
KRISLAI
Be Pro-Naciškos Propagari- 

dos Neapsieina!
Kas Nušovė Tąjį Nacį?
Trockistų Zaunos.
P-nas Zujus Gaus Barti! .

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
Pas mus jau daug kartų bu

vo rašyta, kaip t. v. lietuviš
ka socialistų spauda maitina 
savo skaitytojus pronaciška 
propaganda. Ypačiai nesišyk- 
šti tų nuodų “Naujienos”. 
Jei pro-naciškos propagandos 
neprisiunčia gestapininkas An- 
cevičius, tai jos susiranda “iš 
kitų šaltinių.”

Štai “Naujienose” (iš lapkr. 
13 d.) telpa iš Berlyno žinia, 
datuota 12 d. Joje skaitome:

“Prie Mauručių geležinke
lio stoties palaidotas (vokie
čių) karys, ant kurio kapo 
lietuviai geležinkeliečiai pa
dėjo vainiką.

“Kalbėjo Mauručių stoties 
tarnautojas Juozaitis, ro vokie
čių vardu kalbą pasakė Vo
kietijos geležinkelių inspekto
rius H. Meuzer.”

Naivus skaitytojas, perskai
tęs šituos “perlus”, tuojau pa
mąstys: Ot, kaip Lietuvos dar
bininkai myli ir gerbia vokie
čių naciškus karius-banditus: 
ant jų kapų vainikus deda, 
eulogijas sako!
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Sumanymai Apreži 
Streikų Teisę

Washington. — Gamina
ma kongresui sumanymai, 
kurie < reikalauja suvaržyt 
streikus pramonėse svarbio
se šalies gynimui.

Tarp pasiūlymų prieš 
streikus yra šitokie: už
draust masinius streiko pi- 
kietus, užgint vienos unijos 
streiką prieš kitą, uždraust 
pritarimo - simpatijos strei
kus; priverst darbininkus 
palaukt 30 dienų po nutari
mo streikuot, kad tuo laiku 
galima būtų taikyti juos su 
samdytojais, ir 1.1.

Vokiečiai Užėmę Kerčą 
Ir Sevastopolio 
Fortą, Krime

Bet tai, žinoma, yra melas. ■ 
Lietuvos darbininkai naciškus! 
karius okupantus myli tiek, 
kiek kariamas žmogus .jam 
uždėtą ant kaklo virvę, ši ži- į 
nia, jei skaitytojas ją paartai i-1 
zuos, parodys, kaip Lietuvos' 
žmonės “myli” nacius. Berlin, lapkr. 17. —r

žinia iš Berlyno išleista lerio Štabas paskelbė, 
(taip sako “Naujienos”) lap- jie užėmę Kerčo miestą su 
kričio 12 d. Taigi joje, be abe- prieplauka, rytiniam smail- 
jojimo, kalbama ne apie tuos galyje Krimo pusiausalio; 
banditiškus nacių karius, ku- sako, kad padarę didelių 
rie žuvo birželio mėnesį, bet nuostolių Sovietams, kurie

Hit- 
kad

Amerikos Šarvuotlaivis 
Sučiupo Fašistų Laivą 
Po Amerikos Vėliava

Fašistu Jūrininkai Bandė Sunaikint Savo Laivą, bet Nepa
vyko; Manoma, kad Jis Buvo Ginkluotas Užpuolikas

Washington. — Vienas šarvuotlaivis' suėmė • tuos 
■Jungtinių Valstijų šarvuot-'jūrininkus.
lai vis pusiaujo ( e kvato-1, Šąrvuotlaikfo jūreiviai ap- 
riaus) vandenyse suėmė i °^e a®ls^ ■ alvo s V es> 
prekinį laivą vienos fašisti
nės šalies lapkr. 6 d., kaip 
Amerikos * laivynas dabar 
pranešė. Fašistų laivas plau
kė iškėlęs Jungtinių Valsti
jų vėliavą ir su išteplioto
mis šios šalies vėliavomis 
ant abiejų savo šonų.

Fašistų laivo jūrininkai 
stengėsi jį sunaikinti ir už
taisė du sprogimus, patys 
valtimis nusileisdami ant 
vandens kiek pirmiau negu 
įvyko eksplozijos. Amerikos

praardytas sprogimais,' ir 
pasitaisė jo mašineriją. Da
bar šarvuotlaivis varosi tą 
laivą į kokią amerikinę 
prieplauką, i

Pranešimas kol kas užty
li, ar tas laivas priklausė 

(Vokietijai ar Italijai; ar jis 
buvo paprastas prekybos 

užpuo- 
ameri- 
vardo. 
fašistu

i ouvo paprastas p 
Gaivas ar ginkluotas 
likas; nepasako nei 
kinio šarvuotlaivio 
Manoma, kad tas 
laivas buvo užpuldinėtoj as 
laivų Anglijos ir kitų, su 
anglais einančių kraštų.

Penki Sovietų Priešai 
Nusmerkti Sušaudyt

Ka- 
nu- 
zie- 
ku-

Kuibišev, Sovietai. — 
rinis teismas Maskvoj 
smerkė sušaudyt penkis 
no fabriko viršininkus, 
rie skleidė tarp darbininkų
lapelius atkreiptus prieš 
Sovietų šalį. Už tai liko nu
smerkti mirt du fabriko in
žinieriai, du technikai ir 
vienas ekonominis tvarky
tojas.

Sovietai Atkariavo 
Gelžkelio Stotį ir 

Dar 20 Kaimu

Plieno Kompanijų Mainie 
riai Vėl Pašaukti Streikan

Už Unijos Pripažinimą
Sakoma, Prez. Rooseveltas Planuoja Siųst Kariuomenę Už 

imt Tas Kasyklas; Dvi Kompanijos Jau Pripažino Uniją

£

apie dabar žuvusius. O šiuo 
metu Lietuvoje fronto nėra. 
Tad ir tas vokiečių karys, ant 
kurio kapo kalbėjo tūlas Juo
zaitis, buvo Lietuvoje nužudy
tas partizanų, Lietuvos žmo
nių, kovojančių prieš okupan
tus!

Dar reikia turėti galvoj ir 
tas: su lietuvišku naciu Juo
zaičiu kalbėjo ne kokis nors 
eilinis nacis, bet “Vokietijos 
geležinkelių inspektorius,” at
vykęs į Lietuvą, matyt, specia
liai laidojimo tikslu. Tad nu
šautasis yra buvęs koks nors 
aukštesnio rango nacis.

Propaganda už nacius, už 
Hitlerį galima varyti vieno
kiais ir kitokiais būdais. “Nau
jienos” juos ir naudoja. Gri
gaitis sukaitęs bando įkalbėti, 
būk Lietuvos žmonės bestijiš- 
kus nacius myli ir gerbia. O 
protaująs žmogus žino, kad 
Liętuvos žmonės savo krašto 
okupantų neapkenčia, kaip 
nuodų!

Brooklyno lietuviškų troc
kistų laikraštis įdėjo “svarbų 
pajieškojimą.” Kogi tasai lai
kraštis jieško? Ogi “komunis
tų Matusevičiaus, kuris bastė
si po Amerikos lietuvių kolo
nijas ir girdavo J. Paleckio 
‘rojų’ Lietuvoje.”

R. Matusevičius šiuo metu 
tarnauja Jungtinių Valstijų 
kariuomenėje veikiančiuoju 
saržentu. Bet trockistų laik
raštis jį nori padaryti pabas- 
ta. Argi ne šlykštu ? !

“Garsas” rašo:
“Visas civilizuotas pasaulis 

labai piktinasi nacių kruvinais 
darbais okupuotose šalyse. Jie 
sušaudė šimtus čekų, norvegų, 
prancūzų, jugoslavų. Šaudo 
masiniai—dažniausia nekaltus 
žmones.”

Prie šito galima pridėti tai, 
kad naciai okupuotuose kraš
tuose * sušaudė ne šimtus, 
bet tūkstančius žmonių. Ir tam 
galo dar nesimato.

Gaila, kad p. Zujus, “Gar
so” redaktorius”, šitaip rašy
damas, pamiršta įdėti, kad na
ciai jau yra sušaudę daug ir 
lietuvių, nekaltų žmonių.

Kad 
saulis” 
šiškais 
tai p.

laivais stengėsi išgabent sa
vo kariuomenę iš Kerčo į i 
Kaukazą, per kelių mylių 
jūros siaurumą. Anot nacių, 
jie tame Krimo gale sunai
kinę bei pagrobę 447 sovie
tinių kanuolių ir kelis šim
tus tankų.

(Sovietai praneša, kad jie 
sėkmingai iškraustė savo 
karines jėgas iš Kerčo.)

Vokiečiai ir rumunai, sa
koma. užėmę vieną stiprų 
Sevastopolio fortą, o Mas
kvos ir Leningrado fron
tuose per dvi dienas sunai
kinę 112 sovietinių tankų. 
Šiauriniame fronte naciai 
užkariavę vieną miestą, ku
rio vardo neskelbia, ir Ti- 
chvino srityje, 125 mylios į 
rytus nuo Leningrado, jie, 
girdi, sudaužė 125 fortukus 
pastatytus iš cemento ir 
plieno.

(Tąsa 5-me pusi.)

SOVIETAI IŠRADO TIK
RAI NAUJĄ KARO PA
BŪKLĄ PRIEŠ TANĘUS

MANILA, Filipinai. — 
Dabartiniame kare iki šiol 
padarytas tiktai vienas 
naujas, tikrai svarbus kari
nis išradimas — tai nauja
sis Sovietų lėktuvas kovoto
jas naikint vokiečių tankus 
ir šarvuotus automobilius, 
kaip sako Wallace Carroll, 
korespond. United Press, 
amerikines žinių agentūros.

Jis per pustrečio menesio 
keliavo po Sovietų Sąjungą 
ir matė Įvairius Sovietų pa
būklus.

Iš pirmesnių pranešimų 
galima spręst, kad naujasis 
Sovietų pabūklas tai yra or
laivis, veikiąs galingiausio
mis torpedomis.

nuo Grigaičio, kun. Prunskio, 
ir jiems tolygių smarkaus ba
rimo.

Tie žmonės per savo laik
raščius bando įrodyti, kad 
Hitlerio bestijos Lietuvoje yra 
“mylimi” ir “gerbiami”. Jei 
kuris nacis tampa nušautas“visas civilizuotas pa- 

piktinasi nacių niek- 
darbais — 1
Zujus gali susilaukti deda gėlių vainiką!...

Maskva, lapkr. 17. — So
vietų kariuomenė atgriebė 
nuo vokiečių dar porą de- 
sėtkų kaimų centraliniame 
fronte, srityse 
Možaisko, Naro Fominsko, 
Serpuchovo, Malojaroslave- 
co ir Tūlos. Serpuchovo 
apylinkėje raudonarmiečiai 
nuvijo vokiečius kelias my
lias atgal ir atkariavo nuo 
jų vieną geležinkelio stotį 
ir dar keturis kaimus. So
vietai veda ofensyvą prieš 
nacius visame centralinia
me fronte abelnai ir ruo
šiasi yis didesniem 
mam. ....
NACIAI PASIEKĖ

Vokiečiai įsiveržė 
tinius ir vakarinius 
miesčius Tūlos, 110 mylių į 
pietus nuo Maskvos. Dūks
ta mūšiai Tūlos gatvėse. — 
Tula yra svarbus karinių 
fabrikų centras. Mašinerija 
didžiųjų fabrikų jau kiek 
pirmiau buvo iškraustyta iš 
Tūlos.

ŽIEMA — SOVIETŲ 
TALKININKĖ

“Napoleoniška” žiema 
pradeda Sovietams vis ge
riau talkininkaut, nors ne 
pati žiema, bet Raudonoji 
Armija, jos kanuolės, tan
kai ir orlaiviai atsilaiko 
prieš vokiečius bei pastu
mia juos atgal centralinia
me fronte visur, apart Tū
los.

TANKUOSE SUŠĄLA 
NACIAI, VASARINIAI 

APSIRENGĘ, IŠ
BADĖJĘ

Volokolamsko srityje, 65 
mylios į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos, vokiečiai nuo
lat atakuojami S o vietų, 
“lengvai apsirengę, pusiau- 
išbadėję ir šaldami, vis daž
niau šaukiasi nužudyt juos 
ir taip užbaigt jų kančias,” 
kaip praneša Maskvos radi
jas: “Jie apsivilkę vasari
niais švarkais, išalkę kaip 

p , _ . . _ , v_ .. . . , , ,v j žvėrys.” Sovietai atranda ir
fronto musų kariuomene atmušė eilę smarkių atakų isjtank sušalusių vokie- 
vokiečių tasistų puses ir per kautynes padarė sunkių 
nuostolių priešo kariuomenei ir jos įrengimams.

Lapkr. 14 d. buvo sunaikinta 52 vokiečių orlaiviai, o 
ne 44, kaip kad pirmiau pranešta.

AMERIKOS MINISTERIS ICKES KLAU
SIA: KODĖL VIS DAR NEPRADE

DAME KARO PRIEŠ HITLERĮ?
Washington. — Ąmerikos ministeris Ickes užreiškė: 

“Mes turime sunaikinti • 
hitlerizmą. Taip sako kon
gresas. Taip sako valdžia. 
Taip sako žmonės”...

Reikale, “mes nesidrovė
dami imtume į rankas mū
sų naujai pagamintus pabū
klus ir atliktume savo pa- 

” sakė Ickes.

vidaus reikalų ministeris 
Harold L. Ickes lapkr. 16 
d. Čia kalbėjo tema: “Ko 
mes laukiame?” ir įspėjo, 
kad Jungtinėms Valstijoms 
gal teks tiesioginiai veikt 
prieš Hitlerį, idant sunai
kint jį. .

Savo kalboje susirinkime 
Komiteto Amerikai Ginti reigą,

AMERIKOS LAIVYNAS JAU 
DALYVAUJĄS KARE

Washington, lapkr. 17.— 
Senatorius Wheeler, priešas 
Roosevelto užsieninės poli
tikos, kritikuoja prezidentą, 
kad Roosevelto įsakymu A- 
merikos laivynas jau daly
vaująs karo veiksmuose iš
vien su Anglija prieš Vo
kietiją. Pasak*' Wheelerio, 
tai prezidentas dar neturįs 
tokios teisės.

London. — Italijos radi
jas sakė, kad fašistai sun
kiai sužeidę karinį anglų 
laivą “Argus,” lėktuvų išve
žioto ją, Viduržemio Jūroje.

NACIAI NORI GERESNĖS 
PRANCŪZŲ TALKOS

Berne, Šveic. — Vokieti
ja reikalauja artimesnio 
sandarbininkavimo su ne
priklausomąja F r a n cijos 
dalim. Petaino valdžia toj 
Franci jos dalyj sutiksianti 
su tuom reikalavimu.

Spėjama, kad būsiąs pa
šalintas iš Petaino valdžios 
generolas Weygand, valdo
vas francūzų kolonijų šiau
rinėje Afrikoje, kuris nela
bai patinka naciams.

Maskva. — Stalinas dvi 
valandas kalbėjosi su lenkų 
ambasadorium prof. Kot’u.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 17. — Sovietų Žinių Biuras anksti šian

dien išleido tokį pranešimą:
Mūsų kariuomenė lapkr. 16 d. visu frontu vedė mūšius 

prieš priešą.
Kalinino fronte ir vienoje dalyje pietiniai-vakarinio

Washington, lapkr. 17. — 
Dauguma didžiųjų plieno 
kompanijų atmetė reikala
vimą pripažint uniją visiem 
mainieriam dirbantiem tų 
kompanijų kasyklose; todėl 
pasinaujina streikas 53-jų 
tūkstančių tokių mainierių. 
John L. Lewis, pirmininkas 
Jungtinės Mainierių Unijos, 
užreiškė, kad jie tol negrį
šiu darban, kol plieno kom
panijos pripažins 
jiems visiems.

Prez. Rooseveltas 
Kalinino, k&d tik 5 procentai

bantiems apsigynimo pa
būklus.

Pranešama, kad preziden
tas gal siųs kariuomenę už
imt tas kasyklas ir tęst dar-

ii n i j ą

jų ne- 
jis pa-turi unijos. Kartu 

reiškė, jog neleis sustabdyt 
kasimą anglies, kuri reika
linga plieno fabrikams dir-

KO JAPONIJA REIKALAUJA 
IŠ AMERIKOS

veiks-

TŪLĄ
į Pie-

prie-

Tokio, lapkr. 17. — Japo
nijos ministeris pirminin
kas Tojo, kalbėdamas sei
me, išstatė tokias sąlygas 
dėlei taikos su Amerikai 
“Nesikišt į Japonijos susi
kirtimą su Chinija;” panai
kint Amerikos blokadą, į- 
vestą prieš Japoniją, tai 
reiškia, praleist japonam 
karo reikmenis, ir atšaukt 
Jungtinių Valstijų ir ju 
draugų “karinį apsupimą,” 
atkreiptą prieš Japoniją.

Cių.
Sovietinė kariuomenė iš

mušė nacius iš pietiniai ir 
vakariniai šiaurinių dalių 

Maskva, lapkr. 16. — Per vieną dieną sovietiniai or- Kalinino miesto, 95 mylios į
laiviai, veikdami pietiniame fronte, nušovė žemyn per .šiaurių vakarus nuo Mask- 
kautynes ore devynis priešo orlaivius ir sunaikino 30 
vokiečių tankų, apie 100 trokų su kariniais reikmenimis, 
kelis šarvuotus automobilius ir daug vežimų; taipgi su
naikino apie 1,500 fašistų kareivių.

Sovietiniai lakūnai iš grupės komanduojamos Turken- 
ko, veikdami šiaurvakariniame fronte, per dvi dienas

vos.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė nuo Leningrado 
iki Baltųjų Jūrų atakuoja 
vokiečius.

Lietuvoje, tai ant jo kapo “lie-1 sunaikino 160 sunkvežimių su priešo pėstininkais ir a-
tiesa. Už‘tuviai darbininkai” tuojau pa- municija, iki 25 tankų, tris šarvuotus automobilius, du 

trokus su gazolinu ir užmušė apie 300 vokiečių kareivių.
ORAS. — Bus šilčiau; 

dalinai apsiniaukę.

ė.'SV?.-’ '-'k1-
' .i'■' 

A.

Tie mainieriai jau spalių 
mėnesį streikavo tris die
nas, bet, pagal Roosevelto 
raginimą, Lewis tada pa
šaukė juos vėl dirbt iki vi
dunakčio iš praeito šešta
dienio į sekmadienį, kol bus 
vedamos derybos su kompa
nijomis.

VISA CIO TARYBA PASI
ŽADA REMT MAINIE- 

RIŲ STREIKĄ
Detroit, Mich. — Pildan- 

(Tąsa 5-me pusi.)

SUNAIKINTA KETURI BA
TALIONAI VOKIEČIŲ

Kuibišev, Sovietai, lapkr. 
17. — Sovietų radijas sako, 
jog per tris paskutines die
nas raudonarmiečiai Volo
kolamsko srityje, centrali- 
niame fronte, sunaikino ke
turis batalionus vokiečių 
kariuomenės. Naciai tame 
fronte iki šiol praradę jau 
237,000 kareivių.

Volokolamsko mūšiuose 
dabar sudaužyta 80 vokie
čių tankų ir pagrobta 30 
tankų ir 42 kanuolės.
. Per 10 pirmųjų šio mė
nesio dienų Sovietai Mask
vos fronte sunaikino 481-ną 
nacių tanką, 48 orlaivius, 1,- 
300 trokų su karo reikmeni
mis ir kareiviais ir 14 ga-

Washington. — Specialis 
Japonijos pasiuntinys Sa- 
buro Kurusu kalbėjosi su 
Amerikos valstybės minis
teriu Hull’u apie sąlygas 
taikaus sugyvenimo tarp
Japonijos ir Jungtinių Vai- žolino sandėlių.
stijų.

CHINIJA PADĖTŲ 
SOVIETAM

HITLERIS VĖL SIŪLYSIĄS 
ANGLIJAI TAIKA .

*

■
IM

London. — Jeigu Japoni
ja užpultų Sovietus, tai 
Chinija duotų desėtkus tūk
stančių savo armijos talkon 
Sovietam prieš japonus, 
kaip pareiškė Chinijos am
basadorius Anglijai, dr. V. 
K. Wellington Koo. Sako, 
Chinija negali užmiršt, kain 
Sovietai rėmė jos apsigyni
mo karą prieš Japoniją.

Turkija Būsianti Nacių 
Taikos Tarpininke

Istanbul, Turkija. — Vo
kietijos ambasadorius Tur
kijai von Papen sakė, jog 
kai naciai ‘sumuš’ Sovietus, 
tai Hitleris siūlys Turkijai 
tarpininkaut darymui tai
kos su Anglija.

Istanbul, Turkija. — Vo
kietijos ambasadorius Tur
kijai, Franz von Papen ati
dengė, kad Vokietija vėl 
siūlys Anglijai taikytis, 
kuomet užbaigs “nulemian
čius” karo veiksmus prieš 
Sovietų Sąjungą.

Pats von Papen pripaži
no, kad Anglija, turbūt, at
mes ir tą Hitlerio taikos 
siūlymą. Todėl Vokietija 
esanti pasiruošus dar ilgam 
karui.

NAUJAS LIETUVAI
NACIU VALDOVAS

Berlin, lapkr. 17. — Hit
leris paskyrė savo “filoso
fą” Alfredą Rosenbergą 
Vokietijos ministeriu val- 

Įdyt Lietuvą, Latviją ir da- 
jlis Baltgudijos.

MAISTO PADĖTIS ANG
LIJOJ GERĖJA

- London. — Nuo šio pir
madienio Anglijoj leidžia
ma asmeniui pirkt po ke
lias uncijas daugiau pupu, 
žuvies, kenuotos mėsos ir
riebalų per savaitę, negu iki ■ fronte raudonarmiečiai su 
šiol. naikino vokiečių pulką.

London. — Anglų darbo 
ministeris Bevin teigė, kad 
turėsią būt pašaukta ir mi- 
lionas ištekėjusių moterų į 
karinius darbus.

Kuibišev. — Maskvos

•.
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CIO Suvažiavimas
Šią savaitę Detroite įvyksta CIO unijų 

' atstovų metinis suvažiavimas. Į šį suva
žiavimą viso krašto (ir net pasaulio) 
žmonės žiūrės su viltimi, kad jis bus pa
sekmingas. Jis įvyksta nepaprastai 
svarbiu metu, — kai visas pasaulis dega 
karo liepsnoje, kai mūsų kraštas meta 
savo visas jėgas į tąjį karą, kad juo grei
čiau padarius galą hitlerizmui.

Labai svarbu, kad suvažiavime pasi
reikštų vienybė, kuri šiuo metu yra labai 
reikalinga, kuri yra būtina. Vienybė tu
ri remtis aiškiu tarptautinių ir tautinių 
reikalų supratimu. Vienybė turi remtis 
išeinant iš to fakto, kad mūsų kraštas 
yra pavojuje, kad mes turime sunaikinti 
Hitlerį ir jo naciškas jėgas, kad mes 
turime daugiau gaminti, geriau gaminti 
karo reikmėmis, kad mes turime tuos 
reikmenis duoti tiems kraštams, kurie 
kovoja prieš hitlerizmą, kad mes turime 
daryti viską hitlerizmo sunaikinimui, — 
netgi jei reikėtų ir tiesioginiai įsikišti į 
tąjį konfliktą. Šitokiu supratimu pa
remta vienybė bus tikra vienybė, nau
dinga Amerikos žmonėms ir galutinoje 
išvadoje darbo žmonėms.

Bet tai, žinoma, nereiškia, kad CIO 
bei kuri kita darbininkų,unija turėtų 
pamiršti savo reikalus. Toli to! Kaip 
CIO, taip ir kitos unijos privalo saugoti 
darbininkų interesus, bet viskas tas turk 
būti daroma išeinant iš šalies apsigy
nimo interesų.

Geru pavyzdžiu gali būti Amerikos 
Darbo Federacijos įvykusis suvažiavi
mas prieš keletą savaičių. Pasitikime, 
kad CIO unijų suvažiavimas bus nepras- 
tesnis, bet tūlais atžvilgiais net prašoks 
anąjį.

beprasniis ir kad milionai be jokio reika
lo žūva.

“Išeina taip,, kad Amerika ir Anglija, 
remdamos Sovietų Sąjungą, elgiasi la
bai žioplai. ‘Draugo’ politikai mano, kad 
geriausia kapituliuoti.

“Išeina taip, kad Amerikos valdžia, 
skolindama Sovietų Sąjungai tūkstantį 
milionų dolerių, elgiasi labai žioplai.

“Tai kodėl ‘Draugas’ veidmainiauja, 
sakydamasis, kad jis nusistatęs prieš 
nacius?

“ ‘Draugo’ redaktoriai labai gerai ži
no, kaip gražiai atsiliepė apie Staliną, 
visą jo vadovaujamą vyriausybę ir visą 
Sovietų šalies liaudį prezidento Roose- 
velto pasiuntiniai Hopkins ir Harriman, 
buvęs ambasadorius J. E. Davies, dabar
tinis ambasadorius ir daugybė šiaip jau 
įžymių žmonių.”

Nelaimė su lietuviškais katalikų ir so
cialistų lyderiais yra tame, kad jie serga 
Sovietų Sąjungai neapykantos liga. Ir 
tas faktas jiems neleido iki šiol ir nelei
džia dabar blaiviai rišti bet kokį svar
besnį tarptautinį klausimą. Ką iki šiol 
Sovietų Sąjunga darė, viskas jiems buvo 
negera. Sovietų Sąjunga nekariavo — 
ji buvo bloga. Sovietų Sąjunga kariauja 
prieš nacizmą — dar blogesnė! Šitiems 
žmonėms viskas būtų gera, jei Sovietų 
Sąjunga išnyktų. Jie to trokšta. Jie apie 
tai rašo. Jie apie tai, matyti, ir sapnuo
ja. Ir kai jų troškimai ir pranašystės 
neišsipildo, — jie dar labiau pyksta, 
nervinasi, triukšmauja ir koliojasi.

Metas jau turėtų būti jiems tą viską 
pamiršti. Metas persiorijentuoti. Sovie
tų Sąjunga šiandien kariauja ne tik už 
savo reikalus, bet ir už mūs, amerikiečių, 
reikalus. Ir už Lietuvos reikalus. Ir už 
visų pavergtų tautų reikalus. Tą žino 
toki žymūs pasaulio valstybės vyrai, 
kaip Rooseveltas, Churchillas. Bet to 
negali įmatyti lietuviški pigmiai. Dėl to 
jie taip rašo. Dėl to taip sielojasi.

Laiškai Redakcijai
Gerbimą 

dakcija: Gavau nuo 
brolio iš Lietuvos laišką. 
Laiškas rašytas dar birželio 
3 d., šių metų. Visuomenei 
įdomesnę dalį to laiško pri- 
siunčiu jums. Galite patal
pinti “Laisvėje,” jeigu būtų 
naudos.

Laiško Turinys

“Laisvės” Re-.300 rub., prisvos čebatam 
savo'120 rub., galima padaryt už 

tris centnerius rugių.
Koliai kas mes menkesni 

ūkininkai blogumo nema
tom. Nauja valdžia dovano
jo mokesčius už 40-tus me
lus. Duoda javų sėklai, kas 
neturi.

Su miškais irgi laisviau. 
Dabar girininkas su eigu-

Dabar brolis prašai para- liais neina miškan bobų ir 
šyti apie naują valdžią ir vaikų grybaunant ir vuo- 
apie žmones. Nuo kurių gaunant gaudyt, atimdinėt 
žemės neatėmė, tai tie ge- ir protokoluot. 
rai gyvena, koliai kas, turi 
duonos ir pinigų. Katrie broliškesni. Nauja 
žemės negavo, irgi near-! užgesino pragarą.

melais yra galima užmušti 
savo priešus. Ant savo ne
laimės, esame perdaug mo
kyti, kad galėtume save 
priversti tikėt tokiom kvai
lom iliuzijom, ponai gene
rolai. Nežiūrint to fakto, 
kad skleidimui melų turime 
geriausias priemones, ko
kias tik galima turėti: 
spaudą, amboną, tribūną ir 
susisiekimo priemones, net 
su paties Hitlerio, to pra- 
keikčiausio visos žmonijos 
priešo ištikimiausiais pa
stumdėliais. O betgi, apart 
savęs pastatymo kitiem 
ant f pašaipos, kitokių pa
sekmių neturim!

Jeigu būtume tokioj pozi
cijoj, kad galėtume vartoti 
fizines priemones nugalėji
mui bolševizmo, kaip mūsų 
čyfas Hitleris, kuris už vie
ną niekingą nacį nušauna 
šimtą ir tą vadina tik akso-

Antradienis, Lapkrič. 18, 1941
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Jei Taip Būtų, Kaip Kunigai Nori!
“Vilnis”
“‘Draugas’ (Nr. 233) cinišku atviru

mu pasisako už Sovietų Sąjungos kapi
tuliaciją, pasidavimą Hitlerio mašinai: 
“ ‘ Diktatorius Stalinas ir kiti komisa
rai žino, kad savo kruvinais darbais už
darė sau duris pasitraukimui į bent kurį 
kraštą, o jei jie pateks į nacių belaisvę 
jie puikiai žino, kas jų laukia. Jiems ar 
taip ar taip mirti. Dėl to jie dar milionus 
kareivių ir kaimiečių bei darbininkų iš
ves į kovų skerdynes, nesisielodami ar 
jų mirtys turės kokią prasmę, vien tik 
siekdami užtęsti sau tą baisiąją va
landą.’

“Čia begalines insinuacijos ir aiškus 
pasisakymas, kad karas prieš Hitlerį yra

rašo:

Neapgalvotos Smulkmenos
Niūjorkiškio dienraščio “PM” redak

torius, Ralph Ingersoll, grįžęs iš trumpo 
vizito Sovietų Sąjungoje, parašė savo 
laikraščiui eilę straipsnių ^pie gyveni
mą Sovietų žemėje karo metu. Reikia 
pasakyti, kad jis savo įspūdžiuose para
šė ir gerų dalykų, ypačiai ten, kur jis 
rašo apie Sovietų Sąjungos liaudies pa- 
sirįžimą laimėti šį karą. Bet greta to, 
p. Ingersoll parašė ir neapgalvotų, fan
tastiškų, perdaug paviršutiniškų smulk- 
menybių, nieko bendro neturinčių su tik
rove. ,

Pav. Mr. Ingersoll sako, kad jis kalbė
jęsis Maskvoje su aukštais komunistų 
vadais ir jie gardžiai juokęsi iš Ameri
kos komunistų, kam pastarieji, prieš bir
želio 22 d., kovoję prieš karą. Jeigu taip, 
sakysime, ir buvo, tai ką tas viskas pa
sako? Ogi tai, kad Amerikos komunis
tai dirba ne sulyg įsakymais iš Maskvos, 
bet sulyg savo supratimu. O tas pats 
p. Ingersoll ne kartą yra rašęs, būk ame
rikiniai komunistai dirbą sulyg Maskvos 
įsakymais!

Mr. Ingersoll nuvyko Sovietų Sąjun- 
gon anti-sovietiniai nusiteikęs ir todėl 
jam sunku buvo iš tos ligos išsigydyti; 
jis ten pertrumpai buvo.

Nepaisant visko, p. Ingersoll smar
kiai stoja už sumušimą Hitlerio ir jo na
ciškų jėgų; jis stoja už teikimą Sovie
tams pagalbos ir todėl, nors su juo mes 
galime nesutikti tuo ir kitu klausimu, 
bendru reikalu — sumušimu hitlerizmo 
— mes pilnai galime susitaikyti ir eiti su 
jo laikraščiu išvien!

Sovietų moterys pareigose Maskvos slėptuvėj nuo gazo, kuri yra dalimi jų regu 
liario darbo apsaugai miesto nuo karo chemikalais.

Visi valdininkai pasidarė 
valdžia 
Lietuva 

šiausiai gyvena, nes yra už- buvo virtus pragaru, būda- 
darbių miškuose ir ant ke- vo tik teismai, ginčai. Bro
lių. Uždirba gerai. Dabar lis ant brolio neužsižiūrėjo, 
žmonės pinigų turi, netaip, Vaikai ant tėvų, seseris ant-___ _
kaip prie Smetonos, reikėjo brolių. Už kokią pusę hek-'minėm pirštinėm čiupinėji- 
dažnai skolint 10 centų ant taro žemės gubino vienas mą savo priešų, tai velnias 
dėžutės degtukų ir pusę Ii- kitą po kelis metus bylinė
to ant druskos ir kerosino. 
Prie Smetonos buvo už 2 
kiaušinius viena dėžutė 
degtukų. O dabar gaunam 
už vieną kiaušinį keturias 
dėžutės. Tokie daiktai, kat
rie ūkininkams yra reika
lingiausi, be kurių apsieiti 
negalima, tai ant tų kainos 
palengvintos. Č e verykai, 
prastesni, kainuoja 60 ir 
apie 70 rub: Čebatai, geri,

damiesi po teismus. O da
bar žemės užtenka visiems 
ir niekas už žemę po teis
mus nesibylinėja.

P. S. Kad fašistai neda- 
žinotų, kas yra autorium 
šio laiško ir nepraneštų 
Lietuvos fašistam jo var
do, tai čia paduodu savo 
slapyvardį.

Senas Pilietis.

Generolas Archibald P. Wavell (kairėj), komandierius 
Anglijos kariuomenės, ir vyresnysis generolas Vasili
jus Vasiljevičius Novikov, komandierius Soviety armijos 
šiauriniame Irane, kalbasi apie santarvininkų karo pro
blemas Teherane, Irano kapitoliuje.

Melagiai Iš Prievartos
(Feljetonas)

Galimas daiktas, kad ran- : 
dasi tokių žmonių, kurie 
pavydi mums mūsų dalies, 
ponai hitleronacių genero
lai. Mat, nekuriem rodosi, 
kad melagystės ir keiksmai 
nėra niekas daugiau, kaip 
gyvenimo p a į v a i rinimas. 
Taip sakant, pridėčkas prie 
abelnų gyvenimo prašmat
nybių. Tiesą pasakius, yra 
ir tokių melagių, bet mes 
jų kategorijai nepriklauso
me, mieli hitleronaciai. Tos 
rūšies melagiai savo melais 
nesiekia jokio tikslo. Jie 
meluoja iš papratimo, kad 
neturi nieko naudingesnio 
veikti, taip sakant, užmuši
mui laiko. Todėl jų melų 
nepasisekimai nėra Lanki- tūlais, 
nanti, nepadaro autoriams mūsų bendras hitleronaciš- 
nei nuostolių, nei nesmagu- kas frontas, ponai genero
lų.

Visai skirtingi pyragai toti kitokių kovos pabūklų, 
su mūsų melais ir jų nepa- kaip tik, savo gerai išmik- 
sisekimais, ponai generolai, liūtus liežuvius, pastato 
Mes nesame tušti barškalai, mi’s be galo apgailėtinai 

pažeminančion padėtin. Da
lykams taip susidėjus, kitos 
išeities nėra, kaip tik grieb
tis melagysčių ir šmeižtų,' 
vienintelės, mums prieina
mos priemonės — tapti me
lagiais iš prievartos!

Nebūt 
galėtume 
liais, kad

kad savo gyvenimo bran
gias valandas eikvoti bever
tiems dalykams. Tas neštų 
mums medžiaginius nuosto
lius ir žemintų mūsų pro
fesiją! Mes turime gyveni
mo tikslą, pasibrėžę ant 
žūt-būt, sunaikinti bolševiz
mą.

Bet ve kokia gyvenimo

užsiimtų tais prakeiktais 
melais, kadangi, vienaip ar 
kitaip kalbant. i

America On Guard!
Above h a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original **Minute 
Man** statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America's defense preparations.

TAI ESĄS FAKTINAS
AMERIKOS KARO PA

SKELBIMAS NACIAM

Melbourne, Australija. —
• ir

ironija, mano mieli. Melais, 
šmeižtais ir prakeiksmu 
bandome sustabdyti pro
gresą, pasukti gyvenimo 
eigą sau pageidau jamon
pusėn! Visai suprantama, 
kad paprastiem žmonėm to
ki bandymai būtų laikomi 
nesąmone, kadangi tai nėra 
niekas daugiau, kaip ban
dymas sausom šiukšlėm už
tvenkti upės tekėjimą! Bet 
va, prakeiktas likimas mum 
lėmė tokią dalį, kad mes 
galime vesti tiktai liežuvi- 
nį ofensyvą prieš savo o- 
ponentus. Jau vien ta ap
linkybė, kad tokios aukštos 
asabos, tokie mokyti vyrai, 
su įvairiais moksliniais ti- 

iš kokiu i______v

melais, kadangi, vienaip ar į . 1 
kitaip kalbant, melagystės Laikraščiai Australijos 
(ypač mokytiem žmonėm) Naujosios Zelandijos rašo, 
garbės neda r o. Tokiom jog Amerikos kongreso nu- 
priemonėm pasaulio neuž- tarimas ginkluot prekinius 
kariausi. (laivus ir tiesioginiai siųst

Tai matot, mano mieli ge-|Jaįs karo reikmenis Angli- 
nerolai, kaip dalykai pasJaį Sovietams tai yra 
mus stovi. Meluojame išsi-įfaktinas karo paskelbimas 
juosę, raitomės, kaip kirmi- Vokietijai.
nai ant karštos skauradps, I 
o pavojus vis didėja ir di-i 
deja*. Bolševizmas :____
sau kelią platyn ir gilyn vi-; 
sose gyvenimo srityse!

Po tam, __ o____
1 „11 r U, lt___ :__ „ „ K.___ (Klausimai ir Atsakymaipaskelbė bolševizmą nu-| _  _

gaišusiu,” 
lyginai koks išdykėlis, kai-: 
siedamas liežuvį savo prie-j 
šui, naikina patamsio galy
bes vieną po kitos!

Labai skaudus mum gu
zas, ponai generolai, tai tas 
bilionas dolerių, kurį mūsų 
šalis paskolino bolševikiš
kai tėvynei ir dar be nuo
šimčių! Nejaugi mūsų me
lai apie bolševizmą ir bol
ševikus galėjo prisidėt prie 
šito jų laimėjimo? Ar mes, 
ponai generolai, galėjom ti
kėtis, kad iš Maskvos bolše
vikų vado balsas sklys ra
dijo bangomis per visą pla
tųjį pasaulį, kurio klausęsi 
milionai ir milionai žmonių 
didžiausiu susidomėjimu? 
Ogi ir kalba buvo, kokios 
iki šiol dar niekas kitas ne
buvo pasakęs. Bolševikų 
vadas savo kalboje milio- 
nams pavergtų žmonių už
tikrino pdliuosavimą iš pra
keiktos naciškos vergijos!

Tai visai nelaukti ir ne
tikėti mums įvykiai, ger
biami generolai. Įtempkite 
visas jūsų pajėgas, kad me
lai neapsistotų šioje kritiš
koje valandoje. Dėl sustip
rinimo jūsų dvasios, mieli 
mano, pateikiu jums daine-

London. — Anglijos or- 
skina kiviai vėl urmu bombarda- 

■ vo kariškai svarbius punk
tus nacių ir italų.

kai generolas

tai bolševizmas Klausimas:
Gerbiama Redakcija: Aš 

girdėjau, kad svetimšaliams 
; važinėjimas į užsienį, taip
ogi įvažiavimas Amerikon, 
tapo smarkiai suvaržytas. 
Ar galėtumėte paaiškinti, 
kas per vieni tie nauji pa
tvarkymai?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Taip, tokie 
tapo išleisti.

susidaro1 nP

ponai genero
lai, neturim galimybių var-

Baisios dienos mums atei
na:

Bolševizmas pirmyn eina! 
Nacių kaulai braška, lūžta, 
Mūsų viltys nyksta, žūsta!
Kovą tikrai pralaimėjom, 
Nors melų kalnus sudėjom. 
Liežuviai visai atbrizgę; 
Neužmušėm bolševizmo!
Betgi mes nepasiduokim, 
Kaip- melavom, taip mcluo- 

kim.
Nors ir pekla ant mūs griū

tų,
Bi tik melai mūs nežūtų.
Mes už vierą, už tėvynę, 
Už Lietuvą hitlerinę;
Visi mūsų generolai, 
Advokatai ir klebonai.

Paulius.

bloga, jeigu mes 
būt tokiais
tikėtume,

žiop- 
jogei

Praga, Čech i j a. — Naciai 
pakorė dar 
už kenkimą 
tyse maisto, 
fabrikų.

penkis cechus 
vokiečiam sri- 
geležinkelių ir

suvaržymai 
O jų tikslas 

šnipams ir 
. penktakolumnistams. Vals

tybės departmentas išleido 
griežtą patvarkymą, kad 
joks svetimšalis, kuris gy
vena Jungtinėse Valstijose, 
negal apleisti Amerikos be 
specialio leidimo bei išva
žiavimo leidimo.

Taipgi tapo išleista prezi
dentinė proklamacija, kuri 
sako, kad jeigu pasirodys, 
jog 
mas 
šios 
mas 
tas.

Kadangi paskutiniais ke
liais metais šion šalin pri
buvo visokių iš Europos 
“atbėgėlių,” kurių tarpe, be 
abejonės, randasi Hitlerio 
agentų bei šnipų, tai šitais 
patvarkymais valdžia tikisi 
jų veiklai pastoti kelią. Jie 
negalės baladotis iš krašto 
į kraštą ir palaikyti su Hit
leriu ryšius. .

Taipgi valstybės depart
mentas išleido naujus pa
tvarkymus dėl svetimšalių, 
kurie nori atvažiuoti Ame
rikon. Seniau taip vadina
mas vizas išduodavo Ame
rikos atstovybės užsienyje. 
Dabar gi toms atstovybėms 
uždrausta vizas išduoti pir
ma, negu aplikacija tokios 
vizos nebus prisiųsta Wash- 
ingtonan dėl Valstybės De- 
partmento p e r ž i ū rėjimo. 
Vadinasi, pirma, negu bet 
kuriam svetimšaliui bus 
duotas leidimas važiuoti A- 
merikon, šios šalies Vals
tybės Departmentas gerai 
ištirs tokio svetimšalio re
kordus ir kelionės tikslus.

Tai maždaug toks yra tu
rinys šių naujų patvarky
mų. arba suvaržymų.

svetimšalio išvažiavi- 
iš šios šalies pakenktų 
šalies interesams, leidi- 
išvažiuoti bus sulaiky-

i
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now . .. The City Theatre, a burles
que on 14th St. advertises Ann Co
rio on its marquee, but she appears 
neither on the stage nor the mar
quee in person ...

Christmas trees 
lack the dressing 
OPM Power Di
idea ... Teddy

The
The 

already 
to give 
“I’ll no’

do 
sarong

message from
cut off after

The Baltimore Lithuanian Lea
DerS had a Autumn Victory Party 
at the 
turday 
1941.

and he’s fine, but feel- 
It’s the shock, I : 
same when I fell '

Schumann, 
a group of 
four sec

Isles:
England

news dramatizations

British 
Ireland,

Felix Wolfes will be at

J ClA 
i in

is just passing 
The even grey

The good land below vanishes fast in evil 
wreaths of dirty, yellow fog.

Hempel in CBS recital; I Discouraging as they may be 
Soloist with Philharmo-1 effect is counter-balanced b

Antradienis, Lapkrič. 18, 1941

Produced .Under 
lhe Direction of

> HARRY WATT

V^ARNERBROS.

This Is the story of an authentic and thrilling R.A.F. 
bombing raid actually filmed under fire. The characters 
who appear in it are the officers, pilots, gunners, observ
ers and ground staff of Bomber Command, R.A.F., England.

As told serially for “Laisve” by Paul Holt

trečias puslapis

ROUND TOWN

Thanksgiving Party 
With IDS Builders

The Brooklyn Builders are hav
ing their “Thanksgiving Party” this 
Thursday evening in the night spots 
of New York. The place is to be a 
surprise and the evening will be 
spent in fun, 

All Builders 
the party will 
at 6:45 p. m.
at 7) this Thursday evening.

—Comm.

Lith.-Americans Will Not Soon Forget Their 
Sons Killed in the Defense of America

THE STORY THUS FAR: When British Intelligence learns that huge 
oil storage installations have been built in a woods at Freihausen, Ger
many, orders are issued immediately by Bomber Command to Millerton 
Airfield to make Freihausen Target for Tonight. In the dead of night 
the squadron takes off on its mission of death with order to destroy 
the objective and bring their own aircraft back safely. In the mammoth 
Wellington bomber known as “F for Freddie,” Dickson sits at the con
trols, his eyes glued to the terrain below in search of enemy activity. 
Suddenly MacPherson, the navigator, reports the target 50 miles ahead. 
Flushed with excitement but with steel courage, the plane’s crew bombs 
the objective as ordered In the face of devastating enemy fire. The 
plane suddenly lurches drunkenly as It is hit square, but Dickson re
covers control and puts her back on her course homeward. The two 
casualties are Lee, the radio operator, with shrapnel in his leg, and the 
radio set.. gone dead. Now go on with the story ...

Bowling at Fast Clip 
In Detroit

By JOSEPH SACAL
I knew Anthony Kalanta. I also knew Anthony Gediminas 

Stankus. They were fine boys. Good upstanding Americans. 
Lithuanian-Americans who died in the service of their country. 
Yes, they’re dead now. Killed by a Nazi torpedo.

The news of the boys’ death was a shock to their families. 
It was a shock that resounded® --------- -------------------------- -
throughout the city of Worces
ter, Massachusetts. Every Lithua
nian family, the Lithuanian neigh
borhoods such as Quinsigamond, 
Millbury Street from Kelly Sq. 
down, Vernon Hill, all were stunned. 
That I know, for I know Worces
ter’s Lithuanians.

MANHATTAN MELODRAMA!
heroic young mother hurled 

son to safety sacrificing her 
life when a runaway moving 

mounted the sidewalk and pin- 
her

The 
com.” 
you ?” 
thumb 

“Oil

CHAPTER V
voice of the second pilot can be heard over the “inter- 
It sounds urgent: “I say, skipper, here a moment, will 
As Dickson comes forward Willett is pointing with his 
at the instrument panel.0--------------
pressure dropping

port motor. And I can’t 
height.”

“Losing any?”
“Not much.”
"All right. I’ll take over, 

look after
Mac has 

He always 
bombs. It
back at the 
calls out: "I 
We’re about half-way to Harwich.”

Willett is back now, sitting be
side. 
“Fine, 
losing 
make 
loons.

Mac 
boy’s
numbness is wearing 
and his leg is beginning 
him gyp. Mac calls back: 
forget
ing awfu’ cold, 
expect. I had the 
off my bike ...”

F for Freddie 
over the coast,
shimmer of the sea below, empty, 
lonely, ‘gives place , to a dark bustle 
of land and life. Little rivers flow, 
towns cluster, woods march.

After that long suspense, with 
engine faltering and a boy white

the operator.” 
finished his sandwich.
eats after dropping 
a habit. Now he is 
navigator’s table. He 
got a sight, skipper.

Dickson, who calls back:
If I can keep her from 

much more height then we’ll 
it. Mac, don’t forget our 
And how’s our invalid?” 

looks down at Lee. 
eyes are screwed 

off marked A for Apple, C for Charlie, 
and so on. The pins mark the latest 
radioed positions of the planes.

The operations officer brings a 
slip of paper to the group captain’s 
desk: “Interrupted 
F for Freddie, sir. He 
‘objective reached.’ ”

“I see.”
The group captain 

walks across to the 
is it going?”

Sergeant (pointing to the pins on 
the map): “C and R well on the 
way back, sir. Several others have

DETROIT, Mich. — Well this 
past week-end was comparatively 
quiet, only one affair was scheduled 
and that was the Porter Half’s sup
per. A number of the choristers 
were present and a good time was 
had by all. Fish in its prime was 
served and everybody enjoyed the 
delicious meal. The affair was a 
success on both the entertainment 
and financial sides.

Now on one of the most dis
heartening matters which we have 
had a chance to delve in. Cleveland, 
let’s wake up! Here the Aido Cho
rus was formally invited to give an 
entire concert in your town and 
what happens, the last minute it is 
called off. That was a bit of trouble 
to go through for the Detroiters. 
Their planning and work all go 
for naught. This is the third time 
that the chorus has been asked and 
each time it turns out to be fizz.

The plans of the LDS and the 
chorus were almost all jumbled up 
because of the last minute notice of 
the cancelation. The LDS in Cle
veland is in pretty good standing, 
they could have taken over and 
made it possible to carry out the 
plans. There has been quite a bit 
of talk in this town to consolidate 
the LDS and the chorus but here 
it is different for each has been in 
a way self-sustaining. Now this 
would be a good'idea for the Lea
DerS. The scope of the LDS is> big 

(continued on page 4)

HITLER VICTIMS
Their death brought grim realism 

to all Lithuanian-Americans. Hitler 
has attacked the United States.

The sinking of the destroyer 
Reuben James, the death of two 
Lithuanian-Americans along with 96 
other men of the crew is indicative 
if only to a slight degree, of the 
danger of a Nazi mass attack in 
the very near future.

Outraged Lithuanian-Americans 
cannot but in a multitude of voices, 

i mass chorus shout: FOR DE
FENSE OF AMERICA: STRIKE 
NOW!

the 
will be

of battle.
defend America is not to 

for Hitler to unfold his stra- 
against us. The way to de

America is to unfold our stra- 
our aims, our desires to save

STRIKE NOW!
The peril of Hitler that hangs 

over our nation and the world can 
only be lifted 
right action, 
by words, are 
they lead to
which Hitler is using against Ame
rica is the language of cannon and 
torpedo and bomb. The language 
of military force, 
first of all 
America, 
field

To 
wait 
tegy, 
fend 
tegy,
America. And on this question we 
have the silent approval of Antho
ny Kalanta and, Anthony Gediminas 
Stankus, martyrs in the fight 
against the bloody world conquest 
of Hitlerism.

her 
own 
van 
ned
Heaven” 
Martha 
ther 
City Music Hall... The stork will
soon deliver the Irving Berlins a 
gift . . . Lana Turner has her in
terests in Alexis Thompson, the 
millionaire these days... On De
cember 7th, also his birthday, Hey
wood Broun’s memory will be re
membered by the folks in his for
mer town with a monument of 
himself!!!... The new water puri
fier to be known as the “X L 
Water Purifier” will make its bow 
in leading New York department 
stores with the slogan “For 
Health’s Defense”... Larry Mac- 
Phail, dem Brooklyn Dodger’s prexy 

| is considering to retire when the 
season ends next year. ..

The two sailors Anthony Kalanta 
and Anthony Gediminas Stankus of 
Lithuanian parentage who lost their 
lives on the Reuben James should 
be remembered with memorial ser
vices yearly ... 
down South will 
of colorful bulbs, 
vision nixed the
Powell, his ork and Peggy Mann- 
Dick Judge are winning applause 
at the Strand Theatre where “In
ternational Squadron” with Ronald 
Reagan, a RAF pilot, is a pip... 
William Saroyan arrived in town 
to say he will tour the town on a 
two wheeler to conserve gas!!!... 
The Hockey Season 
last Thursday at 
Square Garden ...

Jan Peerce, once
1he Hotel Astor dance ork 
later a tenor at the Radio 
Music Hall has joined the stardom 
of the Metropolitan Opera... 5 iso
lationist members of House of Re
presentatives are on their way to 
London to see conditions at the ex
pense of an afternoon paper... A 
medal and diploma were awarded 
by Columbia University to Dr. Jose 
Ignacio Rivero, Havana newspaper 
editor, recipient of a medal from 
Hitler and Mussolini... The New 
York Daily News, a morning news
paper with America First leaning, 
reports that air raid wardens are 
quitting because they are not given 
credentials. Credentials for What?... 
Arthur Treacher, comedian in “Pa
nama Hattie” has organized 
tors and actresses to sell their 
natures, money to be given to 
relief groups . .. Sally Pepper,
man picture editor of a national. coast. The former left her slacks 
picture mag which folded recently 
amazed Lou Little, Columbia foot
ball mentor as the only woman pic
ture photog who covered 
bia football game ...
Christmas.........

Hedy LaMarr will 
picture wearing a
Carmen Amaya, South American

dancing sensation is doing 
South American Way at the 
State ... “It Happens on 
America’s Only Ice Show, 
Center Theatre is becoming more 
and more a favorite as the winter 
season approaches. Who wouldn’t 
with the,most thrilling musical ice- 
travaganza in 
Jessel’s “High 
of the town, 
has a finger 
popular? ? ... 
Mr. & 
Korda, 
da, are

Fifty

with pain, everything below seems j bombed the target.’’
to be going at double quick time, I Group Captain:
like Charlie Chaplin in an old better mark F for Freddie over
silent comedy. ; target.”

There Is Good Old England!

JEAN WATSON, CONTRALTO.
The Canadian contralto, Jean 

Watson, will make her Town Hall 
debut on Tuesday evening, Novem
ber 18. Miss Watson was a student 
of the Toronto Conservatory and 
has sung in all-Wagner programs 
with the Toronto Symphony. Her 
operatic debut was in “Faust,” with 
the Canadian Grand Opera 
tion. Her first appearance 
country was as soloist 
Brahms “Alto Rhapsody” 
York under the baton of Cesare 
Sodero. In May, 1940 she scored her 
first important American success 
as soloist at the Bethlehem Bach 
Festival. Since then she has sung at 
several other music festivals 
has made a recital tour 
ern States.

Miss Watson’s first 
consist of two songs by 
an aria by Galuppi. These will be 
followed by the Vier Ernste Ge- 
sange (Opus 121) of Brahms. Three 
songs by Debussy will conclude the 
first half of the program. After the 
intermission Miss Watson will be 
heard in two songs by 
Her program closes with 
folk songs representing 
tions of the 
Hebrides, 
Scotland, 
the piano.

Beautiful Madeleine Carroll will star in a dramatization of "The 
Will”, powerful essay on the heritage of all free Americans, on the 
“Treasury Hour", Tuesday, Nov. 18, over the NBC-Blue Network. 
Shirley Temple and Walt Disney also will be guests on the program.

town ? ?... George 
Kickers” is the talk 
Is it because Jessel 
in it that it has so 

Abbott & Costello; 
Mrs. Ronald Colman; Maria 
former Mrs. Alexander Kor
in town for a brief stay...
soldiers will feast this 

Thanksgiving Day at the Park 
Central Hotel “Cocoanut Grove” as 
guests of the management ... No
vember 19 will mark the fifteenth 
anniversary of the Paramount The
atre on Times Square ...

Ilona Massey, Alan Curtis and a 
host of many noted stars and ce
lebrities were on hand at the pre
miere of “International Lady” at 
the Loew’s Criterion ... Lily Pons, 
noted screen and opera star, will 
turn over all her fan mail which 
she has accumulated during her 
career to Uncle Sam’s waste paper 
campaign! ...

“Mr. and Mrs. North,” Broadway 
stage show, has been made a movie 
starring William Post, Jr. and 
Gracie Allen... What did YOU do 
for Civilian Defense Week? Sally 
Rand is heading a vaudeville show 
at the RKO Alden, Jamaica... 
Brooklyn Dodger fans will be glad 
to learn that 
will manage 
Flatbush. It 
cember 15th! .

A town in
Gene Autry 

disastrous fire ruined 
Hollywood

looking forth to have

Wyoming changed its 
this week 

the 
The 
the 

new

name to 
while a 
cowboy’s 
town is 
singing movie cowboy build his
home in Wyoming . ..

Ed Flynn, National Democratic 
chairman is slated to - resign his 
political position 
with democratic 
and Washington, 
politicians soon...
of civilian defense will take over 
the first of the year... The March 
of Time 
(Thursday, NBC, 8 p. m.) is my
favorite news program ... Fred 
MacMurray and Mary Martin co* 
star in “New York Town” at the 
Paramount...

From rumors around the town 
we hear that the draft age will be 
lowered to eighteen years the first 
of the year... Rita Hayworth and 
Marlene Dietrich are enroute to the

Cooperation Most Vital Element in a Good 
Club, Says Member of B’more Lith Leaders

Dirty, yel-

fast

Dickson, looking down over 
side: “That, gentlemen, is good 
England... And I must say 
damn glad to see it.”

Mac will have none of it. 
Scottish soul despises these 
rejoicings. In a voice like
knocking on the gate in "Macbeth” 
he says: "But do you 
see, skipper?”

Dickson: “And what 
my Scottish friend?” 
* Mac. “Fog, skipper, 
low, stinking fog!”

The land below is vanishing 
in evil wreaths ...

Back at Millerton airfield the fog 
is already a fuzz on the ground. 
After the hum and roar of F for 
Freddie, the quiet is like a catch 
in the breath. In the operations 
room officers sit quietly, forgetting 
to light their pipes.

In front of them on a table there 
is a white chart, showing Millerton 
and Freihausen. From Millerton 
there stretch out half a dozen 
strings, leading to fatheaded pins

The wing commander — the 
low with the drawl and the strong 
chin, who gave the briefing instruc
tions — joins the group captain. 
His face looks grave when he sees 
the message: “H’m .. Not so 
sir. Radio failure, perhaps.”

Group Captain, abruptly: “I 
so.”

The two men sit and suck
pipes. Occasionally they look at the 
table chart. They can see from the 
pins and threads that F for Freddie 
is getting isolated. By 
bombers have landed 
are close behind.

Officer: “Nothing
Freddie, yet sir.”

Group Captain: “H’m, yes... 
He’s getting a bit late. How’s the 
weather holding out?”

An officer goes across to the 
switch, calls: “Hullo, flare path. 
Control calling. How is the weather, 
please? Over.”

A nasal voice: “...thickening. Vi
sibility down to 500 yards. Over.”

Group Captain: “I was afraid of 
that.”

Suddenly the group chptain says: 
"Telephone all observer points 
and warn all airfields to be ready 
to illuminate if a Wellington comes 
over.” He picks up his cap 
leaves for the flare path with 
wing commander. Something is 
ter than nothing.

now half the 
and the rest

from F for

“One Foot in Heaven” 
At Radio City

ONE FOOT IN HEAVEN, starring 
Fredric March and Martha Scott. 
Screen play by Casey Robinson 
from story by Harzell Spence. Di
rected by Irving Rapper. A War
ner Bros, picture at the Radio City 
Music Hall.

the melodies of Johann Strauss. A 
large cast of featured specialty art
ists appeared with the Rockettes, 
Corps de Ballet, Glee Club, and 
Symphony 
rection of

Žilinskas, Klimaite In 
Joint Recital

There 
gathering 
this affair. It showed that there is 
still Lithuanian youth in this city 
of Baltimore. Ah, but here is a 
statement that causes much com
ment among the elders and unrest 
among the LDS youth members: 
The 
the 
day 
see
youth around wanting to become 
an active group and yet there is 
no Youth Branch 
Therefore all the 
the elders about 
do not work and 
members to make 
into a branch.

IFE WITH FATHER—Minister 
i, has its trials and tribulations, 

their 
by un- 

and the 
devotion 
if moral

BROOKLYN, N.’ Y. — Aldona 
Klimaite and Aldona Žilinskas, both 
of whom have earned a well-deserv
ed popularity among Lithuanian au
diences appear together in a song 
and piano recital on Friday, No
vember 28, at the Ridgewood Ma
sonic Temple in Brooklyn, N. Y.

Aldona Žilinskas is the director 
of Brooklyn’s L.M.S. Aido Chorus 
while Miss Klimaite is a talented 
soprano who has sung many times 
at Lithuanian concerts.

Tickets to the recital, which will 
be held at the Masonic Temple on 
Bushwick 
Brooklyn, 
begins at

Frieda
Schnabel 
nic; Tibbett returns to Sunday Eve
ning Hour; Brodsky in Fiano Con
cert; Baker is Kos tolane tz Guest;

Frieda Hempel, beloved soprano 
who for years was a member of the 
Metropolitan Opera, as soloist on 
“Songs of the Centuries”; Pianist 
Artur Schnabel appearing with the 
New York Philharmonic-Symphony 
under Bruno Walter’s direction; 
Lawrence Tibbett returning to the 
Ford Sunday Evening Hour; Vera 
Brodsky presenting a piano recital; 
popular Tenor Kenny Baker as 
guest of Andre Kostelanetz — these 
constitute the highlights of the 
CBS music calendar for the week 
beginning Sunday, November 16.

Mme. Hempel sings songs by 
Schubert, Handel and Grieg in her 
recital Wednesday afternoon.

Schnabel plays the E-flat major 
Concerto (K 482) by Mozart Sun
day afternoon in an Austrian prog
ram.

The eminent American baritone 
Lawrence Tibbett sings an aria 
from "Rigoletto” and one from 
“Tannhauser” for his Ford Sunday 
Evening Hour program, with the 
orchestra directed by Jose Iturbi.

Kenny Baker, tenor of radio and 
screen, sings music by d’Hardelot 
and Rodgers and Hart, and Albert 
Spalding plays Kreisler’s Caprice 
Viennois on “The Pause That Re
freshes On The Air” Sunday after
noon.

Vera Brodsky, 
young pianist, presents 

-Liszt program Sunday

Friday: Home Safe!

Ya-

and 
the 

bet-

accomplished 
a Schumann 

morning.

Sorry!
Because of lack of space Ed 

rus’ weekly column “Camera Ang
les” has been omitted from this is
sue. It will reappear next week*

Nothing from 'F for Freddie, 
yet?" he aih.

selfish devotion to people 
satisfaction which such 
brings. Such is the moral, 
there mušt be, of the latest screen 
presentation at Radio City.

Being the story of a hard-work
ing Methodist minister and the dif
ficulties which he encounters in 

1 travelling from one pastorate to an
other, the picture inevitably comes 
under the influence of a soft senti
mental and pollyannish way of look
ing at life in which all is seen 
through rose and church-tinted glas
ses.

The Spences dedicate themselves 
to God and service to their fellow 
men. Such service comes dange
rously near to being service-to- 
church-building-only for the good 
minister fails to see religion being 
used with hypocrisy by the richer 
parish-members who purchase their 
way into the Kingdom of God with 
large donations for bells and win
dows and organs, 
with good heart and
fights for a new church. Significant
ly, his non-believing 
fights for a r^breation building.

Therein lies the sadness of the 
minister Spence and of most mi
nisters. Their hearts are good, but 
it takes money to build grand 
churches. And the hearts of the 
people with money are the hearts 
that are cold and withered.

On the stage Leon Leonidoff pre
sents “The Waltz King,” a spect
acle of music and dance based on

in Baltimore, 
comment among 
why the youth 
strive for more 
themselves grow

on the hospitality of the 
Hunt for this same person at 
affairs to raise money for 
get-togethers for club mem- 

and you won’t find it out of
‘*45

The minister, 
good soul,

t I

doctor-ally

and Gates Avenues in 
are 75c and the program 
8 p. m. November 28th.

Coming
B’LIEVE ME!

There is one thing that I am 
sure would solve the matter once 
and for all for the Baltimore Lith
uanian LeaDerS. That one thing is 
just one little word, but it really 
covers a lot of territory. That word 
is COOPERATION 
used in National
and every place where there is a 
need for unity to accomplish a great 
task; a word needed badly, in fact 
very critically in Baltimore.

Among the LeaDerS too much is 
few.

for

— the word 
Defense slogans

dependant upon a certain 
Cohesion is a vital necessity 
the Baltimore LeaDerS.

Frank Stulgis, who has placed 
more than one ant in the pants of 
the pro-Nazis and the Hitlerities, ap- Unfortunately, or should I 
pears again in the pages of the En
glish Section this Friday with his 
column “B’lieve Me!” in which he 
discusses pertinent aspects of unity 
among 
United

Lithuanian-Americans in 
States during this war.

the

Two Reasons
“What reason have you 
a raise?

good ones

Boss: 
wanting 
me two 
in pay.”

The clerk was 
Then he smiled.

Clerk: “Twins.”

for 
If you can give 
you’ll get a boost

silent a moment.

the LeaDerS is the common, for 
-ever-good-for-nothing, destruction 
of unity. There are members who 
start talk on great doings to in
cite the loyal members to arrange 
a gala affair for club members 
only. Just the thing to make mem
bers glad to belong to such an or
ganization! The “instigator” accepts 
to help make 
but when the 
loyal services 
But the gala 
and held just
his disappointment, and all are on 
hand to have a swell time. Lo 
and behold our reneging instigator 
is also here to get his, and more 
than his share, of all the good eats 
and drinks that are free, mind you 
Free, 
club, 
your 
such 
bers
the ordinary that he is busy. Yes, 
he had a date that was more im
portant, or some friends that he 
had to go out with that were more 
important than supporting the club 
that gave him his full of both eats, 
drinks and good fun all for the 
ppce of him being a supposedly 
good fellow and member.

Summarize him as a fellow who 
isn’t there when there is work to 
be done, committees to be served 
on, going out and getting new 
members if not singly with other 
members of the club, supporting a 
dance or affair to help raise funds 
for the club. But a fellow or more 
accurately, a parasite who IS there 
when something for nothing is 
given Jjy the organization. More 
cooperation and less shirking and 
the Baltimore LeaDerS will be a 
Branch in no time.

In regards to the Victory Party 
given by the club, just this need be 
said. It was supposed to have been

say, 
fortunately, I happen to be on the 
boys’ side. The boys have lost in
terest (1) because there was only 
work and no sports or other mas
culine interest offered; (2) because 
of this the wandering trait of alf 
young fellows becomes predominant 
over the urge to work for a club _ _  „ __ ___  „ ___ ___
that only means work. Į held to get new members. Upon

Now comes the argument “Why attending this party nothing was 
don’t the boys start a team or said about what kind of Victory 
league in some particular sport that * was being celebrated nor was any- 
they all agree on?” The answer is thing said in regards to the LDS. 
the same... no Cooperation! I This last fact, nothing being said 

Another evil that lurks among (continued on page 4)
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'Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41 54
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Jersey City, N. J Rochester, N. Y

- Antradienis, Lapkrič. 16, 1941

(Tąsa)
Mes nuėjome į kitą Fordo muziejų, į 

taip vadinamą “kaimą,” Grinfild-viledž. 
Kaimas buvo didelėje teritorijoje, ir jam 
apžiūrėti duodavo senoviškas karietas, 
dormezus ir lineikas. Ant priešakinių 
sėdynių sėdėjo vežikai su kailiniais vilna 
į viršų ir su cilinderiais. Jie pliauškėjo 
botagais. Į vežikus buvo lygiai keista 
žiūrėti, kaip ir į jų arklius. Įvažiuoti į 
Grinfild - viledžą automobiliu uždraus
ta. Mes įlindome į karietą ir nuvažia
vome seniai mums matytu keliu. Tai bu
vo taip pat senoviškas kelias, devyniolik
tojo amžiaus penkiasdešimtųjų metų ste
buklas — purvas, truputį pabarstytas 
žvyriumi. Mes juo dardėjome neskubia 
dvarininkiška ristele.

“Kaimas” — tai naujas Fordo suma
nymas. Sunku atsakyti į klausimą, kas 
tai yra. Net pats Fordas vargiai galėtų 
tiksliai paaiškinti, kam jo prireikė. Gali 
būti, jis norėtų atgaivinti senovę, kurios 
jis ilgisi, o gali būti, priešingai, norėtų 
pabrėžti tos senovės skurdumą palyginus 
su dabarties technikos stebuklais. Ir vis 
dėlto šiame sumanyme nėra tradicinio ir 
kvailo Amerik. milijardierių ekscentriš
kumo. Ką Fordas savo muziejuose daro 
dar neaišku, bet tatai neabejotinai iš
mintinga — surinkti ir išsaugoti tech
nikos senienas būsimoms kartoms.

Į muziejišką kaimą iš Menlo-parko vi
siškai pernešta senoji Edisono laborato
rija, ta pati laboratorija, kur buvo daro
mi gausūs bandymai surasti plaukelį pir
majai elektros lemputei, kur toji lem
putė pirmą kartą užsidegė, kur pirmą 
kartą prabilo fonografas, kur daug kas 
įvyko pirmą kartą.

Skurdžiame mediniame name, su girgž
dančiomis grindimis ir aprūkusiomis 
sienomis gimė šių laikų technika. Ir da
bar matyti Edisono genijaus ir titaniš
kųjų pastangų žymės. Laboratorijoje 
buvo tiek stiklinių ir metalinių prietai
sų, tiek butelių ir stiklinių ropių, jog nuo 
jų tik dulkes nušluostyti,Reikėtų ištisos 
savaitės.

Įeinančius į laboratoriją sutiko garbi
niuotas, degančiomis akimis, senelis. Ant 
galvos jis dėvėjo šilkinę kepuraitę, kokią 
paprastai dėvi akademikai. Jis karštai 
rūpinosi mumis. Tai buvo vienas Edi
sono bendradarbis, rodos, vienintelis iš
likęs gyvas.

Jis iš karto mostelėjo abiem rankom ir 
iš visų jėgų sušuko:

—Visa, ką iš čia gavo pasaulis, pada
rė Edisono jaunystė ir jėga! Senas Edi
sonas niekis palyginti su jaunu! Tai bu
vo mokslo liūtas!

Ir senelis mums parodė Edisono foto
grafijų galeriją. Vienose — jaunasis iš
radėjas buvo panašus į Bonapartą, — 
ant išblyškusios kaktos sviro išdidus 
plaukų pluoštas. Kitose — buvo panašus 
į Čechovą, studentą. Senelis ir toliau gy
vai mostagavo rankomis. Mes net susi- 
mąstėme, iš kur pas amerikietį tokia 
egzaltacija. Tarp kitko, čia pat paaiškė
jo, jog senelis — francūzas.

Kalbėdamas apie savo draugą, moksli
ninkas vis labiau ir labiau gyvėjo. Mes 
buvome atydūs klausytojai ir už tat bu
vome atlyginti. Senelis mums parodė 
pirmąją pasaulyje užsidegusią lemputę. 
Jis net asmenimis parodė, kaip tatai įvy
ko: kaip jie sėdėjo aplink lemputę, lauk
dami rezultato. Visi plaukeliai užsideg
davo akimirkai ir tuoj pat perdegdavo.

Ir pagaliau buvo atrastas plaukelis, ku
ris užsidegė ir neužgęso. Jie sėdėjo va
landą — lempa degė. Jie nejudėdami sė
dėjo dvi valandas — lempa degė. Jie iš
sėdėjo visą naktį. Tat buvo pergalė.

—Near mokslui kelio be Edisono! — 
sušuko senelis. — Net «šiadieninės radi
jo lempos gimė iš šios kaitinamosios 
lemputės.*

Drebančiomis, bet labai vikriomis ran
komis senelis Edisono lemputę pritaisė 
prie radijo imtuvo ir sugavo keletą sto
čių. Sustiprinimas buvo nelabai didelis, 
bet gana aiškus. Paskiau senasis moks
lininkas pastvėrė alavinio popieriaus la
pelį ir įdėjo į fonografą, šitą pirmąją 
mašiną, prabilusią žmogaus balsu. Ligi 
to laiko mašinos galėjo tik kaukti, žvan
gėti ir švilpti. Fonografas buvo paleis
tas ir į ruporą senelis ištarė tuos žod
žius, kuriuos jam dalyvaujant į šitą pat 
ruporą pasakė Edisonas. Tai buvo se
nos vaikiškos dainelės žodžiai apie Meri 
ir avelę. Dainelė baigiasi žodžiais cha- 
cha-cha !

—Cha-cha-cha! — visiškai aiškiai išta
rė fonografas.

Mes pergyvenome tokį jausmą, tary
tum šis aparatas tik ką prie mūsų gimė,

— Tą naktį Edisonas pasidarė nemir
tingas! — suklykė senelis.
• Jo akyse pasirodė ašaros. Ir jis pakar
tojo:

— Jaunystė buvo Edisono jėga!
Sužinojęs, kad mes esame rašytojai, 

senelis staiga surimtėjo. Jis iškilmingai 
pažvelgė į mus ir tarė:

— Rašykite tik tatai, ką jūs manote. 
Ne Anglijai, ne Prancūzijai, rašykite vi- 
sam pasauliui.

Senelis jokiu būdu nenorėjo, kad mes 
išeitume. Jis mums kalbėjo apie Fordą, 
vėl apie Edisoną, apie karą Abisinijoje, 
jis keikė Italiją, keikė karą ir gyrė 
mokslą. Veltui misteris Adamsas per 
visą valandą mėgino įterpti nors vieną 
žodį į šį minčių, samprotavimų ii’ šūkių 
uraganą. Jam tatai nepavyko. Prancū
zas neleido jam burnos praverti. Paga
liau ėmė atsisveikinti, ir čia abu seneliai 
parodė, kaip tai reikia daryti. Jie plakė 
viens kitam per rankas, pečius, nugaras.

— Good-bye, sir! — rėkė Adamsas.
— Good-bye, good-bye! — plėšėsi se

nelis.
— Thank you very,, very much! — 

šaukė Adamsas, lipdamas laiptais že
myn. — Labai, labai jums dėkingi!

— Very,,very! — aidėjo iš viršaus.
— Ne, serai, — tarė misteris Adam

sas, — jūs nieko nesuprantate. Ameriko
je yra gerų žmonių.

Ir jis išsitraukė didelę šeimyninę 
stambiais raudonais langučiais nosinę ir, 
nenusiimdamas akinių, nusišluostė akis. 

1 Kai mes važiavome pro laboratoriją, 
mums pranešė, kad misterio Fordo dar 
nėra. Mes nuvažiavome toliau, į Fordo 
žibintų įmonę, esančią penkiolika mylių 
nuo Dirborno. Mūsų jaunasis gidas stai
ga pasidarė kalbus ir buvo įdomus vi
są kelią. Paaiškėjo, kad Fordo įmonėse 
yra nevieša policija. Ji susideda iš pen
kių šimtų žmonių ir joje, tarp kitko, 
tarnauja buvęs Detroito policijos virši
ninkas ir Joe Louis, garsusis boksinin
kas. Šių veikliųjų džentelmenų pagalba 
Dirbome viešpatauja visiška ramybė. 
Profesinių sąjungų čia nebesama. Jos su
vytos į palėpę.

(Bus daugiau)

Įvairūs Dalykai
8 d. lapkričio J. ir O. Kąčer- 

giai suruošė pokilį įvesdinimui 
nuosavo namo. Pokilyj dalyva
vo gražus būrys svečių ir, 
apart valgių ir gėrimų, buvo 
»ir kalbų, linkėjimų Kačergiam 
nuoseklaus šeimininkavo. J. ir 
O. Kačergiai pora mėn. atgal 
pirko vienos šeimynos namą, 
.kuri gražiai aptaisė, įrengė ir 
dabar gali pasigrožėti savo dar
bo vaisiais.

Hudson County laike 1940 ir 
1941 metų viešose mokyklose 
mokinosi 97,034 vaikai ir mer
gaitės. Berniukų mokyklose bu
vo daugiau negu mergaičių. 
Berniukų buvo 49,645, mergai
čių 47,389. Iš šio skaičiaus 3,- 
913 juodveidžių. šiuos moki
nius mokino 3,946 mokytojai. 
Graži armija, ir reikia primin
ti, kad čia nėra įskaityta 
nytinių mokyklų vaikai.

baž-

Dar- 
kuo-

9 d. lapkričio Lietuvių 
bininkų Susivienijimo 133 
pos susirinkime nutarta parsi
traukti “Vilnies” kalendoriaus 
sekamų metų platinimui. Ne
žinau kodėliai, bet šiame susi
rinkime nebuvo jokio laiško 
nuo šaukėjų į New Yorko ir 
New Jersey valstijų konferen
ciją, kuri įvyks 30 d. lapkričio 
Brooklyn, N. Y, Nesmagu, bet 
kaip pasirodo, tai LDS 133 
kuopa neturės savo atstovybės. 
Keno yra kaltė, tai nesiimu 
spręsti.

Federal© valdžia nupirko ge
rą sklypą žemės iš Jersey City 
miesto, už kuria pamokėjo $2,- 
000,000. šiame sklype žemės 
bus steigiama Suvienytų Vals
tijų karuomenei namai ir iš
davimo stotis, Kitoje vietoje 
tame pačiame pakraštyj visas 
pajūris gilinamas ir bus sta
toma “embarkaišin” stotis ir 
tas visas darbas varomas arti 
New Yorko ir Laisvės Stovyk
los. Ir taip, kad už metų ar 
daugiau 
žinti tų 
leistos, 
netikęs, 
gresas.

laiko nebus galima pa
vietų, kurios buvo ap- 
nenaudojamos, pajūris 
ir tam panašiai. Pro-

Pagaliaus 4 lapkričio į vals
tijos seimelį ant demokratų ti- 
kieto iš Hudson County išrink
tas ir lietuvis advokatas iš 
Kęarpy, N, j. Paulauskas, Pau
lauskas gavo virš 183 tūkstan
čius balsų. Gubernatorius Edi
sonas, kaip pasirodo, ir kaip 
laikraščiai rašo, turės pasiduo
ti ar pakeisti savo nusistaty
mų, nesutikimą su Hudson 
County bosu Hague. Edisonas 
su pagelba republikonų dova
nojo gelžkelių kompanijai ke
liolika milijonų dolerių užvilk
tų taksų. Hague su seimelio ta
rimu nesutinka, užvedė teisme 
bylą. Kuomi ši byla pasibaigs, 
ateitis parodys.

Chiniečių armijos būrys perkrausto artileriją j pozicijas prie Yangtze upės, netoli 
Ichang, kad galėtą apšaudyti Japonijos garinius laivelius, plaukiojančius per upę.

Per lietuvių pastangas, čia 
tapo sutvertas komitetas teiki
mui medikalės pagalbos Sovie
tų Sąjungai. Komitetas suside
da iš delegatų nuo lietuvių, ru
sų, žydų, ukrainų ir lenkų į- 
vairių organizacijų. Kom. ren
gia milžinišką koncertą, kuris 
įvyks po naujų metų. Dabar 
rengia gražų tarptautišką va
karą 28 d. lapkričio, penktadie
nio vakare, Gedemino svetai
nėj.

Lietuvių penkios pažangios 
organizacijos taipgi rengia di
delį parengimą greitoj ateityj 
irgi Gedemino svetainėj.

Dabar apie pačią Gedemino 
svetainę ir jos savininkę Gede
mino draugiją. DLK Gedemino 
Draugija, vadovybėje pažan
gios valdybos, duoda svetainę 
po kelis sykius per metus veltui 
dėl įvairių parengimų bei susi
rinkimų darbininkiškos visuo-, 
menės naudai; sudėjus'į krūvą, 
kiek sykių draugija yra auka
vusi svetainę, tai pasidaro mil
žiniškai stambi auka visuome
nės naudai! Tokia draugija už
sitarnauja didelės pagarbos ir 
paramos, o paremti galima at
silankant į draugijos parengi
mus, kaip tai: piknikus, balius, 
vakarienes, fėrus ir t< 
užeinant į draugijos 
švarų barrumį, kur 
valandą - kitą smagiai
ti draugiškoj atmosferoj.
Palyginimui yra kita lietuvių 

svetainė, tai Švento Jurgio. To 
paties Jurgio, kuris kada-tai su 
jiešmu nudūrė pasakišką sma
ką ir išgelbėjo karalaitę. Ta 
svetainė'taipgi pabudavota dar
bo žmonių pastangomis, tačiau 
dabar toje svetainėje tankiai 
skamba “Valio” ir “Aleliuja” 
už tikrojo smako sveikatą, ku
ris prarijo kelioliką “karalai
čių,”. tai yra, tautų ir šalių, jų 
skaitliuje ir Lietuvą; o srutos 
ir purvas taškosi ir drabstėsi 
ant Sovietų Sąjungos ir Rau
donosios Armijos, kuri pasiry
žusi nusukti sprandą tam 
tijai smakui, bandančiam 
žioti visą pasaulį.

Pas mus tveriasi lietuvių
terų kliubas, dirbimui mezginių 
dėl raudonarmiečių. Jau yra 
susirašiusių apie 30 moterų. 
Pagirtinas darbas, tiktai pas
kubėkite.

Korespondencijoj, kur buvo 
aprašyta apie draugišką vaka
rienę, įvyko netikslumų. Tas 
nežinomas doleris tai buvo drg. 
S. Keurakio. Antras dalykas, 
tai kad per mano žioplišką ne
apsižiūrėjimą, liko nepaminė
tos vakarienei valgių gaminto
jos, kurios atliko didelį, puikų 
darbą. Tai draugės R. Černaus- 
kienė, E. ir A. Duobienės ir 
dalinai V. Bullįenė. Atleiskite. 
Apart to, užmiršau pareikšti 
papeikimą tam, kuris buvo tik
rai prižadėjęs atsilankyti ant 
pažmonio, bet nepasirodė ir ne? 
pasielgė taip, kaip .kad draugai 
Žukauskas ir Duseiką, kurie, 
patys . negalėdami atsilankyti, 
atsiuntė kbžnas po dolerį “Lais
vės” naudai.

t. Arba 
erdvų, 
galima 

praleis-

dikalės i pagalbos • Sovietų - Sąjun
gai.

Aukavo: Trakimavičiai $15. 
K. Barčienė, $10. J. Grybas, 
$10.

Po $5 : D. Malkunienė, N. Gry
bienė, J. Gąlgauskas, A, Grigu- 
nas, J, Krasauskas, Julia ir 
Steve Driižąi, M. Uždavinis, S. 
Budrevįčienė.

Po $2, Helen Žukauskaitė, 
M. Krasauskienė, B. Sarapienė, 
Juzė Pastarnak, Sugar.

Po $1. V. kilaitis, M, Vaite? 
kūnas, B. Andrews, K. Janavi
čius, J, Taraila, A. Zuraba, 
K. Strumskis, M. Misevičienė, 
P. Sinkevičienė, J. Trainavi- 
čius, A. K. Neviackas, A. Bar- 
čius, E. Karalienė, S. Kara
lius, M. Masteikienė, V. Na- 
nickas, Mrs. J. Neviackienė, 
Sam. Crest jn, M. Petru k e vi- 
čius, Cjcilia Taraila, A. Dauk- 
sewiz, A. Brazdziunienė, A. 
Kurulienė, M. Kroli, M. Babi- 
lienė, J. Sareika, V, Sinkevi
čius, P. Bataitis. Kiti aukavo 
smulkiomis, širdingas ačiū au-. 
kavusiems.

Masinis susirinkimas vien
balsiai priėmė šiais klausimais 
trumpas rezoliucijas: U.S.A, 
prezidentui Rooseveltui užgi
nant rėmimą Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Chinijos ko
voje prieš agresorius. Kon- 
gresmanui J. W. Martin, rei
kalaujant, kad jis balsuotų 
kongrese už atšaukimą Neut
rality Akto ir už teikimą pa
ramos iš Lend-Lease fondo So
vietų Sąjungai. Trečia, pra- 
šant prez. F. P. Roosevelto 
paliuosuoti Earl Browder, iš 
kalėjimo.

šį pasekmingą Lietuvių Ma
sinį parengimą net ir vietinė 
amerikonišką spauda gražiai 
aprašė net ant pirmo puslapio.

“Laisvės” Reporteris.

Baltimore, Mi
(continued from page 3)

about the LPS, was an error. 
There should at least have been a 
little talk on who was holding the 
affair and a little about what the 
LDS and the Baltimore E-eaDerS 
accomplish and do. Something 
should have been said about mem
bership in the club and in the L 
PS. Names and addresses should 
have been taken so as to get in 
touch with new youth who attended 
the party, But it is not too late 
yet — We have made many new 
acquaintances — let's get them to 
become members of the LeaDerS 
club. Let’s do it now, as soon as 
we can. We have shown them what 
a club like ours can do 
get them in, now!

Here js to a Greater, 
Better LDS Youth Club or 
a Branch in Baltimore.

—V for

let’s

Bigger, 
possibly

Victory.
Editor’s note; — We know that 

the writier of this article will ex
cuse the editor for cutting out some 
parts of his article. Many of the 
matters discussed so ably by you 
can be thrashed out at one of the 
meetings and would not cause as 
much hard feelings as it would 
were it thrashed out through the 
paper with the whole country as 
an audience. Please write more 
about your club activities.

<

A

s

II

A

bes- 
ap-

mo-

Wilmerding, Pa

Detroit, Mich.
(continued from page 3) 

enough to cope with the problem. 
Well, nothing more can be said ex
cept that this group was very di
sappointed and sorry for all the 
wasted energy.

BOWLING NEWS
Bowling along at a merry clip 

the LDSers have been giving those 
maples a good beating. This Sun
day the teams will have all their 
outfits. That will be something that 
will lend a little color to the events. 
The past Sunday the top teams 
took a beating in both the men’s 
and the women’s divisions.

Bertha Geralt’s team took the 
lead in the women’s by winning 3 
from the I. Goodman’s girls. Ann 
Tavaska got the high games for 
the day 164 and 153. Laura Shevo 
was up there too with a 157.

In the men’s division the two top 
teams dropped two apiece but still 
are tied for first place. Joe Adams’ 
lowly keglers finally hit the old 
1—3 pocket a little more consis
tently and got the upper over B. 
Shevo’s boys. Incidentally, that is 
the first time the Adams boys 
have won two.

Serve Gugas’ team dropped a 
couple to the Rye quintet, but it 
took the Rye’s 802 and 892 to do 
the trick. Ed Balchunas had the
high game for the day with 221,
but was not enough to get one for 
his team for they dropped* that
one. Fritz Rye
2nd high
this boy
Rugis on

Chorus 
as usual 
so don’t hold back for this is just a 
good frog remover. The men’s 
group had quite a workout this past 
Sunday and the boys really bore 
down and licked a couple of songs 
into shape for the concert. This 
Friday the men are requested to 
get down to their final going over 
at 7:30. Well, so till we meet at the 
Concert and join in the fun, your

—Infeslinger.

T

LDS 37 Kuopos Balius 
Sovietų Kovotojams

| LDS 37 kuopa rengia balių 
lapkričio 29 d., savoje svetai
nėje. Prie rengimo prisidėjo ir 
Moterų Laisvės Draugystė. Vi
sas baliaus pelnas skiriamas 
dėl medikalės pagalbos karžy
giškiems raudonarmiečiams, 
kurie kovoja už viso pasaulio 
žmonių laisvę.

Visi todėl kviečiami lapkri
čio 29 d. dalyvauti šiame ba
liuje. Atsiveskite ir savo pa
žystamus. J. Piontka,

LDS 37 kp, fin, sekr.

again appears on 
this week with 213 and 
sparked the rest of the 
to victory.
rehearsals are to be held 
this Sunday, at 1 p. m.

$

J. Bullis.

Norwood, Mass.

sako, kad

K. Biuras

pąrągrąfas, 
jie pinigų 

pinigus ne
nusipirkti,

Kas atpineg į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prįsjųs laiškų gaus dovaną,

Vitaminus Ir Maistą siunčiu 
Rašykite ar telefonuokite ar- 
Krautuvė atdara kas dieną 
vakare; sekmadieniais uždą* 
veltui literatūrų.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: EVergrecn 8-0805

Mano pažystamas slavų tau
tybės žmogus gavo laišką iš 
Čechoslovakijos nuo savo gimi
nių, gyvenančių arti Italijos 
rubežiaus. Anb laiško voko kra- 
sos ženklelio Mussolinio ir Hit
lerio paveikslai. Laiškas cen
zūros supėckotas, daugely j vie
tų visai neįskąitomas, Matomai, 
Hitlerio, Mussolinio cenzūra su 
sau nepatinkamais sakiniais 
apsidirbo. Tame pačiame laiške 
cenzūros praleistą 
kuriame
turi, bet už jokius 
gali jokio maisto 
gyventojai/ badauja.

VOKIEČIŲ SUBMARINAJ 
SUŽEIDŲ IR KITĄ AN

GLŲ KARO LAIVĄ
Berlin, lapkr. 16. • 

kiečių submarinai ne tik 
nuskandino Anglijos karo 
laivą, lėktuvų iš vežioto ją 
“Ark Royal,” bet sunkiai 
suyžeidė ir kitą karinį ang
lų didlaivį “Malaya” Vidur
žemio Jūroje. į rtus nuo 
Gibraltaro, kaip sako na
ciai.

Norwoodo ir Apielinkės Lietu
viai Remia Prezidento F. D. 

Roosevelto Užsieninę Prog
ramą.

Spalių — Oct 26 d. Lietuvių 
Pažangiųjų Taryba turėjo su
ruošus prakalbas Lietuvių Sve
tainėje su muzikale programa. 
Dainų programą išpildė Nor
woodo Vyrų Grupę, naujam 
muzikui B. Petrųkevičiui vado? 
vaujant. Dainavo puikiai. Taip- 

i gi Aleksandras Vasiliauskas 
skambiausias lietuvių tarpe te
noras, sudainavo keturias ža- 

__ y()_ vejančias daineles. Vasiliaus
kui akompanavo H, Žukauskai
tė. Kalbėtojai buvo, Profeso
rius Benjamin F. Kubilius ir 
Antanas J. Kupstys, abu iš So. 
Boston, Mass. Abu pasakė pui
kias prakalbas, dėstydami ka
rė klausimą ir būtiną reikalą 
pągęlbėti Sovietų Sąjungai ko
voje prieš hitlerUmų.

Aukų sudėtą $124,30 dėl me-

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių; Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin Ę. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 

. sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su 
stiprinti; KĘLP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab- 
letėles dėl palengvinimo aukštų kraujo spaudimo; SOUP 
LĘTS vįena tabletėlė tiek vertes tyri kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo, Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos, 
paštų į visus kitus miestus, 
ba kreipkitės asmeniškai, 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai, 
ryta. Susipažinimui siunčiu
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Plieno Kompanijų Mainie 
riai Vėl Pašaukti Streikan

Už Unijos Pripažinimą

Binghamton, N. Y

Youngstown Sheet and Tu
be kompanijos kasyklas ar
ti Pittsburgho.

Jones and Laughlin plie
no korporacija pripažino 
uniją šešiose savo angliaka- 
syklose Pittsburgho srityje. 
Bet mainieriai vis tiek nei
na darban, remdami tuos,

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
čioji Taryba CIO unijų sa
vo susirinkime vienbalsiai 
pasižadėjo remt panaujin
tą streiką 53-jų tūkstančių 
mainierių prieš vadinamas 
“belaisves” kasyklas, pri
klausomas plieno kompani
joms. CIO taryba atstovau
ja 5 milionus industrinių!kurie streikuoja prieš kom- 
unijistų. CIO pirmininkas I panijas nepripažįstančias u- 
Ph. Murray savo kalboj kai- nijos.
tino vien tik plieno kompa- Allegheny - Ludlum plie- 
nijas už šį angliakasių 
streiką šešiose valstijose, 
Appalachian kalnų srityje.

STREIKO PI KIETAS
Washington. — Pikieti- 

ninkai nepraleido 50 mai
nierių ateinančių dirbt į

no kompanija, Pittsburgho 
srityje, taipgi pripažino 
uniją.

Pranešama, kad visi loka- 
lai Jungtinės Mainierių U- 
nijos Pittsburgho apygar
doj nutarė remt streiką, iki 
samdytojai pripažins uniją.

Teko sužinoti, kad apsivedė 
vyresnis sūnus draugų A. N. 
Yudikaičių, kuris gyvena New 
York City, su amerikonka 
mergina. Tas įvyko rugs. 27 
d. Nuo savęs linkiu jiems lai
mingo šeimyniško gyvenimo.

Mrs. A. Norbuntienė buvo 
smarkiai susirgusi.
8 dieną turėjo net 
jus. Dabar jaučiasi

Mrs. Buėinskienė, 
ko žmona, sugrįžo 
nes, kur išgulėjo ilgoką laiką.

Jaunuolis Al. Morkūnas, ku
ris buvo sužeistas, eina svei- 
kyn.

Draugas Kastravickas sveik
sta.

Apie drg. J. Misevičių ne
teko sužinoti, ar jis eina svei- 
kyn, ar ne.

Linkiu visiems greito pa
sveikimo.

J. K. Navalinskienė.

Lapkričio 
2 gydyto- 
geriau.
S. Bučins- 
iš ligoni-

Yonkers, N. Y
Vokiečiai Užėmę Kerčą 

Ir Sevastopolio 
Fortą, Krime

Sovietinis Ledlaužis 
Atplaukė į Ameriką

Nelaimės ir Ligos Tarp

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Hitleriečiai teigia, kad jų 

orlaiviai bombomis dviejose 
vietose suardę geležinkelį 
tarp Leningrado ir Mur
mansko.

Suomiai - finai tvirtina, 
kad jie (su vokiečiais) Ka
relijos fronte s u n aikinę 
apie 100 aptvirtintų sovieti
nių pozicijų.

Seattle, Wash. — Sovietų 
karo laivyno ledi aužis 
“Krasin” atplaukė 10 tūks
tančių mylių iš Baltosios 
Jūros į Seattle, Washingto- 
no valstijoj. Jis prasigrū
mė per Šiaurių Poliaus sri
ties ledus ir turėjo irtis per 
tūkstančius mylių ledynų į 
šiaurius nuo Sibiro, paskui 
per Beringo Jūrą, tarp Si
biro ir Alaskos, iki išplau
kė į Pacifiko Vandenyną.

Seattle
padaryti “Krasinui” kai 
rie pertaisymai.

“Krasino” kapitonas 
Markovas sako, kad jis 
bijojo priešų laivų, beplau
kiant per ledų jūras: “Mes 
galime pasislėpt leduose, ir 
nėra tokio karinio laivo ko- 
mandieriaus; kuris galėtų 
mus pasekti tarp ledų. Ma
tote, ledas yra mūsų drau
gas.”

K. Ravickas buvo susižeidęs 
prie darbo, negalėjo /dirbti per 
keletą mėnesių. Dabar pasvei
ko.

J. Budrevičius susižeidė ran
ką, kurią pagavo geležiniai 
volai ir labai sutrynė kai ku
riuos pirštus. Turėjo per pusę 
nupjauti. Laimė jo, kad ant 
momento spėjo sustabdyti ma
šiną, būtų visą ranką nunešu
si. ' Kiek aš žinau, Budrevi
čius yra trečia auka šios ma
šinos. Dirbo Arbshow Cabol

.. HH'tLIJI'M. 1 llllfl " I R -WR...  .«■. 

bet dabar pagal valdžios pa
tvarkymą moka 37 centus į 
valandą. O nuo šilkų audėjam 
moka po 50 centų į valandą.

Kaip jau toks darbininkas 
“mokinys” išdirba apie porą 
metų, tai algos dasivaro nuo 
19 iki 25 dolerių per savaitę. 
Yra ir tokių, ką uždirba iki 
50 dolerių į savaitę. Bet tokių 
gal ir rasis apie pora tuzinų. 
Darbininkai operuoja po ke
turias stakles, kurie audžia to
kius virvelinius diržus. Sako, 
darbas sunkus, nešvarus ir ne
sveikas, nėra geros ventiliaci
jos, dulkių pilna visi kampai 

• ir kraštai. Darbininkas per 
astuonias valandas tiek įtrau
kia tų dulkių, kad vėliau nė 
valgyt nenori. Plaukai prisive
lia, negalima iššukuot, o skil
vį tai nei su karčiąją druska 
negalima išvalyt. Tai prikim
ba visokios ligos ir kitoniškos. 
kvarabos, nuo kurių atsikra
tyt reikia praleist paskutinius 
sutaupytus centus dėl gydyto
jų.

Užklausiau, o ar turite ša-i 
poj uniją? Atsakė, kad unijos 

(neturi, bet ir niekas nenori, 
apart kelių darbininkų. Neno
rite unijos, tai turite dirbti už 
tas vergiškas algas, ypač da
bartiniu gerovės ir darbymetės 
laiku, o priedui gerkite tas 
bjaurias dulkes, kurios tiktai 
kompanam eina ant sveikatos, 
nes jiems nereikia įtaisyt mo
derniškos dulkių traukimo 
ventiliacijos, kuri lėšuoja pi
nigai.

Dirba ten keli čia gimę lie
tuviai darbininkai. Gali darbus 
gaut ir iš kitur atvažiavę dar
bininkai, ypač tokie būtų'labai 
naudingi, kurie šapoj galėtų or
ganizuot tarpe darbininkų uni
ją. V. J. Stankus.

Penktas puslapis

Jums Tikrai Reikės
LIKERIŲ IR VYNŲS'

mi ra

Special

Padekavones Dienos Šventei
Pirkite juos iš didžiausios, labiausia patikimos krautuvės

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Ypač šventėm jie turi specialiai žemas kainas ant 

likerių ir vynų
Kainos už likerius, tai ne viskas. Jūs imate jį į savo vidurius. 
Todėl jūs privalote tikrai žinoti, koks likeris būtų geras. Jei jūs 

, pirksi te likerius ir vyną iš
MANHATTAN LIQUOR STORE

jūs būsite tikri, kad gausite gerus likerius ir vynus už žemiau
sias kainas, geriausios rūšies.

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

Tel. EVergrecn 7-1645L. 886

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni 
Jauskitės Smarkūs, Švieži, Daug: Jaunesni

Vartokite Ostrex. Jame yra abelni atiprylai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.—kū
nam, stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
indo, Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras rašo: "Tas labai patarnavo mano ligo
niam. Aš pats jj vartojau. Pasekmės pui
kios.” Spccialis supažindinantis kiekis Ostrex 
Tonic Tablets tik 35c. Pradėk jaustis smar
kesnis ir jaunesnis nuo šios pat dienos. Par
siduoda visose gerose vaistinėse.

s

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

SOVIETAI SMARKIAI 
ATAKUOJA NACIUS 

LENINGRADO 
FRONTE

Naciai praneša, jog So
vietų kariuomenė iš Lenin
grado galingai atakavo vo
kiečius, vartodama daugius 
tankų, kanuolių ir orlaivių. 
Sovietiniai pėstininkai taip
gi kartotinai ir įtūžusiai 
puolė nacius, bet naciai, sa
ko, atmušę visas raudonar
miečių atakas.

Vokiečių komanda skel
bia, kad jie nuo spalių 1 d. 
iki lapkr. 8 d. sunaikinę 2,- 
174 sovietinius orlaivius; 
tuo tarpu naciai, esą, pra
radę tiktai 183 savo orlai
vius. Pasak vokiečių, tai So
vietai šiame kare netekę 
jau 16,000 orlaivių iš viso.

VIEšKELIS Iš BELGIJOS 
Į TURKIJĄ, NACIŲ 

PLANUOJAMAS

Berlin. — Natiai žada 
pravesti didžius auto vieš
kelius iš savo užimtos Bel
gijos ir vakarinės Vokieti
jos per Vengriją, Jugosla
viją ir Bulgariją į Istanbu- 
lą, Turkijos didmiestį. Taip 
jie padarysią, kada laimėsią 
karą ir įsteigsią “naująją 
Europą.”

i-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas

vyks 19 d., lapkričio, 8 v. v. 408 
Court St. Kviečiame narius daly
vauti šiame susirinkime, nes bus 
svarbių dalykų aptarti.

A. S., Sekr. (271-273)

W. - i

VISUOMENES ATYDAI
Ar jūs žinote, ką 

tai reiškia

14 ŠIMTU 14?
Jei norite žinoti, tai se

kite dienraštyje pra
nešimus apie tai

Trumpu laiku bus pranešta, 
ką tai reiškia 14 šimtų 14, 
apie kuriuos daugelis kalba

prieplaukoj bus 
ku-

N. 
ne-

J. Kariūnas turėjo dvi ope
racijas. Sako, gal reikės ir 
trečios.

M. šaukus turėjo ant akių 
operaciją. Sakosi, jaučiasi ge
riau.

L. Norbutas nuėjo į Grass 
Land ligoninę gydytis.

Lapkričio 2 d. apsivedė A. 
Balkus..

Reporteris.

HI-HAT NIGHTCLUB
i

Savininkai:
J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS

184 WEST 54th STREET, BAYONNE, N. J.
• • Cshd

E-

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

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

VARPO KEPTUVĖ

Nuožmūs Tankų Mūšiai Le- 
ningrado-Maskvos Srityse 
Berne, Šveic., lapkr. 17.— 

Vokiečių radijas praneša 
apie žiaurius tankų mūšius 
Maskvos ir L e n ingrado 
frontuose. Sovietai, be kit
ko, vartoja ir labai lengvus, 
nepaprastai greitus tankus, 
tinkamus veikimui snieguo
se.

Vokiečiai į vakarus nuo 
Maskvos vis daugiau susi- 
krausto į apkasus, matyt, 
ruošdamiesi žiemavoti.

ŠALČIAI IR KRIME
Pietiniame Krime taipgi 

prisnigo ir šalčiai pasiekė 5 i 
laipsnių virš zero. Tatai ir
gi kenkia vokiečių veiks
mams.

Džiūsta Prancūzai Dėl 
Maisto Stokos

Vichy, Francija. — Dėl 
maisto stokos neužimtoje 
Francijos dalyje žmonės vi
dutiniai prarado po 12 iki 
20 svarų svorio, kaip teigia 
Bordeaux miesto majoras, 
ir priduria, jog sunykimo 
pavojus gręsia ypač vaikam 
tarp 9 ir 14 metų amžiaus.

Berlin, lapkr. 17. —, Vo^ 
kiečių komanda skelbia, 
kad su Kerčo užėmimu jie 
K rime iki šiol paėmę jau 
101,600 sovietinių kareivių 
į nelaisvę.

Detroit, Mich.—CIO uni
jų generalis pirmininkas 
Phil. Murray šaukė dėt vi
sas pastangas, kad sunai
kint; nacius. Tai darbihinkų 
pareiga, sakė jis.

Easton, Pa.
Victor Balata Textile Belting 

Co. Darbininkų Sąlygos
Dirbtuvė randasi Freemans

burg- ir 25-tos gatvės. Dirba 
ten penki šimtai darbininkų. 
Jie audžia iš marškonių paku
linių stambių siūlų diržus. Dir
žai visokio dydžio ir pločio, 
labai drūčiai išausti, 
daugiausia vartojami
dirbtuvių visokių mašinerijų 
ratus. Progą pasitaikė pasitei- 
raut, kokios ten darbininkų 
sąlygos. Jaunas vyras paaiški
no, kad darbo sąlygos nepa
vydėtinos. Prieš porą metų 
mokiniam darbininkam mokė
davo po 25 centus į valandą,

kurie 
sukt

r

“LAISVES”
KONFERENCIJA

ir

BANKIETAS .
Visų “Laisvės” bendrovės 

dalininkų prašome įsitėmyti 
kad “Laisvės” konferencija 
įvyks vasario 1 d., 1942 m., 
prasidės 10 vai. ryte, bus 
Grand Paradise didžiojoje 
salėje.

Po konferencijos bus ban- 
kietas toje pačioje vietoje.

Kiekvienas dali ninkas, 
kiekvienas “Laisvės” rėmė
jas ir patrijotas turi daly
vauti konferencijoje ir ban- 
kieto, vasario (Feb.) 1 d., 
Grand Paradise didžiojoje 
salėje, 318 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

C

Užeikite ir pamatykite šią gražią lietuvių pasilinksminimo 
įstaigą, pasivaišinkite gerais valgiais ir gėrimais, ir 
pasišokite prie šaunios orkestros.

Didžiausias lietuvių kliubas Amerikoje, puikiausiai įtai
sytas steičius ir baras. Kilnojamas steičius (estrada). 

Didelis floor-show .kas dieną. Didžiausias 
baras Hudson Countyje.

KAS VAKARAS DVI ORKESTROS

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. T 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė 

%

vi
; f'-.į

Telephone
STagg 2-5043

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

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

> UNION LABEL

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

NOTARY 
PUBLIC

Tttt BAKUS’

ip

iP

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

fO 2
9
8

1113 Mt. Venį o u Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411^

i. -L. ....
I

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y, 

Tel. Triangle 5-3622

a

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

I

AL
J' •

VERI-THIN* fOSTlR—• 
1J jtwtll, pink or y»llow 
gold filled co>», Guildho 
book.................... $33.7»

VtRI-THIN’ DORCAS
— 13 |*w«li, pink gold 
ftllnd e<u«. GuiWit* back 

.................... $33.75 

MtO. u t paT. OK. PATENTS FINDING

ROBERT LIPTON
JEWELER 

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpo Graliam ir Manhattan Avės.

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.
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Miestas Pagerbė 5 Švaros 
Dep-to Tarnautojus už 

Atsižymėjimus

Mitingas ir Balsas 
Prieš Hitlerizmą

Unijos Vadas Ragino Mokinti 
Prekinit] Laivų Jūreivius 

Vartoti Ginklus
James Rizzo, miesto švaros 

darbininkas, stovėdamas prie 
savo namų 30-11 41st St., As- 
torijoj, staiga išgirdo virš sa
vęs vaiko spiegimą. Vikriai jis 
ištiesė rankas ir akymirkoj jis 
jau laikė krintantį vaiką savo 
glėbyje ir grąžino motinai ne
sužeistą, nors iš paties gelbė
tojo galvos veržėsi kraujas, 
vaiko išverstas lango užtvaras 
prakirto jam galvą.

Kitas to pat departmento 
tarnautojas Howard Sargent 
šoko upėn su drabužiais ir 
plaukė ištisą bloką, kad išgel
bėti skęstantį' žmogų. Trečia
sis, Anthony J. Giarratano iš
nešė dvi moteris iš degančio 
namo ir pats tame veikime bu
vo pridusęs dūmais. Taip pat 
Vincenzo Sorice ir James Gar- 
nieri išgelbėjo kūdikį ir padė
jo išsigelbėti kitiem iš užsi
degusio namo, nors tai nebuvo 
tiesiog surišta su jų darbu.

Pagerbimui jų už narsą ir 
pasišventimą galbėjimui nelai
mės ištiktų miesto gyventojų, 
tam rizikuojant savo gyvastį, 
tiem 5 švaros Departmento 
tarnautojam buvo įteikti me
daliai per majorą LaGuardia 
specialėse iškilmėse pereitą 
savaitę.

Cacchione Dėkojo ‘Daily 
Workeriui” už Talką

Naujai išrinktas tarybinin- 
kas Peter V. Cacchione įverti
no “Daily Workerio” rolę jo 
išrinkime sekamai:

“Šia proga noriu išreikšti 
gilų įvertinimą jūsų puikios 
talkos padėjime padaryt gali
mu manęs išrinkimą Miesto 
Tarybom

“Apart nuolatinės atydos iš 
‘Daily ir Sunday Workerio’ 
mano kampanijai, daugelis 
štabo narių paaukojo savo lai
ką atvykt Brooklynan kalbėti 
balsuotojams masiniuose mi
tinguose, atviro oro sąskry
džiuose ir tt.

“Draugai ir kampanijos 
darbuotojai Brooklyne galėjo 
taip puikiai pravesti darbą 
diena iš dienos dėka vadovy
bei ir inspiracijai, kurią jie 
kasdien gaudavo iš mūsų 
spaudos.“ «

Kas pasakyta apie “Daily 
“Workerj” amerikonuose, tas 
tinka pasakyti apie “Laisvę“ 
lietuviuose, šimtai įvairiausių 
kampanijų būna sėkmingai 
pravesta, pramogų surengta, 
darbų nudirbta dėka dienraš
čio įkvėpimui, tarpininkavimui 
ir taikai. L. K. N.

Trys newyorkiečiai sykiu su 
kitais 80 asmenų įkaitinti lo
terijų rakete. Juomi išviliota 
iš žmonjų $1,250,000 tų rake- 
tierių naudai.

PRANEŠIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo susirin
kimas šį mėnesį nukeliamas savaitę 
vėliau, vieton 20-tos, įvyks 27-tą 
lapkričio. — Valdyba.

(272-273)

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugystės 

36-tas metinis balius įvyks vasario- 
Feb. 7 d., Grand Paradise Salėje, 
318 Grand St. Prašome kitų draugi
jų tą dieną nieko nerengti ir kvie
čiame dalyvauti mūsų baliuje.—Ba
liaus Komisija. (272-273)

E. New York ir Rich. Hill
Trečiadienį, 19 d. lapkričio, 8 v. 

v. Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avenue, įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Na
riai malonėkite dalyvauti, nes turi
me svarbių reikalų.

V. Paukštys. (271-273)

BROOKLYN, N. Y.
Biznierių Susirinkimas

Trečiadienį, lapkr. 19 d., įvyks 
Lietuvių Biznierių Sąjungos susirin
kimas. A. L. P. Kliube, 280 Union 
Avenue. Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Kviečiame biznierius dalyvauti šia
me susirinkime, nes tarsimės apie 
svarbius dalykus. — L. B. S.

(270-272)

Sekmadienio vakare didelėj 
ir labai puošnioj ir garsioj 
Metropolitan Opera House 
svetainėj New Yorke buvo su
šauktas masinis susirinkimas- 
“Stop mass murders protest 
meeting.“ Panašių susirinkimų 
tą dieną buvę sušaukta per vi
są šalį apie šimtas. Juos šau
kė bendromis spėkomis Com
mittee to Defend America ir 
Free World Association.

šį susirinkimą New Yorke 
galima skaityt dideliu ir pa
sekmingu. Kalbėtojai buvo 
šie: Dr. Raul Damonte Tabor- 
da, narys Argentinos parla
mento; Henry Hauck, Laisvo
sios Francijos darbo ministe- 
ris; nuo Committee to Defend 
America ponia Backus; rabi
nas Israel Goldstein; Mr. 
Brown, Anglijos Civil Service 
Association, čechoslovakijos 
užsienio reikalų ministeris Jan 
Masaryk; Amerikos Darbo 
Federacijos vice-prezidentas 
Mathew Woll ir Federal Se
curity administratorius Paul 
V. McNutt. Visi kalbėjo prieš 
hitlerizmą ir šaukė Amerikos 
liaudį visuotinai susimobili- 
zuoti sutriuškinimui hitleriz- 
mo. Ypatingai turiningą ir 
jausmingą prakalbą pasakė 
ponas McNutt..Tai pirmos kla
sės, kalbėtojas. Jis reikalavo, 
kad Amerika smarkiau ir grei
čiau trauktųsi į šį karą, kol 
dar ne per vėlu. Grieštai pa
smerkė visus Hitlerio pastum
dėlius ir apyzininkus. Gyrė 
Rusijos žmones už kovą su 
hitlerizmu.

Prakalbos McNutt, Masaryk 
ir Woll buvo leistos per radi
ją.

Be to, labai gražiai dainavo 
puikiai išlavintas Internatio
nal Garment Workers Union 
Radio Choras. O net specialiai 
iš Chicagos buvo orlaiviu at
lėkus šiame susirinkime dai
nuo Metropolitan Opera As- 
ssociation dainininkė panelė 
Helen Jepson. Tai buvo ko 
pasiklausyti. Dainininkė pir
mos klasės.

Mitingas priėmė rezoliuciją 
prieš hitlerizmą. Pasmerkė 
nacių barbariškus darbus.

Rep.

Lorimer Restaurants 
Naujose Rankose

Lorimer Restaurantas, po 
num. 417 Lorimer St. (“Lais
vės“ name), šiomis dienomis 
perėjo į kitas rankas: Pranas 
DomikaitiS) kuris per eilę me
tų laikė minėtą restaurantą, 
pardavė Antanui Barzdai. Pa
prastai kai bile biznis pereina 
į kitas rankas, tai nauji savi
ninkai stengiasi pagerint bei 
šiaip kai ką kitaip pertvarkyt, 
taip žada daryt ir Antanas 
Barzda. Jam vos tik paėmus 
restaurantą į savo rankas ir 
štai jau kas nors naujo yra: 
prie stalų patarnauja jauna 
vikri mergaitė, Malvina Bider- 
maniūtė. Pirmiau šiame res- 
taurante patarnaudavo tik vy
riškiai.

Linkiu Antanui gero pasise
kimo !

Kitas lietuvių restaurantas- 
Lituanica Square—arba pa
prastai vadinamas “Nelies 
restaurantas“, ant kampo 
Stagg St. ir Union Avė., nie
kad neužsidaro: patarnauja 
kostumeriam per visas 24 va
landas. čia prie stalų, dienos 
laiku, patarnauja graži mė
lynakė Viktutė (pavardės ne
žinau). Abiejuose restauran- 
tuose, be kito ko, kasdien iš
verda gardžių lietuviškų ko
pūstų.

P. Š.
šeštadienį New Yorke su

imta $23,400 vertės narkoti
kų ir 5 jo savininkai bei glo
bėjai.

Joseph Curran, Nacionalės 
Jūrininkų Unijos prezidentas, 
sveikindamas atšaukimą Neut
ralumo Akto, pareiškė pagei
davimą, kad jūreiviai, dauge
lis buvę J., V. kariško laivy
no jūrininkais, būtų išmokin
ti vartoti ginklus ir tuo būdu 
galėtų paliuosuoti daugelį jū
rininkų kitiems apsigynimo 
žygiams.

Organizuoti jūreiviai nesi
traukia nuo sunkių šalies gy
nimo pareigų. Tik pereitą ket
virtadienį įvykusiame unijis- 
tu dvisavaitiniame susirinkime 
Manhattan Center, N. Y., pri
imta rezoliucija, reikalaujanti 
paskelbti Vokietijai karą.

Frederick Meyers, unijos 
vice-prezidentas pareiškė, kad 
unija neturi sunkumų gauti 
jūreivių, kurie norėtų plaukti 
su laivais, nežiūrint, koks tų 
laivų kelias. Tačiau jis pareiš
kė susirūpinimą, kad ateityje 
gali pritrūkti lavintų jūreivių, 
todėl unija yra pasiūlius Jūri
ninkystės Komisijai lavinti jū
reivius. Apie jūrivių pasiryži
mą atlkti savo pareigas Mey
ers pareiškė:

“Amerikos jūreiviai nuveš 
Dėdės Šamo prekinius laivus, 
ir Amerikos jūreiviai gins juos 
savo gyvastimis.

“Mes nuvešime prekes ten, 
kur reikės—Rusijai, Anglijai, 
Chinijai ir j Raudonųjų Jūrų 
portus. Mes suprantame, koki 
pavojai yra surišti su tomis 
pastangomis. Mes taip pat ži
nome, koki pavojai gręsia mū
sų kraštui jeigu Hitleris lai
mėtų.“

Unijos atstovai sako, kad 
spaudoj paleistos kalbos, būk 
jūreiviai džiaugiąs! atšaukimu 
Neutralumo Akto dėlto, kad 
jie galėsią gauti ekstra apmo
kamus “bonų« darbus,“ kaip 
lygiai ir Jūrininkystės Komisi
jos nusiskundimas, būk nega
lima gauti jūreivių—neišlai
kančios kritikos. Iš vienos pu- j 
sės, siuntimas jūreivių į dar-1 
bus paeiliui padaro negalimu i 
kam nors skubinti griebti ko
kius nors taip vadinamus eks
tra darbus. Iš kitos pusės, mi
nėta komisija visai dar neži
nanti apie gavimą ai- negavi
mą jūreivių plaukti į karo zo
nas, kadangi iki šiol į tas 'Zo
nas laivai nebuvo siunčiami.

New Yorke priimtoji rezo
liucija išsiuntinėta apie 30 
kuopų rytinio, vakarinio pajū
rio ir įlankos portuose, taipgi 
didžiųjų ežerų zonoj. Jeigu 
didžiuma kuopų rezoliuciją 
priims, ji liksis pamariu dės
niu unijos politikoje.

Kviečiame į LDS 1-mos 
Kuopas Balių

L.D.S. 1 kp. balius įvyks 
sekmadienį, 23 dieną lapkri
čio, Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St. Pradžia 6 vai. va
kare. Įžanga 40c. ypatai. A. 
Kazakevičiaus orkestrą grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius, šokių mėgėjai galėsit 
smagiai pasišokti. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų, tad alk
ti ir trokšti niekam nereikės.

Kviečiame kuopos narius ir 
abelnai lietuvius ir lietuves 
ateiti į balių ir pasilinksmin-’ 
ti.

Rengėjai.

S.LIETU VISKĄ.jį 

I UŽEIGA | 
$ Rhelngold extra Dry Alus C 
įa Didelis pasirinkimas visokių » 
y VYNŲ ir DEGTINES |
Š Importuotų ir Vietinių >

|į Kasdien Turime /■. 
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

f Joseph Zeidat, Sav. | 
I 411 Grand St., Brooklyn S

Sovietam Pagalbos 
Raštinėj

Aną dieną lietuvių mezgėjų 
komisijai pasiskundus, kad 
būsią sunku pristatyt Sovietų 
Sąjungai Karo Pagalbos raš- 
tinėn daugelį didelių pundų 
svederių ir kitų mezginių, su 
džiaugsmu sutikau patalki
ninkauti pristatyme. Norėjosi 
pamatyt, kas per raštinė, jos 
vedėjai, ir tt? Kaip tvarkosi?

Raštinė neseniai persikėlusi 
didelėn, naujon pataipon, 535 
Fifth Ave., N. Y., kadangi 
padaugėjus reikalams ir dar
bams pirmojoj nebegalėjo iš
sitekti. Užima . didžiulį visą 
aukštą bildinge, kuriame ran
dasi ir Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus patalpos. ’ Buvo šeš
tadienio popietis, paprastai 
raštinėse nedirbamas laikas, 
tačiau čia daugelyje kamba
rių ėjo pasitarimai ir darbas, 
o didžiajame ofice, prie kelių 
deskų, karštai tebekaukšėjo 
rašomosios mašinėlės.

Atidavėm lietuvių dovanas. 
Padėkojo ir pasakė, jog kvitą 
turės prisiųsti, kadangi mums 
reikėtų perilgai laukti, kol vis
ką surašys. Mūsų komisija pa
stebėjo, kad mūsų narės tokio 
smulkmeningo kvito nereika
laus. Bet priėmėjas atsakė:

“Mums reikalingas rekordas. 
Kiekvieno daikto ne tik pava
dinimas, bet taip pat rūšis ir 
įkainavimas bus. atžymėta ant 
kvito. Mes tokį kvitą išduo
sime aukotojams ir tokį gau
sime iš tų, kuriems šios aukos 
bus perduota.“

Pagalbos Rusijai vedėjai ti
kisi, kad iki Naujų Metų bus 
pabaigta sukelti pirmasis mi- 
lionas dolerių piniginėmis au
komis medikamentams irmedi- 
kališkems įrankiams ir kad 
daug tonų svederių ir kitų vil
nonių naujutėlių mezginių bus 
išsiųsta raudonarmiečiams.

Rusijai Karo Pagalbos nau
ji komitetai po visą šalį ku
riasi šimtais ir kiekvienas įsi
kūręs metasi darban. Vedėjai 
sako:

“Tai yra įspūdingas įkaina
vimas Rusijos liaudies pasi
šventimo ir didvyriškumo ir 
tai yra ryškiausiu įrodymu pa
sigrožėjimo ir simpatijos Jun
gtinių Valstijų žmonių Sovie
tų Sąjungos žmonėms.“

Garsioji Steinbeck’o filmą 
“Užmirštas Kaimas” pradėta 
rodyti Belmont Teatre, 48th 
St., tarp 6 ir 7th Avė., N. Y.

Turėkite Mintyje 
Lietuvišką Teatrą

Gerai susimokinti ir persta
tyti veikalą—yra nelengvas 
darbas. O Lietuvių Liaudies 
Teatras bent kaip nestato— 
jo vaidinimai išeina arti pro
fesionališkai. Be to šiemet lie
tuviškų perstatymų, atrodo 
nei nebus daugiau. Todėl 
ruoškitės ir nepamirškite, kad 
Lietuvių Liaudies Teatro gra
ži drama—“Pavogtas Kūdi
kis“, bus suvaidinta 30 dieną 
šio mėnesio, New National 
Hali, 261-67 Driggs Ave. <* 
CGreenpointėj), Brooklyne.

Daugiau žinių apie tą vai
dinimą bus pranešta vėliau.

Didelis Teatro Patrijotas.

PALENGVINKITE
MUSKULU 

SKAUDĖJIMĄ ŠIUOM 
LENGVU BŪDU

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expelleris, kuris yra stebėtinu linimentu ir 
kurj naudoja tūkstančiai žmonių. Virš 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo zrtpX 
Pain-Expel)erio su Inkaru ant Z;.' ’p/Ą' 
dėžutės. Lt 11)

P A I N - E X P E L L E R X3EX

RED CROSS
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

DAUGIAU GĖRIMO
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškai) savo sesutės Teofilės 
Samuolis. Iš Lietuvos pareina nuo j 
Šakių apskr., Lukšių vals., Plinų i 
kaimo. I Ameriką atvyko po pasku- ! 
tinio karo ir gyveno Brooklyne. Po į 
vyro Mrs. Kenerr, taipgi gyveno • 
New York City. Kas žino kur ji da-; 
bar randasi prašau pranešti man, j 
arba tegul pati atsišaukia. — A. | 
Samuolis, P. O. Coleman, Alberta, į 
Canada. (272-274)

taipgi gyveno į

Sumner-Hart Liquor Store
132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. LI 080

LORMER RESTAURACIJA
Antanas Barzda, savai'n’ras 

Laisves” Name — Brooklyn 
Puikūs lietuviško • 

Namų darbo kilbasai 
ir kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

417 Lorimer St. —
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Europiško « . 
ir Amerikoniško Jy 

Stiliaus
ATDARĄ NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 

Penktadieniais ir šeštadieniais adara per naktį 
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių — virtų ir žalių.

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

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

| rikoniškais. Rei- 
| kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

njjy dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

; jjg pogi atmaliavoju 
Jvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Jstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties

Kiekvieną s u batą ’ 
karšta vakarienė. į 
Atskiras kambarys, ) 

užėjimui su mote- j 
rimis. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y. ! 
Tel. Evergreen 4-9508 J

51 M!

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.

i

Q

I

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių H
J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Slialins j
(SIIALINSKAS) k

Funeral Home t
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvei

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adresas;

.Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

TeL Ev. 4-8898

j




