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Taigi galima jau pasakyti, 
kad Maskva atsilaikė! Vokiš
kas nacis jos nepaėmė. Jis bė
ga, vejamas didvyriško rau-

KRISLAI
Maskva Atsilaikė!
O buvo Ablavuky!. . . 
Dievas Hitlerį Pastatė

Žmones Smaugti.
Geras Pareiškimas. 
Nesusikalba.

Rašo R. Mizara
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Visoje pasaulio istorijoj ne-1 
rasime tokio atsitikimo, kur 
priešas būtų sukoncentravęs 
tiek daug jėgų miestui paim
ti, kaip buvo prie Maskvos. 
Per dešimts savaičių priešas 
buvo sukoncentravęs arti mi
lijoną kareivių, keliolika tūk
stančių tankų, tūkstančius or-! 
laivių, tūkstančius didžiausių . 
kanuoliu ir kitokiu karo pa-1 I buklų Maskvai nugalėti, ją į 
paimti.

Per dešimts savaičių dieną 
ir naktį virė mūšiai. Kai ka
da priešui pavyko prisiartin
ti, prasilaužti visai arti mies
to. Atrodė, kad Maskva jau 
žlugs, jau pateks priešui. Bet 
galinga liaudis, vadovaujama 
Stalino, priešą atmušė, jo at-

SUŽALOTAS DEVINTAS JAPONU KAREIVINIS LAIVAS
Pranešama, jog Amerikiečiai 

Ir Filipiniečiai Ima Viršų 
Prieš Japonus

Japonijos Laivuose Žuvo Daug Jos Kareiviu; Smarkiai 
Veikia Amerikos Lakūnai prieš Japonus

Manila, Filipinai, gruod. 
15. — Amerikos lakūnai 
bombomis pataikė į dar du

sparumą palaužė n jis dabai , japonų transporto laivus, 
bėga atgal kaip padūkęs! , . , ... . ,._____ i kurie buvo pilni privaryti

Sugrįžę Maskvon, ameriki- i Japonijos kareivių. Laivai 
niai spaudos korespondentai i liko sunkiai sužeisti ir daug 
stebisi, kad priešas tegalėjo japonų juose užmušta. Tai 
Maskvai padaryti tiek mažai jau devintam 
nuostolių: tik kur ne kur, sa- Japonijos laivui kirto smu
ko jie, matosi žymės, padary- gjus amerikiečiai bombinin-

kareiviniam

ANGLŲ IR SOVIETŲ 
GENERALiy ŠTABŲ 

KONFERENCIJA

Sovietai Užsitarnavo Šios 
Šalies Pasitikėjimą, Sako 
Ex-Ambasadorius I )avies

FEDERACIJOS IR C.I.O. 
BENDRAS KOMITETAS 

AMERIKAI GINTI

tos bombų. Miesto pakraščiai 
nukentėjo biskutėlį daugiau. 
Na,, o Berlyno melagiai skel
bė, būk jie miestą sunaikinę.

žmonės linksmi. Gyvenimas 
normalėja. Miestui pavojus 
šiuo metu atpuolė. Gal jis dar 
bandys pavasarį Maskvą pa
imti, bet tuomet bus jau kita 
giesmė!

Buvo daug ablavukų, kurie 
skelbė Maskvai pražūtį. Ne
trūko tokių strategic ir pas 
lietuvius. Štai thriu po ranka 
So. Bostono “Darbininką” iš 
spalių 28 d. Kunigas Urbana- 
vičius-Kmitas ten rašo: “Dėl 
galutinio Maskvos paėmimo 
netenka abejoti. Rodos ir so
vietų. vyriausybė dėl to neabe
joja, nes jau išsikraustė į to
limą Kuibyševą. .

Ką dabar tasai kunigėlis 
pasakys ?

kai.
Amerikos lakūnai pirm to 

nuskandino keturis japonų 
laivus su 4,000 iki 5,000 ka
riuomenės ir pavojingai su
žeidė tris kitus jų kareivi
nius laivus ties Filipinų sa
lomis.

News Service korespon
dentas praneša, jog iš visko 
matyt, kad amerikiečių ir 
Filipinų kariuomenė “aiš-

kiai ima viršų” Luzon salo
je.

“Šiandien po pietų tiktai 
japonų lakūnai laiks nuo 
laiko bombardavo Luzoną,” 
sako Amerikos armijos ma
joras Legrande Diller: “Ki
tokių veiksmų iš jų pusės 
nebuvo. Mūsų lakūnai ata
kavo japonus Legaspi anks
ti šį rytą. Du priešo trans
porto laivai tapo sunkiai su
žeisti ir keturi japonų orlai
viai nušauti žemyn.

Washington, gruod. 15.— 
Amerikos karo departmen
tas praneša:

“Filipinai. — Priešas ir 
toliau veikia ore.

“Ant žemės eina mūšiai 
tik Aparri, Legaspi ir Vi- 
gan srityse” (šiaurinėje Lu
zon salos dalyje)'.

Nepavyko Japonam Iš
kelt Daugiau Kariuo
menės į Luzon Salą

Raudonarmiečiai Atka
riavo Daugiau Miestą 

Nuo Nacių

London. — Greitu laiku 
įvyks Maskvoje konferenci
ja tarp anglų ir Sovietų ge
neralinių štabų. Jie svars
tys, kaip geriausiai sude
rint Anglijos ir Sovietų ka
rinį veikimą prieš fašistų 
Ašį. Bus išdirbta plati stra
tegija visų kraštų, kovojan
čių prieš Hitlerį, Japoniją

Labai svarbi tos strate
gijos dalis ir veikimas bus 
sutaikytas su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Sovietai Siekia Sunai
kint Visą Vokiečių 

Armiją
15.

Ar Sovietai Veiks prieš Japoniją, ir Kitus Klausimus 
Bendrai Spręs Sovietai, Amerika ir Anglija

pas-

“Jeigu Apveizda norėjo, 
kad sis karas įvyktų, tai aš 
privalau dėkuoti Apveizdai už 
tai, kad ji pastatė mane vo
kiečių tautos vadu.”

Šitaip aną dieną pasakė 
Hitleris. Sulyg juo, Dievas no
rėjo, kad šis karas prasidėtų, 
Dievas todėl pastatė Hitlerį 
vadovauti vokiečių tautai | 
Hitleris už tai Dievui dėkuo- 
ja!

Ar reikia šlykštesnio pasi
tyčiojimo iš Dievo? O betgi 
lietuviška katalikų dvasiškija 
prie to žmonijos neprieteliaus 
prisilaižinėja!

Manila, Filipinai, gruod. 
15. — Amerikos bombiniai 
orlaiviai atmušė japonų 
bandymus iškelt jų kariuo
menę į pietiniai rytinį 
smailgalį Luzon salos ir la
bai sužeidė du japonų lai
vus pilnus kareivių.

Vokiečiai, Traukdamie
si Atgal, Gabenasi 

Civilius Rusus

Gerą pareiškimą Sovietų 
ambasadorius pereitą antra
dienį padarė Washingtone. 
Dabar bus aišku visiems, ko
dėl Sovietų Sąjunga nepaskel
bė iki šiol karo Japonijai.

Lengva karas paskelbti to
kioms šalims kaip Kiūba, kaip 
Lenkijos vyriausybė, esanti 
Londone, kaip Nicaragua. Jos 
paskelbė karą ir viskas, dau
giau rūpintis nieku nereikia. 
O Sovietai tuojau turėtų, pa
statyti milijoną vyrų muštis, 
tuomet, kai jiems reikia muš
tis Vakarų fronte—didžiau
siame fronte žmonijos istorijo
je!

Maskva, gruodž. 15.—Pra
nešama, jog, traukdamiesi at
gal, naciai gabenasi rusus ci
vilius gyventojus. Matomai, 
jie laikys tuos žmonės kaip 
įkaitus — imtinius.

Maskva, gruod. 15. —So
vietų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių Uzlovaja, geležin
kelio stotį už 40 mylių į pie
tų rytus nuo Tūlos; Dubno 
miestą, į vakarus nuo Tū
los, ir Verchovje, Oriolo 
srityje, apie 200 mylių į 
pietus nuo Maskvos.

Šiomis dienomis Sovietai 
viso atkariavo 400 
miestelių bei kaimų 
cių.

Raudonarmiečiai 
apsuptus vokiečius 
rogo srityje.

miestų, 
nuo na-

naikina 
Tagan-

(num.

“Keleivyje” (num. ’49) skai
tome :

“Nuteisė 18 komunistų kaip 
šalies išdavikų. . • ”

“Naujojoj Gadynėj
49.) skaitome:

“Nuteisė 18 trockistų, kal
tinamų kurstymu kariuome
nės . . .M

Matot, du, besivadiną soci- 
jalistiniais, laikraščiai r&So 
apie tą patį dalyką, bet griež
tai nesusitaria; nesuduria galo

Chinai Vėl Sumušė 
Japonus

London. — Anglų kari
ninkai teigia, kad gręsia di
delis pavojus vokiečiams 
Tichvino srityje, šiaurėje, 
ir Charkovo srityje, Ukrai
noje. Sovietai gali ten už
pult nacius iš šonų.

Chungking, Chinija. — 
Chinai vėl sumušė japonus 
srityje Hong Kongo, anglų 
kolonijos, ir stumia japonus 
vis tolyn atgal. Dabar chi- 
nam telieka tik 13 mylių iki 
Hong Kongo. Šiuom žygiu 
chinai taipgi padeda ang
lam gint Hong Kongą nuo 
japonų.

su galu ir tiek!
Reikia pasakyti, kad soci- 

jal-trockistinis laikraštis šia
me atsitikime teisingiau para
šė, negu “Keleivis”, kurio re
daktoriui komunistai ir sap
nuojasi. Minneapolyje buvo 
teisti ir surasti kaltais trockis- 
tai, su kuriais komunistai turi 
tiek bendro, kiek, 
Raudonoji Armija 
kariuomene!

sakysime, 
su nacių

Maskva, gruod.
Nuo apsigynimo Sovietai 
pereina į naikinimą visų 
Hitlerio armijų: ir laimėjo 
eilę naujų mūšių Leningra
do, Maskvos ir Taganrogo 
frontuose.

Sovietų. komunistų lai
kraštis “Pravda” rašo, jog 
“ištisa nacių karta liko su
naikinta” Maskvos fronte. 
Raudonoji Armija veja vo
kiečius vis tolyn nuo Mas
kvos. Vokiečiai sumušti, nu
vargę, peršalę ir daugelis 
alkani.

Nuo karo pradžios birž. 
22 d. iki šiol naciai prarado 
Sovietuose 6,000,000 kariuo
menės, užmuštų, sunkiai su
žeistų ir nelaisvėn paimtų; 
jie taipgi prarado daugiau 
kaip 15,000 tankų, 13,000 
orlaivių ir 19,000 kanuoliu.

Sutriuškinti tapo nacių 
bandymai apsupt Leningra
dą.

Boston, Mass. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų amba
sadorius Sovietams, Jose- 
phas E. Davies, kalbėdamas 
sekmadienį didžiuliame ma
siniame susirinkime, su
šauktame Komiteto Remti 
Nukentėjusiem nuo Karo 
Rusam, užreiškė:

“Ar Rusija tuojau
kelbs karą Japonijai; ar ru
sų bombanešiai bombarduos 
Tokio (Japonijos sostinę); 
ar amerikinės karo stovyk
los bus įsteigtos Sibire, tuos 
dalykus galų gale nuspręs 
bendrai, geriausiu savo su
pratimu Sovietų Sąjunga, 
Chinija, Jungtinės Valstijos 
ir Angliją, šios šalys pada
rys taip, kaip bus geriausia, 
kad užtikrinus sumušimą 
Hitlerio.”

Ex-ambasadorius Davies 
tarp kitko sakė:

“Eilė savaičių atgal Hit
leris sakė, kad jis turi slap
tą pabūklą, kuris bus pa
vartotas prieš Jungtines 
Valstijas. Praeitą sekma
dienį jis panaudojo tą pa
būklą. Tai buvo Japonija, 
permirkus begėdiškumu, pa
nirus viliūgystė j e.

“Bet tas blogas 
atgal užpuolikam. 
Harbor ir Manila

‘LAISVĖS’ VAJAUS
REIKALU

va- 
Už

Vakar, gruodžio 15 d., 
jus oficialiai pasibaigė, 
dienos kitos bus paskelbta 
laimėtojų vardai.

“L.” Administracija

OFICIALIAI AMERIKOS
PRANEŠIMAI
Washington, gruod. 14. — Jungtinių Valstijų karo 

departmentas šįvakar išleido sekamą pranešimą:
Filipinai. — Vis veikia priešo orlaiviai. Karo veiks

mai ant žemės tebėję vedami Aparri, Legaspi ir Vi- 
gan srityse. Bendroji padėtis liekasi ta pati, be per
mainų.

Amerikos sargybos orlaiviai nuolat apžvalginėja 
vakarinį Jungtinių Valstijų pakraštį.

Jungt. Valstijų laivynas išleido ši pranešimą:
Japonų oro jėgos dar du kartu atakavo Wake salą. 

Tapo nušauta žemyn du japonų orlaiviai. Amerikos 
marininkai toje saloje vis atmuša japonus.

Hawaii salų vandenyse veikia priešų submarinai. 
Amerikiečiai smarkiai atakuoja juos. <

Manila, gruod. 14. — Amerikiečių komandierius Fi
lipinuose, gen. Douglas MacArthur šiandien vakare 
išleido sekamą pranešimą:

\ (Tąsa 5-me pusi.)

smogė 
Pearl 
davė 

mums Naminio Fronto vie
nybę. Jis suvienijo Pasauli
nio Fronto Liniją.

“Hitleris dar tik praeitą 
ketvirtadienį pareiškė, kad 
jo ‘nauja tvarka’ ir ‘naujas 
pasaulis’ valdysią gyveni
mus vyrų ir moterų per 
tūkstantį metų. Šis baisus, 
visos planetos civilis karas 
nuspręs, kokiame pasauly
je žmonės turės gyventi: 
Ar tai bus pasaulis, kuria
me viešpataus viliūgystė, o 
ne teisingumas; žiaurumas, 
o ne žmoniškumas; prievar
ta, o ne tiesa; ar galybė, o 
ne teisybė; savanaudiška 
pagonija, ar žmogmyliški 
Kristaus mokymai.

TAMSIOS DIENOS IR 
KOVA PROPAGAN

DOS FRONTE
“Ateityje bus tamsių die

nų. Mes negalime visi kovot 
pačiose mūsų ginkluotose 
jėgose. Bet yra vienas bū
das, kuriuom męs galime 
didžiai patarnaut savo ša
liai. — Mes visi galime ko
vot propagandos fronte. Čia 
randasi kitas Hitlerio slap
tas pabūklas. Jis taip pavo
jingas, kaip ir mechanizuo
ta šarvuota divizija nacių 
kariuomenės, ir dar pavo
jingesnis savo veikimu iš 
pasalų. Propaganda turi 
savo žaibišką nervų karą ir 
savo nuodingų dujų divizi
ją. Jinai skleidžia nuodin
gus gandų gesus. Jinai peri 
melų bakterijas. Jos tiks-

las yra sumaišyt mintis, pa- 
laužt dvasią, sukurstyt vie
nus prieš kitus. Jis siekia 
suminkštint pasipriešinimą, 
kad jis paskui galėtų ata- 
kuot, apsupt ir sunaikint. 
Naciai tokią techniką var
tojo su pragaištingomis pa
sėkomis prieš tas tautas, 
kurias jie nukariavo Euro
poje. Mes turime budriai 
stovėti sargyboje ir smar
kiai atakuoti tą propagan
dos pabūklą.

PASKALŲ NUODAI
“Tik per keletą paskuti

nių tamsių dienų buvo pas
kleista paskalai kad, girdi, 
Sovietų Sąjunga apleidžia 
Jungtines Valstijas; kad ji
nai neskelbs karo prieš Ja
poniją; kad Sovietai darys 
atskirą taiką su Hitleriu.

“Tokie gandai puikiai 
tarnauja priešui. Jie kursto 
abejonę apie teisingumą to 
narsaus ir didžio mūsų tal
kininko.

“Hull (Amerikos valsty
bės ministeris) greitai ir 
aštriai smogė tiem paska- 
lam. Jis gruod. 10 d. sakė: 
‘Hitlerio šaika stengiasi į- 
varyt diplomatinį kylį tam 
Sovietų žmonių ir jų talki
ninkų. Bet kai bus daroma 
taika su Vokietija, tai ją 
padarys bendrai Sovietų 
Sąjunga, Anglija ir Jungti
nės Valstijos po to, kai Hit
leris ir hitlerizmas taps su
naikinti.’

“Ką Rusija darys linkui 
Japonijos, dėl to galima pil
nai pasitikėt vadovybe, su
pratimu ir plačiomis kari
nėmis žiniomis Sovietų Są
jungos, Jungtinių Valstijų, 
Chinijos ir Anglijos. Tos 
šalys bendrai nustatys pla
čiąją karo strategija pasau
liniame mūšių fronte.

“Mūsų ateitis, pasaulio 
ateitis, mūsų gyvybės, 
sų vaikų ir jų būsimų 
kų gyvybės priklauso 
to, ar bus sunaikintas 
leris ir hitlerizmas.

DIDVYRIŠKA. PASI
ŠVENTUSI RUSIJOS 

KOVA
• “Rusija Jau paaukojo ir 
vis dar aukoja šiam reika
lui milionus savo gyvybių 
su didžiausia narsa ir pasi
šventimu.

“Šeši mėnesiai atgal aš 
pranašavau, kad Raudonoji 
Armija nustebins ir suju
dins pasaulį. Tas pranaša
vimas tūkstanteriopai išsi
pildė.

“Hitleris atvejų atvejais 
skelbė, kad jis sunaikinęs 
Raudonąja Armiją: jis ža
dėjo Vokietijos žmonėm0 
užimt Maskvą ir sugrąžint 
savo kariuomenę nam^ 
pirm kalėdų kaipo pergalė- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Philadelphia, Pa. — Šičia 
tapo sudarytas bendras 
darbo unijų komitetas Ame
rikai ginti. Darbo Federa
cija ir CIO turi po dešimt 
atstovų šiame komitete.

Komitetas darbuosis, kad 
būtų išvengta streikų, tyri
nės nužiūrimus sabotažo 
veiksmus, organizuos žmo
nes į civilį apsigynimą; 
stengsis įvest septynių die
nų darbo savaitę ir 24 va
landų darbą per dieną.

Miesto majoras taipgi 
yra atstovas šiame komite
te.

Lietuvių Atstovai Mitin 
ge Paramos Sovietų 

Žmonėms

B
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Boston, Mass. — Didžiulia
me masiniame susirinkime dė- 

|lei pagalbos nukentėjusiemą 
įnup karo žmonėms Sovietuose 
buvo pasodinti į garbės vie- • 
tas -atstovai Lietuvos, anglų ir 
laisvųjų frAncūzų jūreivių, 
suomių ir žydų.

Susirinkime sudėta apie 
$25,000 medikalei pagalbai 
Sovietam..

Be kitų kalbėjo ir žmona 
Maksimo Litvinovo, Sovietų 
ambasadoriaus Amerikai.

Japonai Vėl Atmušti 
Nuo Wake Salos

3
B

Washington, gruod. 15.— 
Apie pusė tūkstančio Ame
rikos marininkų vėl atmušė | 
japonų mėginimus įsibriaut 
į mažiukę Wake salą.

Amerikiečiai dabar ten X I 
nukirto žemyn du bombi- 
nius japonų orlaivius. Pir
miau jie nuskandino vieną 
japonų šarvuotlaivį ir viena 
naikintuvą ties Wake sala.

mū- 
vai- 
nuo 
Hit-

Maskva Minėjo Pergalę | 
Prieš Vokiečius

Maskva. — Praeitą sek
madienį Maskva iškilmin- 
gai minėjo Sovietų pergalę | 
prieš vokiečius šiame fron
te.

Kritiškiausia Maskvai 
diena buvo gruod. 4., kai 
vokiečiai buvo pasiekę 
punktą už 20 mylių nuo 
Maskvos. Tada Sovietai už
kūrė nuolatinę milžiniškų 
gaisrų sieną, tokiu būdu A 
sustabdė nacius ir paskui 
nugrūdo juos atgal.

Anglai Pasitraukę į
Kiek Atgal |

London, gruod. 15. — 
Anglai pasitraukė truputį 
atgal šiaurvakarinėje Sin
gapore dalyje. Siaučia 
smarkūs mūšiai tarp anglų 
ir Japonų ties Kedah.

Vienoje vietoje japonai 
perkirtę anglų Malaya pu- 
siausalį. ... 3
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Amerikos laisvę, už apgynimą miestų, 
'namų, fabrikų, teisių laisvai gyventi ir 
mūsų gyvybių.

Tokie yra mūsų priešai. Ar ir dabar 
dar “Naujienos,” “Keleivis,” “Draugas,” 
“Vienybė,” “Amerika” ir kita panaši 
spauda talpins hitlerišką propagandą iš 
Berlyno, sufabrikuotą Goebbelso ir fa
šistų apmokamo agento Prano Ancevi
čiaus? Ar ir dabar toji spauda teisins 
mūsų neprietelius Finliandijos fašistus?

Kas vienokiu ar kitokiu būdu kenks ■ 
bent kuriam Jungtinių Valstijų talki
ninkui, teisins jos priešus, tas eis prieš 
mūsų šalies interesus!

Kova Prieš Penktąją 
Kolumną

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

Act of March 3, 1879.

Teisių Biliaus Sukaktis
Gruodžio 15 d. sukako lygiai 150 me

tų, kai buvo galutinai užgirtas Teisių 
Bilius. Teisių Bilius — kertinis akmuo, 
saugojąs visą Amerikos žmonių gyveni
mą, kaip mes jį suprantame. Jei mūsų 
tėvai ir protėviai nebūtų kovoję už priė
mimą Teisių Biliaus, jei Teisių Biliaus 
Amerika nebūtų turėjusi, tai šiandien, 
veikiausiai nebūtų nei Jungtinių Valsti
jų, tokių, kokias mes turime; šiandien, 
kai priešas mus užpuolė, nematytume 
reikalo jungtis šventon kovon jį sunai
kinti ir kraštą apginti.

Teisių Bilius — priedas prie Jungti
nių Valstijų konstitucijos. Bet tas prie
das yra tokis didelis, tokis svarbus, kad 
be jo pati konstitucija pasiliktų beveik 
tuščias kevalas.

Laisvė žodžiui, laisvė susirinkimams, 
laisvė spaudai — štai pažibos mūsų Tei
sių Biliuje. Ir Jungtinių Valstijų kon
gresas neturi teisės priimti jokį įstaty
mą, kuris tas pagrindines piliečiams ga
rantijas bandytų suvaržyti!

Vakar dienos “Laisvėje” šis dokumen
tas, šis Teisių Bilius buvo atspausdin
tas. Kuris skaitytojas jo neperskaitė, 
raginamas tą padaryti.

Bet vien tik to neužtenka! Turime 
žiūrėti, turime daryti viską, kad Teisių 
Bilius nebūtų kieno nors sutremptas, 
kad jis kaip buvo taip ir pasiliktų ker
tiniu mūsų Didžiojo Pastato, mūsų ša
lies struktūros, akmeniu.

Šiais krizio laikais, šiais laikais, kai 
priešas pasimojo mus sunaikinti, kai jis 
pasimojo sunaikinti viso pasaulio žmo
nių laisvę ir įsteigti juodąją diktatūrą 
visuose pasaulio kampuose, mes priva
lome burtis' tautinėn vienybėn, mušti 
priešą ir saugoti tas garantijas, kurios 
yra įdėtos mums visiems Teisių Biliuje!

Mūsą Draugai ir Priešai
Mūsų šalį užpuolė Japonijos, Vokieti

jos, Italijos barbarai ir jų talkininkai. 
Kiekvienas Jungtinių Valstijų pilietis ir 
šios šalies gyventojas turi žinoti, kas yra 
mūsų neprieteliai ir kas draugai.

' Jungtinių Valstijų Draugai: 
Anglija 
Sovietų Sąjunga 
Australija 
Belgija 
Kanada 
Chinija 
Costa Rica 
Kuba 
Dominiška Respublika 
El Salvador 
Laisvoji Francija 
Graikija 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Holandija 
Indija 
Naujoji Zelandija 
Panama 
Lenkija 
Pietų Afrika.

Mūsų Neprieteliai:
Vokietija 
Italija 
Japonija 
Finliandija 
Vengrija 
Rumunija 
Manchukuo 
Slovakija.

Tokis yra pasidalinimas. Tokie
mūsų draugai ir prieteliai kovoje už

Apie LDS Vajų
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

sekretorius Jonas Siurba rašo “Tiesoje” 
(LDS organe) apie tos organizacijos va
jų už naujų narių gavimą. Be kitko, jis 
rašo:

“Pabaigoj lapkričio mėnesio buvau 
nuvykęs LDS reikalais į Chicagą, Cle- 
velandą ir Detroitą. Lapkričio-23 d. teko 
dalyvauti LDS 7-to Apskričio konferen
cijoj, Kenosha, Wis.

“Su LDS veikėjais tose kolonijose vy
riausia tarėmės apie mūsų vajų. Iki šiol 
vajus ėjo persilpnai. Tarėmės, kaip vi
są vajaus darbą pasmarkinti.

“Visose tose kolonijose LDS veikėjai 
pareiškė, kad nuo dabar visas vajaus 
darbas bus pasmarkintas.

“LDS 7-to Apskričio konferencija gy
vai svarstė vajaus klausimą, ir po to 
kuopų atstovai nusiskyrė kvotas savo 
kuopoms. Pasibrėžta virš 60 naujų na
rių įrašyti to apskričio ribose iki vajaus 
pabaigos. Draugas P. Sprindis, veikėjas 
LDS 65 kuopos Kenosha, pasižadėjo dar
buotis, kad ta kvota būtų išpildyta. 
Draugai Beržanskas, Gebartas ir kiti 
veikėjai taipgi pasižadėjo darbuotis.

“LDS 2-ro Apskričio pirmininkas St. 
Juška ir sekretorė J. Skeberdytė pareiš
kė, kad 2-ras Apskritys tikrai išpildys 
savo pasibrėžtą kvotą: gaus mažiausia 
500 naujų narių per šį vajų.

“Chicagoj, Bridgeporto kolonijoj, Ro- 
selande ir Cicero LDS veikėjai pasižadė
jo darbuotis, kad 2-ro Apskričio kvota 
būtų išpildyta su perviršiu..

“Detroite gerai darbuojasi U. Pąlevi- 
čienė. Draugai Nausėda, Gailusis ir kiti 
pasižadėjo daugiau darbuotis.

“Clevelande turėjom pasitarimą su 
LDS 4-to Apskričio valdybos nariais ir 
su kitais LDS veikėjais. Po plačių dis
kusijų S. K. Mažanskas, buvęs LDS 
Centro Valdybos narys, ir St. Jonela pa
reiškė, kad jiedu daugiau įrašys naujų 
narių, negu visi kiti 4-to Apskričio vei
kėjai. Tokiu būdu tam susirinkime nu
sitarta lenktyniuoti naujų narių įrašy
me. Reikia pasakyt, kad drg. Mažanskas 
visada savo žodį išpildo. Tai yra vienas 
iš nuoširdžiausių ir uoliausių LDS vei
kėjų. Jis daug darbavosi ir rūpinosi 
mūsų Susivienijimu, kuomet buvo pir
muoju LDS vice prezidentu. Aišku, jis 
dar geriau galėtų darbuotis, jeigu mū
sų Susivienijimo nariai vėl jį išrinktų 
LDS Centro Valdybon sekančiuose Cen
tro Valdybos rinkimuose.

“Abelnai imant, numatoma, kad LDS 
kuopos Illinois, Wisconsin, Indiana, Mi
chigan ir Ohio valstijose įrašys virš 600 
naujų narių iki vajaus pabaigos. Kaip 
minėjau, 2-ras Apskritys pasiryžęs net 
penkis šimtus naujų narių įrašyti.”

Kas galima padaryti paminėtose vals
tijose, tas galima ir kitur — Pennsylva- 
nijos, Mass., New Yorko, Conn, valsti
jose. Šiuo nepaprastu metu, kai mūsų 
kraštas yra įsitraukęs į karą, reikia juo 
labiau darbuotis, kad sustiprinus tokias 
organizacijas, kaip LDS, kurios gražiai 
prisidės nė tik prie savo narių sušelpi- 
mo, bet ir prie krašto apgynimo!

yra

bus, 
būti 
Mi-

Areštuos ir Piliečius, Ken
kiančius Mūsų šaliai

L i e t u v i ai hitlerininkai, 
kaip ir vokiečiai naciai vis 
save ramina, kad juos ne
lies Amerikos valdžia, nes 
jie yra Jungtinių Valstijų 
piliečiai, kad Amerikoj 
laisvė.

Taip, laisvė yra ir 
bet tos laisvės negali 
Hitlerio, Mussolinio ir
kados agentams, Amerikos 
liaudies neprieteliams, prie
šo Penktos Kolumnos veik
lai.

Jungtinių Valstijų Gene- 
ralis Prokuroras Biddle pa
reiškė, kad jau suimta 1,- 
291 japonai, 865 vokiečiai, 
147 italai ir eilė kitų tautų 
šios šalies priešų. Pirmiau
siai suimta tie elementai, 
kuriuos per ilgą laiką sekė 
Amerikos valdžia.

Areštavo Hitlerio 
Propagandistus

Areštavo nacį Kurt Sell, 
kuris buvo Amerikoj vy
riausias vedėjas nacių Vo
kietijos Žinių ■ Agentūros 
(DNB); tai tos pačios na
cių propagandos agentūros, 
kuriai Berlyne dirba Pra
nas Ancevičius, kurio na
cių propagandą nuolatos 
talpino “Naujienos,” “Drau
gas” ir persispausdindavo 
“Keleivis,” “Vienybe,” ir ki
ta toji spauda, kuri platino 
Amerikoj hitlerišką propa
gandą, prieš kurią nuolatos 
kovojo “Laisvė,” “Vilnis” ir 
“Tiesa.”

Valdžios 
randa, * kad 
gentūra yra 
kaip nacių
lumna. Mes, visada sakėme, 
kad Prano Ancevičiaus “ži
nios” iš Berlyno yra niekas 
kitas, kaip tik nacių Penk
tos Kolumnos propaganda.

Areštuoja Nacių šnipus
Suimta visa eilė nacių, 

fašistų ir japonų šnipų. Vie-

autoritetai su- 
DNB žinių a- 
niekas kitas,

Penktoji Ko-

nas iš jų yra George B. 
Knaepper, 31 metų vokietis, 
suimtas Detroite. Jis dirbo 
aviacijos fabrike. Naciai 
aprūpindavo jį pinigais, jis 
papirkinėjo apsigynimo in
dustrijoj darbininkus ir iš
gaudavo naciams žinias 
apie mūsų šalies apsigyni
mą. Philadelphijoj vienam 
darbininkui, kuris dirbo 
Frankford Arsenale, sumo
kėjo $300 už suteiktas ži
nias ir dar iškėlė balių.

Suimta ir princesa Ste
phanie Hohenlohe — Wel- 
denburg, kuri divorsavus 
Anglijoj vieną turčių, gau
davo į metus $20,000 pragy
venimui ir turėjo plačius 
ryšius su nacių rateliais.

Jų žodžiai ir Darbai
New Yorke miesto dalis 

Yorkville, o Brooklyne — 
Ridgewood apgyventa vo
kiečių. Dar taip neseniai 
jie ruošė piknikus, atkišę 
hitleriškai rankas maršavo, 
hitleriškas dainas dainavo, 
bjauriai niekino prezidentą 
Rooseveltą.

Karui prasidėjus viskas 
keičiasi. Vadai hitlerininkų 
vieni išbėgiojo, kiti nuduo
da “gerais” Amerikos pilie
čiais. Kada telefonu pašau
kė į Bundo (nacių organi
zacijos) centrą, 178 E. 85th 
St., tai iš ten merginos ner
vingas balsas kartojo:

“Nobody’s in!... Nobody 
is in!”

Italų laikraščių “H Pro
greso Italo-Americano” ir 
“11 Carriere” vedėjas Gene- 
roso Pope, kuris keli mėne
siai atgal išstojo prieš Mu- 
ssolinį, sakė:

“Mes remiame preziden
tą 100%. Italų liaudis nėra 
su Mussoliniu... Jie neno
ri kariauti. Jie prispausti 
Hitlerio pado. Mussolinis 
įstūmė mus į karą, kaip 
vergus. Mes nušluosime jį 
nuo žemės veido!”

. ;• ■ - Y vVokiečių '^Steuben^ Socie
ty, kuri turi 80 kuopų ir 5,- 
000. narių, vadas Theodore 
Hoffman sakė, kad jie rems 
Rooseveltą. Vokiečių redak
torius Victor Ridder, vedė
jas “N. Y. Staats-Zeitung” 
sakė, kad jie eis su Ameri
ka.

Įdomu mums, ką pasakys 
“Naujienos,” “Draugas,” 
“Keleivis,” “Vienybė,” ku
rie nuolatos džiaugėsi Hit
lerio laimėjimais ir talpino 
Hitlerio agento Prano An
cevičiaus melus ir hitlerišką 
propagandą?

Apklausinėj ant pavienius 
vokiečius, jie . visi kartojo 
seniai įgyventą nacių pro
pagandos posakį: “Kas No
ri Amerikoj Karo? — Nie
kas!” Ir susigriebę, supras
dami, kad ne Amerika kalta 
už karą, sakė: “Oh... 
Oh... I don’t care!... I’m 
not worried, because I am 
a citizen.”

Kai kurie dar vis senu 
hitlerišku būdu kaltino mū
sų prezidentą už karą, taip, 
kaip Mussolinis ir Hitleris 
karą paskelbdami. Tūlas 
Rhineland, 228 E. 86th St. 
net taip užgiedojo: “Aš ne
duosiu savo nuomonę... 
Tai ne tavo reikalas. Aš ne
sakysiu, ką aš manau. Aš 
neklausiu, ką tu manai.”

Žinoma, yra dalis žmonių, 
kurie yra sąžiniški, kurie 
atsisakys nuo hitlerininkų 
ir fašistų, nutrauks su jų 
vadais ryšius, dirbs sąžiniš
kai Amerikos ir jos talki
ninkų karo laimėjimui. Bet 
bus ir tokių, kurie, kaip 
pikti kurmiai knis dirvą, 
kenks mūsų šaliai, imsis ki
tokios, gudresnės propagan
dos ir sabotažo. Juos pa
sieks vyriausybės ranka ir 
liaudies rūstybė. Jie bus 
sunaikinti, kaip ir Hitleris, 
Mussolinis ir Mikado!
Ims ir Smetonininkus 

Sprando
Dalis hitlerininkų, fašistų 

ir lietuviškų Hitleriu ber
nelių mano, kad juos išgel
bės Jungtinių Valstijų pi
lietybės popieros. To nebus. 
Jeigu jie kenks Amerikai,

v uz

Nuoširdi Auka Prieš Užpuolikus

yra

Pennsylva-

Baltimorietis Jonas Smalinskis paau
kavo Sovietų Sąjungos kovotojų pagal
bai $100. Tas patsai geraširdis draugas 
šių metų pradžioj aukavo $50 parvežimui 
iš Franci jos antifašistų kovotojų.

Šis nuoširdus Jono aukavimas ir pasi
šventimas daro garbę lietuviams kovo
je prieš barbarizmą. Ir turėtų būti pa- 
akstinimas visų bendrai kovai prieš Ja
ponijos, Vokietijos ir Italijos fašistus, 
kaltininkus šio baisaus karo.

Jonas Smalinskis ne vien aukavo, bet 
ir eiles parašė, kurias talpiname žemiau:

Siunčiu mažą, menką auką...
• Te ji eis į karo lauką,
Už jūrų ji tegul plaukia,
Kur mūs karžygiai jos laukia.—

Ji padėt’ jiems bent kiek gali, 
Kaip pagalba, medikale.

Žvėrys-nąciai juos žaloja, 
Lavonais laukus nukloja...

Ar galim’ramiai žiūrėti,
Kaip draugams reik’ kraujas lieti?...

Tad siunčiu jiems mažą auką— 
Ten, į baisaus karo lauką.

Priešas nor’ juos nugalėti...
Bet ne jam tas ištesėti!
Prigers jis savo kraujuose, 
Žus sau iškastuos’ kapuose.

Ir, kaip dvokiantis puvėsis, 
Amžinai žemėj “ilsėsis!”

Darbo kumštį aukštyn kelkim, 
Pričšui myrio smūgį skelkim. 
Skubiai, draugai, negaišuokim,— 
Paramą Sovietams duokim!

Draugai ten pagalbos laukia, 
Tai lai mūs ten aukos plaukia.

Baigdam’s savo menką mintį, 
Noriu Jums štai ką priminti: 
Kareiviu būkim kiekvienas, 
Gyvenant šias baisias dienas!

Jonas Smalinskis.

“Draugas" Nepasitiki Vyriausybe
Kunigų “Draugas,” kuris tiek daug 

nacių propagandos paskleidė talpinda
mas Hitlerio agento Prano Ancevičiaus 
radiogramas ir persispausdindamas iš 
Hitlerio laikraščių, einančių pavergtoj 
Lietuvoj, straipsnius, nepąsitiki mūsų 
vyriausybe.

“Draugas” laidoj iš gruodžio 9 dienos, 
tai yra dviem parom po to, kai barba
riški Japonijos imperialistai, Vokietijos, 
Italijos ir Finliandijos talkininkai pasa- 
lingai užpuolė mūsų šalį, rašydamas 
apie Anglijos paskelbimą karo Finlian- 
dijai, štai ką sako redakcijos straipsny
je:

“Sovietų Rusija antru kartu užpuolė 
Suomiją ir lygiai tais pačiais imperializ
mo tikslais.”

“Draugas” skelbia didžiausią, netiesą! 
Jis klaidina savo skaitytojus. Ne Sovie
tai užpuolė Finliandiją (Suomiją), bet 
Suomijos fašistai užpuolė Sovietus. Tą 
faktą juk pripažino ir budelis Hitleris, 
kalbėdamas birželio 22 dieną. Bet 
“Draugas” teisina Finliandijos fašistus 
todėl, kad ten dirba iš Berlyno atvykęs 
kunigas Prunskis.

Toliau štai kaip “Draugas” rašo: 
“Bet jau dabar ne pagyrimų susilaukia 
iš anglų ir amerikonų politikų, bet griež
čiausio pasmerkimo. Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė darė didžiau
sio spaudimo į suomius sustabdyti ka
rą prieš Sovietų Rusiją.,Tą patį darė ir 
Didžioji Britanija. Suomija nepaklausė. 
Nepaklausė dėl to, kad šiandien jau ji 
ne be viena savo likimą sprendžia.”

Reiškia, “Draugas” užgiria Suomijos 
susijungimą su hitleriška Vokietija, ir 
tai, kad ji neklausė Roose velto ir Angli
jos valdžių. Ir toliau štai kaip “Drau
gas” ten rašo:

“Šis įvykis puikiai vaizduoja didžių 
valstybių politikų ųusistatymą. Jie tol 
yra mažesniųjų tautų draugai, kol tas 
draugiškumas jiems apsimoka. Bet 
kaip greit vienu ar kitu būdu paliečia jų 
interesus, į teisingiausius reikalavimus 
nekreipiama nei mažiausio dėmesio.”

“Draugas” išreiškia pilniausį nepasi
tikėjimą Anglijos in mūsų šalies vyriau
sybėmis, bet jis už tai mano, kad Suomi
ja gerai daro eidama su nacių Vokieti
ja, su mūsų šalies priešu, prieš SSSR ir 
Ameriką!

j
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Anglijai, Čhinijai, Sovietų ’♦ 
Sąjungai kovoj prieš Vo
kietiją, Italiją, Japoniją ir 
jų talkininkus, tai jie susi
lauks, ko verti.

Iš Washingtono, gruodžio 
11 d., pranešta, kad nebus 
toleruojami tie ateiviai, ku
rie varinėja Amerikoj po
litiką ir skaldo savo tau
tiečių vienybę. Lietuvių tar
pe tokiais ponais yra An
tanas Smetona^ advokatas 
Gabaliauskas, kun. Praus
kis, Smetonos konsulai ir 
kiti ponai. Tie ponai atvy
ko į Ameriką per Berlyną, 
su Hitlerio pagalba, jo pa
tarimais. Jų veikla skaldo 
Amerikos lietuvių, šios ša
lies piliečių vienybę. Jie sil
pnina Amerikos liaudies ko
vingumą ir ardo vieningu
mą.

Negalės Pasislėpti po 
Pilietybe

Tūli ponai mano, kad jie 
galės ir toliau vesti žalingą 
liaudies skaldymo darbą, 
skleisti hitlerišką propa
gandą, todėl, kad jie turi 
Jungtinių Valstijų piliety
bės popieras. Jie labai klys
ta.

Mūsų šalies valdžia pa
stos kelią veiklai Penkto
sios Kolumnos ir sąžiniški 
piliečiai padės valdžiai išra
vėti tas žmonijos piktžoles. * 

Iš Washingtono tilpęs pra
nešimas “New York Post” 
laikraštyje 11 dieną gruo
džio sako:

“Gene rali s P r o k uyoras 
Biddle sako, kad visi pavo
jingi ateiviai jau yra suran
kioti jr užrakinti... Bus 
imtasi žygių prieš Ašies 
propagandą, prieš nelojališ- 
kus Amerikos piliečius.. Fe- 
deralis Tyrinėjimo Biuras 
(Federal Bureau of Inves
tigation) turi užtektinai į- 
rodymų ir prieš piliečius, 
kurie,ištiria Ašies propa
gandą. Nuožiūroj yra Vo
kiečių - Amerikos Bundo ir 
Italų fašistų organizacijų 
nariai ir eilė kitų, kurie yra 
išsiėmę pilietines popie
ras ...”

Teisingumo departmentas 
neaiškino, kokių būdų imsis' 
prieš tuos piliečius, kurie 
skleis Ašies propagandą, 
bet pareiškė, kad “jeigu tik 
tokia propaganda bus ve
dama po to, kaip jau karas 
paskelbta, tai bus pastotas 
jai kelias.”

Į Amerikos Lietuvius
Mūsų dienraštis visas lai

kas griežčiausiai vedė ko
vą prieš Japonijos imperia
lizmą, pasmerkdamas jos 
grobimo karus; prieš bude
lišką Hitlerio ir Mussolinio 
režimą. Mūsų dienraštis 
griežtai kovojo prieš tuos 
lietuvių laikraščius, kurie 
džiaugėsi Hitlerio pergalė
mis ir pavergimu Lietuvos.

Mūsų dienraštis pasiry
žęs mobilizuoti Amerikoj , 
lietuvius negailestingai ko
vai prieš Japonijos, Vokie
tijos, Italijos banditus, už
puolikus ant mūsų šalies ir 
pavergikus kitų kraštų. Mes 
kviečiame visus lietuvius 
nuoširdžiausiai pravesti vi
sus Roosevelto valdžios ir 
visų kitų valdiškų įstaigų 
žygius kovoje už laisvę mū
sų šalies ir pergalę jos ir 
jos talkininkių.

Mes kviečiame lietuvius 
su padidinta energija ga
minti ginklus, orlaivius, 
tankus, statyti laivus, ruoš
ti amuniciją, kuri yra rei
kalinga Amerikos, Anglijos, 
Chinijos, Sovietų Sąjungos 
ir jų talkininkių armijai.

Mes kviečiame visus lie
tuvius būti atsargiems, ne
pasiduoti priešo Penktos 
Kolumnos veiklai ir agita
cijai, padėti mūsų vyriausy
bei. D. M. šotomskas.

v
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Delegates From All Over
At LDS Youth Conference

, CfEFENI^'OUR,, 
BILU OF RĮGUM

LAISVa Trečias puslapis

The conference will be held at 
the Midston House Madison Ave
nue at 38th Street, a few blocks 
from the Grand Central Station on 
December 27th. Housing of dele
gates who prefer to stay at a hotel 
will be at the Allerton House and 
at the Midston House which are 
close by each other. Delegates who 
are coming in should write whether 
they will require housing at homes 
of members in New^York or whe
ther they plan to stay at the Hotel.

Hotel rates are between $1.50 and 
$1.75 and up per night.

Those who are planning to be at 
the LDS National Youth Conference 
are delegates from Chicago, De
troit, Cleveland, Pittsburgh, Bing
hamton, Baltimore, jWilkes-Barre, 
Shenandoah, New York Metropolit
an Area, Massachusetts and Con
necticut. Already letters are be
ginning to come into the LDS Na
tional Office from different cities 
premising to come.

Builders Holding Christmas 
Party, Elections Wednesday

This poster was painted by James 
Montgomery Flagg for the Bill of 
Rights Sesqui-Centennlal Celebra
tion, Initiated by the Council 

Against Intolerance In America.

B more Youth Member 
Looks Ahead

I don’t think many of us realize 
the importance of the L.D.S. I 
think we lack a stimulus which 
keeps the club together. I think we 
should learn from the L.D.S. Clubs 
in New York and Detroit, Mich.

American Youth Give Full Support to U. S. 
Government in its War Against Aggression; 
Youth Active Armed Forces, Civilian Defense

SANTA CLAUS IS COMING TO it promises to be something out of 
TOWN — and not only that, he’s the ordinary.
bringing to Brooklyn such assorted Each member is urged to come 
things as a tree, decorations, pre- with a friend and each is asked to 
sents, refreshments and all the bring with him a gift worth not 
other trimmings associated with the more than 25 cents for the grab 
Christmas Season. bag. Members are particularly ask-

The Big Occasion is the Christ- ed to be present at 8 p. m. sharp, 
mas Party to be held this Wednes- as there will be a brief meeting 
day. December 17th in Laisve Hall, just before the party, where elect- 
A number of special things are be-ions of officers for 1942 will be 
ing prepared for this occasion and held.

A Review:-
The Men in Her Life

----- o-----
THE MEN IN HER LIFE, A Co
lumbia picture direction by Gregory 
Ratoff. At Radio City Music Hall.
LORETTA YOUNG is refreshing on 
the eyes, but decidedly not so on 
the screen. It’s not the young lady’s 
fault, for the best that Hollywood 
damsels can offer will do no good 
to a script that Js inane, routine 
and trite. The number of actresses 
who can walk, talk, weep, suffer, 
]aUgh — all without emotion — is 
now legion.

So much for Loretta who tried to 
do her best with poor material. As 
for the men in her life, unfortunate
ly they are not much better.

It is a tale acted by marionettes, 
with neither love nor dancing to lift 
it out of Class X. A pity. A. R.

HAWAII. — Many Lithuanian 
Americans in the armed forces of 
the United States are stationed in 
Hawaii and probably are now in 
the thickest fighting that is going 
on.

Cargill Book A Literary 
Summation

Intellectual America — Ideas on 
the March. By Oscar Cargill. 766 

pp. Macmillan Co. $5.00.
CARGILL’S THESIS, in this first 

book of a two volume study, is 
that the chaos and confusion of 
contemporary thought can be un
derstood and clarified* by an exa
mination of present day ideologies 
and their economic and political ori
gins in the Old World.

FBI to Watch for 
Disloyalty

WASHINGTON, D. C. — Pro-, 
Nazi Liths who have done much to 
discredit honest Lithuanians in 
America better look out for the 
government is not asleep.

Having virtually /completed thd 
nation-wide arrest of dangerous 
enemy aliens, the FBI has begun a 
hunt for disloyal U. S. citizens. The 
campaign against disloyal citizens is 
on the Sabotage and propaganda 
fronts. Under suspicion are leaders 
of the German-American Bund, Ita
lian Fascist organizations and other 
friends of Naziismj

The fact that a citizen dissemi
nated propaganda for Hitler before 
the United States was at war is 
not sufficient to consititute grounds 
for arrest.

The government is not concerned 
witn censoring expression of opi
nion but with suppressing those who 
vVould give active aid to the enemy. 
Since this is the case, the tre
mendous majority of Lithuanian 
Americans will cooperate with the 
FBI and other government agencies 
in uncovering and exposing any per
son or groups which seek to under
mine the unity of the American 
people against the lyutal attack of 
the Axis powers.

Lithuanians in N. J.
Defense Rally

Lithuanian church groups and or
ganizations in Northern New Jersey 
will participate in a great State De
fense Rally Wednesday night, Dec. 
17, in the Mosque Theatter, New
ark, N. J.

The event, the first of its kind 
to be held in the country since the 
declaration of war against the Axis, 
is sponsored by the Essex County 
Chapter, Committee to Defend 
America in cooperation with State 
agencies.

Included among sponsors of the 
Essex County Chapter are the Rev 
J. Olzenski, of Nawark.

One of the features of the rally 
will be a “parade of ^nti-Axis na 
tions,” consisting of delegations 
dressed in the native costumes of 
theii' homeland.

(My own home state). I think that 
today we must work even more vi
gorously with greater enthusiasm 
since our country has been so bru
tally attacked by Japan and also 
the fact that Italian and German 
Fascists and Nazis declared war on 
America. We should spread our 
ideals and fight back any propa
ganda these wax' murderers may 
try to give to the American people, 
and stand by the L.D.S. This is a 
progressive organization, it is work
ing for the interest of the working 
people of America. The L.D.S. is the 
symbol of freedom and true demo
cracy. Isn’t this L. D. S. Organi
zation worth working for?

I know it has been hard on the 
Bajto. L.D.S. Youth Club because 
we lack a good leader who is wil
ling to fight to the bitter end to up
hold the ideals and standards that 
this organization has offered us. I 
think it is our duty to work for it 
and to see it grow. So “Chins up” 
and lets make this coming year a 
PROSPEROUS AND SUCCESSFUL 
YEAR.

Temp. Secretary
Ida Balses.

Camera Angles
by EDWARD VARUS

NOW THAT YOU have the film 
the next question'is what kind 

of camera are you going to use? 
To most of us this is a superfluous 
question since we only own a box 
camera, an argus or some other 
cheap model. The Graflex, Leica 
and other $100 cameras are entirely 
out of our means.

Music Notes

Cargill faces the task boldly and 
grapples with the most representa
tives figures of European literature 
of the past two or three genera
tions, and a handful of those who 
have been in the American lime
light yesterday and the day just 
before yesterday.

Assuming as a fact that intellec
tual theories find their clearest ex
pression in fiction. Cargill classifies 
both theory and fiction into five 
broad divisions: Naturalists, Primi- 
tivists, Intelligentsia, Decadents and 
Freudians.

Each of the divisions is analyzed 
and its representative literary fi
gures and their works dissected — 
with a fund of knowledge that is 
impressive. Cargill is a man who 
knows whereof he speaks. Yet one 
is strangely disappointed as if, pro
mising clear and sharp social analy
sis of literature, the writer only 
delivered a literary summation of 
what the past sixty years have 
produced. This itself is no mean 
achievement, for the summation of 
writers and their works deserves 
a place on everyone’s bookshelf. It 
ls# clearly written, explicit and 
sharp. As a summer-up he has few 
equals.

In his analysis of literary figures 
and the characters they’ve produced 
he is valuable. But one wonders at 
his choice. Weight is given to the 
effusions of aesthetes and neurotics 
that far outweighs their contri
butions. Pages are devoted to Ger
trude Stein, yet John Steinbeck and 
Richard Wright are strangely miss
ing. Cargill apparently realizes the 
omission for he promises to cover 
them in the book to follow, “Ideas 
In Conflict.” Whether the author 
will be able to do them justice and 
to correctly evaluate the importance 
of such men as Parrington and Veb
len is questionable. It is a poor in
tellect which cannot differentiate 
between the political philosopry in 
the Soviet Union and the dread ter
ror in Germany.

Brilliant as Cargill’s picture of 
literature may be, one is forced to 
reserve judgement when such glar
ing misconceptions are voiced.

—Walter Kubilius.

54th CBS “Report” Aanalyzes Nazi 
Rumor Technique, Tears Down Re

cent New York City Air Raid 
Rumor, Shows How It Hapi>ened.
Rumors, especially the sort used 

by the Nazis to undermine the mo
rale of their enemies, are exposed 
as the insidious propaganda they 
really are on CBS’ timely 54th “Re
port to the Nation” Tuesday, De
cember 16. (WABC-CBS, 9:30 to 
10:00 P. M., EST).

Director Brewster Morgan tears 
apart the recent air raid rumor 
which had New York City’s millions 
looking vainly for invading war
planes, and shows how the report 
came to be spread.

by JOHN MICHEL

Future audiences at Town Hall 
recitals of Robert Mann, young vio
lin virtuoso, are in for a delightful 
treat, if they can skirt the some
what stodgy approach of this fine 
and talented artist.

Mann, winner of the Walter W. 
Naumburg Musical Foundation 
Prize, presented a series of rendi
tions that establishes him as one 
of the better workers at the trade, 
though he is comparatively new to 
the bench.

There isn’t much that anyone can 
do with Mozart’s Sonata in B flat 
major, No. 15, but Mann managed 
to sparkle a few of its duller 
stretches. Prokofieff’s Concerto in 
G. Minor, Opus 63, was the better 
for Mann’s painstaking work. A 
good augury for this, young man’s 
further success is his obvious capa
city for detail, superbly interpreted. 
There is nothing so utterly wearing 
as a difficult violin piece and to 
come successfully through • what 
Mann did on Tuesday ■ afternoon, 
December 9th, proves his artistry 
and gives him the accolade.

The rest of the program #was 
sheer routine, smoothly performed. 
The familiar De Falla-Kochinski 
pieces, Asturiana and Jota came 
through as expected, which is to 
say with finesse and Mann conclud
ed properly with Saint Saens’ Ron
do Capriccioso.

I fail to mention the artist’s ren
dition of Partita in D Minor by Bach 
out of pity—I still can’t honestly 
say for whom, the virtuoso or the 
composer.IT’S TRUE! By Wiley Padan
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WILLIAM
POWELL
DETECTIVE NICK CHARLES IN 
MGM's NEW THIN MAN FILM, 
FACES A DIFFICULT SLEUTHING 
PROBLEM... THIS TIME WITH

THREE CORPSES /

THE DAILY PAPERS!

HAS BEEN NAMED 
'AS MASCOT OF 
'A royal air 
FORCE BOMBER 
FERRYING SQUADRO 
OF PORT ALBERT 
ONTARIO 
CANADA

, FAMOUS 
DOG ^’SHADOW OF THE 
THIN MAN" (ONE Of THE 
BIGGEST MONEY-MAKING 
DOG STARS) WAS ONCE
GIVEN AWAY BY HIS OWNER 
BECAUSE THE MOVIES DIDN'T 
WANT HIM! HIS REAL NAME 
IS SKIPPY....MGM OWNS THE 
RIGHTS To THE NAME ASTA.

PIVE-YEAR-OLD

PICKIt MALL
PLAYS ALL THE OLD MASTERS 
INCLUDING BEETHOVEN , 
fACH MOZART’

1911... WILLIAM POWELL 
WAS CHEER LEADER AT CENTRAL 
HIGH SCHOOL IN KANSAS CITY... 

(TURTLE-NECK SWEATER, PEEWEE 
CAP, MEGAPHONE ALL’)

DICKIE
EVEN COMPOSES
NUMBERS OF
HIS OWN ! ...

ALSO READS

Give the gift that sigrir- 
fies America is not to be 
caught napping.DEFENSE

BONDS 
STAMPS

!' .1JL. ’-21___ LA...." 1

Buy Defense Bonds!

Full support of American youth to the Government in the war 
emergency was pledged by the American Youth Congress in a 
special statement released by Jack R. McMichael, Jr., national 
chairman and Frances M. Williams, Executive Secretary. All 
youth were urged to “take their posts” in the armed forces, ci
vilian defense units, or in the®--------------------------------------

Nevertheless, the best camera to 
use in taking a picture of a flow
er or any object that isn’t dashing 
madly by, but which, for the most 
part, stands still is a camera that 
can give you a clear idea just how 
the picture is going to appear. Such 
a camera is a view, a film pack, 
or even a reflex camera.

View cameras are commercial 
cameras. They are large, bulky, ex
pensive, but almost anything can 
be done with them.

The lens can be raised, lowered, 
moved from side to side, as much 
as three inches, or moved back
ward or forward as much as a foot 
or two. The flexibility of the lens 
mount permits the taking of pic
tures which a box camera would, 
show as a tilt. If you took a pic- j 
ture of the Empire State Building 
with a box camera your final print 
would make the building appear to 
be leaning over backwards. A view 
camera would show the same buil
ding as it should be, with straight 
sides and no tilt.

At the back of the view camera 
there is an adjustment that allows 
for the changing from ground glass 
to cut film and vice versa. The 
ground glass gives you a fairly good 
idea how the image is going to 
come out. With the aid of this glass 
you can get the image in sharp 
focus and center the object correct
ly. But in order to snap the picture 
you have to remove the ground < 
glass and replace with the film. I

proper adapters you canWith the 
use cut film, glass plates, film pack, 
or roll film.

The film pack camera is a sort 
of miniature view camera. It is 
much less bulky and much sinaller.1 
The lens board is adjustable 
to a very limited extent. The 
can be moved from side to 
and up or down, usually for 
about ą half inch. But it too 
a ground glass, for focusing 
composition. In order to take 
turės you have to remove

War Needs Money!
It will cost money to de

feat Japan, Germany and 
Italy. Your g o v e r nment 
calls on you to help now.

Buy defense bonds or 
stamps today. Būy them 
every day if you can. But 
buy them on a regular 
basis.

Bonds cost as little as 
$18.75. Stamps come as low 
and stamps can be bought 
at all banks and post of
fices and stamps can also 
be purchased at retail 
stores. '•

The Laisve English Sec
tion urges all Lithuanian 
Americans to support your 
government with your dol
lars.

battle to increase production in 
industry and agriculture for the na
tional defense.

' Declaring that this war "is a con
tinuation of the policy .of aggression 
and enslavement wage)! by Japan 
against the Chinese pebple, and by 
Hitler against the people of the 
world,” the AYC stated that ‘our 
nation will not find the young men 
and young women of America 
wanting. We stand in firm resolve 
behind the policies of our Govern
ment in all measures required , by 
the defense of our country.”

The statement goes on to say:
“Patriotic America will rise as 

one man to the defense of our se
curity and freedom from the powers 
of tyranny that are attempting to 
enslave the entire world. The entire 
world is engulfed in one gigantic 
conflict in which there are but two 
sides: that of freedom and justice; 

,the other enslavement, tyranny and 
aggression.

This is not a racial war. To the 
defense of the United States young 
people of all races and national 
backgrounds are rallying. Among 
our allies are the heroic Chinese 
people. This is a war not against 
the Japanese people, but against the 
military regime which enslaves 
them, and which seeks with Hitler 
to enslave the entire world.

Freedom-loving Americans will 
rally unhesitatingly to the defense 
of liberty for which oui’ nation 
stands. But today liberty must be 
dearly bought. Its price is the 
united struggle of the peoples 
fighting side by side to end forever 
the threat of aggression by Hitler 
and his Tokio henchmen.

National unity is our most urgent 
need. It must not and shall not be 
weakened- by Nazi Fifth Columnists, 
by treachery in any disguise, by 
the appeasers whose policies have 
been so disasterous. National unity 
must be safeguarded and strength
ened by assuring the full and equal 
participation of all citizens—Negro 
and White, native and loyal foreign 
born in the entire national effort.

American labor — its patriotism 
proven—will be a deciding force for 
victory. The rights of labor to or
ganize and bargain collectively need 
to be preserved at home to insure 
victory abroad. This means that the 
Hitlerite Smith Bill and. all other 
anti-labor legislation must be de
feated. They can serve only to dis
unite the country, cripple the labor 
movement and sabotage the all

essential defense program.
The American Youth Congress 

urges each and every young man 
and young woman to take his post 
in support of the Government’s pro
gram against Hitler and Hitlerism 
in every form:

... for immediate and intensive 
training and service in the armed 
forces

... for diligent training in the 
schools to help mobilize America’s 
resources quickly and completely

...for every effort for increased 
production in every factory, office, 
field

... for alert, conscientious train
ing and service in the civilian de
fense program.

We have pledged our allegiance. 
Now we must mobilize to carry it 
out in this hour of our country’s 
need.

“Essay on the Violin” 
or “Nix on Strings?”

By Walter C. Davies

THE STRING FAMILY of mu
sical instruments has an hono
rable history in whose earliest 

phases figure names like ‘rebab’ 
and ‘viol de gamba,’ whose golden 
age is typified by Amati and Stra- 
divarius and whose current exemp
lars include Primrose, Rachmaninov, 
Kreisler and many, many others.

For the life of me I never could 
understand who it was decided that 
the first violin should be the favor
ed child of the family and be al
lotted the most juicy of instrumen
tal music, or, having decided this, 
how he talked into compliance with 
his notion such diverse characters 
as Beethoven, Mozart, Sibelius, 
Schumann; and all the rest who 
have written music for the soprano 
fiddle. It couldn’t have been by eli
mination, though this disposes of 
the string contrabass, for there re
main the ‘cello and viola, surely 
equally sensitive instruments and 
considerably less limited than the 
violin.

Perhaps the viola, as I am told, 
presents certain technical difficul
ties ofj fingering due to its size. 
Then why leave the thing hanging 
around so many concert and reci
tal stages? Away with it to the 
American Society of Ancient In-

’ROUND TOWN
With Louis Weintraub

Manhattan Melodrama!
Hank Greenberg, who was released 

from the Army is going to rejoin and 
forget baseball as a career ... Police 
Commissioner Lewis J. Valentine 
should be congratulated for the

lens ce]ient job of organizing the 
side raid protective service which is 
only ing an excellent job ...
has i 
and 
pic- 
the 

ground glass and replace with film. 
With the proper adapters, it can 
be made to use cut film, glass 
plates, roll film or film pack. 

(To be continued Tuesday)

Gov.

an air raid warn- 
your telephone, 
warning in the

If Raid Comes, 
Don’t Phone!

New Yorkers were'asked by
Lehman to refrain from telephoning 
in event of an air raid alarm. His 
statement said:

“When you hear 
ing, do not use 
Tuesday’s air raid
New York metropolitan area result
ed in so many people using the 
telephone that the lines in some 
sections of New York City and su
burbs were choked.

“Civilian defense authorities often 
were unable to reach air raid ward
ens and the full functioning of the 
defense organizations was retarded.

“I ask everyone when an air raid 
warning is sounded to 
that the telephone lines 
kept free for defense 
Only the most serious

remember 
must be 
purposes.
personal

emergency warrants use of the te
lephone when you hear an air raid 
warning. In the future, 
frain from ( telephoning 
are sure the all-clear 
been given.”

please 
until 

signal

re- 
you 
has

Doubtful About Leap Year
New Yorker (incredulously) — 

And you mean to say that in Cali
fornia you have 365 days of sun
shine a year?

Man from Los Angeles — Exactly 
so, sir, and that’s a mighty conser
vative estimate.

ex
air 
do-

[ Walter Winchell will soon pack 
up his typewriter to wear the uni
form of Lt. Commander in active 
service with the U. S. Navy in 
action... The three major net
works which include the National 
Broadcasting Company, the Colum
bia Broadcasting System and Mu
tual Broadcasting System have en
gaged additional personnel to guard 
against sabotage... A baby girl 
was born to Constance Bennett and 
Gilbert Roland last week.., Doro- 
thy Thompson addresses a woman" 
group at the Hotel Astor tonight 
on a very important subject... The 
story of the “St. Louis Blues” has 
been made into a picture called 
BLUES IN THE NIGHT by War
ner Bros, and is showing at the 
Strand Theatre ...

The Annual 
partment Drive for toys headed by 
Deputy Police Commissioner John 
H. Morris is asking all parents 
whose children have outgrown or 
lost interest in playthings to leave 
them at their local precinct or 
house, oi' call Canal 6-6371 and 
will be picked up... District 
torney Thomas A. Dewey is 
ting set to run for Governor of New 
York... The first picture of war in 
the Pacific has been announced by 
20th Century Fox to be called “Se
cret Agent of Japan” with Preston 
Foster and George Saunders... 
Gilbert & Sullivan’s favorite “The 
Mikado” has been dropped by a lo
cal opera guild ‘in view of the na
tional situation”... President Roose
velt’s speech to Congress should be 
added to all high schools as 
essay such as Lincoln’s “Gettysburg 
Addresss”...

Bob Feller, pitcher for the Cle
veland Indians was the first ball 
payer to enlist in World War No. 2 
as soon as war was declared. He 
joined the Navy... Rumors are

, spreading rapidly that the George 
Jessel-Lois Andrew marriage is 
soon to terminate ... Guy Lombar
do, the orchestra leader has made 
his sister Rose Marie, a part of the 
act,.. Did you know that Tommy 
Manville’s fifth wife is bound to 

“Hellzapoppin,” the 
after three 
and Broad
screen ver
soon ...

Police & Fire De-

fire- 
they 
At- 
get-

an

struments, who will, no doubt, be 
glad to add it to their notable con
geries of noise-makers that fell by 
the wayside. They could—and would 
—dust the viola off once a year for 
a performance of a trio by an ano
nymous troubadour of the eleventh 
century for viola, tom-tom and alto 
sackbut.

Even to dispose of the viola 
leaves the graciously formidable 
’cello. There has never to my know-

Reno? ? ? . .. 
stage show will close 
years and three months 
way will welcome the 
sion of it at the Rivoli

Are you doing your part to serve 
in our country’s defense ? 
country needs you! You can do your 
bit to serve In the various bran
ches of defense.

Mayor LaGuardia forgot to cele
brate his birthday last Thursday, he 
was too too busy with his duties as 
U. S. Director of/Civilian Defense... 
Camera fans are urged to be on the 
__ ; when they snap pictures. 
Various parts of our city are in 
military zones and are cautioned 
not to photograph these points. 
Otherwise the camera shutter will 
be arrested ... Mickey Rooney is 
going to get married after the first 
of the year to a unknown screen 
actress who hails from one of the 
Carolina states, our Hollywood 
agent wires ... The American Red 
Cross wishes us to remind all citi
zens that funds are needed to help 
war victims ... “Confirm or Deny,” Į width, 
the story of an American Corres- ** 
pondent in England will follow the 
current run at the Roxy Theatre 
soon ... Various Congressmen polled 
are against the draft age being 
lowered... We wish to remind our 
readers that they are cautioned to 
observe all blackout and air raid 
signals when they are given. Don’t 
imperil the lives of your 
by being careless and not 
orders .. To Victory!!!

Your

country 
heeding

retire theledge been a proposal to 
’cello on half-pay; it is universally 
recognized as an instrument of pas
sion, depth, singing tone, and, in 
the upper register, even brilliant 
comedy. To hear, the ’cello one 
must, of course, hear it played by 
Pablo Casals. Pablo isn’t playing 
just now, since the guards at 
Franco’s concentration camps allow 
him little time for practice, but the 
spirit of this great peoples’ artist 
who perhaps by now has given his 
life for the democracy to which he 
gave his art, lives on in the many 
recordings available to the Ameri
can public. They indicate clearly 
that the ’cello in some hands is as 
satisfying a musical instrument as 
the soprano fiddle.

Then why the insidious emphasis 
on the violin? Why does it not at 
least share honors with her deeper- 
throated sister? The answer to 
these questions • lies in a startling 
direction. It takes us from la miou- 
sique to la mode, from Farrar to 
frou-frou.

It becomes apparent to any close 
student of music that the instru*- 
ment which succeeds in any given 
century must be compatible with 
the formal wear of that period. 
Note the virginals, the dainty little 
key-harp of the Rennaisance, not 
more than three hand - spans in 

This was because the for
ged-iron corset had just come over 
by way of Spain; in one of those 
awful contrivances a lady could not 
reach more than the three hand
spans of the virginals, hence their 
enormous popularity, which died 
down with the discovery of the 
whalebone corset and 
cement of large-scale 
peditions by English 
Thus the whale-bone 
aside the virginals and paved the 
way of the eight-octive piano.

Lack of space forbids further ex
amples, but it must be plain that 
it is the influence of the female’s. 
formal wear which makes it impos
sible for her to play the ’cello with
out making a disgraceful display of 
her anatomy. And so the hand that 
rocks the cradle had driven the in
strument into an undeserved obs
curity, elevating a distinct inferior 
to top notch.

the commen- 
baleening ex
merchantmen.
stay swept

aboutfuss with hubby 
tobacco ashes on the floor.

They keep moths out and hubby

Don’t 
dropping

in.

Maybe He Took It With Him
Undertaker — Are you one 

the mourners?
— I am, sir. The corpse owed 

me $10.

of
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Vienaaukšte Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16   41 75

(Tasa)
Gulėjusis pramerkė akis ir sudejavo. 

Šis baisus garsas atgaivino įvairiaspalvį 
meksikietį ir jis kreipėsi į mus prašyda
mas parvežti sužeistąjį namo, į jo kai
mą — Vilarde. Mes pasiūlėme nuvežti jį 
j artimiausią ligoninę, bet meksikietis 
spyrėsi vežti į kaimą. Reikėjo trisdešimt 
mylių pasukti į šalį iš mūsų kelio. Visi 
kartu mes vargiai pasodinome sužeistą
jį į automobilį.

Tuo pat metu iš užpakalio mašina at
važiavo kažkoks amerikietis. Jis paklau
sė, ar nereikalinga pagalba. Mes padėko
jome ir pasakėme, kad tuojau vešime su
žeistąjį. Įvairiaspalvis meksikietis pasi
liko prie savo sužaloto sunkvežimio.

Kelias buvo labai sunkus ir praėjo 
trys valandos kol mes pasiekėme Vilar
de. Prie mūsų mašinos tuojau subėgo vi
sas kaimas. Dievas žino, ką veikė vieti
niai gyventojai. Nors buvo paprasta die
na, jie buvo apsitaisę naujinteliais švar
kais, iš odos ir beždžionių kailio. Sužeis
tąjį meksikietį mes atidavėme jo gimi
nėms. Valandėlei jis atsipeikėjo ir jiems 
papasakojo visa, kas įvyko. Jį nunešė į 
namus. Tuo metu, landžiodama po duo
bes, iš užpakalio atvažiavo mašina su 
amerikiečiu, siūliusiu mums savo paslau
gas. Pasirodė, jis visą laiką važiavo pas
kui mus.

Matote, — tarė jis, — jūs labai ne
atsargūs. Juk šis meksikietis galėjo nu
mirti jūsų mašinoje. Juk jūs nežinote, 
kaip sunkiai jis nukentėjo. O gal būt, 
jis jau mirė? Ar įsivaizduojate, kas ga
lėjo atsitikti? Atvažiuojate į meksikiečių 
kaimą, kur jūsų niekas nepažįsta, ir at- 
vežate vieno jų gyventojų lavoną. Meksi
kiečiai pirmon galvon būtų pagalvoję, 
jog tai jūs jį ir suvažinėjote. Kaip jūs 
jiems įrodytumėt, kad jis užsimušė savo 
mašinoje? Meksikiečiai — žmonės labai 1 
karšti ir jums galėjo būti gana striuka. 
Ir štai aš pamaniau, ar ne geriau važiuo
ti paskui jus ir jei kas, būti' jūsų liudi
ninku ? f

Šis poelgis duoda gerą supratimą apie 
amerikiečių būdą.

Kai mes skyrėmės kiekvienas į savo 
pusę, amerikietis davė mums savo vizi
tinę kortelę. Staiga prireiks jo parody

mų. Tuomet ir jo adresas bus naudingas. 
Iš vizitinės kortelės mes sužinojome, kad 
mūsų liudininkas — direktorius “Gram
mar School,” pradžios mokyklos. Norė
damas suteikti mums šią paslaugą, jis 
padarė didžiulį vingį į šalį.

Amerikiečių tautos būde yra daug įs
tabių ir žavių bruožų.

Tai puikūs darbininkai, aukso rankos.' 
Mūsų inžinieriai sako, jog dirbdami su 
amerikiečiais jie turi tikriausio malonu
mo. Amerikiečiai tikslūs, bet toli gražu 
ne pedantiški. Jie akuratiški. Jie moka 
laikyti savo žodį ir pasitiki kitų žodžiu. 
Jie visuomet pasiruošę suteikti pagalbą. 
Tai geri draugai ir lengvi žmonės.

Bet štai puikaus bruožo — smalsumo 
— amerikiečiai beveik neturi. Tai ypa
tingai liečia jaunimą. Mes Amerikos ke
liais automobiliu nuvažiavome šešiasde
šimt tūkstančių kilometrų ir matėme 
daugybę žmonių. Beveik kiekvieną die
ną į automobilį mes ėmėme “hičhaike- 
rius.” Visi jie buvo labai kalbūs ir nė 
vienas jų nebuvo smalsus ir nepaklausė 
kas mes esame.

Kelyje mus pasitiko medinė arka:
“Sveiki atvykę į New-Mexico.”
Čia pat, prie arkos mums išlupo dvi

dešimt keturis centus už benzino galioną. 
New-Mexicoj benzinas kaštuoja bran
giau kaip Techase. Vaišingi sveikinimai 
buvo truputį užnuodyti komercišku kva
pu. Įvairiuose štatuose benzinas kaštuo
ja įvairiai: nuo keturiolikos ligi trisde
šimties centų už galioną. Brangiausias 
jis, žinoma, dykumose, kur jį turi atga
benti iš toli. Ir dažnai prie štatų sienų 
galima pamatyti plakatą:

“Čia pasirūpinkite benzino atsarga. 
Arizono štate jis kaštuos keturiais cen
tais brangiau.”

Na, žinoma, čia neiškęsi. Pasirūpinsi!
Pakelinis molis buvo raudonas, dyku

ma — geltona, dangus — žydras. Ret
karčiais pasitaikydavo žemo ūgio ked
rų. Du šimtus mylių mes važiavome gana 
duobėtu žvyriaus keliu. Bet šalia jau 
statomas didžiulis Los-Andželos — New 
Yorkas plentas.

Mes sustojome prie seno šulinio, virš 
kurio kabojo didžiulis skelbimas:

(Bus daugiau)

T arpplanetines Keliones ir 
Žmogaus Fiziologija

J-

(Pabaiga) ,

Galima manyti, kad šir
dis dirbs normaliai, kiek jos 
veikla atitinka mechaniško 
siurblio su uždaru ciklu 
darbą; jai teks nugalėti tik 
kraujo trynimąsi į gyslų 
sienas, o tas trynimasis be
veik nepriklauso nuo išori
nio spaudimo.

Kvėpavimo klausimai yra 
sudėtingesni. Pavyzdžiui, 
neilgai krintant, pastebimas 
kvėpavimo sustojimas. Jei 
kritimas bus ilgas, tai, be 
abejo, teks panaudoti prie
taisus dirbtinam kvėpavi
mui palaikyti.

Maistą galima priiminėti 
ir nesant svorio, nes maisto 
slinkimas priklauso nuo 
stemplės raumenų susitrau
kimo. Skystų daiktų rijimas 
gali vykti net jei galva yra 
žemiau liemens, t. y. padė
tyje, kuri įprasta keturko
jams gyvuliams. Ekskre
mentų pašalinimas iš orga
nizmo taip pat pareina nuo 
žarnyno raumenų darbo.

Paprastose sąlygose fi
ziologiniai procesai vyksta 
bet kurioje organizmo pa
dėtyje, 
bei gulint, ir svorio jėgos 
krypties pakitimas jiems 
neturi esminės įtakos. Ta
čiau yra žinoma, kad labai 
sunku laikyti galvą nuleistą 
žemiau liemens. Tai parodo, 
kad kai kuriose neįprastose 
kūno padėtyse svorio jėga 
žalingai veikia organizmą, ganizmui.

Inž. A. J. šternfeldas
| bet, iš antros pusės, negali
ma tvirtinti, kad kitoms kū
no padėtims svorio buvimas 
yra būtinas. Priešingai, re
miantis tuo, kad dauguma 
fiziologinių procesų įvyks
ta raumenų jėgai veikiant, 
osmotiniam spaudimui ir t. 
t., yra pagrindo tikėtis, kad 
perkrovimo nebuvimas ne
sukels organizmo veikloje 
esminių pakitimų. Be to, 
nesant svorio, jokia orga
nizmo padėtis negali būti 
žalinga.

Kai dėl psichologinių per
gyvenimų skrendant pasau
lio erdvėje, tai galima ma
nyti, kad jie bus panašūs 
į parašiutininko, pergyveni
mus, bent pirmomis aki
mirkomis.
Dirbtinio Svorio Jausmo 

Sudarymas
Taigi mes neturime dar 

eksperimentinių duomenų į- 
rodyti, kad žmogus, nejaus
damas perkrovimo, galės 
jaustis visai normaliai. Vi
sai galimas daiktas, kad 
tam tikslui teks panaudoti 
šiokios ar tokios mediciniš
kos priemonės, kurios, be 
kita ko, nepašalins dauge
lio raumenų atrofijos pavo
jaus.

Klausimas radikaliai bū
tų išspręstas, sudarius dirb
tinį perkrovimą, kurs pa
keistų svorio jėgos efektą, 
jei jos nebuvimas turėtų ža
lingų pasekmių žmogaus or-
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BEATRICE
17 Jewels . . . $2975

Apart kitko didelis pasirinkimas renginių daiktų 
nešiojimui ir laikymui namuose

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Paliko nu-

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

GIFT

701 Grand St

savyje trosu sujungtų, da
lių, kurios pakyla kartu, o 
paskui reikiamu momentu 
atsiskiria viena nuo antros 
ir nedidelių rakietinių va
riklių pagalba pradeda 
suktis apie savo bendrą svo
rio centrą. Pareinamai nuo 
masių santykio, šios dalys 
gali suktis arba vienu ir tuo 
pačiu ratu arba kiekviena 
dalis atskiru. Suprantama, 
kad ta sistema, pasiekusi 
reikalingą sukimosi greitį, 
toliau galės suktis be varik
lių pagalbos. Reikalingo 
greitėjimo efekto gavimui, 
atrodo, užtektų kelių šimtų 
metrų ilgumo troso.

M. Valjė tvirtina, kad ši 
idėja taip pat priklauso 
Gansvindtui.

Taigi, galima padaryti iš
vadą, kad žmogaus fiziolo
gija nekliudys tarpplaneti- 
nių kelionių įvykdymui. Ra- 
kietinio variklio darbo metu 
žmogus, tikriausiai, galės 
pakelti 40 km. per sek. ke
letą minučių. Tai leis ra- 
kietai pasiekti kosminį grėi- 
tį pakankamai ekonomiško
mis rakietos variklio darbo 
sąlygomis.

Vis dėlto šiuo tarpu mes 
nesame visai tikri, kad sun
kumo nebuvimas per ilgesnį 
laiko tarpą nepadarys ža
lingos įtakos žmogaus or
ganizmui. Tačiau ir nei
giamas atsakymas nebus 
kliūtis “dangaus” užkaria
vimui, nes Svorio jausmą 
galima sudaryti išcentrinės 
jėgos pagalba.

Taigi, technika visada 
sugebės kosminio skridimo 
metu sudaryti fizines sąly
gas, atitinkančias žmogaus 
organizmo reikalavimus.

vėžys. Visa fabriko apylinkė 
ir tvoros raudonos per pusę 
mylios. Aštrūs chemikalai ir 
dulkės sugadina darbininkam 
sveikus dantis, pagauna slo
gas ir plaučių uždegimus; 
veik kožrias prie darbo spjau
do kraujais. Tiktai drūto su- 
budavojimo darbininkai dalai- 
ko iki 30 metų. Darbininkų 
nestoka: jaunuoliai eina ir 
dirba, gauna darbus ir iš ki
tur atvažiavusieji. Bet ap- 
draudos kompanija tokiem 
darbininkam neduoda ap- 
draudos; o jeigu kam duoda, 
tai brangiai reikia mokėt. Ne
užtenka to, ponas C. K. Wil
liams parduoda anglis ir alie
jų, tfbkai zuja po mieštą,— 
biznį varo visais garais ir 
kraštais.

A

Prieš kelius metus darbinin
kai buvo susiorganizavę į 
C.1.0. uniją, o vėliaus labai 
vieningai streikavo per kelius 
mėnesius ir labai daug ką lai
mėjo nuo kompanijos.

Slinko metai po metų, bet 
ponas Williams nesnaudė: ma
žu pamažu laužė pasirašytus 
kontraktus su unija, o jo pa- 
kalikai-šuneliai vis agitavo ir 
agitavo, kad nėra reikalo į 
uniją mokesčius mokėt, nėra 
reikalo susirinkimus laikyt, 
nes kompanija už tai nieko 
nesakys, bet priešingai—dart 
pagirs.

Pasekmės dėl kompanijos 
buvo geros: ji taip sufiksino, 
kad šapose niekas neturi tei
sės agitacijos varyt už uniją, 
o lauko pusėj ji “nepaiso”, ir 
uniją ten pripažįsta. Dabar 
C.L O. unija turi tiktai 20 už
simokančių narių, o į susirin
kimus lankosi po 9 iki 12 na
rių. Tokia unija pasidarė ne
gyvoji raidė. C. K. Williams & 
Co. džiaugsmu, netrivoja. Už 
apsileidimą darbininkai patys 
kalti.
Pirkite U. S. Defense Bonus

Lietuvių piliečių kliubas nu
pirko apsaugos taupymo bo- 
nų už $700. Apart to, $5 pa
skyrė Raudonajam Kryžiui ir 
$5 džiovininkam. Perka visi, 
nusipirkau ir aš boną’. Dalis 
tų pinigų eina Sovietam. Ju- 
džiuose mačiau ištisus trauki
nius ir laivus, orlaivius, karo 
tankus, ■ dėžes su amunicija, 
siunčiamus per Iraką Sovie
tam.. Vienas Defense Bonas, 
—tai bus viena bomba į Hit
lerio pakaušį.

u Mirė Dvi Moterys
Gruodžio 4 dieną numirė 

Margareta Ubavičienė-Beliau- 
skaitė, 64 metų. Iš Lietuvos 
buvo žvirblaičių kaimo, Plun
gės parapijos.
liūdime 6 sūnus ir dvi dukte
ris.

Gruodžio 6 d. numirė Pet
ronėlė Yurkienė-Šumokaitė, 48 
metų. Iš Lietuvos buvo: Ken- 
trimų kaimo, Andrejavo para
pijos. Palaidotos su bažnyti
nėm apeigom, parapijos kapi
nėse. ‘ V. J. Stankus.

Robert Lipton

Brooklyn, N. Y.

DEAN
15 |owelt . ., . $2475

CAMBRIDGE 
15 [owel» . . . $2975

PATRICIA
. $247s

C. K. Williams & Co. Dar
bininkų Sąlygos

Ponas Williams yra stam
biausias milijonierius ir dažų 
fabrikantas mūsų mieste, ku
rį žemaičiai lietuviai vadina 
Si-Kėjaus Pilkmare. Prieš 
dvyliką metų pono Du Pont 
kompanija norėjo nupirkti 
tuos dažų fabrikus ir siūlino 
30 milijonų dolerių. C. K. 
Williams užsiprašė 45 milijo
nus dolerių (taip buvo rašy
ta vietinėj spaudoj). Apart to, 
ponas Williams jaučiasi kaip 
koks viršyla ir kontrolierius 
ant mūsų miesto, nes kuomet 
anais metais Henry Fordo 
kompanija norėjo R. H. Si- 
mano audeklinius fabrikus nu
pirkti, tai ponas C. K. Wil
liams užprotestavo, ir per 
Board of Trade pasidarbavo, 
ir ponas Fordas fabrikų per jį 
negalėjo nupirkti, kurie ir po 
šiai dienai stovi pusiau tušti. 
Mat, Fordas savo darbinin
kams moka aukštesnes algas, 
o pohas C. K. Williams moka 
vergiškas algas; ot kame bu
vo šuniukas pakastas. Pas po
ną C. K. Williams dirba pen
ki—šeši šimtai darbininkų. 
Paprasti darbininkai (leibe- 
riai) gauna po 68c. į valandą; 
pečkuriai—po 71c.; melnin- 
kai—po 77c.; elektro-techni- 
kai—po 80 centų į valandą. 
Geras skaitlius kompanijos 
pataikūnų, ant pilvų šiaužioto- 
jų, gauna daug daugiaus. Dir
ba per tris pakaitas. Darbai 
nesveiki. Trina ir mala jie iŠ 
visokių akmenų miltus ir pud
rą; mala šleitus, baltą žalva
rį, smėlį ir raudoną žemę iš 
kitur traukiniais atvežtą mai
šo su chemikalais ir esencija. 
Kaip užrūksta per aukštą ka
miną, tai krintantieji dūmai 
pilni aštrių chemikalų., gadi
na miesto’stogus, o ypač pa
džiautus skalbinius, ant kurių 
pasidaro gėltdni taškiukai, o 
vėliaus—skylutės. Miltai yra 
parduodami del išdirbystėš 
žalvario, gumos, dažų ir viso
kių pūdrų, kurias panelės ir 
moterys vartoj a. Pakol darbi
ninkas išdirba savo pakaitą, 
8 valandas, tai palieka rau
donas nuo dažų, kaip keptas

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. eleveiterib stoties.Esno-Peltri 1912 m. pa

siūlė sudaryt “dirbtinį trau
kos lauką,” nuolat palaikant 
variklio darbą ir mažesnio 
galingumo ribose. Toks 
sprendimas p a r e i kalautų 
pernelyg didelio kuro eikvo
jimo, kai tuo tarpu yra la
bai paprastas būdas, neeik
vojant kuro, sudaryti dirb
tinį perkrovimą. Tai — apa
rato sukimasis.

Ši idėja priklauso G. Gan- 
svindtui. 1889 m. jis paskel
bė kosminio laivo projektą, 
kurio keleivių kajute suka
ma tuo tikslu, kad, išcentri
nės jėgos veikiami, visi ka
jutės viduje esantieji daik
tai prisispaustų prie jos sie
nų. šio projekto trūkumas 
tas, kad dėl kajutės mažu
mo išcentrinės jėgos dydis 
įvairioms žmogaus kūno 
vietoms būtų labai įvairus, 
o tai jau galėtų sukelti į- 
vairių fiziologinių sutriki
mų. Noordungo projekte 
randame tarpplanetinio lai
vo konstrukciją platformos 
pavidalo, turinčios 100 met
rų diametrą ir. besisukan
čios aplink savo ašį.- Nekal
bant jau apie paties projek
to fantastiškumą, reikia pa
sakyti, kad jis nepašalina 
galvos svaigulio pavojaus, 
kurs atsirastų dėl aparato 
sukimosi.

Deišas ir G. Obertas 
siūlė kiek kitokį būdą, 
nuomonę, aparatas turi 
ti sūdė tas iš dviejų, tarpu

stovint, sėdint

Pavykusi Pramogėlė
Gruodžio 7 d., Laisvės Cho

ro svetainėj, Lietuvių Moterų, 
Kl'iubas turėjo smagią pramo
gėlę. Dalyvių buvo arti šimto. 
Vieni lošė kazyfėmis, kiti kal
bėjosi apie dabartinį pasaulinį 
karą. Gdšpadinės, prigėlbstint 
kitoms moterims, priimdinėjo 
svečius su užkandžiais ir gė
rimais.

Po tam, prasidėjo šokiai, 
grojant grupei jaunuolių.

Duodu kreditą moterims, 
kad jos savo parengimus iš
naudoja ir kitiems,—labai rei
kalingiems tikslams. Mačiau 
Draugė O. Visočkienė 
blankos rinko aukas dėl 
dikalės Pagalbos Sovietų 
jungai. O kitoš draugės

pa
jų 

bū-

ant 
Me- 
Są- 

kal- 
bino moteris rašytis prie Kliu- 
bo. KokidS pasekmės buvb iš 
to visko—neteko sužinoti.

O draugas A. Klimas; "Lai
svės” vajininkas, su savo pa- 
gelbininku J. Margaičių,— 
darbavosi kaibihdami Užsira
šyti “Laisvę”.

Galima sakyti, kad paren- 
gimaš pildai pavyko., 

Sykiu Dalyvavęs.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šįuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių : Dėitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tableielių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų Su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tablet’ėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tablėtėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
md dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtini tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną
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OFICIALIAI AMERIKOS'PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Amerikiečiai laiko savo kontrolėje padėtį ore ir ant 
žemės Filipinuose, po savaitės nuo karo pradžios.

Per savaitę įvyko šitokie veiksmai:
Japonai orlaiviais padarė keturioliką stambių už

puolimų prieš svarbius karui punktus Filipinuose, bet 
jie nukentėjo didelių nuostolių, prarasdami kareivi
nius laivus, orlaivius ir daug kariuomenės, beveikiant 
Amerikos orlaiviams ir kariuomenei. Be kitko, tapo 
sužeista du stambūs japonų karo laivai.

Priešas mėgino iškelt savo kariuomenę į Lingayen 
sritį (Luzon saloj), bet amerikiečiai atmušė juos.

Japonai, be pasipriešinimo, iškėlė krantan nedidelį 
skaičių savo kariuomenės ties Vigan, Legaspi ir Apa- 
rri. Šiose srityse įvyko tik vietiniai karo veiksmai.

Amerikos lakūnai sėkmingai bombardavo japonų 
karinius laivus, kariuomenę ir pabūklus Vigan ir 
Aparri srityse, trukdydami japonų iškėlimą į pajūrius 
tenai.

Kaip žinoma, liko nuskandinti keturi japonų laivai 
su kareiviais, kiti trys tokie jų laivai sunkiai sužeis
ti, per Amerikos orlaivių veiksmus ties šiaurine dalim 
Luzon salos.

Amerikiečių ir filipiniečių kariuomenė ir oro jė
gos sunaikino 11 japonų orlaivių ketvirtadienį ore ir 
ant žemės. Padarė didvyriškų ir narsių veiksmų prieš 
japonus. Per savaitę tapo sunaikinta ne mažiau kaip 
40 Japonijos orlaivių, veikiausia ir daugiau.

Amerikiečių nuostoliai, menama, buvo visai maži, 
kadangi nėra jokių pranešimų apie medžiaginius 
nuostolius. Generolas MacArthur gražiai atsiliepė 
apie puikų ūpą ir dvasią amerikiečių karinių jėgų ne 
tik tarp kariškų, bet tarp visų gyventojų Filipinuose.

Jis sako: “Visos mūsų pastangos pilnai suderintos 
ir veikia sparčiai ir sėkmingai pagal karinius patvar
kymus. Kiekvienas atsiliepia į patvarkymus ne tik 
narsiai, bet ir supratingai, kas yra lygiai svarbu.”

Sučiupo Japonu Agentų 
Vadus Filipinuose

Filipinai, gruod. 15. — 
Čionaitinė vyriausybe su
ėmė vadus japonų agentų- 
penktakolumnistų.

Tie agentai naktimįs, be 
kitko, nurodinėjo šviesomis 
japonų orlaiviam, kuriuos 
punktus reikia bombarduot.

Mussolinis Perkrikštijo 
Japonus į “Arijus”
Roma, gruod. 15. — Ita

lijos radijas paskelbė, kad 
nors japonai yra geltonos 
spalvos, bet jie esą “arijai, 
tik geltonieji arijai.” Todėl, 
girdi, karinė Vokietijos ir 
Italijos “arijų” sąjunga su 
Japonija yra padaryta ne 
su bile kuom, bet su kitais 
“arijais,” nors ir geltonais.

Chungking, Chinija, gruo
džio 15. — Chinai išmušė 
japonus iš kelių pozicijų ar
ti Kantono didmiesčio.

S o vietai Užsitarnavo 
Šios Šalies Pasitikėjimo 

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
tojus. Šiandieną Raudonoji 
Armija juos atakuoja. Kas 
buvo sudaužyta, tai ne Rau
donoji Armija. Dabar Hitle
rio armija traukiasi atgal. 
Jis nepajėgė uždaryt savoj 
rytinių durų nuo atakos iš 
Sovietų pusės. Tai yra bai
sus Hitlerio prakišimas.

- “Tai yra gryna tiesa, jog 
Raudonoji Armija, drąsa, 
gabumas ir stiprybė Sovie
tų valdžios ir aukščiausias 
d i d v y r iškurnąs Sovietų 
žmonių sustabdė ir atstū
mė atgal tą galingiausią 
naikintojų armiją visoje pa
saulio istorijoje.

“Hitleris jau atvejų atve
jais piršosi taikytis su Ru
sija; bet Sovietai kiekvieną 
kartą su rūsčia panieka 
drėbė atgal jo siūlymus tai
kytis.

“Milionai tylių mirusiųjų 
ir sužeistųjų Rusijoj liudi
ja, jog Rusija ne tik dabar 
mūsų pusėje kovoja; ji ir 
pirmiau kovojo Amerikos 
pusėje ir atlaikė mūsų til-

Washington. — Veikia tą. Mes turime begaliniai 
Jungt. Valstijų įstatymas būt dėkingi Sovietų Sąjun- 
prieš špionažą išleistas 1917 gos žmonėms, Raudonajai 

Armijai ir valdžiai... nors 
aš labai nesutinku su pačiu 
nišų komunizmu: aš esu in
dividualistas, kapitalistas ir 
demokratas.”

m.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Atydai Nevvarkiečiams ir 
Apylinkės Lietuviams

Trečiadieni, gruodžio 17 d., Mosque 
Theatre, ant Broad St., 8 v. v. 
jvyks labai svarbus masinis susirin
kimas. Žymiausias kalbėtojas bus 
New Jersey Valstijos gubernatorius 
Edison, ir kiti žymūs miesto valdi
ninkai. Susirinkimas šaukiamas 
Amerikos Gynimo klausimu. Dai
nuos Sietyno Choras. Todėl prašome 
nąriu laiku dalyvauti. įžanga nemo
kama. Svarbu Newarko ir apylin
kės lietuviams dalyvauti šiame svar
biame susirinkime, 
kienė.

SLA Nariai!

vice-
prezidento.

J. Miliauskas, 286 kp., Mc
Kees Rocks, Pa., ant se
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 Baltrušaitiene, 
40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

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

SLA Narių Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook-

Oras. — šį antradienį bū
sią šilčiau. i

Los Angeles, Calif

mums

PIRKITE 
APSIGYNIMO

BONUS

i
I owKt&r

"G&C you/t,

Christmas
Seals

| F. W. Shalins
Š (SHALINSKAS)

Funeral Home
; 84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvei s

$150 į
Koplyčias suteikiam nemoka- 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 |

K. Žukaus- 
(295-296)

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 19 d., 7:30 vai. vakaro, 

įvyks Liet. Amerikos Piliečių Kliu- 
bo prieAmetinis susirinkimas, nuo
savoj patalpoj. Bus renkama val
dybų biznio 

1942 metams, 
dermė rinkti 
mingas vietas 
Bus ir kitų 
Kliubietis.

kontrolės direktoriai 
Kiekvieno nario prie- 
kandfclatus į atsako- 
ir kad būtų tinkami, 
svarbių klausimų. — 

(295-297)

E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL

Trečiadieni, 17 d. gruodžio, 8 
v., Bušelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Ave., 1 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Sykiu 
bus ir Vakarienės 
susirinkimas. Todėl 
te laiku būti, kad 
rienės apyskaitą 
Paukštys.

V.

Įvyks

nariųKomisijos 
visi pasistengki- 
galėtume vaka- 
padaryti. — V.

(295-296)

Nominuokite šiuos Kandi-, 
datus į SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams
Jie apvalys SLA ir jo or

ganą “Tėvynę” nuo prona- 
dškos smetoninės politikos: 
ir sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.
B. F. Kubilius,

Boston, Mass., 
zidento.

L. Kavaliauskaitė,

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

188 
ant pre-

152 kp

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7170

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

Iš senų padarau 
. na u jus paveiks- 
fik lūs ir krajavus 
Oi sudarau su ame- 
gui rikoniškais. Rei- 

kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
POgi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

3 Metiniai Susirinkimai

Gruodžio 1 d. buvo lietuvių. 
Laisvės Kliubo susirinkimas. 
Tarp daug gerų tarimų, vie
nas svarbiausių buvo, tai nu
tarta paaukauti $25.00 Sovie
tų Sąjungos medikalei pagal
bai. Tai viena iš stambiausių 
aukų Los Angelese tam tiks
lui.

Stebėtis reikia, kad visgi 
buvo priešingų; buvo net išsi
reiškimų, kad jeigu Sovietų 
Sąjunga laimės karą prieš na
cius, tai, esą, Lietuvai 'bus 
prastai... Tai, kliubiečiai, 
pamislykite, kiek yra įsigalė
jus fašistų propaganda,—net 
ir Los Angeles lietuvius pa
siekia.

Mes jau esam1 kare, tai ir 
mūsų visų, kaip šios šalies pi
liečių, yra pareiga būti ant 
sargybos prieš Hitlerio propa
gandą, ir prieš tuos lietuvius, 
katrie pritaria fašizmo “tvar
kai” Lietuvoje.

Laisvės Kliubas visuomet 
prisidėjo prie gerų darbų, 
remdamas teisybę ir progresą.

Taip ir šį sykį didelė didžiu
ma nutarė prisidėti prie lais
vės ir teisybės gynėjų pusės. 
Garbė kliubui!

Kliubo valdyba 1942 metam 
susideda iš: pirm. Simonas; 
protokolų raštininkas, Joe 
Armin; finansų raštininkas, J. 
J. Pupis; iždininkas, Pete 
Petrulis.

Jie visi teisingi, progresą 
mylinti žmonės. Taigi, kliubo 
reikalai bus vedami teisingai 
per 1942 metus.

Gruodžio 4 dieną įvyko LD 
S 35 k p. susirinkimas. Geras 
būrelis draugų atsilankė ir vis
kas ėjo gerai iki prieita prie 
valdybos rinkimo.

Drg. V. Oksas atsisakė iš fi
nansų raštininko vietos, nors 
jis tam buvo labai tinkamas 
žmogus, žinoma, buvo keblu
mo išrinkti naujas. Bet, ant 
galo, draugas M. Pūkis apsiė
mė. Tai irgi bus geras ir tin
kamas toj vietoj.

Prisirašė 2 nauji nariai. Tai
gi kuopa, nors , išlengvo, bet 
auga. Per šį vajų gauta 6 
nauji nariai. Vajininkai — 
Oksas ir Pufas ■— žadėjo ir 
daugiau narių gauti. Geros

Le VANDAI

kloties jums, draugai! Visi geri žmonės.
R—k a,

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskal

UNDERTAKER

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

į-------------------- !-------------------

g 337 Union Avenue |
; g Brooklyn, N. Y. g 

; « Tel. Stagg 2-0783 S
g NIGHT—HAvenieyer 8-1158 g

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

Old’h Label

Jio

Atsidaro nauja lietuvių likerių krautuve.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME I NAMUS.

Telefonas EVergrcen 8-7047. Lie. No. L1030

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašaryoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411*

irriiiwrwww

Gruodžio 8 d. įvyko ALDLD 
145 kp. metinis susirinkimas. 
Pirmininkavo draugė Petrulie
nė. Viskas ėjo tvarkoj tarp 
daugelio komisijų ir raportų.

Vienas dalykas vertas pa
žymėti — tai “Vilnies” vajaus 
komisiją: d. Levanienė prane
šė, kad gauta 8 nauji “Vil
niai” skaitytojai. Tai pagir
tinas darbas.

Kadangi ši draugija suside
da daugiausia iš susipratusių 
žmonių, tai žinoma, ir svarsty
mai bei išsireiškimai esti giles
ni — svarbesni, negu kitose 
draugijose.

Į valdybą 1942 metams iš
rinkti šie asmenys: org. išrink
ta B. Pečiulienė; prot. rast. 
A. Bušas; finansų rast. M. 
Bušienė; ižd. M. Pupienė.

Worcester, Mass
Vieša Padėka

Worcesterio “Aido” Choras, 
po vadovyste J. Karsokienės, 
šauniai suvaidino operetę 
“Grigutis” naudai Suvienytų 
Draugijų Namo. Varde Suvie
nytų Draugijų, ačiuoju Aido 
Chorui ir jo mokytojai J. 
Karsokienei, už puikų loši
mą ir žavingas dainas. Taipgi 
ačiuoju artistams, ir mūsų 
puikiom muzikantėm — Dolo
res Staliulioniūtei ir Josefinei 
Latviutei.

Worcesterio Suvienytų 
Draugijų Sekretorius, 

Simonas Janulis.

b„dCiW.*21

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
I>. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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 parems

Varpo 
keptuvi 

yra 
unijinė

) UNION LABEL

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnaat 
Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y. j

M
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Antradienis, Gruodž. 16, 1941

tevYrttuzte^
Liet. Literatūros Draugijos 
Centro Svarbus Mitingas

Sekmadienį buvo laikomas 
labai svarbus Lietuvių Litera
tūros Draugijos Centralinio 
Komiteto susirinkimas. Tai 
buvo susirinkimas naujai iš
rinkto Komiteto 1942 ir 1943 
metams.

Susirinkimas nutarė išleisti 
platų manifestą į visus Ame
rikos lietuvius, ragindamas 
juos suglausti visas spėkas 
apie Amerikos valdžią ir rem
ti jos karinius žygius prieš 
kruvinus fašistus. Ypatingai 
šiuo tarpu visi Literatūros 
Draugijos nariai ir kuopos tu
ri įsitraukti į aktyvį dalyva
vimą karo pastangose, šis ka
ras yra žmonių karas prieš fa
šizmą, prieš 
rizmą.

Susirinkime 
M. šolomskas
dar apie du tūkstančiai Drau
gijos narių nėra mokėję duok
lių už šiuos metus. Nutarta 
tuos narius smarkiai paraginti 
duokles sumokėti.

“Šviesos“ redaktorius A. 
Bimba pranešė, kad žurnalo 
ketvirtas numeris jau spausdi-

hitlerinį barba-

sekretorius D. 
raportavo, kad

namas ir nariai jį tuojaus 
gaus.

J naujai išrinktą komitetą 
įeina keliatas veikėjų, kurie 
nebuvo nariais senam komite
te. Įeina iš vyrų, Smitas iš 
Philadelphijos, Janiūnas iš 
Bayonnės, Senas Vincas iš 
Gibbstown, Valley iš Connec
ticut ir J. Kuraitis iš Brook
lyno. O iš moterų naujos na
rės sekamos: Petrikienė, Mi- 
zarienė ir Lilija Kavaliauskai- 
,tė. Susirinkime dalyvavo ir 
naujo komiteto keliatas alter- 
natų : Stasiukaitis iš Cliffsidės, 
Maziliauskas ir čiurlis iš Ba
yonnės.

Atrodo, kad naujasis Ko
mitetas pasiruošęs dideliems 
darbams, kaip pačios Draugi
jos, taip abelnos lietuviškos 
visuomenės.

Draugijos 
išrinktas per 
nuoliką metų 

j puikiai draugijos reikalus ve
dęs Domininkas šolomskas. 
Pirmininku ir iždininku išrink
ti nauji, būtent: pirm. Anta
nas Bimba, o iždininke Eva 
Mizarienė. Rep.

sekretorium vėl 
paskutinius vie- 
sekretoriavęs ir

Kokį Sąjūdį Dabar Pergy
vena Californijos Lietuviai?

Mums gyvenantiems čionai 
Brooklyne labai žingeidi! ži
noti, kaip dabar gyvena ir 
jaučiasi tolimųjų Vakarų lie
tuviai, kurie randasi arčiausia 
karo ir kuriems grūmoja ja
ponų orlaivių užpuolimas? 
štai aš gavau ilgą laišką iš 
San Francisco nuo vienos ga
na veiklios lietuvaitės. Ji tkiį)- 
gi prisiuntė iškarpą iš vietinio 
laikraščio apie į San Francisco 
atsilankymą mūsų majoro La- 
Guardijos ir prezidento žmo
nos Rooseveltienės.

Pasirodo, kad San Francis
co miesto majoras ponas Ros
si yra fašistuojantis žmogus. 
Todėl tasai miestas visai ne
buvo paruoštas pasitikimui 
pavojaus iš oro, civilinis ap
sigynimas visai apleistas buvo. 
Miesto valdžia, pasak to laik
raščio, gavo smarkiai pabarti 
nuo La Guardijos ir ponios 
Rooseveltienės.

Minėto laiško autorė rašo, 
kad šitas civilinis apsigyni
mas buvo taip bjauriai apleis
tas, jog pirmas “alarmas“ bu
vo didžiausias nepasisekimas. 
Pasirodė, kad miesto jėgos vi
sai nesumobilizuotos 
pasitikimui. Todėl 
las deWitt atėmė

apsigynimo vadovybę iš mies
to majoro ir pats paėmė dar
bui vadovauti.

Visi Californijos lietuviai, 
aišku, labai susijaudinę dėl 
karo. Pažangieji lietuviai pa
siruošę padėti valdžiai šį ka
rą privesti prie laimėjimo.

San Francisco mieste, rašo 
ji; yra susiorganizavus dido
ka lietuvių mezgėjų grupė. Jos 
mezga kojines ir svederius 
Raudonosios Armijos kariams.

Brooklyniėtis.

Sugrįžo iš Dviejų Savai 
čių Maršruto
jūs čia padarėt? Kaip 
išvažiavau, jūs tuojau 
paskelbėte!“ Kalbėjo 

redakcijos ofisą 
Sasna, sugrįžus 

savaičių maršru- 
Massachusetts val- 
ir buvo: Išvažiuo-

priešo 
genero- 
civilinio

BŪKITE

“Laisves” Salėje
pasi
karo

kad

Gražiai Pagerbė Gerus 
Lietuvius

Pereitą šeštadienį
Kliubo svetainėj buvo labai 
didelė puota. Ją suruošė prie- 
teliai ir draugai Nečiunskų 
atžymėjimui jų 25 metų že- 
nybinio gyveninio sukakties. 
O tų žmonelių susirinko pilnas 
Kliubo skiepas. Valgė ir gėrė, 
kas tik ko ir kiek norėjo.

šita parė iš tiesų buvo pa
gerbimui ir įvertinimui drau
go Nečiunsko labai ilgų metų 
nenuilstančio darbavimosi tar
pe Brooklyno lietuvių. Tai yra 
labai nuoširdus, tykus, bet 
veiklus žmogus. Jis ir dabar 
sekretoriauja ir Kriaučių lo-

Piliečių kale ir švento Jurgio Draugi-
joje.

P a 
taipgi 
kėjas

r ė. s tostmasteriu buvo 
senas ir nuoširdus vei- 
Draugelis. Pats pager

bęs jubiliejantus, jis pakvie
tė visą eilę veikėjų išreikšti 
jiems linkėjimus. Geriausia vi
siems patiko Aleksandras Ve
lička. Jis nekalbėjo, bet savo 
garsiu balsu, visai publikai 
prisidedant, užtraukė trejetą 
lietuviškų liaudies dainų.

Nuo savęs vėlinu draugam 
Nečiunskam dar labai dauge
lio metų, gražaus ir veiklaus 
gyvenimo. Rep.

Brooklyno Lietuviai
rimtai ir
Lietuvių 
Ginti ir

Didžiojo

čia kalbame į jus, 
šaltai. Kalba į jus 
Komitetas Amerikai 
Lietuvai Laisvinti.

Mes šaukiame viso
New Yorko lietuvių masinį su
sirinkimą ateinantį sekmadie
nį, gruodžio 21 d., Grand Pa
radise Svetainėje. Tai bus pir
ma didelė Brooklyno lietuvių 
mobilizacija padėt Dėdei Ša
mui laimuti šitą karą prieš 
Vokietiją, Italiją ir Japoniją.

Jau susisiekta ir gauta už 
kalbėtoją New Yorko Civilinio 
Apsigynimo direktorius Sgt. 
Hoffman. Bus visa eilė žymių 
lietuvių kalbėtojų.

Taipgi dainuos mūsų, gar
sioji dainininkė Biruta Ramoš
kaitė ir didysis Brooklyno Ai
do Choras.

Niekur neišvažiuokite. Nie
kur kitur nenueikite. Ateinan
tį sekmadienį visi ruoškitės 
dalyvauti minėtam lietuvių su
sirinkime.

Tegul miesto ir šalies val
džia, tegul miesto Civilinio 
Apsigynimo viršylos pamato, 
kad mes, šio didmiesčio lietu
viai, šimtu procentų remiame 
mūsų krašto ir jo talkininkų 
šį žmonių karą prieš budeliš
ką hitlerinį barbarizmą.

Persergsti N. Y. Gyventojus
Sugrįžęs iš Californijos ma

joras La Guard i ja tuojau puo
lėsi prie darbo apsaugoti šį 
miestą nuo orlaivių. Jis pada
rė pranešimą spaudai ir' kal
bėjo per radijo.

Majoras ragina gyventojus 
užsilaikyti ramiai, šaltai, pasi
likti savo pareigose, dirbti 
daugiau ir sunkiau dėl karo, 
į “alarmus“ žiūrėti rimtai ir 
visuomet būti pasirengusiems 
tikram pavojui. . Ne laikas

priešo 
mėtyti

ragino

ruoštis bus tada, kada 
orlaiviai pradės iš oro 
bombas.'

LaGuardija taipgi
daugiau gyventojų stoti sava
noriais į civilinį apsigynimą, 
ypatingai reikia daug “air 
raid wardenu.” Jų reikia tūk
stančių ir tūkstančių, jeigu 
mes norime išlavinti septynius 
milionus gyventojų, kaip jie 
turi užsilaikyti ir elgtis laike 
priešo užpuolimo.

Jaunuolius Laukia 
Darbai

Išbandys Alarmo Sire 
nas, Nenusigąskite

“Nuo manęs tau, Santa - Naujas, 
greičiau suvirškinamas Pienas!”

to

'A*

Laisves Radio Balius 
Gerai Išdegė

Sekmadienį, Maspethe, New 
National Hall įvyko Laisvės 
Radijo Programos balius ir 
koncertas. Galima sakyti, kad 
pavyko visapusiai gerai, žmo
nių buvo gana daug ir visi 
smagiai laiką praleido.

Apie baliaus ir koncerto 
programą plačiau veikiausia 
parašys korespondentas.

Gruodžio 27 (December) 
įvyks 

LABAI PUIKUS

BANKIETAS
Pasveikinti Geriausius LDS 

Jaunimo Veikėjus

BUS DUODAMI

GERI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

Gėrimai
Pradžia 8-tą vai. vakaro

tik aš 
karą 
atėjusi 
draugė S. 
iš dviejų 
tavimo po 
stiją. Taip
dama ji paliko “taiką“, o su
grįžus rado šitą kraštą jau 
pilnai ir oficialiai įsitraukusį 
į karą prieš Vokietiją, Italiją 
ir Japoniją.

“O kaip kolonijose draugų 
nuotaika?“ užklausė jūsų re
porteris.

“Gana gera,“ atsakė dr-gė 
Sasna. “Visur draugai 
ruošę visais būdais remti 
pastangas.“

Ji taipgi pastebėjo,
Mass, draugai labai įsitraukę 
į įvairių vietinių kliubų veik
lą. Jai atrodo, kad kai kurie 
kiti organizaciniai darbai ten 
pradeda būti apleisti. Reikėtų 
tuomi susirūpinti.

Kas liečia masinius mitin
gus, tai ne visur jie buvo rū
pestingai suruošti. Tik gana 
geri mitingai buvo So. Bosto
ne, Montelloj ir Gardneryj.

Rep.

LaGuardija, Policmonai 
Ir Ugniagesiai

BILIETO KAINA — $1.25.

Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni!

Gros Jurgio Kazakevičiaus 
Orkestrą

Rengia Brooklyno LDS 
Jaunimo Kuopa

Dar tik už mėnesio laiko 
pasibaigs šis terminas Brook
lyn Technical High School, o 
jau visus tuos jaunuolius lau
kia darbai. Nereikės jiems 
stoti į bedarbių eiles. Jų. tech
niški gabumai bus panaudoti 
karo reikalams. Už mėnesio 
laiko čia mokslą baigs 600 
studentų.

Jau 3,500 Savanorių
• Nuo to laiko, kaip Japonija 
paskelbė karą Amerikai, iki 
pereito sekmadienio, New 
Yorko mieste 3,500 jaunų vy
rų savanoriai įstojo į armiją. 
Ir kas dieną savanorių armija 
didėja. Armijos viršininkai la

bai patenkinti.

Trečiadienį, gruodžio 17 d., 
nuo 4 iki 4:15 po pietų, bus 
paleisti darban visoki alarmo 
signalai. Viršininkai persergs
ti gyventojus, kad jie dėlei to 
nenusigąstų, nes tai tik bus 
išbandymas sirenų ir kitų 
alarmo padavimo priemonių. 
Pasirodė, kai prieš kelias die
nas buvo daromas alarmas, 
daugelyje vietų žmonės sirenų 
garsų visai negirdėjo.

Sirenos šauks su perstoji- 
mais. Tečiau, viršylos sako, 
jeigu pasitaikytų, kad kaip tik 
tuo laiku būtų tikras pavojus, 
jeigu priešo orlaiviai iš tiesų 
pasirodytų ant miesto, tai si
renos šauks be perstojimo per 
visas 15 minučių.

PARDAVIMAI
Parsiduoda duonkopykla, kurios 

biznis išdirbtas per 22 metus, pri
stato duoną Bridgewateriui, Middle- 
boro ir kitom apylinkėm. Prie kepy
klos yra duonai maišyti mašinos, 
naujas trokas, dviem mašinom ga- 
radžius ir 7 kambarių stuba. Prie
žastis — savininkai jau senyvuose 
metuose, darosi persunku ištaigą ve
sti. Kreipkitės pas savininkę Mrs. 
Frances Szyszko, 225 Broad St. 
Bridgewater, Mass.•

RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja 5 kambariai su mau

dyne ir visais moderniniais įrengi
mais. Renda prieinama. Antrašas: 
1122 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

(292-297)

Išsinuomuoja fornišiuotas kamba
rys vyrui. Prie “L.” stoties. Prašo
me kreiptis po antrašu: 426 So. 5th 
Street, Brooklyn, N. Y. (294-296)

Universitetas Mokins 
Lakūnus

Žuvusio Didvyrio Jau 
nutė Žmona ir Sūnelis

PALENGVINIMASNUO MUSKULU SKAUDĖJIMO
Majoras pareiškė, kad jis 

nebereikalaus, jog armi- 
nebūtų šaukiami policis- 
Bet jis sako, kad jis vis 
reikalaus, kad Washing-

jau
jon 
tai.
tiek
tono valdžia nešauktų armijon 
New Yorko ugniagesių.. Jis nu
rodo pavojų, šiam miestui, kur 
kiekvienas ugniagesis yra la
bai reikalingas.

Long Island Universitetas 
nutarė duoti specialius kursus 
tiems, kurie nori būti lakūnais. 
O tokių jaunų vyrų randasi 
labai daug. Mokslas tęsis 
nūs metus.

vie-

Lakūnas kapitonas Kelly, 
26 metų jaunuolis, žuvo tikrai 
didvyriškai. Jis žuvo mesda
mas iš orlaivio bombas ant 
vieno japonų karinio laivo. 
Laivas tapo nuskandintas. Vi
sa Amerika nulenkia galvas 
prieš šitą didvyrį.

Kelly jaunutė žmoną gyve
na New Yorke. Kai laikraščių 
reporteriai pas ją nuvyko, ji
nai laikė prie" krūtinės kietai 
prispaudus savo pusantrų me
tų amžiaus sūnelį. Ji sakė, 
kad jai širdis plyšta iš gailes
čio, tačiau tuo patim kartu ji 
didžiuojasi, Jęad jos draugas 
taip didvyriškai žuvo.

MiB

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

• Homogenizavimu padaroma pienui da
lykai, kurių net karvė negali padaryti!
• Borden’s naujas Golden Crest Homoge
nized Pienas yra stebėtinas pienas, kur 
visa Smetona lygiai po jj paskirstyta ne 
vien tik plūduriuoja viršuj. Todėl jis turi 
daug geresnj skonį!

• Kiekviena dalelė srnetonos suskal
dyta j 200 dalelyčių lengvai suvirški
namų. Taipgi net delikatni viduriai 
gali greičiau suvirškint šj ^jeną!

• 400 vienetų Vitamino D- kaulus bucĮa- 
vojančio, dantis stiprinančio vitamino — 
pridėta prie kiekvienos kvortos.
• Vaišinkite savo šeimą šiuom stebėtinu 
nauju pienu šiandien!
• Užsisakykite 2-kvortiniu būdu ir taupy
kite! Pasikalbėkite su Borden žmogum.

IF IT’S BORDEN’S IT’S GOT TO BE GOOD!
Copyright 1941, The Borden Company

Kunigaikštis ant Burdo “fį 
Pas Dėdę Šamą

:ą ir norėjo orlaiviu išlėk
ti į 'Lisboną, o iš ten j Rymą. 
Bet čia detektyvai jį sučiupo 
ir sulaikė.

Kunigaikštis Torlonia yra 
žentas buvusių Ispanijos mo-

Valdžia suareštavo ir ant
Ellis Island džėloje uždarė 
jauną kunigaikštį Alessandro narchų Alfonso XIII ir Vikto- 
Torlonia. Šis Mussolinio pa
stumdėlis jau buvo nusipirkęs

rijos. Jis buvo nužiūrimas, 
kaipo Mussolinio agentas.

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVerjfreen 8-9770

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvos" Name BROOKLYN 

Geriausios Rūšies Valgiai 
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško JStiliaus. 

Puikus lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

• 
GASPADORIŠKAI NUVIRTI 

KOPŪSTAI IR BARSČIAI.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 

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

................................................

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parį Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




