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Kanadietis F. Frenzelis ra
šo apie “Kanados Lietuviui Ta
rybos’’ sekretorių K. Burę:
“Trumpai sakant, tenka pa
reikšti, kad tai politinis šarla
tanas ir lietuviu tautos išga
ma (“N.” lapkr. 26).

šventa tiesa. Mes tą jau la
bai seniai jrodinėjome.

Tuo tarpu tas pats Frenze
lis ir visa ta menševikų gru
pelė tada už Burę galvą gul
dė, su juo iš vieno politinio 
bliūdo sriubą srėbė ir šarla
tanais mus vadino, kam mes 
tą šarlataną Burę šarlatanu 
vadinome.

Skaitome: “Panikos apimti 
bolševikai šaudė civilinius gy
ventojus. Skarulių, Jonavos 
žmones varė iš triobų ir klup
dė prieš kulkosvaidžius.”

Kur taip randame? Ogi 
“Naujienose” (lapkr. 27 d.).

Kas tą prakeiktą melą 
“Naujienoms” iškepė? Ogi 
nacių Lietuvoje leidžiamas 
laikraštis “Į Laisvę.”

“Naujienos” savo skaityto
jams, žinoma, nepasako, kad 
“J Laisvę” yra nacių organas.

Vadinas, čia ir vėl įrody-, 
mas, kad “Naujienos” orga- 
nauja Hitleriui.

Anot “Draugo” (lapkr. 27 
d.), popiežius Pijus XII pa
reiškęs, kad “Katalikų Bažny
čia neturi pasiryžimo kištis į 
įvairių valdžių politinius gin
čus.”

Tai didelė naujiena. Mes gi 
dar nesame matę tokio atsiti
kimo, kad Katalikų Bažnyčia 
nebūtų buvus įvelta į politiką, 
kad ir pačią purviniausią.

“Tačiau,” pasak to paties; 
1 a i k r aščio, “Bažnyčia turi 
šventą priedermę įsikišti, jei 
kurios valdžios nesiskaito su 
dieviškais įstatymais.”

Tokių įstatymų, kaip dieviš
ki, visai nėra. Visi įstatymai 
yra paties žmogaus padaryti.

Bet daleiskime, kad jie yra. 
Tokiame atsitikime, mes pra
šome “Draugą” paaiškinti, 
kaip galima suderinti Vokieti
jos katalikų bažnyčios vysku
pų elgesį su tais “dieviškais į- 
statymais”? Ar tai pagal tuos 
įstatymus, kai tie vyskupai re
mia kraugerį Hitlerį ir jo ve
damą karą?

Kodėl popiežius, kuris juk 
tuos įstatymus geriausia su
pranta, dar neprakeikė Vokie
tijos vyskupų už jų maldas už 
Hitlerio karą?

Jau jeigu kur reikėtų, tai 
čia reikėtų Katalikų Bažnyčiai 
įsikišti į “politinius ginčus.” 
Iki šiol dar nei pats popiežius 
viešai ir atvirai neprakeikė 
Hitlerio ir neatsišaukė į pasau
lio katalikus stoti kovon prieš 
nacizmą.

čia, Amerikoje, irgi katali
kų vyskupai dar neišėjo vie
šai ir nepasakė, kad jie nuo
širdžiai remia ir rems Roose- 
velto vedamą užsieninę politi
ką.

Katalikų kunigo Coughli- 
no gi šaika atvirai darbuojasi 
Hitlerio naudai.

Vadinasi, visuose šiuose at
sitik imvosF Kp-tfiTikų Bažny
čia, kaipo tokia, eina prieš ka
talikiškos liaudies geriausius 
interesus. O mums atrodo, kad 
tie “dieviški įstatymai” kaip 
tiktai turėtų užtarti liaudies 
reikalus.

CIO- k o n v e n cija - praėjo 
sklandžiai ir sėkmingai. Iš 
konvencijos tasai prakilnus ju
dėjimas išėjo kietai suvieny
tas.

John L. Lewis visai nefigū
ravo. Tiesa, turėjo jis pasekė-
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SOVIETAI ATKARIAVO 
TAGANROG^; MARŠUO- 

JA Į MARIUPOIJ
Po Rostovo, Sovietai Atgriebė dar 20 Miesty-Miesteliy

Pietuose; Stalinogorsko Sr
Berne, šveic., gruod. 1. — 

New Yorko Times kores
pondentas telefonavo savo 
laikraščiui šitokias žinias 
gautas apie karo eigą tarp 
Sovietų ir vokiečių:

Išvyti iš Rostovo-prie-Do- 
no vokiečiai, vis toliau ve
jami į vakarus, bandė 
dviem atvejais sudaryt nau
jas savo apsigynimo linijas, 
bet kazokai raiteliai ir ki
tos sovietinės jėgos sudau
žė tuos nacių bandymus.

Pranešimai anglų spau
dai iš Stockholmo teigia, 
kad Sovietai atkariavo Ta- 
ganrogą, prieplaukos mies
tą prie Azovo Jūros.

Maskvos radijas sako, jog 
sovietinė kariuomenė apva
lė nuo nacių 40 mylių ilgio 
kelią einantį iš Rostovo į 
vakarus iki Taganrogo. Kiti 
sovietiniai pranešimai nu
rodo, kad vokiečių oficierių 
štabas su vyriausiu koman- 
dierium generolu von Kleis
tu pabėgo iš Taganrogo į 
Mariupolį, p r i e p 1 aukos 
miestą prie Azovo Jūros. 
Mariupolis stovi 20 mylių į 
vakarus nuo Taganrogo.

Arti Rostovo raudonar
miečiai apsupo ir sunaikino 
daugelį vokiečių kariuome
nės dalių ir paėmė jų į ne
laisvę.
NACIAI PADEGĖ ROSTO
VĄ; ŽUDĖ CIVILIUS JO 

GYVENTOJUS
Pirm bėgant iš Rostovo, 

naciai padegė 40 procentų 
namų ir sušaudė eilę civi
lių gyventojų. Tuomi vokie
čiai keršijo už tai, kad ir 
civiliai žmonės kovojo prieš 
įsiveržėlius nacius.
Raudonarmiečiai Nužygia
vo 31-ną Mylią Pirmyn į 

Vakarus nuo Stalino
Sovietų kariuomenė Do- 

neco srityje, grumdamasi 
pirmyn nuo Stalino miesto, 
per 24 valandas nužygiavo 
daugiau kaip 31-ną mylią 
į pietų vakarus; visiškai su
naikino 26-tą vokiečių šar
vuotą diviziją.
Sovietų Pasisekimai Mas

kvos Fronte
Maskvos fronte, Sovietai 

turėjo pasisekimų Stalino- 
gorsko srityje. Jų kariuo
menė komandoje generolo 
Konevo visai sudaužė ketu
ris vokiečių tankų pulkus. 
Pats Berlynas pripažino, 
kad raudonarmiečiai šioje

tyje Atkariavo 14 Miesteliu
srityje pažengė “kiek tiek” 
pirmyn.
Pasitraukė iš Tichvino, bet 

Pagerino Pozicijas
Leningrado fronte, Sovie

tų kariuomenė pasitraukė 
iš Tichvino, bet Raudonoji 
Armija, kontr-atakuodama 
vokiečius Tichvino apygar
doj ir arčiau Leningrado, 
žymiai pagerino savo pozi
cijas ir padarė naciams la
bai didelių nuostolių.

Atgriebė Miestą Maskvos 
Fronte

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė atkūriavo miestą 
K, Maskvos fronte, kaip 
praneša “Pravda.”

(Menama, kad K tai yra 
Klin, 50 mylių į šiaurių va
karus nuo Maskvos.)

Raudonoji Armija pervi- 
jo vokiečius atgal per užša
lusią Volgos upę ties Kali
ninu, 90 mylių į šiaurių va
karus nuo Maskvos, ir at
griebė bent keturis mieste
lius bei kaimus.

Stalinogorsko srityje, 120 
mylių į pietų rytus nuo 
Maskvos, raudonarmiečiai 
atėmė iš vokiečių keturioli- 
ką miestelių.

Pietiniame, Rostovo-Ta- 
ganrogo fronte sovietinė 
kariuomenė atkariavo nuo 
nacių 20 miestų ir mieste
lių. Visiškai sunaikino 297- 
tą vokiečių diviziją.

jų mainiepų unijos delegaci
joj, bet Lewiso politinė žvaigž
dė pasirodė visai užgesus.

Prie šio baisaus politinio 
b an kruto Lewisą privedė jo 
s u s i d r a ugavimas su Lind- 
berghu ir visais “apyzeriais.” 
Padavė šėtonui pirštą, pakliu
vo visas.

VOKIEČIAI TRUPUTĮ 
LAIMĖJO TIES VOLO- 

KOLAMSKU
London. — Sovietų radi

jas iš Kuibiševo praneša, 
kad daugiau kaip milionas 
nacių veikia Maskvos fron
te. Ypač žiaurūs mūšiai 
siaučia Volokolamsko srity
je. Čia vokiečiai kai kur pa
sivarė truputį pirmyn, bet 
tiktai per lavonus savųjų 
kareivių.
NACIAI NUVYTI DAU
GIAU KAIP 100 MYLIŲ 

ATGAL PIETUOSE
Sovietinė kariuomenė vie

tomis nuvijo vokiečius at
gal jau daugiau kaip 100 
mylių į vakarus nuo Rosto
vo. Jie ‘ Riostove išskerdė 
šimtus vyrų, moterų ir kū
dikių pirm pabėgdami. Vie
noj tik mokykloj atrasta 
kūnai 20 rusių moterų ir 70 
vaikų, kuriuos naciai sušau
dė.

Dar niekada naciam ne
buvo užduotas toks kriuši- 
nantis ir pažeminantis smū
gis, kaip dabar Rostovo 
fronte.

Vokiečiai sumišime ir be
tvarkėje vis dar bėga tolyn 
atgal į vakarus pakrantė
mis Azovo Jūros (nuo Ta
ganrogo linkui Mariupolio)*

Sovietai Protestuoja prieš 
Begalinius Nacių Žvėrišku
mus, Kuriais Jie Kankina ir 
Žudo Sovietinius Imtinius

Maskva. — Sovietų užsie
nių reikalų komisaras V. M. 
Molotovas praeitą savaitę 
pasiuntė skundą ambasado
riams ir atstovams šalių, su 
kuriomis Sovietai turi di
plomatinius ryšius, protes
tuodamas prieš begalinius 
nacių žvėriškumus. Moloto
vas, tarp kitko, priveda to
kius hitleriečių žiaurumus:

“Vokiečių komanda ir ka
reiviai žvėriškai kankina ir 
žudo paimtus nelaisvėn rau
donarmiečius ir jų koman- 
dierius, daugiausiai jau su
žeistus.
“Suimtus raudonarmiečius 

vokiečiai kankina raudonai 
įkaitintomis geležimis, išlu
pa jiem akis, nukapoja ko
jas, rankas, ausis, nosis ir 
pirštus, praardo pilvus ir 
paleidžia vidui ius. Kitus so
vietinius imtinius jie priri
ša prie tankųur sudrasko į 
gabalus.

“Randamus sužeistus ir 
sergančius raudonarmie-

čius užimtose ligoninėse fa
šistai pabaisos šaltu žiauru
mu sušaudo arba durtuvais
nužudo.

“Sergantiems ir sužeis
tiems Raudonosios Armijos 
kareiviams imtiniams kalė- 
jimiškose stovyklose jie ne
duoda jokios medikalės pa
galbos ir taip nusmelkia 
juos mirti nuo tyfo, dysen- 
terijos, plaučių uždegimo ir 
kitų ligų.

“Kai liepos mėnesį vokie
čiai suėmė grupę sunkiai 
sužeistų raudonarmiečių ar
ti Borisovo miestelio, Balt- 
gudijoj, jie tuos belaisvius 
nunuodijo arseniku.”

Belaisvių stovyklose na
ciai taipgi marina badu, 
nuovargiu ir šalčiu suimtus 
raudonarmiečius.

(Neužilgo “Laisvė” ištisai
išspausdins Molotovo parei- 
škiųią apie, siaubūniškus 
hitlerininkų žiaurumus 
prieš sovietinius belais
vius.)

JAPONIJOS SANT1KIAI SU AMERIKA EINA 
AŠTRYN; PREZIDENTAS ROOSEVELTAS 

PARSISKUBINO Į WASHINGTON
Washington, gruod. 1. — 

Vis blogėja santikiai tarp 
Japonijos ir Jungtinių Vals
tijų. Prez. Rooseveltas pars
kubėjo iš Warm Springs, 
Ga., į Washingtoną, per
traukdamas savo atostogas. 
Jis ir Amerikos valstybės 
ministeris C: Hull dar tar
sis su'Japonijos atstovais^

Japonijos valdžia norėtų, 
kad Amerika pratęstų de
rybas su Japonija. Dar ne

Angly Šarvuotlaivis Nu
skandino Vokiečiy Lai

vą Užpuoliką
London, gruod. 1.— Ang

lų laivyno ministerija šian
dien pranešė, jog Anglijos 
šarvuotlaivis “Devonshire” 
užklupo ir nuskandino gink
luotą nacių laivą užpuoliką 
pietinėje dalyje Atlanto 
Vandenyno lapkr. 22 d.

Vok. laivo jūreiviai nusi
leido valtimis ant vandens. 
Bet kad arti pasirodė nacių 
submarinas, tai anglai ne-' 
gelbėjo tų vok., nes nacių 
submarinas tuo tarpu būtų 
galėjęs atidaryt ugnį prieš 
anglų laivą.

ANGLŲ TANKAI PADEDA 
GINT MASKVĄ

London. — Anglijos minis
teris lordas Beaverbrook pra
nešė, kad anglų tankai vaidina 
svarbų vaidmenį Maskvai ginti. 
' Jis perskaitė Inžinierių Uni
jos atstovams padėkos telegra
mą nuo Stalino už anglų tan
kus ir orlaivius.,

ANGLAI NUŽYGIAVO 300
MYLIŲ PRIEŠ FA

ŠISTUS LIBIJOJ
Angių Kariuomenė Pasiekė Sidra {lanką; Suėmė Vokiečių

Generolą; Užėmė Gialo; Sunaikino Daug Naciu Sandelių
Cairo, Egiptas. — Prieki

nės dalys anglų mechani-
Kita anglų kariuomenės 

dalis užėmė Gialo oazį, 140

žinia, ko tuomi Japonija1 
siekia, ar ji iš tikrųjų pa
geidauja susitaikyt su 
Jungtinėmis Valstijomis, ar 
tik nori laiko laimėt ir ge
riau prisiruošt karui.

Tokio, gruod. 1. — Japo
nų žinių agentūra Domei 
sako, kad Japonijos minis- 
terių kabinetas nutarė to
liau tęsti derybas su Ameri
kos valdžia Washingtone.

Sovietinė Kariuomenė 
Atgriebė Jau 35 Mies
telius Maskvos Srityj
Maskva, gruod. 1. — Pie

tiniame Ukrainos fronte 
Raudonoji Armija išdaužė 
keturias vokiečių divizijas; 
užmušė bei sunkiai sužeidė 
10,000 nacių. Vokiečiai bė
ga atgal toliau į vakarus 
linkui Mariupolio.

Sovietine k a r iuomenė 
Maskvos fronte per neat- 
laidžias kontr - atakas at
kariavo nuo vokiečių jau 35 
miestelius.

zuotos kariuomenės Libijoj 
prasimušė pirmyn jau be
veik 300 mylių. Šie anglai 
prasigrūmė pro Bengazi 
prieplauką ir pasiekė Sid
ra (Sirte) Įlanką Vidurže
mio Jūros. Tokiu būdu jie 
perkirto kelią, kuriuom vo
kiečiai ir italai esami toliau 
j rytus gaudavo reikmenų 
ir pastiprinimų. Galimas 
daiktas, jog anglai šiuo žy
giu taipgi užkirto pabėgimą 
fašistam kariaujantiem ry
tinėje dalyje Cyrenaikos, 
Libijoj. ... i ■ ■ i - — - . Ii ■■■..— ■ i ii,.. ■    

Anglija Skelbsianti 
Karę Suomijai

mylių į pietus nuo pajūrio 
miesto Agedabios.

Svarbiausias mūšis tarp 
anglų ir fašistų dabar vyk
sta Rezegh-Tobruko srityje, 
kur apsupti vokiečiai mėgi
no prasilaužt ir ištrūkt į 
vakarų pusę. Anglai atmušė 
tą nacių bandymą ir paėmė 
nelaisvėn vokiečių generolą 
von Ravensteiną, 10 kitų 
oficierių ir 600 kareivių. '

Anglai paplatino savo su
sisiekimų ruožtą su Tobru- 
ku.

Anglų orlaiviai sudaužė 
bei sudegino daugelį fašistų 
sandėlių ir stovyklų Rezegh 
ir El Adem srityse.

Anglai jau turi aiškią 
pirmenybę Libijos ore, kur

London, gruod. 1. —Ang- 
jlų Spaudos Sąjunga prane
ša, jog girdėjo iš valdiškų 
šaltinių, kad Anglijos vy
riausybė nutarus paskelbti 
karą Suomijai - Finliandi- 
jai, kuri kariauja- išvien su 
naciais prieš Sovietų Sąjun
gą. Menama, kad Anglija 
gal tuo pačiu laiku paskelbs 
karą ir Vengrijai ir Rumu
nijai.

KAZOKAI. RAITELIAI ATA
KUOJA NACIUS IR TŪLOS 

FRONTE
London, gruod. 1. — Sovie

tų pranešimai rodo, jog kazo
kai raiteliai vadovauja Raudo
nosios Armijos ofensyvai prieš 
vokiečius ir Tūlos srityje, 100 
mylių į pietus nuo Maskvos.

vokiečių orlaiviai stengiasi 
tik apsiginti.

Anglai tikisi neužilgo lai
mėt karą prieš fašistus Li- 
bijoj.____________

KOVA KONGRESE DEL 
SUMANYMU PRIEŠ

STREIKUS

GRĘSIA VOKIEČIAM APSU
PIMAS PIETUOSE

Washington, gruod. 1. — 
Kongreso atstovų rūmas 
pradėjo svarstyt sumany
mus prieš darbininkų strei
kus fabrikuose, kur gami
nama apsigynimo reikme
nys.

Vienas sumanymas reika
lauja palaukt 60 dienų, kai
po “atsivėdinimo” laikotar
pį, kad tuo laiku valdžia 
per tam tikras komisijas 
galėtų taikyti darbininkus

NACIAI ĮSILAUŽĖ Į ANGLŲ 
POZICIJĄ

Cairo, gruod. 1 d. — Vokie
čiai įsikirto į anglų liniją vieno
je vietoje Rezegh plote, Libijoj. 
Anglai tikisi juos išmušti lau
kan.

Washington, gruod. 1. — Vis 
neprieinama prie susitarimo 
tarp geležinkeliečių unijų ir 
kompanijų kas liečia algų prie
dus darbininkam.

Maskva, gruod. 1. — Pieti
niame Rostovo - Taganrogo 
fronte Sovietai veja vokiečius 
vis toliau atgal. Vokiečiams ten 
gręsia apsupimas iš raudonar
miečių pusės.

London. Anglų orlaiviai pa
skutiniu žygiu numetė 150 to
nų bombų į Hamburgą.

Mirė Dr. Mindaugis 
Mikolainis

Pereitą sekmadienį stai
giai mirė medicinos gydyto
jas Mindaugis Mikolainis. 
Dr. Mikolainis gimė ir 
augo Brooklyne. Paskui 
persikraustė gyventi Conn, 
valstijon, berods Hart- 
fordan. Jis buvo sūnus 
žinomo laisvamanio Miko- 
lainio (knygnešio), miru
siojo prieš keletą metų. Jo 
motina, Mrs. Mikolainienė, 
dar gyva.

Girdėjome, kad dr. Miko- 
lainio palaikai bus parga
benti Brooklynan ir čia pa
laidoti. Velionis paliko žmo
ną.

su samdytojais; o jeigu ne
sutaikytų, tai kad preziden
tas nusiųstų kariuomenę, 
užimtų fabrikus ir tęstų 
darbą valdžios žinyboje.
CIO IR DARBO FEDERA

CIJA PRIEŠ STREIKO 
TEISĖS VARŽYMĄ

CIO ir Darbo Federacijos 
unijų centrai išstojo prieš 
bet kokius sumanymus, rei
kalaujančius apkapot strei
ko teisę. Jie siūlo taikyt 
ginčus tarp samdytojų ir 
darbininkų per tam tikras 
komisijas, sudarytas iš ats
tovų nuo valdžios, darbinin
kų ir samdytojų.

Žymi dalis kongresmanų 
priešinasi leidimui įstatymų 
prieš streikus. Bet, kaip 
spėjama, vis tiek kongreso 
atstovų rūmas dauguma 
balsų užgirsiąs tokį suma
nymą.

Hong Kong, gruod. 1. — An
glai čia ir Rangoone prirengia 
karines savo jėgas gręsiančiam 
susikirtimui su Japonija.

Oras. — šį antrądienį šil
čiau, dalinai apsiniaukę.
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Ponas Willkie tą puikiai supranta. Ir 
jis žino, kad, jeigu šiandien aukščiausias 
teismas pasisakytų prieš William Schnei- 
dermaną, tai tuomet nebūtų saugus nei 
vienas Amerikoje gyvenąs naturalizuo- 
tas pilietis. Bile prie kurio galima bū
tų prikibti, kad jis toks ir toks, kad jis 
ten ir ten kalbėjo prieš valdžią ir todėl 
iš jo reikią atimti pilietybės popieras. 
Todėl Willkie, kaipo Amerikos laisvę 
mylįs visuomenininkas ir kaipo advoka
tas, kaipo vadas republikonų partijos, 
nusitarė stoti į aukščiausįjį teismą ginti 
pagrindines naturalizuotų Amerikos pi
liečiu teises ir teises visu Amerikos žmo
nių. Jis eina ginti amerikinę laisvės 
struktūrą, kuriai susidaro pavojus.

Reikia tik palinkėti, kad jam pavyktų 
pasimotąjį siekimą pasiekti!

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Wendell Willkie Gins Schnei- 
dermaną

Dideliu malonumu ir entuziazmu kiek
vienas laisvę mylįs žmogus pasitiks Wen
dell Willkie’s pasisakymą, kad jis apsi
ėmė ginti aukščiausiajame Jungtinių 
Valstijų teisme Williama Schneiderma- 
ną. Jis apsiėmė jį ginti taip sakant iš 
principo, atsisakydamas nuo bet kokio 
atlyginimo, bet kokios mokesties.

Kas gi yra toji William Schneiderma- 
no byla? William Schneiderman buvo 
atvežtas į šį kraštą kai jis turėjo 3 me
tus amžiaus. Jis, vadinasi, Amerikoje 
augo, dirbo ir ėjo mokslus — pasiekda
mas net Kalifornijos Universitetą, ku
riame studijavo du metus.

Paskui Schneidermanas įstojo į orga
nizuotą Jungtinių Valstijų komunistinį 
judėjimą. Dar vėliau, jis patapo Ameri
kos piliečiu.

Būdamak-sugabiu ir veikliu, Schnei
dermanas tapo’ išrinktas Kalifornijos 
Komunistų Partijos sekretoriumi ir ten 
įgijo daug įtakos tos valstijos darbo 
žmonėse kaipo teisingas ir pavyzdingas 
veikėjas.

Tuomet prieš Schneidermaną tūli re
akcininkai pradėjo kovoti. Jie pradėjo 
rėkti, būk jis neteisingai patapęs Ame
rikos piliečiu. Girdi, jis užslėpęs tą fak
tą, kad jis buvo Komunistų Partijos na
riu, kai ėmė pilietybės popieras. Dalykas 
atsidūrė teisman. Du žemesnieji federa- 
liniai teismai pasisakė prieš Schneider
maną, — t. y., kad jis negalįs būti pilie
čiu. Tuomet dalykas buvo apeliuotas į 
aukščiausįjį šalies teismą. Pastarasis 
sutiko pernagrinėti visą bylą ir tasai 
pernagrinėjimas bus padarytas sausio 
mėnesį, 1942 metais.

Vienas dalykas turi būti aišku. Kai 
Schneidermanas savo pilietybę gavo, nie
kas jo neklausė, ar jis yra komunistas. 
Nebuvo tokio klausimo įdėta nei aplika
cijoje. Ten buvo įdėta tik “anarchizmo” 
dalykas. Kitais žodžiais, Amerikos pilie
čiu negali būti anarchistas, nepripažįs
tąs organizuotos valdžios. Na, o komu
nistai organizuotą valdžią ne tik pripa
žįsta, bet ją ir gyveniman vykdo. Sovietų 
Sąjunga gali būti geriausias pavyzdys. 
Taigi tie, kurie maišo anarchizmą su ko
munizmu, nežino, ką plepa.

Amerikos komunistai nenori, kad šita
me krašte būtų įvesta anarchija. Jie sto
ja už pakeitimą valdžios legališku būdu, 
kai dauguma žmonių to norės. Tą garan
tuoja Amerikos konstitucija. O Ameri
kos Nepriklausomybės Deklaracijoje yra 
suteikiama plačiausia teisė Amerikos 
žmonėms valdžią pakeisti.

Priversti Pripažinti Tiesą
j

Kanadiečiu “Liaudies Balsas” rašo:v

“Liaudies Balsas, kaip ir daug kitų 
laikraščių, nekartą buvo apšauktas “Sta
lino organu” ir kitais vardais už tai, kad 

i gynė Sovietų Sąjungą, jos politiką ir 
I diplomatiją. Bet dabar apie Sovietų Są- 
. jungą, jos politiką, ir diplomatiją prie

lankiai ir užginančiai kalba ir stambiau
si laikraščiai, konservativiškiausi didla- 

i piai.
“Viskas, ką didlapiai ir reakcingi laik

raščiai rašė prieš Sovietų Sąjungą, da- 
i bar pasirodė buvo netiesa. Jie patys ra- 
I šydami apie Sovietų Sąjungą dabar, su

muša savo pirmesnius aprašymus. Tuo 
pačiu sykiu jie tuomi parodo, kad tie 
laikraščiai, kurie buvo apšaukiami pro- 

i sovietiniais laikraščiais, rašė tiesą. Štai 
keletas faktų, kurie puikiai tą klausimą 
nušviečia.

«

“Visa spauda, išskyrus nedidelį skai
čių progresyvių laikraščių, prakeikė So- 

' vietų Sąjungą, kam ji sušaudė trockis- 
tus ir Hitlerio agentus. Bet dabar net 

j buvęs Amerikos ambasadorius Davies 
I sako, kad tai buvo labai geras dalykas. 

Jeigu šiandien Sovietų Sąjunga duoda 
tokią didelę pagalbą demokratijoms, tai 
už tai, kad ji neturi sayo tarpe Kvislin- 
gų, Hitlerio talkininkų.

“Daugiausia triukšmo pasaulis sukėlė 
kada Sovietų Sąjunga pasirašė nepuoli
mo paktą su Vokietija, o vėliau ėmėsi žy
gių Pabaltijo kraštuose, kad užbėgti už 
akių nacių planams. Dabar visi, su ma
žomis išimtimis, pripažįsta, kad tai bu
vo labai svarbūs antihitleriniai žygiai. 
Jei ne ta taip toli numatanti Sovietų po
litika, gal šiandien ir Sovietų Sąjunga 
būtų jau po nacių letena ir visos kitos 
demokratijos mirtiname pavojuje.

“Tiesą skelbti yra sunku. Kartais už 
skelbimą tiesos žodžio tenka nukentėti— 
ir labai skaudžiai. Bet tiesa niekad ne
žūsta. Ji savo laiku iškyla į viršų. Taip 
atsitiko ir su Sovietų Sąjunga. Tiesa iš
kilo viršun. Pažangi spauda liko išteisin
ta, o visa kita, skelbusi melus, paliko 
pasmerkta. Tiesa, kad redaktoriai ne
drįsta pasakyti, jog per tiek tą laiko jie 
mulkino savo skaitytojus melais, bet ne
tiesioginiai, užgirdanti Sovietų politiką, 
jų žygius, jie baudžia save skaitytojų 
akyse už skelbimą melų.

“Liaudies Balsas savo skaitytojų neap
gavo ir šiandien jam nėra reikalo teisin
tis. Nors tai buvo sunkus darbas skelbti 
tiesą, kovoti prieš daug galingesnę spau
dą, skelbiančią melus, bet tas sunkus dar
bas šiandien duoda rezultatus. Liaudies 
Balso skaitytojams nereikia ieškoti, kas 
galų gale pasakytų jiems tiesą. Jiems ne
reikia sakyti, kad jie buvo mulkinami 
per tiek ir tiek metų.”

L AIsva

Tūli Social Service Employees Unijos (CIO) nariai pikietuoja Y.M.C.A. pasta
tą ties Grand Central Stotimi Niujorke. Jie ragina, kad ši organizacija pripa
žintų uniją tiems tarnautojams, kurie dirba Y.M.C.A. viešbučiuose.

Svetimų Vietų Vardai 
Amerikoje

SLA Nariai!
Nominuokite šiuos Kandi
datus i SLA Pild, Tarybą 

1942—44 Metams

Jie apvalys SLA ir jo or
ganą “Tėvynę” nuo prona- 
ciškos smetoninės politikos 
ir sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.

i B. F. Kubilius, 188 kp., 
Boston, Mass., ant pre
zidento.

L. Kavaliauskaitė, 152 kp., 
Brooklyn, N. Y., ant vice
prezidento.

I J. Miliauskas, 286 kp., Mc
Kees Rocks, Pa., ant se
kretoriaus.

J. žebrys, 136 kp.’, Cleve
land, Ohio, ant iždininko.

Dalis išlikusiųjų anglų jūreivių, tarnavusių “Ark Royal” šarvuotlaivyje, kurį fa
šistų subinarinai nuskandino Viduržemio jūroje.

Vieną kartą holandai val
dė New Jersey valstiją. Šio
je valstijoje miestai neša 
vardus: Berlin, Blawen
burg, Cologne, Guttenberg, 
Hamburg ir Wortendyke, 
kas aiškiai parodo vokiečių 
įtekmę šios valstijos išsi
vystyme. Prancūziški var
dai yra: Avalon, Bayonne, 
Frenchtown, La Fayette, 
Lavalette ir Roselle, kuo
met lotynų šalys davė: Bue
na, Florence, Columbus, 
New Lisbon, Palermo ir Ve
rona. Skandinavai prisidė
jo su: Bergen Point, Ber
genfield ir Swedesboro.

Atsimindami, jog į Penn
sylvania atvyko žmonės į- 
vairiausių rasių, priimdami 
William Penn’o pakvietimą 
atvykti į naują koloniją, 
kur nebuvo tikėjimiškos ne
apykantos ir kur žmonės 
galėjo save, valdyti, mus ne
nustebina daugybė svetimų 
vietų vardų šioje valstijoje.

Į Pennsylvaniją atvyko 
' skaitlingas būrys anglų 
kvakerių. Juos sekė viso
kį religiški pabėgėliai. Ger
mantown, kur Pastorius gy 
veno, yra geriausia žinomas 
vokiškas miestas Pennsyl- 
vanijoj. Kitos vietos yra: 
Baden, Bailsman, Berlin, 
Bowanstown, Brunnerville, 
Fredricksburg, Germania, 
Germansville, H a m b u r g, 
Heidlersburg ir “King of 
Prussia,” kurią paskutinę 
vietą užvardino a t v y kę 
žmonės garbei Frederiko 
Didžiojo. Kiti vokiški mies
tai yra: Luthersburg, Nu- 
remburg, Saxonburg, Shae- 
fferstown, (Strassburg, Vos- 
burg, Wagner, Weisenberg 
ir Zeiglersville.

Šveicarija davė Pennsyl- 
vanijai sekančius vardus: 
Berne, Geneva, Luzerne ir 
Swissvale; Škotija davė Er 
dinburg, Glasgo ir Scotch 
Hills; Holandija davė: Bala 
Cynwyd ir kitus Cynwyds; 
Italija davė: Aleppo, Flor
ence, Lake Como, Monaco, 
New Tripoli, Rome, Roseto 
ir italų filosofą vardą Bec- 
cario. Pennsylvanijoj taipgi 
matome Moscow ir St. Pe
tersburg, ir vieną miestą 
Gallitzin, užvardintą var- ( 
du rusų misijonieriaus ir
pionierio, kunigaikščio Di-'^pkrieio 
mitry, Gallitzin. Prancūzai, say° va ^ . . .
norvegai ir skandinavai da- |^'f “L 
ve Fayette, Charleroi, De
von, Du Bois ir Frenchville. 
Miestas “Krayn” gavo var
dą nuo slovėnų miesto Cor- 
niol. Dalmatia ir Slovan 
yra kiti slavų vardų mies
tai ir Livonia ir Ulster pa
rodo, kad net ir iš tų vietų / v y

žmones gyveno Pennsylva- 
nijoj.

Delaware valstijoj šian
dien negalime rasti daug ko 
apie “New Sweden,” kuri 
vieta tapo įsteigta tenais 
1638 m. Peter Stuyvesant 
pervardino Fort Christiana, 
kai jis užėmė mažą švedų 
koloniją 1655 m., ir devy
niais metais vėliaus anglai 
paėmė vietą, išbraukdami 
senoviškus holandiškus ir 
švediškus vardus. Šiandien 
miestai Delmar ir Christia
na primena ankstyvus skan
dinavus prie Delaware li
pęs. Yra miestas Smyrna, ir 
kitas Odessa, vardas rusų 
uosto.

Dabar imkime Georgia, 
paskutinę iš trylikos origi
nalių angliškų kolonijų. Ją 
pulkininkas James Ogle- 
thorp įsteigė 1733 m. Atvy
ko labai daug žmonių iš 
Salzburgo, daug pabėgėlių 
protestonų iš Vokietijos, 
bet šie žmonės mažai paliko 
pėdženklių ir jų pirmieji 
miestai — Ebenezer ir New 
Ebenezer visai nei neužra
šyti naujose oficialėse kny
gose. Berlin ir Zeigler yra 
vieninteliai miestai vokiš
kos paeities Georgia valsti
joj. Kiti svetimi vardai

Amsterdam, Athens, 
Vista, Cus- 

Pulaski ir

yra :
Avalon, Buena 
etta, Ludowici, 
Waleska.

FLIS.

Mexico, Me
k p.Spalių 26 dieną LDS 28 

turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Susirinkimas nutarė išrinkti 
komisiją, kad surengti kokį 
parengimą, kad padarius nors 
kelis dolerius Sovietų Sąjun
gos medikalei pagelbai. Su tuo 
visi nariai sutiko ir išrinko į 
komisiją keturias nares, drau
ges: E. Kilienę, M. Padgals- 
kienę, J. Saltmerienę ir S. Pui
dokienę. O komisija 
padaryti tam tikslui 
pardavimą.

Tuojau leidomės į
per draugus ir prašėme kas ką 
gali paaukoti iš valgių arba 
pinigais. Kada ėjome aukų 
rinkti per stubas, mažai tokių 
atsirado, -kurie atsisakė paau
koti tam svarbiam dalykui.

Rinkliava pavyko gerai ir 
15 dieną turėjome 
pn pardavimą. Už

nutarė 
valgių

darbą

surinkta $21.55. Tai viso pel
no buvo $38.30.

Šiam svarbiam reikalui daug 
prisidėjo draugai Puidokai. 
Puidokas su savo mašina va
žinėdamas po stubas, rinkda
mas suaukotus valgius. Drau
gė Puidokienė komisijai pada
rė skanią vakarienę.

P. A. Jatul, 25 kp., Stough
ton, Mass., ir-

St. Kuržinskas, 211 kp., Ma- 
hanoy City, Pa., ant iždo

Čia paduodu vardus tų, ku-■ globėjų, 
rie aukavo pinigais:

Po $1: S. Yankauskas, K. 
Laurinaitienė, V. Lobeikienė, 
G. Glaudenis, J. Plauplis, E. 
Kilas, S. Puidokas, M. Gru- 
zinckienė, J. Sotman.

Po 50c.: P. 
Alenskienė, P. 
A. Monkevičius, 
S. Grickienė, J. Yanušienė, M. 
Manson, V. Padgalskas, I. 
Spear, P. Vaznienė, M. Yan- 
kauskienė, J. Žutautas, P. Pet
rikas, J. Zovis, S. Botkas ir 
P. Stasulis.

Po 25c.: V. Silaikis, J. Pet- 
rikienė, S. Raulinaitienė, M. 
Lutikienė, P. Subatas, L. Bar- 
tašius, A. Labeikienė, A. Važ- 
nienė ir A. Pranckaitis. E. 
Beivid aukavo 30c. E. Barney 
35c., V. Veličkienė 40c., S. 
Kuncius 75c. Viso $21.55.

O tų draugų vardai, kurie 
aukavo valgiais, netilps laik
raštyj, nes perdaug vietos už
imtų. Meldžiam atleisti. Mes, 
komisija, tariame visiems ačiū, 
kas kuom prisidėjo prie šio 
prakilnaus darbo.

Mąry Padgalskienė.

Krizius, A.
Ašmenskienė,

M. Cuzienė,

Seattle, Wash.
Lapkričio 22 d. Internatio

nal Workers Order anglų sky
rius buvo surengęs šokius, 
kur buvo ir kalbėtoja Ina 
Wood.

Draugė Wood važinėja čia 
su prakalbom. Ji kalba apie 
save ir apie kitus, kurie yra 
nuteisti po 10 metų Oklaho- 
moj, kaipo komunistai, arba 
kad jie darbavosi dėl darbi
ninkų išsiliūosavimo iš po ka
pitalistų jungo.

Draugė Wood kalbėjo, kad 
jie užlaikė knygų krautuvėlę, 
kur parduodavo visokias kny
gas — pirmeiviškas knygas ir 
kitokio turinio knygutes. Ji 
sakė, kaip jų krautuvėlę Ok
lahomos valdžia iškrėtė: vie
nas knygas išvežė susidėję į 
maišus, o kitas išvertė ant 
gatvės ir sudegino. Tarp tų 
sudegintų knygų buvo ir Ame
rikos konstitucijos apie 10 ko
pijų.

O kurias išvežė, iš tų kny
gų padarė ištraukas ir ją ir 

nuteisė į Oklahomos 
kalėjimą ant 10 me- 
5 tūkstančius dolerių 
uždėjo.

jos vyrą 
valstijos 
tų ir po 
bausmės

Dabar draugė. Wood važi
nėja su prakalbomis ir renka 
aukas, kad galėtų savo “kei- 
są” apeliuoti į aukštesnį teis
mą Oklahomos valstijoje. Ji 
sako, kad’ kaštuoja tik teismo 
eigos nuorašai po vieną dole
rį už lakštą, o tokių lakštų 
būtų vienas tūkstantis. Tokiu 
būdu vienas “kėisas” kaštuo
ja, su advokatais ir visom ki
tom išlaidom penkis tūkstan
čius dolerių.

Aukų surinkta tą vakarą 
39 doleriai.

Draugė Wood yra gera kal
bėtoja ir labai draugiška mo
teris.

Buvo linksma susipažint ir 
draugiškai pasikalbėt su ja 
savo prigimta kalba, kaip su-

Dr. Johanna Baltrušaitiene, 
40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

Nominacijos prasidėjo 
lapkričio 1-mą, baigsis 
gruodžio 31-mą. Būtinai 
dalyvaukite patys nomina- 
ciniame susirinkime ir var
dan SLA gerovės balsuokite 
už šiuos kandidatus. Aplan
kykite ir pakalbinkite kitus 
SLA narius balsuoti už šį 
sąrašą. Apie pasekmes no
minacijų rašykite spaudon, 
taipgi praneškite mums 
šiuo antrašū:

SLA Nariu Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook-

žinojom, kad draugė Wood 
yra lietuvė ir lietuvišką kalbą 
gražiai vartoja. Iki Šiol ma
žai kas žinojo, kad ji yra lie
tuvė. Linksma matyt, kad 
tarpe mūsų lietuvių yra tokių 
moterų gerų kovotojų už dar
bininkų reikalus.

Lietuvių tame parengime 
mažai buvo, bet kurie buvo, 
visi susipažino su drauge Ina 
Wood.

Yonkers, N. Y
Aną dieną susitikau P. Plau- 

gą. Sakė dirbdamas ant ūkės 
buvęs susižeidęs ir negalėjęs 
per kiek laiko dirbti. Negana 
to. šiomis dienomis gavęs nuo 
sūnaus laišką iš Dėdės Šamo 
kariuomenės. Darant pratimus 
šarvuoti trokai susidūrė, kurių 
viename buvo Plaugų sūnus. 
Laiške sako, kad jaunajam 
Plaugui sužeistos kojos, bet 
nesakoma kaip pavojingai. 
Vėlinu jaunuoliui greitai ir 
laimingai pasveikti.

Lapkričio 23 dieną apsive
dė J. Urbonaitė. Vėlinu jai lai
mingo ženybinio gyvenimo.

Reporteris.

Hitleriečiai Klausia: Ko dar 
Vichy Francija Laukia?

Vichy, Francija. — Vo
kiečių kontroliuojami laik- 
raškiai Paryžiuje liepia 
“nepriklausomai” Francijos 
daliai, nieko nelaukiant, pa
sirinkt, ar jinai eina su na
ciais ar su jų priešais. Tie 
laikraščiai tvirtina, kad 
“Rusija ir Anglija prakiša 
karą” ir fašistai neužilgo 
įvesią savo “naują tvarką” 
Europoje.. Tai ko, girdi, dar 
Vichy Francija gaišuoja?
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Selective Service Officials to Pay More 
Attention to “Borderline”’ Rejectees

Newsboys to Sell 
Defense Stamps

;n:’ '

The Treasury Department an- 
nouced plans have been completed 
with newspaper circulation manag
ers for 500,000 newspaper carrier 
boys to sell Defense Savings Stamps 
direct to American homes.

been re
In general, five points 

loped in Gen. Hershey’s 
were:

were deve- 
talk. These

physicians 
men who

1. That examining 
scrutinize more closely 
have been rejected.

2. That plans are under way to 
save “doctor hours” and cut down 
the number of draftees rejected at 
induction centers, by making the

comple-

The necessity of further increasing the strength of the armed 
forces in these critical days, may soon compel more stringent 
action on the part of Selective Service officials.

It has recently been intimated that the age limit, with relation 
to the draftees, might soon be lowered to 18, and a program 
will be initiated in an attempt®----------------------------------------
to make use of some .300,000 
doubtful cases which have 
jected.

Some of these points were recent
ly discussed by Brig. Gen. Lewis B. 
Hershey, director of Selective Ser
vice at a medical conference in Chi
cago. •

i
Speaking to American Medical

Association state secretaries, Gen. j local board examinations
Hershey point out that more strin- j ment rather than parallel that of 
gent control would be necessary in the Army physicians, 
the future to push borderline cases 
which were

Baltimore Chorus 
Banquet Success

Unity to Smash Hitler Now Is Demand 
01 the Lithuanian People, Say Delegates

3. That doctors should try to re- 
formerly rejected so habilitate those rejected and “push 

that these men might be available, as many men over the borderline as 
He urged that from now on draft 

board physicians scrutinize the men 
more closely, and also warned that 
some method of ’control” might 
have to be used for men reluctant 
to build themselves up for army 
service.

Review of New Novel 
by Mary Ellen Chase
WINDSWEPT. By Mary Ellen 
Chase. 440 pp. New York: The 

Macmillan Co. $2.75

ON A HIGH PROMONTARY, 
many miles from the currents 

of the world, sits solitary Wind
swept the home of the Marstons. 
The lonely stretch of shore and 
wilderness was bought by Philip 
Marston back in 1880 and it was 
here that his son completed the 
building of home and brought his 
wife and reared his children. Wind
swept is the story of that family 
with its tragedies and its happiness. 
But more than that — or should 
one say less? — it is the story of 
house and headland through which 
misty figures move, not so much 
shaping as being shaped by a plot 
of land, a house, the sharp wind 
and the buffeting of the nearby 
ocean. In every page, in every 
word, there is felt the ever-pressing 
coast of Maine, its rocks and great 
wastes, its treeless expanses and 
desolate fields. In such a frame
work, on such a stage, move men 
and women.

Painting by Gr»vi»

Jacket design for 
“Windswept” 
is a story carefully 

a beauty and delicacy
The author of Silas

Windswept 
written with 
that is rare. 
Crockett and This England writes
with delicate artistry. It is un
questionably one of her finest works. 
In other times than these Wind
swept could be greeted as a perfect 
novel, a beautiful prose achieve
ment in the portrayal of the past 
and present of America, for it 
does hint of the gifts of the immig- 

the 
But 
she 

sus- 
than 
dra-

rant to America as well as 
contributiorv of the older stock. 
Miss Chase hints more than 
states explicitly. One begins to 
pect that the author is more 
touched with timidity. Every
matic conflict that leads to a signi
ficant comment on life is quickly 
cut short by that too-easy solution 
to all conflicts: death.

Anton was an immigrant who | 
turned to crime as an easy way to 
success. With his capture came ten 
long years in prison. Upon his re
lease would begin the real drama, 
but instead of drama comes forget
fulness and death. At the 
beautifully pathetic scene, 
er places a bit of earth 
hernia within his coffin.

Dan was a poverty-stricken youth, 
shy and extremely sensitive, who 
loved 
When 
the 
them 
came.

Adrienne, orphan girl of 
convent, was picked up in 
of the First World War when val
ues and understanding of life were 
all tossed into the maelstrom. Sec
retly and in solitude 
bear her illegitimate 
convent. But despite 
sion of the doctor, 
Again the problems 
avoided. The baby 
Windswept and adopted by the 
Marstons. Again Windswept is the 
refuge. Again, “Here, away from 
the roar of the world and the con
fusion of themselves men 
grow into heroic mould as in 
early ages of the world ..

Unfortunately, the stuff 
makes men and women into heroes 
is within themselves and not with
in a stretch of land that can only 
be an escape or refuge.

Windswept is a beautiful story, 
written tenderly and with feeling. 
Even though it is not powerful, it 
is warm.

end, in a 
his broth- 
from Bo

the Eileen of a richer people, 
the way out appeared, when 
barrier of position 

could be crossed
between
- death

a French 
the whirl

she tries to 
baby in the 
the interces- 
death comes.
of life are 

is taken to

might 
those

that

possible.”
4. That expanded training facili

ties are required to make up for 
the shortage of nurses in civilian 
hospitals and that efforts have to 
be made to return many of some 
20,000 inactive nurses to service.

5. That the present practice of 
giving draft deferments to medical 
students may be changed because 
of their coolness toward Reserve 
Corps commissions.

“The job of civilian physicians is 
to push across the border line those 
hanging aroūnd the lower portion 
of it, and there are from 200,000 to 
300,000 like that.”

BALTIMORE, Md. — Hurray! 
The Baltimore Lyros Chorus is a 
record-breaker! Boy, what success! 
Yippee, what a crowd! You had to 
do some squeezing in and out to 
get around. Where did all this take 
place? At the Lithuanian Hall last 
Sunday when the Baltimore Lyros 
Chorus held its annual banquet. The 
banquet is held every year and this 
year the crowd was the largest that 
ever attended any banquet. Every
one had a good time and 
enjoyed himself. Compliments 
being made all over the place 
how delicious the food had

i Our thanks a million times to our 
cooks 
paring 
large

Our 
nys,
Md.), Mrs. Lopatta, and. Mrs. Stan
kevičius. Their helpers were: Mrs. 
Vitkus, Mrs. Lillian Godwin, Mrs. 
E k e w i s e,
Strauss, Mrs. Juskauskas, Miss Ida 
Balses, Mrs. Paserskis, Mrs. Bartu
lis and Miss Lena Bartulis.

The
composed of Mr. Žemaitis, Mr. Pa
serskis, Mr. Juskauskas, Mr. Lopat
ta and Miss Ida Balses. Mr. Balses 
also worked very hard to help the 
committee and may we at this time 
extend thanks to all our friends for 
their donations to make this affair a 
success that it was. Thanks to all 
who worked and helped in any way 
to make the affair go over.

It was a 
young 
wtih 
shows 
ed in 
task
youth’s own regular job. 
the good work Ida! Work 

a leader in the

BROOKLYN, N. Y. — At a 
meeting here at the Lith-Ame- 
rican Citizens Club Lithuanians 
from the Metropolitan area 
went on record as backing 
Roosevelt’s foreign policy of all 
possible effort 
ism.

Lithuania, 
delegate went
ing, can only be free when Hit
ler and the fascist armies are 
beaten.

to defeat Hitler-

delegate after 
on record say-

Builders Elect New 
Officers Wednesday

really 
were 

about 
been.

for their hard work in pre- 
the scrumptious food for so 

a banquet.
chief cooks were: Mrs. Sta-

Mrs. Deltuva (of Hanover,

Mrs. Bartosh, Mrs. The boss put him here to start a company union.

Lithuanian newspa- 
have been accused of 
sympathies tried to

Several 
pers who 
pro-Nazi 
belittle the conference but the
attendance was a fair cross
section of Lithuanian-American 
public opinion. Over a hundred 
delegates were crowded in the 
hall representing thirty-five 
different organizations.

(Text of important resolu
tions will be published in Fri
day’s English Section).

Morale of Nazi Troops 
On Breaking Point

Camera Angles
by EDWARD YARUS

Banquet Committee was “How to Make a Hit With the Girl Friend”

The B’klyn L.D.S. Builders 
will have their annual executive 
office elections on Wednesday, 
December 3rd. The meeting will 
be held in the Social Room 
the Eastern District YMCA.

—Sec.

of

soldiers and officers 
prisoner, continue to 
deterioration

moral state
of 
of

the 
the

PICTURES are formed when a 
certain amount of light reach

es the negative. The negative has a 
layer of gelatine on it in which are 
suspended crystals of silver bromide 
and silver iodide. These silver com
pounds decompose upon exposure to 
light. Of course, the less light that 
reaches the negative the less crys
tals decompose and the lighter the 
final print of the image. The more 
light you get on the film the more 
crystals decompose and the darker 
the final print of the image.

The next time you take a pic
ture of anything,.say, a flower, take 
notice first of all of the great 
number of shades and hues repre
senting different colors and observe 
how some parts of the scene are 
in shadow whereas other parts are 
brightly lit. The brightly lit areas 
in the scene will appear bright in 
the final print, no matter how 
large or how small the area in
volved. The parts in shadow will 
appear dark in the final print. Just 
how light or dark any area will 
appear in the final picture depends 
on the negative involved and on 
the color of the area. Some nega
tives are contrasty and make the 
areas that are in shadow appear 
much darker than they are in ac
tuality even to the extent of mak
ing it appear a solid black with no 
detail discernible in it. Other nega
tives can show up the detail in the 
shadows at the expense of some
thing else.

If you take a picture of an apple 
or tomato or anything else that is 
red, the fruit, vegetable, or what 
have you will appear black in the 
final print if yerichrome film is 
used. Verichrome film for all prac
tical purposes is not sensitive to the 
color, red; consequently, such colors 
appear dark in the pictures taken 
with this film. No matter how 
brightly lit the apple or tomato 
appears to be, still the final pic
ture 
than

So 
first 
what 
take, 
know 
to use, and the third thing you 

■ to know is what exposure to 
it to get the desired effect.

What you want in making an 
exposure is to have just enough 
light reach the film, just so many 
crystals of silver bromide decom
posed, so that when the negative 
is developed the clearest image is 
obtained. If too much light reaches 
the film, too many of the crystals 
decompose, the negative itself looks 
almost a solid black and any print 
made from it looks a chalky white. 
If not enough light reaches the film 
not enough crystals decompose to 
make an image, the negative is al
most completely transparent and 
the final print is almost completely) 
black.

So when you take a picture of a■ 
flower, or anything that has a lot, 
of colors in the scene, the first 
thing you must determine is what 
film you must use so that the colors 
that should appear white do not 
appear black. The second thing you 
have to determine is how best to 
light up the scene so that the effect 
you want is obtained. The third 
thing you have to do is determine 
just what exposure to make so 
a good image is obtained.

In later articles we will go 
more detail on the taking of 
a picture.

girl 
the 
that

pleasant sight to see a 
working in the kitchen 
experienced cooks. It 

at least one is interest
learning to take up 
that someday will

the great 
be the 

Keep up 
like that

I hope you all 
the occasion to

is a sure sign of 
making.

Girls and boys, 
took advantage of
ask the youth present at . the affair 
to join our chorus or LDS. I know 
I did my best to encourage them to 
come.

There was a fellow from out-of- 
town present at the banquet. He' is 
a sailor stationed at Curtis Bay and 
he is from Boston. O. K. Boston! 
We promise to show Paul Lissell a 
good time while he is with us. He 
had a great time at the banquet, 
with all those pretty girls that were 
dancing with him.

The chorus is 
to Brooklyn for 
ference December 
arė Balses, 
Juskauskas, 
Mr. Balses 
allows him 
day.

sending delegates 
the L.M.S. Con- 
7. The delegates 
Bartulis, Charlie 

Mr. A. Žemaitis,
Lena
Jr., 

and our teacher if time 
to leave on that Sun

—A Chorus Member.

Underground Radios 
Continue to Blast 
Nazi Propaganda

or “The Football Facts of Life”
of the 
inter- 
repre-

would show it as much darker 
it really is.
when you take a picture, the 
thing you have to know is 
kind of picture you want to 
the second thing you have to 
is what kind of film you

BERNE. — A secret radio has 
just gone on the air in Holland, ac
cording to information arriving here, 

as the "germicide

Dutch people are 
to the ‘under

reprisals

Army Health

want 
have 
give

that

into 
such

The War Department announced 
the death rate in the Army from 
disease now is less than one-tenth 
what it was in 1917-18, and the 

—Walter Kubilius, venereal disease rate is less than

and is known 
sprayer.”

The anti-Nazi 
listening avidly 
ground” station in spite of
by the Nazi occupationists.

Resistance to the Nazis 
taking other forms in 
There was the recent “mass fune
ral” for metal in the country. In 
answer to the Nazi request for 
scrap metal, the people buried all 
their available copper, iron, alumi
num and tin.

According to reports, there are 
many arms cached in Hollond.

It is reported 
Jewish person 
number of riders 
with them as a 
derstanding and 
are not permitted by decree to sit 
in trams unless all “Aryans” are 
seated.

A Christian minister was heard 
to say: “Who knows, we Christians 
might soon be wearing the cross 
wtfere the Jews now wear the 
star.”

is also 
Holland.

also that when a 
enters a tram, a 
jump up to stand 
sign of their un
sympathy. Jews

The English Section of the 
Lithuanian Daily Laisve is pub
lished for the benefit of its read
ers every Tuesday and Friday. 
Deadlines for articles and cor
respondence are Wednesdays for 
Friday’s issue and Friday for 
Tuesday’s issue.

LAISVE ENGLISH SECTION 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

half what it was at that time. 
Chief of Army Morale Osborn said 
most of the USO buildings will be 
in use by Christmas. The Army also 
announced field houses are being 
built in 37 camps to furnish addi
tional recreational facilities during 
winter months.

£??/ NAT LOW.
If, .when sitting in the movies the newsreels go on and 

shots of the big grid games, does the girl-friend embarrass you 
by asking, “What is a single wing back?... Or a quick kick?... 
or a spinner?”

If you can rattle off explanations of these complicated sound
ing plays, then you’re OK, but®*----------------------------------------
the average guy isn’t so fortu-,win call for a kick on the first 
nate, and often has to 
to the girl friend with 
Margie, 
trating

Well, 
for the 
Section, 
American and are here presenting • famous 
our readers with a real guide to 
all the basic plays, for those 
want to be able to watch the 
game more intelligently ...

Benny Friedman was one of 
great passers in football history...1 
His record with the great Michigan 
teams of 1924, ’25 and ’26 are al
most legend now... Benny was All- 
American twice in that period and 
was called by many the greatest 
passer ever produced ... i

At present Benny is coaching at 
CCNY, where handicapped by short-' 
age of manpower and playing facil
ities he still does a magnificant job 
year in and year out...

Our Glossary
And so here starts our glossary of 

football terms...
A SINGLE WINGBACK FOR

MATION .. . This is a popular of
fensive weapon in which three back- 
field men take their positions a 
few feet apart waiting for the toss 
from the center, while the fourth 
back stations himself far to the 
left (or the right) of the line. He 
is then in a position to go down 
field to take a pass, receive a late
ral behind the line of scrimmage, 
or can be used as a decoy to lure, 
the opposing 
scene of the 
wing-back... 
spread out... 
the other far 
naturally doubles the threat, and1 
many hipper-dipper plays in which in the 
about four men handle the ball writing on the difficult and compli- 
result from this line-up... ( cated food problem admits that

I "millions of people will face 
from hunger this winter.”

Agrarian experts declare 
Western Europe requires over 500 
million centners (55,065,000 tons) of 
grain to see it through the winter. 
This year’s harvest, how ever is 
between 250—300,000,000 centners. 
Consequently the overwhelming ma
jority of the population is doomed 
by the Nazi marauders to death by 
starvation.

turn 
a ..
I’m
play ...’

to turn 
"Shhh, 

concen-don’t ya see 
on the NEXT 
to make things a bit easier 
fans who read the English 
we went to visit an All

who 
grid

the

show

aof 
Kurt

fight
back 
cold

a person whose

of
go 
of

mood has

in the 7th 
Regiment,

constantly

or SECOND down catching the ene
my unaware ... The ball then will 
sail for down field and put the op
position in the shadow of their goal 
posts.

A TRIPLE LATERAL . . . This is 
the real original razzle-dazzle made 
------- > by Colgate some years 
back... A lateral pass is one that 
cannot be thrown past the line of 

.scrimmage... It must be toss< d pa- 
I rallel or behind the line... In a 
triple lateral THREE backs handle 
the ball, running swiftly 
all directions while at 
time throwing the ball 
This takes terrific speed 
fingered handling... As for the op
position, they attempt 
first man to get the 
after the second man, 
has throwr> it to still 
must chase him... By that time 
there usually is an opening in the 
line and the gunner goes through 
for a long dash ...

And if Margie STILL isn’t satis
fied after this, then come up to 
the English Section office and de
mand your money back... Or bet
ter yet, send Margie herself up.

in almost 
the same 
around ... 
and sure-

to tackle the 
ball, then go 
then after he 
another, they

Millions Will Die Of 
Hunger:- Nazis

backs from the real 
play... In a double, 
TWO of the 1

GENEVA. — Well-informed ne
utral circles here call attention to 
reports appearing in the German 
press, which of late has been com- 

backs ment’ug with alarm on the “dange-

“1 Thought 1 Had 
Entered Hell”

ISTANBUL. — The editor 
newspaper, “Vatan Yalman” 
viewed one of the Turkish
sentatives who accompanied a food
ship to Greece, who related: ,

“What I saw in Greece exceed
ed by a hundred times everything 
that has been written about her 
plight. It seemed to me as if I 
had entered Hell.

“I spoke to
clothes hung on him—he had lost 
half his weight. For three days he 
and his wife had tasted no food. 
The thirty grams of bread received 
by them they gave to their small 
children.

“When the ship’s crew went 
ashore they were surrounded by 
hundreds of people who cried out: 
‘Give us at least a crumb of bread. 
We are dying from hunger!’ Ger
man guards dispersed the crowd of 
hungry people.

“Walking through the town we 
were overtaken by horror. Persons 
we met looked like skeletons.”

Another Turk who recently re
turned from Greece reports that in 
Athens alone no less than twenty 
persons die daily from starvation. 
Everywhere there is a scarcity of 
products, prices are rising daily. 
The average official in Athens re
ceives a monthly salary of 2,000 
drachmae. A kilo of bread 
500 drachmae.

KUIBYSHEV, USSR. — Accord
ing to the Soviet Information Bu
reau, German 
who are taken 
tell about the 
physical and
German fascist troops.

During the interrogation 
captured German Corporal, 
Neuman, he stated:

"The soldiers are tired 
ing. Eeveryone wants to 
home. With the advent 
weather, the soldiers’ 
grown even gloomier.”

Vilhelm Elman, private 
Company, 19th Infantry 
said:

“Russian resistance is
growing and we -are suffering ever 
greater losses. The soldiers are 
weary of war. The soldiers are im
patiently awaiting the end of the 
war. Everyone of them wants to go 
home.”

In a letter to his wife, dated Oct
ober 25th, 1941, the German private 
Reimund Hein, wrote:

T can only say that I would pre
fer ten years fighting in 
one year in Russia.”

Private Simon Baymer 
his relatives on October

“Our advance towards
has cost us a tremendous number of 
killed and wounded. The Russians 
are offering devilish resistance. On
ly on 
there 
than 
other

France to

wrote to 
24th:

Moscow

the march did we learn that 
is no enemy more stubborn 

the Russians. If it takes ari- 
half year we are lost.”

Hen- 
car 

1942,,

costs

Maspeth Holds Dance

at- 
the

You are cordially invited to 
tend the First Annual Dance of 
Maspeth LDS Cavalcaders, Satur
day evening, December 6, 1941, at 
the New National Hall, 61-60 56 
Rd. 8 P. M. Admission 55 cents.

Civilian Supply
Director of Civilian Supply 

derson announced passenger 
production during February,
will be reduced by 56 percent as 
compared with production in Feb
ruary, 1941 — from 396,000 cars 
to 174,000 cars. An OPM automo
tive committee recommended the ef
fective date for the order banning 
bright work from automobiles be 
postponed from December 15 to 
December 31. The OPM made ten
tative allocations of 112 airplanes to 
U. S. commercial airlines during 
1942.

With Louis Weintraub

nri_ wax/ +n ihn ipfi I ous food situation in the occupied Hank Greenberg reaches 28 by the one way lu me ____ __„ —
to the right'... This countnes.

1 Particular note is taken of items 
"Deutsche Wehr,” which

death
A SPINNER... Here the line-up 

is orthodox... The ball is passed 
from center and the man getting it 
spins around and hands the pigskin 
to one of his backs who is running 
behind him ... The man who origi
nally got the ball pretends to still 
have it and keeps on running, while 
the man he has handed it to 
in the opposite direction ... 
tends to confuse the 
aren’t exactly sure 
ball, and must 
men. 
man who spins makes only a pre
tense at handing the ball 
partner and runs it' himself ... This' “ 
is a tricky play and there are act-| 
ually about dozen variations in, 
practice... Double spinners, spin- 
and-a-half etc....

6-2-2-1 FORMATION ... This is 
a defensive formation. The defend
ing team lines up with 6 men on 
the scrimmage line, 2 men about 
ten feet behind them, 2 more men 
about fifteen feet behind them and 

:a single man (safety) way to the! 
rear for possible long passes or a 
quick 
set to 

And 
here’s 
sound 
has the ball in 
a fourth down 
tance to go, is 
ball downfield, thereby putting the 
enemy deep in his territory... This 
kick is usually made on the third Neil O’Malley, hapless Jlggs on 
or fourth down when the opposition! “Bringing Up Father,” warms up 
is expecting it and has a safety for a bout over the network with 
man way down field... However tyrannical Maggie, who’s never yet 
sometimes an alert quarter-back lost a decision.

go
.. In a FAKE

that

runs 
This 
who 
the

BOTH

opposition
who has

cif tor
SPINNER, the

to his •

kick ... In this way they are 
stop, a pass, run, Or kick, 
speaking of QUICK KICKS... 
how that goes ... Usually the 
thing for a team to do which 

its own territory on 
and still some dis- 
to punt (Kick) the

Some people are mighty poor lis
teners. That is because it interferes 
with what they want to tell you.

Jack Dempsey has offered Uncle coast to coast hookup of NBC every 
Sam his services to become an Tues. eve. is the best radio show on 
Army instructor in Athletics ... | ‘he„air; °“r °P™°" • ■ •J S. Hart, the two-gun star of silent

films is recovering from an opera
tion at the Columbia Medical Cent
er... Eddie Cantor has set Christ
mas night, December 25th, as the 
opening date of his new musical 
comedy, “Banjo Eyes” at the Holly
wood Theatre ... Sid Sion, author 
of the Shadow thrillers, is crash
ing the song-writing field with a 
rhumba titled, “Too Soon”.. Bor
ough President John Cashmore will 
retain his present cabinet when he 
begins his 
1st... The 
Supply is 
city water

The New 
ing five minute news summaries on 
the hour daily over Station WMCA. 
as a public service.. Old Gold ciga- 
rets will sponsor the home and road 
games of the Brooklyn Dodgers 
next season. Red Barber will cover 
the games with “Brother” Al Hel
fer ... Charlie Chaplin will play a 
modern day Bluebeard in his next 
movie. It will be called Lady Kil
ler. ..

first of the year and will be re
leased from the service to go back 
to baseball slugging.. . Ben Bernie 
is reported to have another sponsor 
lined up for his “Just Entertain
ment” series...

Air Raid1 Wardens are being noti
fied to bring their pictures to their 
local precinct to get identification 
police cards. Is the notorious Grand 
Street Ginkus still a Warden ? . .. 
Louella Parsons, noted film scribe 
checked out of the movie capitol 
for a month’s sojounr in New York... 
Hedy LaMarr will star opposite 
Spencer Tracy in John Steinbeck’s 
novel “Tortilla Flat” which MGM 
will film.. . Vaughan Monroe re
lates that when an actress swings 
in to sudden Hollywood fame, she 
usually swings from the LIMBS!!!...

Jimmy Kelly, owner of the fam
ous Village restaurant bearing his 
name, will celebrate his 40th year 
on Christmas Day as a restaura
teur ... Glamour Dorothy Lamour 
and the irrespressible Billie Burke 
are slated for a guest appearance 
on the Al Pearce show in the near 
future... With 96,686 people hav
ing seen “Suspicion” the first four 
days at the Radio City Music Hall, 
Alfred 
playing 
second

new term on January 
New York City Water 

giving notice that the 
supply is low . k .
York Times is preseijt-

Hitchcock’s 
to enormous 

week...

newest hit is 
crowds in its

I Look for Hollywood Premier writ
er, Harry Kronman, 
Towne to march to the altar before 
Christmas ... The Leow’s Metropoli
tan should make it a policy as to 
have more noted screen stars make 
personal appearance’s such as the 
recent visit of 
ner... William 
of CBS threw 
R. Murrow, its
respondent at the Waldorf-Astoria...

“Millions for Defense” over the

and Rosella

beautiful Lana Tur- 
S. Paley, President 
a party to Edward 
Chief European Cor-

The expose started by a maga
zine on Paul P. Rao, U. S. Assistant 
Attorney General in charge of Cus
toms has finally reached Attorney 
General Biddle who is investigating 
his activities. Rao’s removal from 
office is expected... • The China 
Clipper restaurant of Jersey City 
has christened a clipper for New 
York which settled at 791 Seventh 
Ave., N. Y. C..., Warner Bros. 
“They Died With Their Boots On” 
is making their second week stay 
at the Strand. The Ice Show at the 
Madison Square Garden opens this 
Friday evening ■ for a week ... Prof
essor Vytautas Bacevicius will be on 
air over WEAF-NBC on December 
4 at 12 noon.. The Laisve Radio 
Program is now being heard Thurs
days at 6:30 p. m. over WBYN...
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Antradienis, Gruodžio 2, 1941

(Tąsa)

Mes manėme, kad mums įteiks “Tic
ket^ (Gavęs “Ticket” turi atvykti į teis
mą), kad mus be pasigailėjimo nubaus, 
o gali būti net pasodys į elektros kėdę 
(kas juos ten žino Čikagoje!). Bet gi
gantas staiga nusikvatojo baisiu bosu ir 
tarė:

—Na, važiuokite. Ir kitą kartą atmin
kite, kad čia Čikaga, o ne New-Yorkas.

Mes skubiai sulindome į mašiną.
—Good-bye! — šūktelėjo pagyvėjęs se

nis Adamsas, kai mašina sujudėjo. — 
Good-bye, Mister Offiser! •

Atsakė mums tik neaiškus gaudimas.

* Į RAMŲJĮ VANDENYNĄ 
SKYRIUS 19.

Marko Tveno Gimtinėje
Kelionės pradžioje mes pervažiavome 

New-Yorko, Pensilvanijos, Ogajo, Mi
čigano, Indianos ir Illinois štatus. At
mintin įsiskverbė nesuskaitomų mies
čiukų pavadinimai, kur mes pusryčiavo
me, pietavome, ėjome į kiną ir nakvojo
me. Poukipsi, Hudsonas, Olbani, Troja, 
Obernas, Vaterloo, Eivonas, Fridonija, 
Eri, Sandurski, Tolido, Piorija, Spring- 
fildas.

Visuose šituose miesteliuose ir šimte 
kitų, čia neišvardintų, svarbiausioje 
aikštėje stovi paminklas pilietinio Šiau
rės Pietų karo kareivio. Tai labai ramūs 
paminklai, mažo ūgio ir visai nekaringi. 
Kažkur senojoje Europoje bronzinis ar
ba akmeninis karys būtinai mojuos kar
du arba lėks ant pašėlusio žirgpalaikio 
ir jau tikriausiai šauks ką nors panašų: 
“Pirmyn, stebuklingieji karžygiai!” Bet 
Amerikos miestelių paminklai visai be 
įkvėpimo. Stovi kareivėlis, tingiai rymo
damas ant šautuvo; ant pečių kuprinė 
užsegta pagal visas taisykles, galva nu
svirusi ant rankų, ir štai, štai nuožmusis 
negrų išlaisvinimo kovotojas ims ir už
snūs, užliūliuotas rudens tylos.

Šitie paminklai buvo įvežami iš Vokie
tijos. Jie visiškai vienodi ir vienas nuo 
kito skiriasi ne daugiau, kaip standarti
nis “Fordo” modelis nuo su pelenine 
“Fordo” ir todėl kaštuojančio puse dole
rio brangiau. Yra kareivėlių visai pigių, 
tokių mažų, kad juos galima būtų laiky
ti kambaryje; yra brangesnių, panašių į 
mūsų jau aprašytuosius; yra, jei taip ga
lima pasakyti, modeliai — liuksus, —ka
reivis, prie kurio kojų guli sviedinys. 
Apskritai, vokiečių prekes buvo visokių 
kainų, taip kad kiekvienas miestelis pa
sirinko sau paminklą sulig savo kiše- 
niaus. Tik palyginti neseniai amerikie
čiai šia prasme pasiliuosavo nuo užsie
nio priklausomybės ir, pagaliau, ėmė ga
minti metalinius ir akmeninius kareivė
lius savo rankomis ir iš savo medžiagos.

Be to, kiekvienas Amerikos miestelis, 
kurio gyventojai nenustojo įgimto pat
riotiškumo jausmo, turi dar to paties 
Šiaurės Pietų karo patranką ir nedidelę 
krūvelę sviedinių. Patranka ir sviediniai 
paprastai esti netoli nuo kareivėlio ir 
kartu tai sudaro karišką-istorinį mieste
lio skyrių. Dabartinė jo dalis mums jau 
pažįstama ir susideda iš automobilių į- 
monių, vaistinių, restoranų, magazinų, 
pigiųjų prekių ir kolonialinių -prekių 
krautuvių, priklausančių “Atlantic and 
Pacific” firmai. Šios kompanijos iškabų, 
raudonų su auksinėmis raidėmis, yra 
kiekviename mieste. Kompanijos krau
tuvės pastatytos vienu pavyzdžiu, ir ko
kiame šalies kampe beatsidurtų pirkėjas, 
jis visuomet žinos, kad “Atlantic and 
Pacific” magazine pipirai yra kairiaja
me pardavimo stale, vanilija — ant to
kios lentynos, o kokosai — ant tokios. 
Šis didingas vientipiškumas “Atlantic 
and Pacific” filmai teikia net tam tikrą 
nemirtingumą. Atrodo, kad žūstant mū
sų planetai paskutinieji žiburiai užgestų 
šitos “Atlantic and Pacific” kompanijos 
krautuvėse: taip uoliai ii’ atsidavusiai ji 
tarnauja vartotojui, suteikdama jam 
gausų ir visuomet šviežią kolonialinių 
prekių asortimentą, nuo bananų ligi ci
garečių ir cigarų, kaip tėviškės, taip ir 
importuotų tabakų.

Visą kelią mus lydėjo vienodai biaurus 
oras. Tik pirmą kelionės dieną švietė 
šaltoka, sustingusi saulė. Jau Bufale ėmė 
lyti. Klivlende lietus sustiprėjo, Detroi
te jis pavirto tikra bausme, o Čikagoje 
užėjo žvarbus šaltas vejas, kuris svaidė

skrybėles ir vos negesino elektros rekla
mų.

Netoli Čikagos, tarp lietaus ir rūkų 
mes išvydome niūrų Hery metalurgijos 
įmonių vaizdą. Metalurgija ir dargana 
drauge sudarė tokį ansamblį, jog nuo 
šalčio šiurpo oda. Ir tik kitą dieną ištrū
kus ir Čikagos, mes išvykdome žydrą 
dangų, kuriame vėjas smarkiai ir be ce
remonijų vaikė debesis.
- Kelias pasikeitė — ne pats kelias, bet 
visa, kas buvo aplink. Mes, pagaliau, 
pravažiavome pramoninguosius Rytus ir 
atsidūrėme Vidurio Vakaruose.

Yra trys tikri požymiai, iš kurių ame
rikiečiai neklystamai nustato, jog iš tik
rųjų prasidėjo tikrieji Vakarai. Resto
ranėlių ir vaistinių vitrinose išnyksta 
skelbimai, reklamuoją “Hot dog,” kas 
reiškia, “karštas šuo.”

“Karštas šuo” ne taip jau toli nuo pap
rasto šuns: tai karštos dešrelės. Visame 
pasaulyje visuomet sąmojingai kalba 
apie dešreles ir šunieną, bet tik Ameri
kos Rytuose šis juokas perėjo apyvokon, 
ir šuo pasidarė oficialus dešrelių vardas.

Vietoje “hot dog” restoranai ir vaisti
nės savo vitrinose išstatę plakatus, rek
lamuojančius grynai vakarietišką patie
kalą: “Bar-bikiu” — sandwich su kepta 
kiauliena. .

Paskiau, vietoje optimistiškųjų “Ali 
right” ir “Okay” Vakarų gyventojų pa
sikalbėjimuose girdėti nemažiau optimis
tiškas, bet grynai vietinis “you bet,” kas 
reiškia “einu lažybų,” bet vartojamas vi
suose gyvenimo atvejuose. Pavyzdžiui, 
jei jūs taip sau klausiate, ar bus skanus 
jūsų užsakytas pietų Nr. 3 patiekalas, 
maloniai besišypsodama mergaitė atsa- 
kvs:

—You bet! Einu lažybų!
Paskutinis, pats svarbiausias požymys 

— tai seni automobiliai, — net neseni, 
bet senoviški. Devyni šimtai dešimtų me
tų mašinose, plonais ratais, važinėja iš
tisos Vakarų gyventojų garbingos šei
mos. Senose ir aukštose Fordo kupė nes
kubėdami stumiasi fermeriai apsitaisę 
mėlynais overolais susiūtais baltais siū
lais. Didžiulės fermerių rankos stipriai 
laiko vairą. Kaškur kėblina negrų šei
ma. Priešakyje sėdi jaunas negras, gre
ta jo žmona. Užpakalinėje sėdynėje 
snaudžia žila uošvė, o jaunieji negriūkš
čiai nepaprastai smalsiai žiūrinėja mūsų 
geltoną new-yorkišką numerį. Šeima, 

' kaip matyt, važiuoja toli, nes prie maši
nos pririšta kibiras ir medinės kopėčios. 
Stačiaausiai ir ištysę asilėnai velka keliu 
kaimiškus vežimus ir platformas. Veži
kai taip pat apsivilkę overolais, važiuoja 
stovėdami. Per visą kelionę mes nė karto 
nematėme sėdinčio savo vežime asilėnų 
varytojo. Tai toksai stilius — stovėti ve
žime. Senoviškų “Fordų” vis daugėja. 
Jų kontūrai senos mados, truputį juo
kingi ir tuo pačiu metu jaudinanti. Juo
se jauti kažką garbingą. Jie kažkuo pri
mena patį senąjį Henry Fordą. Jie siau
ručiai, senučiukai, bet tuo pačiu kažkokį 
tvirti. Jie sukelia pasitikėjimą ir pagar-

Fordas drąsiai gali didžiuotis šiomis 
mašinomis. Joms jau dvidešimt ir dvide
šimt penkeri metai, o jos vis eina, veža, 
dirba, padorios, juodos karietos. Ir vi
suomet sutikdami ir pralenkdami seno
višką “T” modelį, mes nuoširdžiai 
džiaugdamiesi šaukėme:

—Štai vėl važiuoja senasai Henry!
Senasai Henry vos alsuoja, viskas ja

me virpa, iš brezentinės pastogės liko tik 
skarmalai, o iš atsarginio rato tik surū
dijęs lankas, bet senis juda, dirba savo 
darbą, mielas ir truputį komiškas auto
mobilių veteranas.

Mes Vakaruose važiavome nuo žiemos 
ir priartėjome.prie vasaros. Mes išlošė
me ne tik metų laiką, bet ir šaip laiko, 
— iš Atlanto juostos mes perėjome į 
centralinę ir tuo laimėjome visą valan
dą. Dabar New-Yorke dešimta valanda 
ryto, pas mus — tik devinta. Pakeliui į 
San-Franciską mes dar du kartu laikro
džius pasuksime atgal. Iš vakarinės juos
tos patenkame į kalnuotąją, o paskui — 
į Ramiojo vandenyno.

Trijų kelių kryžkelėje, priešais mažą 
iš lentų padarytą kavinę, skelbiančią 
kaip naujieną, kaičia parduodamas alus 
ne buteliuose, bet konservų dėžėse, sto
vėjo stulpas, prie kurio buvo prikaltos 
plačios rodyklės su miestų pavadinimais.

(Bus daugiau)

Iš Politinės Padangės

Marylando seimelyje ran
dasi naujas bilius, kad pakel
ti algas arba pensijas atitarna
vusiems teisėjams. Atitarnavu
sių teisėjų pensijos yra po 
$3,600. O bilius reikalauja, 
jeigu bus priimtas, $6,000 me
tinės pensijos.

Bile sveiko proto žmogus 
supras, kad $3,600 alga gali
ma puikiai gyventi. Bet kodėl 
valdininkėliai taip greit ir 
darbščiai šinkuoja žmonių pi
nigais sau ant labo ?

Metai atgal miesto darbi
ninkai išėjo keliais atvejais į 
streiką už geresnes gyvenimo 
sąlygas. Paprastų miesto dar
bininkų algos buvo nuo $13 
iki $22 į savaitę su gana ne
lygiomis valandomis. Atsitikus 
nepaprastiems įvykiams, kad 
ir viduryj nakties lieka pa
šaukti į darbą — ir nesvarbu 
koks bjaurus oras, kad ir šuo 
varomas neitų, o tu turi eiti ir 
dirbti, kad kitiems padarius 
smagumo.

Miesto valymo darbas yra 
gana sunkus ir bjaurus. Pele
nų rinkėjai turi dirbti bjauria
me ore. Išėjus miesto darbi
ninkams į streiką už menkus 
savo reikalavimus iš miesto 
ponų, miesto ponai su dideliu 
pasišventimu, su policijos bū
riais daužė streikierius. Polici
ja lydėjo skebų vežimus, gy
nė “taksų mokėtojus,” kaip 
jie tada vadinosi. Miestas bu
vo paverstas į mėšlyną — nors 
ir dabar ne ką švaresnis.

Bet valdininkėliai, būdami 
arčiau taksų mokėtojų kiše- 
niaus ir turėdami galią, nori 
pakelti algas išlepusiems ati
tarnavusiems teisėjams. Dar
bininke, kas tave taip puikiai 
aptarnaus, kada tu “pabaig
si” savo tarnystę ?

Todėl, draugai ir draugės, 
be jūsų pasidarbavimo, be jū
sų pageltas, LDS Pirmo Aps
kričio valdyba negalės viena 
įvykint skaitlingos konferenci
jos. Todėl mes kreipiamės į 
visas kuopas, kad vieningai 
pasidarbuotumėt atlikt reika
lingas pareigas, kad išrinkti 
visi delegatai dalyvautų kon
ferencijoj.

Aplaikiau iš Centro prane
šimą, kad LDS Centro sekre
torius J. Siurba dalyvaus mū
sų konferencijoj. Delegatai tu
rės progos susipažinti su Cent
ro veikėjais.

Kuopų valdybos būtinai tu
ri parūpinti delegatam kuopų 
raportus ir mandatus. Visuo
met konferencija to reikalau
ja.

F. J. Repšys,
LDS 1-mo Apskr. Sekr.

Aliquippa, Pa.
Mirė Stasė Karčauskienė, 

gerai žinoma Pittsburgho apy
linkėje. Buvo linksmo būdo 
moteriškė, su visais gražiais 
sugyveno. Paliko nuliūdime 
vyrą Praną ir sūnų Praną. 
Draugė buvo narė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 147 
kuopos ir tenai darbavosi, 
kiek aplinkybės vėlino.

Velionė palaidota lapkričio 
24 d. Mt. Oliver kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo gražus 
būrelis draugų ir draugių, Ali
quippa ir Ambridge LDS kuo
pos narių.

Velionė iš Lietuvos paėjo iŠ 
Kauno redybos, Kuršėnų vals
čiaus, Gaudučių kaimo, Šiau
lių apskričio.

Drauge, ilsėkis ramiai Ame
rikos žemelėje.

Laidotuvėse Dalyvavęs.

Roma. — Italų fašistų 
laikraštis “Stampa” rašo, 
kad ir Franci jos “nepri
klausomoji” dalis prisidė- 
sianti prie fašistinės sutar
ties — Vokietijos, Italijos, 
Japonijos ir dešimties kitų 
kraštų (nacių lekajų) — 
prieš Komunistų Interna
cionalą, tikrumoje prieš So
vietų Sąjungą ir visas de
mokratines šalis.

Marylando g u b ernatorius 
O’Connor yra katalikas, bet 
gana pažangus žmogus. 25 
lapkr. O’Connor pasakė anti
fašistinę prakalbą Chamber of 
Commerce susirinkime. Jis nu
rodė, kaip fašistai kiša savo 
žvėriškus nagus į kiekvieną 
žmonių gyvenimo būtybę. 
Taipgi gubernatorius nurodė, 
kad jis deda visas pastangas, 
kad Marylando fabrikai būtų 
aprūpinti žalia medžiaga ir 
kad Marylando gaminti orlai
viai prisidės prie sunaikinimo 
fašistinio barbarizmo pasauly
je.

Kiek laiko tam atgal neku- 
rie “žymūs” Baltimorės pilie
čiai reikalavo gubernatoriaus, 
kad būt suvaržytas komunisti
nis judėjimas. Tai gubernato
rius gana storai atrėžė “žy
miems” piliečiams, kad komu
nistai yra piliečiai ir jie turi 
lygią teisę naudotis lygiomis 
piliečių teisėmis.

J. Balsys.

L.D.S. Pirmo Apskričio 
Reikalai

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Pirmo Apskričio 
konferencija įvyks gruodžio 
14 dieną, 1941 m., 10:30 vai. 
ryte, 376 Broadway, So. Bos
ton, Mass. Laiškai kuopom su 
užkvietimais išsiuntinėti. Bet 
ar kuopos išpildys, ar atsilieps 
ant minėtų pakvietimų, tai pri
klausys nuo kuopų valdybų ir 
narių.

Aš manau, kad kiekvienas 
kuopos valdybos narys ir abel- 
nai visi LDS nariai privalėtų 
pasirūpint, kad kiekviena kuo
pa skaitlingai prisiųstų dele
gatų į konferenciją, šią kon
ferenciją turime dvigubai pa
didinti, negu kad buvo perei
tais metais. Daug randasi 
svarbių klausimų, ypatingai 
vajaus reikaluose, kuriuos de
legatai suras būdą, išris, kaip 
paspartinti vajųr

Dar daug kuopų yra neužsi
mokėjusių metinių duoklių į 
apskritį. Kuopos, norinčios 
priklausyt prie LDS Pirmo 
Apskričio, moįca 5 centus nuo 
kiekvieno nario. Įstojimo ne
moka. \

Minersville, Pa.
Tai Bus Kaipo Signalas!

Lapkričio 18 d. išėjus su 
“Laisvės” ir kitais svarbes
niais reikalais, užsukau ir pas 
senelį veteraną Jurgį Kupčins
ką pasikalbėti. Kaip porą sa
vaičių atgal jį aplankęs bu
vau, tai tada jis truputį ne
smagiai jautėsi, nes žiemos 
laike tai atsiliepė anglies ka
syklų sunkaus darbo išdavas 
—ramatiznos kankina,—gelia 
kojas ir net priverčia tankiai 
ir lovoj pagulėti iki praeina. 
Tai ir nestebėtina, kada mūsų 
pažangus senelis jau baigia ar 
pabaigė 7-tą X atžymėti savo 
pragyvento laiko, o didžiu
moj nuo 18 metų amžiaus šioj 
šalyj prie sunkaus darbo ang
lies kasykloj.

Na, ir šiandien jį radau toj 
pačioj padėtyje — nė sveikas, 
nė pilnai sergantis. Bet kada 
žmogui kojas gelia, tai ir ne
gali daug vaikščioti.

Labai jie buvo patenkinti 
mano atsilankymu. Rimtai ir 
svarbiai pasikalbėjome apie 
visus pasaulinius bėgančius! 
nuotikius, kaip nudažė visą 
Europos sausžemį nekaltu 
žmonių krauju, tas pasiutusio 
Hitlerio barbariškas fašizmas! 
Ir nežinia kada jam bus ga
las, o žmonijai laisvė ir lygy
bė per visą žemės kamuolį . ..

Šitaip mums apibudinus bė
gamus reikalus, senelis vetera
nas, be jokio pesimizmo, be 
nusiminimo, viltį savo pareiš
kė, kad visa ateitis žmonijos 
paliuosavimo glūdi Sovietų 
Sąjungos spėkoj nušluoti fa
šizmą, Raudonosios Armijos 
gabumuj ir atsidavimui dėl 
visos žmonijos paliuosavimo iš 
kruvino barbarizmo! Štai, sa
ko, mūsų dienraščiui “Laisvei” 
atnaujinimas p r e n umeratos 
ateinantiems metams. O šita 
dešimts - dolerinė, Sovietų Są
jungos Raudonosios Armijos 
karžygiams medikalei pagel- 
bai! Na, ir kodėl minersvillie- 
čiai nedaro jokios rinkliavos, 
tokiam brangiam tikslui? Jau 
jeigu nesurengia kokio paren
gimo, tai galėtų pereit per 
stubas pakolektuoti. Tai gė
da, sako, šitaip apsileisti to
kiam svarbiam momente.

Ir ištikrųjų gėda, kad to
kiam progresyviam miestuky, 
kur pirmiau sudėdavo svar
biems reikalams gana stam
bias aukas ir be jokio sunku
mo, dabai' viskas užmigę, ro
dos, kad jau niekas nemano 
toliau gyventi ir nesirūpina 
geresne ateičia. Juk šiandieni
nis momentas mums vaizduoja 
gyvybę ar mirtį politiniai.

Tai argi nedaro gėdą šitas 
70 metų amžiaus senelis, jau
nesniems, kuriems ateitis pri
klauso? Pabuskit iš apsnūdi
mo, minersvilliečiai!

J. Ramanauskas.

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

BEATRICE
17 jewels . . . $2975

DEAN
15 jewels . . . $2475

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $2975

PATRICIA
17 jewels . . . $247*

Robert Lipton
»» GIFT Mra

701 Grand St
Brooklyn, N. Y.

This yea

V WIT

Apart kitko didelis pasirinkimas renginių daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

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 E. 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 JO\ANA 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; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veįdo, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite •ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

. Tel.: EVergreen 8-980B

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 30. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido sekamą pranešima:
Mūsų kariuomenė naktį lapkr. 29 į 30 d. visais fron

tais vedė mūšius su priešu.
Pirm kelių dienų, mūsų kariuomenė, po įtūžusių kau

tynių, apleido miestelį Tichviną.
Viena iš mūsų kariuomenės daliu, veikdama viename 

sektoriuje vakarinio fronto, per dieną sunaikino 15 vo
kiečių tankų, 10 šarvuotų automobilių, 55 trokus su amu
nicija, 15 kulkasvaidžių, tris apkasų patrankas ir 11 ka- 
nuolių.

Vienoje fronto dalyje mūsų kareiviai sudaužė 20 prie
šo trokų ir sunaikino batalioną jo kariuomenės.

Raudonarmiečių vienetas, komanduojamas Liulišenko, 
vienoje dalyje vakarinio fronto, sunaikino 15 vokiečių 
tankų, 6 kanuoles, 12 kulkasvaidžių ir užmušė apie 1,600 
priešo oficierių ir kareivių.

Lapkr. 29 d. buvo sunaikinta 20 vokiečių orlaivių. So
vietai prarado 8 orlaivius.

LAISVE Penktas puslapis

g’C,

gerbiamos pir-

Baltimore, Md

I

Ma- 
buvo 

net ir

buvo suaukota
ūkininkus. Au-

J. Del- 
dvi di

damas jiems dukterį. Adelė 
Valickas yra buvusi Adelė 
Bimba. Tėvai linksmus sulau
kę dukters. Linkiu mergaitei 
sveikai augti.

Kčis link “Laisvės” vajaus. 
Kaip ir kitais vajais, vajinin- 
kui prisieina daugiausia nu
kentėti. Užeini visokių žmo
nių. Jam bandai teisingai aiš
kinti “Laisvės” poziciją, o jis 
išverčia augštyn kojom ir 
plūsta, keikia. Tai žmonės, 
kuriuos Butkus-Strazdas yra 
suvedžioję.

Hitleriečiai Išžudė 52,- Francuos Jūreiviai Ky- 
000 Žmonių Kijeve per la prieš Savo Komandų,

Kelias Dienas Pritaria Sovietam

Amerikos kariuomenės majo- 
ras-generolas John N. Greely, 
kuris vadovaus militarinei mi
sijai, siunčiamai į Sovietų Są
jungų. Misiją siunčia prezi
dentas Rooseveltas.

jus mūsų broliams, kariaujan
tiems su viso svieto prakeik
tuoju Hitleriu, Mussoliniu, fa
šizmu.”

Draugo Klimo labai geras 
patarimas. Bandysime, drau- 

jūsų patarimą išpildyti.
J. Mątačiunas.

London. — Sovietų radi
jas pranešė lapkr. 29 d., jog 
vokiečiai Kijeve; Ukrainos 
sostinėje, per kelias pasku
tines dienas išžudė 52,000 
civilių gyventojų, vyrų, mo
terų ir vaikų. Naciai siste- 
matiškai skerdžia visus 
tuos ukrainus ir rusus, ku
rie parodė ištikimybę So
vietų valdžiai, kaip sako ru
sai, kuriem pavyko pabėgt 
nuo hitleriečių iš Kijevo:
VISAS GRAŽIAS MOTE-

Paterson, N. J
Vidur- 
jūrei-

Los Angeles, Calif, 
liuose kariniuose 
Franci jos laivuose 
žemio Jūroje sukilo 
viai prieš savo komandą,
kaip sakė John B. Hughes 
per KHJ radijo stotį, pa
duodamas žinias iš Laisvų
jų Francūzų šaltinių:

“Francūzų jūreiviai entu
ziastiškai pritaria rusams. 
Kai Rusija įstojo kovon iš
vien su Anglija prieš Hitle
rį, nuo to laiko Francijos

Patersono Naujienos
Ateinančiais metais bus rin

kimas dažų unijos lokalo 1933 
viršininkų. Atsibus baigiant 
kovo mėnesį. Svarbu visiems 
unijos nariams iš anksto pri
sirengti tiems rinkimams. Jei
gu mes norėsime, kad unija 
būtų stipresnė ir geriau pa
tarnautų, tai turėsime išrinkti 
gerus viršininkus.

Mudu su J. Bimba aplankė
me senus draugus Kerševičius. 
Jie mudu pavaišino. Drg. Ker
ševičius sako: “Well, aš ma
nau, kad jūsų misija tai už 
‘Laisvę’ gauti prenumeratą.
Šia jums 7 doleriai. • Tai bus 
šeši doleriai už ‘Laisvę’, o vie
ną dolerį Apšvietos Fondan 
aukoju.”

Traukiame toliau. Atvažiuo
jame į Clifton, N. J., pas drg. 
P. Dennis. Iššokame, iš karie
tos, pasisveikiname. Dennis 
klausia: “Nu, o kas čia jus at
nešė, ar su reikalu ?” 
jam sakome: “Jes, su 
1U.”

“Jeigu taip, tai gal 
minsiu”, sako draugas, 
septyni rubliai—šeši
bus už ‘Laisvę’, o vienas 
lis Apšvietos Fondan.”

Dar drg. J. Bimba aukojo 
vieną dolerį Apšvietos Fondui.

Lyros Choro Darbuotė
Lapkričio 23 d. įvyko Lyros 

Choro surengtas bankietas 
Lietuvių svetainėje. Bankietas 
buvo netikėtai gerai pasek
mingas. Bankiete buvo daug 
žmonių, o paskiau dar daug 
atėjo į šokius. Tikimasi, kad 
buvo apie 300 žmonių, 
žoji Lietuvių svetainė 
per maža, sunku buvo 
apsisukti.

Vakarienė taip gerai 
pagaminta, kad žmonės 
ganedinti, pakilusioj
linksminosi iki vėlumai, 
gyrė vakarienę 
kad kada nors pavasarį 
būtų surengta kitas toks sma
gus bankietas.

Didžiausia garbė 
draugėms moterims,
dirbo anksti iš ryto iki vėlu
mai dėl prirėngimo tos pui
kios vakarienės. Moterims vi
sada tenka sunkioji dalis pa
rengimų darbo ir visada jos 
jį atlieka be jokio rugojimo

buvo 
už- 

dvasioj 
Visi

ir reikalavo, 
vėl

Mes 
reika-

aš at- 
“šia 

rubliai 
rub-

KIS NACIAI VARO Į jūreiviai kur kas labiau de-
PROSTITUCIJOS NAMUS r -y ~

priguli 
kurios

sime visuomenei naudingą dar- 
yra 

mūsų. O jūs turėsite išnykti 
save išeikvoję.

Choro susirinkime lapkričio 
22 d. nutarta pasiųsti delega
tus į Meno Sąjungos šaukia
mą chorvedžių ir chorų val
dybų suvažiavimą 7 d. gruo
džio Brooklyne. Chorvedis 
yra ne lietuvis ir neturi laiko, 
tai vargiai galės važiuoti. Bet 
važiuos šie draugai: A. že
maitis, Ida Balsys, L. Bartu- 
liūtė ir Ch. Ješkauckutis.

kitiems. Didesnės pinigų su
mos sukeltos mūsų judėjimui bą su vilčia, kad ateitis 
visados moterų darbu ir triū
su. Ne visi kietagalviai vy
rai tą supranta ir įvertina. 
Draugės moterys turi būt ger
biamos mūsų judėjime labiau 
negu jos buvo 
miau.

Dalis maisto 
per lietuviškus
kavo šie ūkininkai: 
tuva iš Arbutes, Md 
deles antis; J. Deltuva, Hano
ver, Md., vieną vištą; P. Ku
činskas—dvi antis; Gailiūnai 
—antį; Pužaičiai—didelę viš
tą. Varde choro, tariu ačiū vi
siems aukavusiems, dirbu
siems arba kuomi nors prisi- 
dėjusiems prie pasekmingo 
bankieto.

Chorą palaikyti reikia daug 
pastangų ir pinigų, bet pa
stangomis choro narių visos 
skerspainės pergalimos. Cho
ras yra jaunas amžiuje ir jau
nas nariais, kurie nėra buvę 
chore pirmiau. Senesnieji na
riai taipgi jau senai yra dai
navę chore. Bet visi, kaip vie
nas, atlieka savo pareigas ir 
dainuoja gan gražiai.

Dabar choras rengiasi prie 
surengimo operetės “Apsiga
vo.” Visai nėra abejonės, kad 
choras atliks savo pareigas.

Šičia reikia priminti fašis
tams, kad jūsų plūdimai neša 
mums naudą. Juo jūs dau
giau plūstatės, tuo daugiau 
žmonės mus remia. Mes dirb-

Drg. P. Kuprūnas labai ser
ga. Didelė nelaimė patiko 
mūsų progresyviską judėjimą. 
Nelaiminga mirtis ištraukė du 
darbščiu draugus iš gyvųjų 
tarpe, o dabar kitas draugas 
labai susirgo. Linkėtina drg. 
P. Kuprūnui greit pasveikti ir 
vėl sugrįžti į veikimą.

J. Balsys.

i 
I

JAU SKAITĖTE
14 ... Šimtų ... 14

Tai yra juokų knyga, pirma Lie
tuvių kalboje su tiek daug juokų. 
14 Šimtų 14 įvairių įvairiausių juo
kų, ir 80 visokių patarimų, eilėraš
čių ir linksmų dainelių.

Nedaug bus išleista, nes ant vis
ko pakilo kainos; labai daug kai
nuoja spausdinimas.

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

Telefonas Harrison 6-0786.
Knygos kaina $1.50.

KĮ

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker 

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

■P

Vieną gražų nedėldienį nu
einu pas draugą S. Vilką. Aš 
pabarškinu duris ir išgirstu, 
“Komin!” Aš vidun. “Good 
morning”, sakau, “šia tau, 
brolau, dešimts dolerių”, sa
ko Vilkas, “tai bus nuo mūsų 
seno pažįstamo draugo W. Kli
mo, farmerio iš Branchville, 
N. J. šeši doleriai bus už 

keturius dolerius 
Sovietų medikalei

BRIDGEPORT, CONN
Apsivedė J. Balkūnas 

Jean Marčinskaite. 
įvyko lapkričio 20 
ėmė šv. Kazimiero 
je. Jaunavedžiams
go, gražaus ir linksmo gyve
nimo.

“Honey Moon” jaunave
džiai praleidžia Cuboje.

su
Vedybos 

d. šliuba 
bažnyčio- 
linkiu il-

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

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

monstruoja prieš savo ko-

ciams), negu pirmiau, kada

e

h
i

laldotuvet
M

the
5

, Brooklyn |

Ap-

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

of 
consumed off

ARDOLINO 
Brooklyn, N.

‘Laisvę’, o 
jis aukoja 
pagelbai.”

“O dar 
sako,
linga Sovietams greita medi
kai ė pagelba, tai jūs Paterso- 
ne surengkite vakarienę, o aš 
aukosiu du paršu ar veršį su
kėlimui finansų, kad pagelbė-

tne viskas”, Klimas 
kadangi dabar reika- F. W. Shalins

(SIIALINŠKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Ne per seniai “garnys” ap
lankė F. A. Valickus, palik-

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET
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Vokiečiai pradėjo daryt mandierius (palankius na
kratas kiekviename name.
Jie ima sau viską, kas tik'^^ Anglija kariavo

) pries Hitlerį.’
Vichy Francijos valdžia, 

todėl, stengiasi “apvalyt” 
savo laivyną ir jo oficierįais 
paskyrė tik tokius, kurie 
yra ištikimi naciams, ir jų j 
agentams, Petainūi ir Dar- 
lanui.

turi bent kiek vertės. Visas 
gražias moteris jie tempia 
į paleistuvystės namus. Ku
rios nesutinka eit į prosti
tucijos namus ar pasiprie
šina, tokias jie sušaudo. 
Daugelis moterų, todėl, pa
čios nusižudė.”

MASKVAI TEBEGRĘSIA 
PAVOJUS

Sovietų padėtis Maskvos 
fronte abelnai sustiprėjo, 
bet pavojus miestui vis grę- 
sia. Kai 
pasivaro 
Sovietinė 
paliovos 
juos.

AMERIKA PASIRUOŠUS; 
DABAR ŽODIS PRI
KLAUSO JAPONIJAI

Skelbkitčs savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

$

kur vokiečiai dar 
artyn Maskvos.
kariuomenė be 
kontr - atakuoja

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Lapkričio 28-tą įvyko Moterų

švietos Kliubo mėnesinis susirinki
mas, kur buvo daug kalbėta apie tai 
kaip sėkmingai suruošti prakalbas, 
kuriose kalbės drg. S. Sasna iŠ New 
Yopjco. Prieš prakalbas bus koncer
tinė programa. Dainuos Moterų 
Kliubo dainininkių grupė; mergaitės 
Grušiūtės šoks klasiškus šokius ir 
dainuos jaunas solistas Peter Zinko. 
Prakalbos ir koncertas įvyks gruo
džio (Dec.) 5 d., prasidės 7 vai. va
kare, Liet. Taut. Namo apatinėje 
salėje. įžanga nemokamai. (283-4)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62-ros kuopos susirinkimas 

įvyks Dec. 4 d., 1941, naujai ištai
sytam name, Strand Hall,1 ant 376 
W. Broadway, So. Boston, kaip 8 
vai. vak. Ateikite visi užsimokėti šių 
metų duokles ir išrinkti naują val
dybą ateinantiems metams. — J. S.

(283-4)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks gruo
džio 3 dieną, 1941, A. Rupšių svetai
nėje, Wood Ave. ir 16 St., Linden, 
N. J. Draugai ir draugės, visi pri
valote dalyvauti, nes turėsimo rink
ti valdybą ateinantiems metams. 
Taipgi yra daug ir kitų svarbių rei
kalų aptarimui. — A. Vertelienė.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kuopos metinis susirin

kimas įvyks penktadienį, gruodžio 5 
d., 1941, A. Rupšiu svetainėje, Wood 
Ave., ir 16 St., Linden, N. J. Visi 
draugai ir draugės būtinai turite 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. Taipgi bus naujos 
valdybos rinkimas ateinantiems me
tams. A. Vertelienė.

(283-4)

CONNECTICUT VALSTIJOJ
Pranešimas Connecticut Valstijos 

Lietuviams. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas Skelbiamas per Lie
tuvių Radio Programą iš stoties 
WNBC, New Britain, Conn., 1380 
ant jūsų radio. — J. Didjun.

(281-283)

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDE KRAETEVE

valdžiai, 
daugiau

Amerika 
tolimesnės

Washington, D. C.—Ame 
rikos nota ir reikalavimai 
įteikti Japonijos 
Amerikos valdžia 
nedarysianti jokių nusilei 
dimų Japonijai, 
netoleruosianti
japonų ekspansijos Azijoje. 
Dabar tik klausimas, ką pa
sakys Japonijos imperialis
tinė valdžia.

Prezidentas Rooseveltas 
išvyko į Warm Springs, 
Ga., poilsiui. Bet prieš iš- 
vyksiant, atlaikė kabineto 
susirinkimą, tarėsi su karo 
sekretorium Stimson ir lai
vyno sekretorium Knox.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė spaudai, kad jis 
bus pasiryžęs bile minutę 
grįžti į Washingtoną, jeigu 
susidarytų tikras krizis A- 
merikos santikiuose su Ja
ponija.

Raudoni Lakūnai Smar
kiai Smogė Naciam

Maskva. Sovietų orlaiviai, 
bombarduodami nacius nuo 
šiaurės iki Juodosios Jūros, 
sunaikino du pulkus nacių 
pėstininkų, 83 tankus, 650 
trokų su pėstininkais ir 200 
kitų vežimų.

SOVIETAI PRISTATO 
TURKIJAI ŽIBALO

Istanbul, Turkija. — Ke
turi dideli žibaliniai Sovie
tų laivai atgabeno Turkijai 
28,000 tonų žibalo ir tepa
mojo aliejaus. Juos atlydė
jo devyni kariniai Sovietų 
laivai. — Tai parado, kad 
Sovietų laivai gali plačiai 
veikt Juodojoj Jūroj, nepai
sant nacių.

OII
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| Joseph Zeidat, Sat)
I 411 Grand St., Brooklyr

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
n sudarau su ame- 
K rikoniškais. Rei- 

kalui esant ir 
K p a d i dinų tokio 

dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

r f ,;X

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7171)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 436 
Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

ALEXANDER
436 Graham Avenue

NOTARY
PUBLIC

nemoka- 
miesto.

Telephone 
’agg 2-5043

6
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CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėšio 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,

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4119

5

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA 1TIENE IR SŪNAI

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THt BAKUS'
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
AUNIBM 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, Stolle* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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



Mtas puslapis LAtSVfi

Iš Liaudies Teatro Parengimo syk j

Visai

L.D.S. 1 Kuopos Nariam

K.

Mirė Lietuviai

kiekvie-Maspetli, LI
Bus

siūlė

Lie. No. L1080

virtų ir žalių.

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARSČIAI.

žuvėjas 
girtu ok- 
(Juozas

Petras
Jotaus, 
rolėje, 

situacija 
vietoj

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

vakarienė, 
kambarys,

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

kuopa buvo išrinkusi 
j New

Vandenyne! Ar Ja- 
klausys Amerikos? 
jei ji neklausys? Ar 
eis kariauti prieš Ja-

N. Y. valstijos farmeriai 
gauna po $2.81 per šimtasvorį 
pieno.

kuopos • valdybą 
metams.
raportas
baliaus.

Padekavones Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brobklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

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

skaitlin-
Atsiveskite ir naujų 

įrašyti į L.D.S.
Kp. užr. Seki

P-n as Hawkes, J. V. Vaiz
bos Buto prezidentas, 
registruoti visus pikietininkus.

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai.

t .

dieną iki vėlai.

būti neutra-

JOHNSON’S

RED CROSS
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRA 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

BARZDA, Savininkas
“Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.*

Puikūs lietuviško namų darbo 
kiibasai ir kepta paršiena.

PRISTATOME I NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO 
Peni 

Visada yra

TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Nok Žinioj
Vienysime Lietuvius, Remsime Vyriausybe, Kovosime už 

Išlaisvinimą Tėvų Žemes Lietuvos
Kultūringas Vakarėlis Brooklyno ir Apylinkės Lietuviu Konfe

scenoj, 
malonau

Vėles- 
sudainavo 
Benj. Go- 
Florian”, 

“L’Amour 
“Estrelli-

Gavotte”, L.

Lapkričio 28 d., vakare,
puošnioj Ridgewood’o Maso
nic Temple salėje įvyko mūs 
dviejų jaunų menininkių— 
Klimaitės ir Žilinskaitės—tik
rai kultūringas dainų-muzikos 
vakarėlis.

Programos turiniu ir artis
tišku jos atlikimu, klausovai 
buvo daugiau negu patenkinti, 
—karštai jie sveikino artistes. 
Matomai, klausovai nesitikėjo, 
kad šios jšaunos menininkės 
bus tiek rūpestingai prisiren
gusios ir duos, kaip anglai sa
ko, money’s worth. Jos ištesė/ 
jo!

Pirmoji pasirodė 
Aldona Klimaitė,
koloratūro soprano savininkė. 
Pirmuoju išėjimu ji sudainavo 
George F. Handel’io “Care 
Selve,” W. A. Mozarto “De 
Veilchen”, Johannes Brahmso 
“Below in the Walley” ir Ve- 
racini’o “Pastoral, 
niuose išėjimuose ji 
sekamus kūrinius: 
dard “Chanson de 
Cecile Chaminade 
Captif”, M. Ponce 
ta”, D. Pooer’io
Beach “I Shall Be Brave,” A. 
Pagannuci’o “The Cuckoo
Clock”, Winter Watts’o “The 
Little Shepherd’s Song”,
“The Last Rose of Summer,”
“Gėlės iš šieno” C 
eto Kazio Binkio, muz. V. Ja- 
kubėno), M. Petrausko “Ty
liai Nemunėlis teka”, J. Gruo
džio “Burtai”, St. Šimkaus 
“Tylumą” ir “Oi, greičiau, 
greičiau.”

A. Klimaitės žavingąjį bal
są lydėjo pijanu komp. Bronė 
Šalinaitė. Klausovai jas aud
ringai sveikino.

Antrąja programos dalyve 
buvo Aldona Žilinskaitė, pija- 
nistė. Ji pijano recitacijoje 
klausovams davė šiuos kūri
nius: Mozart’o 8-ją sonatą, 
Schumann’© “žiemą”, Chopi- 
n’o preliudą iš op. 28, A. Jen- 
sen’o “Etude Op. 32”, Schu- 
bert’o op. 90 nr. 4, C. Chami
nade “Toccata”, Palmgren’o 
“Gegužės Naktis”, Debussy ir 
Rubinstein’o vieną kitą kūrinį.

Šios mūs jaunos menininkės 
padarė gilų įspūdį į klauso- 
vus, kurių buvo virš pora šim
tų. Rep.

rencija, Jos Eiga, Jos Tarimai 
Iš Jos Įspūdžiai

Antradienis, .Gruodžio 2, 194T 
.. . '-.'-.M B 

scenoje neišeidavo, taip šį 
į neišėjo gerai policisto ir 

detektyvo rolės. Neturime 
toms rolėms artistų.

Vienoje pertraukoje D. M. 
Šolomskas pasakė labai gerą 
prakalbėlę apie baisųjį karą. 
Pabaigoje tinkamai paagitavo 
už Lietuvių Meno Sąjungą ir 
prašė publikos aukų parėmi
mui Sąjungos veiklos ir publi
ka sumetė tam tikslui $40.55. 
Vėlesnėj laidoj tilps aukavu
sių pavardės.

Po perstatymo ėjo šokiai 
prie Jurgio Kazakevičiaus 
garsių garsų orkestros.

Rep.

giama kūdikis, Liudvisė su
grįžta, neranda kūdikio, tebe- 
atranda ten Jotą, bet paskui 
niekas Joto nekvoČia, neleid
žia per “third degree.’ 
nenaturališka situacija.

Bet, žinoma, šiame veikale 
ne viena tokia keista, nenatu
rališka situacija buvo, čia jau 
kaltė veikalo autorės, kuri, 
matyt, ne -per daugiausia nu
simano apie dramas.

Mano supratimu, visai pagir
tinai savo nelengvą rolę atliko 
jauna Nelė Juškaitė. Ji buvo 
ta pavogtoji Laimutė, apie 
kurią visas veikalas sukurtas.

Nežinau, kaip kitiems, bet 
man atrodė, kad Jurgis Kli
mas Graboriaus rolėje lošė 
gerai. Nors, tiesa, ton vieton 
Įkišimas graboriaus iš baisios 
tragedijos padarė farsą, su
gadino visą situaciją, bet ir 
vėl, žinoma, čia autorės kaltė, 
o ne artisto.

Labai gerai, aš manau, lošė 
Ona Repsevičiutė, suviltos, iš
dykėlio Prano prigautos tar
naitės Jievos rolėje. Berods 
man pirmu sykiu teko matyti 
lošiant J. Stankaitienę. šiame 
veikale ji buvo žuvėjo sesuo 
Rožė. Nenoriu, kad kas saky
tų, “tu broli, visus giri ir giri”, 
tačiau Stankaitienei reikia ati
duoti pilnas kreditas už gerą 
suvaidinimą tos sunkios rolės.

Kitos visos rolės buvo men
kesnės, ir, kiek aš galiu spręs
ti, išėjo vidutiniai. Tarnaitės 
Zosytės rolėje lošė Helena 
Rinkevičiūtė, kuri turi talento 
ir galės išaugti į puikią artis
tę. Albertas Navickas buvo 
tarno Jonuko rolėje; pono Ed
mondo rolė teko Povilui Ven
tai, taipgi jis lošė sargo ir po
licisto rolę. Kaip niekados mū-

L.D.S. 1 kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, gruodžio 4 dieną, Lai
svės Svetainėje, 419 Lorimer 
Str. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Nariai, dalyvaukite kuo 
skaitlingiausia šiame susirinki
me, nes turėsime išsirinkti 

sekantiems
Taipgi bus išduotas 

iš atsibuvusio kuopos

Paimkime Lietuvos reikalus. 
Kiek jie prirašė apie Lietuvą, 
kai ten buvo tarybinė santvar
ka. Sakė, kad ten šimtais lie
tuviai sušaudyti. Bet pasirodė 
netiesa. 'Pavyzdžiui, jie rašė, 
kad sovietai sušaudė brook- 
lyniečius, kurie buvo Lietuvo
je. Bet paskui visi tie sušau
dyti brooklyniečiai atgijo!

Gi prieš Hitlerio gaujas jie 
nieko nesako, nieko neranda. 
O ten Lietuvoje šiandien siau
čia teroras. Aš jau neimsiu 
pranešimų iš laikraščių, kaip 
“Laisvė”. Bet aš paimsiu 
“New York Timesą”. Ten ne
seniai buvo pranešta ir aš tą 
pranešimą rodžiau Vižlanskui 
ir kitiems, kad Lietuvoje yra 
nacių sušaudyta keturi tūks
tančiai žmonių, kad gal apie 
10,000 lietuvių ištremta į Vo
kietiją Mūsų tikslas yra pa
kelti balsą prieš šitą nacių te
rorą Lietuvoje. Mūsų tikslas 
prisidėti prie kovos prieš na
cizmą. štai kam mes susirin
kome. štai kam šita konferen
cija sušaukta.

(Rytoj bus daugiau)

Kiek blogos valios žmonės 
dėjo pastangų Brook lyno ir 
apylinkės lietuvių konferenci
jai pakenkti, užduoti smūgį, 
bet veikiausia ir jie patys da
bar mato, kad jų tos pastan
gos jokio tikslo nepasiekė. 
Konferencija įvyko sekmadie
nį Brooklyno Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėje. Ir tai 
buvo didelė, entuziastiška 
konferencija. Konferencija su
sidėjo iš 102 delegatų, atsto
vavo 35 organizacijas su 4,100 
narių.

Tai jau,gana seniai šita apy
linkė beturėjo tokią skaitlingą 
ir skaitlingai atstovaujančią 
lietuvių konferenciją. Ją boi
kotavo, jai koją kišo, prieš ją 
neleistinomis priemonėmis ko
vojo pigūs orakulai iš “Kelei
vio”, “Naujosios Gadynės”, 
“Amerikos” ir “Vienybės”. O 
ši konferencija, kaip jau mū
sų dienraščio skaitytojams ži
noma, buvo šaukiama kovai 
prieš kruvinąjį nacizmą.

Dabar aš noriu trumpais 
bruožais apibudinti konferen
cijos eigą, tarimus ir disku
sijas.

Advokatas Vižlanskas, kon-
> pirminin

kas, atidarė konferenciją. Štai 
kas apie tą jauną vyrą reikia 
pasakyti. Tai politiniai susi
pratęs, drąsus vyras. Jis kie
tai susirišęs su lietuviais ir 
nori jiems nuoširdžiai patar
nauti. Labai puikiai kalba lie
tuviškai. Jo neišgąsdino kon
ferencijos priešų atakos ir 
plūdimasis. Vižlanskui jo pro
fesija nekenkia būti visuome- 

'nininku. Ko, žinoma, negali- 
1 ma pasakyti apie visus kitus 
lietuviškus profesionalus Broo- 
klyne. <»

Adv. Vižlanskas sako: La
bai širdingai dėkui delega
tams, kurie esate organizacijų 
išrinkti ir kurie dalyvaujate 
šioje konferencijoj. Taipgi la
bai dėkui draugijoms, kurios 
jus išrinko. Mes brooklynie- 
čiai- visuomet didžiuojamės 
pradedą visus didelius visuo
meniškus darbus, bet šį sykį 
ta garbė teko Chicagai. Ten 
dar rugpjūčio mėnesį buvo su
šaukta panaši konferencija ir 
pradėtas darbas. Mes turime 
pasirodyti, kad mes nesame 
paskutiniai šioje kovoje.

Paskui jis perstato konfe
rencijos šaukimo sekretorių V. 
Michelsoną plačiau paaiškinti 
konferencijos tikslus.

Michelsonas, puikiai žino
mas Brooklyno ir apylinkės 
lietuviams veikėjas, buvęs rub- 
siuvėjų unijos lokalo 54 biznio 
agentas, pasakė: Mes šios 
konferencijos inicijatoriai ga: 
vome nuo tūlų žmonių niekin
ti ir plūsti. Gavom niekinti ir 
plūsti nuo tautininkų ir sklo- 
kininkų su socialistais. Neste
bėtina, kad mus plūdo tauti
ninkai, bet nuo socialistų dau
giausia gavome. Mes manome, 
kad šiuo momentu nieko ne
veikti būtų didelis prasižengi
mas.

Mums primeta, kad mes 
skaldą spėkas, nes panašus 
komitetas esąs seniai suorga
nizuotas. Bet tas jų komitetas 
nieko neveikia, o tačiau liepė 
mums eiti pas juos. Ir tas jų 
komitetas buvo suorganizuo
tas visai kitam tikslui, šian
dien padėtis visai kita. Jie 
taip kovojo prieš šią konfe
renciją, kad net bjaurų lapelį 
išleido prieš mus. Jie primeta 
mums komunizmą. Bet argi 
galima advokatui Vižlanskui 
primesti komunizmą ? Negali
ma.

(žodžiai po- ferencjjos šaukimo

Kas Bus, Jei Japonija 
Neklausys Amerikos?

šiandien visas pasaulis susi
rūpinusiai žiūri į Ramųjį 
Okeaną, į tas vietas, kur Ja
ponijos valdovai ruošiasi pra
dėti naujas karo avantūras. 
Amerika sako Japonijai: Ne
pradėk karo, nebandyk pulti 
Tailando, Sibiro, nei kurios ki
tos dar neužpultos žemės Ra
miajame 
ponija 
Kas bus, 
Amerika
ponijos imperialistus? šitie ir 
kiti svarbūs tarptautiniai ir 
tautiniai klausimai bus rišami 
prakalbose, kurios įvyks rytoj, 
gruodžio 3 d. Lenkų Salėje, 
61-60 56th Road, Maspethe.

Kalbės R. Mizara ir P. Buk- 
nys. Prakalbas rengia ALDLD 
vietinė kuopa. Jos prasidės 
7:30 vai. vakare. Prašome vi
sus atsilankyti.

Rengėjai.H. DeGrott Hollis gyvento
jas, šiandien dar gyvas dėlto, 
kad užmiršo nusipirkti gaso. 
Įsėdęs mašinon pasnausti jis 
priduso, bet gasui išsibaigus 
sustojo motoras ir jis išliko 
nebaigtas dusinti. Jį atgaivi
no.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

S v. Jurgio Draugystės priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks -trečiadienį, 
gruodžio 3 d. 7:30 v. v., Lietuvių 
Amer. Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai prašomi dalyvau
ti ir, ta proga, pamokėti savo mo
kesčius. Taipgi bus perrenkama da
lis valdybos sekantiems metams.

Ch. Nečiunskas, Sekr.
(282-284)

PAJIEŠKOJIMAI
Pageidaujama informacijų kas lie

čia Victor JunaVich. Jis gyveno po 
169 Pearsall St., Long Island City, 
N. ¥., bet dingo nuo minėto an
trašo 1924 metuose. Kas žino, kur 
jis dabar randasi arba gali suteikti 
informacijų, prašome rašyti advoka
tui Stephen Bredes, Jr., 197 Have- 
meyer Street, Brooklyn, N. Y.

(281-283)

Kviečiame į Svečius
Kadangi Brooklynietis išdavė 

mūsų sekretą — viešai paskel
bė, kad ALDLD 185 ir LDS 13 
kuopų vakarienė įvyksta 6 d. 
gruodžio, Buzelio patalpoj, 
kampas Crescent St. ir Atlan
tic Avė., tai ir mes, rengėjai, 
užkviečiame į svečius visus, 
kurie tik mėgsta skaniai paval
gyti ir smagiai su draugais 
laiką praleisti. Už vakarienę 
reikės užsimokėti ,$1.25, tai ir 
viskas. Prie vakarienės bus 
duodama ir alaus.

O kad vakarienė bus skani, 
tai gali liudyti brooklynietis d. 
A. Mureika, kuris pavakarie
niavęs tuojaus užsimoka ir už 
sekančių metų būsimą vakarie
nę. Vienas Rengėjų.

PRANEŠIMAI
ALDLD 185 ir LDS 13 Kp.

Komisijos Nariams
Šių kuopų vakarienės rengiamos 

Komisijos nariai ir gaspadinės ma
lonėkite susirinkti šį antradienį, 2 
d. gruodžio, 8 v. v., pas dd. Dauge
lius, 101-57 — 108th St., Richmond 
Hill, nes turėsime sutvarkyti vaka
rienės dalykus. — V. Paukštys.

(281-283)

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

M ūsų 
skaitlingą delegaciją
Yorko ir New Jersey lietuvių 
organizacijų k o n f e r e nciją. 
šiame susirinkime bus išduo
tas raportas, ką konferencija 
nuveikė ir kas bus veikiama 
ateityje. Taipgi yra ir daugiau 
svarbių reikalų.

Dalyvaukite kuo 
giausia. 
nariu c

Graborius J. Garšva prane
šė, kad mirė Dr. Mindaugis 
Vincent Mikolainis, 30 metų 
amžiaus, gyvenęs 242 Park 
Aye., Bloomfield, Conn. Mirė 
St. Francis ligoninėj, Hartfor
de, lapkričio 30-tą. Bus palai
dotas gruodžio 3-čią. Po mi
šių 9 vai. ryte, atveš į šv. Jo
no kapines, Brooklyne.
ant kapinių apie 2 ar 3 va
landą po pietų. Jei kas pa
geidauja daugiau informaci
jų, pašaukite graborių J. Gar
švą, Ev. 8-9770.

Mirė Albina Brucas, 25 me
tų , amžiaus, gyvenusi 54-12 
69th PI., Maspeth, N. Y. Mirė 
lapkričio 28-tA, Bus palaidota 
gruodžio 2 į Šv. Jono kapines. 
Pašarvota namie. Paliko dide
liam nuliūdime vyrą Frank, 
tėvelius Mayerius ir brolį. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
graborius M. Bieliauskas, 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Bet šių žd- 
taipgi teko nu- 
labai giriančių. 
“Veikalas toks 
įspūdingas, jog 

neužmiršiu.” 
tebesišl uostė

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

Vartokite Ostres. Jame yra nbclnl atiprylai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po .40 m.- kū
nam, stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
jodo, Vitamino BĮ. 73 melų amžiaus dakta
ras rašo: "Tas labai patarnavo mano ligo- 
niam. Aš pats jj vartojau. Pasekmės pui
kios.” Speciali* supažindinantis kiekis Ostrex 
Tonic Tablets tik 3fic. Pradėk jaustis smar
kesnis ir jaunesnis nuo šios pat dienos. Par
siduoda visose gerose vaistinėse.

Gerai, kad Brooklyno pub
lika nuoširdžiai parėmė Lie
tuvių Liaudies Teatro persta
tymą veikalo “Pavogtas Kūdi
kis.” Kadangi sekmadienį po 
pietų Piliečių Kliubo svetainė
je buvo konferencija, kurioje 
gerokas būrys delegatų buvo 
iš New Jersey valstijos, tai 
tie svečiai dalyvavo ir minė
tam parengime vakaro New 
National Hali ant Driggs Ave. 
Tad publikos susidarė visai 
apypilnė svetainė.

Kas nors, mano supratimu, 
Meno Skyriuje turėtų plačiau 
peržvelgti tą veikalą. Daug 
kas po sulošimo išsireiškė la
bai kritiškai. Girdi, veikalas 
“niekam netikęs.
džiu rašytojui 
girsti minčių, 
Vienas sako: 
liūdnas, toks
aš jo niekados 
Ir žmogus dar 
ašaras nuo akių.

Lai man leis
lišku: lai daug kompententiš- 
kesni sprendžia veikalo vertę.

“Pavogtas Kūdikis” sumoki- 
no jauna, talentinga gražuolė 
Aldona šertvietytė. žinau, jog 
ji įdėjo daug darbo ir pastan
gų. Lai ji nepailsta ir ateityje.

O kaip apie vaidylas? Sun
kiausia rolė teko Berthai Ful
ton (Birutei Paltanavičiutei). 
Ji vaidino ponią Ireną Edmon- 
dienę. Manau, jog visi sutiks 
su manim, kad Biruta savo pa
reigas atliko labai puikiai. Ro
lė gana sunki, žiūrėdamas į 
artistę gyvenai tikrovę. Ne tik 
taip vadinamas nudavimas, 
bet Birutės ir kalba ir tarmė 
buvo aiškios. Kiekvienas galė
jo girdėti ir suprasti 
na žodį.

Man taipgi patiko 
(Jonas Lazauskas) ir 
lis senbernis Juozas
Byronas). Bežiūrėdamas į juo
du, aš buvau bepradedąs ma
nyti, jog gal jie ištikrųjų ten 
prisikaušę šposus atlikinėja.

Man atrodo, kad savo rolei 
labai tiko ir pagirtinai lošė 
Uršulė Bagdonienė, mūsų įgu
dus mėgėja ir aktorė, šiame 
veikale ji buvo Liudvisė, po
nios prižiūrėtoja, kaip ir slau
ge.

Joto Sūnaus Pranuko rolė
je buvo Nikodemas Pakalniš
kis. Tai pusėtinai sunki išdy
kusio jauno turtingo vėjavai
kio rolė. Nikodemas su ja iš
ėjo gerai.'

Taipgi gerai lošė 
Grabauskas niekšo 
Edmondienės brolio, 
Tik, man atrodo, 
vienoj ir svarbiausioj
keista: Jam ten esant pava-

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expelleris, kuris yra stebėtinu linimentu ir 
kuri naudoja tūkstančiai žmonių. Virš 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Expellerio su Inkaru ant 
dėžutės.
PAIN-EXPELLER

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS

417 LORIMER ST.

PALENGVINKITE 
MUSKULŲ SKAUSMĄ 

IŠNARINTUOSE
AR PATEMPIMUOSE

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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!

S tat 
a(,resas:




