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O visgi pasirodė, kad Ame
rikos militariniai strategai ne
buvo ant kojų. Jie nedakaina- 
vo Japonijoj karinio pajėgu-
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dvarų per- 
oficieriams,

Visų karų istorija parodo, 
kad daug sveikiau priešo jė
gas perkainuoti, negu neda- 
kainuoti. Geriau manyt, kad 
jis yra stipresnis, negu atrodo, 
ir tam pasirengti.

Dėl Rekordo.
Į Naujos Brošiūros.
’ Rašo A. BIMBA

Kad' Japonijos imperializ
mas prilips liepto galą, kad 
jis bus šiame kare sutriuškin
tas, tai niekas neabejoja. Bet 
tas mūsų šalies nepasiruošimas 
dabar pusėtinai kaštuoja. Ja
ponijos militaristai gali girtis 
gana rimtais laikinais laimėji
mais.

. Buvo rašoma ir kalbama, 
kAd keturių metų Japonijos 
karas Chinijoj visai išsėmė jos 
spėkas, kad jos visa ekonomi
ja laikosi tiktai kaip ant vištos 
kojos.

Iš to supratimo išplaukė A- 
merikos karinis nepasiruoši
mas Pacifiko Vandenyne. Nei 
Hawaii, nei Filipinai, nei sa
los Guam ir Wake nebuvo 
pestingai apginkluota.

Kokių išvadų prieita# tebe
laikoma slaptybėje. Gal ir pa
siliks slaptybėje iki po karo.

Tačiau, kaip “Izviestijos” 
išsitaria, lai būna visam svie
tui aišku, kad bus sudarytos 
tokios sąlygos, jog Vokietija 
niekados daugiau nebegalės
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Gal ir tiesa, kaip kolumnis- 
tas Raymond Clapper teigia, 
kad šis kraštas dar tik 20 
nuošimčių savo pajėgumo te
kariauja. Tik dvidešimts nuo
šimčių pramonės tegamina ka
rinius pabūklus.

t . Kas gi trukdo pakinkymą
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Svarbiausia problema šian

dien prieš visą žmoniją yra 
pilnėti karą prieš Vokietiją, 
'aponiją ir Italiją. Tam turi 

,oūti paaukotos visos spėkos.
Bet yra ir kita problema, 

taipgi labai svarbi. Būtent: 
Kas bus po karo?

Šis klausimas irgi jau seniai 
diskutuojamas. Apie tai kal
bėta Ghurchillio ir Roosevelto 
pasitarime prieš kelis mėne
sius ant jūrų.

Dabartinėse diskusijose Wa
shingtone tarpe Churchill ir 
Roosevelto ir Maskvoje tarpe 
Stalino ir Edeno taipgi buvo 
bandoma atsakyti į šį klausi
mą.

Gręsia Tiesioginis Pavojus 
Manilai; Japonai Sutelkė 

300,000 Armijos Filipinuose

NACIAI LIETUVOJ 
NUSIMASKAVO

Sovietai Atkariavo Kere ir 
Theodosiją Krime; Kitur Irgi 
Atgriebė Svarbius Miestus

!Manila, saus. 1. — Japonai Manilos ir atkakliai ginasi, 
su didžiomis jėgomis tankų, 
kanuolių ir orlaivių briau- 
jasi artyn Manilos, Filipinų' 
sostinės. Įvairiuose punk
tuose japonų laivai iškėlė 
krantan dar daugiau savo 

__ _ _ kariuomenės. Skaičiuojama,
sukurti naują pasaulinį gaisrą. Į kad dabar japonai turi jau j

Amerikiečių komanda jau 
išsiuntė laivais daugelį su
žeistų kareivių iš Manilos.

Manilai gręsia tiesioginis 
pavojus, nes japonai su mil
žiniškai didesnėmis jėgomis 
atakuoja amerikiečius.

karo reikalams viso mūsų ka
rinio pajėgumo?

Skersai kelią stovi pramo
nės karaliai ir finansieriai. Jie 
dairosi ir pirmiau plaušosi, 

doleris skamba.
Ta mūsų pelnu paremta 

ka baisiai brangiai kaš- 
’ tautos opiausiems inte

resams.

■

Hitlerio pastumdėlis Juo
sta Tysliava užsirekorduoja 
(“Vienybėj” gr. 26 d.), kad 
Jau labai seniai jis kalbėjęs 
už Amerikos ėjimą į karą.

x Tas tiesa, bet tik pusiau.
1941 metų geg. 9 d. sa-

gazietoje Tysliava šaukė: 
manome, kad Amerika 

eiti į karą dabar.”

et tai buvo gegužės mė- 
Lietuvoje buvo tarybinė 
rka. Tysliavai ta san- 

baisiai nepatiko. Jis 
kad Amerikos ginklai 
tų” Lietuvą iš tos san- J ; *
atėjo birželio mėnesio 

a. Hitleris paskelbė ka
lą So vietams. Hitlerio barba
riškos gaujos užplūdo ir sunai
kino Lietuvą.

Tysliava ramiai atsiduso. 
Jam tas labai patiko. Ir nuo 

(Tąsa 5-tam pusi.)

daugiau kaip 300 tūkstan
čių armijos Filipinuose.

Amerikiečiai ir filipinie
čiai, komandoje generolo 
MacArthuro, įsitvirtino 
naujoj, trumpesnėj apsigy
nimo linijoj skersai visos 
Luzon salos i šiaurius nuo c

Tokio, saus. 1. — Japonai 
skelbia, kad jiem telieką tik 
20 mylių pasiekt Manilą.

Berlynas be jokio patvir
tinimo sako, kad japonai 
vietomis randasi jau tik už 
4 mylių nuo Manilos.

Manila, gruod. 31. — Amerikiečių komanda Filipi
nuose šiandien anksti išleido tokį pranešimą:

Japonai su didelėmis jėgomis grumiasi pirmyn iš 
šiaurių ir pietų (Luzon saloje). Priešų bombininkai 
smigikai iš oro faktinai kontroliuoja kelius. Japonai 
vartoja didžius daugius tankų ir šarvuotų automobi
lių. Mūsų linijos yra stumiamos atgal.

JAPONŲ PASIGYRIMAS BE PAGRINDO
Pasakojimai, būk priešai nuskandinę vieną Jungti

nių Valstijų naikintuvą ir du submarinus gruod. 26- 
28 d., yra visai be jokio pąmato.

KARINIAI JAPONŲ LAIVAI TIES ALASKA
Rytinis Pacifikas: Įžiūrima, kad yra Japonijos ka

rinių laivų arti Kodiako (amerikinės salos prie Alas- 
kos). Dėl to yra įspėti visi Amerikos prekiniai laivai.

\ (Tąsa 7-me puslapyje)

LIETUVIAI JAUNUOLIAI SOVIETUOSE SVEI
KINA AMERIKOS LIETUVIU JAUNIMĄ

Kuibišev, SSRS, gruod. 
30. — Jaunieji lietuviai So
vietų Sąjungoj kovoja pir
mose eilėse už mūsų 
Lietuvos išlaisvinimą 
hitlerinių pavergėjų, 
siunčia šiltus Naujų

sveikinimus jauniesiems lie
tuviams Amerikoje.

Mes linkime jums džiaugs
mo ir laimės naujaisiais 
metais, kuriais bus padary
tas galas Hitleriui ir vi
siems tarptautiniams gengs- 
teriams.

BIELIAUSKAS 
Sekretorius Lietuvių Jau
nuolių Komunistų Sąjungos

šalies
nuo
Jie

Metu Centro Komiteto, v

Hitleris Jau Nežada Stalinas Sveikino Krimo
Laimėt per Metus Karžygius

Kuibišev; — Stalinas pa
siuntė šiitus sveikinimus 

i Sovietų komandieriams ir 
Raudonajam Laivynui, ku- 

įrie atkariavo nuo vokiečių 
krewTbievI kkd SVarbų mies.^ Kęrčą ryti-

Berlin. — Hitleris nauja
metiniuose pareiškimuose 
savo armijai ir gyventojams 
dabar jau nežadėjo laimėt; 
karą ateinančiais, 1942 me-i 
tais ir ] 
padėtų naciams “dar sunke
sniuose mūšiuose” prieš So- . . , . , _.A
vietus šiais metais. Jis sakė, 7? my’
kad žieminės rusų kontr-,at- 
akos “turi būt ir bus nie
kais paverstos.”

(Pernai savo kalboj Nau-! 
jų Metų dienoj Hitleris drą
siai užreiškė: “1941 metai 
atneš mums galutiną laimė
jimą didžiausios pergalės 
visoj vokiečių istorijoj.”)

niame smailgalyje Krimo 
pusiausalio, ir Theodosiją.

lių į vakarus nuo Kerčo. — 
Tam padaryt raudonarmie
čiai iš Kaukazo persikėlė 
per jūrų siaurumą atgal į 
rytinę Krimo dalį.

Dabar sovietinės jėgos 
toliau žygiuoja į vakarus 
linkui Sevastopolio miesto 
su didžiąja laivyno stovyk
la, Krime.

Stalinas pareiškė: “Kri- 
mas turi būti visai paliuo- 
suotas nuo vokiečių įsiver- 

nuskandino dar keturis ja^ želių ir nuo jų pastumdėlių, 
ponų laivus su kareiviais.1 rumunų ir italų.”

Batavia. — Rolandų Ry
tines Indijos submarinai

Kuibišev, SSRS, gruod. 
30 d., per Londoną. — Jau 
daugiau kaip penki mėne
siai Lietuvos žmonės vaito
ja po padu Hitlerio bandi
tų. Per savaitę kitą iš pra
džios tie įsiveržėliai slėpda
vo tikruosius savo veidus ir 
šiek tiek susivaidydavo, mė
gindami gaut savo pusėn 
tuos, kurie pasiduotų jų vi- 
liūgystėms. Bet netrukus 
visi Lietuvos žmonės pama
tė, kokius nagus suleido ta 
šaika tironų ir prispaudėjų 
į lietuvių kūną. Įsakymais 
iš Berlyno tapo uždrausta 
lietuviams dainuot net ne
kalčiausias tautines lietu
vių dainas. Vokiečių fašis
tai laiko ‘revoliucine daina’ 
net “Oi, varge, varge, var
geli mano,” ir kuriuos iš
girsta ją bedainuojant, tai 
baudžia kalėjimu.

Šalies širdis yra pilna 
sielvarto ir kaiYčių.

Mūsų kūdikių veideliai 
sunyko ir pasidarė sausai- 
rimti, kaip kokių senių.

Lietuvos žmonės vaikščio
ja nuleidę galvas, bet su 
kietais sugniaužtais kumš
čiais.
TŪKSTANČIUS LIETU
VIŲ ĮKALINO; ŠIMTUS

SUŠAUDĖ ’
Daugelis tūkstančių lietu

vių vyrų ir moterų tapo su-, 
mesta į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas. Šim
tai Lietuvos žmonių sušau
dyta.
UŽDARĖ LIETUVIŲ UNI
VERSITETUS IR MOKS

LŲ AKADEMIJĄ
Pagal įsakymus Loses ir 

jo lėkajų,. tapo uždaryti 
Kauno ir Vilniaus Univer
sitetai. Dauguma jų studen
tų liko deportuoti į Vokie
tiją, priverstinam darbui, o 
likusieji gyvena bandau j an
čių, skurdžiausiu gyvenimu. 
Vokiečių fašistai uždarė net 
Mokslų Akademiją, kuri 
buvo įsteigta laimingomis 
Tarybų Lietuvos dienomis 
ir kurią žmonės taip gerbė 
ir brangino.
NEVALIA LAIDOT AR 
MELSTIS BE VOKIEČIŲ

LEIDIMO
Dabar Lietuvoje negali

ma palaidot nė vieno miru
sio be vokiečių vyriausybės 
leidimo. Bažnytinės pamal
dos aprėžtos, o kai kuriuose 
apskričiuose visiškai už
draustos.
Kūdikių Globos Namai Pa

versti Saliūnais Nacių 
Oficierių

Kūdikių lopšelių įstaigos 
ir kindergartenai-mokyklos 
jaunučiams vaikams —tapo 
išardytos ir uždarytos, o 
jų patalpos paverstos galiū
nais fašistų oficieriams ger
ti.

PLĖŠIA IR APGAUDINĖ
JA LIETUVIUS

Fašistiniai apgavikai iš
leido savus pinigus Lietu
vai — ostmarkes. Tuomi jie 
palengvino sau apiplėšinėt 
mūsų kraštą. Kišeniai vo
kiečių oficierių ir kareivių 
kimšte prikimšti tų popie
rinių jų pinigų-ostmarkių, 
ir ko dar neužgrobė godieji 
vokiečių valdininkai, tai 
faktinai uždyką supirkinėja 
jų kariškiai. -

Ginkluoti fašistai įsiver
žėliai siaučia po miestus, 
miestelius ir kaimus, pieš
dami iš gyventojų viską, 
pradedant nuo šiltesnių 
drabužių ir baigiant gele
žinėmis durų klemkomis.

Trys šimtai 
vesta vokiečių
o jie pavertė dirbančius 
valstiečius savo
SUDEGINO RAŠTUS GE

RIAUSIŲ LIETUVOS 
POETŲ, MOKSLININKŲ 

IR RAŠYTOJŲ
Vokiečių fašistai nuož

miai niekina, persekioja ir 
kankina lietuvius prieš- 
fašistinius rašytojus ir vi
suomenininkus. O žydus 
jie pasmerkė begailestin- 
gam išnaikinimui. Už pasi
rodymą gatvėse, vos tik be
temstant, žmonės mirčia 
baudžiami.

Naciai užgrobė daugumą 
lietuviškų knygų iš viešųjų 
ir mokyklinių knygynų. Jie 
sudegino raštus Janonio, 
Žemaitės Cvirkos, Salomė
jos Neries, Paleckio, Ru- 
siacko, Liūdo Giros, filoso
fo Vidūno ir kitų žymių lie
tuvių rašytojų, mokslininkų 
ir laikraštininkų.

Fašistiniams barbarams 
pasirodė nepakenčiamas net 
didysis lietuvių poetas Duo
nelaitis, kurio eilėraščiais 
lietuviai gėrėjosi jau dau
giau kaip du šimtai metu. 
Jie neišsiteko net Duonelai
čio poema “Keturi Metlai- 
kiai,” o ši poema buvo giliai 
gerbiama senojoj Vokieti
joj ir išversta į daugelį eu
ropinių kalbu. Ją naciai, tie 
“geltonplaukiai bestijos/’ 
taip pat sudegino.

Vokiečių fašizmas nusi
ėmę ir numetė savo kaukę. 
Lietuvos žmonės dabar ma
to jo šlykštų, mulkišką. go
dų snukį. Jie yra draskomi 
kruvinais to fašizmo na
gais.
Lietuvos

mas
Kuom

gali atsakyt kraugeriams 
įsiveržėliams, kurie taip 
slegia jų laisvę ir smaugia 
pačią jų gyvybės sielą?. Lie
tuviai tegali atsakyt tiktai 
begailęstinga kovą. Ir mū
sų žmonės jau teikia, mik
lina savo jėgas ir mobilizuo-

žmonių Atsaky- 
Tiem žvėrim
Lietuvos žmonės

i

Sovietai Supliekė 17 Vokiečių Divizijų 
Kalugos Srityje; Užmušė 20,000 Nacių

to, raudonarmiečiai paėmė 
nelaisvėn tūkstančius nacių 
ir pagrobė daugybę karo 
pabūklų.

Tuo pačiu laiku Sovietai 
atgriebė nuo vokiečių dide
lę geležinkelių stotį Tichi-

Maskva.— Raudonoji Ar
mija atkariavo nuo vokiečių 
Kalugą, stambų miestą ir 
geležinkelių centrą, už 100 
mylių į pietų vakarus nuo 
Maskvos. Tuom žygiu sovie
tinė kariuomenė supliekė ir
atgal nuvijo septynioliką novą, už kelių mylių į šiau- 
nacių divizijų, viso 255 tū- rius nuo Kalugos, o Lenin- 
kstančius kariuomenės. !grado fronte atkariavo

Bėgdami vokiečiai paliko stambų geležinkelių mazgą 
20,000 užmuštų saviškių ir.Novy kiriši, 58 mylios į pie- 
kurkas daugiau sužeistų. Beitų rytus nuo Leningrado.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, gruod. 30. — Sovietų išleistas specialis pra

nešimas šiandien sakė:
Sovietų kariuomenė Kaukazo fronte gruod. 29 ir 30 

d., išvien su Juodosios Jūros Laivyno jėgomis, persikė
lė (per jūros siaurumą) Į Krimo pusiausalį, ir po at
kaklių mūšių užėmė miestą ir tvirtovę Kerčą, taipgi 
ir Theodosiją (prieplaukos miestą).

Maskva, gruod. 31. — Sovietų Žinių Biuras vidunak
tį išleido sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė gruodžio 30 d. eilėje fronto dalių 
nugalėjo vokiečių pasipriešinimą, žygiavo pirmyn ir 
užėmė tam tikrą skaičių vietų, tarp kurių yra miestai 
Kozelsk ir Ugorkį-Zavod.

GENERALIS PROKURORAS ATSIŠAUKIA I 
FABRIKANTUS NEATMEST DARBININKŲ 

. TIK TODĖL, KAD JIE NEPILIEČIAI
Washington. — Jungtiniu 

Valstijų general is prokuro
ras Biddle atsišaukė į fab
rikantus r kitus samdyto
jus, kad nemėfytų iš darbo 
ir neatsisakytų samdyt iš
tikimų Amerikai žmonių, 
kurie nėra šios šalies palie
čiai.

Biddle sak‘ -
“Daugelis tekių ‘svetim

šalių’, išmestų iš darbo, tu
ri dabar sūnus tarnaujan
čius mūsų aimiioie ir lai
vyne. Tarp tų, kurie mirė 
kovodami prieš viliūgiškus 
japonų užpuolimus ant Ma
nilos ir Perlu Uosto, buvo 
vyrai šitokiais vardais: 
Wagner, Petersen, Monze, 
Bossim, Mueller ir Asmus
sen.

(Tąsa 7-me pusi.)

Prežid.

50 Biliony Dolerių Bus 
Išleista Ginklam per 

Metus, Sako Roosevelt
Washington. — Ateinan

čiais valdiškais metais Jun
gtinės Valstijos išleis karo 
pabūklų dirbimui 50 bilionų 
dolerių, tai pusę visų meti
nių įplaukų šioje šalyje, 
kaip sakė prez. Rooseveltas 
pasikalbėjime su laikraščių 
atstovais. Prezidentas pa
reiškė, jog Amerika turi 
pagamint daugiau karo rei
kmenų, negu Vokietija, Ja
ponija ir Italija sykiu.

Kur tie pabūklai bus 
siunčiami ir vartojami, ne
galima iš anksto žinoti; pa
vyzdžiui, gal Amerikoje pa
statytas tankas bus varto
jamas Rusijoj, gal Filipi
nuose, o gal Sovietinio Si
biro pusiaūsalyje KamČat- 
koje ar kur kitur. Prez. 
Rooseveltas pastebėjo, jog 
Kamčatka būtų labai pa
ranki pozicija (veiksmams 
prieš Japoniją).

Parama Auto. Darbinin
kam, Kai Fabrikai Bus Per

taisomi Tankam ir kt.
Washington.

Rooseveltas žadėjo, kad val
džia duos paramos tiem au
tomobilių darbininkam, ku
rie liks be darbo tuo laiku, 
kada automobilių fabrikai 
bus pertvarkomi gamint or
laivius ar tankus.

1 ——          .—— ...„n  - n. II. — 

ja savo valią tai kovai. Gy
venimas ar mirtis — tai tik 
vienas pasirinkimas Lietu- vo sake: 
vos žmonėms, kaib ir vi
soms laisvę 
tautorųM . • , n m ■■ ■

Jonas Marcinkevičius, mėt galutiną pergalę.”

SOVIETAI TIKISI LAI
MĖT ŠIEMET

London. — Čia girdėtas
Sovietų radijas iš Kuibiše-

“1942 metais mes turėsi- 
mylinčioms me išvyt visus iki vienam 

vokiečius iš Rusijos ir lai-
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Nuoširdus Ačiū!
Negalėdami atsakyti laiškais į mūsų 

draugų ir prietelių sveikinimus, prisiųs
tus mums Kalėdų ir Naujų Metų proga, 
šiuomi viešai tariame didelį ačiū visiems 
draugams ir prieteliams už jų pareikš
tus linkėjimus.

Kiekvienais metais, rodosi, tarp mūsų, 
dirbančiųjų prie dienraščio ir mūsų skai
tytojų bei prietelių, užsimezga vis drau
giškesni ir artimesni ryšiai, — ryšiai, 
pagrįsti vienmintiškumu, ta pačia idėja, 
tais pačiais troškimais ir siekimais. Tas 
eina naudon mūsų ‘dienraščiui ir visam 
dalykui, kurį dienraštis atstovauja.

Taigi dar kartą nuoširdi padėka 
siems, mus sveikinusiems!

Maskvos konferencija buvo šaukta, 
kaip dabar paaiški, dar prieš Japonijos 
užpuolimą ant Amerikos ir Anglijos. Bet 
ji negalėjo nepaliesti ir pastarojo klausi
mo. Tuo būdu josios svarba yra dar di
desnė.

Tūli žmonės rųano Maskvos konferen
ciją esant “žemesnio pobūdžio/’ kaip 
Washingtono konferenciją—tarp prezi
dento Roose vėl to ir premjero Churchillo. 
Bet tai nėra tiesa. Maskvos konferenci
ja turėjo tiek pat svarbos, kaip ir ši k6n- 
ferencija. Maskvos konferencijos tari
mai buvo žinomi Washingtonui, o Wash
ingtono — Maskvai.

Kai premjeras Churchillas sugrįš Wa- 
shingtonan ir kai tarp jo ir prezidento 
Rooseveltp pasitarimams bus uždėta ga
lutina antspauda, tai, be abejo, tas bus 
padalyta pilniausioje abiejų konferen
cijų nutarimų dvasioje.

'Smagu, kai demokratiniai kraštai vie
nijasi, — vienijasi ne tik militariniais 
klausimais, bet ir politiniais ateities 
klausimais. Tas teikia vilties visiems pa
saulio laisvę mylintiems žmonėms, kad 
busimoji taika (po hitlerizmo sunaiki
nimo) iš tikrųjų bus teisinga taika, — 
taika, uždaranti vartus tokioms žmonių 
skerdynėms, kokią žmonija išgyvena šiuo 
neramiuoju metu!

USSR

t

Maskvos Konferencija
Dviejų savaičių konferencija, besitęsu

si Maskvoje “prie uždarytų durų,” užsi
baigė. Abi pusės, — anglai ir Sovietai, 
—pripažįsta, kad ji buvo pasekminga, 
kad ji dar glaudžiau apvienijo abi di
džiules šalis —- Angliją ir Sovietų Są
jungą, — bekariaujančias prieš vieną 
bendrą priešą — Hitlerį ir jo naciškas 
jėgas. . ,

Dalyvavęs toje konferencijoje kaipo 
Anglijos delegacijos galva, Anthony 
Eden, padarė sekamą tuo reikalu pareiš
kimą:

“Tie pasitarimai, kurie įvyko draugiš- 
v koje dvasioje, parodė, jog abidvi šalys 

, laikosi lygiai tokių pat pažiūrų į visus 
klausimus kas dėl karo. vedimo ir ypa
tingai kas liečia būtiną reikalą visiškai 
sumušt hitlerinę Vokietiją ir po to pada
ryti tokius žingsnius, kad daugiau visai 
niekada negalėtų pasikartot užpuolimai 
iš Vokietijos pusės.

“Toliau, buvo pasidalinta nuomonėmis 
klausimais, liečiarfčiais pokarinę organi
zaciją taikos ir saugumo, ir tokiu būdu 
gauta daug svarbios ir naudingos me
džiagos tolesniam išdirbimui . daiktiškų 
(konkrečių) sumanymų šiuom reikalu.

“Abidvi šalys yra įsitikinusios, jog šie 
pasitarimai Maskvoje sudaro naują ir 
svarbų žingsnį pirmyn linkui glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp Sovietų Sąjun- 

. gos ir Didžiosios Britanijos.”
J Sovietų vyriausybės oficiozas, “Izvies- 

tija,” taipgi reiškia didelio pasitenkini
mo konferencija, kurioje didžiausi vaid
menį vaidino Anthony Eden, britų užsie
nio reikalų ministeris, ir Juozas Stalinas, 
SSSR premjeras. “Izviestija” rašo:

$

“SSSR ir Didžiosios Britanijos žmo
nės, su kuriais stovi Jungtinės Valstijos 
ir kitų laisvę mylinčių kraštų žmonės, 
po to, kai jie laimės galutiną pergalę ka
re prieš hitlerizmą, niekad neleis dau
giau Vokietijai Įtraukti Europos žmones 
į kruvinąją plėšikiško karo prarają, sėti 
mirtį ir sunaikinimą, arba privesti išti
sus kraštus prie bado, sunaikinimo ir pa
vergimo.”

Taigi šitie paties pono ministerio Ede
no ir Sovietų oficiozo pareiškimai pasako 
labai daug apie pačią konferenciją, josios 
esmę. Konferencija nebuvo sušaukta tik

Žengiant į 1942 Metas
Dauguma žmonių, sulaukusių Naujų 

Metų, daro visokius nutarimus, visokias 
rezoliucijas. Kiekvienas individualas no
ri būti geresnis, negu jis buvo; kiekvie
nas žmogus, taigi, žengdamas į naujuo
sius metus, rįžtasi išvengti tų paklaidų, 
kurias jis darė pereitais metais; jis nori 
būti naudingesnis sau ir savo šeimai ir 
visam savo kraštui, o podraug ir visam 
pasauliui.

Mes čia nekalbėsime apie paskirus 
žmones ir jų rezoliucijas. Mums svarbu, 
kad mes, kaipo tauta, kaipo Amerikos 
gyventojai, šiemet padarytume vieną ir - 
didžiausią rezoliuciją, bežengiant į nau
juosius metus. O toji rezoliucija turėtų 
būti tuokia: Daryti viską, kad šiais me
tais butų nugalėtas mūsų ir visos žmo
nijos priešas — fašistinis banditas, ku
ris simbolizuoja žiauriaūsius 20-to j o 
šimtmečio agresorius — Vokietijos, Ja
ponijos ir Italijos juodąsias jėgas! Dary
ti viską, kad dar 1942 metais būtų įkū
nyta pasaulyje taika, kad sutinkant 1943 
metus mes pasijustume saugūs ir laisvi, 
kad laisvi ir saugūs būtų viso pasaulio 
žmonės, visos tautos!

Šitokia rezoliucija, šitokis nusitarimas 
apima viską, nes jis paliečia kiekvieną 
asmenį ir kiekvieną šeimą, ir kiekvieną 
tautą, ir kiekvieną kraštą! Todėl, jeigu 
visi laisvę ir taiką mylį žmonės griežtai 
nusitars tą pasiekti, tai nėra abejojimo, 
kad jis ir bus pasiektas.

Sutinkame, jog tame nusitariiųe įei
na daug sunkumų ir skerspainių. Kitais 
žodžiais, sutinkame, kad nugalėti tokį 
žmonijos priešą, kaip Vokietija, Japoni
ja ir Italija, nebus lengva. Prisieis mums 
visiems pasiaukoti. Prisieis paaukoti 
daug žmonių gyvybių, daug turtų, daug 
jėgų. Tam būkime pasiruošę. Betgi ži
nokime, kad mes, amerikiečiai, nesame 
vieni. Net jeigu ir mums vieniems — 
vienoms Jungtinėms Valstijoms — tektų 
kovoti prieš tą viską, mes neprarastume 
vilties ir pasirįžimo. Tačiau žinome, kad 
šiandien su mumis stovi viso pasaulio 
laisvę mylį žmonės. Su mumis stovi to
kios didelės (mūsų talkininkės, kaip Di
džioji Britanija, Sovietų Sąjunga, Chini- 
ja! Su mumis stovi pavergtosios tautos 
—daugybė jų. Su mumis stovi milijonai 
žmonių, gyvenančių agresoriškose vals
tybėse. Tie žmonės yra prislėgti. Hitle- 
riaį Mussoliniai, Todžiai ir kiti kalba jų 
vardu, bet jų ir bijosi.

Taigi su mumis
mūsų priešais — palyginti, tik nedidelis 
skaičius žmonių, nors labai ginkluotų, 
nors dar vis labai galingų, gerai prisi- 
ruošusių pasaulį pavergti.

Todėl, nors kova bus sunki, bet ji turi 
būti ir bus mūsų laimėta!

1942 metai bene bus patys sunkiau
sieji, labiausiai sprendžiami metai mūsų 
krašto ir viso pasaulio istorijoje. Kiek
vienas pasirįžkime atlikti savo pareigą, 
kurią ant mūsų uždės mūsų krašto inte
resų gynimas ir civilizacijos priešo fašiz
mo sumušimas!

Tokią rezoliuciją, mūsų nuomone, 
kiekvienas padorus amerikietis tegali pa
daryti žengdamas į 1942-sius metus, o 
paskui ją turi gyveniman vykinti!

visas .pasaulis. Su

s

tam, kad apvienyti abi milžiniškas šalis 
Hitleriui sunaikinti; konferencija lukšte
no visus dalykus, kurie pasireikš po ka
ro; visus taikos darymo metu kilsiančius 
klausimus. Ten buvo, be abejo, paliesta 
ir atskirų tautų susitvarkymas — dides
nių ir mažesnių tautų. Ten buvo tartasi 
ir dėl Balkanų ir dėl Pabalčio ir dėl 
Skandinavijos tautų likimo išsprendimo. 
Visais kausimais, sakoma, konferencijos 
dalyviai pilniausiai susitaikė.

Šiurpulingi 1941 Metų Įvykiai
Žmonijos istorijoj 1941 

'metai pasiliks didžiausių ir 
šiurpulingiausių įvykių me
tai. Barbariški Vokietijos, 
Italijos ir jų talkininkai fa
šistai ir plėšikiški Japoni
jos valdonai iš pasalų už
puolė Sovietų Sąjungą ir 
Jungtines Valstijas ir tuo 
karą pavertė į Antrą Pa
saulinį Karą.

Pavergimas Balkanų 
Kraštų

Rumunijos fašistai ir Bul
garijos išdavikiškas kara
lius Borisas geruoju pasi
davė Vokietijos naciams. 
Balandžio 6 dieną Vokieti
jos nacių mechanizuotos 
jėgos užpuolė Jugoslavijos 
liaudį ir iš Bulgarijos puolė 
didvyriškai k o v o j a n čią 
Graikiją.

Su pagalba penktosios 
kolonos nacių jėgos į porą 
savaičių pavergė Jugosla
viją. Kroatijoj susiorgani
zavo neva to krašto “val
džia” iš Mussolinio šalinin
kų. Į sekančias dvi savaites 
Italijos ir Vokietijos jėgos 
pavergė ir Graikiją.

Bet kova ten nesustojo. 
Kovoja Graikijos liaudis, o 
dar drąsiau kovoja Jugosla
vijos karžygiški partizanai. 
Vokietijos naciai ir Italijos 
fašistai yra priversti laikyti 
Jugoslavijoj per 100,000 ar
mijos kovai prieš partiza
nus. Partizanai valdo tam 
tikras sritis, turi gerai or
ganizuotus armijos būrius, 
kurie sėkmingai mušasi 
prieš mechanizuotas priešo 
jėgas.

Rumunijoj ir Bulgarijoj 
jaučiamas • didelis liaudies 
nepasitenkinimas ne vien 
prieš nacius, bet ir savo ša
lies išdavikiškas valdžias. 
Rumunija daugiau, kaip pu
sę savo armijos paklojo ka
re prieš Sovietų Sąjungą, 
o Bulgarijos liaudies drąsūs 
išstojimai sulaikė išdavikiš
ką jos valdžią nuo atviro 
karo prieš Sovietų Sąjungą. 
Klastingas Užpuolimas ant 
Sovietų Sąjungos ir žiau

riausios Kovos
Hitleris if,; Mussolinis,

kaip du banditai suvažiavę sieks Uralo kalnus, užims 
į kalnus nutarė iš pasalų už
pulti Sovietų Sąjungą, su 
kuria Italija ir Vokietija 
turėjo nekariavimo sutartis.
Į savo suokalbį jie įtraukė 
Finliandijos, Rumunijos ir 
Vengrijos fašistus.

Vokietijos naciai, prisi
dengdami kilnojimu savo 
armijos karo proga, , veid
mainiškai užginčydami ži
nias apie nacių siekius pul
ti Sovietų Sąjungą, sutrau
kė apie 3,000,000 karių, 
virš 15,000 tankų, dešimtis 
tūkstančių kanuolių, virš 
10,000 orlaivių, išilgai So
vietų Sąjungos sieną. Tą 
pat padarė Rumunijos, Ven
grijos ir Finliandijos fašis
tai, sutraukdami dar apie 
1,500,000 ar 2,000,000 savo 
jėgų, apginkluotų Vokieti
jos ginklais, prieš 
žmonių tėvynę.

Ir naktį iš birželio 
22 dienos, be jokio 
nuo, iš pasalų, kaip 
šunys užpuolė ant 2,000 my
lių ilgio Sovietų Sąjungą. 
Nacių ir jų šalininkų kariai 
puolė šaukdami:

—Pasiduokite!... 
priešinimas nieko nereikš!

Tuo kartu tūkstančiai or
laivių bombardavo Lietuvoj 
Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir 
kitus miestus. Tūkstančiai 
orlaivių bombardavo Latvi
ją, Sovietų Baltarusiją ir 
Ukrainą. Gi tankų pulkai 
visais keliais, vedančiais iš 
Rumunijos, Vengrijos, Vo
kietijos, Lenkijos ir Ifinlian- 
dijos puolėsi gilumon Sovie
tų Sąjungos, kad kuo dau
giau nusiaubti šalies, užim
ti miestų, komunikacijos 
centrų, sunaikinti armijos. 
Lietuvoj naciams padėjo 
krašto išdavikai — Ance- 
vičiai, Raštikiai, Antano 
Smetonos sėbrai, teikdami 
naciams žinias ir šaudyda
mi iš palėpių.

Sovietų Sąjunga buvo ne
tikėtai užpulta. Hitleris ir 
jo razbaininkų šaika manė į 
“šešias savaites” užimsią 
Maskvą, Leningradą, pa-

darbo

21 ant 
įspėji- 
kokie
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Hitleris, kuris spalių p r'*“ 
džioj gyrėsi, kad jau “ka 
ras Rusijoj užbaigtas,” ka« 
jau jis laimėjo, staigiai pa 
si juto, kad jo rezervai iš-n 
sisemia, kad mažta ginklų)|\ 
kiekis, kad jo planai susnū 
ko.

Raudonoji Armija Eina 
Pirmyn

Lapkričio 29 dieną Ra 
donoji Armija sumušė na
cių, italų ir rupiunų jėgas' 
ir ištrenkė jas iš Rostovo. \ 
Didvyriškoj kovoj Sovietų 
armija ir liaudis sunaikino 
visas nacių pastangas paim- 
ti Leningradą ir Maskvą. A 
Raudonoji Armija perėjo iš
ilgai visą frontą į kontr- 
ofensyvą ir pradėjo varyti 
nacius atgal, prisiartino
prie Stalino, Charkovo,
Kursko, Kalugos, Staraja 
Russa ir Novgorodo miestų. 
Kiekvieną dieną Raudonoji 
Armija atkariauna dešimtis 
miestelių, kaimų ir varo 
Hitlerio banditiškas jėgas 
atgal.

Hitleris pasiutimą išliejo 
prieš savo generolus, ku
riuos dar taip neseniai gy
rė. Vienus jis išvijo, kiti 
“susirgo širdies” liga. Rusi
joj jo žaibo karas virto į il
gą karą, o tas reiškia Hit
lerio ir jo banditiškų jėgų 
galo artėjimą.

Bjaurus Užpuolimas ant 
Amerikos

Jau pirma Hitlerio ir 
Mussolinio povandeniniai 
laivai skandino Jungtinių 
Valstijų, Panamos ir kitų 
Amerikos respublikų laivus. 
Gruodžio pradžioj Hitleris 
buvo tikras, kad už kelių 
dienų jis užims Maskvą, 
kad Sovietų Sąjungoj grei
tai karą laimės. Jo gaujos 
buvo visai prisiartinę prie 

| Maskvos. . . ,
Lapkričio 25 dieną Berly-

ro plėšikiško veikimo Vo
kietija,. Italija, Japonija ir 
dar ten prisidėjo Hitlerio 
valdomos “valstybės.” Tai 
buvo centralizavimas bar
bariškų jėgų po obalsiu ko
vai “prieš Kominterną,” gi 
tikrumoj pavergimui pasau
lio.

Kada Berlyne derėjosi 
naciai, fašistai ir jų pa
stumdėliai neva kovai prieš 
Kominterną, tai tuo kartu 
Japonijos submaririai, karo 
laivai ir orlaivių vežikai 
slaptai, kaip vagys, artinosi 
prie Jungtinių Valstijų ka
ro laivyno Pearl Harbor 
bazės, Hawaii’u salose.

Anksti rytą, gruodžio 7 
dieną, iš pasalų, lygiai taip, 
kaip Hitlerio gaujos užpuo
lė Sovietų Sąjungą birželio 
22 dieną, Japonijos plėšikai 
užpuolė mūsų karo, laivyną, 
orlaivyno stotis ir civilius 
gyventojus Hawaii’u, Filipi
nų, Guam ir kitose Ramiojo

li

M ■ 
1

visus svarbiausius Sovietų 
Sąjungos centrus ir žaibiš
kai karą užbaigs. O tada 
atsuks visas barbariškas jė
gas prieš Angliją ir Ameri- ne. pakartojo' sutartį bend-

Bet didvyriška Raudono
sios Armijos narsa ir So
vietų Sąjungos liaudies pa
siryžimas sugriovė jo pla
nus!, Neskaitlingos Raudo
nosios Armijos jėgos drą
siai ir gabiai gynė savo 
kraštą, namus, miestus, tė
vus ir laisvę, ant kiekvie
no žingsnio padarydamos 
priešams daug nuostolių. 
Kiekvieną žemės pėdą Hit
lerio gaujos turėjo brangiai 
pirkti. Tuo kartu visa šalis 
greitai persiorganizavo ka
ro reikalams, mobilizavosi 
ir Hitlerio karo mašina vis 
lėčiau ir lėčiau veržėsi prie 
Leningrado, Maskvos, Ros
tovo ir kitų, svarbiųjų cen-

f 
s
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Anglijos bazes ir kolonijas.

.41 U-

Sovietų Sąjunga panešė 
didelius nuostolius. Nacių 
gaujos nusiaubė Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Baltarusi
ją ir veik visą Ukrainą. 
Naciai ir jų talkininkai su
naikino šimtus miestų ir Vandenyno salose. Tuo pat 
miestelių. Karo liepsnoje 
sudegė taip energingai iš- 
budavoti Sovietų liaudies 
nauji ir moderniški gyven- 
namiai, šimtai fabrikų ir 
dirbtuvių. Kovoje nukentė
jo milionai raudonarmiečių 
ir civilių žmonių. Vien Ki
jevo mieste naciai nužudė 
per 54,000 civilių žmonių! 
Bet tuo pat kartu mirtinai 
buvo sužeista ir Hitlerio 
karo mašina.

Hitleris siekė baigti karą 
pirm ateis ruduo, pirm pra
sidės žiema. Jis, nepaisyda
mas milžiniškų nuostolių, 
grūdo ir kimšo vis naujas 
divizijas, pulkus, korpusus į 
karo ugnį. Raudonoji Ar
mija ir Sovietų liaudis, drą
sūs partizanai sunaikino 
apie 20,000 nacių kanuolių, 
apie tiek tankų ir orlaivių 
ir nuo šešių iki septynių mi- 
lionų kareivių užmušė, su
žeidė ir suėtaė į nelaisvę,

puolimas ant Jungtinių Val
stijų ir Anglijos uždegė vi* 
są pasaulį karu.

Kada mes rašome 
straipsnį, tai Amerikos si 
nūs ir filipiniečiai did 
kai gina Filipinų salas, 
Anglijos kariai ir vietos 
ventojai Malajų pussalį. < 
ponija, puldama iš paša 
pradžioj /turi pirmenyl 
Bet toji jos pirmenybė 
greičiau išsisems, kaip £ 
lerio “ pirmenybė išsisėi 
kare prieš Sovietų

Galų gale Amerikos, I 
glijos, Sovietų Sąjungos 
jų talkininkių bus perga 
Budeliškas nacizmas, fa 
mas ir Japonijos plėšikii 
imperializmas turės

Mūsų prezidentas gru 
(Tąsa 7-me pusi)
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Unique in the popular orchestra 
field is the aggregation of females 
who make such beautiful .music un- 
dex’ the leadership of Phil Spitalny. 
It all came to Phil one night in

you bow at all, bow low. — 
Chinese proverb.
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Clarence Has Got Something!
Let Clarence Tune Your Piano!! 

You Won’t Know It When He Gets 
Through With It. — Ad in New 
Jersey paper.
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Works 
Thrown into Flames
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with, was, in the main, dif- 
and needlessly 
stumbled badly

Registration Committee was 
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Prize, the Nobel Peace

Joe Goodwin, the editor of 
LDS Bay State News, 
ganized campaigns of 
bonds and stamps, to 
to the Red Cross, to

afford to miss: 
to 

One man who knows

and
by chairman John 
few words to the

of vessels and

at the

excellent accompaniment are 
H. G. Schick.

evening, Decembei'

of the Chi- 
Section, was 

chairman for the sessions. 
Žukas Pine of Binghamton, 
was elected recording sec-

grandmothers, gx^ndfathers, 
and uncles there. We haven’t heard 
from them for about three years.
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Committee Į

Like men, nations are strength
ened and purified by trials. — Sam

uel Smiles.

“Remember Pearl Harbor!” This is the scene of desolation at Hickam bieid. mawaiian 
lands, when American planes were bombed in a surprise attack by the Japanese on De
cember 7, 1941.
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NAZI REIGN OF TERROR IN LITHUANIA
Churches and Schools Ordered Closed 

By the Fascists; Thousands of Liths 
Murdered, Put in Concentration Camps

Famous Lithuanian Books Tossed into the Flames; Innocent 
Lithuanian Sengs Forbidden; Gangsterism Rules

A picture of monstrous brutality, seldom equalled in the history of the 
World, is revealed by Jonas Marcinkevičius as he writes of the things that 
hav-e happened to his country since the Nazis invaded the peaceful land. 
In his last telegram Marcinkevičius told of the init»al reign of terror 
established by the fascist troops. In this telegram, direct and completely 
uncensored from Kuibyshev, UiS.S.R. via London to the Lithuanian Daily 
Laisve he tells of the horror which Lithuania is daily facing under Nazi 
occupation. Everything that has ever been precious to the Lithuanian 
people is being slowly and knowingly destroyed and mutilated by Axis 
soldiers. This is the meaning of fascism. It is to stop this viciousness 
that the Unit&d States is now at war with Japan, Germany and

R OVER FIVE MONTHS the Lithuanian people have 
groaning under the hell of Hitler’s, bandits. For the 

week or two the crafty invaders did not show theii’ true 
and kept themselves under restraint, trying to win over those 
who fell for their wiles. But it, wasn’t long before the entire 
Lithuanian people realized what gang of tyrants and oppressors 
had fastened their clutches upon them.

By orders from Berlin the Lithuanian people have been for
bidden to sing even the most innocent Lithuanian national songs. 
Fascists even regard “O varge, varge, vargeli mano” as a revolu
tionary song and punish those caught singing it with imprison
ment.

Our country’s heart is filled with anguish.
Our children’s faces have become stern beyond their years. 

The Lithuanian people walk with bent brows and clenched fists.
o------------------- —--------------

1 scientists and journalists have been 
; consigned to the flames. Even the 

men great 
into

Lithuanians Shot, Thrown 
Into Prisons

been 
first 
face

aww

Welders Looking to 
Hoboheim” Dance

WORCESTER, Mass. — The LDS 
Welders held an informal meeting 
Sunday, Dec. 21st, at Rita Ba- 
guskas’ home. Our first major un
dertaking, a HOBOHEIM dance, 
was the subject of discussion. « .

Social Chairman, Alice Sacavitch, 
reported that this dance would be 
held January 24, 194g at the Lith
uanian Hall, 29 Endicott Street, 
Worcester.

All LDS members and friends are 
invited to attend this dance. And 
all who attend must wear hobo 
clothes. A fine will be imposed upon 
those entering the “jungle” dressed 
in their Sunday best.

Besides dancing—we will have 
games, singing. South Boston LDS’- 
ers plan to attend in full force with 
the aid of bus transportation. Mon
tello, Stoughton, Bridgewater, Nor
wood and others are expected to 
send a strong representation.

Remember the 24 th! Worcester 
Welders need youi' complete coope
ration in their first endeavor. A 
successful beginning will help* us 
to build an active and strong LDS 
group in Worcester.

Lith Art League
Sends Telegram of

Support to FDR
BROOKLYN, N. Y. — The most 

important Lithuanian American cul
tural organization signified its sup
port of the government’s war poli
cies by sending the following tele
gram to the President of the United 
States:—
Franklin Roosevelt 
Washington, D. C. 
Dear Mr. President:

The Lithuanian Fine Arte League
(LMS) composed of twenty five 
choruses and cultural groups heart
ily endorses your policy of all-out 
in the war against the fascist axis. 
We pledge our fullest support and 
cooperation with the government in 
its war effort to defeat the aggres
sors and to 
oppression.

Walter 
Vincent

world from

chairman 
secretary

The Arts League is composed pre
dominantly of American born Lith
uanian young people and this tele
gram is indicative of the support 
which Lithuanian American youth 
are giving the United States govern
ment in this war. The members of 
LMS choruses realize that culture 
and cultural activity will become 
things of the past should the Axis 
powers, Japan, Germany and Italy, 
win in this war. Therefore they are 
joining in this great fight.

Lithuanian poet Christian 
Duonelaitis who has enjoyed popula
rity over two centuries has proved 
not liking to the fascist barbarians. 
Even his classic pastoral poem, 
“Four Seasons” which was admired 
in old Germany and has been trans
lated into many European languages

Many thousand Lithuanian 
and women have been thrown 
prison and concentration camps. 
Hundred have been shot.

At the orders of Lohse and his 
underlings the Universities of Kau
nas and Vilna have been closed 
down. Most of the students have
been deported for forced labor" in has been burnt by the “blond beast.” 
Germany while the remainder are j 
leading a starved poverty stricken 
existence.

Even the Academy of Science ■ 
which was founded in the happy 
days of Soviet Lithuania and en
joyed the respect and esteem of 

' tW’people has bech closed down.
Catholic Churches Closed 

By Order of the Nazis
No burial can take place without 

permission of the German autho
rities. Divine service in the Churches 
has been curtailed and in some dist
ricts altogether forbidden.

Creches and kindergartens have 
been disbanded and their premises 
converted into dririking saloons for 
the fascist officers.*

Fascist swindlers 
their own currency 
That makes it more convenient for 
them to plunder the country. The1 
pockets of officers and soldiers are 
literally stuffed with these notes 
and everything that has not been 
requisition by greedy German of
ficials is bought up at a song.

Armed fascist invaders scour 
towns and countryside robbing the 
population of all they have from 
warm clothing down to iron door 
handles. Ovexx three hundred estates 
have been turned over to German 
officers who have turned toiling 
peasantry into slaves.

Families, 
writers and 
of outrage 
condemned
tion. Nobody 
streets after 
death.

Lithuanian anti-fascist 
public men are victims 
and violence. Jews are 
to ruthless extermina- 

may appear on 
dusk under pain

Fascism has thrown off its mask. 
The Lithuanian people now see its 
ugly doltish avaricious face. They 
are being torn by its bloodstained 
talons. . • .

What then can be the answer of 
the Lithuanian people to the blood
thirsty invaders who are suppres
sing their freedom, their soul, their 
life? Only ruthless struggle.

Our people are already mustering 
their energies and will to fight. Life 
or death — that is the only alter
native for the Lithuanian people 
as for all freedom loving peoples.

ONE’S PERSONAL emotions are 
continually getting in the way 

of one’s professional opinions as a 
critic.

Considering the idiocy of the sys
tem under which we live, it is im-1 
possible for a once great artist to 
continue living in the grand manner 
as he or she might richly deserve. 
Ah. the luxurious delight of being 
able to retire on the laurels of the 
past without the necessity of risk
ing the comparison of the present 
with the past!

Schumann-Heinck got hway with 
it. I doubt 
can. That’s 
gets in the 
there it is.

On Sunday
28th, at Town Hall, the singer laun
ched into an ambitious program. At 
this Stage of the game, Pauly has

' Most of the books in the public 
and school libraries have been con
fiscated. The works of Janonis, 2e- a voice which is a gone gosling. She 

sings gamely and with tremendous 
enthusiasm, but a metallic coating 
is roughening her upper register 
and she might donate 
of the lower to some 
Robeson.

The 
begin 
ficult 
artist 
dull Handel, Schumann 
love plaints and chose 
sion, the monotonous monologue 
from Ariadne auf Nexos by Richard 
Strauss. Sandwiched in between 
these, were some surprisingly beau
tiful bits by Dvorak and Enrique 
Granados which the singer rendered 
beautifully. The Dvorak composi
tions were sung in honor of the 
100th anniversary of the birth of 
the composer. The Bohemian and 
Spanish songs were followed by a 
medley of Czech folk song. Whether 
it was the medium of the language 
or a sudden access of strength I 
don’t know, but Madame Pauly’s 
rendition was almost a masterpiece 
of tone. Congratulations for a skill
ful arrangement of the folk songs 
and 
due

Efeaitė, Cvirka, Salomėja Nėris, 
Justas Paleckis, Ruseckas, Liudas- 
Gira, of philosopher Vidunas and 
other eminent Lithuanian writers,

* I

Chemical Warfare De-1
monstration on 

Airwaves
A program of special application 

to civilian defense is broadcast on 
Columbia network Sunday, January 
4, when "Spirit of ’42” devotes its 
time to a demonstration of chemi
cal warfare. (WABC-CBS, 2:00 to 
2:30 P. M., EST.)

.Originating at the fidgewood Ar
senal in Maryland, 
brings radio listeners first-hand in
formation on how to combat incen
diary bombs. Airplanes are to fly 
over a model house and actually 
drop live bombs—with a CBS mike 
planted nearby.

The problems of protection against 
poison gas and how to counteract 
its effect are outlined during the 
broadcast of a gas attack demons
tration. '

' On-the-spot descriptions of bhese 
actual demonstrations are given by 
Rush Hughes, WylUs Copper, and 

■ by Brewster Morgan, who is super- 
yisor of the program for CBS.

LDS Youth Take Stand Suport 
ing Defence Policies of the U. S

_____________ ___ _ B
NEW YORK, N. Y. — Over thirty five young people, re

presenting cities as far apart as Boston and Chicago met in the 
Allerton House last Saturday and vouched for the loyalty and 
support of LDS youth to the cause of National Defense. Called 
together in order to discuss the means whereby LDS youth can 
cooperate with the government®----------------------------------------

Goodbye Old Year, 
Hello to the New

in the war effort, 
rence presented plans 
activity to be held in 
with civilian defense. •

Joseph Sacal, editor 
cago Vilnis English 
elected 
Helen 
N. Y. 
retary.

The
composed 
Stoughton, Mass., Bertha Galinaus- 
kąs of Cleveland, Ohio, and Francis 
Yurgil of Chicago, Ill.

Aid classes, as possible ways of im
proving branch activity.

These’ suggestions were later in
corporated in the resolutions offer
ed by the committee consisting of 
Helen Kasro of Chicago, Walt Ku
bilius 6f Brooklyn and Joe Good
win

Statement of Principles 
Adopted

"Statement^, of 
summed up the 
LDS youth stand 

Michelson,

A 
which 
which 
by Keistutis
of the National Youth Committee. 
After discussion, the statement 
accepted unanimously.

V. Banonis Picked As , 
' Most Outstanding 

Lith Sportsman.
Athletic Award Jury,

We’ve all had good times and 
bad times, but we never can tell 
what the new year brings.

Every morning the first thing I 
do when I get up is turn on the 
radio and listen to how our brothers 
in the Red Army are getting along. 
If I hear that they are pushing 
back and chopping up the Nazis 
of course I am very very happy.

Our hearts are aching for the; top mirrors were 
people in the old world fox1 we have jab bombers on 

aunts zdn.

Americans, who had never paid 
much attention to a “fifth column” 
and associated the expression only 
with Spain, France and Norway 
are being rudely awakened by the 
current war to the existence of the 
enemy within. Overnight, many 
have found that those “lovely peo
ple” who lived next door or on the 
next block were just waiting for 
“Der Tag” to become the American 
“Quislings.”

Secretary of the Navy Knox, in 
his report on the Hawaiian de
bacle, expressed the opinion that 
the work of the “column” was evi
dent and effective. Local traitors in 
the Phillipines lost little time. Five 
islands set up their own govern
ments and began to issue their own 
money. One I. Hara a bread seller 
and soda pop vender became Mayor 
Hara, Imperial Japanese Army and 
Military Governor of Vigan. Tree 

discovered guiding 
the Island of Lu-

Youth Secretary Gives 
Main Report

John Orman, the secretary of 
LDS National Youth < 
which called the meeting, gave the 
principal report of the session. He 
outlined the effects of the war upon 
organized Lithuanian American 
youth and their organizations, show
ing how new problems have arisen 
because leading young men are now 
in the army or unable to be active 
because of work in national defense 
industry.

Our task, he stated, is to bring 
together national defense and our I 
branch activity. In becoming the 
leading Lithuanian organization co

-operating with the war effort, the 
LDS will be able to be in the heart 
of things and thus be in a position 
to get new members by providing 
the activity that everyone wants.

Discussion Following Reports
a

In the animated discussion which 
followed the report of the Secreta
ry, Matt Sholomskas of Philadelphia 
offered some criticism of the things 
which were overlooked in the mem
bership drive of the L.D.S. There 
was not sufficient publicity in such 
newspapers as the Laisve and Vil
nis English Sections. Methods 
should have been worked out in or
der to advertise and publicize the 
membership drive, thus dramatizing 
it and encouraging a competitive 
spirit among the branches.

“We must become better sales
man!” Vaitelis of Worcester ade
quately summed up many of the 
suggestions and criticism. ‘

Link With National 
War Effort

The 
posed of Tom Yermal, Tony Vasa
ris, Frank Olson, Matt Sholqmskas 
and Tony Kuzmickas selected Vin
cent Banonis as the xpost outstand
ing 
the

Builders’ Banquet 
Is a Big Success

N. Y. — One of 
banquets of the year 
Saturday evening in 
the Brooklyn Build
food was prepared 
out-of-,towners who;

but now we can’t even send a letter. 
The .poor birds can’t even see to 
fly because the skys are filled with 
smoke from the guns.

In the summer time they worked 
hard to make a home fox’ the cold 
winter and some food fox' the wint
er. Now the Nazis have taken it all 
away because they can’t kill people 
if they are too hungry. The people 
have to starve to death for want 
of food.

We here in America all hope that 
the hungry Nazis will never set foot 
in oui’ land. And we will stop 
from coming.

I’m waiting fox' the spring 
may work on a tobacco

On the Pacific 
Handa, Head of 
perial Reservists, 
when the FBI closed in. Fritz J.
Hassprig, Austrian technical super
visor of the Permanente Magnesium 
Plant in California was arrested af
ter three explosions rocked the 
plant. Twenty million dollars worth 
of 
to 
he 
in

Town Hall as he sat enthralled by 
the lovely violin playing of a girl 
called Evelyn Kaye. Thought he, “If 
one female can play like that, it 
stands to reason there might be 
others who could do the same. And 
po began the hunt for the Musical 
Madonnas. Through thirteen states 
and fourteen hundred auditions the 
maestro carefully tried his 
finding a trumpet player here 
a bass player there. When it 
over he had assembled thirty 
of the finest instrumentalists 
ever said, “let’s hear your A.”

After months of 'rehearsal 
Spitalny and his all-girl orchestra 
were first presented at the Capitol 
in 1935. They clicked immediately. 
However, radio sponsors, inclined to 
attribute their success to their per
sonal charm rather than ability, 
were slow to offer any contracts. 
So, they continued to tour die the
atres and break records until the 
General Electric people "saw the 
light’’ and put them on the air. 
They are still broadcasting for the 
same sponsor and their How of 
Charm is a favorite of millions.

It is needless to say that leader 
Spitalny’s associates laughed at him 
when he first told them of his idea. 
But, Phil has had the last laugh 
that’s

way 
and
was 
two 
who

Phil

insight into conditions in Ger- 
can be had by a look at any 
newspaper these days. Almost

BROOKLYN, 
most enjoyable 
was held here 
Laisve Hall by 
ers. Excellent 
fox’ the many 
dropped in after the LDS confe-1 
rence in New York. I

Two singers graced the program 
during the banquet. They were the , 
ever-popular Stasys Kuzmickas, ‘ 
LDSer from Shenandoah, Pa., and 
the Lithuanian Deanna -Durbin of 
Great Neck, Ruth 
were enthusiastically 
everyone present.

Kay Michelson 
were ailed upon 
Orman) to say a 
public.

The/ girls who 
wor 
A

dici most of the 
deserve most of the credit: 

na Sineus, Helen Zablackas, 
Mrs. Zablackas, Frances Pakai,' 
Alda Orman and Mary Sineus. Ann 
Wagnis and Aldana Barnot helped 
to decorate the hall. As for the1 
boys, Bill Malin, Tony Navikas, Al 
Dobinis, the Stupor brothers, Dai
nius and Son, and Bob Bastys also 
deserve a hand.

New Year’s Greeting to Lithuanian 
Americans from Lith Youth Fighting 

Hitler’s Armies on Eastern Front

John Orman 
46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

USSR’ Young Lithuanians 
fighting in vanguard for libe
ration of our country from

Hitlerite enslavers send their 
ardent New Year Greetings to 
young Lithuanians in Ameri
ca. e wish^yeil joy and hap- 

e New Year which 
will see the end of Hitler and 
all international gangsters.

Bieliauskas, Secretary, Cen- 
.tral Committee, Lithuanian. 
Young Communist League.

so I 
farm. 

There is a lot of work fox' children 
because the big boys are in the 
Army. With the money I earn I will 
Ijuy some defense bonds.

'Ellita Žilinskaite.

Government contracts may 
wait until he is released 
kept a great deal of the 

his head.
However, despite the fact

we are at war with Japan, 
and Germany, there has been 
tically no alien baiting whatsoever. 
One needn’t look very hard to see 
that the root of tolerance is planted 
deep in the American heart. No, 
we don’t think we’ll ever see the 
day when Yanks will ston admiring 
cherry blossoms, start kicking das- 
chunds off the streets, or stop eat
ing spaghetti.

An 
many 
Reich 
all of them are dotted with ads in
serted by women looking for hus
bands—preferably wounded and di
sabled soldiers. The reason is 
simple. Hitler pays a pretty fair 
bonus to the boys who come home 
minus arms, legs, or eyes. Here’s 
an example of an ad:

“Blond, five foot one inch tall, 
with daughter and apartment. 
Would marry suitable man. Glad to 
take an invalid or disabled soldier.’

The President
On Censorship

WASHINGTON. — The text 
President Roosevelt’s statement 
censorship follows:

"All Americans abhor censorship 
just as they’abhor war. But the ex-! 
perience of this and of all other na
tions has demonstrated that some 
degree of censorship is essential in 
wartime, and we are at, war.

“The important thing now is that 
such forms of censorship as are ne
cessary shall be administered ef
fectively and in harmony with the 
best interests of our free institu
tions.

“It is necessary to the national 
security that military information 
which might be of aid to the enemy 
be scrupulously withheld 
source.

"It is necessary that a 
set upon our borders so
information may not reach the ene
my, inadvertently or otherwise, 
through the medium of/ the mails, 
radio or cable transmission ox' by 
any other means. \

“It is necessary that prohibitions 
against the domestic publication of 
some types of information, contain
ed in long existing statutes, be ri
gidly enforced.

“Finally, the government has cal
led upon .a patriotic $ress and radio 
to abstain voluntarily from the dis
semination of detailed infonnation 
of certain kinds, such as reports of 
the movements 
troops.

“The response
universal desire

HELLZAPOPPIN. A Mayfair Pro
duction current at the Rivoli The
atre. With Olsen & Johnson, Martha 
Raye, Hugh Herbert and Mischa 
Auer. Directed by H. C. Potter. 
Based on the stage play of the 
same name.

FOR THE FIRST TIME in a long
time 

sure of 
that was 
servation 
Pulitzer
Prize and all such awards for the 
things that do good to the hearts 
of men.

Having thus dusted off the shin
ing words of praise* that have lan
guished for years on the shelf, and 
the original burst of enthusiasm 
now lapsing into beatific content
ment* let us glare, albeit a bit self
consciously, at those who deem co
medy too low for the "four star 
entertainment” label. They will tell 
us that Hellzapoppin. is nothing but 
one of the crummiest collections of 
stale gags to be plastered upon the 
silver screen. To which I can only 
answer with the word in French 
motion pictures which is so often 
mistranslated as “nuts!” "Nuts” is 
an understatement, let it be a 
healthy “BAH!”

There is no possible point in out
lining the plot for, frankly, there 
is none—that is, if you expect the 
story of two men trying to ruin a 
show by committing gags and thus 
making it a howling success, to be 
classed ks a. “plot.” But then, you 
don’t go to see Hellzapoppin for the 
story, you go 
it does that it 
of high praise.

Thinking Out Loud:
Deanna Durbin recently an

nounced that she was 
trip to England to sing 
tish tommies. It seems 
the boys right here 
wouldn’t mind one bit 
to drop in on them some time and 
sing a little. Such charity, we think, 
should begin .at home.

Every now and then one reads of 
some celebrity who is in Washing
ton working in some official capa
city. . _
able bodied headliners is to volun
teer for athletic instruction, intelli
gence work, and other comparative
ly safe jobs. We would like to see 
more (follow the examples of Hank 
Greenberg and Jimmy Stewart and 
try to get in there where the goin’ 
will be toughest.

Those "hard to please” movie
goers who scoffed at the film 
‘Sgt. York” and said “It could only 
happen in the movies,” will probab
ly be more broad minded after 
reading about Lieut. Wm. Porter’s 
feat in the Phillipines. A la Alvin 
York he picked off a Japanese Ma
chine Gun crew with his rifle and 
enabled his men to get out of a 
trap. Then in Hollywood style he 
emerged 
men back

planning a 
for the Bri
to me, that 
in America 
if she. were

The tendency among these

his

You can’t
Jos. Davies’ “Mission 

cow.
Russian people and Stalin ’reveals 
all.”

CBS’ new series of operatic pro
grams “Great Moments . in Music.” 
The first show on Wednesday 
Jan. 7, 1942, will star Jean Tenny
son and Jan Peerce.

Alvino Rey’s “She Said No.” 
Here’s a . little novelty number 
that’s fulD of Hitchcock suspense. 
It’ll be on the top of the heap very 
soon.
Overheard on the subway:

Last night I dreamt I was a 
rachute jumper. I pulled the 
cord my pajamas fell down.



GUMOS TAUPYMAS KARO REIKALAM Lietuvių Liaudies Kova GAMTOS KEISTUMAI

DIDELI AT-

Guma (robas) yra būti
nas dalykas šiandieniniam 
karui. Ji nepavaduojamai 
reikalinga orlaiviams, ka
riniams automobiliams, tan
kams, apsaugos - baražo 
baliūnams, priešdujinėms 
maskoms ir daugeliui kitų 
padarų bei įrengimų.
AMERIKA LAIKINAI AT
KIRSTA NUO SVARBIAU

SIŲ GUMOS ŠALTINIŲ 
Anglį Malajai ir Rolan

dų 4 Rytinė Indija buvo di
džiausi gamtiniai gumos 
šaltiniai; jie patiekdavo 75 
procentus visos pasaulio gu
mos. Iš ten ir Jungtinės 
Valstijos pirkdavosi 98 pro
centus reikalingos sau gu
mos kas metai.

Kilus karui tarp Japoni
jos ir Jungtinių Valstijų, 
guma iš Malajų ir Rolandų 
Rytinės Indijos pasidarė ne
prieinama šiai šaliai. Japo
nai iš oro ir jūrų atakuoja 
tuos kraštus.
NEGANA

SARGOS SANDĖLIAI
Amerikos

te, jog gali ateit diena, kad 
jinai taps laikinai .atkirsta 
nuo tų gumos šaltinių Toli
muose Rytuose. Todėl jau 
daugiau kaip dveji metai 
atgal Jungtinių Valstijų vy
riausybė pradėjo supirkinėt 
gumą ir kraut ją į atsargos 
sandėlius. •'<

Automobilių “t a j e rių” 
(padangų) ir kitų guminių 
dirbinių kompanijos taipgi 
per mėnesius krovėsi atsar- 
gon gumą, pirkdamos ją iš 
Tolimųjų Rytų — Malajų ir 
Rolandų Rytinės Indijos.

Skaičiuojama, jog tokiu 
būdu amerikiniuose sandė
liuose susidarė 600 tūks
tančių tonų gumos, arba 
tiek, kad užtektų vieniems 
metams.

Bet karas galės būt “il
gas ir sunkus,” kaip įspėja 
prezid. Rooseveltas. Todėl 
guma - robas turi būt tau
poma visais galimais būdais 
nuo tokių jos vartojimų, be 
kurių žmonės galėtų kaip 
nors apsieiti. Tuo tikslu 
Amerikos vyriausybė griež
tai ir aprėžia naujų “taje- 
rių” (padangų) ir išpučia
mųjų guminių žarnų (tu
bes) pardavinėjimą didelei 
daugumai asmeniškų auto
mobilių, pradedant nuo 
m. sausio 5-tos dienos.

DIRBTINĖ GUMA
Negaunant gamtinės 

mos iš Tolimųjų Rytų,

valdžra numa-

1942

gu
ga-

PIETINĖ AMERIKA 
KAIP NAUJAS GU- | 

MOS ŠALTINIS
Be to, Jungtinių Valstijų 

vyriausybė galės padėt iš- 
vystyt gamtinės gumos 
pramonę Brazilijoj ir abel- 
nai Pietinėj Amerikoj. Ten 
esą iki 300 milionų laukinių 
gumos medžių raistuose ir j 
iki šiol beveik nepereina
muose miškuose. Žymėtina, 
kad jau 1912 metais buvo iš 
ten įgabenta į Jungtines 
Valstijas 45 tūkstančiai to
nų gumos, gautos iš tokių 
medžių “sulos.”

Dar gautųsi kiek gumos 
iš guayule krūmų, kurių 
galima priaugint ir pribran- 
dint Jungtinėse Valstijose 
ir Meksikoj per dvejus iki 
ketverių metų.

Bet šiuo tarpu nėra kitos 
išeities, kaip tik ąriežtai 
sumažint gumos naudojimą 
asmenims, kad jos per tam 
tikrą laiką užtektų svar
biausiam visos šalies reika
lui — žūt-būtiniam karui 
prieš nevidonus užpuolikus, 
prieš fašistinių kraštų Ašį.

Tai tuo tikslu Amerikos 
Kainų Administracija ir iš
leido sekamus patvarkymus 
gumai taupyti.
PATVARKYMAI, ŽINOTI
NI AUTOMOBILISTAMS

Nauji “tajeriai” ir oro 
pripumpuojamos žarnos (tu
bes) ' automobiliams bus 
pardavinėjama tiktai:

Automobiliams vartoja
miems gydytojų, lankančių 
slaugių (norsių) ar veteri
narų (gyvulių gydytojų), 
daugiausiai p r o fesiniams 
patarnavimams.

Ligonvežimiams - ambu- 
lansams.

Automobiliams - trokams 
“išimtinai” var tojamiems 
tokiems reikalams, kaip ge
sinti gaisrus, atlikti viešo
sios policijos tarnybas, įvyk
dyti tam tikrus įstatymus 
taikomus visuomenės svei
katai ir saugumui, atmatoms 
surinkti ir išvežti ar kitiem 
sanitarijos reikalams ir 
pašto siuntiniams pristatyt.

Automobiliams ar bu- 
sams reguliariai vežantiems 
po 10 ar daugiau pasažyrių 
ar tokį skaičių darbininkų į 
pramonės įstaigas ir iš jų, 
kur nėra kitokių važinėjimo 
būdų.

Trokams, išvežiojantiems 
žaliąsias medžiagas, fabri
kiniai pusiau • - apdirbtus 
produktus, apart tokių atsi
tikimų, kui’ žalios medžia
gos, fabrikiniai pusiau - ap-

Įima būtų jos dirbtinai pasi- dirbti ar gatavi produktai 
gaminti fabrikuose šioje yra tiesiog vežami “galuti- 
šalyje, ir iš tokių paprastų nam naudojimui” asmens, 
medžiagų, kaip styrene ir šeimynos ar naminiam var- 
• a _ • y. • n 1 • • •butadiene, šios medžiagos 
yra gaunamos, kaipo šalu
tiniai arba “atmatiniai” pro
duktai, apdirbant žibalą- 
naftą. Iškasamoji anglis 
taip pat galima būtų vartot 
gumai dirbti.

Dirbtinės gumos pramonė 
Jungtinėse Valstijose, deja, 
iki šiol buvo persilpnai iš
vystyta, ir spėjama, jog 
Šiemet dirbtiniai bus paga
minta tiktai iki 30,000 tonų 
tokios gumos.

Poliaus dalykas pasitai
sys. Nes Amerikos vyriau-

fabrikų gumai gaminti.

tojimui.
Trokams, iš vežiojantiems 

ledą ir kurą ai- medžiagas 
ir įrengimus p'ravedimui ar 
palaikymui 
— rei 
mams statomi 
lies gynimo projektus ir ar
mijos ir laivyno įstaigoms.

Automobiliam ir trokam, 
reikalingiem pervežimui bū
tinų medžiagų stogams tai
syti, vandens ir atmatų 
vamzdžiam - dūdom, apšil
dymui ir elektrai pataisyti, 
ir farmų produktam ir 
maisto dalykam gabenti.

Farmų traktoriam ar ki
tiem farmų įrankiam, kurių

viešųjų kelių 
enis fabrikam, na- 
..jmiems pagal ša-

veikimui tajeriai yra būti- 
Įnai reikalingi, apart auto
mobilių ir trokų.

Pramonės kasyklom ir 
statybos įrengimam, kurių 
veikimui tajeriai yra būti
nai reikalingi, apart auto
mobilių ir trokų.

Pagal tas taisyklas tiktai 
vienam iš kiekvienų penkių 
'dabar vartojamų automobi
lių - trokų tebus leidžiama! 
pirkt naujus tajerius ar 
“tubes.” Tuo būdu liksią, su
taupyta apie 80 procentų 
gumos. — 
tijose viso 
milionai automobilių, trokų, 
autobusų ir kt. Jie ir suvar
todavo milžinišką daugumą 
visos gumos.

Nedaroma jokių išimčių, 
apart virš minėtų, automo
biliam vartojamiem šiaip 
biznio reikalais. Taigi nau
jų tajerių ar “tubes” negali 
gaut pirkt, pavyzdžiui, ke
liaujantieji agentai - parda
vinėtojai, taxicabu vežikai, 
žmonės, gyvenantieji prie
miesčiuose ir važinėj autieji 
į niiestus; trokai pristatan- 
tieji į namus pieną, duoną, 
krautuvių prekes ir t.t.

Tatai suvaržys ir darbi
ninkų važinėjimą > iš toliau 
automobiliais į 'darbą, bet 
jeigu kurie darbininkai ki
taip negalės pasiekti darba
viečių reikalingų šalies gy
nimui, reikia suprast, kad 
valdžia toliaus darys jiems 
išimčių, jeigu jų darbas ten 
yra būtinas.
ANTRARANKIAI TAJE

RIAI NEAPRIBOJAMI
Valdžios patvarkymai dar 

neapriboja antrarankių, pa
dėvėtų bei pataisytų taje
rių ir “tubes.” Jų galima 
laisvai pirkti.

APLIKACIJOS
Automobilistai ir trokų 

savininkai, kuriem duoda
ma teisė gauti naujų taje
rių ir oro žarnų, turės iš
pildyti tam tikras aplikaci
jas. Tas aplikacijas reikės 
pristatyti “inspektoriams” 
— tokiem pardavinėtojam 
ar garažų savininkam, ku
rie bus paskirti vietinės val
diškos įstaigos, tvarkančios 
šį reikalą. Šie inspektoriai 
turės apžiūrėti, kokiame 
stovyje yra aplikanto taje
riai ar tubes ir pranešt tai 
įstaigai. Leidimas naujiem 
tajeriam ar tubes pirkti bus 
duodamas tik tada, jei pasi
rodytų negalima senųjų pa
taisyti.

TAISYMAS
Didžiosios tajerių kompa

nijos įvairiuose miestuose 
turi savo dirbtuves, kur ge
rai “retreadina” nusidėvė
jusius tajerius, tai yra, už
deda jiem naują viršutinį 
sluoksnį gurno su reikalin
gais “iškarpymais? — Rei
kia saugotis apgavikų, ku
rie tik likusį gumos sluoks- 
niuką iškarpo.

Gerai “retreadinti” taje
riai tarnaują 80 procentų 
tiek, kaip visiškai nauji. 
Bet dar nežinia, kiek val
džia skirs gumos “retreadi- 
nimui” senų tajerių.

PATARIMAI
Valdiška Kainų Adminis

tracija duoda, tarp kitko, 
tokius patarimus tajeriams 
taupyti:

(Tąsa ant 7-to pusi.) 1

Prieš Napoleoną

Jungtinėse Vals- 
esama apie 33

Kad Lietuvos darbininkai ir valstiečiai -“girių bro
liai”- dabar partizaniškai kovoja prieš nacius, tai jau 
ne pirmiena lietuvių darbo žmonėms. Lietuvos liaudis 
jau pirm 129 metų ir pusės šauniai partizaniškai ka
riavo — prieš francūzų imperatoriaus Napoleono ar
miją, kuri 1812 m. birželio 23 d. persikėlė per Nemuną* 
ir žygiavo linkui Riusijos.

Ir karą prieš Napoleoną pirmi pradėjo būtent Lietu
vos ir Baltgudijos valstiečiai, kaip rašo istorikas V. Pi- 
čiot knygoje, kurią andai išleido Sovietų Sąjungos 
Mokslų Akademija (“Protiv istoričeskoj koncepcii pok- 
rovskovo” — Prieš Pokrovskio Istorinį Supratimą).

Lietuvių ir baltgudžių liaudis padarė gerą pradžią 
kovoj prieš Napoleoną; paskui rusų valstiečiai didžiąja 
plotme atkakliai naikino jo armiją, iki jinai liko su
triuškinta.

Garsusis rusų rašytojas Levas Tolstojus savo roma
ne “Karas ir Taika” šitaip atvaizduoja tą partizanišką 
žmonių kovą prieš anų laikų įsiveržėlį:

“Liaudies karo baslys pakilo su savo rūsčia ir didin
ga jėga ir, nepaisydamas jokių taisyklių bei skonių, su 
kvailu paprastumu, bet tikslingai, į nieką nekreipda
mas dėmesio, — pakildavo ir nusileisdavo, taškydamas 
francūzus iki tol, kol dingo visi tie įsibriovėliai.”

Taigi mužikas sumušė išdidų imperatorįįr
Daugelis senoviško plauko istorikų, dvarininkiškų ir 

kapitalistinių, pasakoja, būk užimamų kraštų valstie
čiai sveikindavę Napoleoną kaip išlaisvintoją iš bau
džiavos jungo. Bet tai netiesa.

Tikrumoje buvo štai kaip:
“Napoleonas, organizuodamas užimtų kraštų val

dymą, visur ir visada atramos jieškojo vietiniuose dva
rininkuose, tikėdamasis per juos pasiekti savo tikslo,” 
— kaip rašo pažangus istorikas Pičiot: “Tikrai dvari
ninkai lenkų, lietuvių ir baltgudžių buvo paslaugūs Na
poleono tarnai.... O jis, suprantama, negalėjo net pa
galvoti apie baudžiavos panaikinimą ir valstiečių išlais
vinimą caro Rusijoj.

“Lenkijos ir Lietuvos ponai pradžioje pasitiko ‘nuga
lėtoją’ Napoleoną su džiaugsmu ir susižavėjimu ir pa-, 
sidarė jo vasalais (pavaldiniais), tikėdamiesi ateityje 
savo ‘politinio atgimimo?

“Tie ponai lankstėsi prieš Napoleona, nuolankiai pil
dė jo maršalų pasipūtusius įsakymus ir grubius rei
kalavimus. Jie buvo pasiruošę atiduot Napoleono va
liai visą Lietuvos ir Baltgudijos liaudį, svajodami apie 
neišvengiamą Rusijos pralaimėjimą ir savo (ponų) po
litinį išsilaisvinimą.

“Bet liaudis sumušė dvarininkų planus ir nenuėjo tar
nauti Napoleonui. Kai tiktai liaudis pamatė tikrąjį Na
poleono ‘ponišką’ veidą, ji sukilo ir ėmė vesti pasyvų ir 
veiklų karą prieš Napoleoną ir jo armiją.

“Liaudies kova su Napoleono ‘didžiąja armija’ prasi
dėjo tučtuojau, kai Napoleonas peržengė Lietuvos ir 
Baltgudijos rubežių. Valstiečiai užėmė griežtai nedrau
gišką poziciją linkui Napoleono. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos vyriausybė (kuri priklausė Napoleono) 
bandė šaukti valstiečius į kariuomenę. Bet tas rekrutų 
ėmimas nepavyko. Bajorai ėjo į jo kariuomenę, o val
stiečiai bėgo į miškus.”

Ir nieko stebėtino tame nebuvo, nes Napoleono gene
rolai Lietuvoj ir Baltgudijoj elgėsi, kaip užkariautame 
ir pavergtame krašte.

“Tie ‘išlaisvintojai’ rekvizavo (ėmė sau) viską, ką tik 
galėjo; plėšė kaimo gyventojus; naikino pasėlius ir pie
vas, pridarydami valstiečiams didžiulių medžiaginių 
nuostolių; — kaip parodo istorikas Pičiot, pasiremda
mas dokumentais iš anų laikų:

“Vesdami veiklią ir boikoto kovą prieš Napol. .ka
riuomenę ir jo karinius plėšikus, valstiečiai tuo pat lai
ku sukildavo prieš savo dvarininkus, atsisakydavo 
jiems dirbti ir atlikinėti baudžiavines prievoles. Tad 
francūzų vadovybei tekdavo siųsti kariuomenės būrius, 
kad priverstų valstiečius klausyti dvarininkų.

“Lietuvos ir Baltgudijos valstiečių kova,prieš dvari
ninkus ir prieš Napoleono armiją turėjo didelę kariniai 
politinę svarbą, kuria tik mūsų laikais pradedama įdo
mauti.

“Į kovą prieš Napoleoną prisijungė ir Didžiarusijos 
valstiečiai, sudarydami su Lietuvos ir Baltgudijos vals
tiečiais vieningą frontą, nors tasai frontas ir neturėjo 
jokio formalaus susitarimo nei suvienytos vadovybės.

“Lietuvos ir Baltgudijos valstiečių partizaniški bū
riai nesiliovė persekioję Napoleono armiją tol, kol'jo
sios likučiai pasišalino iš Lietuvos.”

Taigi lietuvių ir baltgudžių partizanai buvo ne tik 
pirmatakai liaudies kovos prieš Napoleoną; jie mušė 
jo armiją ir kaipo paskutiniai tų nekviestų svečių fran
cūzų “palydovai” iš Lietuvos. ■

v Visi pažangūs lietuviai turi ko didžiuotis tomis nar
siomis mūsų protėvių kovomis prieš anų laikų įsiver
žėlį. O naujoji istorija tikrai atžymės savo garbės la
puose dabartinius lietuvių liaudies partizanų "didvyriš
kus žygius prieš daug aršesnį šių laikų įsiveržėlį, tą 
pamišėlį žmogžudį lupiką Hitlerį.

(Surinko V. R.) 
VANDENINIS PAUKŠTIS plotuose virš vandenynų.

Turėdamas septynių pėdų 
sparnų išplėtimą, jis laikosi 
ore didesnę dalį savo am
žiaus. Jis duoda geriausią 
pavyzdį, kaip reikia sunau
doti vėjų srioves. pasilaiky- 
mui ore. Tūli gamtininkai 
sako, jog tas paukštis ir 
miega sklandydamas ore. •

Man - o’ - war paukščio 
kojos nesutvertos tam, kad

Paukštis, vadinamas van
deniniu varnėnu, gyvena 
tiktai prie vandenpuolių. Jis 
'susuka savo lizdą užpaka
lyj vandens sriovės, idant 
joks paukštis negalėtų prie 
jo prieiti. Apvalios formos 
lizdas būna susuktas iš są- 
manų su nedideliu įėjimu, 
viename šone. Kuomet 
paukštis eina į lizdą, jis tu- , - , , v
ri lėkti tiesiai per vandens nutuft ant zem^. lr Pa^lfc 
sriovę.

Jis maitinasi vabzdžiais 
ir jų perais, kuriuos jis ran
da upelio dugne, po akme
nėliais. Vandeninis varnė
nas neria į upelio dugną 
ir vaikščioja ten, jieškoda- 
mas sau maisto. Jeigu van
deninis vabzdys greitai ne
ria, norėdamas pabėgti nuo 
jo, tai jis lekia per vande
nį ir pagauna jį. Jis varto
ja savo sparnus vandenyje, 
taip gerai, kaip ir ore.

Vandeninio varnėno kojų ^S^’unkuTėkti 
piršta, nėra sujungti plėvė- medžio šak Kai 
mis, todėl jis plaukti negali, * ;nJinWwwi..-

nuo lygumos. Visas kojos 
kaulas, išskiriant gurnelį ir

čio kūną. Jis negali pakelt 
vieną koją paskui kitą. Jis 
negali vaikščiot. Nepaisau, 
kad ir turi milžiniškus spar
nus, jis negali pakilt nuo že
mės. Vienatinis būdas pa
kilt į orą, tai nušokant nuo 
krašto uolos arba nuo me
džio stuobrio.

| Lizdus sau susikrauna ant 
aukštų stuobrių nudžiūvu
sių medžių, kadangi tam

bet jis gali lėkti per vande
nį.

PAUKŠTIS BE KOJŲ
Gabiausias pasaulyj sklan

dytojas neturi priemonių 
nusileist nė ant žemės, nė 
ant vandens. Jeigu nusilei
džia.ant vandens paviršiaus, 
jis negali pakilti į orą/ Jei
gu1 nusileidžia ant lygaus 
lauko — jis būna prižemin- 
tas ant visados.

Tas gabiausias sklandy
tojas yra “man - o’ - war” 
(“karo laivas”) paukštis. Jis 
gyvena šiltuose kraštuose— 
milžiniškuose a t m osferos

dytojas jis yra instinktyviai 
labai gabus. Ant vandens 
nutūpęs jis greitai .nuskęs
tų. Ant žemės — jis nepas
lankus ir bejėgis.

VEISLINGA ŽUVIS
Menkė (codfish) yra vie

na iš veislingiausių žuvų; 
39 ar 40 colių ilgumo, pate* 
lė, neršėjimo laikotarpiu, 
p ai e i d žia apie 3,000,000

paleidžia nemažiau 4,000,- 
000.

Stručio (ostrich) kiauši
nis sveria tiek, kiek 20 vi
dutinių vištos kiaušinių.

Stebėtinas Laikrodis Veidrodžių Metalai
Švedijoj, yra 
vardu Dovi- 

kuris laisvu 
laikrodį, ko-

Stockholme, 
laikrodininkas 
das Olsonas, 
laiku padirbo 
kio kito nėra visame pasau
lyje. To laikrodžio lentelė
je galima matyti ne tiktai 
valandas, minutes ir sekun
das; jis taipgi rodo saulės 
ir mėnulio padėtį. Negana 
to. Šis laikrodis rodo mė
nesius ir jų dienas, kadan
gi yra sujungtas su auto
matišku kalendorium.

Dar daugiau. Į laikrodį 
yra įjungtas radijo priim
tuvas, kuris pradeda perlei- 
dinėt kalbas, dainas ar mu
ziką tokią valandą ir minu
tę, kaip iš anksto nustatyta. 
Jeigu tuo laiku tylėtų radi
jas, tai laikrodis pats išju
dina fonografą groti.

Nustatant kitą laikrodžio 
rodyklę, jis paskirtą valan
dą paleidžia elektros sriovę 
į elektrinį virtuvėlį, kuris, 
užvirinęs vandenį ar pieną, 
vėl išjungia elektros sriovę 
ir nustoja toliau kaitinęs.

Be to, šis laikrodis yra 
sujungtas su elektriniu ap
švietimu taip, kad šeiminin
kas gali ramiai sau lovoje 
skaityti ir užmigti, o laik
rodis 
šviesą 
anksto

Sidabruoti v e i d rodžiai, 
kokių dar esama daugiau
siai, atmuša apie 95 pro
centus šviesos, krintančias 
ant jų. Vartojant aliuminą 
vietoj sidabro, yra atmuša
ma 88 procentai šviesos. .r

Su aliuminu pagamintas 
veidrodis ilgiau laiko negu 
su ^idabru. Pridėjus trupu
tį vario prie aliumino, jis 
atmuša 90 procentų šviesos. 
Aliuminas yra naudojamas 
ir teleskopų “veidrodžiam” 
—reflektoriam, kaiporilgiau 
laikąs.

Su auksu pagamintas 
veidrodis atspindi tiktai 82 
procentus krintančios ant 
jo šviesos.

Sėdėjimo Streikas 
2,000 Metų Atgal

Wisconsin Universiteto

pasirūpins 
tokiu laiku, 
nustatyta.

užsukti 
kaip iš

M. J.
Berlin. — Nacių komanda 

pataria jiem prisikimšt lai
kraštinės popieros po dra
bužiais sovietiniame fronte, 
kad šilčiau butų.,... . .. .

chier, tyrinėdamas sėnovi- ■ 
nius Egipto užrašus, sura*; 
do, kad prieš 2,000 metų 
viena grupė darbininkų, dir
busių prie kapinyno, buvo 
paskelbus sėdėjimo streiką 
už tai, kad jiems nebuvo lai
ku užmokėta atlyginimas ui 
jų darbą. O atlyginimą ji< 
turėjo gauti žuvimis ir ko
pūstais.

Nėra žinoma, ar jie J 
streiką laimėjo ar prakiš

New Yorko prieplau 
dėsni plotai įsakyta pi 
ti mlųoįus. .. .
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Penktas puslapib

MASKVA
Rašo V. FINKAS

, penkis ir net šešis kartus 
Vienuolika naujų mūsų daugiau, negu geruose bu- 

dienomis pastatytų Mask- tuose. Tai kam gi gerinti 
vos tiltų, kurie taip iškil
mingai, didingai atrodo, ku
rie vaizduoja šauniausius 
inžinierių ir architektų lai
mėjimus ir stambiausią įna
šą į pasaulinę tiltų statybą, 
buvo pastatyti nepaprastai 
trumpu laiku. D. Akmeni
niam 3,300 tonų metalinių 
konstrukcijų surinkta per 
35 dienas; Krymo — 10,000 
tonų per 56 dienas; D. 
Krasnocholmsko — 6,100 
tonų per 60 dienų, D. Ustin- 
sko — 7,000 tonų per 65 
dienas. .

Pažymėsime 
kad tuo pat laiku, kaip 
Maskvoje, buvo statomi til
tai Londone ir Pittsburghe, 
Amerikoje. Londono, tiltas 
lygiai taip sukonstruuotas, 
kaip ir mūsiškis Krymo til
tas. Jo statyba truko 6 ir 
pusę mėn. Amerikos tiltą, 
turintį tokius pat techniki
nius duomenis, statė 9 mė
nesius.

Bet tai paliksime kol kas 
nuošaliai. Pasakysim tik, 
kad senojoje Maskvoje pir
mas metalinis tiltas buvo 
pastatytas vos 1859 metais, 
— ligi to laiko visi tiltai iš- 

- tisai buvo mediniai. Jų bu
vo dešimt Keitė juos pa
laipsniui : Borodino tiltas 
buvo įrengtas paskutinis — 
1912 metais. Perstatyti sa
vo dešimčiai tiltų senajai 
Maskvai reikėjo 53 metų. 
Čia dar tenka pridurti, kad 
jų bendras ilgis siekė vos 
2.5 km. (naujųjų Maskvos 
tiltų ilgis viršija 43 km.) 

Ką jau ir bekalbėti apie 
miesto kultūringumą?

Dabartinis Gogolio bulva
ras, kuriuo dažnai vaikšti
nėdavo Gogolis, buvo tuo 
vardu pavadintas tiktai po 
revoliucijos, kaip ir Puškino 
aikštė. . ’

Miesto taryba nerado nė 
jokio pagrindo įamžinti di
džiųjų rusų rašytojų var
dus. Ji nematė pamato tam, 
kad dievobaimingos Skais- 
čiausiosios ir Sopulingosios 
vardus pakeistų vardais 
žmonių, kurie iš viso tebuvo 
tiktai rašytojai. Bet visų 
svarbiausia — iš to pakeiti
mo nebuvo ko vogti, todėl 
SU juo nevertėjo nė prasidė-

(Tąsa)

prabėgomis,

Pagal mokesčių paskirs
tymo duomenis, t. y. pagal 
sąmoningai suma žintus
duamenis, Maskvos namų 
savininkai gavo per 1912 
metus 60 milijonų rublių 
pelno iš gyvenamųjų namų 
eksploatacijos. Tačiau pus- 
miiijonis žmonių, trečdalis 
miesto gyventojų, lindėjo 
lūšnose, p o g r i n džiuose, 
kamarose, fabrikų kazema
tuose su dviaukštėmis ir 
triaukštėmis lovomis. Net 
oficialinės miesto tarybos 
apyskaitos pripažįsta, kad 
darbininkų gyvenimo sąly
gos buvo baisios. 1913 metų 
apyskaitoje kalbama, kad 
90%kamarinių su keliaaukš
tėmis lovomis gyventojų gy
vena drėgnuose būstuose, 
žalinguose sveikatai.

Tačiau kuo gi toji nežmo
niška tvarka laikėsi ?

Oficialios Maskvos mies
to valdybos apyskaitos duo
menimis, ant isani tarinės 
landynės miesto pakraščiuo
se, kur gyveno darbininkai, 
nešė daugiau pelno, negu 
gerai įrengti butai centre: 
lūšna išnuomojama smul
kiai smulkutėliai, po kąs
niuką, po kampą, po vietą 
ąnt gultų. Lūšnose žmonių 
C kimšai, ten daug gy-

Ploto metras duoda

krūmus ir paskelbė tenai 
esant sodą. Ir už tą savo 
“sodą.” pareikalavo iš mies
to šimto tūkstančių rublių. 
Jis atkakliai laikėsi savo, 
kad Maskva neturi teisės 
pasidaryti sau geresnių gat
vių jo nuosavybės sąskaita. 
Ir jis buvo saviškai teisus:. 
Maskvos tarybą, su kuria 
jam teko turėti reikalo, su
darė būrelis tarybininkų.

kurios galimybės dirbti ir 
gyvenusių iš elgetavimo ir 
žmogžudysčių ?

Tiesa, kai kada laikraš
čiuose tą klausimą iškelda
vo, bet jį spręsdavo tie, ku
riems priklausė lūšnos ir 
kurie iš jų lupo pelną. 1864 
metais ėmė kalbėti apie tų 
išgarsėjusių privačių nak
vynės landynėlių Chitrov- 
koje likvidavimą ir apie pa
statymą jų vietoje bent į Tai buvo vertelgos ir iždva-

tas būstines, jei jos kaip tik 
dėl to ir duoda pelną, kad 
yra biaurios ir tik todėl 
varguomenei prieinamos?

Maskvos lūšnose neišven- ____________ ____ —___
giamai siausdavo tifo, cho-' kiek įmanomų miesto nak-! giai. Vienas iš įtakingiausių 
leros, net maro epidemijos, vynės namų, tačiau projek-'miesto tarybos narių, pirk- 
Kad galėtų pati nuo galimo tas sukėlė tokią audrą, su- lys Sacharovas, buvo stam

bus Zamoskvorečės smukli
ninkas. Visi žinojo, kad jis 
praturtėjo supirkinėdamas 
vogtus daiktus. Bet jis bu
vo perdaug turtingas žiųo- 
gus, užtat beveik nebepasie
kiamas teisingumui. Miesto 
gerovės sąskaita Sacharo
vai susivogė sau pasakiškus 
turtfcs. Tai kodėl gi, tiesą 
sakant, turėtų ponas Cho- 
miakovas pulti po kojų Sa
charovui ir su nusižemini
mu, vertu angelo laipsnio, 
Ibe savo naudos paremti jo 

, Chomiako- 
vas nori už savo sieksnius 
šimto tūkstančių.

Ir reikėjo net penkiolika 
metų tampytis po teismus, 
kol pasisekė priverstinai iš-

užsikrėtimo a p s idrausti, žadino namų savininkuose 
buržuazijai tekdavo rūpin
tis ir miesto varguomene. 
Engelsas sąmojingai paste
bi, kad nuo to -laiko, kai 
mokslas nustatė faktą, jog 
epidemijos nedaro skirtu
mo tarp klasių ir iš purvinų 
kvartalų persimeta į šva
riuosius, “žmogaus meilės 
kupini” buržujai ėmė degte 
degti belenktyniaudami, ku
ris daugiau pasirūpins savo 
darbininkų sveikata. Stei
giamos draugijos, rašomos 
knygos, kuriami projektai, 
svarstomi ir leidžiami įsta
tymai — vis bepasikarto- 
jančių epidemijų šaltiniams.

Ypač energingai to imta
si Anglijoje. Ten buvo ski
riamos komisijos patyrinėti 
darbo klasės gyvęnimo sa
nitarinių sąlygų, buvo < grie
biamasi gana rimtų priemo
nių, kad darbininkų gyve
nami kvartalai būtų svei
kesni.

Tačiau, kaip pastebi En
gelsas, “kapitalistinė visuo
menės santvarka nuolatos 
su tokiu būtinumu vis suke
lia negeroves, apie kurias 
čia ir kalbama, jog net 
Anglijoje gydymas vargiai 
pasistūmė bent žingsnį į 
priekį.”

Gal būt, kaip tik dėl viso
kių šio reikalo pusiauprie- 
monių bergždumo, o gal ir 
dėl to, kad “čia tau” apskri
tai “ne Anglija,” bet mas
kviškė pirklija, atstovauja
ma miesto tarybos ir mies
to valdybos, per daug 
nekvaršino sau galvos, kai 
darbininkų kvartaluose im
davo šėlt epidemijos. O apie 
tai, kad likviduotų antisani
tarinius namus,—tikrus li
gų antkryčio židinius,,—po 
teisybei nė kalbos kaip rei
kiant nebuvo. Kas gi ryšis 
nugriauti Chitrovką, kurios 
lūšnose lindėjo-ligi 10,000 
vadinamųjų “basiakų” — 
žmonių, galutinai nusmuku
sių, prasigėrusių, praradu
sių žmogaus paveikslą ir 
panašumą, nustojusių bet

tokią pasipriešinimo energi
ją, jog taip ir liko neiš
spręstas net per penkiasde
šimt metų — ligi 1914 me
tų karo.

Nieko čia nėra nuosta
baus: pirklys Charitonovas, 
kuriam priklausė gera de
šimtis tų namų Chitrovko- 
je, buvo vienas iš pačių ak
tyviausių ir įtakingiausių 
miesto tarybos narių. O kas 
gi yra paties savęs priešas?

Dabar senąją Chitrovką turtėjimą? Ne,
sulygino su žeme. Toje vie
toje, kur stovėjo idšnos, pa
statyti nauji, gerai įrengti 
namai.

Kad įvyktų toji permai
na, reikėjo pradėti ne nuollcl, 1 UA1YV U UldUUU 11C 11L1U i-v, . .v • i j i T

laužų griovimo, bet reikėjo P ^s^r!s ^°1)enrp numa-
tyto kiemelio. Tačiau pen
kiasdešimt tūkstančių Cho- 
miakovui vis tiek teko už
mokėti.

Visiškai aišku, kad norint 
racionaliai perplanuoti se
nąją Maskvą, ypačiai tuo 
grandioziniu mastu, kurį 
mes stebime dabar ir kuris 
savaitė po savaitės daro 
miestą nebepažįstamą net 
patiems maskviečiams, rei
kėjo visų pirma likviduoti 
Maskvos namų savininkų 
klasę.

Rusijos likimas

sudaužyti socialinę santvar
ką, kuri jas toleravo ir jas 
plėtė, idant daugiau prisi
plėštų pelno' tokie Charito- 
novai.

Beaugąs miestas jau se
nai buvo reikalingas per
tvarkyti — reikėjo praplės
ti gatves, pravesti naujas 
magistrales. Bet kaip gi, iš 
tikrųjų, buvo galima rimtai 
kalbėti apie miesto pertvar
kymą, kada kiekvienas že
mės kąsnelis priklausė pri
vačiam’asmeniui, o tas žmo
gus turėjo įstatymais ap
saugotą teisę priešintis, vil
kinti, tampyti po teismus, o 
svarbiausia, spekuliuoti ?

“Visur atskirumas, vieni
šumas... Namas ar na- kraujų ir ugnies laimėtoja 
mųkštis panašus į tvirtovė- būtų išėjusi 
lę, pasirengusią atlaikyti il
go laiko apgulą,” rašė apie 
Maskvą Bielinskis, ir šitie 
žodžiai išliko teisingi ligi 
pat revoliucijos. Jie pui
kiausiai pasitvirtino 1900 
metais, kada Kuznecko til
tui praplėsti prireikė nurėž
ti neužstatytą vieno priva
taus kiemo kampą — iš viso 
54 kvadratinius sieksnius. 
Savininkas, kažkoks Cho- 
miakovas, sužinojęs apie 
tai, aptvėrė savo žemės 
gabalėlį geležine tvora, pa- 
sodihO’ jame du tris alyvų

Rusijos likimas galėjo 
pasisukti kita kryptimi. Ją 
uoliai traukė ir stūmė į ki
tus kelius. Tai kas būtų bu
vę, jei iš pilietinio karo

buržuazija? 
Kas ypačiai būtų buvę su 
Maskvos miestu?

Galimas dalykas, kad ne
mokšų, vagių ir tinginių se
nosios Maskvos pirklija bū
tų turėjusi užleisti miesto 
ūkiui vadovauti kitiems, 
apšviestesniems ir aktyves
niems buržuazijos sluoks-

—O ponia Drangelienė, ma
note, kokia gal pamestinukė ir 
pėsčia pribuvo iš Čikagos pa
dainuoti ?

KĄ DABAR BROOKLYNO 
LIETUVIAI KALBA?

(Ne brooklyniečių prašau 
neskaityti)

Po “prezidento” Smetonos 
vizitavimo, dabar Brooklyno 
lietuviai turi visokidusiu kal
bų. Aną vakarą Liet. Am. Pi
liečių Kliube ant Lithuanikos 
Skvero būrys kriaučių filozo- 
fuoja:

—Kokiems galams tautinin
kai valkioja tą su šiaudine 
barzdaite j senį—Smetoną ? — 
klausia vienas.

—O tu man, jei esi taip 
mandras, pasakyk: kokiems 
galams šarmankininkas, eida
mas kampas nuo kampo, ve
džiojasi gauruotą ir su ilga 
uodegaite žverpalaikį ?—stato 
kontra-klausimą kitas.

—Well,—aiškina pirmasis,- 
šarmankininkas pasuka “Sei
ne Katarinką,” paliepia savo 
gauruotam partneriui pasvei
kinti aplink susitelkusius smal
suolius, o po to—renka pini
gus ...

—O ar ne panašus triksas 
buvo pas mus, Labor Lyceum? 
—nenusileidžia antrasis.

Braižančiam šiuos žodžius, 
buvo lyg ir nesmagu klausyti 
tokių prilyginimų ir norėjosi 
užprotestuoti. Bet, štai, prisi
minė lotynų posakis: “Vox 
populi, vox Dei”, tai yra, lie
tuviškai sakant, žmonių balsas 
—Dievo balsas.

Tūlas žmogelis, sulpėdamas 
riestą pypkaitę, pasuko pir
mųjų kalbą kiton kryptin:

—Vai, kas man neaišku, 
tai tas: Kur buvo Unkulis 
Džio Ginkus,* kad kad šinko- 
rius Mikalauckas turėjo pa- 
rėdkavoti Jo Eks. Smetoną— 
rodyt jam taką per svetainę 
ir estradoje į krėsę jį nusės- 
dinti?

—O ar tu, smilkyla, neži
nai, kad Unkulis Dtžio nelen
da ten, kur jam neduodama 
kasieriauti? — pastebėjo Dū- 
daitis.

J<alba nukrypo apie Labor 
Lyceume surinktus pinigus, 
žmogus su ilgu “Algirdo” ci
garu dantyse pradėjo aiškinti, 
kad surinktieji pinigai eis Lie
tuvai vaduoti bei jai gelbėti.mams. Be abejo, jie butų geį ^en rajosį j<eiį Tamo- 

ėmęsi Maskvą pertvarkyti, kurįe tam netiki. Paeiliuj 
visai akivaizdu, kad Mask- jįe> tarytum susitarę, pabėrė 
va nebebūtų galėjusi ilgiau džentelmenui su cigarų 
beišlikti su savo atstumian- kokius klausimus: 
čiu priešrevoliuciniu veidu. —O Smetona su saviške gal

(Daugiau bus) dangaus rasa maitinsis?

štai

—O ko trūksta vijurkui ad
vokatui Oliui, kad jis neturėtų 
gauti už kelionę ir sugaištą 
laiką ?

—O kaip su Jonu Budriu, 
Lietuvos pareigūnu ? Kaip ir 
ant ko jis cirkuliorius rašys, 
jei jam nebus šiek tiek nu
mesta ?

—O juk ir p. Norem negi 
priešinsis apčiulpti spragintos1 
vištytės sparną ir, gražiai pra
šant, iškelti taurę garbei “pre
zidento” ? Juk p. Norem, pa
sak Jono Valaičio, “preziden
tui Smetonai talkininkauja.”

—O kaip su ta vakarieniu- 
ke St. George viešbutyje, kur 
buvo suėjusi smetoninė smeto- 
nėlė ? Juk ir ten “sauso nieks 
neklauso” ?

Ponas su cigaru apsiblausė 
ir jo lūpose formavosi žod
žiai: “pr. . . ka-cap...” Pas
kui, kiek patylėjęs, riktelėjo: 
“Tas aukas kontroliuos Lietu
vai Vaduoti Sąjunga, supran
tate ?!

—Su. . . — pasigirdo keli 
balsai.

—Bet kas ta tavo per są
junga? Kiek ji turi narių?— 
klausia vienas dalyvių.

—še, pasiskaityk šios die
nos “Vienybę”, tai sužinosi!— 
numetė ant stalo gruodžio 19 
laidos savo laikraštį ir smar
kiai pradėjo dumti “Algir
dą.”

žmogelis iš numesto jam 
laikraščio suskaito, kad visoje 
Amerikoje “Lietuvai vaduoti 
sąjunga” turi... 83 narius. 
Skyrių “sąjunga” turi 5. Pen
ktasis skyrius randasi Long 
Island, N. Y., kurio sąstatas 
susideda iš 4-rių narių.

Kriaučiai iš tokių “jėgų” 
dar labiau pradėjo juokauti.

—Say!—stabdančiai krei
pėsi į besijuokiančius kriau- 
čius žmogutis, laikąs rankoje 
“Vienybę.”

Visi aptyla.
-—Aš jums čia paskaitysiu, 

kaip ta “sąjunga” informuo
ja žmones apie savo veiklą.

“Prašom”, pasigirsta keli 
balsai; žmogelis skaito :

“Skyrius 3, Newark, N. J.: 
. . . Tautiškame darbe veikia 
bendrai su kitomis apylinkių 
lietuvių organizacijomis. Gruo
džio 21 gražiai ir iškilmingai 
priėmė vizituojantį Lietuvos 
prezidentą.”

Kriaučiai vėl paeiliui: 
—Ką? 
_  ? ? 
__ ? ? ? • • •
Kriaučiai gūščiojo pečiais, 

nesuprasdami, kaip gruodžio 
19 “Vienybėj” galėjo tilpti 
“žinia” skelbianti, kad newar- 
kiečiai “gruodžio 21 gražiai 
ir iškilmingai priėmė vizituo
jantį Lietuvos prezidentą!”

Špokas.

PIRKITE 
APSIGYNIMO 

RONIIS

išvedžiojimų. Aš noriu žino
ti, kas bus do pradžia Kasmo- 
čių svetainėje, Great Necke, 
sausio 4, sekmadienį, 5 vai. 
vakare ?

Raulas smalsiai: Drauge, 
tai bus filmą—paveikslas, at
vaizduojantis nepailstančiai, 
darbščios moteriškės gyveni
mą, kuris perpildytas links
momis liaudies dainomis iš So
vietuos žmonių gyvenimą ir 
matysime didžiąją 1 pradžią 
garbingojo žygio apvainikavi
mui josios nenuilstančios ko
vos už gerbūvį žmonijos.

Tamošius: Na, / tai gerai, 
pasakysiu ir savo frentams, 
kad ateitų pamatyti to pui
kaus dalyko.
, Raulas: Iki pasimatymo.

Smalsuolis.

JEIGU DAUŽANT HITLERIZMĄ, TENKA { PAKAUSI PRAE1 VIUI, TAI JAU TIK NE DAUŽYTOJO KALTEI...

Great Neck, L. I.
Didžioji Pradžia!

Neviernas Tamošius susiti
kęs Raulą klausia: Na, kas g 
do viena toji didžiojijpradžir 
yra ir ką jinai reiškia? Rau 
las pasididžiuojančiai: Prad
žių būna visokių, didelių ir 
mažų, labai vertingų ir bever-^ 
čių, laimingų ir nelaimingų, 
didžiai naudingų ir amžinai 
pragaištingų, šalys, valstybės, 
tautos ir organizacijos turi 
įvairiausias savo gyvenimo 
darbų pradžias. Pavyzdžiui, 
pradžia didžiosios Frąncūzų 
Revoliucijos, Didžioji Pradžia 
Bolševikų Revoliucijos, prad
žia Pasaulinio Karo ir daugy
bės kitokių pradžių. (

Pavienio žmogaus gyvenime 
taipgi būna nemažai įvairių 
pradžių- Kaip tai, pradžia ke
lionės į kitą pasvietį. Didžioji 
pradžia jaunųjų žmonių esy
bėse, tai pirmoji meilė! Pra
džia naujos gyvybės, didelė 
pradžia atlikimui garbingo 
žygio visuomenės naudai ir 
daug, daug dar nesuminėtų 
pradžių, įvairių darbų atliki
mui.

Tarnas nekantriai: Gana tų 
filosofinių pamokslų ir visokių

Binghamton. N. Y
Šis ir tas

ALDLD 20 kuopos komite- 
tan ateinantiems metams iš
rinkta: pirm. O. Mikolajūnie- 
nė, sekr. J. Navalinskienė, fin. 
sekr. S. Jasilionis, ižd. U. Ši- 
moliunienė, literatūros agentė 
H. žukienė. žukienė įrašė* 
naują narę Oną Bekeriūtę.

Gruodžio 15 d. tapo palai
dotas senyvas šio miesto gy
ventojas (virš 60 metų am
žiaus) Vincas šleinys. Į orga
nizacijas, rodos, nepriklausė, 
Paliko nuliūdusią žmoną. *

Workers Recreation Klubas, 
įsikraustęs Lietuvių Svetainėn, 
turi apsčiai lankytojų. Jo ati
darymo dienpmis, gruodžio 18 
ir 14, atsilankė skaitlinga 
publika, šį atidarymą pasvei
kino ir grupė lietuvių. Anta
nas Pagiegala įteikė pasveiki
nimą ir 26 narių vardus, ku
rie įsirašo į Kliubą ir užsimo
ka duokles už 1942 metus.

Susirgo naujai išrinktas 
,DS 6 kuopos pirmininkas, 
Intanas žolynas; pasidavė 
operacijai ir guli ligonbutyje, 
Johnson City.

Tebeserga kuopos nariai — 
'Petras Kastravickas A ir Leo
nardas Tvarijonas. Linkėtina 
visiems greito pasveikimo.

Teko girdėti, kad jaunuo
liai Edwardas Charna ir 
Frank Adams (Adomonis) iš
vyko liuosnoriai ginti šią šalį 
nuo užpuolikų, Berods, išvyko 
ir daugiau jaunų lietuvių, bet 
neteko patikrinti pravardžių.

Liet. Tautinės Bendrovės 
jugirinkime, gruodžio 21 d., 
tapo iškeltas reikalas būrtis 
lietuviams į civįjį šalies apsi
gynimą. Išrinkta komisija 
kreiptis į visas lietuvių orga
nizacijas ir šaukti visuotiną 
lietuvių mitingą tame reikale. 
Komisįjon įeina H. Pine, O. 
Girnienė, K. Vaicekauskienė, 
H. žukienė, S. Jasilionis ir J. 
Blįnkevičius,

S. J.
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Dėl karo 
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Pergalė turi 
Demokratinės 
jėgas privalo

Specialiai prisiritąšę priimti svečius

jau už
gyventi 
dar tu- 

už 1941
vie-

• sostinė su 
labai gera 

prekybos laivams, 
turi per 150,000

vergė Lietuvą, tai čia tie ta- 
rybininkai šokinėjo iš džiaugs
mo ir viešai Hitlerį gyrė. Jų 
tarpe yra tokių asmenų, kurie 
savo laiku yra viešai pareiškę, 
kaip tai padarė K., kad jeigu 
kada Hitleris užpultų Rusiją, 
tai jis pats pirmaš važiuotų 
Hitleriui į pagalbą “bolševikų 
mušti.”

Vienu žodžiu, jų hitlerinis 
veikimas turi aiškų ir didelį 
rėkordą ir todėl visai nenuo-

svarbus dalykas turi

susirūpint ir išrinkt 
iš tų, kurie dar yra

apgailestauja, 
karas sutruk-

tik Sovietų

J. Kviet- 
P. Tamuliunas, J. 
John Casper, Frank 
(iš Marlboro), D. 

Grybas.

Batavia.*— 19 japonų* o: 
laivių sunaikino tik vmę 
Holandų Rytinės Indijos o 
laivį stovykloje.

Kada Hitlerio gaujos už

Religijinių daiktų de 
partmentas atdaras 

vakarais

namus 
kaip namo nepareina 
kalba, kad jis slapstosi Sipija- 
ro bakskariuose . . . Mat, žmo
gaus būta labai drąsaus kal
boje, bet didelio bailio dar
buose. Dabar Toronte per tas 
dienas buvo visai šaltoka, šal

is spūstelėjo visai neblogai. O 
jis, nabagas, nežiūrint nei šal
čių trina bakskarių purvinas 
grindis. Kiti jo pažįstami ta
rėsi nešti jam šiltos kavos...

Torontietis.

numatoma plačiai pravesti vi
soj stakjardų apylinkėj.

Šisai nesenai susidaręs ko
mitetas ir pradėjęs veikti piet
vakarinėj miesto dalyje jau 
turi užmezgęs ryšius su Rau
donuoju Kryžium, su Britani
jos karo pagelbos komitetu, 
su Lenkų Karo Pagelbos Ko
mitetu ir Rusų Karo Pagelba.

.Lietuvių organizacijos iš 
pietinės ir iš vakarinės mies
to dalies bus kviečiamos prisi
dėt prie bendro veikimo. Su-

užgavę vokiečių 
matyti, vaikščioti

Kad tarybininkai savo vei
kimu galėjo atkreipti polici
jos dėmesį,'' nėra nieko nuo
stabaus. Nuo pat savo tary
bos sukūrimo dienos jie vei
kė ir dabar tebeveikia Hitle
rio naudai. Jų hitlerinė propa
ganda be paliovos pilasi per 
“Naujienas” ir “Keleivį”, o 
suėjimuose jie daug daugiau 
hitlerinio darbo atlieka, negu 
per spaudą viešai pareiškia. 
Labiausiai jie tą savo hitlerinę 
propagandą vesdavo per savo 
išleidžiamą sąsiuvinį, kurį iš
leisdami vadina “Nepriklau
soma Lietuva.” Toje “N. Lie
tuvoje” nieko daugiau ir ne
būdavo, kaip atvira ir nuoga 
hitlerinė propaganda. Todėl, 
gal būt, kad kokia to, taip va
dinamo laikraščio, kopija pa
puolė policijai į rankas ir ši 
susidomėjo jų veikimą paty
rinėti.

lingas ir iš kuopų turi būt pa
siųsta į centrą ant greitųjų.

Pradėjus gyventi 1942 me
tus, nei nepajusim, kaip grei
tai laikas prabėgs ir bus lai
kas sušaukt pusmetinę konfe
renciją. Tad visose kuopose 
reikia pradėti darbuotis, kad 
metinės konferencijos tarimai 
būtų išpildyti.

12-tas Apskritys rengia 
delį koncertą ir vakarienę 
sario 15 dieną, kuriame 
lyvaus programos pildyme 
šižymėję dainininkai-kės, 
rių vardus mūsų publika ma
tys spaudoje vėliau. Taipgi 
šiame koncerte skambės ,ir 
Wilkes-Barre Lyros Choro dai
nos. Laiko jau nedaug lieka, 
todėl kuopose, aplaikę kon
certo tikietus, pasidarbuokit 
išplatinti tarp savo pažįstamų.

Pelnas šio koncerto yra ski
riamas labai svarbiam tikslui. 
Todėl visų mūsų pareiga yra 
darbuotis, kad turėtum pasek
mių. yisas ir visus kviečiame 
prie darbo.

Apskričio Valdyba.

salose į metus 
1,000,000 tonų 
nendrių, kuriu

ciejunas, J. Starkus, Sindaras, 
S. čiuberkis, P. Alexandras, S. 
Paura, Dr. D. Pilka, A. Zin- 
kis, K. Zinkienė, J. Gitzevi- 
čius, A. Stravinskas, J. Kane, 
Niukienė, Motuzas, Čiuberkie- 
nė, Dragūnas, J. Zulis, Jasins- 
kas, G. Bražinskas, P. Petru- 
tis, Kapočius, Juozas, A. Bui
vydas, K. Kaliošas, Bačinskas, 
J. Boris, Jarutis, P. švedas, 
A. Krasauskas. Taipgi dauge
lis draugų aukavo smulkiais.

Reikia suprasti, kad dauge
lis mūsų draugų ir draugių 
aukavo jau daug kartų, bet 
dar randasi ir tokių draugų, 
kurie dėl vienokios ar kito- 
kios priežasties negalėjo pri
sidėti prie šio humanistinio 
darbo su savo aukomis. Mes 
raginam visus drg. nepamiršt 
šio darbo, nes kiekviena auka 
yra labai naudinga dėl Sovie
tų Sąjungos.

Susirinkime? likosi priimta 
rezoliucija užgyrimo mūsų ša
lies prezidento užsienio politi
kos, vedamos prieš Hitlerį ir 
Japoniją ir visą jų Ašį. Pra
kalbos pavyko gęrai ir publi
ka buvo pilnai užganėdinta 
su mūsų darbu. Tačiau mes 
nesakome, kAd mūsų darbas 
jau užbaigtas. Toli gražu 
Mūsų supratimu, jis dar 
prasidėjo. Visi draugai 
draugės rūpinkitės dabar, 
toj ir poryt, pakol visi 
lio fašistiniai banditai 
visiškai sunaikinti!

širdingai dėkuojame 
draugam, kurie aukavo ir at
silankė į šį mūsų, mitingą.

Prof. B. F. Kubilius, pirmin
M. J. Kazlauskas, iždinin.
S. Zavis, finansų sekr.
Dr. J. F. Borisas, Sekr.

Prakalbos ir Aukos Sovietų 
Medikalei Pagelbai Gerai 

Pavyko

Kalbėtojais buvo sekanti: Pro- 
fes. William E. Hocking, Prof. 
Michael Karpovich, abu iš 
Harvardo Universiteto, “L.” 
redaktorius Rojus Mizara. 
Dainavo Harmonijos Mišri 
Grupė ir Mūsų Dainininkas 
Alexandras Vasiliauskas. Au

kų surinkta $265.92

Gruodžio 7 d., 8 vai. vak., 
įvyko Municipal Svetainėje 
prakalbos su trumpu koncer
tu. Prakalbas surengė Progre
syvių Lietuvių Tarybos Sky
rius. Kalbėtojai: Prof. Wil
liam E. Hocking papasakojo 
daugiausia iš savo įspūdžių, 
kuriuos jis įgijo, kaip lankėsi 
Sovietų Sąjungoje 
tais, 
jam 
kad

L.L.D. Reikalai 12-tam 
Apskrityj

Šiuos 1941 metus 
baigėm ir pradėsim 
1942 metus. Bet mes 
rim ir nebaigtų darbų 
pietus. Dar yra kuopose 
jias-kitas draugas bei draugė, 
kurie nesuspėjo pasimokėti 
duokles už 1941 metus. Todėl 
draugės ir draugai, be jokio 
atidėliojimo atlikite šį d^rbą. 
Kuopų Valdybos turėtų ši’uom 
reikalu 
duokles 
atsilikę.

Kitas 
įbūt kuopose atliktas, tai pa
siuntimas pinigų į centrą, tai 
yra, mokesčių už narius, ir už 
literatūrą. Nekurie mūsų kuo
pų iždininkai labai yra neran
gūs tame darbe, perilgai lai
ko pinigus nepasiuntę į cent
rą. ‘Centro raštininkas turi eik
voti savo brangų laiką, ra
šant paraginimus ir daryti iš- 
kaščius už štampas. O to gali
ma būtų išvengti. Kiekvienas 
.doleris centre yra labai reika-

Be to, kiek laiko atgal jie 
čia rinko aukas kaž kokiam 
slaptam tikslui. Apie tų aukų 
rinkimą žino daugelis toron- 
tiečių. Patys tarybininkai kal
ba, kad tas aukas jie rinko 
šelpimui į Berlyną iš Lietuvos 
pabėgusių hitlerininkų. Kiti 
kalba, kad jie yra siuntę Lie
tuvos Kvislingams pasveikini
mus už tai, jog jie pagelbėjo 
Hitleriui užimti Lietuvą. La
bai galimas daiktas, kad jie 
yra atlikę vieną ir kitą. Lai
ke savo “seimo” jie su tų 
Kvislingų sveikinimo rezoliuci
jomis buvo viešai išėję, tik tos 
rezoliucijos dėl “svieto akių” 
liko nepriimtos, nes tam tvir
tai užprotestavo montrealie- 
čiai, bet pati taryba už tas re
zoliucijas stovėjo tvirtai ir to
dėl, galimas daiktas, kad ne
žiūrint, jog jos buvo “nepri
imtos, bet tarybos liko pasiųs-

stabu, kad pas juos į namus, 
pradėjo lankytis policija.

Dabar tie tarybininkai savo 
tarpe yra labai susipykę. Nors 
Aukštaitei atiduodami tarybos 
pinigus tęsimui to hitlerinio 
darbo, jie visi pasižadėjo jos

klausyti ir “gelbėti” Lietuvą 
sulyg “tautos vado” Smetonos 
nurodymų, bet asmeniškai vie
ni kitiems tebekerštauja. Kiti 
spėja, kad jie taip besikerš- 
taudami turi ką daugiau paro
dyti vieni ant kitų policijai, 
negu visuomenei yra žinoma. 
Reikia tikėtis, kad tolimesni' 
policijos tyrinėjimai daugiau 
dalykų atidengs.

šiuo tarpu tos policijos da
rytos pas juos kratos, toron- 
tiečiams suteikė daug naujų 
kalbų ir juoko. Labiausiai vi
sus juokas ima iš to “didvy
rio” K., kuris buvo žadėjęs 
važiuoti “bolševikų mušti.” 
Tas nabagas, kai patyrė, jog 
policija lankosi į tarybininkų 

tai jau trys naktys,
Visi

Lake LDS kuopos į kalbamo 
komiteto susirinkimą atsilan
kė A. Yuris. Jis raportuos sa
vo organizacijai apie čia užsi
mezgusią veiklą ir apie akty
vų prisidėjimą prie šio darbo, 

pagelbos reikia 
smarkiai veikti, 
būt užtikrinta, 
šalys prieš Ašies 

karą laimėti.

Hawaii’u salos pirmiau
siai nukentėjo nuo barba
riško Japonijos imperially 
mo užpuolimo. Hawaii’u sa
los bus minimos bėgyj viso 
kard, * kol bus sunaikinti 
Japonijos, Vokietijos, Ita
lijos ir jų talkininkių raz- 
baininkų lizdai. Hawaii’u 
salos yra mūsų šalies karo 
laivyno svarbus apsigyni
mui ir užpuolimui punktas.

Hawaii’u salos yra 2,404 
mylių nuo San Francisco 
Ramiajame Vandenyne, 5,- 
375 mylių nuo Panamos 
Kanalo; 3,800 mylių nuo 
•Tokio ir 5,580 mylių nuo Fi
lipinų salų.

Hawaii’u salų grupė uži
ma 6,407 ketvirtainiškas 
amerikoniškas mylias ir turi 
415,000 gyventojų. Viso yra 
20 salų, iš kurių 9 apgyven
tos. Didžiausia iš jų yra 
Hawaii, kuri užima 4,016 
ketv. . mylių 
aukšti vulkaniški kalnai — 
Mauna Kea, kuris turi 13,- 
825 pėdas ir Mauna Loa — 
13,075 pėdas. Ant Maui sa
los yra kalnas Haleakala 
— 10,032 pėdų, ant Kauai 
salos Kawaiki kalnas — 5,- 
170 pėdų ir Waialeale — 5, 
080 pėdų.

Hawaii’u gyventojus su
daro: 22,000 hawaiiečių; 
^2,000 maišytų hawaiiečių, 
155,000 japonų; 29,000 chi- 
fliečių; 53,000 filipiniečių ir 
per 100,000 europiečių — 
baltųjų.

Hawaii’u 
pagamina 
cukrinių

Maskvos darbininkai užtaiso Gorkio gatvę Maskvoje; ją buvo 
bomberių oro bombos, bet patiems vokiečiams šia gražia gatve 
jau neteks.

mus, ir padėti mum dirbti tą 
kilnų darbą.

Policija Dare Kratas Pas 
Lietuviškus Tarybininkus

Plačiai pasklido Toronte 
gandai, kad policija pradėjo 
kratyti tarybininkų namus ieš
kodama hitlerinės literatūros 
ar kitų davinių, kurie juos ri
ša su Hitleriu. Kad kratos pas 
juos buvo darytos, yra faktas. 
Patys tarybininkai, pas ku
riuos kratos buvo darytos tą 
tvirtina. Dėl tam tikrų prie
žasčių, čia jų pavardžių nemi
nėsiu.

Visi mes turime su paskubo
mis dėtis prie mūsų šalies ap
sigynimo veiklos, kad būtų 
karo laimėjimas užtikrintas; 
turime padėti kitom kariau- 
jančiom šalim prieš Ašies jė
gas, prieš hitlerižmą.

Town of Lake ir kitų neto
limų kolonijų lietuvių organi
zacijos turėtų dėtis . prie čia 
užsimezgusio plataus veikimo 
dėl karo pagelbos.

Vietinis.

Antras, kalbėjo Prof. M. 
Karpovich (rusų tautos žmo
gus). Jis labai puikią prakal
bą pasakė. Visiems jo kalba 
patiko ir gavo daug aplodis
mentų nuo publikos. Trečias 
kalbėjo, lietuvių kalboje, “Lai
svės” redaktorius, drg. Rojus 
Mizara. Jis ilgokai kalbėjo 
apie dabartinį pasaulio padė
ties stovį. Jis nušvietė, kodėl 
Hitlerio barbarai užpuolė ,So- 
vietų Sąjungą. Prisiminė ir 
apie Suomijos - Finliandijos 
parsidavimą Hitlerio gengei. 
Drg. Mizara taipgi kalbėjo, 
trumpai, tą vakarą, kaip Ja
ponijos gengsteriai užpuolė 
mūsų kraštą. Jo kalba buvo 
įdomi ir publika atydžiai 
klausėsi.

Labai puikiai sudainavo 
mūsų Tarybos muzikos sky
riaus vedėjas dainininkas 
Alexandras Vasiliauskas. Jis 
gavo daug aplodismentų pa
kartotinai. Harmonijos Mišri 
Grupė, po vadovybe Helen 
Žukauskaitės, sudainavo mū
sų šalies himną ir keletą ki
tų gražių dainų. Publikai la
bai patiko. Harmonijos Mišri 
Grupė verta geros pagarbos 
nuo mūsų žmonių, už savo to
kius širdingus darbus dėl 
žmonių labo, ypatingai kultū
ros ir meno srityje.

Aukavo sekanti draugai ir 
draugės: Antanas ir Carolina 
Barčiai $20.00. Po dešimts do
lerių aukavo sekanti draugai: 
Antanas J. Kupstys, J. Shu- 
kis, J. Gavenavičis, J. Petruš
kevičius. Mickienėnė, Pakal
nis, H. Tamašauskienė, J. Mic
kevičius ir Dr. John Repšys: 
Po penkis dolerius aukavo se
kanti draugai: S. Zavis, Mary 
Krasauskas, A. 
J. Vaškys, B. 
George Lukas, 
Skerstonai, Šidlauskas, F. Pet
rulis, Niaura ir Niaurienė, J. 
Mastieka, A. Sabeika, Dr. J. 
F. Borisas. Poi tris dolerius au
kavo šie draugai: M. Kazlaus
kas, A. Mastieka, Freimantų 
šeimyna, Algerdas, Vincentas 
ir Kazimieras. Po du doleriu 
aukavo: žvingela, K. Vaškys, 
Dambrauskas, Kasper, J. Ki-

Po dolerį aukavo 
kauskas, 
Gustaitis, 
Kaulokis 
bildis, J. 
Jusas, G. Zeimis, Ginkaitienė, 
Lažuckienė, J. Valančiauskas, 
A. Marčiulaitienė, Grybienė, 
M. Užddvinis, N. Domeika, 
A. Smolskis, D. Marčiulaitis, 
Barris, Baltušis, J. Naujokai
tis, J. Gitzcevičięhė, A. Ma-

1938 me- 
Prof. Hocking sakė, kad 
daug dalykų, patiko ir 
jis labai 
dabartinis 

dė progresą ne
Sąjungoje, bet visam pasauly.

MSY CRfD/T ... No Extra Cost

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-8779.

P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH

Savininkai

128-30 No. Elm Street,
4

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
KSF’ Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams

Mūsų Mezgėjos Darbuojasi
Ketvirtadieni (gruodžio 18 

d.) atėjus į susirinkimą, ran
du jau kelias drauges bemez- 
gant. Drg. J. Pivariunienė, 
kad ir nebuvus ant pirmesnių 
susirinkimų, šį sykį jau atėjus 
su mezginiu. Ji pati. nusipir
ko vilnų ant dviejų svederių 
ir skubina mėgsti. Tai graži 
auka nuo jos.

Drg. E. Stankevičienė irgi ža
dėjo paaukoti ant dviejų sve
derių. šį sykį davė 1 dol., li
kusius duos vėliau. Drg. K. 
Mikolaitis atnešė 2 kamuoliu 
vilnų ir 1 dol. H. Balienė au
kavo 1 dol.

Beje,- mūsų jaunuolės iš 
Lyros Choro sparčiai imasi 
mėgsti. Mačiau R. Paserskiu- 
tę veik pusę svederio įvarius. Į puolė Sovietų Sąjungą ir pa 
Kitos irgi jau pradeda. Valio, 
mergaitės! Muškit fašizmą vi
sokiais būdais.

Teko nugirsti, kad po Ka
lėdų gausime daugiau mezgė
jų. Dabar, mat, moterys užsi- 
ėmusios su šventėmis. Kadan
gi Kalėdos pareina ketvirtad- 
dienį, tad mūsų sekantis susi
rinkimas įvyko po Kalėdų šeš
tadienį, t. gi’., Liet. Svet. 
8 vai. vakare^Ir vėl kviečiame 
moteris ir mergaites ateiti pas

vertė yra $55,000,000; per 
500,000,000 dėžių vaisių sy
vų, kaip tai skuja obuolių— 
“pineapples,” vertės $51,- 
000,000. Kiti augmenys yra: 
kava, ryžiai, bananai ir tt.

Oras Hawaii’uose yra šil
tas, tropiškas, kurį daro 
malonių šiauriniai vejai.

Ant Oahu salos yra Ho
nolulu miestas 
didele užlaja, 
stotimi 
Miestas 
gyventojų. Ant tos pat salos 
yra karinė bazė — Pearl 
Harbor, kuri įrengta dide
liame ežere. Aplinkui įreng
ta galingos tvirtumos, pas
tatyti armijos barakai, kur 
buvo užlaikoma per 30,000 
karių. Kaip matome, tai 
Hawaii’u salos labai svar
bios, jos geriausios salos 
toj daly j Ramiojo Vandeny
no, jos turtingos ir mūsų 

Ant jos yra kraštui labai reikalingos 
apgynimui Kalifornijos ir 
kitų Ramiojo Vandenyno 
pakraščių.

Hawaii’u salyną sura
do kapitonas Cook 1778 me
tais. Jis ten ir žuvo kovoje 
su vietos gyventojais. Salas 
ilgoką laiką valdė karaliai, 
po eilės perversmų Hawai- 
ių salyno senatas 1898 
metais, tai yra, išvakarėse 
Amerikos — Ispanijos karo 
susijungė su Jungtinėmis 
Valstijomis. Washingtono 
valdžia skiria Hawaii’u 
salų gubernatorių, kuris 
ir valdo salas su vietos su
darytomis valdžios įstaigo
mis. D. M. š.

Pradėjo Platų Karo Pagelbos 
Darbą Stakjardų Apylinkėj

Susidarė Komitetas iš Darbo 
Unijų, Masinių Organizacijų 
Atstovų ir Įtakingų Visuome

nės Veikėjų
Lietuvaitė Elena Zabalevičiūtė 

Yra Aktyvė Sekretorė
Penktadienį, gruodžio 19 

d., įvyko South West War Re
lief komiteto susirinkimas. 
Komitetas susideda iš stak
jardų darbininkų unijos loka
lų atstovų; iš lenkų didelių 
organizacijų atstovų, ir iš vi-'rinktos aukos bus skirstomos 
suonįenės veikėjų iš tos apy- Į visiem fondam. Nuo Town of 
linkės. Komitetą sudaro Jan 
Szufla, pirmininkas; Frank 
Dųsik, sekretorius; Caroline 
Spisak, kasininkas. "Veikianti 
raštinės sekretorė yra 2aba- 
Jevičiūtė. Raštinę Piet-Vaksri- 
nės Karo Pagelbos komitetas 
atidarė, 4645 S. Ashland avė., 
ant antrų lubų.

Kiti komiteto nariai yrantio 
įvairių organizacijų. Darbas
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Penktadienis, Sausio 2, 1942 LAISVE Septintas puslapis

Kairėje Joe Louis, dešinėje—Buddy Baer,—abu sunkiasvoriai kumštininkai Doksuo- 
sis Madison Sq. Gardene, Niujorke, sausio 9 d. Visas įžangos pelnas eis jūrinin
kų pašalpoms.

A

t Ificialiai Amerikos Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio)

JAPONŲ ORLAIVIAI YPAČ NAIKINO BAŽNY
ČIAS, VIENUOLYNUS, KOLEGIJAS, LIGONINES ĮU
Washington, gruod. 29. — Karo departmentas išlei

do šį pranešimą:
Filipinų Sritis: Japonai, vakar iš oro bombarduoda

mi Corregidore, užmušė apie 27 amerikiečius kariškius 
it sužeidė apie 80.

Filipinų Sritis: Japonų orlaiviai, kartotinai, žiauriai 
ir beprasmiškai bombarduodami neginamą miestą Ma
nilą, ypatingai taikė savo bombas į krikščionių bažny
čias ir kultūros centrus. Be kitko, jie visiškai pavertė 
griuvėsiais ir degėsiais Santo Domingo bažnyčią su jos 
neįkainuojamais meno kūriniais ir relikvijomis.

Japonų lakūnai specialiai j ieškojo jr surado didžią 
katedrą Nekalto Prasidėjimo ir per tris dienas nuolat 
ją atakavo bombomis. Panašiai jie bombardavo San 
Juano Laterano Kolegiją, kurioje buvo knygynas nepa
vaduojamų originalių rankraščių.

Japonų orlaiviai per dienas paeiliui atakayp Santa 
Rosa ir Santa Catalina vienuolynus. Jie įtųždsiai bom
bardavo ir San Juan de Dios ligoninę. Be to, japonai 
bombininkai sunaikino bei apardė penkias kitas bažny
čias ir tris kolegijas, palaikomas religinių įstaigų.

Amerikiečių komandierius gen. MacArthur dėl to pa
reiškė :

“Tokiais veiksmais japonai visiškai sulaužė visus 
civilizuotus dėsnius tarptautinių įstatymų. Tinkamu 
laiku aš numatau už tai keršto žygius Japonijai.”

GENERALIS PROKURORAS ATSIŠAUKIA 1 
FABRIKANTUS NEATMESI DARBININKŲ

■ TIK TODĖL, KAD JIE NEPILIEČIAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Atitvert svotui girnius 
nepilieč’iH nuo darbo yra 
trumparegystė ir eikvoji
mas žmonių jėgų. Mūsų Ša
liai reikia gabumų ir patar
navimų kiekvieno sveiko ir 
ištikimo asme is, piliečio ar 
nepiliecio; ir atstumt tokį 
asmenį nuo darbo ar tarny
bos yra ekonominis eikvo
jimas ?r kvaila klaida.

“Juk tai yra pareikšta 
federalės valdžios politika, 
kad samdant darbininkus 
apsigynimo p‘amqnėms ne
turi; būt jokios diskrimina
cijos prieš juos dėl tokių da- 
lyki£ kaip jų rasė, tikyba, 
odos spalva ar tautinė kil-

“Pagal įstatymus tėra 
tiktai vienas aprubežiavi- 
mas, būtent: Kur atliekama 
darbai pagal slaptus arba 
apribotus valdžios užsaky
mus ir kur gaminama orlai
vių dalys ar pridedamieji jų 
prietaisa’, ta1 samdytojas 
turi gaut leidimą nuo ati
tinkamos federalės įstaigos 
viršininko imt darban ir ne-
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Rochester, N. Y
Iš L.D.P. Kliubo Metinio 

Susirinkimo

Gruodžio 12 d. Liet. Drau
giškas ir Politiškas Kliūbas lai
kė metinį susirinkimą Gedimi
no Salėj. Buvo rinkimas valdy
bos 1942 metams. Susirinkimas 
buvo gana skaitlingas ir daly
kai buvo svarstoma geroj tvar
koj. Keletas, valdybos narių no
rėjo rezignuot, bet, naujų kan
didatų negaunant, visa dabarti
nė valdyba sutiko pabūt ant 
toliau.

Visa valdyba buvo išrinkta 
vienbalsiai: pirm. Petras 
gailiškis, 1120 North St., 
pirm. Jurgis Švedas, 133 
mas St., fin. rašt. Juozas
ler, 8 Ludwig Pk., iždininkas 
Juozas Druseika, 50 Dayton 
St., prot. rašt. Stasys Keura- 
kis, 59 Gardiner Pk. pro-fin. 
rašt. Petras Baronas, 4 St. Ja
cob St. Iždo globėjai; Jon. An
drus, 55 Laser St., ir Petras

Bu- 
vice- 
Tho- 
Mil-

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

kiek būtinai reikia, ne dau
giau ar mažiau.

Vartojant tokius atsargu
mus, galima net 50 procen
tų pailgint savo tajerių am
žių. Tai bus nauda pačiam. 
Dar daugiau. Tai bus atlik-

žirgulis, 536 HudsOn Avė. Mar
šalka Antanas Valečk, 30 Kelly 
St. Koresp. Jonąš Baronas, 52 
Cole St. j-Tį -

Plačiai padiskusavus, nutar
ta pirkt U. S. Defense Bonds 
už $500. Suprantama, kad 
kliubui bus neblogesnė nauda,, 
kaip kad banke laikant pinigus į ta patriotine pareiga savo 
ir su tuom suteikiama valdžiai 
reikalinga paskola kariavimui 
prieš hitlerizmą.

Užpraeitame susirinkime bu
vo atsilankę Sovietų armijai 
mezginių komiteto narės B. 
Duobienė ir J. Valtienė. Jos pa
aiškino, kad yra gerokas skai
čius susiorganizavę moterų 
mėgsti svederius ir pančiakas

šaliai — taupoma guma ap
sigynimo reikalams.

‘Tergalės Sparnai” 
Irving Teatre

j u d is,šis naujas Sovietų 
paremtas Valerijaus čkalovo,

dėl kareivių ir reikalinga pa-; Sovietų oro didvyrio, atsieki- 
rama dėl siūlų nupirkimo.1 
Kliūbas tam tikslui paaukavo 
$10. : Koresp.

mais, rodomas Irving Teatre, 
Irving Pl. ir 15th St., New 
Yorke, pradedant sausio 2-ra. 
Vladimiras Belokurovas vaidi
na lakūno rolėj, o Mikhail 
Gelovani atvaizduoja—Stali
ną.

Toj pačioj programoj rodo
ma filmą “Ant Krašto Pasau
lio“, atvaizduojanti mažos an- 

perstai^a nestabdyti auto-;£lll grupės pergyvenimus ant 
I mažutės salos šiaurių Jūrėse.
Judyje matomi nepaprasti 
Škotijos kalnų vaizdai, senų

Gumos Taupymas 
Karo Reikalams

Tąsa nuo 4-to puslapio)
Persmarkiai nevažiuoti;

mobilio; pradedant nevaryt 
automobilį tuoj visais ga
rais. žiūrėt, kad visi stab
džiai būtų geroj tvarkoj ir 
jais visais stabdyt automo
bilį. Vieną kitą tūkstantį 
mylių pavažiavus, permai
nyt tajerius, perkeliant juos 
nuo vieno rato, ant kito. 
Žiūrėt, kad tajeriai būtų iš
pūsti oro žarnomis tik tiek,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2771 has been issued to the undersighed 
to' sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 240 
Broadway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. 
WILLIAMSBURG BOWLING CENTRE, INC. 
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.
.—----------------------------------«—....................

s

ir naujų, idėjų susikirtimai, 
romansas ir jo audros nuo pa
saulio atskirtame žemės kam
pelyje,

Šiurpulingi 1941 
Mėty Įvykiai

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

žio 9 dieną, tarpe kitko, pa
sakė:

“Mes laimėsime karą ir 
mes laimėsime taiką, sekan
čią po jo. Ir tamsiomis šios 
dienomis valandomis — ir 
per tamsias dienas, kurios 
dar galėtų ateiti — mes ži
nosime, jog milžiniška dau
guma žmonijos narių yra 
mūsų pusėje.”

Rooseveltas ten sakė,, kad 
Serbijos partizanai, laimė
dami prieš nacius, padeda 
Amerikai. Kad Raudonosios 
Armijos laimėjimai prieš 
nacius ir jų talkininkus yra 
pagalba Amerikai. Kad 
bent kur Anglijos laimėji
mas yra kartu ir Amerikos 
laimėjimas.

Aišku, kad Amerika, An-

glija ir Sovietų Sąjunga bus 
pergalėtojos. Bet tam ir 
mes, lietuviai, turime dirbti. 
Fabrikuose ir dirbtuvėse 
turime dirbti smarkiau, kad 
daugiau pagaminus ginklų 
Amerikos armijai ir jos tal
kininkių armijoms. Pavie
niai ir organizacijos priva
lome pirkti Apsigynimo Bo- 
nus ir dalyvauti Civiliame 
Apsigynime. Visos jėgos, 
mintys ir darbai turi būti 
pašvęsta tam, kad sunaiki
nus nacizmą, fašizmą, Japo
nijos imperializmą, kad 
žmonijai grąžinus taiką ir 
galimybę ramiai, kultūriš
kai gyventi ir siekti laimin
gos ateities; . •

. D. M. šolomskas

■

I

F. W. Shalins
(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

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ IR KNYGŲ

Aukso Altoriukas (Tilžės), pa
prastu apdaru  ................ 60c

Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru ...............................  $1.60

Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkps, visokių giesmių kn. $1.75 
Katekizmai ir Ministrantūra .... 25c 
Gydyklos nuo Baimės Mirties—su 

daugeliu paveikslų . ...........
Pontsko Piloto Galas ..............
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesi 
Kabalas arba Salamono Išmintis 
Girtuoklių Gadzinkos ................
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais .................................  $1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pageltos 35c
Mikaldos Pranašavimai ............. 25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais ...  25c-
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos .............................. 25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus sūrius ...................... 25c

ŽOLES.
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliarto- 
rius, 60c; 
bata 60c; 
Peršalimo 
Tra jankės,

Kosulio ir Kokliušo Ar- 
Kraujo Valytojas 60c; 

ir Kataro Arbata 85c; 
stambių ir gerų šaknų 

60c; Cukrines Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS 
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

Clement Vokietaitis

Dr. J. J. Kaškiaučius

Telephone
STagg 2-5043

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

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, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

50c
10c
10c
15c
15c
50c

CHARLES’
, UP-TO-DATĘ 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininko 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten fcyck ir Maujer Sta..
BROOKLYN, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

| Sumner -Hart Liquor Store
S# 132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėm# 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME I NAMUS.
Lie. No. L1OS0

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI '

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą

KRISLAI

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

. Soviętų Sąjungą.
Tai toks teisingas šito žmo

gaus rekordas.

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
laiko Tysliava nė žodeliu 

kad t Amerika

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa. 

, - Telefonas Poplar 4110

Majoras La Guardia sulaikė 
visų Gaisragesybos Dep-to 
tarnautojų vakacijas iki seka
mo patvarkymo. <

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 8-7179

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

ir parems

Pranešimai Iš Kitur

VARPO KEPTUVU
36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau

f i

WERBHI RAKING

Į |

Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

i

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

- - ■ - - — ■ ...    - — ■ T \ .

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, . Bra

to
nebeprabilo,
“dabar eitų į karą.’*

Priešingai, jisai sušilęs vis 
plūdo Sovietų Sąjungą ir išti
kimai bernavo Hitleriui. Jis 
ir dabar tebetalkininkauja Hit
leriui, plūsdamas ir bandituo-

g CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

BINGHAMTON, N. Y.
20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks sausio 2 
O. Mikolajūnienę, 49 Hazel 

ame drauges dalyvauti ir 
portą iš gero veikimo1

^{Faipgi atsiveskime naujų damas Amerikos talkininkę 
Pradėkim naujus metus su ~ ~ ’

u atsilankymu į metini su-
’ — J. K. Navalinskienč,

(306-1)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

4 d., 1942 m., 2-rą vai. po 
LPK Svet., 325 E. Market St. 

dalyvaukite laiku, taip- 
narių atsiveskite.

, (307-2)

LD 13 kp. susirinkimas Įvyks 
sausio, 3-čią vai. po pietų, 
k Svet., Ferry ir Walnut gat. 

e visi, nes turime daug 
apsvarstyti, taipgi po susi- 
bus diskusijos. — Sekr.

(307-2)

Greitu laiku bus išleista 
brošiūra “Sovietinės Moterys 
į Pasaulio Moteris.**

Taipgi tuojau bus išleista 
brošiūra, kaip apsisaugoti, jei
gu priešo orlaiviai atlėktų ir 
pradėtų sėti ugnį ir mirtį ant 
mūsų miestų ir kaimų. ’

Abi brošiūros labai aktua
lios. Visur pasiruoškite jas 
greitai ir plačiai paskleisti.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

TNI IMHT

UHRHLMH.
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ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!

BANKIETAS

draugija, 
pinigiškai,

su jos talkinin- 
Hitlerio agentė-

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

>FISO VALANDOS
9 ryto iki 9 vakaro, ii 

su lyg sutarties išanksto 
Tel. SOuth 8-1551

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

280
sau- 
pie- 
reta

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST

Prie Jamaica Įlankos nu
pirkta l,20v0 akrų žemės Įren-I 
gimui naujos /orlaiviam sto* 
ties. Būsianti kita tiek dides
nė už LaGuardia stotį.

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

VALANDOS;
9—12 ryte

f
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Vienybės” nu- 
narius, būk 
’ norį kliu-

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

pati “Vienybė” išsipliauškė, 
kad “tautininkai, katalikai ir 
socialistai organizuojasi.” Ži
noma, ne eiliniai katalikai ir

’kelhkitčs savo biznį dipn 
raštvi “Laisvėje.”

DR. ADAM V. VVALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

Dienraščio “Laisves” suvažiavimAs ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį
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New Verki t"įlįufM&li nii«
Netekome Dar Vienos iš Sužinokim Daugiau Apie

Pavyzdingų Draugių
Priešpaskutinę dieną 19 11 
?tų, gruodžio 30-tą, išlydė

jom į gražiąsias Alyvų Kal
nelio kapines dar vieną iš tų 
lietuvaičių, kuri nors tyliu, bet 
pavyzdingu visapusiškai ir 
darbingu visuomeniškai gyve
nimu turėjo didelių nuopelnų 
Amerikos lietuvių visuomenei 
ir pažangai.

Penktadienis, Sausio 2, 1942

at

prieš fašizmą eigą ir 
demokratinių jėgų per- 
Ji gausiai rėmė kovo- 
pirmiau, neužmiršo jų

suomenei teisingas žinias, 
mušti hitlerininkų propagan
dą, Katrina jau gulėdama 
mirties patale paskyrė dien
raščiui “Laisvei” $50,00 auką.

Katrina iki pat mirties sekė 
kovų 
troško 
galės, 
tojus
net> savo skausmuose, paliko 
$50.00 Sovietų Sąjungos me- 
dikalei pagalbai.

Nebuvo to svarbaus lietu
vių ar Amerikos liaudies gy
venimo įvykio, į kurį Katrina 
nebūtų atsiliepus, nebūtų pa
rėmus—jei negalėjo darbu, 
tai aukomis. Ji taipgi priklau
sė moterų organizacijoj visu 
jos gyvavimo laiku, ją rėmė.

Pastaraisiais keletą metų d. 
Talandzevičienė iš Brooklyno 
buvo persikėlus gyventi į 
Great Necką ir į tenykštę 
LLD 72-rą kuopą, taipgi dai
navo Chore Pirmyn. Atsisvei
kinimui su savo mylima nare, 
Choras Pirmyn nepagailėjo 
laiko nei didokų iškaščių 
gruodžio 29-tos vakarą atva
žiuoti j Brooklyną, kur Kat
rina buvo pašarvota 
Bieliausko koplyčioj,
nuoti Katrinos mylėtų dainų, 
taipgi gėlėms padabino, karstą 
ir sekamą dieną skaitlingu bū
riu atvyko palydėti. Persta
tant chorą, S. Sasna, iš “Lais
vės” redakcijos, pasakė kele-

veik-: tą bruožų iš velionės gyveni-

grab. 
padai-Katrina Viltrakiūtė- 

Talandzevičienė
• Katrina Viltrakiūtė atvyko 

į šią šalį 1913 metais, pačia
me savo jaunystės gražume ir 
iš pat pirmų dienų nusistatė 
gražiam, organizuotam
liam ir visuomenės gerovei 
tarnaujančiam gyvenimui. Ji 
įstojo tuomet buvusion veik- 
liausion lietuvių organizaci- 
jon—Lietuvių Socialistų Są- 
jungon ir joje veikliai dalyva
vo iki to laiko, kada toji par
tija išdavikiškų vadų tapo pa
sukta tarnauti liaudies prie
šams. Tuomet Katrina, su ki
tais liaudies gerovės siekian
čiais žmonėmis, stojo su kai
riuoju tos partijos sparnu ir 
iŠ jo iščhigusion Komunistų 
Partijom Vėliau darbo sąly
gos (namų tarnyba pas tur
čius) privertė ją iš aktyvaus
dalyvumo partijoj pasitraukti', i K. Petrikienė, kuri velionę pa- 
tačiau partiją ji visuomet lai
kė sava organizacija ir gau
siai rėmė.

Katrina aukštai įvertino pa
žangią liaudišką literatūrą ir 
spaudą, tad visą laiką buvo 
jos skaitytoja ir širdinga rė
mėja. Ji iki mirties 
Lietuvių Literatūros 
joj, taipgi buvo 
“Laisvės” skaitytoja 
ninkė.

Kad “Laisvė” galėtų ir po 
jos mirties gyvuoti ir tarnauti 
lietuvių liaudžiai skleisdama 
apšvietą ir teikti lietuvių vi-

mo.
Velionės išleisti ir palydėti,, 

gruodžio 30-tą, prisirinko taip 
daug brooklyniečių, greatnec- 
kiečių ir kitų velionės asme
niškų, draugų ir organizacijų 
narių, jog erdvi šermeninė pa
sidarė perankšt^. Palydėjo 
apie pora desėtkų mašinų, o 
ant gražaus Alyvų kalnelio, 
prieš pat didžiuosius kapinių 
vartus, radome būrį žmonių 
jau pribuvusių iš anksto tie
siai į kapines.

Prie draugės Katrinos kapo 
atsisveikinimo kalbą pasakė

priklausė 
Draugi- 

nuolatinė 
ir šėri-

ATYD AI!
LDS 3-čip Apskričio seno ir naujo 

Komitetų susirinkimas įvyks sausio 
4 d., 1942, Laisvės Name, 419 Lo
rimer St, Brooklyn, N. Y. Prasidės 
10 vai. ryte. Dalyvaukite visi. — 
J. Dainius, Sekr. (307-2)

Grožį ir Muzikos Kūrybą
Kultūringi šių laikų žmo

nės, apart žinybos kitose kul
tūros srityse, nori daugiau ži
noti ir apie pamatinius grožio 
dėsnius, pažinti muziką, 
ti nors elementariškiausį su-1 
pratimą, kaip muzika kuria- ■ 
ma. Deja, tos rūšies mokyklas 
lankyti retas kas turi laiko ir 
finansinio ištekliaus, o ateiviai 
dar susiduria ir su kalbos pro
blema.

bą girdėsime visiems žinomoj 
vietoj—Pil. Kliubo salėj, 
Union Avė., Brooklyne, 
šio 4-tą, lygiai 3 vai. po 

£au".tų. Pasinaudokime ta
. proga. Įžanga tik 25c.

Vytautas Bacevičius
šį sekmadienį, sausio 4-tą, 

turėsime laimės išgirsti tuo 
klausimu paskaitą iš tos sri
ties specialisto prelegento, ku
ris tam žinybą įgijo žymiau
siose Europos mokyklose ir 
paskiau per apie desėtką me
tų mokinę kitus Kauno Vals
tybinėje Konservatorijoj, ku
ris taip pat muzikos grožio 
sukūrime ir jos perdavime pu
blikai jau garbingai atsižymė
jo ir mūsų šalyje Amerikoje. 
Aišku, jau žinote, jog tuomi 
prelegentu bus prof. . Vytautas 
Bacevičius, žymusis pianistas- 
kompozitorius.

Prof. Bacevičiaus paskaitą 
apie Grožį ir Muzikos Kury-

Dariaus-Girėno Pamin 
kini Aukos; Veikla

Mrs. E. Kukenis iš Lindon, 
N. J., “Laisvės” skaitytoja, ir 
jos duktė ir žentas Mr. & 
Mrs. , B. Leberis, brooklynie- 
čiai, smagiai atostogauja tro- 
piškoje atmosferoje 
Beach, Fla. Jie rašo:

“Saulė karšta, vanduo mau- 
j dytis puikus ir aplinkuma at
rodo maloniu sapnu.

“Siunčiame širdingiausius 
sezono linkėjimus visiems mūs 
draugams šiauriuose.”

“Jūsų Mrs. E. Kukenis ir 
Mr. & Mrs. B. Leberis.”

“Vienybe” Hitleriškai Ašaroja 
Apie Piliečių Kliubą

“Vienybė”, kuri taip labai tautininkai, bet toki ponai, 
džiaugėsi Hitlerio laimėji- kaip Stilsonas, Buivydas, Šta
mais, kuri net specialį numerį naitis ir Tiškus. Tai šie ponai 
buvo išleidus pagerbti Hitle-i norėjo pereitą susirinkimą 

pavergė kliubą vesti Hitlerio keliu. Tai 
jie pereitame susirinkime kė
lė baisiausį skandalą ir norė
jo pakenkti lietuvių veiklai 
apginti Amerikos reikalus.

Dabar jie taip pat planuoja 
užpuolimą ant kliubo, kad at
likus penktos kolonos darbą, 
kad kliubą nustačius prieš 

i Amerikos ir jos talkininkų 
reikalus. Nepavyks, ponuliai! 

turtą ' bepavyks! Kliubo nariai su
prato jūsų tikslus pereitame 
susirinkime, kada surinkote 
tik savo 11 balsų prieš lietuvių 
konferencijos raportą. Kliubo 
nariai dabar bus dar daugiau 
su Amerika, 
kais, o prieš 
liūs! ■

Minėtame 
meryje baugina 
“Maskvos agentai 
bui gaspadorių užkarti, kuris,

i rio gaujas, kurios ___ „2
> Lietuvą, kuri visas laikas sklei- 
‘ dė nacių propagandą Ameri
koje, skaldė lietuvių vienybę, 
silpnino Amerikos pajėgas, 
kurstė vienus piliečius prieš 
kitus, No. 52 pravirko apie 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubą.

“Vienybė” tauškia, būk 
“Maskvos agentai” pasikėsino 

kliubą užkariauti, jo “l__ _
apieravoti Maskvos globai.” 
Ten pat šaukia visus kliubo 
narius susirinkti į sausio 2 d. 
susirinkimą, kad apginti kliu
bą nuo nugabenimo į Maskvą.

“Vienybės” ponai ne apgin
ti kliubą nori. Maskva Ame
rikai nėra baisi. Maskviečiai 
muša Hitlerio gaujas, “Vieny
bės” broliukus. Mūsų prezi
dentas Rooseveltas sako, kad 
tai mūsų laimėjimas. “Vieny-1 ot, ims ir nuveš kliubą į Mask- 
bės” išgalvoti “Maskvos agen-!Vą. Tai jūsų pačių nesveikos 
tai”, kurių Amerikoj nebuyo hitleriškos galvos fantazija! 
ir nėra, nieko nesirengia. Bet Kliubo nariai galės išsirinkti 

gaspadorių konstitucijos keliu 
ir be “Vienybės” hitleriškų 
patarimų.

Senas Kliubietis.

Paskilbęs Judis Bus 
Rodomas Kliube

Esposito’s Esą Nesveiki

žino nuo pat jos ankstybos 
jaunystės ir su ja sykiu dar
bavosi pažangiajame judėji
me. Kalbėtoja atžymėjo velio
nės kuklų asmeniškai, bet 
skaistų visuomeniškai gyveni
mą. šaltas, žvarbus vėjas da- ; 
rė šį su drauge atsiskyrimą 
tarsi‘dar liūdnesniu. n

Katrina gyveno neilgiausia 
-Mnirė gruodžio 27-tos rytą, 
sulaukus vos 49 metų, tačiau 
spėjo visuomenei daug pasi
tarnauti ir palikti apie save 
gražią atmintį. Paėjo iš Su
valkijos—Majoriškių km., Vil
kaviškio par. ir valse. Iš ar
timųjų, čia, Amerikoje, liko 
jos vyras Antanas Talandze- 
vičius, sesuo M. Valilionienė 
ir švogeris, dėdė K. Viltrakis, 
ir tolimesnių giminių.

D-ė.

Pateikiame gautų aukų dvi
dešimtą paskelbimą sulyg 
gruodžio 1 d., 1941 m., pini
gai prisiųsti Fondo Komiteto 
iždininkui p. J. Spurgai.

Nuo Lietuvių Neprigulmin- 
go Kliubo Central Brooklyn, 
N. Y., surinko ir prisiuntė iž
dininkas: J. Anuma, aukojo 
po 50c.: J. Anuma, Aleksie
jus M. Sabulis, V. Pivariunas, 
F. Almenas. Smulkių $2.50; 
kartu $5.00.

Moterų Kliubas, Brooklyn, 
N. Y., per S. Sasną dar už 
pikniko tikietus sumokėjo 
>$2.45. Bronius Menderis, per 
S. Masiulį, brooklynietį, auko- 

$1.00. Baltramiejus Sitko, 
Seattle, Wash., prisiun- 
aukų $1.00., Viso bendrai

BAZARAS BUS

Miesto Taryba nubalsavo, 
kad reikia pakelti algas 3,000 
miesto darbininkų, įteikusių 
tarybai-prašymą-tuo klausimu.

Vasario-Febniary

LAISVES
BAZARAS

Artinasi “Laisvės” Baza- 
ras. Pirmą dovaną baza- 
rui gavome nuo Brukaus- 
kienės iš Elizabeth, N. J.
Ji padovanojo gražią 

rankų darbo kaldrą.

Central Palace Salėje 
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Vieša Padėka
Šiuomi norime pareikšti mū

sų padėką Great Necko lietu
vių Chorui Pirmyn už atvažia
vimą padainuoti Katrinos Ta- 
landzevičienės (Viltrakiūtės) 
šermenyse ir už gėles, drau
gėms S. Sasnai ir K. Petrikie- 
nei už pasakytas kalbas šer
menyse ir prie kapo, už gė
les Mrs. Reed ir Onutei Gri- 
galiūnaitei, taipgi draugams 
cliffsidiečiams ir visiems, kuJ 
rie tik atėjo atiduoti Katriu
tei paskutinį patarnavimą.

Dėkingi jums, sesuo
M. Valilionienė 
ir vyras

Antanas Talandzevičia.

jo 
iš 
tė 
gauta $9.45. B. Sitko rašo:
“Patėmijau laikraščiuose jūsų 
brangų ir garbingą darbą 
statyti paminklą mūsų didvy
rių atminčiai Dariui ir Girė
nui. Prisidėdamas su maža au
ka linkiu jums geriausios pa
sekmės užbriežtam darbe. 
Malonu yra skaityti laikraš
čiuose, kaip rytinėse valstijose 
mūsų broliai ir sesės darbuo
jasi tautos labui. Pas mus 
tolimuose vakaruose nieko
panašaus nesimato. Jaučiamės 
lyg mūsų gyvenimo dienos
baigiasi. O mūsų išauklėti vai
kai su tėvais nedraugauja. 
Priežastis bus tame, kad ne
turėjome inteligentų, kas pa
trauktų juos prie savųjų. Seat
tle, Wash., yra D. L. K. Ge
dimino pašalpinė 
neblogai stovinti
bet narių nedaug, mūsų jau
nimas nesirašo prie Šios drau- . 
gijos ir tuomi matosi neilgas 
jos gyvavimas. Taigi, rytinių 
valstijų lietuviai veikite ir 
kelkite ūpą mūsų tautos labui, 
kuom tik galima.

Už aukščiau pažymėtas au
kas ir linkėjimus visiems nuo
širdžiai dėkojame.

Nors aukų duosnumas šiuom 
laikotarpiu kiek sumažėjo. 
Kame priežastis, nežinome ? 
Gal dėl tam tikrų staigmenų, 
ar stokos agitacijos. Mat, da
bar yra įsisteigę ir daugiau 
fondų, kuriuos visuomenė jau
čia reikalą paremti—tai labai 
kilnu. Bet nepamirškime ir 
pirmesnio pradėto svarbaus 
darbo auklėti. Su šia suma 
$1,722.83, kuri yra surinkta 
Paminklo Fonde, neįmanoma 
atsiekti galutino tikslo, reikia 
daugiau kapitalo. Nusverti 
paminklo kaina bus galima 
tikriausiai sužinoti pagaminus 
jo projektą, nuskyrus medžia
gą ir pastatymo išlaidas. Iki 
šiol duoti sumanymai ar pa
tarimai neišriša galutinos pre
kės klausimo.

Taigi, atsišaukiame į. visus 
šio kilnaus reikalo pritarėjus, 
draugijas, kuopas ir pavienius 
asmenis paremti pinigiškai su
lig ištekliaus. Aukas prašome 
teikti čekiais ar Money Or
deriais išrašant sekamai; DA-

RIUS GIRĖNAS MONUMENT 
FUND ir siųskite Komiteto iž
dininkui Mr. John Spurga, 
Port Jefferson Station, Long 
Island, N. Y. Iždininkas pri
sius kvitą aukų siuntėjui, o 
jei kuris asmuo aukuos stam
besnę sumą ir pažymės savo 
adresą, tai irgi gaus tokią kvi
tą. jSurinktos aukos nuo 50c. 
ir aukščiau skelbiamos laik
raščiuose.

Nemalonu yra pranešti liūd
ną įvykį: vienas iš mūsų Ko
miteto veikėjų ir iždo globė
jas, Jurgis Karpus, mirė gruo- 
žio 20 d., š. m., savo namuo
se, 513 Cleveland Street, 
Brooklyn, N. Y. Palaidotas Šv. 
Jono kapinėse. Lai mūsų dar
buotojas amžinai ilsisi šios ša
lies žemėje.

Paminklo Fondo 
Komitetas.

Išvyksta j Missouri Valstiją
Pereitą antradienį “Laisvė

je” lankėsi brooklynietis Pet
ras Juknis. Jis jau yra Dėdės 
Šamo kario (artileristo) uni
formoje ir išvyksta į Missouri 
valstiją.

‘LAISVĖS’ METINIS

Vasario 1 February.
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

Pasauliniai pagarsėjus fil
mą “Profesorius Mamlock” 
bus rodo/na sausio 10-tos va
kare, šeštadienį, Pil. Kliubo 
salėje, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. Rodys per du atvejus, 
kadangi manoma, jog salė 
vienu kartu negalės sutalpinti 
visų norinčių filmą matyti. 
Pirmas rodymas prasidės ly
giai 6 :30 vakaro, o antrasis— 
9 v. v. Bilietai platinami iš 
anksto ir visi prašomi juos 
įsigyti. Kaina tik 40c. (su tak
sais).

Judyje “Profesorius Mam
lock” perstatoma gyvenimas 
nacių Vokietijoj. Greta to 
rodys Sovietų tautų šokių pa
veikslus.

Gubernatoriaus Lehmano 
paskirti daktarai tyrinėjo mir- 
tin nuteistų Esposito brolių 
žmogžudžių protinį stovį ir 
pripažino nesveikais. . Mena
ma, kad mirties bausmė ne
bus vykdoma.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
f 411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST -. „uvs.- n™, BROOKLYN

r

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virty ir Žalių.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

SCREEN STAR BAR & GRILL
E LIETUVIŠKAS KABARETAS
X* ★ ir ★ ★ ★

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviai

Geriausias Alus BrooklyneŠtai 
adre8a8;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N Y

MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

į Vietos ir importuo- 
'■-tos degtinės ir vy

nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Heweo St elevelterlo stoties

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




