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KRISLAI
Mussolinis kaipo pranašas. 
Nepaneigiamas faktas. 
Lenkų Tauta ir Sovietai. 
Dar galima laimėt.
“Užkeikti Maskvos Miškai.”

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
Tai buvo 1936 metų gegu

žės 5 d., kai Ethiopija gulė
jo parblokšta^, po Mussolinio 
padu. Mussolinis pareiškė, 
kad “Ethiopija yra Italijos” 
ir kad jokia jėga pasaulyje 
jos iš Italijos nebeatims.
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Bet šiandien Afrikoje Ita
lija nebeturi nei Ethiopijos, 
nei Eritrėjos, nei Somaiilando. 
Iš visos tos garsios italų im
perijos Afrikoje pasiliko tik 
50 italų kareivių, kažin kur 
dar besislapstančių giriose.

Tegul jie šūkauja, kiek jų 
plaučiai ištesi, bet jie negalės 
iš Lietuvos istorijos lapų iš
trinti fakto, kad per visus vie
nuolika mėnesių Tarybinės 
Lietuvos gyvavimo nebuvo jo
kios cenzūros.

Lietuvon laiškai ėjo laisvai. 
Iš Lietuvos laiškai taip pat ėjo 
necenzūruoti j visus pasaulio

AMERIKA PASKELBĖ KARĄ JAPONIJAI
SUNAIKINT JAPONIJOSA Jungi. Valstijų Kon- Amerika Sunaikino

IMPERIALIZMU IR 
HITLERIZMJU

Japonijos imperialistai užpuolė mūsų 
šalį. Jų budeliškas karas prieš Jungti
nes Valstijas yra dalis grobuoniško ir 
niekšiško hitleriškos Vokietijos ir fašis-

kampus. tinės Italijos karo pavergimui pasaulio.
Gi dabar Lietuvoje įvesta : Japonijos imperialistai, gruodžio 7 dieną, 

žiauriausia nacių cenzūra. ’užpuolė Jungtinių Valstijų teritorijas

Daug metų ir daug karčių 
prityrimų lenkų tautai prisiė
jo pergyventi, kol jinai supra
to, kad Sovietų Sąjunga nėra 
jos priešas.

Sovietų ir lenkų vyriausy
bių išleista bendra proklama
cija dėl bendro karo prieš 
hitlerizmą atidaro lenkų tau
tai kelią į laisvę ir nepriklau-

Philippinus, Hawaii ir kitas Ramiajame 
Vandenyne. Jie taip pat slaptai, kaip 
Hitleris puolė Sovietų Sąjungą, pradėjo 

; bombarduoti mūsų šalies miestus ir žu
dyti žmones!

Mes visada nurodinėjome, kad Vokie
tijos, Italijos ir Japonijos imperialistai 
ir jų pastumdėliai — Finliandija, Rumu
nija ir Vengrija yra neprieteliai visos 

^žmonijos, viso pasaulio, visų kultūros ir
somybę.

Hitleris bus sumuštas. Len-' 
kų tauta, kuri dabar didvyriš
kai sujungė jėgas su Sovietų 
Sąjungos jėgomis laimėjimui 
šio karo, bus taikoje pagerb
ta. Pamatysite, kad rusų tau
ta taikos konferencijoje pa
sirodys geriausia lenkų tautos 
prietelka.

Sovietų Sąjungos dvidešimt

-civilizacijos atsiekimų. Ašis — VokieŲ-
ja, Italija, Japonija ir jų pasekėjai veda 
budelišką kitų šalių pavergimo karą. Jų 
tikslas pavergti kitų šalių turtus ir 
žmones, padaryti visas kitas tautas jų 
vergais.

Vokietijos naciai pavergė visą Vaka
rinę ir Centralinę Europą ir niekšiškai 
užpuolė Sovietų Sąjungą, tame skaičiuje 
ir Tarybų Lietuvą.

keturių metų gyvenimas įrodė 
kiekvienam, kuris nėra aklas, 
jog jinai neturi nei noro, nei 
tikslo skriausti kitas tautas.

Gaila, kad kai kurios tau
tos, kurių tarpe buvo lenkai, 
to fakto seniai nematė. Gaila, 
kad reikėjo šio baisaus karo 
ir šių baisių kančių tą tiesą 
pamatyti.

Bet geriau vėliau, negu nie
kados. Dabar suvienytomis 
spėkomis visos laisvę mylin
čios tautos nusuks sprandą 
hitlerizmui.

Lietuvių tauta neatsilieka ir 
neatsiliks. Lietuvos armija, iš 
penkių dešimtų tūkstančių 
jaunų vyrų, įsijungus į Rau
donąją Armiją, garbingai gi
na lietuvių tautos garbę šiame 
kare prieš nacišką barbariz
mą.

Lietuvos partizanai apsivai
nikuoja amžina garbe mušda
mi nacius Lietuvos laukuose, 
kaimuose ir miškuose.

Kai pasibaigs karas, kai 
Lietuva vėl bus laisva, tų did
vyrių vardus mes išgirsime. 
Daugelis jų bus žuvę kovoje. 
Prieš juos mes nulenksime 
galvas ir įamžinsime juos sa
vo širdyse.

Kai kurie kovotojai išljks 
gyvi. Mes jiems sušuksime: 
"Valio, didvyriai!”

Atstovų Buto priimtas fašis
tinis bilius prieš streikus ir 
darbo unijas nuėjo į senatą. 
Senate laukiama smarkios ko
vos.

Senatas turi teisę ir gali tą 
bilių atmesti. Bet senatoriai 
balsuos prieš bilių tik tada, 
kada jie pamatys organizuotų 
darbininkų jėgas.

(Tąsa 5 puslapyj)

Budeliškas Japonijos imperializmas 
jau penkti metai veda barbariškiausį ka
rą prieš Chinijos liaudį, jis ten milionais 
išžudė žmones. Niekšiškas Japonijos 
imperializmas, kuris per metų metus ve
dė nepaskelbtą karą su mažomis per
traukomis prieš Sovieti] Sąjungą ir Mon
golijos Liaudies Respubliką, dabar išdrį
so pakelti budelišką kardą prieš mūsų 
šalį — Jungtines Valstijas!

Japonijos imperialistai per metų me
tus veik išimtinai vežėsi iš mūsų šalies 
žibalą, plieną, kitokį metalą ir gaminosi 
iš tų medžiagų ginklus ir amuniciją, kad 
jai žudyti mūsų šalies žmones, griauti 
miestus ir skandinti laivus. Per dauge
lį metų mūsų dienraštis nesutiko su to
kia padėčia ir kėlė persergėjimo balsą.

Japonijos imperializmo budeliškas už
puolimas ant Jungtinių Valstijų yra da
lis bendro plano, kurį pagamino hitleriš
ka Vokietija ir fašistinė Italija.

Hitleris ir Mussolinis mato, kad jų 
planai pavergimui pasaulio susmuko ka
re prieš Sovietų Sąjungą. Jokios “Ašies” 
konferencijos, propaganda, pasigyrimai 
ir paktai po priedanga “Prieš Kominter- 
ną” negalėjo paslėpti jų budeliškus svie
to pavergimo planus ir apgauti Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų demokratiją. Jie 
įsitikino, kad neįveikti jiems vieningą ir 
kovai pasišventusią Sovietų Sąjungos 
liaudį, dabai stipriai susijungusią su So
vietų valdžia. Jie metėsi į šią avantiūrą 
su tikslu, kad Japonijos karas prieš Jung
tim Valstijas sulaikys Amerikos pagalbą 
ginklais ir amunicija Sovietų Sąjungai 
ir Anglijai ir tuo palengvins Hitlerio ir 
Mussolinio budeliškoms . jėgoms karą 
prieš Sovietų Sąjungą, Angliją ir pa
vergtų kraštų žmones.

Kaip Hitleris padarė kreivą apskait- 
liavimą užpuldamas Sovietų Sąjungą ir 
tikėdamasis ’pavergti ją į šešias savai
tes, taip Japonijos, Vokietijos, Italijos ir 
jų fašistiniai talkininkai padarė klaidin
gą apskaitliavimą užpuldami mūsų šalį.

Prieš barbarišką Japonijos imperializ-

mą jau išstojo galingasis mūsų Ramio
jo Vandenyno karo laivynas ir didvyriš
ki jūreiviai šaukia atkeršinti Japonijos 
imperialistams. Prieš Japonijos impe-

gresas Paskelbė 
Karą Japonijai

Rooseveltas Pareiškė, kad 
Japonija Niekšiškai Užpuo

lė Ameriką

rializmą bus Jungtinių Valstijų Ramio
jo .Vandenyno karo laivynas, orlaivynas 
ir reikalingos marinų ir armijos dalys. 
Prieš Japonijos imperializmą bus Angli
jos karo laivyno dalis ir esamos Toli
muose Rytuose jėgos, taipgi Australijos, 
Indijos ir Naujosios Zelandijos jėgos. 
Prieš Japonijos imperializmą bus galin
gosios Holandijos — Rytų Indijos jėgos. 
Prieš Japonijos imperializmą su padi-\ 
dinta energija ves karą didvyriška Chi-/ 
nijos liaudis. Prieš Japonijos imperia/ 
listus išstos kovon ir galingosios Sovietų^ 
Sąjungos Tolimųjų zRytų, jėgos — armi
ja', orlaivynas ir laivynas. Nėra abejo
nės, kad Japonijos imperializmas bus su
muštas. Nėra abejonės, kad Japonijos 
pavergta darbo liaudis prasiblaivys toj 
kovoj ir nebus aklu įrankiu imperialis
tų rankose.

Mes pilniausiai pasitikime, kad Jung
tinių Valstijų, Sovietų Sąjungos, Angli
jos ir jų talkininkų jėgos sunaikins bar
barišką Vokietijos hitlerizmą, Italijos 
fašizmą ir barbarišką Japonijos imperia
lizmą, kaip ir nacių šalininkus, Finlian- 
dijos, Rumunijos ir Vengrijos fašistus.

Mes iš savo pusės kviečiam visus dien
raščio “Laisvės” skaitytojus, visus dar
bininkiškų organizacijų ir unijų narius, 
visus lietuvius į bendrą kovą prieš bar
barišką Japonijos imperializmą, Vokieti
jos hitlerizmą ir Italijos fašizmą.

Mes kviečiame nuoširdžiausiai praves
ti visus Jungtinių Valstijų valdžios pa
tvarkymus, su didesne energija dirbti, 
kad greičiau ir daugiau pagaminus gin
klų ir amunicijos mūsų armijai, laivy
nui, orlaivynui ir ginklų Sovietų Sąjun
gai ir Anglijai kovoje prieš bendrą ne
prietelių šaiką. Mes kviečiame visus lie
tuvius, nepaisant jų politinio ir kitokių 
skirtumų, vienytis šioj bendroj kovoj 
šimtu nuošimčių su mūsų valdžia. Mes 
kviečiame visus mūsų skaitytojus pirkti 
Jungt. Valstijų Apsigynimo Bonus. Mes 
kviečiame visus lietuvius aktyviai daly
vauti visose, kokios tik yra, Civilio Ap
sigynimo organizacijose ir remti visus 
žygius, kokie tik bus nurodyti mūsų val
džios. Kartu mes kviečiame visus mūsų 
skaitytojus ir organizacijų narius būti 
sargyboj prieš Hitlerio, Mussolinio, Mi
kados agentus, kurie mūsų šalyj veda ir 
bandys vesti savo propagandą, skleisti 
nuodus prieš Sovietų Sąjungą, Angliją, 
Roosevelto valdžią ir imsis sabotažo žy
giu.

Mes visu griežtumu pareiškiame, kad 
kas vienokiu ar kitokiu būdu trukdo 
mūsų šalies apsigynimo gamybą, kas vie
naip ar kitaip silpnina Jungtinių Valsti
jų, Sovietų Sąjungos ir Anglijos bendras 
apsigynimo jėgas, kas bando įnešti bent 
kokį nesusipratimą, paskaldymą tų jėgų, 
tas nepadeda mūsų šalies ir jos talkinin
kių laimėjimui. Mes kartu reikalauja
me iš tos lietuviškos spaudoj kuri iki 
šiol talpino Hitlerio propagandą, po prie
danga kovos prieš Sovietų Sąjungą, su
silaikyti nuo tų žygių ir laikytis prezi-

WASHINGTON, gruod. 8. 
— Prezidentas Rooseveltas 
12:30 vai. dieną šiandien, 
atvykęs į Jungtinių Valsti
jų senato ir atstovų rūmo 
bendrą posėdi, paragino nu- 
tart, kad nuo praeito sek
madienio jau yra karo sto
vis tarp Japonijos ir Jung
tinių Valstijų, nes tą dieną, 
gruod. 7, japonų orlaiviai ir 
karo laivai užpuolė Ame
rikos Hawaii salas ir preki
nius ir karinius. laivus*

Senatas ir atstovų rūmas 
per keletą minučių po to 
paskelbė karą prieš Japoni
ją-

Prezidentas savo kalboje 
pareiškė, kad Japonija stai
ga, iš pasalų, niekšiškai už
puolė Jungtines Valstijas 
tuo laiku, kuomet Japoni
jos atstovai Washingtone 
dar vedė derybas neva dėl 
susitaikymo su šia šalim. 
Tomis derybomis Japonija 
tiktai apgaudinėjo Jungti
nes Valstijas. Japonų val
džia panaudojo tą laiką, 
kad prisiruošt piktadariš-

(Tąsa 5-me pusi.)

Naciai Atideda 
Maskvos Ėmimą

Berlin, gruod. 8. — Na
cių valdžia paskelbė, kad ji 
šią žiemą nedarys daugiau 
pastangų užimt Maskvą.

Japonai Nukariavo 
Thailandą

Bangkok, Thailand, gruo
džio 8. — Japonai nukaria
vo Thailandą (Siamą), už
puldami jį iš francūzų kolo
nijos Indo-Chinos. Thailan- 
do valdžia veda derybas su 
japonais dėlei taikos sąly
gą.

ORAS. — Šį antradienį 
šalčiau.

Japonų Karo Laivą
Ir Šešis Submarinus

Japonai, Sako, Nuskandinę Amerikos Karo Laivą ir Preki
ni Laivą; Užėmę Jungt. Valstiją Salą Wake; Hawaii’uose 

Japonu Orlaiviai Užmušę Šimtus Žmonių
Washington. — Japonijos 

orlaiviai sekmadienį, 1:05 
vai. dieną, užpuolė Honolu
lu miestą Hawaii’uose, 
Jungtinių Valstijų salose, 
nepaskelbdami karo prieš 

| Ameriką. Tik paskui, po 
trijų valandų užpuolimų, 
Japonija paskelbė karą šiai 
šaliai, 4 valandą po pietų. 
Japonų laivynas taipgi vei
kė prieš Ameriką pirm ka
ro paskelbimo.

kartu Japonijos orlaiviai 
ir karo laivai užpuolė An
glijos kolonijas: Hong Kon
gą, Singapore ir Malajus.

JAPONŲ UŽPUOLIMAS 
ANT HAWAII

Honolulu, Hawaii. — Ja
ponijos orlaiviai, atakuoda
mi Honululu gruod. 7 d., už
mušė bent 100 Amerikos 
kareivių, jūreivių ir lakūnų 
ir kelis šimtus civilių gy
ventojų ir sužeidė 300 žmo
nių, kaip sako neofocialiai 
pranešimai. Tuo pačiu lai
ku Japonijos lakūnai bom
bardavo Manilą, Filipinų 
salose.

Pirmesnis radijo praneši
mas teigė, kad japonų bom- 
bininkai užmušę 350 Ameri
kos kariškių Hickam orlai
vių stovykloje, Honululu.

Pearl Harbor prieplauką.
(Nuo Japonijos iki Fili

pinų yra 2,000 mylių. Nuo 
Jungtinių Valstijų iki Fili
pinų, skaitant laivų keliais, 
yra 8,300 mylių.)

Japonai skelbia, kad jie 
nuskandinę Jungtinių Vals
tijų karo laivą “W. Virgi-

(Tąsa 5-me pusi.)

Suėmė Šimtus Japo
ną Agentų Amerikoj

Washington, gruod. 8. — 
Visoje šalyje, nuo Bostono 
iki Los Angeles, yra areš
tuojami japonai nužiūrimi 
kaip Japonijos šnipai ir sa- 
botažuotojai. San Francis- 
coj, Californijoj, suimta 
šimtai japonų; New Yorke 
areštuota 85 japonai ir už
raginta Ellis Islande, atei
vy bes stotyje. Viso per 24 
valandas suimta 850 tokių 
japonų.

Visose Jungtinėse Valsti-
jose valdžios agentai akylai 
tėmija naciškus vokiečius, 
fašistuojančius italus ir to
kius kitų tautų žmones, ku
rie yra parodę palankumą 
Hitleriui prieš Angliją arba

Jie smarkiausiai atakavo prieš jos talkininkus.

“LAISVĖS” TELEGRAMA
PREZ. ROOSEVELTUI

Hon. Franklin Delano Roosevelt, 
President of the United States, 
Washington, D. C.

The Lithuanian Daily Laisve pledges its fullest support 
to all efforts of our government to defend this country 
against the Japanese aggression. We will do everything 
in our power to mobilize all American Lithuanians for 
the total war against the Axis.

Editorial Staff,
Daily Laisve,
427 Lorimer St.,

. Brooklyn, N. Y.

dento Roosevelto ir mūsų valdžios nusi
statymo linkui antihitlerinių ir antija- 
poniškų jėgų.

Mes kviečiame visus mūsų skaitytojus 
įdėti visą jų energiją ir gabumus, kad 
visaip padėti mūsų šalies valdžiai, jos 
talkininkams sumušti Japonijos imperia
lizmą, Vokietijos hitlerizmą, Italijos fa
šizmą, išgelbėt mūsų šalies miestus ir fa

brikus nuo sunaikinimo, išgelbėti pa
vergtas tautas ir tauteles, suteikti pa
sauliui tas sąlygas, kurios gvarantuos 
žmonijos ramų gyvenimą, plėtimą kultū
ros ir civilizacijos. Tokių tikslų siekia 
Roosevelto valdžia, Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos valdžios.

Pirnjyn, į darbą, kad padėti sunaikil^ 
ti pasaulio pabaisas — Hitlerį, Mussolbf 
ir Mikado!
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Nehru Laisvas
•*WI

Žymusis Indijos nacionalistų vadas 
Nehru tapo išleistas iš kalėjimo. Su juo 
tapo (ar dar bus) išleista keli šimtai ki
tų nacionalistų. Tai yra geras dalykas. 
Tas seniai reikėjo padaryti. Nehru buvo 
nusmerktas kalėti dėl to, kad jis kovojo 
už Indijos laisvę. Anglijos vyriausybė 
neturėtų to pamiršti. Indijos žmonių 
laisvė — šventas jiems dalykas ir jie dėl 
jos kovos, nepaisant visko.

Šiuo metu, kai Anglija kariauja prieš 
hitlerizmą, tai reikėtų dar aiškiau pasi
sakyti Indijos ateities klausimu. Kodėl 
nebandyti Įtraukti visos Indijos liaudies 
į kova prieš hitlerizmą? Bet ji gali būti 
įtraukta į kovų tik tuomet, jei jai bus 
dabar suteikta daugiau tautinės laisvės 
veikti ir jei bus duotas užtikrinimas, kad 
po karo indusų tauta galės nepriklau
somai savo reikalus tvarkytis.

Pagaliau!
Pagaliau Anglija paskelbė Suomijai, 

Rumunijai ir Vengrijai karą! Jeigu iki 
šiol tas karas nebuvo paskelbtas, tai tas 
tik parodo, kokių didelių “nenormalumų” 
Anglija šiame kare parodo. Anglija yra 
Sovietų Sąjungos talkininkė. Bet kai 
Suomijos, Rumunijos ir Vengrijos ban
ditai puolė Sovietų žemę, tai Anglija dar 
vis laikėsi link tų trijų kraštų/‘neutra
liai.” ;

Mūsų nuomone, neturėtų užtekti tik 
paskelbimo karo; reikėtų Anglijai susi
rūpinti aktyviai tame kare dalyvauti. 
Kodėl ji negali bandyti pulti Suomijos 
fašistus per Petsamą ir Norvegiją? Ko
dėl ji negali iš Afrikos bandyti atakuo
ti Rumuniją iš oro? Prie gerų norų — 
viskas galima.

Per ilgą laiką pasaulio demokratijos 
veltui flirtavo su Suomijos fašistais ir 
veltui juos rėmė. “Mažytė demokratinė 
Suomija” niekad nebuvo demokratinė. Ją 
valdė Mannerheimai, valdė fabrikantai 
ir dvarponiai, kiaurai permirkę fašizmu.

Dabar visas pasaulis turės progos pa
matyti ir suprasti tą, ką mes sakėme ir 
rašėme.

bininkas’ rašo, kad Hitlerio užpuolimas 
ant Sovietų Sąjungos yra ‘Dievo Apveiz- 
dos’ padiktuotas.

“Klausykitės:
“ ‘Rodos pati Apveizda ateina mums į 

pagalbą. ‘Kiekviena karalystė, savo pa
dalyta, sugrius.’ Nedorybė smaugia ne
dorybę. čia glūdi demokratijos ir re
ligijos viltis... Hitleris Kilo prieš Stali
ną — bedieviškas nacizmas triuškina dar 
bedieviškesnį komunizmą.’

“Jeigu Hitlerio užpuolimas ant Sovie
tų Sąjungos yra dieviškos apveizdos dar
bas ir pati apveizda jį pasirinko savo 
įrankiu, tai žiūrint į tą tvirtinimą iš re
ligiško atžvilgio, kitaip jį negalima kva
lifikuoti, kaip šventvagyste.

“Baisiai palaidą liežuvį turi kunigas 
Urbonavičius.

“Begėdiškai tas kunigas nusistatęs ir 
Amerikos atžvilgiu. Jis taip tiesmukai 
ir sako, kad iš hitlerizmo pusės Ameri
kai nebegręsia joks pavojus.

“Jis stato klausimą, kodėl Amerika re
mia Sovietų Sąjungą ir atsako:

“ ‘Gal įbauginta kažkokių niekam ne
suprantamu baubu (Hitleris pulsiąs A- 
meriką!). gal tiesiog ne tai nejučiomis, 
ne tai nenoroms įkinkyta į svetimą ve
žimą...’

“Anot kun. Urbonavičiaus, hitlerinis 
pavojus tai tik įsivaizduojamas baubas.

“Atsirado, mat, kunigas, kuris pamo
kins Amerikos demokratiją!

“Klerikalų ‘Darbininkas’ nori, kad A- 
merika saldžiai miegotų ir saldžius sap
nus sapnuotų.

“Tas jo noras pilnai supuola su hitle
rininkų norais. Tai kodėl dar tokie Ur
bonavičiai įsižeidžia, kuomet mes juos 
vadiname pro-naciais?”

Bestijos ir Žmonės Prie 
Maskvos Vartų

“Dievo Apveizda,” Hitleris ir 
Kun. Urbanavičius-Kmitas

“Vilnis” rašo:
“Jau kelintu sykiu So. Bostono ‘Dar-

Kanadiečiai Garsiai Remia 
Sovietų Kovotojus

“Liaudies Balsas” (iš gruodžio 5 d.) 
rašo:

“Iš praeitą sekmadienį įvykusių masi
nių mitingu Toronte ir Montreale aiš
kiai matyti, kad Kanados lietuviai gau
siai remia didvyriškus Sovietų kovoto
jus prieš viso pasaulio žmonių priešus 
nacius.

“Toronte mitinge dalyvavo nedaugiau 
pusantro šimto lietuvių, bet suaukavo 
$378. Jeigu salė būtų buvus didesnė, aiš
ku, būtų buvę daugiau žmonių ir būtų 
suaukavę dar daugiau.

“Montrealiečiai pranešė, kad tenai įvy
kusiame mitinge dalyvavo 300 žmonių, 
kurie suaukavo $700.

“Taigi per abi kolonijas vienu vakaru 
buvo suaukota $1,078 dėl medikalės pa
ramos Sovietų kovotojams.

“Mitingai buvo sušaukti antihitleri
nių komitetų, kooperuojant Raudonajam 
Kryžiui, kuris veda kampaniją už sukė
limą $500,000.

“Be abejonės, buvo nemažas skaičius 
tokių, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių 
negalėjo dalyvauti, bet buvo pasirengę 
aukoti. Tie draugai ir draugės įteiks sa
vo aukas komitetams pirmai progai es
ant.” i l •' ; ■' v1

Jungtinių Valstijų lietuviai, kaip jau 
mūsų skaitytojai bus pastebėję, taipgi 
greit atsiliepė ir gausiai aukoja kovoto
jams, besigrumiantiems su pasaulio civi
lizacijos priešu — fašizmu.

Prie Maskvos vartų gru
miasi tankai, patrankos ir 
kulkosvaidžiai. Bet vienoje 
pusėje randasi žmoniškos 
būtybės, o kitoje tik me
chanizuotos bestijos, plieno 
automatai, geležiniai barba
rai, beširdžiai ir savižudi- 
kai, — kaipo paskutinė są
lyga, kuri pas juos belieka, 
perleidus per fašizmo še- 
rengą.

Maskvos žmonės viršija 
mašinas, kurias jie valdo. 
Jie patys jas pagamino, kad 
apgynus savo namus, savo 
traktorius, savo gyvybes. 
Jie turėjo nuvogti laiką nuo 
žemės ūkio, nuo pramonės 
ir nuo protinio darbo, kad 
pagaminus šias ugnį spjau
dančias mašinas, nes žinojo, 
kad kada nors šis vagis, plė
šikas, žmogžudys, bestija 
su plieniniais šarvais, už
grius kaip vėsulas viską 
pagrobti. Todėl jų mašinos 
— paprastas įrankis gar
bingose ir pūslėtose ranko
se. Mašinose glūdi jų pra
kaitas ir jų budrumas. Bet 
žmogus viršija mašiną: Ją 
valdo. Kitoje pusėje, po- 
žmogis seka mašiną, o ma
šina paskui naująjį Atilą 

i (V-jo amžiaus hunų vieš
pats), kuris viską griauna, 
nes jo galybė rymo ant nai
kinimo, vergijos ir mirties. 
Ižudo del to, kad jų pareiga 
yra žudyti. Piešia dėl to, 
kad jų pareiga yra plėšti. I 
Tam jie buvo taip išmokinti , 
nacifašizmo mokyklose. Ki- 
*tam kam jie netinkami. Jie 
jau nebejaučia moti nos 
skausmo, nei gėlių aroma
to ,nei verksmo lopšelyje 
mažyčio, nei juoko jausmo, 
nei paukštelių čiulbesio. 
Nieko nebeturi, ką pralai
mėti, nes viską jau pralai
mėjo. Klauso ir žudo. Ir 
juos reikės visus išžudyti 
taip, kaip piktuosius šaran- 
čius. Reikės juos sumalti po 
tomis pat mašinomis, pas
kui kurias jie velkasi. Žmo
nija reikalauja, kad jie tap
tų išnaikinti. Gaila, kad šie 
bestijos nemiršta, jei jų ne
užmuša !

SKAITYTOJŲ BALSAI Į
bjaurių nuodų?

Jūsų darbas, tai rinktis į
(Balsas iš gyvųjų kapų)
Man gaila, kad aš čionai 

rūdydamas, negirdžiu Ameri- masinius susirinkimus, išnešti 
kos lietuvių liaudies balso per griežto pasmerkimo rezoliuci- 
masinius susirinkimus prieš jas prieš visus Hitler-tarnius; 
lietuvių tautos pardavikus, tai pagelbėkite šios 
yra, Hitlerio agentus, kurie 
taip begėdiškai, taip atsidavu
siai gina jo baisius darbus, — 
taip begėdiškai meluoja, šmei
žia Lietuvos Tarybų valdžią 
ir darbininkų valdomą Sovietų 
Sąjungą. Jie niekšiškai užsle
pia visus nacių kruvinus dar
bus ne tik Lietuvoj, bet ir ki
tuose nacių užimtuose kraš
tuose.

Argi dar ne aišku, kam jie 
tarnauja? Jų tikslas, tai ap
kvailinti lietuvius darbininkus 
ir pastūmėti juos fašistams į 
nasrus.

Žmonės, ar ilgai jūs tą pa- 
kęsite? Ar ilgai miegosite? 
Kodėl nestojate visi į kovą, — 
kodėl neatmušate fašistų tų

šalies val
džiai sumušti Hitlerio agentus.

Mūsų šalies valdžia gelbsti 
kaip galėdama Sovietų Sąjun
gai jos didvyriškoj kovoj prieš 
nacių gaujas, • tuos 
žvėris.

Lietuviški naciai 
įmanydami plūsta, 
niekina, apmeluoja 
vyringą darbą — darbo žmo
nių armijas. Kas gi kitas 
išvys tuos prakeiktus žvėrię, 
jei ne Raudonoji Armija? Ar 
Grigaičiai, Michelsonai ir Stil- 
sonai ir jiems panašūs išgamos 
savais purvinais liežuviais?! 
Atminkit, kad, jei naciai-fa- 
šistai pasiliks to krašto valdo
nais, tai j 25 metus ten lie
tuvių neliks; priversti bus iš- 
sižadėt savo kalbos, savo var

dvikojus

kaip tik 
keikia, 

tą did-

do. Tuomet hitlerberniai juok
sis iš visų lietuvių, o labiausiai 
iš progresyvių,. Jie bandys dar 
daugiau persekioti progresy- 
vę lietuvių liaudį. Taigi, kol 
dar nėr vėĮu, stokite į kovą 
su baisiu ir rimtu priešu! Jūsų 
šventa pareiga ginti savo ir 
visos lietuvių tautos liaudies 
tiesas, kad galėtumėt gyventi 
kaip žmonės!
Ne laikas dabar ramiai lauk

ti rytojaus, šiandien veikite. 
Jei man būtų nors kiek gali
ma, aš stočiau į kovą ten, kur 
ji būtų sunkiausia . ..

Nelaukite “L a is v ė s” ar 
“Vilnies^ redaktorių, ar kitų 
veikėjų, kad jie vieni visą ko
vą vestų,x Visi galit būt — ir 
turit būt kovotojais, kuriems 
tiktai laisvė brangi!

x Iš Gyv. Kapų.

Maskva. — Sovietai ap
supo didelį skaičių vokiečių 
ties Taganrogu.

Philadelphia, Pa. — Mirė 
komunistų organizacinis se
kretorius Sam Miller.

Kiek brangaus ir jauno 
kraujo liejasi, kiek motinų 
ir brolių turi žūti prie Mas
kvos vartų, kad užmušus 
tūkstantgalvę su plieniniais 
nasrais bestiją! Kiek būty
bių išauklėtų meilėje ir kū
rybos geniališkume, turi 
degti neapykanta ir žudyti! 
Aukščiausia kūryba civili
zuotosios žmonijos yra pa
aukojama, kad mus išgel
bėjus nuo barbijos. Taip, 
aukščiausia. Maskvos vyrai 
ir moterys tokie kaip ir 
mes, iš mėsos ir kaulų, bet 
kartu ir skirtingi. Jie pa
žino ir pažįsta aukštesnį pa
saulį: pasaulį, kurį svajoto
jai sapnavo tikėdami, gal 
būt, jog jis skaistus dėl to, 
kad buvo sapnu. Jie patys 
jį sukūrė. Ant akmens, ant 
mašinų, ant vieškelių ir ant 
namų, visur matyti išlais
vinto proto iš tamsos, iš 
priespaudos ir iš apsileidi
mo, antspauda. Kiekvie
nas vyras ar moteris, kurie 
krinta Maskvoje yra bran
gesni už bet kokią žmoniš
ką būtybę, ši aukštuma už
tikrina pergalę, bet barba
rai atvedė karą ligi tokio 
laipsnio, jog vienodą vertę plikimas, 
turi kulka, kuria nudedama 
nacių kiaulė, ir kūrėjas 
aukščiausios civilizacijos ir 
kultūros, nežinomos istori
joje.

kuo yra Maskva dabartiniu 
momentu? štai kuo: tai 
žmogumi prieš bestiją, bet 
tai bestija, kuri gali nužu
dyti žmogų, nes jėga gali 
nulemti viską. Sovietų he- 
rojizmas, jų moralė, jų eks
traordinarinis pasišventi
mas, pasišventimas, kuris 
nuverčia kalnus, — randasi 
to žmogaus pusėje. Vieno
dose sąlygose, ar net pras
tesnėse sąlygose, šis gink
las, kurio neturi ir niekad 
neturės rudoji bestija, nu
lems pergalę. Bet dėl to 
reikia aprūpinti žmogų me
chanizuotomis dalimis pry- 
šakyje avansuojančių hitle
riškų mašinų, kurias be 
pertraukos gamina milijo
nai vergų.

Skaitytojau: apart soli
darumo žmoniškai esybei, 
nieko daugiau iš tavęs ne
prašome. Tu privalai pa
gelbėti Sovietų didvyriams 
dėl to, paskutiniu atveju 
paliekant nuošaly visus po
litinius klausimus, kad jie 
yra tau lygūs ptyšakyje 
bestijos, kuri istorijos ratą 
suka į urvų gadynę. Tai ta
vo broliai. Jau net nesako
me, kad jie gina tavo de
mokratines idėjas ir tavo 
laisvę: tau daugiau ką pa
sakome. Ją gina, bet dar 
daugiau pasakome. Tau sa
kome, kad tave gina kaip 
žmogų pryšakyje bestijos. 
'Jie lieja savo kraują už ta- 
|vo kraują, aukoja savo kū
nus už tavo kūną. Tai tavo 
kraują ir tavo gyvybę, ką 
bestija puola Maskvoje. Tai 
Judošius, kuris nužudo savo 
brolį, kuris žudo ir tave. 
Bestija siekia tave nužudyt, 
kad ant kitų užkėlus to
kią vergiją, žiauresnę už 
tuos, kurie ant savo pečių 
pakėlė Egipto piramidų ak
menis. Pasipurtink, tad! 
Degk 9kerštu, kaip dega 
kerštu dorieji Sovietų vals
tiečiai ir darbininkai prie 
Maskvos vartų. Raudok 
pykčiu, bet būk tvirtas, 
kaip jie. Padėk jiems nužu
dyti tą bestiją. Tai šventa
sis kerštas žmonijos išsi
laisvinimui. Tai dorųjų 
žmonių troškimas, tai vir
pantis jausmas gerojo žmo
gaus, kuris yra verčiamas 
'žudyti. Jau žinai kuo yra 
Maskva. Bet dar pasakysi
me.

— Stalinas. Tai Stalinas 
komunistų, demokratų, an
glų, francūzų, amerikonų, 
visų prispaustųjų tautų, 
mūsų ir tavo,, skaitytojau. 
Tai Stalinas, kuris įasmeni
na žmogų kovoje prieš bes-

ffikagos Žinios
‘'RUSAI LIEJA KRAUJĄ UŽ 

MUS” —- J. J. ZMRHAL,
ČEKŲ VEIKĖJAS

Iš Atsibuvusios Rusų Karo 
Pagelbos Konferencijos, Kur

Dalyvavo 250 Delegatų
Lapkričio 30 d. presbyterio- 

nų bažnyčioj Millard Ave., 
šiaurinėj miesto dalyje, įvyko 
Rusų Karo Pagelbos konferen
cija. Nuo įvairių organizacijų 
pribuvo 250 delegatų. Vado
vaujamų prakalbą konferenci
joj pasakė J. J. Zmrhal, čekų 
Nacionalės Tarybos pirminin
kas. Jis tarpe kitko pareiškė:

“Rusai lieja savo kraują dėl 
mūs. Tai kaip gali rastis žmo
gus, kuris nieko nedarytų Ru
sų Karo Pagelbai?”

Toliau čekų Nacionalės Ta
rybos prezidentas nurodė:

“Ka mes tik darome dėl pa
dėjimo Rusijai, tai darome dėl 
patys savęs ir darome dėl mū
sų brolių labo, kurie kariau
ja už laisvę Europoj.”

Ko n f ere n c i j o j orga n i z ac i j os 
ir delegatai suaukavo $3,500. 
Prisižadėjo delegatai savo or
ganizacijų vardu sukelti tūks
tančius dolerių ateityje.

Daug delegatų dalyvavo 
nuo darbo unijų, nuo CIO ir 
nuo ADF. Darbo unijų dele
gatai turėjo atskirą pasitari-

Tai štai kas Maskva. At
mink šį vardą, skaitytojau: 
MASKVA. Lai tikintieji 
savo papročiu meldžiasi už 
Maskvą; lai visi padeda 
■Maskvai. Su Maskva ar vi- i 
si mes išsigelbėsime, ar su I 
Maskva visi mes pražūsim.

Atmink visada šį pavadi
nimą: MASKVA. Ją prisi
mins tavo vaikai ir istorijo
je figūruos bronzinėmis 
raidėmis. Tačiau atmink 
Maskvą ne vien tik liuos- 
laikiais. Maskva turi būti 
su tavimi kartu darbe, nes 
tavo darbas ir kova bus 
bergždžia, jeigu Maskva, ne 
kaipo miestas, bet kaipo 
reikšmė, žlugs. Atmink 
Maskvą visuose tavo gyve
nimo momentuose, nes gy- tuo pagrindiniu klausimu, 
venimas priklauso nuo Mas- itai kaiP pravesti kampaniją 
kvos : darbo unijose už Rusų Karo

I Pagelbą.
Įstok, tad, į pasaulinę ko-į “Juo daugiau mes padėsi- 

votojų armiją už Maskvą!'me Rusijai, tuo bus mums ge- 
Mąstyk apie ją šiandien ir iriau ir lengviau,” aiškino Ed- 

Įtalpink šį ward Ahrens, narys ADF.
“Mes darbininkai žinome, 

kad jaustum gyslose ir tu-,kafl jeigu fašizmas laimėtų, 
return sąmonėje. 'tai ateitų į Ameriką, o tai

mes darbininkai pirmutiniai
Atmink, taipgi, ką Lėni-Į nuo to nukentėtume. Taip bu

nas sakydavo: “Geležį rei-lvo ir taip yra Vokietijoj ir 
kia kalti, kol raudona.”! Italijoj.”
Taip ją nudirbsi. Jei leisi Alvin Lamb, jaunimo kliu- 
atšalti, gali tapti ginklu, at- 130 nai’.vs, pasakė entuziastišką 
suktu prieš tave. Gi raudo-lkal^į: ,

* # | iJr.rn/A

na, bus paklusniu instru-l 
mentu tavo rankoje.

Kalk kol raudona! Kalk 
šiandien pat. Neleisk atšal
ti. Rytoj gali būti vėlu, ir 
geležis, kurią nesugebėjai 
nukalti šiandien, sugnybs 
tavo gerklę rytoj. 
(Iš Uruguajiečių “Darbo.”)

rytoj, kasdien.
pavadinimą į tavo kraują,

SLA Nariai!
Nominuokite šiuos Kandi
datus į SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams

Ar supratai, skaitytojau,

Maskva, tai simbolis. Spa
lyje Maskva stojosi su gin
klu gelbėti Naujosios Civi
lizacijos revoliuciją. Leni
nas ją dvasiniai stiprino. Ir 
su Leninu triumfavo. Mas
kva buvo, tokiu būdu, cen
tru Naujosios Civilizacijos, 
švyturiu pažangiosios žmo
nijos. Nuo tada ji atstova
vo centrą išlaisvinto moks
lo, meno ir darbo. Patapo, 
kaip Graikijos Atėnai se
najame pasaulyje, šviesa 
naujojo pasaulio. Pralenkė 
visus kitus žmonijos kultū
ros centrus. Šiandien rudo
ji bestija .puola prieš ją. 
Ne vien tik komunistinę 
Maskvą puola, bet einant’ 
prieš Naujosios Civilizaci
jos Maskvą, nori suduoti 
mirtiną smūgį visai civili
zacijai. Maskvoje kabo vi
sos civilizacijos likimas, o 
ne vien tokios Revoliucijos

Šitą šiandien su
pranta visas pasaulis. Civi
lizacija eina su Maskva; 
barbarija su nacizmu. Žmo
gus už Maskvą — bestija už 
nacizmą. Tai istorijos kryž
kelė. Bestijos vardas — 
Hitleris; ■ žmogaus vardas

"Mūsų akyse Rusija sudaro 
pažibos sieną tarp fašizmo ir 
demokratijų. Mes turime vis
ką daryti tą sieną stiprinant, 
nes tuo apginame’ demokrati
jas.”

Gausios aukos buvo nuo 
darbo unijų. Brangių Kailių 
Darbininkų unija aukavo 
$1,000. Kitos unijos irgi pri
siuntė aukų.

Nuo Rusų Karo Pagelbos 
komiteto kalbėjo Mrs. Moore.

Robert Travis, CIO Illinois 
Unijų Tarybos vice preziden
tas, savo kalboj pareiškė, kad 
6,000,000 CIO unijų narių uo
liai remia Roosevclto užsieni
nę politiką.

Diskusijose apie Rusų Karo 
Pagelbą dalyvavo Joseph Du- 
bovik, advokatas; Wm. Ro
binson, nuo Amerikos žydų 
Kongreso; Murray Gitlin, nuo 

i West Side komitetų ir kiti.
Į Wilson Co. Darbininkai Repra- 

lauja Paliuosuot Browderj 
Pereitos savaitės pabaigoj 

įvykusiame Wilson Co. darbi- 
| ninku CIO unijos susirinkime 
j liko pasiūlyta ir vienbalsiai 
i priimta rezoliucija už Earl 

kp., Mc- ■ Browderio paliuosavimą. ši- 
ant Sė-isai Dikaias skaitlingas ir turi

' daug įtakos. Tai antras stak- 
!jardų darbininkų lokalas pa
siuntė rezoliuciją prezidentui 
Rooseveltui, kad jis kalėdų 
proga paleistų iš kalėjimo šios 
šalies garsų prieš-fašistinį vei
kėją. Rep.

Bus Imami Lavintis į Karo 
Lakūnus ir Baigusieji 
Tiktai High School?

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ministeris 
Stimson paskelbė, kad val
džia ims lavint į bombinių 
orlaivių lakūnus ir jaunus 
vyrus baigusius tiktai vidu
rinę mokyk, (higd schoolę), 
kurie pasirodys tam tinka
mi. Norima išlavint 10,000 
daugiau karinių lakūnų per 
metus, negu dabar. Iki šiol 
buvo priimami lavintis į ka
rinius lakūnus tiktai tie, 
kurie, apart vidurinės mo
kyklos, turėjo dar dvejus 
metus kolegijos mokslo.

188 
ant

kp., 
pre-

kp152 
ant vice-

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

Boston, Mass., 
zidento.

L. Kavaliauskaitė, 
Brooklyn, N. Y., 
prezidento.

J. Miliauskas, 286 
Kees Rocks, Pa., 
kretoriaus.

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

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

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

Dr. Johanna Baltrušaitienė, 
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 antrašu:

SLA Narių Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook-
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Builders Xmas Party on 17th; Plan Re
ception for Youth Leader Delegates

The 
to have 
state offrom a veritable

Wednesday, despite 
neither the branch 

the recording secre- 
to attend. They have

last 
that 
nor 
able

BROOKLYN, N. Y. 
Brooklyn Builders seem 
arisen 
lethargy
the fact 
president 
tary were 
decided to hold the elections at a
■special meeting on December 17th 
it the Laisve Hall, 419 Lorimer

Party

over 
presi-

Street, where a Christmas 
will also be held.

The meeting was presided 
oy Frances Seselgis, former 
lent of the Monarch’s Branch of
Chicago and although slow in stari
ng, was one of the best before it 
was over. Various shortcomings of 
the branch were discussed and iron
ed obt. As a matter of fact, every 
member present had a new spark 
n his or her eye when the meet- 
ng adjourned.

Mary Sineus, who was recording 
secretary for the day, insisted that 
the branch do something about rais
ing money for the coming Chicago 
Convention. Others wanted a 
Christmas Party to cement further 
the friendships which have been 
made through participation in the 
oranch activities. The Membership 
Irive was discussed and there were 
many suggestions.

CHRISTMAS PARTY
The December 17th 

meeting and Christmas
^oing to be the LDS social event 

the year, it appears, with each 
member invited to bring his and 
ner friends and each member sup-

posed to bring a small gift raging 
from 15 to 25 cents in value. There 
will be a Christmas Tree, which 
Stanley suggested to get from the 
woods (he would supply the hat
chet). The sorority agreed to pre
pare the food. If the recent spaghe
tti dinner is any sample, there will 
be beaming faces at the party.

Any LDS member who misses it 
will not feel that he has done his 
Christmas duty toward the LDS. 
The Branch will look upon them as 
Slackers since so much effort is 
being put into making the party 
a whooping success.

Besides everything else, it was 
decided to revive the unfortunately 
forgotten bank night — it will be 
held at the Xmas party and some
one will find additional pleasure as 
a result.

Do not miss this party. It is 
going to be really good and we 
have been able to tell you only a 
part of what is going to take 
there ... Further details will 
later on.

place
come

combined
Party is

Adamic Book on 
Foreign Born

TWO-WAY
Adamic. 327
Brothers, N.

LouisPASSAGE by
pp. $2.50. Harper &

— each 
national 
store of 
America

accomp-

forget his native 
a “100% Ameri- 
of 
this

mistrust and
fear of the

PLYMOUTH ROCK and James
town may have given' birth to 
these United States, but it was 

Ellis Island and the exodus from 
weary Europe to promising Ameri
ca that gave them bone and muscle. 
A nation that was predominantly 
Anglo-Saxon became a nation of 
Germans, Poles, Slovenes, Italians, 
Jews, Lithuanians, Russians, Ukrai
nians, Greeks and Finns 
contributing its share to 
wealth, each adding to the 
culture. Without them 
would have been nothing.

And yet, despite their
ishments and achievements, the role 
of the national groups in American 
life has been both misunderstood 
and ignored. Believing in a false 
“Americanism” and a twisted con
ception of th& “melting pot” many 
have tried to jam conformity down 
the throats of the immigrant, de
manding that he 
land and become 
can.” Born out 
misunderstanding
immigrant rises again in such times 
of crisis as the present and helps 
to divide the unity of the American 
people and pave the way for the 
advent of fascism. Gentile, Jew and 
Negro have been pitted against 
each / other, nationality against na
tionality, all in the hope that 
America, divided within itself, 
would fall easy prey to Naziism.

In Two-Way Passage Louis Ada
mic copes with this problem, ana
lyzing the effects of the war in 
Europe has upon Americans of va
rious national origins. Here one 
sees the German American with a 
natural antipathy against Hitler 
being mistrusted by his fellow Ame
ricans. Here one sees the ranks of 
the Ukrainian, Lithuanian and 
nish Americans being split by 
lin-inspired propagandists 
playing on the strings of 
country attachments.

Of particular interest 
analysis of the method
Nazi agents have blackmailed Ame
ricans by threatening harm against 
relatives in Europe, 
have also more than 
the pie of several 
“movements” which
have an interest in the welfare of 
the old country, yet publish a thou
sands attacks against the Soviets 
to every word against Hitler. Und
er tAe guise of “helping the old 
country” they help Hitler.

Adamic’s book, though sugar-coat
ed by the inspirational school of 
writing, performs a valuable contri
bution to American unity. It points 
to the necessity and importance of 
Lithuanian, Ukrainian, Finnish, 
Russian, etc. organizations who see 
through Hitlerian propaganda and 
refuse to be stampeded by fear into 
pessimism and a do-nothing-be- 
cause-we’re-weak attitude. Adamic- 
rightly says, in pointing to the ex
perience of St. Paul, that 
real American is the one 
ierstands and appreciates 
tribution of his native or 
country to these United 
Adamic accomplishes much
pints to the foreign born and their 

mildren’s children and says that 
:his is the stuff that America is 
nade of.

Oddly enough, 
nspired the title 
veakest section, 
le says in effect, 
ip there when it 
crudely and naively expressed, it 

however, 
up Hit-

who 
their

Fin-
Ber- 
are 
old-

thewas 
whereby

Nazi agents 
a finger in 

anti-Soviet 
pretend to

the only 
who un- 
the con- 
parents’ 
States, 

when he

the "idea” that 
of the book is its 
"Come on, boys!” 
“let’s clean things 
all over!” Though

ias its points. Let us, 
inish, the job of cleaning

—Walter Kubilius

Lithuanian American Youth Dedicate 
Their Lives to Victory Over Aggressors

Franklin Delano Roosevelt 
President of the United States
Washington, D. C.

Lithuanian Fine Arts League Conference 
Sun. Evoked New Ideas for Lith Choruses
BROOKLYN, N. Y. —One 

of the most successful chorus 
teacher and leaders conferences 
ever sponsored by a Lithuanian 
cultural organization was held 
here Sunday, December 7.

Lithuanian Edition 
Of “Soviet Power”

Toy Campaign of
Police,Fire Dept

DECEMBER 27
The* LDS Builders seeing 

there is going to be a National 
LDS Youth Leaders Concerence on 
December 27th, have taken the in
itiative in organizing a surprise 
affair for the delegates present. It 
will be an affair that will far sur
pass the famous Brooklyn Night at 
the Imperial Hotel during the Con
vention Week. Everyone is bound to 
enjoy themselves as there will be 
full course dinner, 
neral it will be an 
a sociable evening 
be organized by a

The Builders have a high mark 
to shoot at, being that all the lead
ing LDS youths of the country will 
be present at the affair, and they i 
will have to set an example on howl 
the thing should be done.I 

It will be organized in the unas
suming Laisve Hall, and the LDS 
youth of Brooklyn want to show 
just how a social can be organized 
even though it is held in such a 
modest place. A rare occasion it 
will be to see the youth serving 
full course dinners and other re
freshments plus dancing and other 
entertainment. But before we go. 
too far and expose all the secrets 
of the Builders to you — let’s just 
mark those dates —2 December 17th 
— Builders Christmas Party. Re
member, you do not have to be an 
LDSer to be present. All you need 

mark 
big..

that

dancing. In ge- 
example on how 
can and should 
branch.

is a 15-25 cent gift. Then you 
down December 27th for the 
whatever it will be.

Dear Mr. President:
In this grave hour when the 

fate of the United States is be
ing decided upon the battle
field, we pledge to the defense 
of our country our sweat, our 
blood and our lives.

All other considerations have 
paled into insignificance. Our 
last ounce of strength is now 
in the war against the Axis mi
litarists who have assaulted the 
liberty and land we love.

To Victory!
Laisve English Section 
on behalf of

Lithuanian American Youth.

Chorus teachers and dele
gates were present from LMS 
choruses as far apart as Hart
ford, Baltimore and Wilkes- 
Barre.

Principal event of the confe
rence was a report by Prof. V. 
Bacevicius who outlined some 
brilliant suggestions for im
proving the quality and scope 
of Lithuanian American cultu
ral work.

Heated discussion followed 
the report. More detailed 
counts of this important 
ference will be in* Friday’s 
glish Section.

One of the most important pub
lishing events of the season among 
Lithuanians will occur when the 
Lithuanian edition of “The Soviet 
Power” rolls off the presses.

“The Soviet Power” is a world- 
famous book on the economic, po
litical and social life of the Soviet 
people. It is written by Hewlett 
Johnson, the Dean of Canterbury.

Because of the interest among 
Lithuanians about the Soviet Union 
during the present war, the ALDLD 
has decided to publish the book in 
a Lithuanian translation, says D. 
Sholl, the literary association’s sec
retary.

Commissioner Lewis J. 
and Fire Commissioner

ac-
con-

man, 
your

Barber — Well, my little 
how do you wish to have 
hair cut?

Little Man — I’d like it ’cut just 
like my daddy’s 
forget to leave 
hole on the top 
comes through.

and please don’t 
that little round 

where his head

THE 1941 LITHUANIAN
ALL AMERICA TEAM

The Best Ever Se
lected - Say Liths!

Music Notes
by John Michel

There are only two weeks re
maining for the Police and Fire 
Departments to successfully con
clude their sixth annual toy camp
aign. At present, there are over 
100,000 toys on hand. These toys 
include used playthings which have 
been repaired and repainted by the 
Police and Fire Departments, new 
toys given by individuals and ma
nufacturers, and toys received from 
the Toy Repair Shop of the Work 
Projects Administration.

Police 
Valentine
Patrick Walsh earnestly request all 
New Yorkers to make every effort 
to help the Police and Fire De
partments attain their desired goal 
of 300,000 toys. New or used toys 
may be left at any police station, 
fire house or 
League Center. 1 
repaired 
quarters

I Division
There 

brushes and 
repairing playthings.

Persons desiring someone to call 
for toys will receive prompt atten
tion by calling one of the following 
telephone numbers: CAnal 6-6371, 
6372, 6373 and 6374.

Last year, 
Departments 
toys. These 
families for 
children.

Police Athletic 
Used toys will be 
houses and in the 
Emergency Service 

Police Department, 
a need for paint,

at 
of 
of 
is

LIGHT — VAN HOESEN
Sylvia Light, soprano, and Har-| 

rington van Hoesen, haritone, ap-l 
pear in a joint recital tonight at 
the Barbizon Recital Hall on Lex
ington Ave. and 63rd Street. This 
is part of the regular Tuesday eve
ning recital series for young people 
whose artistic talents should be 
couraged and helped. •

Dougherty and Ruzicka
A nicely detached attitude is 

keynote of the workmanship of 
Celius Dougherty and Vincenz Ru
zicka who presented a somewhat 
successful duo piano recital last 
week. Mr. ęougherty and Mr. Ru
zicka are two excellent young men 
who sit at separate pianos and toss 
lighter-than-air bouquets at each 
other during the concert, mostly in 
the form of technique and occasion
ally in the flicker of an eyelid or 
perhaps a genial smile. Friday 
night, they had very little to work 
on, opening the program with the 
drab Sonata No. 1. in D Major of 
Mozart’s. In the same 
better were Andantino Varie’ opus 
84 No. 1 and Rondo, by Schubert- 
Bauer, of which the latter was the 
more complimentary to the artistry 
of the duo.

This flatfish beginning was fol
lowed by a beautiful example of the 
horrors a piano is capable of in
flicting on the ears. Someone dug 
up some fragments from (ostensib
ly) the film “Lulu” by Allen Berg. 
They were all bad, except for the 
Grave episode which was merely a 
good idea. This is where 
belongs.

Bach contributed 
moments with one 
shoes, the Concerto 
Minor which ended 
the intermission and

en-

the

fire
the
the 
also
other materials used in

the Police and Fire 
distributed 247,000 

were given to 40,000 
approximately 100,000

ORNAMENT SHOP NOW TURN
ING OUT ANTI-TANK BOTTLES

Located on anKUIBYSHEV.
obscure little side street in Moscow 
is a small shop which in peacetime 
produced glass ornaments for 
Christmas trees. Now it is produc
ing the “combustible bottles” used 
against tanks. Two neighboring 
shops, formerly engaged in pottery 
and glassware production are now 
working in cooperation with it. One 
makes the bottles, the second fills 
them, and the third seals them.

They are then sent to the front 
where in the skilful hands of the 
Red Army men they become deadly 
weapons against the fascist tanks.

FIRST TEAM
PLAYER SCHOOL
Stanley Gervelis ......... Pittsburgh

. Al Blozis ................... Georgetown
John Pranevičius . . . So. California 
Vincent Banonis ............... Detroit

. . Frank Žvirblis .... Clarkson Tech 
. . Al Wistert ..................... Michigan
. . Veto Berilus ......................... Idaho
...Al Drulis ........................... Temple

Stasica..................So. Carolina
Ramus ...........  San Francisco
Grigas ................. Holy Cross

vein, but

like every year, 
America have 
in the annals 

a record that 
proud of. Par
field of

can be 
in the 
year have the

been exceptional. The

foot-
Lith-

POSITION 
Left End . . . 
Left Tackle . 
Left Guard . 
iCenter........
Right Guard 
Right Tackle 
Right End . 
Quarterback
Left Halfback ................. Stan
Right Halfback............. Vic.
Fullback .........................John

ALTERNATES: Ends: Jack Karwalles, Michigan; Joe Kru
tulis, Miami; Backs: Al Klasoskus, Holy Cross; Joe Prokop, 
Notre Dame; Ken Roskie, So. Carolina; Tackles: Steve Lovani- 
tis, Boston College.

COACHES: Kern, West Virginia; Krause, Holy Cross.

Trylng to Duck the Price
Wife (pointing out highly-priced 

hat in shop window) — John, dear, 
isn’t that a duck of a hat?

Husband — Yes, but I prefer a 
duck with a smaller bill.

cam-FLASH: 
paigning to 
kis elected

either Adam

for the 
Party... 
mood... 
“Happy 

Navikas 
Wednes-

Adam Stupor is 
have Frances Pakalnis- 
President of the Build

ers. Those interested in her virtues 
will please contact
or Fran’s hubby Nick ... Bob Bastis 
—■ suggested Santa Claus 
December 17th Christmas 
Ann Wagnis in a friendly 
Aldana bursting forth into 
Birthday to You” as Tony 
entered the meeting ’last
day until she was shushed by the 
chairman... Mrs. Bastis being “con
vinced” about joining the LDS and 
all the time she has been waiting 
only for an application and some
one to invite her to join up!... 
Alda (an expert on the subject) 
telling the members to be friend
lier with each other and even danc
ing with each other more often, 
which Tony Navikas and Stanley 
enjoyed very much... after the 
meeting was abjourned camera 
fiends got down to business... 
Everyone present said that they 
would be at the Maspeth LDS 
Dance* on December 6th — and so 
long until

This year, 
Lithuanians in 
left their mark 
of sports with 
everyone 
ticularly 
ball this 
uanians
list of the stars is an impres
sive one and in the “Lith
uanian All America” Football 
Team of 1941 each Lithuanian 
American can find something 
to be truly proud of.

The “Lithuanian All Ameri
ca” is each year selected by 
Tom Yermal of the Tiesa Eng
lish Section, official English 
organ of the L.D.S.

Here is the Lithuanian All
America varsity and second 
team. It’s one of the best grid 
combinations possible — every 
Lithuanian American thinks 
so!

SECOND TEAM 
PLAYER
John Yacina 

... Lou 
. .. .Bill 

. Ed.
.. . .Ed. 
... .Joe

Rymkus . . . 
Demidovich . 
Derringe . . . 
Barziliauskas 
Miksis .......

SCHOOL 
. . Duquesne 
Notre Dame 
. . . Albright 
Georgetown 
Providence 

. .. . Loyole 

. . Missouri 
. .. Arizona

the “suite

few 
his

a 
of 
No. 3. 

hopefully
the wonderful

bad 
older 
in C 
with

duo looking as though they could 
have continued for hours.

The polish on the Steinway pianos 
was blinding.

Q ’ROUND TOWN
With Louis Weintraub

Camera Angles
by EDWARD YARUS

—U. Hear Fromus.

The little girl who has charmed 
millions on the screen has now 
grown up and opens her first radio 
series in “Shirley Temple Time.” 
Her guests are stars who appeared 
with her in motion pictures.

as it appears
to 
to

bethat 
film.
get the desired

has to 
What film

us assume that you are tak- 
picture of a red rose, out- 

and in the open 
dominant color,

shade. Red 
the rose is 
is the cent- 
picture. The

POSITION 
Left End . .. 
Left Tackle . 
Left Guard . 
Center........
Right Guard 
Right Tackle
Right End ...........................Marshall Shurnas
Quarterback ........................ Adolph Matulis .
Left Halfback .....................Francis Laurinaitis .... Richmond
Right Halfback........... ... Walter Platukis ............... Duquesne
Fullback,......................... Vince Pacevic ................... Loyola

ALTERNATES: Geo. Povilaitįs, Temple; Francis Barziliaus
kas, Holy Cross; Tony Reklis, Juniata; John Sluzevich, Duques
ne; Matonis, Carnegie Tech; Backs: Al Kasulin, Miami; “Andy” 
Andriukaitis, Shippensburg; Joe Wos, Susquehanna; Charles 
Žukauskas, Rutgers: Stan Kuklis, Albright. 

iCOACHĖS: Alex Yunevich, Alfred U.; Art Radvilas, Stough
ton ; Veto Ananis, Seton Hall.

would very effectively stand out in 
the picture.

Let us assume now that you are 
going to take a picture of some
thing with a great deal of blue in 
it, say a flower with blue petals. 
Since the flower is the center of 
attraction and since you want to 
make its petals stand out in the 
picture, either of two things can 
be done. Either the petals can be 
made to appear white against a 
dark background in the final print, 
or the petals can be made to appear 
dark with everything around it 
much lighter. Either method pro
vides enough of a black and white 
contrast to make the flower stand 
out.

your own judgement and decide 
which color should come out white 
and which not white. It is possible 
to get 
or less 
colors 
black,
show the colors pretty 
way they are as far as lightness 
and darkness is

No one film 
better than any 
as it is used on
herent properties.

(to be continued)

1N TAKING a picture of a flower 
or anything with many colors in

it, there are many things that must 
be considered if the picture is 
come out as good 
be.

The first thing 
considered is the 
must one use to 
exposure ?

Let 
ing a 
doors 
is the
the dominant object, it 
er of attraction of the 
background consists of green leaves, 
green grass, and perhaps deep 
brown soil. It probably would not 
be wise to use ordinary N. C. or 
color blind film, since this film is 
sensitive mainly to blue and ultra
violet. Consequently, the red rose 
would appear dark grey or black in 
the final print and would be comp
letely lost in the dark background.

Verichrome film, which is sensi
tive to yellow and green as well as 
to blue and ultra-violet, would 
probably likewise not be the best 
since the red would . still appear 
dark and'be submerged in the back
ground. Panchromatic film, which 
is sensitive to red as well as to all 
the other colors would be about the 
best. The red rose would come out 
light whereas the other colors 
would come out a darker grey.

To make the rose (or for that 
matter any red object) stand out, 
it is best to use a red filter with 
panchromatic film. A red filter or 
any red piece of glass cuts down on 
all colors passing through it except 
red. Since only the red light would 
be permitted to reach the film to 
decompose the crystals of silver 
bromide and silver iodide, the red 
roose would appear white, whereas 
the green leaves and grass would 
appear almost black. The roselors. In such a case you have, to use į

If you want the flower (or blue 
object) to appear white, the best 
thing to use is ordinary N. C. or 
color blind film since it is sensitive 
mainly to blue and ultra-violet. 
Blue objects will come out white 
whereas other colors will come out 
much darker. Verichrome film or 
panchromatic film can be used to 
get the same effect provided a blue 
piece of glass of the same shade of 
blue as the petals of the flower, is 
pat in front of the caipera lens 
before the picture is snapped. The 
blue glass will act as a filter and 
will cut out all those colors that 
aren’t the same shade.

If you want the blue flower to 
come out dark, and the green stem 
and leaves white, it is best to use 
panchromatic film with a green 
filter glass of the same shade as 
the stem and leaves.

The object may have several co-

the colors to come out more 
the way they are: the bright 
coming out a darker grey or 
Any panchromatic film will 

much the

concerned.
can be said to be 
other film as long 
the basis of its in-

What cutare you 
of the paper

about a case

Palmetto 
ting that piece out 
for?

Playfoot — It tells
where a man got a divorce because
his wife went through his pockets.

Palmetto — What are you going 
to do with it?

Playfoot — I’m going to put it in 
my pocket.

Any man who can feel really sure 
of himself under any circumstances 
is probably a moron.

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.

Misha Auer and Joyce Hunter 
were married the other day at City 

> Hall... Bob S. Taplinger, recently 
appointed national publicity manag
er for Warner Bros, announced his 
resignation from the film company. 
He became assistant to the presi
dent of Columbia Picture Co.... 
Clifton Winant, brother of John G. 
Winant, U. S. Ambessador to Lon
don, has been named CBS corres
pondent in Vichy, France... The 
"X L Water Purifier” which soon 
makes it debut in leading depart
ment stores to adorn kitchen fau
cets and insure clean water is ma
nufactured by the New York firm, 
American Excel-Distil Filter Corp.

Vaughn Monroe is polishing up on 
his movie dates by taking lessons 
from no other than Master Harry 
James, 4 A. M. daily... The first 
issue of the new Chicago Sun which 
made its debut in the Windy City 
on Thursday was brought to New 
York the same day by a special 
chartered plane for midtown news
dealers. It was a 72 page issue... 
An advertisement appeared in met
ropolitan dailies addressed to the 
bandit who held up a finance com
pany in midtown New York. It 
read:

“You hurt our feelings when you 
used a gun to get money from us. 
You must be from out of town... 
because we think that everyone in 
New York knows that it isn’t diffi
cult to get cash at... (NAME OF 
CO.). Why, during the past year 
more than 250,000 families and in
dividuals have obtained cash 
without any trouble... and 
out any guns.

You didn’t need to demand 
quick action either.. because we 
always aim to give our customers 
fast service, even when they’re in 
less of hurry

Next time 
business with 
need 
stead 
CO.) 
we’ll 
sentative (in your particular case 
— one of New York’s Finest) to ex
plain everything to you.

P. S. We still have plenty of 
money left for any honest New

Yorker who wants a loan.”
Columbia Recording Corp, made 

a gift of 12,000 records to the 
morale branch of the U. S. Army 
for shipment to bases ...

th ex-middleweight boxing 
was engaged to Margaret 

athletic Smith College se- 
A shakeup in the New

Billy

here 
with-

such

than you were.
you feel like ‘doing 
us,’ you don’t even 

in (please don’t!). In-
(TELE. OF

to come
just phone ...

anytime up to 9 P. M. and 
be happy to send our repre-

. Soose, 

. champ 

. Unger, 
, nior ...

York City Police Department is 
the latest rumor heard in news 

> circles at Police Headquarters and 
City Hall... Ann Corio, the strip
per is writing a syndicated column 
to make headway in at Army camp 
papers ... Jesse L. Lasky, producer 
of Warner Bros. “The Adventures of 
Mark Twain” was honored by the 
township of Hannibal, Mo., Twain’s 
hometown for his part “in perpe
tuating the fame of Mark Twain”... 
Carol Bruce and Dick Foran are 
at it again... Babe Ruth will por
tray himself in the 
Lou Gehrig picture ... 
is showing faithfulness 
Betty Grable by going 
midtown nite spots... 
slmmons has arrived 
open his Flatbush bowling alley... 
Lionel Hampton, his 
Maxine Sullivan are 
gether on stage of 
Strand...

A national defense 
chauffeured in Washington, D. C. 
was stopped by a policeman the 
other day for not stopping at a red 
light. The officer started to write 
out a summons, when the defense 
official told the officer in a indig
nant manner that he would tear up 
the summons if he gave it to him. 
The policeman told this official that 
he would give him another summons 
if he did. The whole matter of the 
summons was quickly ironed out 
by the officer who wrote out a 
summons for a traffic violation and 
handedit to the official’s chauffeur. 
The chauffeur accepted the sum
mons and had to pay 
The municipality of 
made Jan Savitt an 
izen for popularizing 
Choo Choo”... When 
an uptown cafe asked an aging 
radio actress last night how she 
would like her rice, she sighed and 
replied: “Thrown at me!"...

forthcoming 
George Raft 
to beautiful 
out stag in 
Fred Fitz- 

in town to

orchestra and 
appearing to- 
the Brooklyn

official being

the $10 fine...
Chattanooga 

honorary cit- 
“Chattanooga 
a waiter at



Ketvirtas puslapis

Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 _ 16 — 41 70

(Tąsa)
Dviejų žmonių mes negalėjome paim

ti, mašinoje mes buvome keturiese. Jau
ni vaikinai susitarė susitikti pašte, Ama
rilo mieste, ir jų vienas, susilenkęs įlin
do į automobilį. Jis tvarkingai prie ko
jų pasidėjo savo mažą čemodaną, išsiėmė 
cigaretę ir paprašė leisti užsirūkyti. Mis
teris Adamsas tučtuojau pasuko kiek 
tai galima galvą atgal ir mūsų bendra
keleivį apipylė klausimais. O, už Okla- 
gomą misteris Adamsas stvėrėsi negir
dėto revanšo. Jūrų pėstininką jis išda
rinėjo mums beregint.

Tai buvo beveik vaikas, gražaus, tru
putį perdaug savimi pasitikinčio, net 
šiek tiek akiplėšiško veido. Bet tuo pa
čiu tai buvo labai simpatingas vaikas. 
Atsakinėjo jis labai noriai.

Dėl jo draugo nereikia rūpintis. Jis 
pavys jį bet kuria kita mašina. Taip jau 
ne kartą buvę. Juk jie vykdo didelę 
“Tryp”— kelionę. Juos tarnybiniai per
kelia iš New - Yorko į San - Franciską. 
Jie prašė perkelti. Bet jiems pasakė, jog 

, -persikelti turės savo lėšomis. Jie paėmė 
mėnesį atostogų ir štai važiuoja jau trys 
savaitės, persėsdami iš vieno automobi
lio į kitą. Čikagoje manė išbūti tris va
landas, o išbuvo devynias dienas.

—Pasimaišė šaunios mergiotės.
Deimone jie taip pat užkliuvo. Juos 

paėmė į mašiną viena poniutė, gana iš
didžios išvaizdos. Paskiau jie išsiėmė 
butelį whisky ir išgėrė. Dama taip pat 
su jais išsigėrė ir visas jos išdidumas din
go. Paskiau ji juos vaišino alumi, pas
kiau jie užsuko pas jos seserį, kurios 
vyras buvo išvažiavęs. Linksminosi ke
turias dienas, kol grįžo vyras. Tuomet 
teko pasprukti.

Be herbo, uniformos kepurė šauniai 
laikėsi ant dailios kareivio galvos. Di
delės plokščios mundieriaus sagos bliz
gėjo, kaip reikiant. Kilpose žėrėjo kaž
kokios varinės bombelės ir revolveriai. 
Kareivis visai nesigyrė. Amerikiečiai re
tai esti pagyrai. Jį prašė papasakoti 
apie save, štai jis ir pasakoja.

Užpakalyje pasigirdo draugingas stau
gimas ir mus pralenkė ’blankiai tviskė- 
damas juodas “Buick’as.” Greta auto
mobilio šeimininko sėdėjo mūsų bendra
keleivio draugas. Jie vienas kitam links
mai šūktelėjo kažką nesuprantama. Pa
sikalbėjimas tęsėsi toliau.

Kareivis mums papasakojo, kaip jis 
pabuvojo Francijoj. Ten su juo įvyko 
taip pat įdomi istorija. Kai jų laivas at
plaukė į Havrą, septynetui leido eiti į 
Paryžių pasivaikščioti. Na, jie žiūrinė-

jo miesto, paskiau pateko į Grand bul
varą ir nutarė papietauti. Užėjo į res
toranėlį ir pradėjo labai kukliai, užsisa
kė “Ham and Eggs.” Paskiau įsisma
gino, gėrė šampaną ir taip toliau. Užsi
mokėti, žinoma, nebuvo kuo. Iš kur jū
rų pėstininkas gali turėti pinigų šampa
nui? Padavėjas pašaukė viešbučio šeimi
ninką, bet jie jam pasakė:

—Žinote ką, mūsų pietų vertę nurašy
kite iš karo paskolų, kurių Franci j a dar 
ligi šiol negrąžino Amerikai.

Apskritai, tai buvo grandį j ožiškas 
skandalas. Apie tai rašė laikraščiai. Bet 
vadovybė jiems nieko nedarė, tik išbarė.

Ką jis galvojo apie karą?
—Apie karą? Juk jūs patys žinote. 

Štai mes neseniai kariavome Nikaraguo- 
je. Lyg aš nežinau, jog mes kariavome 
ne dėl valstybės interesų, o dėl “United 
Fruit,” bananų kompanijos? Laivyne šis 
karas taip ir vadinosi — bananų karas. 
Bet jei man sako, kad reikia eiti į karą, 
aš eisiu. Aš kareivis ir privalau laikytis 
disciplinos.

Jis gauna dvidešimt penkis dolerius į 
mėnesį. San - Franciske jis tikisi grei
čiau. padaryti karjerą, negu New - Yor
ke, todėl ir persikelia. New - Yorke yra 
jo žmona ir kūdikis. Žmonai kas mėne- 
sis jis duoda po dešimt dolerių. Be to, 
žmona tarnauja. Žinoma, jam nereikėjo 
vesti. Juk jam tik dvidešimt vieneri 
metai. Bet jei jau kartą taip atsitiko — 
nieko nepadarysi.

Amarile kareivis mus apleido. Jis dė
kingai pridėjo ranką prie matiko, pas
kutinį kartą mums pasiuntė savo perga
lės šypsnį ir nuėjo į paštą. Jis buvo taip 
gaivinamai jaunas, jog net jo pramušt
galviškumas neatrodė bjaurus.

Mes nakvojome Amarilo camp’o fane
rinėse kabinose. Užgesino virtuvių ir 
dujines krosnis. Sugulėme miegoti. Cam- 
p’as stovėjo prie pat kelio. Lyg vėjo ūži
mas pralėkdavo automobiliai. Tarsi šė
tono apsėsti lėkė komivojažeriai, sunkiai 
dundėjo milžinai - sunkvežimiai. Jų ži
bintų šviesa visą laiką bėgo siena.

Amarilo — miestas naujas ir švarus. 
Jis išaugo iš kviečių, ir, rodos, neturi nė 
penkiolikos metų. Bet tai tikras Ameri
kos miestas, čia yra pilnas komplektas 
miesto savumų: aliuminijum dažyti ži
bintų stulpai, gyvenami nameliai iš po
liruotų alyvinės spalvos plytų, didžiulis 
dešimties aukštų viešbutis, vaistinės. 
Kaip sakoma, ko tik siela trokšta. Tik
riau — kūnas. Sielai čia kaip tik nieko 
nėra.

Haverhilliečhį Bankietas 
Gerai Pavyko

Lapkričio 22 d., Haverhillio 
draugai turėjo suroušę šaunų 
bankietą, kurio visas pelnas 
buvo skiriamas Sovietų medi
kalei pagalbai. Kadangi drau
gai haverhilliečiai (vienuolika 
jų) dalyvavo mūsų atsibuvu
siam koncerte, tai mes jiems 
atsimokėdami nuvažiavom pas 

įjuos net 18-ka žmonių. Ačiuo- 
ju draugams Stravinskams, 
kad mane nuvežė, tai ir man 
buvo proga dalyvauti bankie- 
te.

Bankietas pavyko labai ge
rai tuomi atžvilgiu, kad buvo 
daug žmonių ir todėl svar
biausia, kad pakalbėjus drau
gui M. Kazlauskui ir atsikrei
pus į vakarienės dalyvius, 
žmonės iš vietų, kur kas sė
dėjo, pradėjo gausiai siųsti po 
$25, dešimtines, penkines ir 
t. t. Viso suaukota $200. Gal 
būt, tai buvo dar pirma rink
liava Haverhillyj šiam reika
lui, bet lietame klausimas. 
Svarbu, kad svečiai tam karš
tai prijautė ir gausiai auka
vo. . ' .

Tai ve, kaip sfel;asi paren
gimai svarbiam tikslui mūsų 
apylinkėj. Neprasčiau, bet gal 
dar geriau jie pavyksta kitur 
—didesnėse kolonijose, šitaip 
žmonės atjaučia ir remia ge
rus darbus—kovai prieš pasiu
tusį fašizmą.

LAISVI

mirštančiai atminčiai jį mačiu
siuose. Lietuvių Pažangiųjų Tarybos 

Šaukiama Konferencija
Lietuvių Organizacijoms ir 
Kliubams, Taipgi ir Lietuvių 
Pažangiųjų Tarybos Skyriams

Konferencija atsibus gruo
džio 14 d., 1941, žinyčios sve
tainėje, So. Boston, Mass.

Delegatai, atvažiuodami, pri
valote turėti mandatus ir man
datuose turite turėti pažymė-

(Bus daugiau)

Lowell, Mass.

Seni Ir Nauji Įvykiai
Prisiminus gerus įspūdžius iš 

neperseniai atsibuvusių trijų 
labai pasisekusių parengimų, 
kurie davė labai gražios para
mos Sovietų Sąjungos medika- 
lei paramai. Nors truputį ir 
suvėluota, bet reikia juos su
minėti ir nors trumpai . apie 
juos pasisakyti. Būtent, lapkri
čio 8 d. pas mus įvyko gražus 
ir nepaprastai s k a i tlingas 
žmonėmis vakaras su gražia 
koncertine programa, kurią iš
pildė rusų jaunuolių šokikų 
grupė iš Boston, Mass. Jie pui
kiai išsilavinę tautiškuose šo
kiuose. Labai tiko — juos puo
šė tautiniai drabužiai ir jie 
nesiskūpėdami didžiąją dalį 
programos išpildė šokiais, mu
zika ir dainavimu — viską iš- 
pildydami kartu. Gj kitą da
lį programos išpildė mūsų my
limi, taip sakant, savi jaunuo
liai.

Tai buvo mūsų vietinis Er
nest Čižiūnas ir Rūta Gicevi- 
čiūtė iš Bedford, Mass., mūsų’ 
artima kaiminka. Jie abu geri 
LDS vietinės kuopos nariai ir 
abu geri dainininkai. Jiedu 
gražiai dainavo solus ir gra
žius duetus. Publika juos labai 
mylėjo ir karštai plojo už gra
žų padainavimą. Rūtos sesutė 
Emma Gicevičiūtė labai rūpes
tingai darbavosi prirengti 
abu dainininkus to vakaro dai
navimui ir ji pati akompanavo 
pianu'tą vakarą. Už tą gražų

visiems

progra- 
Boston,

pasitarnavimą varde komiteto 
teikimui medikalės pagelbos 
Sovietų Sąjungos kovotojams, 
tariu karščiausį ačiū 
programos dalyviams.

Pabaigoje gražios 
mos d. B. Gordon iš
Mass, pasakė getą prakalbą 
klausime: kaip sužvėrėjęs fa
šizmas kruvinojo Hitlerio va
dovybėj drasko visą Europą ir 
terioja nekaltas tautas ir visą 
žmoniją. Nors pirm to mes 
Lovellyj buvome jau sukėlę 
didelę sumą pinigų tam pa
čiam reikalui—gerokai virš 
trijų šimtų dolerių, tačiaus ir
tą vakarą dar sumesta $67.77. 
Pats vakaras irgi davė didelį 
pelną, nes žmonės perpildė di
doką svetainę ir nesiskūpėda
mi vaišinosi.

Čia būtinai reikia priminti 
tuos draugus, kurie jau po an
trą kart stambiai paaukavo 
medikalei pagalbai, būtent: 
draugas Antanas Stravinskas 
pirmiau ir dabar- vėl—antrą 
dešimtinę paklojo; draugas 
Vadas čiulada pirmiau ir da
bar vėl—antrą penkinę paklo
jo; taipgi draugas Filipas Ba- 
gočevas aukojo $10.00, bet 
gaila, kad nežinau, ar jis pir
mą kart, ar irgi antru kartu 
dešimtinę davė.

Kiti visi aukojo dolerinėmis 
ir po mažiau. Nors stengiaus, 
bet negalima buvo visų auko
tojų vardus surinkti, nes nie
kas jų neužrašinėjo. Buvo 
daroma gana skubiai, kad su- 
taupinus daugiau laiko šo
kiams ir vakaro bizniui. Vis- 
tiek, ačiū labai visiems rėmė-

jams begaliniai svarbaus rei
kalo !
“Profesorius Mamlock” Sutik

tas Entuziastiškai
Pas mus Lowellyj labai di

delė retenybė matyt kiek ge
resnį krutamą paveikslą, o 
ypatingai gamintą Sovietų Są
jungoj. Nebent mūsiškės 
pažangiosios organizacijos ret
karčiais surengia ir parodo to
kius vertingus paveikslus. Tai
gi lapkričio 21 dieną š. m. 
vietinė Auti Hitlerinė Lyga 
graikų bažnytinėj svetainėje 
buvo suruošus ir parodė žmo
nėms sovietinį labai svarbų 
judį “Professor Mamlock”.

Tai labai įdomus ir galin
gas antinaciškas judis. Taipgi 
buvo rodoma dvi svarbios da
lys iš vokiečių—Sovietų karo 
eigos.

Pilna svetainė tėmytojų re
gint tą judį labai biaurėjosi 
kruvinuoju hitlerizmu ir reiš
kė pilniausią simpatiją Sovietų 
Sąjungai ir jos didvyriškiems 
kovotojams prieš vokiškus 
niekšus.

Čia irgi surinkta aukomis 
$42.00 su virš. Publika dau
giausia buvo graikų tautybės. 
Mūsiškiai-lietuviai daugiausia 
dirbą naktimis, negalėjo da
lyvauti, tokiu būdu dalyvavo 
tik apie pora desėtkų lietu
vių.

Reikėtų mums daugiau ir 
tankiau suruošti tokius vertin
gus, daug gero pamokinančius 
judžius, ir tai ne darbo vaka
rais, bet sekipadiėniais. .-( 

* “Profesorrius Mamlock” pa
liko labai gerą įspūdį neuž-

L.L.D. Kuopa jau Pabudo
kuopa buvo 

ir išrodė, kad
L.L.D. 44-ta 

kietai užmigus 
ta nelemta “miegligė” dar il
gai ją (kuopą) kamuos. Ta
čiaus draugas Paulenka dau
giau nebepakentė to ilgo mer
dėjimo ir ėmėsi “ligonį” gy
dyti. Lapkričio 30 dieną geras 
būrys draugų ir draugių pasi- 
mokejo savo duokles už šiuos 
1941-mus metus ir rodosi 
“miegligės” pavojus prašalin
tas, nes žadama daugiau būt 
atsargesniais.

Draugas S. Paulenka kuo
pos finansų raštininkas žada 
nepalikt nei vieno seno nario, 
kol nepasimokėt duoklių. O be 
to žadame ir naujų narių pa- 
sijieškoti. Ir tuomi kuopą pa
didinti.

Lovvellio Lietuvių Piliečių 
Kliubas Gerai Darbuojasi 
šiuo kartu L. P. Kliubas 

darbuojasi geriau negu kitos 
organizacijos mūsų mieste. 
Kaipo pažangus kliubas, pla
čiai veikia visuomenės reika
luose. Daug rūpinosi, kad 
kaip geriausia pagelbėti kovo
je prieš fašizmą netik Euro
poje, kur hitlerizmas uždegė 
baisiausį pragarą prieš visą 
žmoniją, bet taipgi pasirįžęs 
griežtai kovoti prieš fašizmą 
ir šioje šalyje glaudžiai ei
nant su pono prezidento Roo- 
sevelto politika.

J. M. Karsonas.

Tuckahoe, N. Y
Ona Karloniūtė (Mrs. Hen

wood) gruodžio 15 d., su sa
vo sūneliu išvyksta apsigyven- 
St. Louis, Missouri. Ji važiuo
ja pas savo vyrą. Ona sakosi, 
kad ji pripratus tarpe lietuvių 
gyventi, todėl norėtų įeiti į pa
žintį su lietuviais, gyvenan
čiais St. Louis, Mo.

Per dienraštį “Laisvę,” iš
važiuodama atsisveikina su dė
de, teta ir visa Karlonų šei-’ 
ma, kuri gyvena Maspeth, N. 
Y., taipgi ir su pažįstamais. 
Ta proga ji pasiuntė $1.00 dėl 
dėl raudonamriečių.

Mes linkime jei gero pasise
kimo naujame mieste, ir tiki
mės, kad jai bus proga sueiti 
su gerais draugais-lietuviais.

Rep.

Toronto, Canada
Bangos Choro ir Liaudies
Balso Didysis Koncertas

Tai dar pirmas toks kon
certas Toronte,, kad Bangos 
choras, kuris savo koncertais

iškėlė ne tik lietuviuose, bet 
ir kitų tautų visuomenėje savo 
vardą, susijungė su Liaudies 
Balso metiniu koncertu, kurs 
taipgi esti vienas iš didžiau
sių lietuvių suėjimų Toronte. 
Tai reikšmingas koncertas, 
kuris susideda iš dviejų tvirtų 
pažangių jėgų, bet turinčių 
bendrą kilnų tikslą. Bangos 
choras, tai meninės jėgos, ku
rios savo suderintais, gerai iš
lavintais bendrais ir pavie
niais balsais yra užkariavu
sios mūsų dvasinius jausmus ir 
mes su nekantrumu laukiame 
jo pasirodant scenoje; Liau
dies Balsas—tai apšvietos pla
tintojas, nuolatinis mūsų sve
čias, kuris lanko mus kas sa
vaitę, bet mes jo ir per savai
tę pasiilgstame. Todėl tos dvi 
didelės draugiškos jėgos ir 
rengia vieną didelį koncertą, 
kuriame torontiečiai ir plačios 
apylinkės lietuviai turės pro
gą sueiti, pasiklausyti choro 
gražių dainų, pasilinksminti 
ir tinkamai įvertinti to kon
certo reikšmę.

Tikietų platinimas gražiai 
progresuoja. Nekurios choris
tės jau yra išplatinusios po 
kelis desėtkus.

Kiti laukia. svečių net iš to
limesnių Kolonijų.

>Kbva už Pinigus
Burės ir Frenzelio ašiai trū

kus, nebsisuka tarybinis ratas.
Kaip ten nebūtų su ta tary

ba, išsikoliojo, išsiskerėčiojo 
ir persiskyrė. Bet .vis^ bėda su 
tais pinigais, kurių 
net apie $400.

Burė nori pinigus 
ti tolimesniam ašies
o Frenzelio šalininkai, maty
dami, kad sunku bus juos iš 
Burės iškovoti, visus pinigus 
skiria Raudonajam Kryžiui.

Diplomatinė kova pasibaigė 
be didelių nuostolių; dabar 
prasideda byla. Kas laimės — 
pamatysime. Reporteris.

ję: Kokias organizacijas at- 
stovaujat, kiek organizacija 
turi narių. Taipgi organizaci
jos turėsite pasimokėti savo 
metines duokles į Lietuvių Pa
žangiųjų Tarybą nuo $1 ir 
aukščiaus.

Jei organizacija, apart $1 
duoklių, gali paukoti dėl vedi
mo darbo tarpe lietuvių, tai 
bus labai pageidaujama. •

Konferencijos Dienotvarkė
1. A. Vasaris atidarys kon

ferenciją 1 valandą, dieną.
2. J. Yeskevičius, Garbes 

Pirmininkas, raportuos apie 
pradžią darbo L.P.T.

3. Prof. B. F. Kubilius, sek
retorius, duos raportą iš nu
veiktų darbų.

4. A. J. Kupsty#, ra] 
iš Pladge ir abelno darė

5. Adv. Peter Šimon 
raportuos kaip legalis ; 
jas ir biznio vedėjas.

6. J. M. Lukas, iždii 
ir J. Burba, fin. sekr< 
duos raportus.

7. Raportų apkalbėjin
8. Rojaus Mizaros p 

m as Amerikos ir L 
klausimais.

9. Nauji sumanymai.
10. Užgynimas prezid< 

D. Roosevelto programoj
11. Pasiuntimas plač 

merikos Lietuvių Delegs 
Washingtoną, įteikimui 
randumo Lietuvos reik 
merikos (U.S.A.) valdži

12. Išrinkimas Vei 
Komiteto-Valdybos 19z 
tams.

13. Konferencijos i 
m as.

Kor

MATEUŠAS SIMONAVICIt
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Kiekvieną sub 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 
dieną iki vėlai.

vakari 
kamba
su m

Nedėlio

i

sako yra

sunaudo- 
lipdymui,

g

& Suteikiam garbingas laidotuvef
I $150

Koplyčias suteikiam nemoka- 
£ mai visose dalyse miesto.
| Tel. Virginia 7-4499

___  to

| F. W. Shalins |
| (SHALINSKAS)

I Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue
$ Opposite Forest Parkway
I WOODHAVEN, N. Y.

Brooklyn, N
TeL Evergreen 4

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įv 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie pr 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir lige 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, dži 
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, 
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikn 
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Ci 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų į 
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti 
ros Ruginės, Kvietinės ar Soya duonos. Wheat Gern 
Vitaminu BĮ arba Wheat Gęrm; Oil Vitamin E. Viti 
B Complex sirupas ir tafcfetėlės. Įvairių žolelių sutaį 
arbatų ir tabletėlių Vidurių liosavimui ir Šiaip arb 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHE 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHE 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas The< 
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saida 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kr 
stiprinimui dėl mažakyaujų; KAL tabletėles nervan 
stiprinti; eKELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mine 
ir turi Jodinos. SORB^EX tabletėles nuo gezų, Garlic 
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; S( 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė s 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo, 
įsipyko gerti alus, ar degtini tie galite gauti išsi 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą sii 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokit 
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais 
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

c

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, BROOKLYN,

TeL: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą ari 
prisius laišku gaus dovaną.

Laisvės” Radio Pramog;
RENGIA VIETINIS “LAISVĖS” RADIO KLIUBAS

Įvyks Sekmadienį Gruodžio 14 Dec
Programa Prasidės 4 vai., Šokiai 6 vai. vakaro

NEW NATIONAL HALL
61-60 — 56th ROAD, (Clinton Ave. ir Willow Ave.) MASPETH, N.

Bus graži dailės programa: Dainuos Aido Choras, Pirmyn 
Choras iš Great Neck ir bus žymių solistų ir duetų 

...........  ........ - ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ .......................

Daugelis išreiškė džiaugsmo, kad įsisteigė švari nuo nacių propagandos ra’ 
programa. Aišku, jog tai yra kuom džiaugtis. Tačiau, reikia rūpintis, kad ta p n 
rama gyvuotų. Todėl yra rengiama ši pramoga, kad sukelti finansų radio palai! 
mui. Skaitlingai dalyvaukime šiame parengime ir tuomi paremkime “Laisvės” Rai 
Programą.
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A. L. D. L. D. TELEGRAMA
PREZ. ROOSEVELTUI
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lungt Valstijų Kon 
gresas Paskelbė

w7 WW -

Amerika Sunaikino 
Japonų Karo Laivą

Hawaii salose.
(Nuo San Francisco iki 

Hawaii yra 2,402 mylios.)
AMERIKIEČIAI NU-

Penktas puslapis

stovų Buto bilių, arba priimti 
kitą jam-panašų. Laimėti dar 
galima, dar ne per vėlu.

rys įeina į mišką, jis privers
tas kovoti su dviem priešais 
—su bolševiku kariu ir su 
mišku.”

Hon. Franklin Delano Roosevelt, 
President of the United States of America, 
Washington, D. C.

Karų Japonijai
In the name of seven thousand members and officials 

of the Lithuanian Workers Literary Society of America 
we pledge our fullest support and cooperation to the 
government against unprovoked assault upon this coun
try by the Japanese mad militarists, and in our total war 
against the Axis.

Long live the United States of America and its allies, 
the Great Britain, Soviet Union, and China!

National Committee,
D. M. Sholomskas, Secretary,
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SU
SIVIENIJIMO TELEGRAMA

PREZ. ROOSEVELTUI
Franklin Delano Roosevelt,
President of the United States, 
Washington, D. C.
Dear Mr. President:

In this greatest crisis in .’the history of the United 
States, the Association of Lithuanian Workers, a fra
ternal benefit organization with 9,000 members, pledges 
its utmost loyalty in defense of our country.; We call 
upon all other Lithuanian organizations in this .country 
and upon every Lithuanian American to support fully 
and loyally all defense efforts of the U.S.A, and every 
effort to deliver a smashing defeat not only to the trea
cherous Japanese attackers, but also to all the barbaric 
Axis forces of destruction and enslavement, and to the 
liberation of the enslaved peoples and nations.

Roy Mizara, President, 
John Siurba, Secretary.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kai, žulikiškai užpult Ame
riką.

Japonų orlaivynas ir lai
vynas jau užmušė daug a- 
merikiečių ir nuskandino 
šios šalies laivų.

Pirmadienį japonai ata
kavo jau Amerikos Midway 
salą.

Amerikos žmonės vienin
gai pasiryžę laimėt šį karą 
ir laimės. Bet jie niekada 
neužmirš, kaip nevidoniškai 
Japonija užpuolė Jungtines 
Valstijas.

Nežiūrint, kiek laiko rei
kės sumušt japonus, ši šalis 
sumuš juos ir padarys taip, 
kad Japonija daugiau nie
kada negalėtų taip krimina- 
liškai, viliūgiškai užpult A- 
meriką, —- sakė prez. Roo- 
seveltas, užtikrindamas, jog 
ši šalis laimės triumfališką 
pergalę.

Repuhlikonas kongresma- 
nas Hamilton Fish ir tūli 
kiti buvę priešai Roosevel- 
to užsieninės politikos už- 
reiškė, kad jie visomis va- 
stangomis rems šį karą 
prieš Japoniją.

Prezidento politikos prie
šas sen. Wheeler ir keli ki
ti nepasirodė, kada Roose- 
veltas atsišaukė į kongresą 
paskelbt karą Japonijai.

Visi kiti senatoriai vien-

(Tąsa nuo 1-mo puslp.) 
nia,” oro bombomis padegę 
kitą Amerikos karo laiyą 
“Oklahoma” ir sužeidę lėk
tuvų išvežioto ją “Lexing
ton.”

JAPONAI UŽĖMĖ WAKE 
SALĄ

Tokio, gruod. 8. — Japo
nai skelbia, kad jie užėmę 
Amerikos salą Wake ir ap
gulę kitą amerikinę salą 
Guam.

i

(Guam yra už 6,392 my
lių į vakarus nuo San Fran
cisco, skaitant laivų keliais; 
Wake nepertoli nuo Guam.)

Shanghajuj, Chinijoj, ja
ponai užgrobė šarvuotą A- 
merikos laivą ir nuskandino 
ginkluotą anglų laivą.

Washington, gruod. 8. — 
Japonai orlaiviais nuskan
dino. prekinį Amerikos lai
vą, gabenusį medžius tarp 
San Francisco, Calif: ir Ho
nolulu, ; didžiausio miesto

Vyrai, Moterys! Seni, 40, 
50,60 m.! Pagyvenkite!
Jauskitės Daug . Jaunesni, Pilni Smarkumo 

Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės išsi- 
sėmę, nusidėvėję, susmukę. Tūkstančiai ste
bisi, ką biskis pasismarkinimo su Ostrex pa
daro. Jame yra abelnieji stiprylai dažnai rei
kalingi po 40 m.—kūnam, kuriem trūksta ge
ležies, kalkių, fosforo, iodo, Vitamino BĮ. 73 
metų amžiaus daktaras rašo; “Aš pats jj 
vartojau. Pasekmės puikios.” Specialia supa
žindinantis kiekis Ostrex Tonic Tablets kaš
tuoja tik 35c. Nesijausk susmukęs, senas. 
Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunesnis nuo 
pat šios dienos. Parsiduoda visose gerose 
vaistinėse.

SKANDINO 7 KARI
NIUS JAP. LAIVUS

Anglų radijas praneša, 
kad amerikiečiai nuskandi
no Japonijos karinį laivą 
lėktuvų išvežiotoją netoli 
Hawaii salų. Amerikos lai
vynas sunaikino šešis japo
nų submarinus ties Hawaii.

San Francisco, Calif., 
gruod. 8. — Už kelių šimtų 
mylių nuo čia, virš vande
nyno buvo pastebėti Japoni
jos - Vokietijos orlaiviai. 
Naktį vienu tarpu buvo už
gesintos šviesos San Fran
cisco j, apsaugai nuo japo
nų bombininkų.

KRISLĄ I
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Tad reikia sveikinti subruz
dimą C.l.O. ir Amerikos Dar
bo Federacijos unijų prieš su
sidariusį pavojų. Gal jos pa
darys tokį spaudimą į Sena
tą, jog jis neišdrįs užgirti At-

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE' is hereby given' that License No. 
K 18 has been issued to the undersigned to 
sell beer from house to house at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law, Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

JAMES T. WEST
532 Halsey Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Ell has been issued to the undersigned to 
sell beer from house to house at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn. County of Kings.

SAMSON LUBOW
1111 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

AMER&tiS KOMUNIS'fy rARTUA
PASIŽADA AUKOT IK! PASKUTINIO

balsiai stojo už karo p.h-

LAŠO K R A U J 0 ŠALIAI GINTI
Kongreso atstovų rūmas | 

388 balsais prieš 1 nutarė Į 
paskelbt karą Japonijai.

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

Nacių spaudoje, sakoma, 
telpa daug straipsnių iš Mask
vos fronto. Vienas toks straip
snis turėjo tokį antgalvį: “Už
keikti Maskvos Miškai.”

Skaitome:

Taip, naciams užkeikti Ma
skvos miškai, užkeikta visa 
Sovietų žemė, kuri, pamatysi
te, anksčiau ar vėliau prarys 
tuos visus barbarus.

Tos linksmos dienos laukia
“Miško pakraštis yra siena, 

kuri slepia nuo tavęs baisiau
sius bolševikų sląstus ir išradi
mus, taip; jog kai vokietis ka-
o------------------- --------------a

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.
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UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

p n

| Joseph Zeidat, Sav. |
| 411 Grand St., Brooklyn

visa žmonija.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ-

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

| Le VANDA
| FUNERAL PARLORS |

i « Incorporated &
1 o J. LeVanda—E. LeVanda «
8 Tėvas ir Sūnus LevandauskaJ S
| UNDERTAKER |

B 337 Union Avenue ;■
8 Brooklyn, N. Y. £
| Tel. Stagg 2-0783 8
§ NIGHT—HAvemeyer 8-1158

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos Centro 
Komitetas pareiškė pilniau
sią ištikimybę ir pasišven
tusią paramą šios šalies val
džiai kare prieš užpuolikę

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
Apvaikščiojimas Sovietų astuonių 

metų sukakties nuo Amerikos pri
pažinimo. Šį apvaikščiojimą ruošia 
American Council on Soviet Rela
tions, ketvirtadienį, 11 d. gruodžio, 
8:30 v. v. Lord Baltimore Hotel, 
Main Ballroom. Kalbės: Dr. Henry 
E. Sigerist, o vyriausia kalbėtoja 
bus žymi rašytoja Anna Louise 
Strong ir kapitonas S. Kournakoff, 
caro armijos oficierius. Drg. Anna 
Strong yra parašius knygelę “The
New Lithuania'.“ (289-291)

Japoniją.
, “Komunistų Partija pri
žada. aukot iki paskutinio 
lašo savo kraujo rėmimui 
mūsų šalies šiame visų di
džiausiame krizyje, kuris 
grūmoja Amerikos gyvy
bei... ,” sako Komunistų 
Partijos komitetas:

“Visuose fabrikuose ir 
dirbtuvėse turi būt pasmar
kintas darbas gamint karo 
pabūklus, kad apsaugot mū
sų šalį ir padidint paramą 
Sovietų Sąjungai, Anglijai, 
Chinijai ir visom tautom, 
kurios priešinasi, kovoja 
prieš nacius-japonus užpuo
likus.

“Reikia kuo didžiausios

Naciai Nutrenkti Tolyn i 
Atgal Maskvos Fronte

GARDNER, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubas ruošia 

prakalbas, gruodžio 11 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Piliečių Kliube, Kalbės d. 
S. Sasna, iš Brooklyn, N. Y. Kvie
čiame vietinius ir' iš apylinkės daly
vauti ir išgirsti viešnią-kalbėtoją, 
kuri netankiai lankosi Naujoj Angli
joj. — L. J. E. (289-291)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos priešmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 11 d. gruodžio, Lais
vės Choro Svet., 155 Hungerford 
St., 7:30 v. v. Nariai dalyvaukite, 
nes rinksime naują 1942 m. valdy
bą, kurie nedalyvaus, turės užsimo
kėti pabaudą. J. Kazlauskas, rašt. 

L (289-291)

visų vienybės... kare prieš 
gręsiantį pavergimą.

“Visos darbo unijos turi 
visomis savo jėgomis, vie
ningai remt visuotiną kovą 
prieš machališką užpuolimą, 
kurį daro Berlyno, Romos 
ir Tokio ašis...

“Turime viską aukot vie
nybei visų šios šalies žmo
nių!

“Viską laimėjimui perga
lės prieš fašizmą siekiantį 
pavergt ištisą pasaulį!”

Maskva, gruod. 8. — So
vietinė kariuomenė nuvijo 
nacius atgal nuo Tulos-Ser- 
puchovo vieškelio. Vokiečiai 
sumišime pabėgo toliau nuo 
Tūlos, kuri stovi už 110 my
lių į pietus nuo Maskvos. 
Raudonoji Armija pagrobė 
daugius nacių pabūklų. Per 
dieną Maskvos fronte liko 
užmušta keli tūkstančiai 
vokiečių. .Malojaroslaveco, 
Možaisko ir Volokolamsko 
srityje raudonarmiečiai at
metė nacius toliau atgal.

Tichvino apygardoj, už 
125 mylių į rytus nuo Le
ningrado sovietinė kariuo
menė pralaužė vokiečių li
niją, daug jų sunaikino ir 
atgriebė miestelį Lazarevi-

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

LoibTY Dbd
J ■ . •Mito
\ J jh ♦***

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
'agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22 kuopos susirinki

mas įvyks gruodžio 9 d., 7:30 v. v. 
Svetainėje, 920 E. 79th St. Prašome 
narių dalyvauti, nes bus valdybos 
rinkimas. . (287-289)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD 2 kp. Moterų 

susirinkimas įvyks antradienį, 
gruodžio 9 d., 8 v. v., 376 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite, nes tu
rime aptarti svarbių dalykų, ypač 
reikia nutart mezgimą svederių ir 
kojinių raudonarmiečiams. — Valdy
ba. (287-289)

ELIZABETH, N. J.
• LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, gruodžio 10 d., 8 vai. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai 
dalyvaukite susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi rinksime delegatus į LDS 
3-čio Apskr. konferenciją, kuri įvyks 
gruodžio 21 d., ir rinksime naują 
valdybą* 1942 metams.

V. K. Sheralls.
(288-290)

SAKOMA, KAD JAPONAI 
NUSKANDINĘ 3 KARI

NIUS AMERIKOS 
-LAIVUS

Tokio, gruod, 8. — Japo
nai garsinasi, kad jie nu- 

• skandinę du stambius Ame
rikos karo laivus ir vieną 
mažą. Sako, kad jie taipgi 
suėmę kelis prekinius Ame
rikos laivus.

London, gruod. 8. — Ra
dijas pranešė, kad Anglija 
paskelbė karą Japonijai.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J

G 1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411d

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

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

grupių ir pavienių 
IŠ senų padšrau 
naujus paveiks
lus ir krąjavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

i kalui ę s a n t ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191
TŠfr1'-." Įliiji^ĮįiJuI, Įfeiįiįuu.i Iiqi n , i iy.. MrTrvoiMMM

Liūdesio valandoje kreip- 
kites prie manęs dieną ar 8 
naktį, greit suteiksime mo- 

dernišką patarnavimą. f 
*

Patogiai ir gražiai moder- | 
niškai įruošta mūsų šerme- g 
nine. Mūsų patarnavimu ir | 
kainomis būsite patenkinti. |

BRIDGEPORT, CONN.

K7i
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PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvą išmokėjimų be jokių nuošimčių |

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir purėms

JUNIOR LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

ii

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama toliai ir bandukes. 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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

THE BAKERS’

*asas

3

j



NewWko^/M^Zlnloi Mire Lietuviai
Gruodžio 8-tą, 4 vai. ryte į 

skiepą, esantį 409 Hewes St., 
įpuolė Jurgis PetruSka, 43

1

Valdžios Pareigūnai Jau 
Kamantinėja Lietuvius 

Pronacius

New Yorko Valdžia Ima 
Nagan Japonus, Per sergsti 

I ’ries Sabotažą
Kaip ir buvo tikėtasi, lie

tuviški Hitlerio pastumdėliai, 
kurie spaudoje ir per radiją 
skleidžia pronacišką propa
gandą, jau atkreipė į save 
valdžios įstaigų dėmesį. Iš 
pasitikimų šaltinių aš sužino
jau, kad Federal Bureau of 
Investigation agentai jau bu
vo atsilankę ir kamantinėjo 
net du tokius sutvėrimus. Aš 
žinau, kad jie išsigando.

Juos valdžios pareigūnai 
klausinėjo, kodėl jie skleidžia . 
pronacišką propagandą, žino-: 
ma, jie susiriesdami teisinosi. 1

Ve ko aš bijau, kaip bijo 
ir visi nuoširdūs lietuviai, bū
tent, kad tokių laikraščių, 
kaip “Naujosios Gadynės“, ,

“Amerikos“, “Vienybės“, “Ke
leivio“ ir “Naujienų“ vedama 
priešamerikinė p r o n a c i ška 
propaganda, gali užtraukti 
baisia nuožiūra ant visu lietu
vių.

Tie talpinami neva iš Lie
tuvos nacių agentų laiškai, ku
riuose giriami naciai ir bjau
rojama Sovietų Sąjunga, kai
po Amerikos ir Anglijos talki
ninkė šiame kare prieš Ašį, 
tos Dr. Ancevičiaus, to Hitle
rio apmokamo ir palaikomo 
išgamos ir agento, kablegra- 
mos, talpinamos minėtuose lai
kraščiuose, yra niekas dau
giau, kaip tiktai Hitlerio val
džios propaganda tarpe Ame
rikos lietuvių.

Senas Reporteris.

Majoras LaGuardia sekma
dienį įsakė visiems japonams 
būti stubose, neiti ' laukan, 
kol Washington© valdžia nu
tars, ką su jais daryti.

Tuo tarpu pranešama, kad 
policija jau suareštavo 98 nu
žiūrimus japonus.

Gi Japonijos konsulas, iš
girdęs apie Japonijos paskel

bimą karo Amerikai, tuojau 
surinko slaptus dokumentus ir 
paleido į pelenus.

Miesto valdžia įsakė visiems 
darbdaviams tuojau imtis žy
gių dėl apsaugojimo dirbtuvių 
ir fabrikų nuo sabotažninkų.

Taipgi savanoriams apsigy
nimo žmonėms įsakyta būti 
pasirengusiems ant pirmo pa
šaukimo.

Lietuvio Singelio Pamokslas 
Lietuviams Biznieriams

metų amžiaus, ir užsimušė. Jis 
gyveno 380 So. 3rd St. Pa
šarvotas pas grabortų M. P. 
Ballas-Bieliauską, 660 Grand 
St. Bus palaidotus gruodžio 
11 iš Anglų Karalienės Para
pijos bažnyčios į šv. Jono ka
pines. Liko sesuo Viktorija 
Sinkevičienė, ir Lietuvoje ma
mytė ir kiti giminės. Velionis 
buvęs U. S. kareivis per pir
mą pasaulinį karą. Laidotu
vėmis rūpinasi graborius P. 
Ballas-Bieliauskas.

Gruodžio 7-tą mirė Stanislo
vas Dautartas, 51 metų am
žiaus, gyvenęs ir pašarvotas 
790 E. 160 St., Bronx, N. Y. 
Laidojamas gruodžio 10-ta, 
10 vai. ryte iš Aušros Vardo 
Parapijos prie Broom St., 
N.Y.C., į šv. Raymondo kapi
nes. Paliko žmoną Mikaliną, 
ir pusseserę Nelie Telečkienę.

Tikrai Puiki Buvo 
Vakarienė

Pereitą šeštadienį East New 
Yorko Literatūros Draugijos 
ir Liet. Darbininkų Susivieni
jimo kuopų, vakarienė buvo 
nepaprastai graži ir skaitlin
ga. Vakaro pirmininkas d. V. 
Paukštys teisingai pastebėjo: 
“Kasmet mes laikome vaka
rienes, bot tokios didelės, to
kios skaitlingos dar nebuvom 
turėję. Mes šios vakarienės ti- 
kietų buvome iš anksto parda
vę apie 250.“

Tėvas Nužudė Savo Šū
dų iš Mielaširdystės 
New Yorke eina

• prieš Louis Repouile. Jis kal
tinamas nužudyme savo sū
naus Raymondo, 13 metų am
žiaus, kuris negalėjo nei kal
bėti, nei girdėti, nei vaikšti
nėti. Nužudė jis savo sūnų 
chloroformo pagalba — už- 
migdydamas amžinai.

Teisme Repouile išpasakojo 
visą savo gyvenimo tragediją. 
Jo žmona iš sykio buvus taip 
gera, kaip Angelas. Jie susi
laukė keturius kūdikius. Ray- 
mondas buvo pirmutinis.

Paskui žmona pradėjo ne
svietiškai girtuokliauti. Viską 

į jis daręs, kad ją atitraukti 
nuo tos piktybės. Bet niekas

i negelbėjo. Tas nesveikas sū
nus virto jam baisiausia naš- 

i ta. Nebematė jis kitos išei
ties, kaip tik atimti jam gy-

teismas vybę.

Girdėjau ir Žinias ir Laisvės 
Radio Programą

Kai kurie lietuviai sako, I negu Singaizeris. Todėl aš vi- 
kad dabar Laisvės Radijo Va- sada klausau Robert St. John
landa yra prastu laiku trans
liuojama, kadangi yra 6:30 
vai. vakare. Sakoma, kad da
bar nebegalima žinių klausyti, 
tad reikia pasirinkti arba Sin- 
gaizerį arba Laisvės Radiją. 
O kai svarbių dalykų įvyksta, 
tai, rodos, klausyk žinių.

Bet tas galima labai gra
žiai apeiti — galima ir žinias 
girdėti ir Laisvės Radiją. Pa

tą 15 minutų prieš pat Lais
vės programą, o tuoj, kai jis 
užbaigia, atsuku Laisvės pro
gramą, ir visą programą gir
džiu. Taigi Rojus Mizara irgi 
perduoda žinias labai gerai.

Paskui, tie, kurie nori dar ir 
po Laisvės programos daugiau 
išgirsti, tai penkiolika minutų 
daugiau palaukus, tai yra 7:15 
valanda, jau yra žinių iš

vyzdžiui, 6:15 valanda vaka
re, iš WEAF stoties, tūlas Ro
bert St. John perduoda ži
nias, ir labai įdomiai jas per
duoda. Man ponas St. John 
daug geriau patinka, negu 
Singaizeris, nes jis daugiau 
kalba apie karą prieš nacius,

WMCA, WEAF ir W0R.
Man išrodo, kad dabar Lai

svės Radijo Programa eina ge
ru laiku—ir patariu visiems 
pasiklausyti ketvirtadienio va
karais pusė po šešių.

Klausytojas.

Į Apsigynimo Kuopos Literatūros Draugijos
Narius Kuopos Nariams

Tarptautinio Apsigynimo 17 j 
kuopos nariai būtinai daly
vaukite L.L.D. pirmos kuopos; 
susirinkime šį ketvirtadienį, i 
Mes turėsime labai svarbų pa
sitarimą.

A. Mureika.

Dar Priminimas
Nepamirškite lietuvių orga

nizacijų išrinkti atstovai, kad 
Pabaltijos Tautų (lietuvių, lat
vių, estonų ir suomių) konfe
rencija bus šį penktadienį, 
gruodžio 12-tą dieną, 8 va
landą vakare. Konferencija 
įvyks Irving Plaza svetainėje, 
kampas 15th St. ir Irving 
Place, tik už vieno bloko nuo 
Union Square.

Būkite visi laiku.

RANDAVOJIMAI

L. L. D. 1 kuopos susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, 
gruodžio 11, 7:30 vai. vaka
re. Susirinkimas įvyks “Lais
vės“ svetainėje.

Susirinkimas labai svarbus 
ir visi nariai ir narės ragi
nami būtinai dalyvauti. Bus 
svarbūs raportai iš atsibuvu
sios lietuvių konferencijos, iš 
ateivių gynimo ir Amerikos 
apsigynimo.

Gi sausio mėnesį įvyks kuo
pos parengimas, tai reikia pri
siruošti išrenkant darbinin
kus.

Kurie kuopos nariai dar ne
sate pasimokėję duoklių už 
šiuos metus, ateikite į susirin
kimą ir užsimokėkite.

Kaipo paskutinį šių metų 
susirinkimą, padarykime jį 
šimtu nuošimčių sėkmingu.

- Valdyba.

Pasirandavoja 5 kambariai su 
maudynėm ir visais moderniniais 
Įrengimais. Renda prieinama. Antra
šas: 1122 Black Ave., Brooklyn, 
N. Y. (289-294)

Pasirandavoja 4 kambariai, garu 
šildomi, pertaisytas namas pagal 
naujausią madą. Renda $40.00 į mė
nesi. Tiktai pusė bloko nuo High
land Parko ir 5 blokai nuo Cleve
land arba Van Siclin St., stočių, 
Jamaica Linijos traukiniu. Dėlei 
daugiau informacijų, kreipkitės po: 
220 Sunnyside Ave., Brooklyn, N. Y. 

(288-290)

PAJIEŠKO JIMAI
Pajieškau darbininko prie namų 

prižiūrėjimo (Janitor), senyvo žmo
gaus. Pageidaujama, kad biskutj su
prastų apie tą darbą. Atsišaukite 
laišku: Vincent Klibinskas, 108 
Vernon St., Hartford, Conn. 
_______________ (288-290)________

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Gera proga pirkti automobilių — 
1938 Plymouth, penkių pasažierių 
ir keturios durys. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės peš: I. C., 
646 Central Ave., (Ridgewood), 
Brooklyn, N. Y. (289-290)

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Pirmyn Choras turės nusamdytą 
busą, važiuoti j “Laisvės” Radio 
Kliubo Konce'rtą Maspethe, kuris 
jvyks 14 d. gruodžio. Kelionė pigi, 
todėl kas norės kartu su choristais 
važiuoti, prašome užsisakyti vietą 
iš anksto pas bile choro narį arba 
pas komitetą: P. Bečį ir F. Klas- 
tow. Tel. G. N. 2139. (289-290)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. ir ALDLD 24 kp. su

sirinkimai įvyks trečiadienį, gruod
žio 10 d., 7:30 v. v. Liet. Nepri- 
gulmingo Kliubo Name, 269 Front 
St. Nariai būkite laiku, reikės iš
rinkti delegatus į būsiančias apskri
čių konferencijas ir valdybas sekan
tiems metams. Kom.

(288-290)

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Unijos 54-to skyriaus 

priešmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio 10 d., 7;30 vai. v. 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliube, 
280 Union Avė. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus daug dalykų ap
svarstyti ir valdybos rinkimas.

Ch. Nečiunskas.
(288-290)

Aš sugalvojau nors sykį pa
siversti kunigu, tai yra, svie
tišku kunigu, ir pasakyti pa
mokslą. Mano pamokslas tai
komas mūsų broliams lietu
viams biznieriams, kuriems aš 
iš tikros širdies vėlinu gero ir 
kuriuos aš vsuomet nuošird
žiai remiu.

Mano pamokslo tema: “Sa
vas pas Savą ir Švara“.

Laimė būtų, jeigu Ameriko
je mes visus biznierius turė
tumėme lietuvius. Visi žmo
nės ir mes visi lietuviai kos- 
tumeriai turėtumėme eiti tik’ 
pas savuosius brolius.

Betgi, kaip žinote, taip nė
ra. čia tų biznierių—didelių 
ir mažų—knibždėte knibžda 
visais kampais. Pasirinkimas 
yra be galo didelis. Joks koš
tu m eris nėra priverstas eiti tik 
pas tą ar tą biznierių ir pirk
ti daiktus.

Pas vieną, kad ir pas savo 
tautietį lietuvį, jis nueis vieną 
sykį, kitą, trečią, dar gal ir 
ketvirtą. Bet jeigu kas nors 
jam baisiai nepatiks, jis dau
giau nebeateis—eis kitur pa
tarnavimo jieškoti. Jis eis ten, 
kur gaus tikrai žmonišką pa
tarnavimą.

Argi ne taip yra? Taip yra 
ir visi mes tą tiesą seniai ži
nome.

Kaip sakiau, aš noriu pra
bilti tik vienu reikalu, būtent, 
apie švarą lietuviškose užei
gose ir lietuviškam kostume- 
rių aptarnavime.

Pasakysiu atvirai, kad tos 
švaros pas kai kuriuos mūsų 
lietuvius biznierius baisiai, 
baisiai trūksta. Ne pas visus, 
toli gražu ne pas visus, bet 
pas kai kuriuos, pas gana 
daugelį.

Tik pasižiūrėk į kai kurių 
jų prijuostes, arba, kaip pas 
mus Lietuvoj vadina, kvartū- 
kus. Jie ir kruvini, ir taukuoti 
ir purvini. Atpriklu žiūrėti. 
Tuojau pamanai, kad pas tą 
žmogų viskas yra suteršta, ne
švaru.

Pas kitus užeigos nevalo
mos ištisus mėnesius, barai ir 
stalai nuo “patapo metų.“

Štai aš netikėtai užeinu vie
non lietuviškon valgyklom Už- 
siordeliuoju kiaulienos sendvi- 
tį. Ir žiūriu, kaip tą sendvitį 
daro. Pjausto mėsą plonomis 
riekutėmis ir paskui kiekvie
ną riekutę paima pirštais ir 
deda ant duonos. Pirštai tam 
broliui susitaukavo. Jis juos 
nubraukė į prijuostę ir ant 
prijuostės pasiliko pirštų pėd
sakai. Paskui paėmė “hamę“ 
plika ranka, padėjo kur rei
kia. Vėl jam pirštai susitau- 
kavo, vėl jis juos nubraukė į 
priejuostę. Paskui eina kitus 
patarnavimus atlikti ' ir tais 
pačiais pirštais viską čiupinė
ja. Paskui kitas prašo mėsos 
“orderio“. Jis vėl pjausto mė
są, riekutes ima plikais pirš
tais ir krauna ant “dišės“ ir 
taip tos pačios ceremonijos 
ėjo, kol aš ten valgiau.

Kitą sykį užeinu, jau kitas 
tarnauja ir kaip tik lygiai tie 
patys taukuoti pirštai, tos pa
čios priklios ceremonijos.

Nejaugi tie žmonės neturi

šakučių? Nejaugi jie nepagal
voja, kad čiupinėjimas karš
tos mėsos plikais pirštais yra 
didžiausia, neleistina nešvary- 
bė ?

Aną dieną prisieina užeiti 
pas bučerį ir pasiimti steiko. 
Einu, žinoma, pas lietuvį, nors 
reikėjo kelius ilgus blokus ei
ti. Pasižiūriu į bučerį. Sviete 
tu mano: Jo ta visa kamža 
taip kruvina, taukuota iki pat 
jo kaklo, jog pamaniau sau: 
“Tai tikras bučeris.“ Paskui 
valgau tą steiką ir akysna len
da tasai visas kruvinas buče
ris.

O tikrai šį pamokslą paaks- 
tino mane išrėžti savo bro
liams lietuviams biznieriams— 
kai kuriems, tik kai kuriems 
(yra tokių lietuviškų biznie
rių, kurie gali būti pavyzdžiu 
visam svietui savo įstaigų šva
rumu), sugrįžus namo iš vie
nos lietuviškos grosernės. At
rodo, jog ten jau tai tikrai 
lengva švariai ir vietą užlai
kyti ir pačiam švariu būti. Bet 
net baisu įėjus į vidų. 'Asla 
nešvari, baras nešvarus, mote
riukė, kuri patarnauja, apsi- 
pešus, jos prijuostė baigia 
savo gyvenimą, bet dar gal 
nei sykį nebuvo mačius van
dens ir muilo. Kaip pažiūri į 
visą situaciją, atrodo, kad toj 
vietoj ir kenuose maistas yra 
užterštas. Turėjau pirkti duo
nos, bet negalėjau. Jeigu bū
čiau pirkęs, būčiau negalėjęs 
valgyti. Pasiėmiau porą kenų 
ir nuėjau pas jo Susiedą sve
timtautį nusipirkti duonelės.

O kai tokiems broliams ne
pasiseka, tai jie barasi ‘ ir sa
ko: Jūs mūsų neremiate, jūs 
neinate pas savuosius.

Mes gi, kostumeriai, kurie 
nuoširdžiai bandome paremti 
savo brolius biznierius, pro
testuojame prieš tą nešvarą. 
Reikalaujame, kad užviešpa
tautų švara visose, be jokios 
išimties, lietuviškose užeigo
se.

Lai kožna lietuviška įstaiga 
esti švaros pavyzdys!

Amžinas Singelis.

BūtlegeriŲ Nelaimė

Prašome gimines ir pažįsta
mus į šermenis.

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius F. W. Shalins-šalins- 
kas.

Izabelė Ringienė, 62 metų 
amžiaus, gyvenusi ir pašarvo
ta 36 North Road, Great 
Neck, N. Y. Laidojama gruo
džio 9-tą, 10 vai. ryte iš šv. 
Alijošiaus bažnyčios, į šv. Ma
rijos kapines. Paliko vyrą 
Adomą, dukterę Suzaną, tris 
sūnus: Kazimieras, Povilas ir 
Alexandras, žentą, dvi mar
čias ir 6 anūkus. Laidotuvėmis 
rūpinasi graborius F. W. Sha- 
lins-šalinskas.

Įvažiavo i Mirties 
Nasrus

New Yorke ant Willis Ave. 
pereitą penktadienį tiltas bu
vo atdaras paleidimui laive
lio. ūkanos buvo nesvietiš
kos. Automobilius bėgo, pra
simušė pro geležinę tvorukę 
ir tiesiai nukrito 40 pėdų į 
vandenį. Su automobilium į 
amžiną atilsį nuvažiavo ketu
ri žmonės.

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
šiltintą. Virš 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN-EXPELLER

PASILIUOSUOK NUO 
MUSKULŲ SKAUSMO 

NUO NUGAROS
IR STRĖNŲ

SKAUDĖJIMO

Federalė grand džiurė iš
davė apkaltinimus prieš 24 
butlegerius. Jie darė mūnšai- 
ną ir pardavinėjo. Kaltinami 
už tai, kad jie nemokėjo tak
sų. net nuo 1932 metų ir tuo- 
mi nuskriaudė valdžią ant 
$1,350,000.

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METU 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

Apart kitko didelis pasirinkimas religinių daiktų,
nešiojimui ir laikymui namuose

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

ATDARA NUO ANKSTI

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.•
GASPADORIŠKAI NUVIRTI

KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.
RYTO IKI VfiLAI VAKARO

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS •

k'kk'kk'kk'k'kkk *★★★'****

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro-

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

--------------------------- --- ----------




