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STALINAS IR ANGLAI SUSITARĖ SVARBIAIS KARO KLAUSIMAIS
KRISLAI
“Lenkija Kovoja.”
Churchill Amerikoje.
Priešas Apie Raudonąją

Armiją.

Prasišalinti.
Rašo A. BIMBA

Amerikos lenkai išleidžia 
anglišką buletiną “Poland 
Fights.” Lenkijos Demokrati
jos Amerikinių Draugų prezi
dentas prof. R. M. Maclver ra
šo apie Amerikos įsitraukimą 
į karą:

“Šis naujas faktas pakeičia 
viską. Užgrobtų tautų kova ei
na toliau, bet dabar ta kova 
vedama su panaujinta energi
ja ir su labai sustiprintu pasi
tikėjimu dėl ateities. Nes da
bar jos ne tik gali tikėtis lai
mėti, bet taipgi tautiniai at- 
sisteigti išlaisvintam pasauly
je. Jos taipgi bus išlaisvintos.”
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AMERIKIEČIAI LAIMI 
MŪŠĮ PRIEŠ JAPONUS 
ŠIAURINIAM LI ZONE

Atvyks Stipri Amerikos Pagalba Filipinam; Daugiau Japonų 
Išsikėlė Į Luzoną; Gandai apie Nacių Oficierius Tenai

Lenkų tauta laukia to išlais
vinimo, lygiai, kaip laukia Amerikiečių __ ____
Lietuva ir daugybė kitų tautų, kariuomenė iškapojo japo-

Sovietų Sąjungos, Anglijos nūs ties Tayug’u, apie' 20 
ir Amerikos ginklai neša joms mylių nuo Lingayen Įlan- 
visoms tą išlaisvinimą. kos pakrančių, ir likučius 

-------- • jų nuvijo atgal. Tayug sto-

Manila, gruod. 29. — A- 
______,1 ir filipiniečių

mas sako, kad vokiečių ofi- 
cieriai vadovauja japonams 
prieš amerikiečius Luzon 
saloje.

Netikėtas Churchillio pa- vj 100 mylių į šiaurius 
sirodymas Jungtinėse Valstijo- ntl0 Manilos, Filipinų sosti-
se turi didelės istorinės reikš
mės.

\
Churchill atvyko čia ne pa

sisvečiuoti ir pabaliavoti, bet 
pasitarti su Rooseveltu dėl ap- 
vienijimo karinių spėkų vedi
mui ir laimėjimui šio karo.

Jis pasakė puikią, kovingą 
prakalbą mūsų Kongrese per
eitą penktadienį.

Karas bus ilgas ir sunkus, 
bet mes jį laimėsime! Tokiu 
pasitikėjimo tonu jis kalbėjo.

Kai Churchill paminėjo 
Raudonosios Armijos didvyriš
kus žygius prieš -barbariškus 
nacius, kongresmanai ir sena
toriai ilgai ir griausmingai 
rankomis plojo.

Visi jaučia ir žino, kad pa
tys sprendžiamiausi mūšiai bus 
Rytiniame Fronte. Ten, o ne 
kitur, galų gale turės būtį, pa
darytas galas hitlerinei pa
vietrei.

Šią Churchillio misiją svei
kiname visi, kurie iš tikros šir
dies trokštame sunaikinti ir 

• nušluoti hitlerizmą.

pa- 
pa-

Nacių spauda nebegali 
slėpti hitlerinėms gaujoms 
vojaus Rytiniam Fronte, 
bando paruošti Vokietijos 
žmones katastrofiškiems pra
laimėjimams.

Prieš kelius mėnesius ta 
spauda krykštavo, kad Raudo-

Amerikiečiai Atėmė 4 
Miestus iš Japonų

nės.
Japonai daro didesnį 

spaudimą apie 60 mylių į 
lytus ir pietus nuo Manilos. 
Jie taipgi iškelia daugiau 
savo kariuomenės į pietinę 
Luzon salos dalį.

Manila, gruod. 29. — A- 
merikos komisionierius Fi
lipinam pranešė, jog atvyks 
stipri karinė amerikiečių 
pagalba, ir tuomi labai nu
džiugino filipiniečius.

Nepatvirtintas praneši-

Manila, gruod. 29. — Ge
nerolas D. MacArthur pra
nešė, kad amerikiečių ir fi
lipiniečių kariuomenė sėk
mingai atrėmė pasmarkintą 
japonų spaudimą i šiaurius 
ir pietus nuo Manilos.

Neoficialiai pranešimai 
teigia, kad Amerikos ka
riuomenė atgriebė nuo ja
ponų bent keturis miestus- 
miestelius šiaurinėje dalyje 
Luzon salos.

Sako: Dvi Savaitės 
Gal Nulems Karą

Sovietų Fronte
Maskva, gruod. 29. — So

vietų karininkai teigia, kad 
dvi sekančios' savaitės gal 
nulems karą tarp vokiečių 
ir Sovietų.

Paskutinėmis dienomis 
eina silpnyn nacių atsispy
rimas, kuriuos Raudonoji 
Armija, stumia vis tolyn at- 
gal.

Žiema šaldo ir klampina 
vokiečių tankus ir šarvuo
tus’ automobilius, o tikroji 
žiema dar vos tik praside
da.

Sovietai vakar vėl turėjo 
laimėjimų, ypač Kalinino 
fronte.

ANGLIJOS MINISTERS A. EDEN 
IR STALINAS NUSPRENDĖ, JOG 
VISAI TURI BOT SUNAIKINTA

HITLERINĖ VOKIETIJA
Anglu Pasiuntiniai ir Sovietų Vyriausybė Nutarė Padaryti Taip, kad po Karo Vokietija 
Jau Niekada Daugiau, Negalėtų Užpuldinėti Kitas Šalis; Pasidalino 

Turėtų Būti po To Suorganizuota Europos Taika
Nuomonėmis, kaip

/ • J \

Nacių Berniukai Bėga, Palikdami Ginklus 
Sovietai per 10 Dienų Atkariavo 332 

Miestus, Miestelius ir Kaimus

Atplaukė Medikaliai 
Reikmenys Sovietam 

Iš Amerikos
Maskva. —Pirmas didelis 

siuntinys vaistų, aptaisymų 
žaizdoms ir ligoninių įren
gimų atplaukė Į vieną So
vietų uostą, kaip pranešta 
gruodžio 28 d. Tie medika- 
liai reikmenys nupirkti au
komis amerikiečių publikos 
ir pinigais paskirtais Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus.

būdu gauta daug 
ir naudingos me- 
tolesniam išdirbi-

London, gruod. 29. — Po- rų į visus klausimus kas dėl ir tokiu 
litiniai - karinė anglų pa- karo vedimo ir ypatingai 
siuntinybė su užsienių rei- kas liečia būtiną reikalą 
kalų ministeriu Anthony 
Eden’u priekyje per dvi sa
vaites Maskvoje vedė slap
tus pasitarimus su Juozu 
Stalinu apie bendrą Angli
jos ir Sbvietų karinę pro
gramą, kaip kad šiandien 
pranešė užsieninė Anglijos 
ministerija.

Anglų pasitarimai su So
vietais Maskvoje buvo su
ruošti dar pirm japonų už
puolimo ant Jungtinių Vals
tijų. O prasidėjus karui 
tarp Japonijos ir Amerikos, 
tie pasitarimai tapo dalimi 
bendros pasauliniai-plačios 
strategijos, kurioj dalyvaus 
ir Jungtinės Valstijos ir 
Chinija. Pasitarimuose bu
vo ir aukšti Anglijos kari
ninkai.
ANGLŲ VALDŽIOS PRA

NEŠIMAS
Anglijos užsienių reika

lų ministerija dėl to išleido 
sekamą pranešimą:

“Antroje pusėje gruodžio 
mėnesio 1941 m., Maskvoje 
įvyko platus ir išsamus ap
sikeitimas nuomonėmis tarp 
Liaudies Komisarų pirmi
ninko Stalino ir užsienių 
reikalų komisaro V. M. Mo
lotovo, iš vienos pusės, ir j 
Anglijos užsienių reikalų 
ministerio Anthony Eden’o, 
iš antros pusės, — klausi
mais paliečiančiais karo ve-

visiškai sumušt hitlerinę 
Vokietiją ir po to padaryt 
tokius žingsnius, kad dau
giau visai niekada negalėtų 
pasikartot užpuolimai iš 
Vokietijos pusės.

“Toliau, A buvo pasidalin
ta nuomonėmis klausimais 
liečiančiais pokarinę orga
nizaciją taikos ir saugumo,

svarbios 
džiagos. 
mui daiktiškų (konkrečių) 
sumanymų šiuom reikalu.

“Abidvi šalys yra įsitiki
nusios, jog šie pasitarimai 
Maskvoje sudaro naują ir 
svarbų žingsni pirmyn lin
kui glaudesnio bendradar
biavimo tarp Sovietų Są
jungos ir Didžiosios Brita
nijos.”

Prez. Roose veltas Duoda
Užtikrinimą Narsiems 
Filipinų Kovotojams

PREZIDENTO PAREIŠKIMAS
Washington. Prezid. Rooseveltas per trumpų bangų 

radiją atsikreipė į Filipinų salų žmones su šiuom pa
reiškimu gruod. 28 d.:
Filipinų žmonės!

žinios apie narsią ir kilnią jūsų kovą prieš japonus 
užpuolikus iššaukė gilią kiekvieno amerikiečio pagarbą 
jums. Kaipo Jungtinių Valstijų prezidentas, aš žinau, 
jog aš kalbu taip, kaip kalbėtų visi mūsų žmonės šiuom 
iškilmingu momentu.

Priemonės ir ištekliai Jungtinių Valstijų, Anglijos 
Imperijos, Rytinės Holandų Indijos ir Chinų Respubli
kos yra jų žmonių pašvęsti tam, kad visiškai ir baig- 
tinai sumušus japonų karo viešpačius, šioje didžioje 
Pacifiko (Vandenyno) kovoje, ištikimiem Filipinų sa
lų amerikiečiam teks suvaidint sprendžiamą vaidmenį.

Jie vaidino ir šiąnakt tebevaidina savo vaidmenį su 
didžiausia ir kilnia narsa.

Kaipo prezidentas, aš pareiškiu jiem savo širdingą 
gilios pagarbos jausmą už kovą, kurią jie dabar veda. /

Jungtinių Valstijų žmonės niekada neužmirš, ką Fi-

Maskva. — Fronte Kali-,tik centraliniame Kalinino 
fronte ir per mėnesį iki ka
lėdų užmušė 120,000 vokie
čių kariuomenės šiame 
fronte.

Tuo laiku raudonarmie
čiai, be kitko, pagrobė 103 
nacių tankus, 180 kanuolių, 
86 minų mėtytojus, 6 lieps
nų švirkštuvus, 1,323 tro- 
kus, 348 motorinius dvira
čius, 8 orlaivius ir 6 radijo 
stotis.

Praeitą sekmadienį vokie
čiai, bėgdami atgal Kalinino 
fronte, paliko eilę visai svei
kų trokų, pilnų gazolino, 
vieną kanuolių bateriją su 
pilnomis šovinių dėžėmis, 20 
motorinių dviračių ir daug 
kitų karo reikmenų.

nino, stovinčio už 95 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Mas
kvos, naujokai vokiečių ka
reiviai, 18-kos ir 19-kos me
tų jaunuoliai, beveik visa jų 
divizija, numetė ginklus ir 
pabėgo, kai tik sovietinė ka
riuomenė padarė pirmą a- 
taką prieš juos toje srityje.

Sekmadienį Raudonoji 
Armija atkariavo nuo vo
kiečių 24 kaimus ir mieste
lius į vakarus linkui Oriolo

o ly

noji Armija esanti jau sudau- ir užmušė 2,000 nacių vien
žyta, jau jos tik drebėzgai be
likę. Su ja būsią greitai ir vi
sai apsidirba.

Bet štai jau pabaiga šių ■ 
metų. Nacių dienraštis “Voel-i 
kischer Beobachter” (gr. 26 
d.) jau pripažįsta, kad “bol-’ 
ševizmas yra drūčiausias mi-

• litarinis Ašies priešas. . .”
“Rytinis Frontas yra vienin- 

tėlis frontas“, dejuoja šis 
dienraštis, “kuriame vokiečių 
armija turės dar daug kariau
ti.“

Ir vėl:
“180 milijonų tautos ruoši

masis šiam karui per dvide
šimts metų pasibaigė sukūri
mu galingos militarinės ma
šinos, kurią sutriuškinti nebus 
lengva. . .”

O mes gi sakome, kad šita 
galinga militarinė mašina ap
sidirbs ir su hitlerine 
rine mašina. Geriausio 
sisekimo!

pietiniame fronte.
Per paskutines 10 dienų 

sovietinė kariuomenė at
griebė nuo nacių 332 kai
mus, miestelius ir miestus

Filipinai Reikalauja 
Bombarduot Tokio

Rolandai Nuskandinę 
12 Japonų Laivų

milita- 
jai pa-

audrin-

Berlin. -Naciai sako, kad 
j jie nuskandinę vieną anglų 

Lai 1942 metai atneš pilną naikintUVą ties Norvegija.
(Tąsa 5-me pusi.) | (Anglai tatai užginčija.)

Užbaigiame šiuos 
gus metus ir žengiame į nau
jus. Bet ir 1942 metai žada 
būti ne ramesni.

Didelės ir sunkios kovos sto
vi prieš mus, prieš visą žmo-

01

Manila, gruod. 29. —Tuzi
nai japonų orlaivių vėl bom
bardavo nuginkluotą, atvi
rą miestą Manilą daiigiau, 
kaip per dvi valandas.

Filipiniečiai šaukia, kad 
J u ng tinių V aisti j ų- orlaiviai 
už tai turi bombarduot Ja
ponijos sostinę Tokio.

Paskutiniu bombardavi
mu japonai sužeidė tik tris 
žmones Maniloje, bet pada
rė stambių nuostoliii neka
riniams pastatams.

Tokio. — Japonai sakosi 
užėmę Ipohą anglų Malay 
pusiausalyje.

■ ’ ‘ C i V- >Zk’‘ k

Manila, gruod. 29. — Ne
patvirtintai pranešama, kad 
holandų orlaiviai nuskandi
no dvyliką Japonijos laivų 
su kareiviais, bandomais iš
kelt į Davao, Mindanao sa
loj, Filipinuose.

Anglai Sunaikino 9 
Nacių Laivus ties

Norvegija
London, gruod. 29. 

Anglijos kariniai laivai,
laiviai ir kareiviai šeštadie
nį užklupo nacius dviejose 
norvegų salose, Vaagsoe ir 
Maaloy, arti Norvegijos; 
nuskandino 9 fašistų laivus, 
viso 15,600 tonų; užmušė 
120 nacių kareivių ir suėmė 
95 vokiečius ir 9 naciškus 
norvegus. Anglai taipgi su
naikino nacių amunicijos 
sandėlius tenai.

Vokiečiai tik menkai, pa
viršutiniai pažeidė kai ku
riuos anglų karinius laivus. 
Anglai tuo žygiu nušovė že
myn 4 nacių orlaivius!, o 
savo prarado 11.

Minimos salos buvo vo
kiečių vartojamos mobiliza
vimui nacių siunčiamų per 
Norvegiją ir Suomiją prieš 
Sovietus.

dimą ir pokarini suorgani- lipinu salų žmones šiandien daro ir ką darys ateityje.

Veja Fašistus Libijoj
Cairo, gruod. 29. — Ang

lai toliau nuvijo atgal na
cius ir italus ties Agedabia, 
Libijoj, ir sunaikino bei pa
grobė dar 6 fašistų tankus.

Anglų orlaiviai sudaužė 
daug fašistų automobilių.

OFICIALIAI AMERIKOS 
IR SOVIETŲ PRANEŠI
MAI 5-me PUSLAPYJE

Baisūs Būsią Nacių 
Mirties Skausmai

Istanbul, Turkija.' — Bu
vęs Amerikos atstovas Bul
garijai G. H Earle atvyko 
iš ten į Turkiją ir pranešė 
štai ką:

Rumunijos ir Vengrijos 
ligonbučiai užkimšti sužeis
tais nacių kareiviais. Vokie
čių kariuomenė ir žmonės 
baisiai pasipiktinę, kad Hit
leris paėmė i savo rankas 
vyriausią nacių armijų ko
mandą.

Naciai tikrai smunka ir 
jų mirties skausmai galės 
būt neapsakomai smarkūs, 
sako Earle.

žavimą taikos ir saugumo 
Europoje.

“Sovietų ambasadorius 
Anglijai, I. M. Maiskis ir 
Anglijos ambasadorius So
vietų Sąjungai, Sir Stafford 
Crips, dalyvavo tuose pasi
tarimuose. Toliau, kai ku
riuose pasikalbėjimuose da
lyvavo nuolatinis Anglijos, 
vice-ministeris užsienių rei-< 
kalams, Sir Alexander Ca- , 
dogan, ir vice-galva 
Imperijos generalio štabo, 
generolas leitenantas

“Tie pasitarimai, 
įvyko draugiškoje dvasioje, 
parodė, jog abidvi šalys lai
kosi lygiai tokių pat pažiū-

Anglų

Nye. 
kurie

SMARKUS ANGLŲ ORO 
ŽYGIS PRIEŠ NACIUS 
London, gruod. 29. - Ang

lų orlaiviai smarkiai bom
bardavo dvi didžiąsias Vo
kietijos prieplaukas, Wil- 
helmshaveną ir Emdeną, ir 
eilę svarbių pramonės mies
tų ir geležinkelių stočių va
karinėje Vokietijoje.

Harrisburg, Ill.
dujų eksploziją žuvo 8 mai- 
nieriai.

Per

>

Aš duodu savo iškilmingą prižadą Filipinų žmonėms, 
kad jų laisvė bus atvaduota ir jų nepriklausomybė įs
teigta ir apsaugota.

Visos Jungtinių Valstijų galimybės, jų žmonių pa
jėga ir medžiaginės priemonės, užtikrina, jog tas pri
žadas bus įvykdytas.

Net nereikia, kad aš ar šios šalies žmonės pasakytų 
jums, kame glūdi jūsų pareiga. Mes kovojame dėlei 
vieno didžio ir bendro dalyko. Aš pasitikiu, jog kiekvie
nas Filipinų vyras, moteris ir vaikas atliks savo pa* 
reigą. Mes atliksime savo pareigą.”

Japonai su Savo Paskalais 
Neišgaus, Kur Amerikos Lai 
vynas Yra ir Ką Jis Veikia

AMERIKOS LAIVYNO PAREIŠKIMAS
Washington. — Jungtinių Valstijų laivyno depart- 

mentas (gruod. 28) pranešė, kad Japonijos valdžia 
skleidžia savo paskalus tokiu įmatomu tikslu, kad pa- 
veikt Jungtines Valstijas atidengt, kur randasi Ame
rikos Pacifiko Laivynas, ir parodyt jo intencijas.

Aišku, kad tie gandai yra taikomi ir kreipiami į Fi
lipinų salas.

Filipinai gali pilnai pasitikėt, kad nors Jungtinių 
Valstijų laivynas nesiduos, kad japonai tokiomis gud
rybėmis išgautų iš jo tokias labai svarbias žinias, ta- 
čiaus mūsų laivynas nestovi ramiai, sau vietoje.

Jungtinių Valstijų laivynas dalyvauja stiprioje ir ge
rai suplanuotoje kampanijoje prieš Japonijos jėgas ir 
tuomi suteiks tikros paramos gynimui Filipinų salų.
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Gyvuokite ir Dirbkite!
Gražus dalykas yra apšvieta. Kiekvie

nas normalus žmogus nori šviestis, nori 
pažint gyvenimą ir pats save kaipo žmo
gų. Tačiaus daugelį žmonių ir prakil
niais norais gyvenimo audros nubloškė į 
tamsos urvus, kur žmonės trūnyja, kaip 
žemiausios rūšies gyviai. Be literatūros, 
be apšvietos, gyvenantieji žmonės yra 
paskendę prietaruose. Sapnai, pasakos 
pas tokius žmones, yra svarbiausios “ži
nios” iš dienos į dieną.

Nore kiekvienas normalus žmogus tu
ri palinkimą siektis gyvenime ko nors 
prakilnesnio, nori šviestis, literatūrą į- 
vertina kaipo raktą į šviesesnį gyvenimą. 
Tačiaus daugelis ir prakilniais norais 
žmonių apipelėja tamsoje. Atidėliojimas, 
patoguihų laukimas lavintis naikina lai
ką trumpame žmogaus gyvenime. Ameri
koje gyvenanti ir darbininkai žmonės ga
li prasilavinti, gali apsišviesti. Čia pri
einama literatūra, čia yra suaugusiems 
mokyklos, tik reikia nepatingėti tuom 
pasinaudoti. Bet apsileidimas yra di
džiausias žmogaus progreso stabdy to j as.

Jei nebūtų pasiaukojusių žmonijos bu
dintojų iš apsileidimo ir tinginystės la
vintis, tamsūnų būtų dar daugiau negu 
jų yra šiandien. Svarbiausi žadintojai 
iš apsileidimų ir apsnūdimo yra literatū
ros platintojai. Įkalbėjimas žmogui už
sisakyti laikraštį yra pats didžiausias 
darbas. Pradėjęs žmogus skaityti lai
kraštį jis jau pradeda įmatyti tai, kaip

toli jis yra atsilikęs nuo šviesesnio žmo
gaus gyvenime. Skaitydamas laikraštį 
jau pradeda praregėti ir nori plačiau pa
žinti gyvenimą, imasi knygų skaityti 
ir rūpinasi lankyti mokyklas.

Kurie iš atvykusių į Ameriką turėjo 
progos gauti savo tėvų kalboje literatū
ros, tie greit įmatė reikalo lankyti ame
rikoniškas mokyklas, mokinosi anglų • 
kalbos ir pradėjo naudotis literatūrą 
anglų kalboje. Pramokę angliškai, gavo 
progų pramokti amatų, gavo geresnes 
algas, turi šviesesnį gyvenimą, šiuom at
žvilgiu laikraščių ir knygų platintojai 
yra labai daug pasitarnavę Amerikos lie
tuviams. Daug yra padėję mūsų indivi
dualiame gyvenime. Jie yra akstintojai 
žmonių prie šviesesnio gyvenimo. Jie pa
dėjo daugeliui iš mūsų patapti Dėdės 
Šamo piliečiais ir gerais sunaisWashing- 
tono, Lincolno ir Jeffersono žemės.

Pas lietuvius literatūros platintojų 
darbas yra labai, sunkus, baisiai įkyrus. 
Piktoji Rusijos caro Mikės valdžia 
mums buvo užsmaugusi mokyklas ir dėl 
tos skaudžios priežasties emigravome į 
Ameriką arti penkiasdešimt nuošimčių 

' analfabetai, visiškai beraščiai. Taigi li
teratūros platintojai turėjo daugiau lai
ko padėti ir energijos išeikvoti pirma 
įkalbėjimui mokytis skaityt, o tik antras 
darbas buvo įkalbinti pirkti brošiūrą, 
knygą arba užsiprenumeruoti laikraštį.

Amerikos lietuvių išeivija turi daug 
brangių žmonių, pasiaukojusių apšvie
tos platintojų. Daug pasitarnavusių lie
tuvių išeivijai ir kartu Dėdei Šamui.

Aš kasdien, peržiūrėdamas vardus 
žmonių, dalyvavusių “Laisvės” naujų 
skaitytojų gavimui konteste, persistačiau 
sau sunkų kontestantų darbą ir tą dide
lę rolę, kokią jie vaidina mūsų gyvenime. 
Jie yra nevien tik pionieriai literatūros 
ir apšvietos platinime, bet jie yra kartu 
galingi inspiratoriai žmogui progresuo
ti. Jie yra lietuvių išeivijos didieji moky
tojai ir prieteliai kiekvieno individualo, 
šeimos ir organizacijų auklėtojai.

Aš skaitau didvyriais ir užsitarnavu
siais didelės pagarbos iš mūsų visuome
nės laikraščių ir knygų platintojus. Kas 
brangina žmonijos progresą, apšvieta ir 
kultūrą, tas didžiai gerbia mūsų vajinin- 
kus, rašto platinimo pionierius.

Sveikindamas jus, brangūs draugai ir 
draugės literatūros platintojai, linkiu 
jums gyvuoti ir dirbti tą brangų darbą 
kol sveikata tarnauja.

Savo veikla jūs įrašote Amerikos lie
tuvių istorijoje pačius gražiausius žy
gius! P. Buknys.

Naujienos” Atsistojo ant Galvos
Visi “Naujienų” skaityto

jai pamena, nes per metų 
metus jos pranašavo, kad 
Sovietų Sąjunga silpnutė, 
kad kaip tik susidurs su ga
lingu priešu, tai Sovietams 
mirtis. Kada Hitlerio ir jo 
talkininkų baisiausios jėgos 
užpuolė Sovietų Sąjungą, 
tai “Naujienos” pranašavo, 
kartu su Martin Dies, kad 
į kelis desėtkus dienų nacių 
armija pereis per Rusiją, 
pereis per Raudonąją Armi
ją, kaip peilis per sviestą. 
Tuo pat kartu Grigaitis ko- 
liojo Sovietų valdžią “ban
ditais” ir kartu su Hitleriu 
laukė Rusijos žmonių “su
kilimo.”

Prabėgo virš pusė metų 
baisiausio žmonijos istorijoj 
karo. Visi, kas tik turi pro
tą, sutinka, kad Rusijoj ei
na toki mūšiai, kokių žmo
nijos istorijoj dar nebuvo. 
Į šešis mėnesius laiko Hit
leris ten neteko apie šešis 
ar septynis milionus karių. 
Raudonoji Armija sumalė 
jo “neįveikiamos” armijos 
garbę, sukriušino tūkstan
čius ir tūkstančius tankų, 
orlaivių ir kanuolių!

Žinoma, tas labai daug 
atsiėjo ir Sovietų Sąjungai. 
Jos milionai jaunų vyrų ko
vose žuvo. Jos dideli plo
tai nuteriota. Jos daug fa
brikų ir dirbtuvių net mies
tų nušluota nuo žemės pa
viršiaus. Sovietų Sąjungai 
sunku, nes prieš ją stovi di
džiausios Vokietijos, Itali
jos, Finliandijos, Vengrijos, 
Rumunijos fašistų jėgos ir

įvairūs kitų fašistinių šalių paslepia nuo savo skaityto- 
“liuosnoriai.” Washingtone jų tuos smūgius, kuriuos 
ir Londone sutinka, kad gavo naciai Rusijoj. Žino- 
svarbiausias frontas prieš ma, nieks nesako, kad jau 
barbarus, tai yra Rusijos nacių jėgos galutinai pa- 
frontas. Jeigu Sovietų Są- kirstos. Faktai yra, kad na- 
junga laikys sukausčius cių 
Hitlerio ir jo talkininkų jė
gas, tai Hitleris ir jo plėši
kai negalės niekur kitur iš
vystyti didelį ofensyvą. Jei
gu Sovietai parblokš Hitle
rio ir jo talkininkų jėgas, 
tai tada, kaip rašo vienas 
karo žinovas iš Washingto- 
no, “užteks į Tokio pasiųsti 
registruotą laišką ir Japo
nijos barbarai turės Ameri
kai pasiduoti.”

Reiškia, Sovietų Sąjungai 
prisieina išlaikyti sunkiau
si smūgiai ginant žmonijos 
laisvę ir Amerikos laisvę. 
Bet “Naujienos,” “Keleivis” 
vis niekina Sovietus, skelbia 
naujoj formoj nacių propa
gandą. Dabartiniu laiku'žemės, kad perkėlus kovas 
“Naujienos” pasirinko rei
kalauti, kad Sovietai tuojau 
užpultų Japonijos imperia
listus.

Ar tokį reikalavimą So
vietams stato Washingtono 
ir Londono valdžios? Kol 
kas mes niekur nematėme. 
Ir mūsų prezidentas Roose- 
veltas ir Anglijos premje
ras Churchill, ir kiti mūsų 
valdžios žmonės pasitenki
nę, kad Raudonoji Armija 
ne tik sulaikė Hitlerio ir jo 
šalininkų gaujas, bet jas 
grūda* atgal. “Naujienos” 
ir “Keleivis” užtyli tuos 
Raudonosios Armijos laimė
jimus. “Naujienos” tiksliai

“nesulaikoma” armija 
buvo sulaikyta, kad nei 
Maskva, nei Leningradas, 
nei Sevastopolis nepaimta. 
O jau užteko vien sulaikyti 
nacių ir jų talkininkų jėgas, 
kad iššaukti susvyravimą 
Vokietijoj. Hitlerio koman
doj krizis, jis varo laukan 
vieną po kitam savo koman- 
dierius.

Ir tai atliko Sovietų Rau
donoji Armija į kurios pa
jėgumą netikėjo nei “Nau
jienos,” nei “Keleivis.” Mes 
suprantame, kad abi pusės 
kuopia jėgas. Sovietų Są
junga kuopia jas, kad galu
tinai ištrenkus Hitlerio ir 
jo talkininkų jėgas iš savo

jėgų ir pradės vėl gilyn ei
ti į Sovietų Sąjungą, tai ir 
Amerikos reikalai bus pas
tatyti į labai blogą padėtį. 
Bet šiuos faktus nuo savo 
skaitytojų “Naujienos” sle
pia.

Jos dabar kelia skandalą, 
kodėl Sovietų Sąjunga ne
puola Japoniją. Jos puikiai 
supranta, kad jeigu karas 
prasidės tarpe Sovietų Są
jungos ir Japonijos, tai jau 
nebus karas tarpe Japoni
jos ir Panamos. Karas tar
pe Sovietų Sąjungos ir Ja
ponijos reikštų, kad Sovie
tai turėtų atidaryti dar ant 
2,000 mylių sausžemio kitą 
frontą, kad ant kokių 3,000 
mylių dar vandens karas 
prasidėtų.

Ar Sovietų. Sąjunga yra 
padėtyj tuo pat kartu muš-, 
ti vyriausį banditą Hitlerį 
vakaruose ir atidaryti fron
tą prieš Japoniją? Mes ne
žinome. Tą gali žinoti tik 
Sovietų Sąjungos vadai ir 
gal būti prezidentas Roose- 
veltas ir Anglijos premjeras 
Churchill.

“Naujienos” pasakoja sa
vo skaitytojams, būk Sovie
tai nieko nepadeda Ameri
kai ir Anglijai kare prieš 
Japoniją. Tokios pasakos 
yra bjaurus melas! Sovietų 
Sąjunga yra priversta lai
kyti galingą armiją, tūks
tančius orlaivių ir tankų 
ant Mandžurijos sienos, nes 
ten Japonija laiko stipriau
sias savo jėgas. Kol Japoni
ja nekariavo, tti ji laikyda
ma ten savo jėgas gelbėjo 
Hitleriui, nes privertė ir 
Sovietus laikyti jėgas, ku
rios prie kitų sąlygų būtų 
permestos kovon prieš Hit
lerio gaujas. Dabar, kada 
Japonija yra užpuolus Ame
riką ir Angliją, tai ginkluo
tas neutralitetas, sukuopi- 
mas karo jėgų ant Mandžu- 
rijos-Sibiro sienos lygiai 
yra žalingas ir Sovietų Są
jungai ir Japonijai. Sovie
tai negali iš ten permesti 
savo jėgas prieš Hitlerio 
gaujas, o Japonijos barba
rai negali paimti iš Man
džurijos jėgas ir permesti 
prieš Ameriką, Angliją, 
Chiniją ir Holandiją. Tą 
supranta visi. Bet nuduoda 
nesuprantąs “Naujienų” di
delis “filozofas” P. Grigai
tis ir nuolatos reikalauja 
Sovietų, kad jie skelbtų Ja
ponijai karą. Mes manome, 
kad ponas Grigaitis geriau 
tą klausimą paliktų Sovie
tų Sąjungos, Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos val
džioms spręsti.

Kas gi šiandien kelia rei
kalavimą, kad Sovietai pul
tų Japoniją? Pirmoje vie
toj' Hitlerio šalininkai ir jo 
agentai. Kodėl jie kelia tą 
reikalavimą? Todėl, kad jie

riausio demokratijos fron
to, atsparumas Hitleriui su
mažės. Hitleris seniai reika
lauja Japonijos, kad ji pul
tų Sovietus iš užnugario. 
Yra davinių, kad Hitlerio 
šaika nepatenkinta, kad Ja
ponijos imperialistai nusta
tė pirmuosius smūgius prieš 
Ameriką ir Angliją, o ne 
prieš Sovietus.

Kaip ilgai bus tas gink
luotas neutralitetas tarpe 
Sovietų ir Japonijos, mes 
nežinome. Vieną dalyką su
prantame, kad kada Sovie
tai, Litvinovo lūpomis, pa
reiškė, kad Amerikos ir So
vietų bendri reikalai ir 
bendras priešas, kada Lit
vinovas Japonijos imperia
listus vadino tikruoju jų 
vardu — banditais, kada Ja
ponijos ir Sovietų milioni- 
nės armijos stovi viena 
prieš kitą pasirengusios ko
vai, tai tas “neutralitetas” 
neilgas.

Malajų Pussalis
Dideli mūšiai eina tarpe 

anglų ir japonų įsiveržėlių 
ant Malajų (Malay) pussa
lio. Tas pussalis, kaip ko
kis pirštas, storu galu, atsi
kišęs nuo Azijos sausžemio 
į jūras. Viršutinė dalis jo 
perskelta, vakarinę pusę 
sudaro Anglijos Burma ko
lonijos dalis, o rytinę — 
Thailando (Siamo) karalys
tė, kuri, pasidarbavus Ja
ponijos penktai kolonai pa
sidavė pastarajai.

Malajų pussalio pietinė 
dalis yra Anglijos kolonija. 
Malajų pussalis, kuris pada
lintas į federales ir nefede- 
rales valstijas, užima 51,172 
ketvirtainiškas mylias. Gy
ventojų ten yra apie 5,500,- 
000, kurių 35% sudaro ma
la j iečiai ; 35 % chiniečiai; 
25% indusai ir 5% europie
čiai.

Gal būti tas ginkluotas Pačiame pietiniame gale 
iutralitetas yra tik kelių'Malajų pussalio, už vandensneutralitetas yra tik kelių 

dienų, savaičių ar gal mė
nesių. Visi žinome, kiek Ja
ponijos imperialistai atliko 
provokacijų prieš Sovietus. 
Visi žinome, kad jie turi 
tikslus pavergti Sibirą. Visi 
suprantame, kad “neutrali
teto” sutartis tarpe Japoni
jos ir Sovietų Sąjungos yra 
tiek verta, kaip buvo “neka- 
riavimo” sutartis tarpe 
SSSR ir ųacių Vokietijos. 
Japonijos imperialistai jau 
daug kartų parodė, kad jie 
jos nesilaiko. Jie parodo tą 
ir savo armiją gabendami 
Mandžurijon.

Kiekvienas suprantame, 
kad jeigu Sovietai turi jėgų, 
jeigu jie jas sukuops Man
džurijon, jeigu jie galėtų 
tuo pat kartu sėkmingai ka
riauti ir prieš vyriausias 
bandytų — Hitlerio, Mus- 
solinio jėgas ir prieš Japo
nijos banditus, tąi kas to
kios Sovietų pagalbos ne
norėtų. Žinoma, būtų gerai. 
Žinoma, būtų mums smagu, 
kad Sovietų orlaiviai pleš
kintų Japonijos industrijos 
centrus, Tokio ir atkeršintų 
už jos barbarišką užpuoli
mą ant Pearl Harbor!

Bet kas būtų, jeigu kilus 
karui tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Japonijos, Hitleris ir 
jo gaujos sulaužytų Raudo
nosios Armijos frontą va
karuose, nusiaubtų Sovietų 
Sąjungą iki Uralo Kalnų? 
Kas būtų, jeigu tuo pat kar
tu iš rytų Japonijos jėgos 
nusiaubtų Sibirą iki Uralo 
Kalnų? Juk jėga nugali jė
gą. Ar tai būtų Amerikos 
ir Anglijos laimėjimas? ži
noma, kad ne!

Ar “Naujienos” ir jų bo
sas Grigaitis pakeitė savo 
mintį? Juk jis neseniai pra
našavo, kad Hitlerio armi-

pertakos yra kelios salos, 
kur Anglija įtaisė galingą 
tvirtumą Singapore — Sin
gapūrą. Tai Tolimų Rytų 
jos karo laivyno, armijos, 
orlaivyno bazė arba Gibral
taras. Singapūras įrengtas 
tarpę Malajų pussalio ir Su
matra salos ir tokiu būdu 
stovi, kaip kokis užtvaras 
ant vandens kelių iš vakarų 
į rytus ir priešingai.

Kaip matome, į šiaurius 
nuo Malajų pussalio yra 
Thailandas, kuris užima 
220,000 ketvirtainiškų my
lių ir turi 11,500,000 gyven
tojų. Jis pasidavė Japoni
jai ir suteikė progą pulti 
Malajų pussalį, Burmą ir 
taikyti smūgius linkui In
dijos, to perlo Anglijos ka
ralystės. Nuo Thailando į 
ryt-šiaurius yra Francijos 
kolonija Indo-Chinai, kurios 
valdžia, sutartyj su išdavi
kiška Francijos Vichy val
džia, įleido į Indo-Chinus 
galingą Japonijos armiją. 
Indo-Chinai užima 275,000

supranta, jeigu Sovietai tu-Į ja, kaip peilis per sviestą, 
rėš kariauti prieš Hitlerį ir pereis per Raudonąją Armi- 
Japoniją, tai Sovietų, to vy-iją. Juk Grigaitis, Michelso-

nas ir jų kompanija visada 
žiūrėjo į Sovietų Sąjungą, 
kaipo j silpną šalį. Nejaugi 
jie dabar mano, kad Sovie
tai yra toki galingi, kad 
galėtų visus frontus sėk
mingai laikyti? Netikime! 
Mes manome, kad tie po
nai nori Hitlerio laimėjimo 
vyriausiame 
demokratiją, kad tik tais 
sumetimais
Sovietų karo prieš Japoni
ją. Jie net žinias apie Rau
donosios Armijos laimėji
mus paslepia nuo savo skai
tytojų. Tai kaip jie gali ti
kėti, kad Sovietai galėtų 
padėti Amerikai? Iš to yra 
aiškiausia, kad “Naujie
noms” rūpi ne Amerikos, 
Sovietų Sąjungos ir Angli
jos laimėjimas, bet priešin
gai. D. M. Š.

fronte prieš

ir reikalauja

į Vokietiją ir Italiją, kas 
reikštų Sovietų, Anglijos, 
Amerikos ir pavergtų kraš
tų laimėjimą. Hitleris daro 
viską, renka jėgas iš pa
vergtų kraštų, statosi dau
giau tankų, orlaivių, gami
nasi kitų ginklų, kad vėl 
pereiti į ofensyvą.

Visas civilizuotas pasau
lis žino, visi hitlerizmo prie
šai supranta, kad jeigu 
Raudonoji Armija ir toliau 
galės varyti priešus atgal, 
tai Amerikos, Anglijos ir 
kitų priešhitlerinių jėgų 
laimėjimas užtikrintas. Bet 
jeigu Hitlerio ir jo talkinin
kų gaujos sukuops daugiau

Bruu nauai, uk utį atvedu j lauKia būti pasKirstytais į jiems atatin
kamas vietas.
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Maskva. — Vokiečiai vėl 
smarkiai atakuoja Sevastopo
lį, Krime, nors per^6 dienas 
jie ten prarado apie 15,000 
savo kareivių.

ketvirtainiškas mylias ir 
turi 22,000,000 gyventojų. 
Indo-Chinai ir Thailandas 
su pavergtais Chinijos plo
tais virto Japonijos atspari- 
nėmis bazėmis karui prieš 
Angliją — Malajų pussalyj 
ir dalinai prieš Filipinų sa
lyną — Jungtines Valstijas. 
Jeigu pavyktų Japonijos 
imperialistams užkariauti 
Malajų pussalį ir Singapū
rą, tai tas pussalis išvien 
su Thailandu ir Indo-Chi- 
nais virstų japonų bazėmis 
karui prieš Holandijos To
limų Rytų Indiją ir Angli
ją Australijoj ir Indijoj.

Malajų pussalis labai 
svarbus ne vien, kaipo ka
rinis, bet ir ekonominiai. 
Ten daugiausiai pasaulyj 
gamina gumos, kuri taip 
labai reikalinga Amerikai, 
Anglijai ir kitoms šalims. 
Iš Malajų pussalio į pasaulį 
išveždavo virš $300,000,000 
vertės gumos ir apie $110,- 
000,000 vertės blekės per 
metus laiko. Greta gumos 
ir blekės, Malajų pussalyje 
auga ryžiai, cukraus aug
menys, aliejaus palmos, 
daugelis kitų tropiškų kraš
tų augmenų ir vaisių. Ma
lajų pussalis turtingas. .

Štai kodėl taip atkakliai 
Japonijos grobuonys veržia
si į Malajų pussalį, o ang
lai priešinasi. Mūsų nuomo
ne, kovos bus ilgos, sunkios, 
kurios galų gale baigsis Ja
ponijos sumušimu. Malajų 
pussaliui pagalba ateis iš 
Holandijos kolonijų — Ry
tų Indijos, kurios turi apie 
70,000,000 gyventojų, kur 
nuolatos stovėjo stipriau
sios Holandijos karo jėgos. 
Anglijai ateis pagalba iš 
Naujos Zelandijos, Austra
lijoj, Buriuos ir Indijos. 
Mes manome, kad ir Jungti-' 
nių Valstijų kova nuo Fili
pinų salų ir karo laivyno 
veiksmai greitai pasireikš. 
Jeigu tik Amerikos ir Ang
lijos karo laivynai užduotų 
smūgį Japonijos karo laivy
nui, tai visi jos plėšikiški žy-

smuktų. Ji savo karo jė
gas ten pristato laivais.

Iš Batavijos, Java salos, 
holandų jėgoms į Singapū
rą yra 600 mylių vandeniu. 
Iš Filipinų, nuo Manilos yra 
1,500 mylių vandeniu. Iš 
Australijos, Darwin prie
plaukos, į Singapūrą yra 
apie 1,800 mylių vandeniu. 
Gi Japonijai nuo Tokio, per 
Hong, Kongą yra net 3,575 
mylios vandeniu. Anglijos 
prieplauka Hong Kong yra 
veik vidurkelyje. Štai kodėl 
Japonijos plėšikai taip ją 
puolė, kad paimti, padaryti 
savo artimesne baze karui 
prieš Malajų pussalį.

Čia mes norime pabrėžti, 
kad Malajų pussalyj, Filipi
nų srityj, Holandijos Rytų 
Indijos srityj Japonija sa
vo užpuoūkiškus žygius at
lieka pagalba karo laivyno, 
transportų ir orlaivyno. An
glijos, Amerikos, Holandijos 
jėgos yra didesnės ir jos, 
kaip tik susikoncentruos, 
tai mūsų laimėjimai yra už
tikrinti. D. M. š.

SKAITYTOJŲ DOMEI
Vakarykščiame “L.” num. 

pradėtojo Jono Marcinkevi
čiaus straipsnio, “Laiškai 
Hitlerio Kareiviui,” pabai
ga tilps ryt dienos “L.” lai
doje.
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On four fronts the enemies of the United States are being 
fought and in due time they will bo destroyed—on the plains of 
Russia, the sands of Libya and on the shores of the Phillipines 
and Singapore.

But it is the fifth front that is the most dangerous—for the 
fifth front is behind our backs, it is the fifth column.

Facing defeats right and left, realizing the inexhaustible 
strength of the United States and the Soviet Union the Nazis 
are desperately* grasping at propaganda with which they fer
vently hope to stultify and nullify the strength and impor
tance of America in this war.

The victory of the democracies in this war depends upon the 
mutual aid and assistance which each can give to the other. 
Alone, America is lost. Alone, Great Britain is lost. But in their 
unity with China and the Soviet Union they make the chain 
which will strangle the axis. Once the chain is broken, the key 
to victory is lost.

Hitler hopes to break the chain. We see in America the pro
paganda being issued by the fifth column which seeks to deprive

B’klyn Aido Chorus
Greets New Year

BROOKLYN, N. Y.—The 
LMS Aido Chorus again holds 
its traditional Now Year’s Eve 
Dance at the Laisve Hall 
whore all the friends arc cor
dially invited to come and 
.join in the fun and frolic.

Nationwide Pregram 
Of American Youth In 

National Defense

What To Do In An Air Raid
IN THE CITY

Warning of the approach of raiders will bo sounded by the sirens of 
police and fire apparatus-one long and one short blast alternately for 
five minutes. The all-clear signal will be sounded by the same apparatus 
and will consist of a series of short blasts over a five-minute period.

Following are the rules for conduct in an air raid: ,

America of her allies, which seeks to drive a wedge between 
us and the fighters in Britain, in Russia. This propaganda is 
simple and steady: hate Russia, hate Britain, hate China. When 
you hate your allies, you let them go to pieces. When you let 
them go to pieces the United States is doomed. The Fifth Co
lumn in America is composed of those who “hate Communism,” 
“don’t trust anybody whose skin is yellow,” “must keep an eye 
on Britain.”

The talk about “communism” is particularly common. With 
Dies-like innocence they say Germany and Russia “will kill each 
other off” which means they hope for a Nazi victory. Whoever 
hopes for a Nazi victory, hopes for the defeat of the United 
States.

We are at war not only with Japan, but with Germany and 
Italy. This is not a one-front war. Every victory of the Red 
Army, of the RAF and of the heroic Chinese is a victory for 
the United States.

Whosoever tries to sneer at the Red Army and the Chinese is 
laughing at American boys who are giving their lives in the 
Pacific. Whosoever tries to separate these battlefronts is. sabo
taging the war effort.

Sabotage is treason.

The columnists and contributors of the English Section
join the Editorial Staff in wishing to all their readers a 
Happy New Year. Pop Time took a terrific beating in 
1941 but from the looks of things 1942 loill fix things up. 
When the coming New Year is big enough to sport a 
beard may fascism, a,nd all the evils which it has brought 
on Earth come to a final end. May Victory come to us 
and all the democratic people on this sorry globe.

Walter Kubilius,
Editor, English Section.

The Modern Betsy Ross Is Still Sewing
Flags in Philadelphia

The modern Betsy Ross still 
sews in Philadelphia, birthplace of 
‘Old. Glory.” She is any one of hun
dreds working at the Philadelphia

' Quartermaster Depot, where all the 
flags used by the United States
Army are made.

WASHINGTON, Nv C. — Follow
ing a conference of the Youth Di
vision of the Office of Civilian De
fense a nationwide program of 
youth participation in civilian de
fense was launched here.

Remain calm and do not be 
frightened. Much more damage can 
be caused by panic than by falling 
building materials or even bombs 
themselves.

Seek shelter in center portions 
of the nearest building; if at home, 
remain there. Avoid the top and 
lower stories of buildings and stay 
away from windows and outside 
walls.

Keep out of subways.' They are 
not safe in air raids.

Motorists should park their cars 
as quickly as possible and go to the 
nearest building’.

Obey orders of proper authori
ties—police and fire officials in uni- 
foim and air-raid wardens with 
arm-band insignia.

Avoid the use of telephones, but 
keep radios turned on for instruc
tions.

Put out lights, which may guide 
enemy planes, and pull down shades.

If bombs should fall, lie down, 
whether at home or outside, and 
keep as far as possible from win
dows which may be shattered. Turn 
off gas and electric connections if 
possible.

Do not believe rumors. Await of
ficial notices.

row Wilson on May 29, 1916.
Almost as beautiful as the Pre

sidential Colors are those made for 
the Secretary of War. These are ( 
made into a flag 4 feet 4 inches 
hoist by 5 feet 6 inches flag. In the

The conference considered meth
ods to organize young people both 
in colleges and schools, and in 
youth agencies through the local 
communities,. for the most complete 
participation in civilian defense. 
The conferees met with Mrs. Elea
nor Roosevelt and Mrs. Henry Mor- 
genthau, Jr.

The college plan presented was 
worked out by Mr. Harrison during 
a visit to the Pacific Coast when 
students and faculty leaders of 22 
colleges in southern California met 
and adopted a plan for organizing 
their universities to meet the im
mediate needs for civilian defense
in that. area.
The program from youth participa

tion in local communities, as well 
as the college plan, is designed to 
fit in with the work of local and 

defense councils. In some Sec- 
of the country, youth auxil- 
of defense councils have al-

The Office of Civilian Defense also suggested that housewives make 
advance preparation In their homes so that every window, glass door or 
exterior opening where light might be visible can be covered quickly by 

^curtains or screens.

f, IN THE SUBURBS
A list of additional precautions to he taken by suburban residents 

both before and during an air raid has been made public by defense 
officials. It follows:

Allure comes from Chicago In the person of Alice Goodkin, who is 
currently heard as the glamorous Dotty Stamm in NBC-Red Net 
“Bachelor’s Children". Alice has been making good from the age of 
4 when she debuted as a dancer. Singing with a dance band as a 

veteran of 9, she soon became child prodigy actress.

These flags include the silk co-| 
lors carried by the President, 
Chief of Staff, the Secretary 
War, the Under Secretary of War, 
and 
the

| ried
I and

the 
of

’ROUND TOWN
With Louis Weintraub

Manhattan Melodrama!
The New* Year will he welcomed 

as usual with noise and merriment, 
but Air Raid Wardens have beeh 
notified to be on the alert if and 
when!... Life Magazine this week 
suffered the loss of 17 photog- 

# raphers, whose cameras were con
fiscated since they were aliens ... 
Ed Yarus in his column “Camera 
Angles'* will tell photo phans what 
the war means to their lenses... 
Newbold Morris, the young hand
some President of the City Council 
is sure to be the victor if the Little 
Flower resigns from one of his ex
ecutive posisions...

Wendell Willkie will say a few 
words at a dinner to be given for 
the Brooklyn Dodger pitcher, Fred
die Fitzsimmons, at the Hotel Bos- 
sert, January 24th ... Willkie will 
also represent Schneidermann be
fore the Supreme Court of the Unit
ed States in a case that every Lith
uanian should study for the per- 
manancy of American citizenship is 
at stake...

Remember the Red Cross!
Joseph Sarai always comes to 

Brooklyn in order to get a rest, 
but it didn’t turn out that way 
when the town had to be painted 
red after the sessions of the LDS 
Youth Leaders Conference Satur
day ... ’ t

“Hellzapoppln” at the Rivoli 
Theatre is a sure box office hold
over and may even prove more 
popular than the stage show... 
"Brooklyn, USA,” the stage show 
dramatizing the ruthless Murder, 
Inc. syndicate on Broadway, is fa
cing the attack of Kings County of
ficials and jurists. They claim “the 
play is exaggerated, the choice of 
the title was a poor one and Brook
lyn doesn’t want nor is entitled to

the advertising tire play dramati
zes” • • •

“Lousiana Purchase" starring 
Bob Hope with Zorina, Victor 
Moore and Irene Bordoni opens at 
the Paramount tomorrow. Thiš pic
ture is our choice recommendation 
for the New Year’s Party ... For a 
real New Year’s Party there is also 
the DANCE of the Brooklyn Aldo 
Chorus at Laisve Hall...

Remember the Red Cross!
Warehouses and waterfront es

tablishments are the scene of anti 
aircraft equipment. Your country, is 
ready... Billy Conn is anxiously 
waiting for his commission in the 
U. S. Navy ... Sally Pepper, the gal 
lenshutter who startled Lou Little, 
Columbia football coach when he 
saw her photographing a recent 
football game, became an associated 
editor of U. S. Camera Magazine...

Vytautas Bacevičius played over 
WNYC Saturday afternoon. He will 
also appear at Carnegie Hail in 
New York sometime in February...

Mickey Rooney and the screen 
actress Miss Gardner have set Ja
nuary 12th as the date to say "I 
do” ... Lawrence Tibbett is in Doc
tor’s Hospital recuperating from an 
attack of appendicitis ... George 
Jessel, appearing in “High Kickers" 
is preparing to produce another mu
sical comedy, “Come On, Let’s 
Dance" ...

The “Chattanooga Choo Choo" by 
Glenn Miller (Bluebird); “This Love 
of Mine" by Tommy Dorsey (Vic
tor) and “You Made Me Love You" 
by Harry James (Columbia) are 
this week’s best seller records, ac
cording to reports from leading 
sales record counters around town...

Itemember the Red Cross!
Through the medium of our co-

double

Flag

is care- 
and the 

a special 
zig zag 

complete 
of the

of silk colors 
specialized art 
Quartermaster

Assistant Secretaries of War; 
silk colors and standards car- 
by all regiments; garrison, post 
sterm flags displayed at every 

military post; automobile and dis
tinguishing flags used by the va
rious general officers as their per
sonal flags; ensigns and various 
flags used on Army harbor boats 

• and transports, and guidons used to 
mark all troops, batteries and com
panies.

The most stirring sight at the 
Quartermaster Depot is the making 
of the flag. There were 13 stars 
and 13 stripes in our original flag 
and by a strange coincidence, 13 
operations are now necessary to 
the manufacture of the once hand
made stars and stripes. ♦

After thorough inspection of, the 
cloth to insure that it comes up to 
rigid specifications, the bunting is 
marked and cut with an electrically 
driven cutting machine into strips/ 
of two lengths for making the flag.) 
One hundred strips are cut in J 
single operation. 'The blue field foi\ 
the stars is cut in the same-man
ner. The material for stars is stamp
ed out with a steel-cutting die on 
an electric-driven stamping machine. 
The alternate red and white stripes 
are joined together on a 
needle sewing machine.

Each blue bunting field 
fully marked for its stars, 
stars are stitched on with 
machine that produces a 
stitch. Other operations 
the makihg of the 
United States.

The manufacture 
and standards is a 
at the Philadelphia
Depot. The stripes and field are cut 
by hand but the stars are made of 
solid embroidered silk on a Swiss 
hand embroidering machine. The 
blue fields are placed in frames on 
a machine provided with many need
les and these turn out a stitch re
sembling hand embroidery, both 
sides alike.

Regimental colors and standards, 
with their coats-of-arms and mot
toes, each distinctive unto its own 
military unit, are embroidered by 

I hand. As many as 30 different 
I shades of silk thread are used in 
embroidering each flag. This calls 
for exceptional skill and care to 
produce the predetermined designs 
in their exact blending of shades. 
All designs are passed upon by 
technical experts in the Office of 
The Quartermaster- General.

Proudest moment of the Phila
delphia flag makers is when they 
receive an order for the colors car
ried as a symbol representing the 
Commander-in-Chief of the Army 
and Navy of the .United States — 
the President. This color has a blue 
background in the center of which 
is embroidered the seal of the Pre
sident. There is one white Star in 
each corner of the flag, representing 
his grade as Commander-in-Chief of 
the Army and Navy. This Color has 
gold and silver, fringe on 3 sides, 
and also has a cord and tassel se
cured immediately below the flag
staff headpiece, consisting of a gold- 
hued, spread eagle. The design of 
this flag was established 'by Ex
ecutive Order of President Wood- ---------------------- ------------ ,------------

state 
tions 
iaries 
ready been set up to cooperate with 
the city and state defense councils, 

center of a red background is the1 recent order h^as^ gone out asking 
coat of arms of the United States i 
in proper colors, with a white star 
in each corner. This color is trim
med on 3 sides with a white silk 
fringe.

In sharp contrast to this are the 
official Colors of the Under Secre
tary and Assistant Secretaries of I 
War. In these cases the background 
is white, 
These colors 
sides with a

The Color 
is divided 
white and 
arms of the United States on a large 
white embroidered star, the insi
gnia of the General Staff Corps, 
flanked by foui’ stars, two on ei
ther side. Those on the red field 
arc white; those on the white field 
are red. The stars arc placed on the 
horizontal center line to represent 
his 4-star grade as a general. The 
flag is trimmed on 3 sides by a yel
low

Use common sense and do not 
become alarmed.

Prepare your house for incen
diary bombs by removing papers 
and other inflammable materials 
from the attic. Keep fire extin
guishers and garden hose available 
to prevent fire from spreading. 
Remember to spray water on an 
incendiary bomb—do not pour it. 
Sand also may be used to extin
guish an incendiary bomb.

Prepare your house for blackouts 
by selecting one or two rooms for 
occupancy during a blackout. Re
move electric light bulbs from other

rooms and porches to prevent ac
cidental lighting of them. Cover the 
windows with blankets or dark 
cloth. Keep automobile headlight 
and tail light masks available, dark 
oil cloth or rubber being best for 
this purpose. Each mask should 
have a horizontal slit in lower part, 
covered with blue cellophane.

Learn how to shut off gas and 
electricity, but do not shut off gas 
unless you know how to turn it off 
properly or can get the assistance 
of a gas company employe. All pilot 
lights in stove, water heater or 
refrigerator must be relighted when 
gas is turned on.

with red corner 
are trimmed on 
red silk fringe, 
for the Chief of
diagonally in rod and 
contains the coat • of

stars, 
three

Staff

amera Angles
by EDWARD YA RUS

ilk fringe.
END

and 
the 
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will ap-

by com- 
and “f”

NCE YOU HAVE the film 
the camera best suited to 

subject you wish to photograph 
are all ready to make the exposure. 
The film you use and the exposure 
you make all depend upon the sub
ject. But the exposure you give it 
determines how the subject 
pear in the final print.

Exposures are determined 
binations of shutter speed
value, “f” does hot mean focus, 
“f” is equal to the distance from 
lens to negative, divided by the 
width of the lens. . f8 means that 
the distance from lens to negative 
is eight times as great as the width 
of the lens. f4 means that the dis
tance from lens to negative is four| 
times as great as the width of the 
lens. But f4 lets in four times as 
much light as f8. f8 lets in twice 
as much light as fl6.

The order in which the “f’s” ap
pear on cameras is about as fol
lows: f2.9, f4, f5.6, f8, fl6, f32.

Each "f” value lets in only half 
as much lighį as the one before it.

A box camera can give only one Į 
or two choices of exposure. The 
shutter speed cannot be varied, and 
the lens opening in most models 
cannot be changed. The exposure is 
just good for bright, sunny days.

A box camera can be used in
doors and can be used on cloudy 
days if it has an adjustment for 
time exposures. You keep the shut-j 
ter open as long as needed to make 
the exposure; and if your judge
ment is correct, the shutter is open1 
just long enough to make the pro-i 
per exposure. The exposure you give 
in such instances is determined 
mainly by experience.

Most cameras .have variable shut
ter speeds usually range from 
about 1/10 or 1/25 sec. to about 
1/200 or 1/300 sec. In some grap- 
lex and graphic cameras the speeds 
run to as much as 1/1000 of a se-1 
cond. The lens openings generally 
vary from about f2.9, or 3.5, or 
4.5, to about fl6 in most cameras.

Your problem in making an ex
posure is to let just enough light 
reach the film so that not too many 
and not too few crystals of silver

lumn we thank all those who sent bromide and silver iodide are de
us their beautiful Christmas greet- composed. To get a good exposure 
ing cards 1 and wish them all a it is necessary to choose the cor- 
HAPPY AND PROSPEROUS NEW rect combination of shutter speed 
YEAR WITH VICTORY!...

Remember the Red Cross!
and lens opening.

(to be continued)

for the appointment of a youth 
representative on each state defense 
council.

The youth program becomes ef
fective Jan. 1, 1942. Several regional 
youth representatives have already 
set the machinery in operation.

Following are the youth repre
sentatives appointed to 
regions correspond to 
corps area: 
Maxwell Miller, Boston 
Region 1.

John McCauley,
Region 2.

George Neilson, 
gion 3.

Esther Collicott, 
gion 5.

John Langdon,
Merle Miller, 

gion 7.
Alfred Payne,

Texas, Region 8.
Miss Pauline 

cago was named 
sistant in Washington.

date. Their 
the army

consultant

New York

Baltimore,

Columbus,

Re

Re

Chicago, Region 6.
Marshalltown, Re

College Station

Redmond of Chi- 
administrative as-

Cecil Brown, CBS correspondent 
who scored the journalistic feat of 
the war with his account of 
sinking of the Repulse. “Going 
on swell story,” he said, just a
days before Japanese torpedoes and 
bombs began dropping around him.

the 
out 
few

Th© English Section of the 
Lithuanian Daily Laisve is pub
lished for the benefit of its read
ers every Tuesday- and Friday. 
Deadline^ for articles and cor
respondence are Wednesdays for 
Friday’s, issue and Friday for 
Tuesday’s issue.

LAISVE ENGLISH SECTION 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.
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He Was Promoted for This
Teacher (in geography lesson) — 

Now, can anybody tell me where 
we find mangoes?

Knowing Little Boy—Yes, miss, 
it’s wherever woman goes.

Save Wastepaper for 
National Defense

Several weeks ago, the U. S. Go
vernment launched a campaign to 
Conserve wastepaper needed in the 

I manufacture of containers of war 
I materials.

In a resolution calling for the 
enlistment of boys and girls in the 
national defense effort, the national 
conference on “Labor’s Children in 
a World at War,” last month, spe
cified the collection of wastepaper 
as an activity of immediate im
portance in relieving “the grave 
shortage in paper board boxes and 
containers essential to packing mu
nitions, foodstuffs, etc.”

Vital Production
Paper is needed in shipping ma

chine parts from plants where they 
are manufactured to other plants 
where they will be assembled. Paper 
boxes, which can be manufactured 
from wastepaper, are needed to pack 
munitions, clothing, rifles, food
stuffs, etc.

Due to a shortage of wood pulp, 
which cannot be imported now be
cause of the war, official figures 
show that by 1942 the supply of 
paper will be 30 per cent less than 
the amount required by the nation. 
At this rate three out of every ten 
items of clothing,, food, or munitions 
destined for the U. S. camps or for 
Britain and the Soviet Union will 
be cut off or delayed.

Bonfires Help Hitler
The United States produces 

about 8,000,000 tons of paper each 
year. Altogether, 50 per cent of this 
amount is destroyed by American 
families in furnace^, incinerators, 
and rubbish heaps; 22 per cent goes 
into books and other permanent 
uses; only 28 per cent is reclaimed 
by paper dealers for remanufacture. 
Although the nation is geared to 
an increased paper production in 
1942, the supply will fall short of 
the need unless the 50 per cent 
waste is eliminated.

Sorting and Packing
Current magazines should be sent 

to the U. Š. Army camps through 
the USO. Flatten out the waste
paper before it is bound; stack 
newspapers and magazines in 12 to 
19 inch bundless, weight between 10 
and 15 pounds.

Dealers
Find a dealer in the classified 

telephone directory or in “Waste 
Trade Industry Dealers and Con
sumers of Secondary Raw Mate
rials,” Atlas Publishing Company, 
New York, obtainable in the pub
lic library. It ’ is best to deliver 
wastepaper to the dealer yourself, 
as prices are lower if the dealer 
has to call for it.

Use of Funds
Funds derived from the sale of 

wastepaper may be used for any 
branch purpose, but we urge that 
you set them aside for the Front 
Linq Fighters Fund, the British 
Relief, the Russian War Relief, or 
for Defense Savings Stamps.

Year’s Eve Dance
In Worcester (

WORCESTER, Mass.—The 
Aido Chorus will hold its New 
Year’s Dance this Wednesday 
at the Lithuanian Hall, 29 
Endicott Street. Beginning at 
nine and ending at two, jt 
promises to surpass other New 
Year’s Eve merrymaking. Ma
ry Alikonis and her group of 
talented musicians will fum
ing the good music for folk 
and modern dances.

—Umetim.

Announce Engagement 
Of Lil Liepas

. < ■■■■..
The Christmas Season brought 

wtih it the engagement of Lillian 
Liepas with Julius Lizunas. Official 
announcement came at an informal 
party at Lillian’s home to which 
were invited, the close friends of 
the couple and of their parents.

Lillian is a student at New York 
University and a member of the 
Builders branch of the LDS. She’s 
been in the LMS Aido Chorus and 
is quite well known and popular 
among Lithuanian American youth. 
Julius hails from Maspeth, L. I.

The couple received quite a num
ber of presents from all the good
luck wishers and a handsome check 
from Mr. Liepas so that the ship of 
matrimony would have easy sailing.

Best of luck and health to both 
from all their many friends!

—Rep.’

QUESTION CORNER

Just Skimmed the Subject.
“A pupil, while taking a test at 

a school here, ran across this ques
tion: What is pasteurized milk? Af
ter pondering the question a few 
minutes, the student came to the 
conclusion that it was a type of 
milk obtained from cows imme
diately after they had grazed in 

pastures.”

Do you too have to use a lamp
light to search for the answers'?

1. Where was the first blood of 
the American Revoliution shed?

2. Who was the first President 
to advocate abolition of slavery?

3. What is the largest expanse of 
water in the world?

4. What is the hottest place in 
the United States?

5. Who gave Niagara Falls its 
name, and what does it mean?

6. Who was the wife of Hiawa
tha? ,

7. What three men were in a 
tub?

8. What were the two longest 
sleeps in fiction?

9. Who wrote “Heidi”?
,10. What little girl was changed 

into gold by her father’s greed?
ANSWERS

1. In Boston. The first soldier to 
fall was Crispus Attacks, a Negro.

2. Thomas Jefferson.
3. The Pacific Ocean.
4. Death Valley in California.
5. The Indians. It means “Thun

der of Waters.”
6. Minnehaha.
7. The butcher, the baker, the 

candlestick maker. By Mother 
Goose.

8. Rip Van Winkle’s and Sleep
ing Beauty. * ./'j

9. Johanna Spyri.
10. Marigold, the daughter of

King Midas. ' \
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Sunkus Lietuvnacių Kelias
L

Platus, ilgas mūs vežimas, 
Kaip šventas mūsų troškimas 
Fašizmui šventai tarnauti,— 
Bolševizmą užkariauti !

Tikslą pasiekt kad pavyktų, 
Kad mūs protas nesunyktų,— 
Stengiamės mes melų gauti, 
Vežimą šmeižtų prikrauti.

Faktus imam iš šipynų, 
Kriminalių Jan Voltynų; 
Kur tik kokį brudą gaunam,— 
Savo vežiman mes kraunam!

Sudėtas čia sunkus darbas 
(Visas mūsų proto skarbas!) : 
“Mulkiai,” “žiopliai,” “idijotai,” 
Grigaitinio mokslo šmotai,— 
Kmitų pletkai, Zujų zaunos, 
Šimučių kolionės slaunos, 
Ir faktai michelsoniniai, 
Ir perkūnai stilsoniniai.

Ant tų faktų mūs lobyno, 
Vožiam žinias iš Berlyno, 
Mūs Ancevičiaus rašytas, 
Von Gobbels’o užsakytas.

Na, vežimas jau prikrautas! 
(Rezultatas geras gautas). 
Į kelionę, vyrai, traukini,— 
Bolševizmą užkariaukim!

Ratus smala pašmeravę, 
Hitlerinės drąsos gavę,— 
Visi savo jėgas būrkim, 
Prieš kalną vežimą stumkim.

Oi, sunki, sunki kelionė!
Tai tikra, sakau, karionė... 
Mat, prieš kalną užvažiuoti, 
Ne taip lengva, kaip meluoti.

Visi ščyrai dirbti griebiam: 
Stumiam, traukiam, kiek pajėgiam! 
Bet... vežimas lyg prikepęs, 
Arba sunkiu švinu tapęs!

Gyslos tempias’, kaulai braška, 
Keiksmai plinta, seilės teška; 
Linksta silpnos mūs kelienos,—

. Girgžda, braška Grigo jienos. 
Piktai plūstas’ naujieniniai,

Gyvačiuojas’ vienybiniai;

(Feljetonas Eilėmis)
Šandarokai šaukias’ vado, 
Maikio Tėvas — špyga bado!

Pribuvo dar viens atstovas 
(Švento Rašto jis žinovas!), 
Kuris esąs- kavalierium, 
Dėvi atbulu kalnierium.

Ar gal Dievas viską rėdo?... 
O gal velnias įsisėdo!?—
Šaukim greičiau “Draugo” štabą, 
Tepašventina, nelabą!...

Prunskis keikdam’s poteriuoja, 
O Šimutis krapyluoja, 
Nurodymais Švento Rašto,— 
Velnią iš vežimo krapšto!

Nerimauja vienas ponas, 
Mūs vyriausias generolas: 
—Kas čia juokus iš mūs daro? 
Visus iš kantrybės varo!
—Šitaip, ponai, nebus nieko... 
Mes neturim gana vieko 
Tiek melų į kalną traukti.
Turim talkos kur nors gauti.

Mūs vyriausias generolas 
(Plikas, mažas, drąsus ponas!) 
Garsiai suspiegė, suriko: 
“Aukso mintis man įstrigo!!! 
“Klausykit, bendrai vežimo, 
Aš priėjau išvedimo:
Kad apgaut tamsūnu gaują,— 
Turim imti kryptį naują!

“Smetoniniai fašistiečiai, 
Ir tautiniai sandariečiai, 
Taipgi broliai katalikai, 
Ir mes draugai cicilikai,— 
Būkim visi DEMOKRATAI, 
Tai pradės suktis ir ratai!”

Girgžda, trata mūs vežimas; 
Dingo jau nusiminimas;
Prie tikslo iš lėto brankiam,— 
Hitlerinę giesmę traukiam...

Bet, va, tarsi, Dievas baudžia...
(Pikta dvasia, mat, nesnaudžia!) 
Kaip ten buvo ar nebuvo— 
Važis už tiesos užkliuvo!

Ir vėl, matote, nelaimė. 
Mus apėmė strošna baimė: 
Priedangos skraistė suplyšo, 
Hitlerinės iltys kyšo...

Paulius.

rinių nacių.
Nežinau, kodėl taip įvyko 

su mūsų kuopa—,sulyg prane
šimu iš centro, bet turime su
sirūpinti ir su naujais metais 
pradėti tvarkingiau vesti kuo
pos reikalus.

Čia noriu draugiškai primin
ti ne tik LLD 44-tos kuopos 
nariams, bet ir kitiems pažan
giems lietuviams, kad baigda
mi senus metus visi susikuop- 
kime po Lietuvių Literatūros 
Draugijos stogu: seni nariai 
privalo visi pasimokėti užvilk
tas duokles, o visi kiti progre
syviai .žmonės susirašyti į 
draugiją naujais nariais 1942 
metams. Glauskimės visi po 
demokratine pastogia L. L. 
Draugijoj, kad apsisaugoti 
nuo fašistinių audrų, lietų ir 
visokio brudo.

Lietuvių Literatūros Drau
gija būdama kultūrinė ir daug 
metų kovodama prieš visokią 
reakciją ir kruvinąjį fašizmą 
užsitarnavo didelės pagarbos 
demokratine pastoge L. L. 
Literatūros Draugija pasiryžus 
viskuo gelbėti šiai šaliai vado
vybėje prezidento Roosevelto 
apsiginti nuo visokių užpuoli
kų, kas norėtų pavergti mūsų 
šalį, kaip dabar žiaurieji ja
ponai.

Taigi manau, kad baigdami 
senus metus ir belaukdami 
naujųjų, visi kuopos nariai 
privalo ne tik pasimokėti sa
vo užvilktas duokles, bet ta
me dideliam bankiete pasi
stengti gauti kuo daugiau nau
jų narių į draugiją 1942 me
tams.

Tuomi mes atitaisytumem 
nors dalinai, o gal ir su geru 
kaupu 
bėgyje

Taip 
gai!

Sveikinu visus “Laisvės” 
skaitytojus su naujais metais 
ir linkiu matyti didžiausią 
pergalę demokratiniam fron
te

savo nerūpestingumą 
senųjų metų.
ir padarykime, drau-

prieš kruvinąjį fašizmą.
J. M. Karsonas.

Newark, N. J
Sietyno Choro Metinis 

Koncertas
Sietynas rengia savo meti

nį koncertą sausio 24 dieną, 
tai yra, šeštadienį, bendrai su 
rusų choru. Sietynas nusitaręs 
parodyti savo svečiams dar 
daugiau naujenybių dailės 
srityje, negu jis yra parodęs 
iki šiol. Be lietuviškų liaudies 
dainelių, dalyvauja ir didysis 
rusų choras su rusų liaudies 
dainomis-melodijomis.

Dar daugiau, rusai turi pui
kią šokikų-šokikių grupę, kuri 
meniškais šokiais prilygsta ba
letui. Tai jau koncertas bus 
vienas šauniausių, kurį verta 
bus pamatyti, pasigėrėti ir pa
sididžiuoti tuomi, ką mūsų 
choras ir rusai gali sugebėti.

Koncertas 
svetainėje ir 
vai. vakaro.

Ne tik visi
jame dalyvauti, bet ir padėti 
choriečiams jų darbuose, glau
džiau kooperuodami šiose 
mums visiems liūdnose karo 
dienose. Bendrai visi nugalė- 
sim sunkumus.

;■

įvyks Lietuvių 
prasidės 7:30

ir visos turime

Albinas.

Lowell, Mass.
Kaip Mes Užbaigsim Senus 

metus ir kaip Pradėsim
Naujuosius?

Lowellio Lietuvių Piliečių 
Kliubas pirmų metų savo gy
vavimo rengiasi užbaigti se
nuosius metus ir pasitikti nau
juosius su didelėm iškilmėm.

K aip jau daug 
žinoma, kad seniau 
Lietuvių Darbininkų
tos Kliubas ir per daug metų 
veikęs apŠvietos darbe, per
eito vasario 8 dieną persiorga
nizavo į Lowellio Lietuvių Pi
liečių Socialį Kliubą ir tapo 
įkorporuotas kovo 25 d., 1941 
metais.

Nors Piliečių Kliubas dar 
nėra nei metų senumo? tačiau

kam yra 
gyvavęs 
Apšvie-

jam gerai sekasi ir yra vis- 
kuomi tvirtesnis už savo pirm- 
takūną. Naujasis kliubas taip
gi yra jau keletą kartų pasi
rodęs gražiais parengimais ir 
daug gerų darbų visuomenės 
labui.

Svarbu ir tas pažymėti, kad 
Piliečių Kliubas gražiai nusi
teikęs vieningai veikti ir gel
bėti šiai mūsų šaliai bendrai 
su kitomis demokratinėmis 
šalimis: Anglija, Sovietų Są
junga ir Chinija kovoti prieš 
bjaurų demokratijos priešą; 
prieš fašistinį frontą, kurį su
daro hitlerinis nacizmas, mus- 
soliniškas fašizmas, japonų 
samurajų hirohitiškas impe
rializmas ir jųjų vasalai, kaip 
Finliandija, Rumunija ir kiti 
fašizmui parsidavėliai.

Šie senieji—1941 metai bu
vo baisiai skaudūs demokrati
nėms šalims, kuomet jas už
puolė nebežvėriški, bet pasiu
tiški žmonijos priešai.

Nelengvesni bus ir naujieji 
metai, nes nelengvas bus prie
šų pergalėjimas ir jų visiškas 
sunaikinimas. Tam turėsime 
visi apsijungti, daug pasišvęs
ti ir nepaisant ant sunkių au
kų, su didžiausiu pasiryžimu 
kovoti.

Geresniam apvienijimui vie
tinių demokratinių spėkų ir 
užbaigimui senųjų metų ir pa- 
sitikimui naujųjų, Lietuvių Pi
liečių Kliubas bendrai su IWO 
rengia labai puikų bankietą su 
šokiais, gruodžio 31 d., sma
gioj svetainėj, 361 Bridge St., 
—“Odd Fellow’s Hall.” Tai 
bus vakarienė skanios kalaku
tienos su visokiu paįvairini
mu pilnoj išteklėj iki pirmos 
valandos naujųjų metų—1942.

Tai bus graži sueiga anti
fašistinės visuomenės, čia bus 
pareikšta daug gražių minčių 
ir apart visko turėtų būt su
teikta gera parama kovai 
prieš fašizmą. Mes tikimės 
turėti daug vietinės publikos 
ir nemažai svečių iš kitur, tad 
dalyvaukime visi tame nepa
prastame senų metų p.askuti- 

■ niam vakare ir pirmoj valan- 
. doj naujųjų metų.

Bent Dabar Pasitaisykime!
Apart visų didelių ir svar

bių darbų, mes turim būtinai 
pasitaisyti bent su naujais me
tais ir susirūpinti Lietuvių Li
teratūros Draugijos vietinės 
kuopos reikaluose. Turiu min
tyje susirinkimų ir narinių 
duoklių sumokėjimo klausimą, 
šiame klausime mūsų tarpe 
yra didelis apsileidimas.

Ir tas dedasi be galo svar
biame momente, tada, kada ši 
organizacija mums pažan
giems žmonėms yra ir ateityje 
bus nepavaduojamai reikalin
ga demokratiniam kultūriniam 
fronte; ne tik lietuvių išeivi
joj, bet ir nuteriotos senos tė
vynės kraštui, kuomet bus ap
valytas nuo patrakusių hitle-

Haverhill Mass

Orkestrą
d. ALDLD 85 
surengus ban- 
Kliubo svetai-.

ALDLD 85 Kuopos Bankietas 
ir Kas Kaltas, kad į Bankietą

Nepribuvo
Lapkričio 22 

kuopa turėjo 
kietą L. P. G. 
nėję.

Kadangi šis bankietas buvo 
rengiamas naudai medikalės 
pagalbos Sovietų Sąjungai, 
tai kaip kurie lietuviški Hitle
rio šalininkai varė agitaciją 
tarpe vietos lietuvių prieš da
lyvavimą bankiete. Kas reiš
kia, kad jie darbavosi Hitlerio 
naudai. Tačiau vietos susipra
tę lietuviai nepaisė Hitlerio 
šalininkų priešingos agitacijos, 
ir. skaitlingai dalyvavo ban
kiete. Taipgi turėjom skait-

lingą svečių reprezentaciją ir 
iš kitų miestų, kaip tai: iš 
Lowellio, Lawrence’i 
cestęrio, Milfordo, 
Nashua, N. H.

Ypač draugai 
labai skaitlingai 
šiame mūsų bankiete. Už tai 
mes draugams lowelliečiams 
anksčiau ar vėliau atlyginsim 
tuom patim.

Svečiams baigiant užkan
džiauti, buvo perstatytas drg. 
M. Kazlauskas iš Boston, 
Mass., pasakyti tam momen
tui atatinkamą prakalbą. Jis 
savo kalboj apibrėžė dabarti
nį hitleriškų fašistų surengtą 
žmogžudišką užpuolimo ka
rą, ant Sovietų Sąjungos ir ki
tų tautų.

Kadangi hitleriški žmogžu- 
dos fašistai daro nuožmiausi 
puolimą ant Sovietų Sąjungos, 
tai raudonarmiečiams ginant 
savo tėvynę, ir sykiu visų 
žmonių laisvę, daugiausia te
ko nukentėti, ir jiems yra rei
kalinga tuoj autinė pagalba.

Drg. M. Kazlauskas baigda
mas savo kalbą, padarė į sve
čius atsišaukimą, kad paauko
tų kiekvienas pagal savo išga
lę dėl raudonarmiečių ' medi
kalės pagalbos. Į tą jo atsi
šaukimą visi svečiai atsiliepė 
labai prielankiai, ir nuošird
žiai aukavo sekami: V. ir A. 
Račkauskai $25.00. Po $11.00: 
P. ir M. Yocumskai ir A. P. 
Dambrauskas. Po. $10.00: A. 
Beržilionis, S. Benkus, 
Baublis. Po $5.00: M. ir 
Meškiniai, F. J. Repšys, 
Milford, Mass.). S. ir O. Pil- 
suckiai, A. J.
Masevičius, V. Kancevičius, J. 
ir L. Saulėnai, J. Kibildis. Po 
$2.00: J. ir E. Kvedaravičiai, 
P. ir A. Galiniai, W. J. čiu- 
lada. P. Pečiukonis $1.25.

Po $1.00: J. Skliutas, Ig. 
Klimauskas, A. Velčiauskas, 
J. Kancevičius, A. Vilkaus- 
kiutė, A. Subačius, O. Ačienė, i 
E. Radzevičienė, M. Kazlaus
kienė, 1g. Aidikonis, V. Vil- 
kauskas, B. Gumauskas, J. 
Blažonis, A. Butėnas, P. Iva
nauskas, M. Dovidonis, A. 
Račkauskas, J. Šilanskas, G.1 
Kalaus, K. Melnik, P. Kuz- 
minchiuk. Po 50c.: J. Stanči
kas; S. Penkauskas, F. Greš- 
ka, C. Ku j utis. Po 25c. J. Riz- 
gelis, J. Gecevičius A. Kaz
lauskas. Smulkiais 20c. ir 
$7.00 su nepažymėtais auko
tojų vardais. Nes per skubotą 
aukų pridavimą, ir draugei A. 
Račkauskienei vienai užraši- 
nėjant aukotojų .vardus, nebe- 
suspėta 
vienam, 
šom tų 
žymėta

Bankiete suaukauta $155.20. 
Sekančią dieną po bankieto 
aukavo sekami: A. Večkys 
$2.00. Po $1.00: A. Majaus
kas ir J. Karpavičienė. Viso

io, Wor-
Bostono ir

lowellieciai 
dalyvavo

M. 
(iš

Navickas, J.

pažymėti vardus iki 
Už tai mes atsipra- 

aukotojų, kurių nepa- 
vardai.

Jums Tikrai Reikės
LIKERIŲ IR VYNŲ

Visų

mtCMvtM DlVlUMCS

"Spectal

Naujų Metų Šventei
plačiai žinomų likerių yra labai nužemintos kainos mūsų krautuvėje.

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

nusipirkti už taip žemas kainas.
TIKRAI VIRKITĖS VYNUS IR LIKERIUS IŠ

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

ir geriausios kokybės likeriai.

PASINAUDOKITE ŽEMOMIS KAINOMIS

Mums nėra leistina skelbt žemas kalnas, tačiaus mūs kainos 'yra daug1 žemesnės 
už reguliares kainas. Ateikite ir persitikrinkite, taipogi mūsų Kaliforniški Vynai gero 
skonio ir žemos kainos. Pirkite likerius kaipo naujų metų dovanas savo draugams, 
nes jiems tikrai patiks Ir jums nereiks rūpintis ar patenkinote dovanom, nes likeriai 
kaipo dovanos tikrai! bus įvertinti. / ,

CĄLVERT THREE FEATHERS And
WILSON 
CARSTAIRS

SHENLEY
GOLDEN WEDDING Many

SEAGRAMS ANCIENT AGE Many
MoreOLD OVERHOLT GREEN RIVER

MT. VERNON OLD SHENLEY BONDED

Manhattan Liquor Store yra didžiauši&s, labiausia patikimas ir žemiausios 
likerių ir vynų kainos Williamsburghe

Tel. EVer^reen 74645L. 886

jmwiwaOBRWw: i i"-!! f'

surinkta aukų $159.20.
Nuo bankieto liko pelno 

$78.67. Sykiu $237.87. Pridė
jus ALDLD 85 kp.
$50.00 ir Laisvės Choro auką 
$20.00, tai raudonarmiečių 
medikalei pagalbai tapo su
kelta $307.87.

Kadahgi bankiete nepasiro
dė orkestrą, ir svečiai.negavo 
pasišokti, tai vietoj to, buvo 
pakviestas drg. J. Skliutas 
(iš Worcester, Mass.) pasa
kyti prakalbėlę. Jis savo trum
poj kalboj apibrėžė dabarti
nę Lietuvos žmonių vargingą 
padėtį po hitleriško fašizmo 
priespauda.

Kuomet aš pirmininkauda-

auką

mas pranešiau svečiams, kad 
nebus šokių, kaip kad buvo 
garsinama, nes nepribuvo or
kestrą, tai tarpe svečių pasi
rodė nepasitenkinimo bankie- 
tu. Ir kai kurie bankie
to rengėjam darė išmetinėji
mus, kad, girdi, mes neduo- 
dam publikai, arba mūsų pa
rengimų lankytojams to, ką 
prižadam.

Dabar, kas buvo kaltas, 
kad bankiete nepasirodė or
kestrą, ir ar ji buvo nusam
dyta? Dalykas yra ve kame: 
Aš, 
m o 
kad

būdamas bankieto rengi- 
komisijoj ir žinodamas, 
mums bus reikalinga tu- 
(Tąsa 5-me pusi.)

*
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WATERBURY, CONN
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN 
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn,

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
Penkių Kavalkii Orkestrą Šokiams
Specialiai prisiruošę priimti svečius

NAUJŲ METŲ VAKARE

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.
Linkime Laimingų Naujų Metų 

Bridgeporto Lietuviams

federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-8779.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

1

b

Robert Lipton
GIFT

701 Gr<
Brooklyn,

DEAN
15 Jewel* . . . $247S

CAMBRIDGE
15 Jewel* . . . $2975

PATRICIA
17 Jewols

i i AIRIU
17 [owols . . . $297*

Apart kitko didelis pasirinkime (engimu dtuutų, 
nešiojimui ir laikymui namuose



r

Antradienis, Gruod. 80, 1941

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Manila, gruod. 28. — Jungtinių Valstijų ginkluotos 

jėgos Tolimuose Rytuose šiandien išleido šį pranešimą:
Kol Manila nebuvo paskelbta atviru miestu, buvo 

pastebėta, kad japonai nebandė iš oro atakuot civilius 
įrengimus bei pastatus.

Bet kai tik amerikinė armija ir apsigynimai nuo 
priešų orlaivių tapo ištraukti iš Manilos, tuoj japonų 

lakūnai užpuolė bombarduot, pataikydami į visokius 
civilius įrengimus ir pastatus, tiltus, vienuolynus, baž
nyčias, biznio įstaigas, gyvenamus namus ir kt.

Manila jau nebus užtemdoma naktimis. Šiąnakt 
per visas naktis ateityje Manila bus apšviesta.
Šiąnaktinis Pranešimas

Priešai daro didesnį spaudimą iš pietų rytų. Mūsų 
kariuomenė narsiai priešinasi. Mažai atmainų tėra 
šiaurinėje dalyje Luzon salos.

Mūsų priešlėktuvinės kanuolės nušovė žemyn bent 
tris bombinius priešų orlaivius. Mūsų bombininkai sėk
mingai pataikė į transportinius japonų laivus Davao, 
Kalėdų naktį. Yra žinoma, kad vienas priešų transpo- 
tas liko nuskandintas.

Washington, gruod. 28. — Karo departmento prane
šimas šiandien sakė:

Filipinų Sritis: Tik palyginamai nesvarbios kautynės 
įvyko visuose frontuose Luzon saloje. Japonai iškelia 
didelį skaičių pastiprinimų sau apygardoje Damortis, 
prie Lingayen Įlankos. Priešai ir toliau smarkiai vei
kia iš oro.

ir

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, gruod. 28. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido tokį pranešimą:
Naktį gruod. 27 į 28 d. mūsų kariuomenė visais fron

tais vedė mūšius su priešais.
Vienoje dalyje pietiniai-vakarinio fronto mūsų ka

riuomenė pagrobė 250 trokų, 20 automobilių, 20 moto
rinių dviračių, vieną amunicijos sandėlį ir kiekį ?kitų 
įrengimų ir maisto.

Dalys sovietinės kariuomenės viename sektoriuje 
pietiniai-vakarinio fronto įtūžusiai kovojo prieš vokie
čius, sėkmingai pažygiavo pirmyn ir užėmė eilę apgy
ventų vietų.

Kaimo B gyventojai, ginkluoti šautuvais, suėmė kiek 
vokiečių ir dalyvavo mūšyje.

Pasėkoje dviejų dienų kovos, mūsų kariuomenė vie
noje dalyje Leningrado fronto pagrobė 18 vokiečių kul- 
kasvaidžių, 5 artimesnio šaudymo kanuolės, per 100 
šautuvų, 700 minų, 3,000 granatų, 25,000 kulkų ir su
naikino daugiau kaip 500 oficierių ir kareivių.

Gruodžio 27 d. buvo nušauta žemyn 8 vokiečių or
laiviai. Sovietai prarado 6 orlaivius.

Tą pačią dieną buvo numušta žemyn 7 vokiečių orlai
viai Maskvos kaimynystėje.

JAPONAI NUTRENKTI 
ATGAL WORCESTER, MASS

$

• Penktas puslapis

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

karo laimėjimą ir sunaikinimą 
hitlerizmo.

Visiems draugams, 
skaitytojams, visiems 
jams, laimingų Naujų

visięms 
kovoto- 
Metų! z

ir men- 
labai 
prieš

prieš tą pavojų. Ohio Lietu
vių Vienybės Konferencijos 
Komitetas rengia platų, masinį 
mitingą, kuris įvyks pirmadie
nio vakare, sausio 5 d., Lietu
vių Svetainėje, 6835 Superior 
Ave. Kalbėtojais bus: Apskri
ties Teisėjas Stanley L. Orr, 
nuo Civilio Apsigynimo Komi
teto, Dr. J. T. Vitkus nuo vie
tos lietuvių ir “Laisvės” re
daktorius A. Bimba iš Brook-

Filipinai, gruod. 29. - Uni
ted Press, amerikinė žinių 
agentūra, praneša, jog Fili
pinų Skautai ir reguliarė 
Amerikos kariuomenė nu
trenkė atgal japonus, kupė 
stengėsi įsiveržt iš Tayabas 
provincijos į Batangas pro
vinciją, apie 50 mylių į pie
tų vakarus nuo Manilos, sa
ko United Press.

Pranešimai Iš Kitur
En- 
šo- 
To-

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 31 d., 8 v. v., 29 

dicott St., Aido Choras rengia 
kius, pasitikimui Naujų Metų,
dėl Worcesterio ir iš apylinkės lie-* 
tuviai paremkite Aido Chorą. Da
lyvaukite parengime. Bus užkandžių 
ir gėrimų. Taipgi gera orkestrą Šo-

• kiams. Kom. (305-307)

MONTELLO, MASS.
Metinis Bankietas ir laukimas 

naujų 1942 metų įvyks trečiadienį, 
gruodžio 31 d., Liet. Taut. 
Svet. Pradžia 7 v. v. įžanga 
Bus muzika, dainos, gėrimai 
SiČią įžangą. Kviečia Liet.

amo Draugovė.

Namo 
$1.00. 
už tą 
Taut.

(305-307)

HUDSON, MASS.
Vakarienė ir šokiai pasitikimui 

Naujų Metų. Rengia L.D.S. 66 kp., 
gruodžio 31 d., 9:30 v. v. HLP 
Kliubo Svetainėje. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Šokiatns gros rusų 
orkestrą iki anksti ryto. Kviečia
me dalyvauti, užtikrinam, kad links
mai praleisite laiką. (305-307)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia puikų balių 

Naujų Metų Vakare, gruodžio 31 d. 
Piliečių Svet., 3rd ir South Sts. Pra
džia 8 v. v. įžanga 25c. šokiams 
gros gera orkestrą. Turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
vietinius ir iŠ apylinkės lietuvius 
dalyvauti, linksmai susitikti naujus 
metus. Kom. (305-307)

Katalikų, tautininkų 
ševikų vadovybės yra 
sunkiai nusidėjusius 
Amerikos lietuvius. Jų patai
kavimas naciams, jų ryšiai su 
Berlynu per tokius niekšus 
Ancevičius, jų, pronaciška pro
paganda per paskutinius še- 
šius mėnesius pakenkė Ameri
kos lietuvių geram vardui.

Jos negali būti ir nėra iš
tikimos Amerikai ir tam vi
sam žmonijos reikalui, už ku
rį milijonais Sovietų Sąjun
gos, Didžiosios Britanijos, 
Chinijos ir Amerikos žmonės 
galvas guldo įvairiuose karo 
frontuose.

Tik peržvelgus kalbėtojų 
sąstatą galime spręsti, kad 
mitingas bus platus, įvairus, 
kuriame bus galima išgirsti, 
kaip ištikrųjų dalykai dedasi 
pasaulyje, kaip vieningai ginti 
mūsų šalį nuo fašistinių už
puolikų ir kaip reikia remti 
demokratines šalis, kariaujan
čias prieš hitlerizmą ir tuomi 
prigelbėti mūsų 
nei pasiliuosuoti 
riško hitlerizmo. 
ba yra autorius
Jo parašyta knyga 
Klasių Kovos Amerikoj”, yra 
jau atspausdinta anglų, rusų 
ir gal kitose kalbose.

Todėl nėra abejonės, kad 
prakalbos bus žingeidžios, pa
mokinančios ir naudingos.

—J. N. S.

Paketbuką” gavo
Ayer St.,

pagelbėjo 
šios drau- 
Kvedaravi-

o kiti po mažiau.
Viršminėta suma pinigų 

pasiųsta Lietuvių Ko- 
Medikalei Pagelbai 
Sąjungai, Brooklyn,

$307.87 
mitetui 
Sovietų

nega-

atva-
Petri-

Tos vadovybės—tokie Tys- 
liavos, Stilsonai, Michelsonai, 
Grigaičiai, šimučiai ir Pruns- 
kiai—giliai savo širdyje tebe- 
trokšta hitlerizmui laimėjimo. 
Tą galima 
ir kalbų.

Viskas, 
kad dabar 
jus į karą
Ii taip viešai ir atvirai nacių 
propagandos biuro nuodus šin- 
kavoti savo skaitytojams ir 
pasekėjams, kaip k^,d jie da
rė prieš gruodžio 7 d.

spręsti iš jų raštų

kas pasikeitė, tai 
jie, Amerikai įsto- 
oficialiai, nebega-

Tų srovių tos vadovybės tu
rėtų pasitraukti ir užleisti vie
tą švariems, nuoširdiems žmo
nėms, kurie iš įsitikinimo pa
dėtų Amerikai laimėti šitą ka
rą.

Cleveland, Ohio
A. Bimba Kalbės Cleveland© 

Masiniam Mitinge
Kad nušviesti pavojų, kuris 

gręsia mūsų šaliai nuo fašis
tinės Ašies ir kad suvienijus 
visus lietuvius vieningai kovai 
kartu su Amerikos liaudimi

senajai tėvy- 
iš po barba- 

Draugas Bim- 
kelių knygų.

Istorija

Haverhill, Mass.
/

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
rėti orkestrą, tai susitikęs drg. 
S. Penkauską (iš Lawrence, 
Mass.), Haverhillio L. P. G. 
Kliubo svetainėje, lapkričio 9 
d., paprašiau, kad jis parva
žiavęs į Lawrence, matytų B. 
Petrikiaučių Jr., ir paklaustų 
pas jį, ar jis negalėtų sudary
ti orkestrus ir pagrajyti mūsų 
bankiete. S. Penkauskas su
tiko tai išpildyti. Bet ar išpil
dė? Jis visai nematęs B. Pet- 
rikiaučiaus.

Lapkričio 13 d. prisiuntė 
sekančio turinio laišką: “Drg. 
A. Dambrauskas, Haverhill, 
Mass. Mielas drauge, muzi-

kantai sakė grajys vakarienėj 
trys.” Po kuriuom jo paties 
pasirašyta.

Aš aplaikęs tokį pranešimą, 
skaičiau esant teisingu, ir ma
niau, kad orkestrą yra nusam
dyta.

Bet laike bankieto paaiš
kėjo, kad S. Penkauskas mus 
suvylė, duodamas neteisingą 
pranešimą apie orkestrą ir da
linai pakenkė mūsų parengi
mui. Ir už tai mes jam 
lim tarti ačiū.

Lapkričio 30 d. buvo 
žravę į Haverhillį B.
kiaučiaus tėvai, kad pabarus 
mane' už neteisingą apie jųjų 
sūnų pranešimą . bankiete pir
mininkaujant. Kam, girdi, aš 
pasakęs, kad jųjų sūnus bu
vęs’apsiėmęs grajyti, bet visai 
nepasirodęs. Girdi, jųjų sūnus 
iš anksto jau buvęs apsiėmęs 
lapkričio 22 d. grajyti Law- 
rencio Moterų. Kliubo baliu
je.

Jeigu mano pranešimas bu
vo neteisingas, tai kaltinkite 
ne mane, ale S. Penkauską, 
nes jis mus suvylė.

Draugė E. Finenkienė buvo 
prisiuntus iš Floridos dovaną, 
labai puikiai savo rankom pa
darytą moterišką “paketbu- 
ką.” Padaryta virš $10 dėl 
raudonarmiečių medikalės’ pa-

gelbos. 
Jennie Avens, 17 
Haverhill, Mass.

Laike bankieto 
aptarnauti svečius 
gės ir draugai: E.
čienė, P. Benkuvienė, O. Ačie- 
nė, E. Radzevičienė, O. Dege- 
siuniutė, J. Glaveckienė, O. 
Pilsuckienė, O. Pečiukonienė, 
V. Pečiukoniutė, M. Degesiu- 
nienė, J. Masevičius ir A. S. 
Kazlauskas. J. Jurgelevičiūtė 
daug darbo įdėjo padarydama 
labai puikius bankieto apgar
sinimus. Daug priklauso ban
kieto pasekmingumas drau
gams P. ir M. Yocumskams. 
Nes jie turėjo daugiausia dar
bo iki prirengė dėl bankieto 
visu valgius ir kas daugiau 
buvo reikalinga. Tikietų pla
tinime draugė M. Yocumskie- 
nė pralenkė visus kitus, nes 
išplatino 34, J. Masevičius 26,

Komisijoj surengimui ban
kieto dirbo draugės: M. Yo- 
cumskienė, A. Račkauskienė 
ir A. P. Dambrauskas. Visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
prisidėjot bent kokiuo savo 
darbu prie bankieto pasek- 
mingumo, ir visiems bankiete 
dalyvavusiems, taipgi drg. M. 
Kazlauskui už pasakytą pra
kalbą, dalyvaujant mūsų ban
kiete, o draugei E. Finenkie- 
nei už prisiųstą puikią dova
ną, varde ALDLD 85 kp., ta
riam širdingai ačiū.

A. P. Dambrauskas.

F. W. Shalins Į
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 -
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Tel.: Market 3-4196
Dabar Rodomas!

‘General Suvorov’
Rusijos Didvyris Kuris 

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

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

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

| Sumner-Hart Liquor Stored
bl32a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.g

Padėkavonės Dienos ir Kalėdą šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai L*

K. ir N. KULBOKAI |
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm^ 

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais. '

AIDO CHORAS 
rengia** 

ŠOKIUS
Pasitikimui Naujų Metų

Trečiadienį

Gruodžio (Dec.) 31
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 ENDICOTT ST., 
WORCESTER

Šokiai nuo 9 vai. vakare 
iki 2 vai. ryto.

Aido

O

ĮŽANGA 50c.

Choras kviečia visus 
dalyvauti.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

metinis susirinkimas įvyks sausio 2 
d., pas O. Mikolajūnienę, 49 Hazel 
St. Kviečiame drauges dalyvauti ir 
išgirsti raportą iš gero veikimę 
1941 m. Taipgi atsiveskime naujų 
narių. Pradėkim naujus metus su 
skaitlingu atsilankymu į metinį su
sirinkimą. — J. K. Navalinskienė, 
Sekr. (306-1)

! Tel. STagg 2-0783
Į NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA į
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

I Le VANDA.
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

PRISTATOME Į NAMUS.
Telefonais EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

t Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.Clement Vokietaitis

' 337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Rheingold Extra Ory Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN

S CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Jg JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

I M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Parėm Yra Skaniausi

Ė-

LV£*BELL BAKING COB?-

1113 ML Vernon St

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

Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

Philądelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

HARTFORD, CONN.
Svarbus pranešimas. Laisves Cho

ro repeticijos įvyks 30 d. gruodžio, 
155 Hungerford St., 8 v. v. Visi na
riai dalyvaukite, nes yra svarbu 
prisirengti prie operetės. — J. Kaz
lauskas, Rašt.

LOWELL, MASS.
Lietuvių Piliečių Kliubas rengia 

Turkių Vakarienę, gruodžio 31 d., 
vakaras prieš naujus metus. Pra
džia 8 v. v., 361 Bridge St. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės daly
vauti, turėsime progą išgirsti gražių 
dainų, kurias sudainuos E. Chižiū- 
nas. (306-307)

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLenmoro 5-6191

SO. BOSTON, MASS.
Linksmas parengimas laukiant 

Naujų Metų įvyks trečiadienį, gruo
džio 31 d., 8 v. v. 376 Broadway. 
Rengia ALDLD moterys ir Liet. 
Am. Piliečių Kliubas. Gera muzika 
šokiams, skanūs užkandžiai ir links
mybes iki valios. Kviečiame visus 
jaunus ir senus. Rengėjai, (305-307)

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

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

ir parems

) UNION um '
S

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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainai.

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

i mi mi

' ■ J

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia vakarėlį 

užbaigt senus metus ir sulaukti nau
jus. įvyks gruodžio 31 d., 7:30 v. v. 
Labor Lyceum Svet., 15-17 Ann St., 
Harrisone. Turėsime skanių valgių 
ir gėrimų. Bus gera muzika šo
kiams. Prašome vietinių ir iš apy
linkės dalyvauti, linksmai praleisti 
laiką. (306-307)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių j 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 
STOKES
St., Brooklyn

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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.

THimur
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Antradienis, Gruod. 30,

c

Jaunieji Surengė 
Šaunu Bankietą

LDS jaunimo kuopos su
ruoštame bankiete sutikti sve
čius, LDS Jaunimo Konferen
cijos dalyvius, turėta apsčiai 
gražios publikos, daugiausia 
jaunimo, duota graži progra
ma ir įvalias labai gerų, sko
ningai paruoštų vaišių. Ban
kietas įvyko gruodžio 27-tos 
vakarą, “Laisvės” salėje.

Vakaro programoj dainavo 
Stasys Kuzmickas, svečias de
legatas ir dainininkas iš She
nandoah, Pa., ir jaunutė broo- 
klynietė dainininkė Ruth Si
mas. Vienas ir kitas buvo su
tikti entuziastiškai—iš abiejų 
publika prašė daugiau dainų.

Programos vedėjas Jonas 
Ormanas pakvietė Keistutį 
Michelsoną, LDS Jaunimo Ko
miteto pirmininką, pakalbėti 
apie jaunimo veiklą. Keistutis 
trumpais bruožais supažindino 
bankieto dalyvius su konfe
rencijos tikslais ir atsiekimais. 
Konferencija, sakė jis, paža
dėjo visokeriopą paramą 
Jungtinių Valstijų valdžiai 
mūs kovoje prieš užpuolikus, 
viso demokratinio pasaulio 
priešus. Jis nurodė, kad tom 
svarbiom pareigom LDS mo
bilizuos mases Amerikos lietu
vių jaunimo ir kad tai mobili
zacijai patarnaus įtraukimas 
kuo daugiausia jaunimo į 
LDS.

Populiariu reikalavimu dar 
buvo iškviestas Juozas Saka
las iš Chicagos, bet jis užbai
gė kalbų programą sveikini
mu dalyvių ir pareiškimu, kad 
jaunieji per dieną daug kalbė
jo, tad užbaigtuvėse nori pa
likti daugiau laiko asmeniš
kom pažintim-pasilinksmini- 
mui tarpusavyje ir su bAnkie- 
to svečiais. Taip ir padaryta. 
Linksmos dainos ir šokiai tę
sėsi iki gerokai po pusiaunak
čio, nors ir tuomet atrodė ne
miela skirstytis namo, šis be
ne buvo pirmas toks šaunus iš 
jaunimo surengtų bankietų.

B. D.

sužinoti.

“Kuo-

pavadinimu labai

Mi-

laidoja-

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

atsisvei-
K. Pet-

ir mai- 
garsus, 
dūmai, 
pradė-

įdo- 
Mia- 
47th

Kp. užrašų seki*.,
J. Kovas.

kempėj 
buvęs 
prad
ui atęs

susisiekti. Jis pats ar kas apie jį 
^Įiote, prašau kreiptis šiuom antra
šu: Antanas Rudis, 63 Scholes St., 

(305-307)

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Dienraščio “Laisvės*’ suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Į -PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Karolio Janavičiaus. 

Paskutiniam laiku gyveno Bridge
dr t, Conn. Turiu reikalą su juom

Brooklyn, N. Y

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

Vasario 1 February
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare;

R. Mizara Užgautas 
Automobilio

“Laisvės” redaktorius R. 
žara, grįžtant iš darbo pereito 
penktadienio vakarą, einant 
skersai kelią, Maspethe, buvo 
smogtas automobilio ir par
trenktas ant šaligatvio. Pribu
vęs ligoninės gydytojas susiu
vo žaizdą. Dar vis randasi gy
dytojo priežiūroj, bet yra vil
ties pilnai pasveikti. Pasilsė
jęs per šventadienį, pirmadie
nį jau atėjo darban.

Arti 5 Tūkstančiai 
Liuosnoriy Armijai

Nuo gruodžio 8-tos, pirmos 
dienos po Japonijos atakų ant 
Jungtinių Valstijų, iki gruod
žio 28-tos popiečio New Yor- 
ko mieste įstojo Jungtinių 
Valstijų karo tarnybai 5,752 
liuosnoriai. Iš jų 2,900 įstojo 
armijon, o 1,852—laivynan.

V... Šventėmis stojančių skaičiai 
sumažėjo, tačiau ir pereitą 
sekmadienį* dar 50 aplikantų 
atėjo raštinėn, 39 Whitehall 
St., ir 20 iš jų buvo priimti.

A A Marijona Albavičiūtė (Pe
trai Genė) Namainų kaimo, Suvalkų 
gub., pajieškau Viktorijos Greblau- 
niūtčs, Adomo Linka vs moteriškė, 
(Viktorija Linkienė). Atvažiavus iš 
Lietuvos pas vyrą j Pittsburgh, Pa. 
(Soūthsidėj). Turiu ką svarbaus 
pianešti. Prašau atsišaukti po se
kamu antrašu: Mrs. Marijona Pet
ra i tienė, 409 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. (301-307)

Šeštas puslapis

NowYorko^/aSgfcrJinjos

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

SKELBKITES “LAISVĖJE

GERESNIS SKONIS

i#

by Pepsl-Cola

Sklokininkų “Socialistų” 
Prakalbos

Nedėlioję, gruod. 28, Liet. 
Piliečių Kliubo salėje, skloki- 
ninkai buvo surengę, kaip jie 
sakė, “svečiui iš Europos”, 
prakalbas, žmonių, įskaitant 
ir ne jiems priklausančias ave
les, prakalbose buvo apie 100. 
Prakalbas atidarė ir joms pir
mininkavo ponas, save drau
gu vadinantis, Ant. Žilinskas. 
Pirmiausiai buvo perstatytas 
kalbėti ponas J. Stilsonas. Jo 
kalbos tema buvo: “Ham & 
Eggs ir Demokratija”—arba, 
kad būti geru demokratu, tai 
dar neužtenka valgyti kumpį 
su kiaušiniais, o reikia siektis 
stilsoniškos “kultūros”, lanky
tis sklokiškose prakalbose ir 
t. t. Pagal J. Stilsoną, demo
kratija esanti netobula, nes 
Stilsonas negalįs užsiauginti 
storo, raudono sprando, o tu
rįs pasitenkinti tokiuo, kokį 
jis dabar turi.

Toliau citavo Fr. Biddle 
pareiškimą apie pilietiškas tei
ses, prie tos citatos prikerg
damas Tarybų Lietuvos prezi
dentą—Paleckį. Paleckis bu
vęs Lietuvos diktatorius.
Stilsono tolimesnės kalbos at
rodė, kad Paleckis buvo kartu 
ir Vokietijos ir Italijos dikta
toriumi. O Rusijos diktatorius 
būsiąs šiame kare sunaikintas, 
tik reikią sekti sklokišką 
“mokslą”. Pas Hitlerį demo
kratijos nesą, nes ten su ham 
&eggs neduodama sklokiško 
mokslo siektis. . .

Antras kalbėtojas, - Januš
kis, kalbėjo kiek rimčiau, nes, 
kaip jis sakėsi, esąs buvęs 
Lietuvos Seimo nariu. (Deja, 
nepasakė, kuriais metais ir ko
kio Seimo p. Januškis buvo 
nariu). Taipgi buvęs 6 mėne
sius koncentracijos 
(kokioj —■ nepasakė), 
Franci jo j iki pat karo 
žios ir abelnai buvo 
kiek vargo.

Pon. Januškis sakė:
met 1929 m. visam pasaulyj 
buvo krizis, tai Vokietijoj to 
krizio nebuvo; karas prasidė
jo dėl Dancigo klausimo; Vo
kietija Hitlerio buvo taip ap- 
vienyta, kad kiekvienas vo-

Iš

Choras Pirmyn su Dainomis Išlydi Mirusią 
Narę; K. Petrikiene Kalbės ant Kapy

Katrina Viltrakiūtė-Talan- 
dzevičienė, apart veiklios na
rystės kitose pažangiose orga
nizacijose ir jų nuoširdaus rė
mimo, buvo meno mylėtoja ir 
narė Choro Pirmyn, Great 
Necke. Atėjusiems ją išlydėti 
ligoninėn, apgailestaujantiem, 
kad jiems nepadės dainuoti, 
choristams Katrina prasitarus:

“Jeigu aš negrįšiu jums pa
dėti dainuoti, tai jūs man pa
dainuosite.”

Sužinoję apie Katrinos mir
tį, choristai ant greitųjų susi
tarė išpildyti velionės pagei
davimą, atvažiuoti iš Great

New Masses Balius Turės 
Militarišką Atspindį

žymaus amerikonų žurnalo 
New Masses metinjs Naujų 
Metų sutiktuvių balius turėsiąs 
karo laikų atspindį savo pro
gramoje ir puošmenose, o 
taip pat ir publikos atžvilgiu.

Kadangi žurnalo balių pu
bliką visuomet sudarydavo 
daugiausia jaunimas, kurio 
dabar labai daug yra unifor
mose, New Masses pasiuntė 
daug bilietų ŪSO raštinei iš-, 
dalinimui kariams, marinin- 
kams ir jūreiviams, švenčių 
atostogomis atsilankiusiems 
miestan. Perkant bilietą kai
na yra 99c.

ir fabri- 
valdžios tęsinys...” 

Januškis (atsi- 
pasako-

kietis, tai karo mašinos dalis; 
Vokietijos socialistai nepaten
kinti dabartine tvarka ir lau
kia laiko, kada jie galės įvyk
dyti Vokietijoj revoliuciją 
(kokie tie “socialistai”, apart 
nacių, gali būti Vokietijoj— 
nepasakė) ; Vokietijoj dabar
tiniu laiku ekonomine padėtis 
prasta...”

Apie Lietuvos padėtį pon. 
Januškis sakė: “Lietuva iki 
1926 m. buvo demokratinė; 
usurperio Smetonos režimas 
buvo geresnis už tarybinę san
tvarką; Smetonos valdžia ne
buvo fašistinė, ji buvo tik ca- 
ristinės dvarininkų 
kantų
Toliau pon. 
prašau—“draugas”) 
jo, kad nors rusai daug gero 
Lietuvoje padarė, bet tas ge
ras jam nepatinka, kaip esą, 
nepatikę ir Lietuvos žmonėms, 
nes, svarbiausiai, iš dvarinin
kų ir fabrikantų atiminėjo 
turtus ir apkrovė juos mokes
čiais.

Škirpa ir kiti lietuviai hitle
rininkai buvęs geri patrijotai, 
jie visaip gelbėjo Hitleriui, 
kad išvijus rusus iš Lietuvos 
būtų galima paskelbti Lietuvą 
“nepriklausoma”. Tik visa bė
da, kad Hitleris juos apvylė 
ir netoleravo tos škirpiškos 
“nepriklausomos” Lietuvos.

Buvo renkamos aukos. Su
rinkta, rodos, kaip sakė pirm., 
$15.65. Kokiam tikslui ėjo tos 
aukos—neteko

Kalbėdamas apie demokra
tijų laimėjimą šio karo pon. 
Januškis sakė: “Anglija ir 
Amerika, padedamos kitų de- 
mokbrrt.. . valstijų laimės šį 
karą. Anglija ir Amerika ir 
kitos demokbrrt. . . nugalės 
Hitlerį.”

Ponas Stilsonas perskaitė 
vieną iš Atlantiko konferenci
joj prez. Roosevelto ir Chur- 
chillo priimtą 8-nių 
apie tautų 
pavadino, 
ir priėmė 
prakalbos
nes, klausydamiesi 
ir skirstydamiesi buvo be ūpo.

Dalyvis.

punktų 
apsisprendimą ir jį 
“mūsų rezoliucija”, 
kaipo tokią. Tuomi 
ir užsibaigė, žmo- 

prakalbųx

Necko padainuoti jos šerme
nyse gruodžio 29-tos vakarą, 
Bieliausko koplyčioj, 660 
Grand St., Brooklyne. Tai ne
paprastai gražus choristų atsi- 
nešimas į savo mylimą, vertin
gą narę.

Prie Katrinos kapo 
kinimo kalbą pasakys 
rikiene.

K. Talandzevičienė 
ma antradienį, gruodžio 30-tą, 
2 vai. po pietų, Alyvų Kalne
lio kapinėse, Maspethe. Velio
nės draugai ir pažįstami, ku
riems galima, prašomi daly
vauti laidotuvėse.

Nesaugoma Apsauga 
Pridūmavo Stotį

James Goldstein, detekty
vas, važiuodamas Canarsie 
subv.e su algų pinigais F. Me- 
yersono Trouser firmai,} 1 
,Grattan St., netyčia išmetė iš 
rankos maišelį su turtu 
šelis paleido 3 šūvio 
o traukinyje paplito 
Išsigandusios moterys
jo spiegti, keleiviai traukinyje 
ir 3rd Avė. stotyje springti 
dūmais.

Pagaliau išsiaiškino, kad' 
trenksmas ir dūmai įtaisyta 
apsaugai algų, kad išgązdinti 
it pravyti plėšikus. Prietaisas 
veikia maišelį sutrenkus.

Nauji Metai Su 
Aido Choru

Susitikite 1942 metus su Ai
do Choru, Laisves salėje, taip 
kaip ir kitais metais, kur link
smai praleidote laiką, čia su
sirenka daug jaunimo, ir sve
tainė skamba su gražiom dai
nom ir juoku.

Įžanga šiemet 50c. (su tak
sais). Pradžia 8:30 vai. vaka
re, gruodžio 31-mą, seredoj. 
Bus visokių valgių, gėrimų ir 
šokiai 
čiaus 

prie Jurgio Kazakevi- 
orkestros.

Iki linksmo pasimatymo!
Aidiete.

Ruošia Smagy Vakarą
Pirmas metinis LLD 1 kuo

pos pasilinksminimo vakarėlis 
įvyks sekmadienį, sausio 11 d., 
7 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėj.

Vakarėlis bus vienas iš pui
kiausių. Muzika grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius, 
todėl mylintieji šokti nesigai
lėsite atsilankę. Moterys pa
gamins skanių užkandžių, tu
rėsim ir gėrimų. Taigi, Čia 
bus proga 
draugiškai pasikalbėti, 
čia, 
0

gėrimų.
pasilinksminti ir

Kvie-
Rengimo komisija.

Žiemy Daugiau Plinta 
Limpamos Ligos

Pereitą savaitę Brooklyne 
padaugėjo susirgimai difteri- 
ja, kokliušu, skarlatina, ty
mais ir plaučių’uždegimu, šios 
visos yra viens kitam perduo- 
damos-limpamos ligos, visuo
met plinta daugiau žiemomis, 
kada žmonėm būna viduje, 
gauna mažiau saulės ir tyro 
oro, taipgi nusišaldo ir tuomi 
numažina savo atsparą ligoms.

“Sąjungininkai Kovoja 
Už Laisvę”

Tuo 
mus, ilgas judis rodomas 
mi Teatre, 6th Avė. ir 
St., New Yorke.

Pats įdomiausias paveikslo 
branduolys perstato hitlerinin
kų įsiveržimą į Lenkiją,- na
cių žiaurumus, kaip penkta- 
kolonistai išdavė naciams savo 
priešus, o naciai juos sušau
dė. Kaip hitlerininkai suėmė 
tūkstančius jaunimo ir varo į 
Vokietiją dirbti prie verstinų 
darbų. Ir kaip vokiečiai užė- 

,mė Belgiją ir kitas Europos 
| valstybėles.

Baisus reginys matosi vo
kiečių orlaiviams užpuolus ir 
bombarduojant Londoną. Bom
ba nupuolus ant namo su- 
griauja jį visai arba uždega, 
jame būnančiam žmogui nė
ra vilties gyvam išlikti. Daug 
matosi sugriautų namų ir žmo
gui būtų sunku surasti tą vie
tą, kurioje stovėjo jo namas.

Štai 
adresas:

‘LAISVĖS’ METINIS
BAN KIETAS

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

I...Į f.

j Vietos ir importuo- 
£ tos degtines ir vy- 
$ nai, geriausių bra- 
sf vorų alus ir ėlius. 
> Kada būsite Brook- 

lyne, užeikite susi
ję pažinti.

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

Grožis - Jį Tėmijant 
Eksperto Akimis

Mos visi mylime grožį ir 
kiekvienas tame turime savo 
pasirinkimą. Tačiau retatn 
kam iš mūsų teko progos spe
cialiai grožį studijuoti ir išsi
auklėti visapusišką grožio pa
žinimą. šį sekmadienį, sausio 
4-tą, turėsime progos savyje 
tą žinybos šaką papildyti Lie
tuvių Meno Sąjungos ruošia
moje prof. Vytauto Bacevi
čiaus paskaitoje, kuri bus te
moje “Grožis ir Muzikos Kū
ryba.” Tai bus ypatingai di
delės svarbos paskaita visiems 
norintiems arčiau pažinti me
ną^ ir abelnai kultūrintis.

Paskaita įvyks Liet. Am. Pi
liečių Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia ly
giai 3 vai. po pietų. Įžanga 
25c.

IDS 1 Kuopos Nariu Žiniai
L.D.S. 1 kuopos susirinki

mas ketvirtadienį, sausio 1 
diena, 1942, nebus laikomas. 
Tą dieną pripuola Naujų Me
tu šventė.

Kuopos metinis susirinki
mas įvyks antradienį, sausio 6 
dieną, Laisvės svetainėj, 
Lorimer Str. Pradžia 7 :30 
vakare.

Nariai, dalyvaukite 
skaitlingiausiai. Valdyba
duos raportą iš 1941 m. kuo
pos veikimo. Taipgi yra ir 
daugiau svarbių reikalų. Atsi
veskite ir naujų narių įrašyti

419

kuo 
iš-

Aprūpino Žaislais
Policijos ir Gaisragesių De

partmental anksti prieš Kalė
das surinko iš žmonių 327,000 
atliekamų žaislų, policistai ir 
gaisragesiai savo liuoslaikiais 
juos permaliavojo, pertaisė ir 
Kalėdomis tais žaislais aprū
pino vaikučius tų šeimų, ku
rios neturi ištekliaus žaislams 
pirkti.

TŪKSTANČIAI
NAUDOJA JĮ
KAS METAI 

PALENGVINIMUI
MUSKULŲ SKAUSMO

JOHNSON’S

RED CROSS
PLASTER .

DAUGIAU GĖRIMO

Į LORIMER RESTAURACIJA 7
t ANTANAS BARZDA, Savininkas
| 417 LORIMER ST. -Laisvė,- Namo BROOKLYN I

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
'Stiliaus.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.F

i
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 

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

NAUJŲ . METŲ ŠVENTEI

415 KEAP ST.
6R.OOKLVN. N.Y.-UCJSW 

TEL. EV. 7-2060
X. STRUMSKI3

U
SVM. OU>

Qt. 2.42
Pt 1.24

BLEHDLD- 6 V 
20* 4 YRS.0L6 
t O* l> YftS.CKD 

2.39 |.24 
Qt. Ft

STORE
inc

SEAGRAM
CALVERT
CARSTAIRS
OLD OVERHOLT

Imperial
$2-5

Pt. $1.66

Visokių 
Rūšių 
Vynų

Importuotų
Degtinių

$ GREEN STAR BAR & GRILL®
LIETUVIŠKAS KABARETAS

U Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
® TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviai
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

l MATEUŠAS SIMON AVILIUS $
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508




