 
kienė, J. Burt, Anna Stelma, L. Christ ir 
K. Urick. Po 50c.: S. Kairis, J. Bukauskas 
ir Julia Sitko. Po 75c.: S. čemauskas ir 
P. Čemauskienė. Viso . . . . 29.00

Per G. A. Braknis, Pontiac, Mich, (blanka): 
LDS 162 kp., $5.00. Po $1.00: George 
Branknis, R. A. Peleskei, K. S. Naskai, 
Peter Tamašiūnas, Edward Cerpen, Adam 
Lukas, Peter PetkeviČ, Steponas Praickis 
ir St. Goroi. Frank Korsak, 50c.

Viso .... 14.50
Per P. Paulauskienę ir V. Sherbin,
Pittsburgh, Pa. (blanka):

ĄLDLD 40 kp., $10.00. P. Paulauskas, 
$3.00. Po $1.00: Alex Sherbin, I. Kazlaus
kas, Stanley Gavran, I. Neukities ir J. 
Mockus. J. Puritka, 60c. S. Orda, 50c. 
ir B. Urbon, 25c. Viso .... 19.35

Per J. Vilčinską, Hartford, Conn. Aukos 
surinktos per ALDLD 68 kp. vakarienę, 
spalių 18 dieną.

J. ir V. Kazlau, $15.00. Po $5.00: V. Ra
manauskas ir K. Vilkas. Po $2.00: L Ba- 
cis, K. Akcin ir V. Staugaitis. Po $1.00:
K. Arrison, A. ir M. RaulinaiČiai, J. Vei- 
veris, Yokimas, J. Sirvydas, J. Gailiūnas, 
E. Bernotienė, J. Bernotas, O. Rudzinskie- 
nė, F. Petrašiūnas, L. Žemaitienė, M. 
Bartkus, A. Dagilis, V. Vasiliauskienė, M. 
Vilkienė, J. Beržinis ir J. Vilčinskas. Po 
50c.: K. Plitnikienė, J. Aibavičius, M. Nix-

Per Al. Grinkus, Coleman, Canada (blankos): 
M. Punko, $5.00. Frank Yoncis, $2.00. Po 
$1.00: Juozas Daugila, Algird Grinkus, 
Juozas Višniauskas, Petras Matkus, Anton 
Belevich, Jonas Gurkšnis, M. Gurkšnis, 
Genovaitė Gurkšnis, Jonas Sniečkus, An to
se Sniečkus, Juozas Žebrauskas, Juzė Žeb
rauskienė, A. Jumarchuk, J. Wersyko, 
Jack Gordan, A. R. Mysčymuk, J. Karpun- 
chuk, J. H.* A. Byluk, N. Omelusuk, J. 
Novak, J. Weryshko, K. Poznick, J. Ken- 
da, August Severin, M. Hlibchuk, B. Xere- 
bunchuk, B. K., N. A., A. Vizbaras, J. 
Palitis. Po 50c.: John Citko, P. Karpun- 
chuk, John Gurun, H. Chikindo, S. B., L. 
Yavarsky, H. L., Joe Lynovski, W. Puzon, 
A. Kotch, Bud Blaske, Buck, Steve Mar- 
cenk, A. Samuolis ir W. David. Po 25c.: 
G. W. T., J. Payko, J. Greski, Karol 
Kanik, M.; J. Ondrik, Paul Youschock ir 
Elaine Guryn, 10c. Viso $48.10. (Kanadie
čiai turėjo $5.10 išlaidų siunčiant pinigus 
į Ameriką.) Pinigų gauta .... 43.00

Per J. Rainį, Philadelphia, Pa., (blanka):
John Balsys, $1.25. Po $1.00: J. S. Rainys, 
Stasys Urbonas, A. Lipkus, Jonas Masio
nis, Anthony Slager, C. Kavaliuk, M. To- 
leikis, A. Laurinavičius, C. Prama, Stepan 
Bernioski, A. Navickas, A. Baranauskas,
A. Paikienė ir Gera Draugė. Po 50c.: J. 
Bender, P. Šlajus, J. Bulak, J. B., R. Mer
kis, Žilinskas, Paliepienė, J. Vaitkus, Peter 
Kodes, Mary Raynis, A. J. Pranaitis. Po 
25c.: Nicholas Dailida, A. Valusk, F. Na- 
vardauskas, A. Paulukaitis, P. Bakšys, Čer- 
kauskas, Kanišauskas, P. Damarsky, F. 
Yoskainis, I. Banauskas, John Drob, J. 
Gegžna, Feliksas Urlokis, I. Azar, Ida Bal
sys, Senas Vincas, Geo. Lukuosevičius, P. 
Pilėnas, M. Kanišauskas, K. Dočkus, F. 
Valanta, Grisiunienė ir K. Čerkauskas. J. 
Kižauskas, 20c. Po 10c.: L. Tureikis, Ur- 
lakienė, P. Baranauskienė, K. Ribikauskas
ir J. Gustas. Viso .... $26.70

Per J. Stanys, Baltimore, Md. (blanka).
Po $1.00: A. Shapiro, D. Fredman, L. 
Granofsky, S. Seidel, J. Stanys ir A. 
Brazys. Po 50c.: Max Dreiland, Ellis 
Schloss, Goldman, S. Snyder, H. Rosen
thal, J. Merrenblum, Leon Meyerson, V. 
DiRaco, B. Colman, J. Adams ir Goldman. 
Po 25c.: E. Stanley, J. Ančikaitis, Nathan 
Losinsky, A. Ekhardt, L. L., M. Schloss,
B. Moull, H. Kranz, George McElwee, 
Kurt Heinberg, Anna Houston, Muddron, 
B. Goluckowski, Otto Novak, M. Chon
ir A. Chiadi. Viso .... $15.50

Per P. Bečį, Great Neck, N. Y. (blanka).
Pranas Marcinkevičius, $10.00; Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubas, $5.00 ir po $2.00:
E. Marcinkevičienė ir J. Lazar.

Viso .... 19.00 
Per Margaret Alvinienę, Detroit, Mich, (blanka).

Po $5.00: Prog. Liet, ir Liet. P. Drg. ir 
LDS 68 kuopa. Po $3.00: M. Prakevičius 
ir Frances Burauskas. J. Stripeika, $2.00. 
Po $1.00: St. M. Lusis, Anna Kapušaitienė, 
Marė Jurkšaįtienė ir Ig. Lingevičius. Po 
50c.: John Thompson, V. Barkauskas, Fr. 
Burkauskas, Jr., Juozas Fraiseris, S. Ba
kaitis ir Mike Orman.

Viso .... 25.00 
Per F. Kazokas, Lethbridge, Canada (blanka).

John Wishinskas, $1.00. Po 50c.: R. Ba- 
nevich, V. Bite, F. Kazokas, W. Kaluskas, 
W. Kazokas, E. Lescinskas, V. Petruš
kevičienė ir J. Narušis.

Viso $5.00. Pinigų gauta .... 4.40 
Per J. Paserpskį, Jersey City, N. J. (blanka).

A. Zaviša, $5.00. Po $2.00: J. B. Paserps- 
kis, K. Maziliauskas ir A. Kazakevičius. 
Po $1.00: P. Kazakevičius, O. Kazakevičie
nė, J. ir M. Žilioniai, J. Kreivėnas ir F. 
Gumauskienė. Viso .... 16.00

Per Charles Kiselis, Racine, Wis. (blanka).
F. Jaunušauskas, $4.00. Po $1.00: J. Vegel, 
Victor Dzindzeleti ir S. Ragauskas.

Viso . < . . 7.00 
Per J. Balsys, Baltimore, Md. (blanka).

Po $2.00: Motė jus Kučinskas ir Joseph 
Deltuva. J. S. Rainys, $1.25. V. Jakevi- 
čius, $1.00. Po 50c.: Aleksandras Pužaitis, 
J. Paserskis ir V. Kičas. Po 25c.: John 
Victor, M. Milunartienė, P. Vaitiekūnas,
Chas. Millon ir Nellie Urbon.

Viso .... 9.10
Per J. Cedronas, Brooklyn, N. Y. (blanka).

Po $1.00: J. Radus, A. Gustaitis, M.
Kraujalis, M. Dobinis ir Auna Čepulienė.
Po 50c.: A. Sabutis, F. Bruchkus, J. Aku-

Per

Per

Per

cevičius ir J. Aleksas. Po 25c.: A. Kva- 
rinckas, J. Barchis, J. Stockwell, J. Stiro, 
F. Seder, E. Kukowski, P. Zeikus, F. Ur
bonas, J. Grajauskas, P. Varnauskas, S. 
Paculey ir C. Bakun. George Matulevich, 
20c. ir A. Kidzma, 15c. Viso , .
K. Bagdoną, So. Bend, Ind. (blanka).

ALDLD 35 kp., $10.00. Po $1.00: H. Ur
ban, P. Bender, P. Dūda, K. Bagdonas, 
H. Misevicz, Barbara Morris, John Morris, 
Mildred Bogdan ir Edward Bogdan. Po 
25c.: P. Bagdonas, A. Jay, Wm. Manąyans- 
ki ir Mary Grust.

10.35

Viso ....
Petrą Boką, Waterbury, Conn, (blanka).
Po $1.00: V. žiūraitis, J, Žiūraitis, P. Do
kas, Eddie Visockis, F. žiūraitis ir V. Bur
kauskas. Po 50c.: T. Visockis, S t. Sinke
vičius, St. Černauskas, V. Kulikauskas, V. 
Navickas ir T. Dubauskas.

Viso ....
John Stanevich, Summerlee, W. Va. (blanka). 
LDS 149 kp., $10.00. Peter Frayer, $5.00.
Bill Greeney, $2.00. Po $1.00: Mike Ben- 
dinskas, John Stanevich, Joe Micuta ir 
John Kukauskas. Po 50c.: Julius Dovidai- 
tis jr Will Gurney.

Viso $22.00. Gauta . .

20.00

9.00

21.82
Per Oną Daukšienę, Grand Rapids, Mich, (blanka). 

Po $5.00: ALDLD 66 kp., Mr. & Mrs. A. 
Daukša, Mr. & Mrs. S. Karsikas, Ant.

Po 50c.: K. Gillis, A. Gasper, F. Drauge
lis, S. Motejaitis, M. Tamošauskas ir 
Frances Gillis.

Viso .... 50.00
Per A. Burt, Raymond, Wash, (blanka).

LDS 36 kp., $5.00. M. Tenaski, $1.00. Po 
50c.: A. Skrebunas, G. Mosanis, J. Shar- 
nas, C. Paviliunas, W. Kela ir A. Burt.

Viso .... 9.00 
Per A. Žemaitis, Baltimore, Md. (blanka).

J. Ola, $10.00, J. Stanys, $5.00. K. Mi- 
liniauskas, $1.00 ir S. Vaitkus, 25c.

Viso $16.25. Pinigų gauta .... 15.09 
Per Ohio Liet. Vienybės Konf. spalių 19 
dieną (blanka).

ALDLD 190 kp., $26.36 ir ALDLD 22 kp. 
$5.00. P. Boska, $5.00. Mr. & Mrs. J. Kli
mas, $2.00. Po $1.00: J. Bagužis, Grinius, 
Sodeikis, Dominaitis, D. Petrauskas, Ade
lė Boklienė, Venslovas, Brazas, Bergman, 
Rūbas, Mrs. Škleris, Mr. & Mrs. P. Nemu- 
ra, Žebrauskas, Mrs. Andriušunienė, Mrs. 
Palton, Šlekys, ir Dr. & Mrs. J. N. Si- 
mans. Stalioraitis, 55c. Po 50c.: Mr. 
Rodgers, Madison, S. Mazan, Yočius ir 
Gendkuvienė. Po 85c.,: Mrs. Rodgers ir 
J. Petrauskas. Po 25c.: Kalakauskas, La
pinskas, Mrs. Yočius, Mockaitis, Mrs. Kar- 
son, Račkaitis, Užkuraitis, Vasiliauskas ir 
Mockaitis. Viso . . . 61.36 '

Per S. Kirslis—J. Kalvelis, Bridgewater, 
Mass, (blanka).

Po $5.00: ALDLD 71 kp., K. Peslis, J. 
Kalvelis ir S. Kirslis. Po $2.00: Grybas, 
Jadviga Zmudin, Vincent Zmudin, S.Zmu- 
din ir F. R. Zmudin. Po $1.00: V. Ermu- 
lavič H. Chamnovich, G. Sholginovicz, J. 
P. Sholginevicz, Geo. Krinčius, I. Rati
lis, F. Kaziliunas, P. Balčiūnas, A. Gribie- 
nė, K. Ustapas, A. Mažukan, Wm. Ambros, 
Kaulakienė, F. Stašis ir Gribienė. Po 50c.: 
A. Stankus, M. Tamulevičienė, J. Matiko- 
nis, K. Kalvelienė, Wm. Naviakas, P. 
Budriunas, P. Šatas, J. Beliauskas, P. 
Usisis ir J. Kušleikas. Po 25c.: Wm. Dze- 
navagis, I. Kubiliūnas, Wm. Tamulevičius, 
P. Valeskas, Mrs. Jurgelionis ir Joe Pet
rauskas. Jakštas, 15c. ir Černis 10c.

Viso $51.75. Pinigų gauta .... 52.00 
Per St. Zajankauską, Jr., New York City, N. Y. 
(blanka).

M. Zankofsky, 50c. Po 25c.: John Szpak, 
Louis Szpak, Bessie Szpak, E. Antllus ir 
P. Rimavičius. Viso....................... 1.75

Per John Rūbas, Middlefield, Ohio 
(farmeriai-blanka).

ALDLD 51 kp., $25.00. S. Damakaus- 
kas, $2.00. Po $1.00: Rūbas, Rubienė, N. 
Petronis, Nellie J. Petronis ir Valinavi- 
čiai. Viso .... 32.00

Per Tony Brosky.
19-ta kuopa iš Elm Grove, Va.

Viso .... 20.00 
Per P. Šlekaitis, Scranton, Pa. (blanka).

Po $2.00: I. Klevinskas ir P. Pėstininkas.
Po $1.00: J. Levanavičius, J. Grineveckas, 
A. Petruškevičius, F. M. Indrulis, Wm. 
Nolis, P. Vilčinskas, J. Gluoksnis ir A. 
Runas. '

Viso $12.00. Pinigų gauta ..... 10.84 
Per H. Žukienę, Binghamton, N. Y. (blanka).

Po $5.00: H. Žukienė, J. Skrebe ir So
vietų Pritarėja. Endwell Bakery, $3.00.
D. D. Tvarijonai, $2.00. Po $1.00: 
St. Vaineikis, V. Gaidis, L. Tvarijonas, Ig. 
Liusinas, F. E., Joe Strolis, S. Vaneikis, 
J. Žemaitis, B. Zmitraitė, V. Zmitraitė, 
H. Pine ir H. Žukienė. Anna Tamška, 70c. 
Po 50c.: V. Čekanauskas, Joe Feinberg, 
O. Kireikienė, J. Vaičekauskas, V. Ka
minskienė, J. Mašinauskas, E. Slesoraitie- 
nė, N. Zidonaitė ir M. Žvirblienė. Po 25c.: 
M. Bekerienė, A. .Zmitra, S. Dainys, Jonas 
Strolis, A. Klimas, N. Barzdavičienė, G. 
Klikunienė, O. Girnienė, E. Žiburienė ir
E. Tinkunienė. Po 10c.: A. Brievienė, V. 
Vezienė ir J. Aleksandraitienė.

Viso $40.50. Pinigų gauta .... 40.00 
Per Helen Gulbin, Forest City, Pa., (blanka).

Po $2.00: Juozas Gulbinas, LDS 27 kp. Po 
$1.00: John Kandrotas, Wm. Gulbin, Kazis 
Asmenas ir A. Friend. Monia Stankevičie
nė, 50c. Viso .... 8.50

Per Joną Lastauską, Camden, N. J. (blanka).
Po $2.00: Casper Bakshas, Elizabeth Lau- 
danskas ir John Lastauskas. Po $1.00:

nė ir Edward Sabadauskas.
Viso .... 26.00 

Per K. Plecenis, Toledo, Ohio (blanka).
Po $5.00: J. Dundulis ir K. Placenis. L.
Aponaitienė, $1.00. Viso .... 11.00

Per Julius Stupur, Portland, Oregon (blanka).
Po $5.00: S. Žukienė ir Tom George. Po 
$2.00: John Oliver, Eleanor Judišius 
(Seattle) ir A. Raškauskis. Po $1.00: Dan
ny Stupur, Emma Olson, Nick Flosses, 
N. C. Musmansky, Chris Peters, C. D. 
Forza, Joe M. Boyko, L. Papageorge, Joe 
Lee, Jim Lee, John Sližes, Marcinkienė, 
Alella Savicky ir Jim Papandis. Po 50c: 
Nina Unaitis, L. Breslow, John Karbonski 
ir Stanley Karsbonski, M. Pranaitis, 25c.

Viso .... 32.25 
Per M. Švegždienę ir S. Sharkey, Easton, 
Pa. (blanka).

Antoinette Kaulius ir Vladas Unikas po 
$5.00. Po $2.00: J. Stokan ir V. Danie-i 
nielius. Po $1.00: John Nickrasz, Joseph 
Drilling, Blanche Blieka, Leon Broad, P. 
Jonikas, Sopanob Geo, Ona Šlapikienė, 
Evelyn Farion, Maurice Farion, Pete 
Masis, Ed. Masis, Vincent Kaulius, Robert 
Kulius, V. Kaulius, A. Ogent, J. Janson 
ir S. Sharkey, l’o 50c.: V. Lengvinas, 
Draugė ir Theodore Sieger. Alphonse 
Gourniče ir Giuseppe DePaalis po 25c.

Viso .... 33.00 
Per V. Smalstienę, Detroit, Mich, (blanka).

IM $5.00: Ona Kvedaravičienė ir William 
Milus. Po $1.00: P. Jočionis, J. Malinaus
kas ir August Sutkus.

Viso .... 13.00 
Per J. Malinauską, E. Rochester, N. Y. (blanka).

L.D.S. 167 kuopa ................................... 5.00
Per A, Shalton — M. Alben, Johnston City, 
III. (blanka).

Lith. Citizens Club, $5.00. H. Green, 
$1.00. Po 50c.: Jake Gruzevski, Ben Sher, 
Charles Ottolin, Wenzell Cleams, Ben Per
rine, Theo. Martin, Roland Musman, B. 
Dunnigan, Mrs. Cosgrave, David Mills, L. 
Williams, Eugene Moran ir Ben Lawrence. 
Mike Urbonsky, 35c. Po 25c.: Tony Stefan,
V. Pulley, B. Howard, P. H. McSherry, 
John Catte, Victor Zasso, R. C. Purcell, 
Friedmans, August, D. Lavant, A. Mur
ray, N. Smith, Dillard Cleams, Irene Ellis, 
J. Garrison, Roy Kerby, Troy Mitchell, 
Chas. Alexander ir R. Wakefield. Jack 
Suopari, 20c. Ilona Resnik, 15c. C. I. 
Schroder ir Jo Gaditsky po 10c. Pete Kar- 
bausky, 6c.

Viso $17.91 Pinigų gauta ...1 .18.00
Per Lucy Rauduvė, Pittston, Pa. Xblanka).

Nuo Darbininkų iš Lee Manufacturing Co.
W. Pittston, $6.76. St. Rauduvė, $2.25. Po
$2.00: Frank Hyman, Cohn Bros., Lucy 
Rauduvė, Mrs. L. Gutstein (W. Pitts.), 
Kazys Aksamitauskas, Hartford, Conn., 
Bagužinskas, Wyominge, P. Papieviai, 
Wyo. ir Matulionis Klemas. J. Marčiulio
nis, 68c. Po $1.00: A. Valinčius, E. Zin
kevičienė, A. Kaluzevičius, Eva Cibulski, 
(Nanticoke), Adomas Podžiunas, Edward 
Seiple, M. Steiner, O. Marukas ir M. Kit
elius. Po 50c.: K. Novaris, M. Kasper, 
Max Kramer, Draugas iŠ Pittston, Vin
cas Grumblys, Kačinskas (Shenan.) ir F. 
Grablic. J. Grušulionis, W. B., 30c. Po 25c.: 
Samulionis, S. Samulis (Nanticoke), W. 
Danesevich (Plymouth), O. Senkevičie- 
nė ir E, Zinkevičienė. Smulkių aukų, 
$2.15. Viso .... 48.40

Per S. Brusokas, Brooklyn, N. Y. (blanka).
Po $1.00: S. Brusokas, J. Bernot, Jos.
Norbuta. Po 50c.: A. Bieliauskienė, A. Bul- 
kauskas, J. Vinikaitis, V. Macy ir Jakš
tienė. A. MičuI, 25c.

Viso .... 5.75

Viso . . . $1,277.49

Čia norime pastebėti, kad kai kurias pavardes 
nebuvo galima išskaityti, tai pažymėjome tiktai rai
des pirmo vardo ir pavardės, o kitų, tai bandėme 
parašyti taip kaip parašyta ant blankos. Už tai, jei
gu pavardė bus neteisingai pažymėta, turėsite at
leisti.

(Sekančiose laidose bus įdėta pabaiga raporto. To
dėl prašome pasilaikyti šią laidą.)

L. Kavaliauskaitė, Ižd.
Liet. Kom. Pagalbai Sov. Sąjungai.

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

duoti Jungtinėms Valsti
joms naudotis savo prie
plaukomis. Nekurios ren
giasi paskelbti Japoniją! 
karą.

Agresorių pusėj, palygin
ti, labai mažas skaičius vals
tybių. Visas jų pliusas tas, 
kad jie turi daugelį jų savo 
rankose ir išnaudoja jų re
sursus. Antiagresinės vals- 
bės, kad ir be tų, kurios na- 
zių okupuotos, sudaro kur 
kas didesnį skaičių. Taipgi 
šių valstybių tarpe randasi 
visos didžiosios valstybės, 
kaip tai, Sovietų Sąjunga, 
Jungtinės Valstijos, Kinija, 
Indija ir Britanija. Šios 
valstybės kontrolių ja daug 
didesnius resursus ir daug 
didesnį skaičių žmonių. Vi
sos, kartu sudėjus, turi dau
giau armijos, didesnį laivy
ną ir gali pagaminti dau
giau įvairių ginklų.

Nežiūrint to, kad antiag- 
resinis frontas daug dides
nis, militariniai jis nėra 
stipresnis už agresinį fron
tą. šis silpnumas paeina iš 
to, kad agresinis frontas 
gerai prisirengęs, o antia- 
gresinis frontas tik pradeda 
išsijudinti. Tiesa, nekurios 
valstybės, kaip Britanija ir 
Sovietų Sąjunga jau gero
kai nuėjusios ta linkme, bet 
kitos, kaip Jungtinės Valsti
jos, dar tik išsijudina.

Dabar klausimas stovi, ar 
agresoriai suspės užduoti 
antiagresinėms valstybėms 
tokius smūgius, kad jos ne
galėtų atsigauti, ar ne. Jei
gu to nepadarys, tai jie pra
laimės.

Be abejonės, duoti atsa- ’ 
kymą į viršuj pakeltą klau
simą, tai būtų didelė rizika. 
Nei vienam žmogui neįspė
ti, kaip viskas baigsis. Ta
čiau galima analizuoti visą 
eigą ir daryti atatinkamas 
išvadas. Skaitytojas iš to 
galės susidaryti sau nuo
monę.

Nekurios antiagresinės 
valstybės pirmuosius smū
gius apturėjo daug seniau, 
negu tos, kurios tik dabar 
pergyvena. Pavyzdžiui, Di
džioji Britanija turėjo ne
paprastai skaudžius smū- ' 
gius pradžioj karo, kada 
naziai parbloškė Olandiją, 
Belgiją ir Franciją ir pris
pyrė prie vandens Britų ar
miją. Tiesa, kad Britanija 
didelį skaičių kariuomenės 
evakuavo, bet vistiek buvo 
didelis smūgis. Netekti iš 
karto tiek daug sąjunginin
kų, netekti tiek daug gink
lų, tiek daug karo laivų, tai 
ne juokas. Bet tas smūgis

(Tąsa ant 7-to puslap.)

Here and There

PASAULIS PASIDALINO Į DU 
DIDELIU FRONTU

Ą Rodos, Maksimas Litvi
novas, dabar Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Ameri
kai, dar prieš šitą karą, bū
damas Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų komisaru, pa
reiškė, kad taika yra neda
loma, tai yra, jeigu taika 
žus vįpnoj vietoj, tai ji grei
tai žus ir visur. Tuos žo
džius jisai sakė laike disku
sijų, kaip sulaikyti Italijos 
agresiją Etiopijoj. Kaip 
teisingai tie žodžiai buvo, 
dabar mes galime aiškiai 
matyti.

Japonams paskelbus karą 
Britanijai ir Jungtinėms 
Valstijoms, buvo įtraukta į 
karą paskutinė didžiulė 
valstybė pasaulyje. Jungti
nes Vąlstįjas pąląikydamos, 
paskelbė karą Japonijai ki-

tos Amerikos valstybės. 
Amerikai karą paskelbė Ita
lija ir Vokietija. Vienu žo
džiu sakant, karo gaisras 
apėmė jau beveik visą pa
saulį. Pasaulis pasidalino į 
du dideliu frontu. Vieną 
frontą sudaro agresoriai, o 
kitą antiagresinės vastybės.

Agresorių frontą sudaro 
sekančios valstybės: Vokie
tija, Italija, Japonija, Ru
munija, Suomija, Hungarija 
ir Slovakija. Šios valstybes 
aktyviai kovojo prieš Sovie
tų Sąjungą ir Britaniją, o 
puo dabar turės grumtis ir 
su Amerika ir visomis kito
mis valstybėmis, kurios su
daro kitą frontą. Agresi
niam frontui prielankiomis 
valstybėmis gali būti skai-

Bulgarija. Bendrai sudėjus, 
agresorių fronte randasi 
apie 10 valstybių, nors ne 
visos aktyviai kovoja.

Antiagresinį frontą suda
ro sekančios valstybės: Bri
tanija, Sov. Sąjunga, Jung
tinės Valstijos, Kinija, Bri
tanijos dominijos, kaip tai 
Kanada, Australija, Naujo
ji Zelandija, Britanijos ko
lonijos, kaip tai Egiptas, 
Pietų Afrikos Unija, Indija 
ir kitos, Graikija, Jugosla
vija, Norvegija ir kitos na- 
zių okupuotos Europos vals
tybės, turinčios savo vy
riausybes Anglijoj, visa ei
lė Centralinės Amerikos 
valstybių. Antiagresiniam 
frontui simpatizuoja veik 
visos Pietų Amerikos vais

tomos Francija, Ispanija irtybės. Nekurios sutinka

(Continued from page 4)
The ban on military songs has 

been lifted... The Monday after 
the declaration Bert Wheeler came 
up with a song entitled, “We’ll 
knock the Japs into the Laps of the | 
Nazis” ... Comedians can now say 
anything they like about the Nazis 
and the Japs... All programs de
vote a minute or two to remind lis
teners of the Red Cross and De
fense Bonds ... The Wrigley Chew
ing Gum Co. will finance a network 
program by the Navy and the Trea
sury Hour and USO shows are 
among the biggest and most listen
ed to on the air...

MAGAZINES: Magazine features 
are usually prepared well in ad
vance of their publication dates and I 
so many of the editors almost went 
crazy making last minute changes 
to keep up with events. Some just 
couldn’t get under the wire and 
readers got many a chuckle out of & 
some of the articles.

Vogue just managed to delete a 
feature entitled, “What to do and 
wear on a Hawaiian vacation*... 
LOOK wasn’t that lucky and its 
current issue is carrying some pre- > < 
dictions by “experts’ ’that Japan 
won’t fight... Here’s what Esquire 
had to say about the Emperors 
boys... “The people of Japan hAve 
no initiative, her fleet is useless for 
long range operations, and as a 
first-class power she is a myth.”

In the meantime, here’s wishing _ i( £ 
you all a very happy and prospe
rous NEW YEAR.

Max Weintraub.
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(Tąsa)
Aplink mus stovėjo nuostabūs 

namai. Kaime gyvena apie tūkstantis 
žmonių ir visi jie įsikūrę trijuose na
muose. Tai didžiuliai moliniai pastatai 
keleto aukštu, sudarytų iš vieno prie ki
to prilipdytų atskirų kambarėlių. Namai 
kyla terasomis ir kiekvienas aukštas tu
ri plokščią stogą. Aukštai tarp savęs su
sisiekia pristatomomis medinėmis kopė
čiomis, paprastais, paskubomis sukaltais 
kiemsargių tipo laiptais. Anksčiau, kada 
poeblo buvo nepriklausoma, visa giminė 
gyveno viename didžiuliame moliniame 
name. Kai laiptus paimdavo į vidų, na
mas pasidarydavo tvirtove, palikusia iš
orėje tik plikas sienas. Taip gyvena ir 
dabar, nors sąlygos visai pasikeitė.

Aikštėje buvo dūmų ir mėšlo kvapas. 
Po kojų maišosi smarkūs rudi paršiukai. 
Ant namo stogų stovėjo keletas indėnų. 
Jie buvo susisupę Į antklodes ir tyliai 
žiūrėjo į mus. Ramūs indėnų sunes boc
manų vikrumu bėgiojo pristatomaisiais 
laiptais aukštyn ir žemyn. Greitai temo.

Prie mūs priėjo žilokas rūstaus veido 
indėnas. Tai buvo kaimo policininkas. Jis 
taip pat buvo visas susisukęs bojine, bal
tai žydra, antklode. Nežiūrint jo aukštos 
padėties, jo pareigos buvo gan taikingos 
ir nesunkios. Jis mums pąąakė, kad jo 
darbas — varyti į mokyki p vaikus. Jis 
mus pakvietė rytoj einant į tą mokyklą 
užeiti pas jį, — jis eisiąs mums parodyti 
kaimą. Šiandien jau vėlu ir žmonės eina 
gulti. Taip mes kalbėjomės, stovėdami 
prie upokšino, bėgančio tarp namų. Pla
tus sienojus, permestas per upokšnį, bu
vo tiltas. Niekas čia nepriminė apie tūks
tantis devyni šimtai trisdešimt penktuo
sius metus ir mūsų automobilis, neaiš- 
kiai išsiskiriąs tamsoje, atrodė, tik ką 
atvykusia uelsiška dabartinio laiko ma
šina.

Mes sugrįžome į Taosą.
Per penkias minutes mes nuvažiavome 

keletą šimtų metų, skiriančių indėnų kai
mą nuo Taoso. Mieste tviskėjo magazi
nai, pakraščiuose stovėjo automobiliai, 
krautuvėlėje kepė tikrai amerikietišką 
popkorną, vaistinėje tiekė apelsinų sun
ką, viskas ėjo savo vaga, tarsi jokių in
dėnų pasaulyje niekuomet nė nebuvę.

Mes įvažiavome į keturkampę aikštę, 
kurios pagražinimas buvo antikvarinė 
restorano įstaiga, pavadinta “Don Fer
nando.” Miestelio, esančio toli nuo gele
žinkelio ir turinčio tik du tūkstančius 
gyventojų, restoranėlis buvo geras. Pa-

| davinėjo čia tylios jaunos indėnės, kurias 
prižiūrėjo žmogus, su liūdnu Vilniaus 
žydo veidu. Jis ir priėmė mūsų užsaky
mą. Tai ir buvo pats don Fernando. Mū
sų nusakymas pasitvirtino tik pusiau. 
Don Fernando iš tikrųjų buvo žydas, tik 
ne vilnietis, o iš Šveicarijos. Taip jis 
pats pasakė. Kaip jis įgijo dono titulą, 
apie tai jis nutylėjo, bet reikia manyti, 
kad jeigu komerciški interesai pareika
lautų, jis visai nesidrovėdamas pasiva
dintu ir grandu.

Jis mums papasakojo, kad iš dviejų 
tūkstančių Taoso gyventojų apie du šim
tai — meno žmonės. Jie piešia paveiks
lus, rašo eilėraščius, kuria simfonijas, 
kažką vaizduoja. Čia juos vilioja vietinės 
sąlygos: laukinė gamta, susidūrimas tri
jų kultūrų — indėnų, meksikiečių ir 
Amerikos pionierių, — o taip pat gyveni
mo pigumas.

Netoli mūsų sėdėjo juodu kostiumu 
maža dama, kuri dažnai žiūrėjo į mūsų 
pusę. Ji žiūrėjo i mus ir jaudinosi.

Kai mes jau buvome antikvariniame 
restorano skyriuje ir žiūrinėjome ten 
zomšines indėnų lėles ir ryškiai dažytus 
dievus žaliomis ir raudonomis nosimis, 
prie mūsų vėl atėjo don Fernando. Jis 
pasakė, kad su mumis norėtų pakalbėti 
missis Fešina, rusų dama, kuri jau seniai 
gyvena Taose. Pamatyti rusą, gyvenantį 
indėnų teritorijoje, buvo labai įdomu. Po 
minutės prie mūsų atėjo nervingai be
sišypsodama dama, anksčiau sėdėjusi 
restorane.

— Jūs man atleiskite, — tarė ji rusiš
kai, — bet kai aš. išgirdau jūsų pasikal
bėjimą, aš negalėjau susilaikyti. Jūs ru
sai, taip?

Mes tai patvirtinome.
— Jūs seniai Amerikoje? — tęsė mis

sis Fešina.
— Pora mėnesiu.
— Iš kur gi jūs atvykote?
— Iš Maskvos.
— Tiesiog iš Maskvos?
Ji buvo nustebinta.
— Žinote, tai stačiai stebuklas! Aš 

tiek metų čia, tarp šių amerikiečių, gy
venu, ir staiga — rusai.

Mes matėme, kad ji labai norėjo pasi
kalbėti, kad jai iš tikrųjų tai įvykis ir 
mes ją pakvietėme pas save į Camp’ą. Po 
keleto minučių ji atvažiavo su senu au
tomobiliu, kurį pati vairavo. Ji sėdėjo 
pas mus ilgai, kalbėjo, negalėjo atsikal
bėti.

(Bus daugiau)

Chicagos Žinios
GRIGAITIS KELIA SMETO
NĄ J LIETUVOS PABĖGĖLIŲ 

PREZIDENTĄ

Dr. Montvidas Nesutinka Va
dinti Sovietų Sąjungą Agreso
re; Jis Priešingas ir Smetonos 

Vainikavimui

Mikužiūtė Nupeikė Tuos As
menis ir Spaudą, Kurie Už
traukia Lietuviams (Žinoma, 
Naujieniečiams ir Draugie- 
čiams) Nacių Dėmės Gėdą

Sekmadienį, gruodžio 14 d., 
Dariaus-Girėno salėj įvyko 
Demokratijos ir Lietuvos At
vadavimo Sąjungos (Chicagoj 
naujieniečių sudarytos organi
zacijos) pasitarimas. Neva 
garsino, kad bus konferencija. 
Bet tai ne konferencija, o tik 
išklausymas Grigaičio, Sąjun
gos prezidento, pranešimo,
kaip dabar jam dalykai atro
do žiūrint per geltonus men- 
ševikiškus akinius.

J tą sueigą susirinko “Nau
jienų” pasekėjai, kurie sakė 
priklausą prie įvairių organi
zacijų. Viso buvo arti 170 as
menų. Grigaitis pats buvo su
eigos pirmininkas, pats rapor
tą davė ir visą politiką vedė.
Chicagos Lietuvių Konferenci

jos Atstovai
Į Demokratijos ir Lietuvos

Atvadavimo Sąjungos sueigą 
atsilankė delegatai, Dr. Grai- 
čūnas, Juozas Sakalas ir Hen
rikas Jagminas nuo Chicagos 
Lietuvių Konferencijos, kad 
įteikti pakvietimą dėl bendro

, veikimo Amerikos apsigynimo

darbe. Grigaitis bijojo duoti 
delegacijai perskaityti atsišau
kimą ir tarti žodį bendro vei
kimo klausime, tai neleido at
sišaukimo skaityti, bet, pasi
ėmęs atsišaukimą, sakė pa
skaitys komiteto susirinkime ir 
apsvarstys pasiūlytus punktus.
Dr. Montvidas Pasipriešino 
Rezoliucijai

Grigaitis atpasakojo, kaip 
jam viskas atrodo per gelto
nus akinius žiūrint, o tie aki
niai pusėtinai apnešti Dr. An- 
cevičiaus hitleristine propa
ganda. Po to pakvietė rezoliu
cijų komisiją paskaityti jau 
anksčiau jo išdėstytą nuomo
nę.

Rezoliucijoj pasmerkė dik
tatorius, žinoma, nesmerkė, 
kodėl “Naujienos” gyrė Hitle
rio diktatoriaus jėgų atmarša- 
vimą į Lietuvą ir nesmerkė 
dėjimą į “Naujienas” Dr. An- 
cevičiaus p •opagandinių tele
gramų. Sovietų Sąjungą rezo
liucijoj išvadino agresore ir 
dar kuo ne.

Grigaitis savo kalboj pasa
kojo, kad jis pritaria Jungti
nėm Valstijom kare prieš Ja
poniją. Vokietija yra paskel
bus karą Amerikai. Amerika 
randasi kare su Vokietija ir 
Italija. Sovietų Sąjunga ka
riauja ir Vokietija ir Italija. 
Faktinai ji šiandien yra tvir
čiausia fronte jėga prieš Hit
lerio grobikišką armiją. Jung
tinės Valstijos bendradarbiau
ja su Sovietų Sąjunga, jai tei
kia visokią paramą kare prieš 
Ašies agresorius.

Jeigu būtų buvę kiek nors 
logikos, jau nekalbant apie 
pilnai sveiką protą, tai vadi
nimas Sovietų Sąjungos agre
sore turėjo būti antras žings
nis, pasmerkimas prezidento 
Roosevelto.

Dr. Montvidas nepritarė 
tokiai kreivai politikai ir 
žmonių akių dūmimui. Jis nu
rodė, kad Sovietų Sąjunga nė
ra agresorė.
Grigaitis Agitavo už Smetoną 
| Prezidentus

Kalbamos sueigos dienotvar
kės buvo keistas nurodymas— 
rinkimas Lietuvos valdžios. 
Paskaičius tą punktą visi viens 
į kitą pasižiūrėjo ir atrodė 
paklausė: “Mes rinksime val
džią Lietuvai, kurią Hitleris 
dabar mėsinėja. Juk pirma 
reikia Hitlerio jėgos sudaužy
ti. Mes tai galime padaryti 
tik šioj šalyj visą darant dėl 
karo pasisekimo. Lietuvai val
džią išrinks Lietuvos žmonės.”
Bet visgi atsirado tūlas juok

darys ir atsistojęs nominuoja 
Smetoną Lietuvos prezidentu. 
Grigaitis pasiėmė žodį. Jis 
unkštė, kad gaila, jog tik vie
nas Smetona čia atbėgo. Bet 
kito geresnio nesant, reikia 
kas buvo užmiršti, tai lai bus 
geras ir Smetona.

Sueigos dalyviai ėmė juok
tis. Kaipgi čia ? Tik pasmerkė
me rezoliucijoj diktatorius, o 
ve vėl skiriame diktatorių 
Lietuvos prezidentu.
' Grigaitis išaiškino taip. Pir

miau jis buvo nerinktas, tai 
diktatorius, o kaip, girdi, iš
rinksime, jis mūs klausys ir 
nebus diktatorius.

Panašių žmonių susigrupavimų gruodžio 7 dieną buvo pilna visuose Amerikos 
miestuose, kai jie išgirdo žinia, kad Ja ponijos plėšikai užpuolė Havajų salas. 
Paveiksle matome žmones New Yorko mieste.

gomis nuaidėjo po visas Jung
tines Valstijas žinia, kad Ja
ponijos plėšikai, Hitlerio už
siundyti, iš pasalų užpuolė ra
mius, nekaltus gyventojus ant 
Hawaii salų ir Filipinų, salų, 
taipgi mūsų jūreivius, kurie 

’ten pasitaikė tą dieną būti.
į Atleiskite mums, jeigu ne- 
tinkamai atsisveikinome. Tu
rėjau daug ką pasakyti jums, 

! draugai, už jūsų tokią atjautą 
dėl mūsų, bet mano širdis bu- 

i vo kietai suspausta ir todėl ne
galėjau viską išreikšti. Bran
gūs draugai, jūs žinote, kad 
mūsų abu sūneliai yra draf- 

įtuoti ir tik laikinai palikti na- 
l mie. Jie gali bile dieną ar 
valandą būti pašaukti į ka
riuomenę. O tėvam širdį kietai 
spaudžia. Bet mes nutarėme 
nenusiminti. Mūsų vienas sū
nus pasakė: Ar norite, kad 
Hitleris ateitų į Ameriką mus 
mušti? Ne visas Amerikos jau- 

Inimas bijėsi karo, šiandien 
^'žmonių ūpas pakilęs prieš tas

Mikužiūtė Įspėjo Dėl Nacių 
Propagandos

E. Mikužiūtė kalbėjo kon
ferencijoj ir nurodė, kad tūli

Reikėtų, kad jie pasiaiškin
tų, ar tai vilniečiam surinktas 
aukas visokiem savo politi
niam važinėjimam išleidžia?

rį nors Komiteto narį ar pas 
mane ir sulyg išgalės paauko
kite.

Z. Janauskas,

bestijas hitlerininkus.
Dar sykį, draugai, ačiuoja- 

me, už tokį jūsų mandagumą 
ir užuojautą dėl mūsų.

P. J. O. Pabaliai

žurnalai jau pradėjo naujienie- 
čius vadinti nacių propagan
dos agentais. Kas tai iš kam
po šūktelėjo, tai negerai. 
Grigaitis išstojo aiškinti, kad 
būk tas esą “Vilnies” produk
tu. Tuoj keli atkaklūs men
ševikai pradėjo stotis ir rėkti, 
kad reikia pasiteisinti ir išaiš
kinti, kad čia “Vilnies.”

Grigaitis pamatė, kad tų 
vyrų “drąsa” gali jį dar gi
liau įklampyti. “Ne, draugu
žiai,” sako. “Jeigu imsime tei
sintis, tai pasirodysime, kad 
mes ištiesti, esame hitleristinės 
propagandos palaikytojai.”

Sueigai besitęsiant, kaip ta 
pasaka, “toliau einant į miš
ką, vis daugiau randasi mal
kų,” daugiau keblumų. Daly
viai vis laukė, kada čia iš
rinks Lietuvai valdžią.

Taip ir likosi Lietuvai val
džia- neišrinkta. Grigaitis pa
aiškino, kad tas būsią apsvars
tyta komitete.
Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Seimas

Prieš sekmadienio 
kelis kartus 
propagandos 
kad reikėtų 
kos Lietuviu
čia tą klausimą tūli dalyviai, 
nors nedrąsiai, klibino. Vadui 
teko išaiškinti. Seimas, tai sei
mas. Jeigu sušauksime seimą, 
tai kas jį valdys. Kunigai turi 
daug organizacijų. Dar jie ga
li lengvai gauti tautininkus. 
Tai aišku, kad menševikai bū
sime didelėj mažumoj. Tai 
kam tokis seimas, kurio Gri
gaitis negali komanduoti?

Na, kad ,visas svietas daug 
apie tai žinotų, tai seimo šau
kimą paliko Pijušo komitetui 
apsvarstyti. Tai jum, vyručiai, 
ir demokratija.

Mandrapypkis.

Toronto, Canada
Torontiečiai Suaukavo $400 
Dėl Sov. Sąjungos Kovotojų

Komiteto Sekretorius

Binghamton, N. Y

pasirodė 
organe 

sušaukti 
visuotina c

sueigą 
nacių 

raštai, 
Ameri- 
seima.

Šelpimui Surinktus Pinigus
Kai Vilnių grąžino Sovietų 

Sąjunga Lietuvai, tai tuomet, 
atsimenate, “Naujienos” rašė 
būk iš ten ir senus cvekus bol
ševikai išsitraukė ir išsivežė. 
Tada jie pašoko rinkti aukas 
vilniečių šelpimui. Skelbė, kad 
surinko $500. Dabar, jei aš tei
singai nugirdau, raportavo A. 
Ambrozas, kad jau 
$150 iš tos sumos.

Raudonojo Kryžiaus veda
mas vajus už sukėlimą Sovie
tų Sąjungos kovotojams me- 
dikalės paramos, torontie- 
čiuose rado nuoširdų pritari
mą. Lapkričio 30 d. įvykusia
me parengime buvo grynais 
pinigais suaukota $353, o da
bar vėl yra .gauta asmeniškai 
$47, kas sudaro viso 
$400. Tą darbą- veda 
to Lietuvių Komitetas 
mui Prieš Hitlerizmą.

Draugas J. Skeberdis, kai 
tik išėjo iš ligoninės, tuojau 
atsikreipė pas mane ir prida
vė $25.00, tuo išpildydamas 
savo duotą pasižadėjimą. 
Draugas Al. Maigis, suėjęs pa
reiškė, kad dėl darbo nega
lėjo minėtame parengime d a-'J 
lyvaūti ir todėl atliko savo 
dalies nepuldavęs. Tad tuojau 
ištraukia $15.00 ir paduoda 
juos paaukaudamas tų didvy
riškų kovotojų medikalei pa
ramai. Taip pat pasielgė drau
gas S. Poškus priduodamas 
$5.00 ir draugas A. Antanavi
čius $2.00.

Raudonasis Kryžius abel- 
nai reiškia didelį pasitenkini
mą lietuvių pasidarbavimu ir 
nuoširdžiai visiems dėkoja. 
Komiteto vardu yra gauti laiš
kai, kuriuose R. K. Toronto 
skyriaus sekretorius C. F. 
Plowman dėkoja visiems už 
pasidarbavimą. Taipgi nuo jo 
yra tik ką nesenai gautas laiš
kas, kuriame jis prisiuntė au
kų rinkimui blankas ir prašo 
darbą tęsti pirmyn.

Komitetas sekančiame sa
vo posėdyje, žinoma, tuos vi
sus laiškus apsvarstys ir darys 
atatinkamus žygius, kad tą 
kilnų darbą labiau išplėtus. 
O tuo tarpu kreipiuosi į visus 
prašydamas, kurie dar nesate 
savo dalimi prisidėję parėmi
mui Sovietų Sąjungos medika- 
lių reikalų, bet norite tai pa
daryti, tai kreipkitės pas ku-

lygiai
Toron-
Veiki-

išleido

|Sumner-Hart Liquor Stored
|il32a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.|j

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Lie. No. L1030

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME l NAMUS.
' “ i

Telefonas EVergreen 8-7047.

Scrantoniečiams Padė- 
kavojimas.

Labai širdingai dėkavojame 
draugams scrantoniečiams už 
išleistuves, kurios buvo suruoš
tos gruodžio 7 dieną. Ta 
gruodžio 7 diena buvo nema
loni visiems, išskyrus fašistus 
ir hitlerininkus, nes oro ban-

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 r

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

' Gaspadorifckai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

I

I

i
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO 

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniški; valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

BEATRICE
17 . . . $29”

< : I

Robert Lipton
GIFT

I 701 Grand Si 
| Brooklyn, N. Y.

DEAN
15 |awol* . . . $24”

CAMBRIDGE
15 |«w«ls . . . $29”

1

. . $24”

Apart kitko didelis pasirinkimas renginių daiktų 
nešiojimui ir laikymui namuose



Penktadienis, Gruod. 26, 1941 Septintas puslapis

Sulaikytų Ateivių Teises
ar suimti ateiviai-priešai pri
valo būti sulaikyti ligi karo 
pabaigos, paliuosuoti, arba pa- 
liuosuoti po parole.

Išklausymus, ’ sako genera
linis prokuroras, veda Suv. 
Valstijų advokatai kiekviena
me teismiškame distrikte su 
pagelba civilių komisijų gene
ralinio prokuroro paskiriamų. 
Po pilno ištyrinėjimo, komisi
jos rekomenduos, ką daryti su 
tais atsitikimais.

Ligi galutino nusprendimo 
visi ateiviai-priešai pasiliks 
priežiūroj Immigration and 
Naturalization Tarnybos.

F LIS—Common Council.

Niujorko mieste pirmasis prieš-orlaivinio švilpuko sušvilpimas iššaukė nepaprastą 
gyventojų susidomėjimą. Bet tasai sirenų sušvilpimas buvo “netikras”, padarytas 
bandymo tikslams.

Ateiviai-priešai — vokiečiai, 
italai ir japonai,—kuriuos fe- 
deralė valdžia suėmė jų sulai
kymo vietose gali tartis su sa
vo advokatais, arba nariais 
savo šeimų arba draugais. 
Taip pranešė generalinis pro
kuroras Francis Biddle vi
siems Suv. Valstijų advoka
tams.

Suimti ateiviai-priešai gali 
siųsti ir gauti laiškus, supran
tama, cenzūruotus, ir gali var
toti telefoną po priežiūra.

Spaudos nariai, fotografai 
ir bendra publika negali ap
lankyti suimtus ateivius-prie- 
šus. Toliau, pagal p. Biddle, 
surašai vardų sulaikytų atei- 
vių-priešų nebus išduoti dabar, 
bet draugai ir šeimos nariai 
gali sužinoti apie juos iš Suv. 
Valstijų advokatų savo dis
trikte, arba iš vietinio Federal 
Bureau of Investigation ofiso 
arba arčiausio Immigration 
and Naturalization Tarnybos 
ofiso.

Dabar vedama tyrinėjimas,

Nepatvirtina, kad Na
ciai Eina per Franciją
London. — Anglų vyriau

sybė dar nepatvirtina gan
dų, jog Hitleris siunčia sa
vo kariuomenę per Franci- 
ją ir Ispaniją, kad užpult 
anglų Gibraltarą ir persi
kelt į francūzų bei ispanų 
Morokko, šiaurinėje Afri
koje.

Anglijos valdininkai nu
žiūri, kad patys naciai pa
skleidė tuos girdus, norėda
mi jais nugąsdinti anglus, 
o tikrumoj visai kur kitur 
užpult anglus.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių “Amberland” 

Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma jvyks šį sekmadieni, pradžia 9 
vai. ryto iš stoties WIIDH, iš Bos
tono, po vadovybe dainininko A. Va
siliausko. Atsisukite savo radio ant 
850 klės. Išgirsite gražiausias lietu
vių dainas, muzikų, vėliausias pa
saulio žinias, bei pranešimus apie 
progresyvių lietuvių veikimų mūsų 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės j Centro Ofisų, 882 Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. Sou. 9428.

Vokiečiai Atmušti nuo 
Sevastopolio, Krime

Užginčija, kad Pasitrau
kė Petain iš Valdžios

“LAISVES” 30 METŲ JUBILEJAUS
IR NAUJU SKAITYTOJU REIKALAIS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Naujų skaitytojų gavome nuo: Frank Adams, G r. 

Rapids, Mich; F. Juodaitis, Gardner, Mass.; B. Valu
kas, Mahanoy City, Pa.; A. Daugėla, Three Rivers, 
Mass. (Sveikina brolį); Ch. Brown, Brooklyn, N. Y.; 
C. Glaubert, Seattle, Wash.; Nellie Yonkaitis, Bethle
hem, Conn.; S. Prenis, Earlville, N. Y.; F. Andrulis, 
Waterbury, Conn.; C. Stasnis, Sellersville, Pa., ir A. 
P. Dambrauskas, Haverhill, Mass.

Už $1.00 šešiom savaitėm prisiuntė skaitytojų: Geo. 
Markas, Washington, Pa., ir K. Žukauskienė, Newark,

Širdingai tariame ačiū! Dar liko keletas dienų pa
sveikinimui 1941 Jubilejiniais metais. Manome, kad 
draugai į tai širdingai atsilieps.

“L.” Adm.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Priešų submarinai užpuolė dar du amerikinius pre- 
- kybos laivus netoli Jungtirirų Valstijų vakarinio pa

kraščio. Abu užpuolimai jiem nepavyko.
Japonai be pamato skelbia, būk jie užgrobę didelį 

skaičių prekinių Amerikos laivų. Vienintelis Jungti
nių Valstijų laivas, kurį jie užgrobė, yra tiktai gar
laivis “President Harrison.”

vyną, tas tiesa. Bet ji nėra 
labai galinga ant žemės ir 
ore. Is Sovietų pusės Japo
niją galima butų paversti 
pelenais. Japonijos miestai 
is medžio ir šiaudų. Kele
tas bombų galėtų uždegt ir 
sunaikint didžiausius plo
tus. Japonijos laimė, Kad 
Sovietų Sąjunga labai už
imta fronte prieš Vokietiją. 
Bet Amerika galės perkel
ti savo orlaivius. Kinai taip
gi dabar pradės spausti.

Antiagresinis f r o n t as 
daug didesnis, daug turtin
gesnis ir daug skaitlinges- 
nis žmonėmis. Ko jam 
trūksta, tai susimobilizavi- 
mo. O kad tas greitai įvyks, 
tai negali būti abejonės. 
Agresoriai nesuspės par
blokšti. Tik reikia visiems 
vieningai dirbti ta krypti
mi.

(“Liaudies Balsas.”)

Japonai Sakosi Užėmę 
Amerikos Wake Salą

Maskva. — Sovietų jėgos 
atmušė atgal vokiečius nuo 
Sevastopolio, svarbiojo prie
plaukos miesto Krime. So
vietai ir ore laimėjo ten 
viršenybę prieš nacius, o 
dar tik diena kita pirmiau 
gręsė Sevastopoliui rimtas 
pavojus iš nacių pusės.

Vichy, Franc. — Spauda 
Francijos nepriklausomos 
dalies užginčijo pranešimus, 
kad pasitraukė Vichy Fran
cijos valdovas, maršalas Pe
tain ir užleido savo vietą 
admirolui Darlanui, kaip 
kad naciai reikalavo.

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)

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, gruod. 24. — Sovietų Žinių Biuras anksti 

šiandien sake:
Įvairiose dalyse vakarinio (Maskvos) fronto, Kali

nino ir pietiniai-vakarinio frontų mūsų kariuomene 
vedė nuožmius mūšius su vokiečiais ir toliau pasigrū- 
mė pirmyn, užimdama tam tikrą skaičių vietų, tarp 
kurių yra svarbus geležinkelių mazgas Gorbačevo ir 
miestas Odoj e v.

NUSIŽUDĖ HITLERIO
AGENTAS COLOMBIJOJ 
Barranquilla, Colombia.— 

Nusišovė įtariamas vyriau
sias nacių slaptosios polici
jos agentas E. W. Bau
mann, kada Colombia su
traukė diplomatinius ryšius 
su Vokietija.

Pasaulis Pasidalino į Du Dideliu Frontu

F. W. Skolins Į
(Shalinskas) j

FUNERAL HOME j
84-02 JAMAICA AVE. |

Opposite Forest Parkway jį
WOODHAVEN, N. Y. į

Tokio. — Japonai sako, 
kad jie visiškai užėmę ma
žiukę Amerikos salą Wake, 
viduryje Pacifiko Vandeny
no, praeitą pirmadienį. Ja
ponų komanda pripažino, 
kad jie prarado du karinius 
laivus naikintuvus prie tos 
salos.

Washington. — Amerikos 
laivyno r departmentas an- 
trddieųį teigė, kad japonai 
tik-iškėlė savo kariuomenę 
į Wake salą. Ją gynė tiktai 
keli šimtai Amerikos mari- 
ninkų.

Le VANDA
I FUNERAL PARLORS | 
9 Incorporated 4
| J. LeVanda—E. LeVanda |

Tėvas ir Sūnus Levandauskai $
I UNDERTAKER I

g 337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

į: Tel. STagg 2-0783 $
’ NIGHT—HAvemeyer 3-1158

Maskva. — Kazokų rai
teliai šiauriniai vakarinia
me fronte sumušė batalioną 
parinktinių Hitlerio karei
vių ir suėmė 800 jų. 
s

LONDON, gruod. 23. — 
Pranešama, kad nacių ka
riuomenė traukia per Ispa
niją linkui angių Gibralta
ro.

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

Tel.: Market 3-1196

Dabar Rodomas!

“General Suvorov”
Rusijos Didvyris Kuris 

Sumušė Napoleoną
Taipgi: U.S.S.R. Narionaliai šokiai

Populiarūs kainos — Nuolatiniai 
rodoma nuo 12:30 P. P.

•S
BRIDGEPORT, CONN

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7961

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

LIETUVIŠKA ★ I

Rheingold Extra Dry Alus >j 
Didelis pasirinkimas visokių ii
VYNŲ ir DEGTINĖS į

Importuotų ir Vietinių ii• J
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

| JOSEPH ZEIDAT, Sav. j
| 411 Grand St., Brooklyn i

Telephone
STagg 2-5043

(Tąsa nuo 5-to puslap.) skandino keletą gan didelių 
nebuvo mirtinas. Britanija i laivų, užėmė vieną kitą sa- 
jį pergyveno. Ir kada naziai i lą, o kitas atakuoja. Gal 
pradėjo oro ofensyvą, jinai i jiems pavyks užimt dar 
buvo jau nenugalima.

Sovietų Sąjunga, kita to- kandinti daugiau laivų. Tas 
kia nazių agresijos auka, iš- labai galimas daiktas. Bet 
karto irgi apturėjo skau
džius smūgius. Raudonoji 
Armija, užpulta iš pasalų, 
būdama daug mažesniame 
skaičiuje, buvo priversta 
trauktis ir trauktis. Prie
šui teko daug svarbių mies
tų. Teko sunaikinti Dniep
ro užtvanką, kainavusią 100 
milijonų dolerių. Traukian
tis atgal liko nemažai visko. 
Bet Raudonoji Armija patį 
didįjį pavojų jau pergyve
no. Rezervai jau p palavinti 
ir vis daugiau stoja į fron
tą. Tuo tarpu naziai nebe 
pirmyn eina, o atgal trau
kiasi. Per žiemą jie nesitiki 
paimt Maskvą. Pavasarį ga
li būti dar sunkiau, nes So
vietų maršalai rengia dide
les jėgas.

Kalbant apie Japonijos 
smūgius Amerikai ir Brita
nijai, reikia pasakyti, kad 

‘ irgi gan stambūs. Bet 
reikia jų perdaug išpūsti, 

eisybė, kad japonai nus-

daugiau salų ir bazių, nus-

reikia atminti, kad Jungti
nės Valstijos, faktinai visas 
Amerikos kontinentas, pa
lieka nepaliestas. Amerikai 
nereikia ardyti fabrikus ir 
gabenti į gilumą. Nereikia 
trauktis ir užleisti svarbius 
miestus. Fabrikai gali eiti 
dieną ir naktį. Be abejo, ga
li kartais užlėkti orlaivių 
būriai ir apmėtyti bombo
mis pajūrinius miestus, bet 
jeigu jie to nepadarė pra
džioj, tai dabar bus dar 
sunkiau.

Japonija turi nemažą lai-

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tei. EVergreen 8-7179

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

,Y; L•Jjį■- - L
MA t A*'i-

S MATTHEW P. BALLAS s
M (BIELIAUSKAS)
i LAISNIUOTAS GRABORIUS f

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas J? 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

ŠpV Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

S 660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. ®

I CHARLES J. ROMAN
M (RAMANAUSKAS)

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.

| VIENINTELE LIETUVIŲ g 
g RAKANDŲ KRAUTUVE K

Brooklyn, N. Y.S5- 409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

SŽ IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

g GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

Ck palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Brooklyn, N. Y.
Parėm Yra Skaniausi

keptuvė 
yra 

unijinė

LAIDOTUVIŲ g
DIREKTORIUS ®

"'iv
1113 Mt. Vernon St

Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

^UNIIR LABEL

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

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.

TĮĮĮjtUU
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Penktadienis

Italai Kailiasiuviai Remia
Karą Prieš Fašizmą

Kas Daryti Ištikus 
Atakoms Iš Oro

Oficialis-Iš J. V. Civil iy Apsigynimo Raštinės

(Patarimas šeštas)
JŪS GALITE PAGELBeTL Stiprūs, sumanūs, ramūs 

žmonės yra reikalingi vadovauti liuosnoriams patarna
vimams. Jeigu jūs norite padėti, tam yra daug progų.

Jeigu jūs mokate pirmosios pagalbos, ir turite liūdymą, 
jums yra tuoj autinis darbas. Jeigu esate veteranu, ar 
pirmiau buvęs liuosnoriu ar reguliariu gaisragesiu, ar 
policistu, jums yra darbas. Jeigu jūs neturite specialių 
išsilavinimų, bet esate stipriu, raumeningu žmogum, 
jums yra darbas gelbėtojų būriuose, kelių taisytojų vie
nutėse, ar griovikų ir valytojų būriuose. Jeigu jūs turite 
ir galite vairuoti mašiną, jūs gal būsite reikalingu vai
ruoto jų-drai veriu būryje. Vyresni 15-kos metų Berniu
kai ir Mergaitės Skautai gali padėti kaipo paslai. Abie- 
ji—vyrai ir moterys yra reikalingi.

Kaip pradėti:
Jeigu jūsų susiedijoj yra Civilių Apsigynimo Liuosno

riu Raštinė, kreipkitės tenai ir klauskite, kur atsira- 
portuoti. Jei nėra, pašaukite į jūsų vietinę Apsigynimo 
Tarybą ar Komitetą, ar Vaizbos Butą (Chamber of Com
merce). Geriau telefonuoti ir klausti, kur atsiraportuoti, 
negu eiti asmeniškai.

Žmonių reikia sekamoms pareigoms:
Oro Atakų Sargų — Wardens — (vyrų ir moterų).
Pagalbinių gaisragesiu (vyrų).
Pagalbinių policistu (vyrų ir moterų).
Gaisrų dabotojų (vyrų ir moterų).
Slaugėm padėjėjų (lavintų moterų).
Nepaprastam Medikaliam Būriui (vyrų ir moterų su Raudonojo

Kryžiaus liūdymais).
Gelbėtojų Būriui (vyrų).
Kelių Taisymo Vienetui (stiprių, raumeningų vyrų).
Griovimo ir Valymo Būriams (stiprių, raumeningų vyrų).
Elektros Pataisų Vienetams (lavintų elektristų).
Sanitarijos Būriams (stiprių vyrų ir moterų).
Nepaprastiems Maitinimo ir Butų Vienetams (moterų, kurios gali 

virti ir patarnauti).
Pirm visko, užsilaikykit šaltai. Būkite namie. Užge- 

sykite šviesas. Atsigulkite. Atsitraukite nuo langų. Jūs 
galite pagelbėti!

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

' Washington, D. C.

Keikia Bendros Kalbos ir 
Veiklos Šalies Naudai

Brownsvilles ir East New 
Yorko gyventojų suruoštas 
masinis vieningumo mitingas, 
įvykęs pereitą sekmadieni, 84- L . .y •

PAJIEŠK0JIMA1
Ona Počiukaitė, po vyru Milašie

nė, pajieško savo pusbrolio Justino 
Počio. Jis seniaus gyvena 3007 W. 
39th PI., Chicago, Ill., manoma, kad 
dar jis vis gyvena kur nors Chica- 
goje. Pageidaujama, kad jis atsi
lieptų. Kurie žinote jd dabartinį an
trašų, malonėkite pranešti, už tai 
būsiu labai dėkinga. O. Počiukaitė- 
Milašienė, 61 Broadway, Elizabeth, 
N. J. . (303-305)

I Aš Marijona Albavičiūtė (Pe- 
traitlenė) Namainų kaimo, Suvalkų 
gub., pajieškau Viktorijos Greblau- 
niūtės, Adomo Linkaus moteriškė, 
(Viktorija Llnkienė). Atvažiavus iš 
Lietuvos pas vyrą į Pittsburgh, Pa. 
(SouthsidėJ). Turiu ką svarbaus 
pranešti. Prašau atsišaukti po se
kamu antrašu: Mrs. Marijona Pet- 
raitienė, 409 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. (301-307)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trys kambariai su 

visais modeminiais {taisymais kaip 
tai: "Tile Bathroom,” "Showers,” 
"Gas Refrigeration,” "Incinerator.” 
Renda $33.00. Kreipkitės po antra
šu: 685 Rockaway Ave., Brooklyn, 
N. Y, Arba telefonuokite: Glenmore 

K 5-5076. (299-305)

tos mokyklos patalpose, gali 
būti pavyzdžiu daugeliui vei
kėjų ir organizacijų, čia da
lyvavo ir atstovauta arti 250 
organizacijų, turinčių savo ei
lėse įvairių pažiūrų žmonių,.

Atatinkamai organizacijų 
sąstatui, kalbėtojais turėta 
demokratų, komunistų vadai, 
krikščionių, žydų ir kitų tiky
bų dvasiškiai, unijų ir kitų 
organizacijų viršininkai.

čia kalbėjo ir du tarybi- 
ninkai, Hart, demokratas, ir 
Cacchione, komunistas. Hart, 
tarp kitko, pasakė:

“Prieš tris mėnesius aš ne
pagalvojau, kad aš stovėčiau 
ant vienos platformos ar kal- 
bėčiausi su Peter V. Cacchio
ne. Bet kalbant šiame didžiu
liame patriotiškame sąskrydy
je šiandieną mes nesiskirsto- 
me į demokratus, republiko- 
nus ar komunistus, šiandien 
mes visi esame susivieniję 
vienai pareigai, ir ja yra nu
šluoti hitlerizmą.

“Kovokime su tokia pat 
narsa, kaip kovotojai Angli- 
glijos, Sovietų. Sąjungos, Chi- 
nijos ir vaikinai Perlų Uoste.”

Jauny Lietuviy Veikejy 
Sąskridis Brooklyne

Pradedant šia diena ir iki
galui šios savaitės Brooklyne 
laukiama didelio būrio jaunų 
Amerikos lietuvių veikėjų, at
stovaujančių skaitlingas gru
pes ir kuopas LDS Jaunimo po

nota, jog atvyksta:
Iš Chicagos—Joe Sakalas,

JOSEPHINE ROSS 
iš Stoughton, Mass.

Pereitą pirmadienį įvyku
siame 150 šapų čermanų ir 
unijos lokalų vadų mitinge, 
Cornish Arms Hotel, sušauk
tame Kailių Darbininkų Uni
jos Jungtinės Tarybos, CIO, 
priimta rezoliucija už visoke
riopą paramą Amerikai ir jos 
talkininkėms šalims, kovojan
čioms prieš fašizmą.

Rezoliucijoj pasisakoma, 
kad santarvininkų, pergalės 
ant fašizmo “sudaužys ir mū
sų brolių italų retežius.’ ’

Dominic Flaiani, Lok ai o 80- 
to biznio agentas, kuris pirmi
ninkavo mitingui, pareiškė:

“Kaipo italų kilmės ameri
konai mes šiame momente 
įmatomo progą atsteigti Gari
baldi ir Mazzini’o Italiją. 
Mes, kaipo progresyvūs uni- 
jistai, esame įpareigoti ne 
vien pažadėti savo ištikimybę

kraštui, bet ir įrodyti darbais, 
tikru dalyvumu visuose veiks- 
niuose laimėti kara.” •-

Tojo dvasioje išsireiškė 
daug kitų unijos veikėjų, ati
duodami pagarbą ir didvyriš
kai Raudonajai Armijai. Susi
rinkime išrinkta komitetas iš 
30 darbuotis įtraukimui visų 
1,800 italų unijos narių į vei
kimą visose šalies gynimo sri
tyse. Nacionalė Kailių Dar
bininkų Unija yra nusitarusi 
sukelti $2,000,000 apsigynimo 
bondsams ir veikti abelnai su
mušimui fašizmo.

įį

į

Apsliacijų Teismas Palaikė
Apskričių Rdorrną

visas . rytines valstijas, įimant 
ir Am. lietuvių metropolį— 
Chicagą.

Tas gražusis jaunimas pri
bus čionai įvyksiančion LDS 
Jaunimo konferencijon, ku
rioj tarsis savo organizacijos 

'—Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo—reikalais. Be abe
jo, tars žodį ir bėgamais svar
biausiais mūsų šalies reikalais.

Aišku, kad brooklyniečiam 
rūpi su tokiu jaunimu susi
pažinti. LDS Jaunimo vietinė 
kuopa numatė tą mūsų pa
geidavimą ir tuo tikslu suruo
šė jaunimo sutikimui gražią 
sueigą — bankietą gruodžio 
27-tą, šeštadienį, 8 vai. vaka
ro, “Laisvės” salėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Bilietas 
tik $1.25, kurį prašo įsigyt 
kiek galint anksčiau, kad už
sitikrinti sau vietą ir paleng
vinti rengėjams pavyzdingą 
visko priruošimą. . J

Iš Kur Atvyks Svečių?
Pasitikimais daviniais suži-

New Yorko valstijos Ape
liacijų Teismas palaikė perei
tuose balsavimuose piliečių 
padarytą nutarimą panaikinti 
didžiojo New Yorko apskri
čiu ose 5 šerifus ir 4 registra
ms.

Teismas leido tuos ofisus su
jungti į vieną visam miestui, 
kaip buvo patvarkyta referen
dume, o paskyrimą 1 šerifo ir 
1 registram pavedė
majorui. Jis privalo juos pa
rinkti iš Civilės Tarnybos Ko
misijos pateikto tinkamų tom 
pareigom kandidatų sąrašo.

miesto

Mokyklose Ruošia Nuo 
Oro Atakų Sargus

Mokinius paleidus iš mokyk
lų žiemos atostogoms, didžiu
ma mokyklų vis vien veikia 
—vakarais. Jose Policijos De- 
partmento instruktoriai duo-

JOE SACAL 
iš Chicago, III.

Frances Yurgil, Helen Kasro.
CIevelando — Adelė ir Ann 

Vasil; taipgi tikimasi grupės 
iš Detroito ir iš Pittsburgho.

Wilkes Barre—Aldona Gri
gaitis.

Shenandoah—Kuzmickas.
Baltimorės—Aida Balsytė ir 

grupė kitų.'
Philadelphijos—Helen Ra

moška, Matas šolomskas, Joe 
Adams, Al Merkis.

Binghamton—Helen Pine ir 
grupė kitų.

Mass, valstijos—Vasaris, Jo
Ross, Olson, Vaitelis, Good-(da lekcijas būsimiems miesto 
win ir kiti. I sargams nuo atakų iš oro; 81

Taipgi atvyksta grupės jau- mokykla naudojamos tam tik- 
nimo iš kaimyniškų Conn, ir 
New Jersey miestų. Tad da
lyvaukime skaitlingai jaunimo 
bankiete, kur turėsime progą 
pažinti čia minėtus ir kitus 
jaunimo veikėjus, Amerikos 
lietuvių jaunosios gentkartės 
vadus, didžiosios lietuvių or
ganizacijos LDS budavotojus.

si ui.

Paskaita Apie Grožį 
Ir Muzikos Kūrybą

Šabunas Patarnaus 
Automobilistams

Toje temoje brooklyniečiai 
ir apylinkių lietuviai girdės 
prof. Vytauto Bacevičiaus pa
skaitą Lietuvių, Meno Sąjun
gos ruošiamame meno popie
tyje sausio (Jan.) 4-tą, 1942 
m., Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salėje, 280 Union Avė., Broo
klyne.

Vytautas Bacevičius

Šios paskaitos svarbos ir 
įdomumo netenka aiškinti, ka
dangi prof. Bacevičiaus gabu
mai ir autoritetas muzikos 
srityje yra visiems žinomi. 
Reikia tik priminti, kad skai
čiusieji šį pranešimą pasirū
pintų ir kitiems apie tai pra
nešti, kad pasinaudotų šia re
ta proga, kadangi gerb. mu
zikui vis daugiau įsitraukiant 
koncertuosna mažiau lieka 
galimybių paskaitoms duoti.

Pradžia lygiai 3 vai. po pie
tų. Įžanga tik 25c.

Komisija.

Įtikinimui gyventojų, kad 
šaliai nestokuoja maisto, 
krautuvėse išdėstyta 20,000 
kortų, aiškinančių padėtį.

Po naujų metų New Yorko 
valstijoj įeina įstatymas, kuris 
smarkiai palies tuos automo
bilistus, kurie turės nelaimę. 
Jeigu jums pasitaikys auto- 
mobiliaus nelaimė, jeigu jūs 
neturėsite nuosavybės ir sužei
dimo apdraudos, arba užsta
tyti $11,000 kaucijos, tai ne
galėsite naudoti savo automo
bilių, neigi jį parduoti. Nau
jas įstatymas leidžia važiuo- 
tės tvarkytojams atimti jums 
važiuotės laisnius ir automo- 
biliaus “pleitus.”

žinoma, tas nepaliečia tuos, 
kurie bus laimingi ir neturės 
jokios nelaimės. Toki auto 
savininkai ir vairuotojai galės 
važinėti, kaip važinėjo. Bet 
kas žino, kada ir kur nelaimė 
patinka ?

šiomis dienomis mačiausi su 
Walteriu šabūnu, lietuvių 
realesteitininkų ir inšiurinų at
stovu, kuris turi savo raštinę 
po antrašu 306 Union Avė., 
Williamsburg, tik blokas nuo 
“Laisvės”. Jis užsiima auto
mobilių apdraudimu. Mano 
supratimu, lietuviai galėtų su 
juomi pasimatyti ir pasikal
bėti tuo reikalu.

Kaimynas.

BŪKITE

“Laisvės” Salėje
v

Šeštadienį

Gruodžio 27 (December)
Įvyks

LABAI PUIKUS

BANKIETAS
Pasveikinti Geriausius LDS 

Jaunimo Veikėjus

BUS DUODAMI

GERI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

GĖRIMAI
Pradžia 8-tą vai. vakaro

c

Jaunų Komunistų Vadas 
{stojo Armijon

John Gates, kovotojas prieš 
fašizmą Ispanijoj, kalbėtojas, 
Jaunų Komunistų Lygos sek
retorius ir narys K. P. New 
Yorko Valstijos Komitete, tų 
organizacijų paliuosuotas ne
ribotam laikui nuo tų pareigų 
jam įstojus J. V. Armijon 
liuosnoriu gruodžio 17-tą. I

Garmentiečių Unija sumo
bilizavo vieną civilių apsigy
nimo klasę iš 1,500 asmenų.

I

Authorized Bottler: Pepsi Cola New York Bottling Company

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 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.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto 
Tel. SOuth 8-1551

4

SCREEN STAR BAR & GRILL®
LIETUVIŠKAS KABARETAS

BILIETO KAINA —- $1.25.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

Rengia Brooklyno LDS 
Jaunimo Kuopa

štai 
adresas.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni!

Gros Jurgio Kazakevičiaus 
Orkestrą

426 South 5th St
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties Tel. EVergreen 4-9508

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

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 Katkus, 
309 Harrison Ave., Harrison, 
N. J.

Telefonas Harrison 6-0786 '
KNYGOS KAINA $1.50

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviafr

Geriausias Alus Brooklyne

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

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

Brooklyn, N. Y.




