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KRISLAI
Jausmas Didžios Paguodos.
*‘1812 Metų Overtūra” ir 

“Septintoji Simfonija.”
Jadvygai, Bagočiui ir 

Smetonai . . .
Už Ką?!...

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Rašydamas apie Lietuvos vi- 
» suomenininkų ir literatų nau

jų metų proga prisiųstus 
mums sveikinimus, dienraštis 
“Vilnis” žymi, kad skaitant 
tuos sveikinimus “didžios pa
guodos jausmas apims visus 
demokratiniai n u sistačiusius 
lietuvius.” Iš kitos pusės:

“Buvo Amerikoj piktų lie
tuviškų politikierių ir redakto
rių, kurių vaidentuvė insceni
zavo jos (Lietuvos inteligenti
jos) šermenis. Jie dabar jau
sis labai prastai.”

Tiesa!

LAlSVĖb antrašas^? ^loiumer ^street Brooklyn, N. Y., Penktad., Sausio (January) 9, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Japonai Smarkiai Atakuoja; 
IAmerikiečiai ir Filipiniečiai 

Atlaiko Pozicijas

VOKIEČIŲ ARMIJA, 
SAKOMA, RUOŠIASI 
NUVERSI HITLERĮ

Metąi XXXII. Dienraščio XXIV.

Už Savo Laisves Apgynimą 
Amerika Sumokės Bile 
Kainą, Sako Prezidentas

Muzikos mylėtojai didžiai 
mėgsta klausytis žymaus rusų i 
kompozitoriaus, č a ikovskio, 
simfonijos, pavadintos: “1812 
metų Overtūra.” Tuo savo kū
riniu genijalusis kompozitorius 
Vaizdavo Napoleono kariuo
menės užpuolimą ant Maskvos 
ir jos iš ten išvijimą.

Nors Čaikovskis savo simfo
niją rašė daug vėliau, tačiau 
jis mokėjo muzikos garsais at
vaizduoti tą nepaprastai reikš
mingą pasauliui ir Rusijai is
torinį įvykį.

Japonų Orlaiviai Naikina Beginklius Filipinų Miestelius; Spe- Washington. — Valdžia kaitant paimtus j nelaisvę
• r • n t j • n - “ v - « . j* • • x i vienos is talkininku saliu j- ir sunkiai sužeistus. Tuo

Cialiai Bombarduoja Bažnyčias; Ypač Šventadieniais Žudo teikė Amerikos karo minis- tarpu naciai šiame fronte
Turės Būt Pakelti Taksai nuo Įplaukų, Padidint Šalies 

Iždui; bet Reikės dar apie 30 Bilionų Dolerių
Žmones Einančius į Bažnyčių ir Šiaip Gatvėse

Oficialiai Amerikos Pranešimai
prarado 12 savo šarvuotą 
diviziją, taigi jiem telieka 
tiktai 9 tokios divizijos.

Vokiečių armiją te ko
voja be pastogių ir kenčia

Įdomu, ką muzikalinis pa
saulis pasakys apie kito ge
nialaus rusų kompozitoriaus 
kūrinį, sukurtą šiais laikais. 
Tuo kompozitorium yra Di
mitris Šostakovičius, jaunas, 
bet nepaprastai gabus muzi
kas, sukūręs stebinančiai di
delių muzikalinių vertybių, 
kuriomis gėrisi visas kultūrin
gasis pasaulis.

Kompozitorius Šostakovičius 
tik ką pabaigė rašyti savo 
SEPTINTĄJĄ SIMFONIJĄ.

Didesnę pusę šito kūrinio 
Šostakovičius pagamino savo 
gimtąjame Leningrade, kai tas 
mieštas buvo puolamas žvėriš
kų nacių—iš sausžemio ir iš 
oro.

Pats Šostakovičius dalyvavo 
Leningrado gynime ir pripuo
lamu laiku kūrė savo istorinį 
veikalą, vaizduojantį (muzi
kos garsais) didžiuosius isto
rinius įvykius. Simfonijai pa
baigą kompozitorius pabaigė 
rašyti Kuibiševe ir šį kūrinį 
paukojo Sovietų Sąjungos per- 
galingajai liaudžiai.

Nereikia nei aiškinti, kad 
tai bus nemirštąs kūrinys, kad 
tai bus dalykas, gal būt, iki 
šiol dar neturįs sau lygaus mu- 
zikaliniame pasaulyje,—jei ne 
kuo kitu, tai bent tuomi, kad 
jis gimė ir augo Leningrade, 
kai jis buvo naciškų govėdų 
apsuptas ir pasmerktas mir
čiai.

Būtų gerai, kad šis kūrinys 
greičiau pasiektų Ameriką!

Washington, saus. 7. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas šiandien išleido sekamus pranešimus:

Filipinų Sritis: Vėl prasidėjo dideli mūšiai visu fron
tu; japonai daro daugiau ir daugiau spaudimo visuose 
punktuose. Priešų orlaiviai nuolat bombarduoja ir iš 
kulkasvaidžių apšaudo pirmąsias linijas amerikiečių 
ir filipiniečių kariuomenės. Mūsų kariuomenė atkakliai 
ir drąsiai ginasi.

Japonų orlaiviai vakar vėl per kelias valandas bom
bardavo Corregidor salos aptvirtinimus ir Bataan pu- 
siausalio įrengimus. Dar tikrai nepatirta, kiek nuosto
lių jie padarė ir kiek mūsų kareivių sužeidė ar užmušė. 
Skaičiuojama, kad bent 45 priešų bombanešiai dalyva
vo toje atakoje, šoviniai iš mūsų priešlėktuvinių ka- 
nuolių pataikė į kelis japonų orlaivius.

Komanduojantis amerikiečių generolas Douglas 
MacArthur gavo pranešimų, kad japonų orlaiviai, už- 
puldinėdami beginklius miestelius Luzon saloje, pada
rė didžių nuostolių jiems.
JAPONŲ LAKŪNAI VISAI SUNAIKINO 4 MIESTE

LIUS; IŠŽUDĖ DAUG CIVILIŲ
Tarp miestelių, kuriuos priešai begailestingai bom

bardavo, yra Baler, Santa Rosa, Calamba ir Tarlac. 
Šiuos miestelius japonai bombininkai visiškai sunaiki
no; užmušė daug vietinių gyventojų, filipiniečių. Nė 
vienas iš šių miestelių neturėjo jokių karinių įrengimų. 
Per kelias paskutines dienas, priešų orlaiviai, žemai 
skraidydami, kulkasvaidžiais apšaudė civilius gyvento
jus gatvėse miestelių Araya t, Camiling, San Fernando 
ir kitų.

Japonai, atrodo, tiksliai pasirinko sekmadienius ir 
religinius šventadienius daryti tuos užpuolimus, žino
dami, jog tokiomis dienomis didelis skaičius civilių gy
ventojų eis į bažnyčias arba bus gatvėse. Pirmą tokią 
ataką priešų orlaiviai padarė sekmadienį gruodžio 7 d., 
1941 m., ir paskui kiekvieną sekmadienį ir Kalėdų ir 
Naujų Metų dienomis japonų užpuolimai iš oro buvo 
ypatingai platūs ir smarkūs. Kaip Maniloje, taip ir ki
tuose miestuose, miesteliuose ir kaimuose japonų lakū
nai specialiai atakavo bažnyčias. Kiekviena bažnyčia 
yra žymus pastatas ir lengvai pažįstama, jog tai baž
nyčia ; todėl aišku, kad priešai sužiniai ir tiksliai pasi
rinko bombarduot bažnyčias.

Išvytas Rumuną Kara- Senatas Priėmė Nešimą 
liūs Eina suTalldninkais Daugiau Išnaudoti

Prieš Hitlerį Dienos Šviesą

terijai raportą apie kivir
čus, badą ir ligas tarp na
cių kariuomenės sovietinia
me fronte ir apie vokiečių 
oficierių sąmokslus, sie
kiančius nuverst Hitlerį ir 
nušluot jo sėbrus. Tokias 
žinias surinko slapti agen
tai tos talkininkų šalies Ru
sijoj fronte, Vokietijoj ir 
Francijoj. Jungtinių Valsti
jų karo ministerijos valdi
ninkai sako, jog šis rapor
tas panašus į pirmiau gau
tas žinias apie neramumus 
vokiečių armijoj ir kitus 
nacių vargus.
BAISŪS NACIŲ NUOS

TOLIAI
Raportas, be kitko, teigia, 

kad nuo karo pradžios iki 
pereitų metą gruodžio 1 d. 
sovietiniame fronte buvo 
užmušta ir be žinios dingo _____ K.
1,250,000 vokiečių kareivių nos, opiumo ir kitų vaistų. jen’tas‘ 
ir 25,000 oficierių, nepris-

Paskolų Šiemet ir 45 Bilionų Paskolų 1943 m.

šiauriniame - Leningrado 
fronte tarp naciu paplito 
influenza, kuri paguldė iki 
50 procentą kareivių tūlose 
dalyse vokiečią armijos te
nai. — Pirmesni pranešimai 
skelbė, kad pasirodė ir tifo 
epidemija nacių armijoje, j

IMA LIETUVIUS GY
DYTOJUS

Kare vokiečiai prarado

apskai- 
finansi- 
valdžiai 
ir iš tos

didelį skaičių savo gydyto- padidintos pakeltais 
jų. Tai dabai naciai ima i-.pt s:pm motum
lietuvius, latvius ir estonus 
gydytojus kaipo vokiečių!] 
kariuomenės daktarus. Bet ‘ 
ir tų neužtenka. Trūksta 
naciam chloroformo, morfi-

(Tąsa 7 puslap.)

SOVIETAI ATKARIAVO STRATEGINIAI 
SVARBIUS PUNKTUS VAKARU FRONTE

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 8. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido tokį pranešimą:
Sovietų kariuomene sausio 7 d. ir toliau vijo priešus 

atgal vakarini? me fronte. Raudonarmiečiai užėmė eilę 
kaimų ir miestelių, tarp kurių yra ir Mešchovsk.

namų algų bei kitų įplau
kų, ir tt.

Iš reikalaujamos lėšų su
mos būtų skiriama $7,500,- 
000,000 į paskolų — Lend- 
Lease — fondą šalims kovo
jančioms prieš fašistus.

Prezidentas išsitarė, kad, 
padaugėjus darbams, gali
ma bus sumažint išlaidas 
CCC stovyklų darbams, Na- 
cionalei 
tracijai 
bam.

Prez. 
pastebėjo:

“Bus reikalaujama 
daugiau papildomų lėšų, be
keliant mum (karinę) ga
mybą iki aukščiausio laips
nio. Aš negaliu iš anksto 
pasakyt, kiek ši kova mums

Washington. — Preziden- 
i tas Rooseveltas saus. 7 d. į- 
teikė kongresui biudžeto 
(išlaidų sąmatos) 
čiavimą, kad 1942 
niais metais reikės 
$58,927,902,000 lėšų
sumos turės būt išleista ka
riniams reikalams $52,786,- 
186,000 (52 bilionai 786 mi- 

jlionai ir 186 tūkstančiai do
lerių). Tad valstybės skolos 
! sieks per 110 bilionų dole
rių.

Šalies iždo įplaukos bus j 
; tak

sais, bet šiem metam reikės 
gaut $20,900,000,000 pasko- 

(daugiausia kariniais 
bonais), o 1943 m. teksią 
pasiskolint jau $45,400,000,- 
000, kaip skaičiuoja ljrez‘-! kaštuOs, nes a§ negaliu iš. _ 

pranašaut, kaip seksis ka
inas, kur likimas keičia dar 
lykus tai vienon, tai antron 
pusėn. Aš tiktai galiu pasa
kyt, kad mes esame pasiry
žę sumokėt bile kainą, kad 
apgint ir išlaikyt mūsiškį

I Jis priminė, jog valstybės 
pajamas galima pakelt to- 

Ikiais būdais, kaip padidi
nant tam tikrus ančdėlius 
(akcyžes), aukščiau aptak- 
suojant pelnus, imant tak
sus tuoj ir tiesiog nuo gau- gyvenimo būdą

Jaunimo AdminiS' 
ir kt. viešiem dar

Rooseveltas da r

ir

Pavojus Visiem Naciam
Krimo Pusiausalyje i

Sovietai Visu Frontu 
Vis Šluoja Vokiečius 

Tolyn Atgal

Skatytojas, norįs plačiau 
sužinoti, kaip lietuviški fa
šistai, su socijalistų talka, 
surinktas “Lietuvai gelbėti” 
aukas sudoroja, turėtų per
skaityti iš Pittsburgh o kores
pondenciją, tilpusią “Laisvėj” 
(sausio 8 d. laidoje). Ją rašo 
gerai dalykus pažįstąs žmo
gus. Cituoju:

“Komitetas... išdavė štai ko
kį raportą,—kaip buvo Lietu
va ‘gelbėta” už jų dolerius: 
Jadvygai Tubelienei įteikta 
100 dolerių, už kokį ten sirgi
mą; $200 su virš pasiųsta į 
Chicagą Olio — Vanagaičio 
fondan; Fortūnatui Bagočiui, 
Antanui Smetonai ir kitiems 
‘oratoriams’ už atvažiavimą į 
Pittsburghą pasakyti ‘spyčių’ 
reikėjo apmokėti kelionės lė
šas ir viešbučius; dėl padengi
mo to viso reikalinga buvo 
vartoti tam tikras “camou- 
flage’ius,’ duodant Amerikos 
Raudonajam Kryžiui $50.00.”

Turime atsiminti, kad Bago-

Mexico City. — Buvęs 
Rumunijos karalius Karo
lis pareiškė, kad jis ketina 
neužilgo pasiskelbt kaip są
lyginis Rumunijos valdovas, 
sudaryt rumunų valdžią 
trėmime, dar nežinia, ku
rioje šalyje — ar Jungtinė
se Valstijose, Kanadoj ar 
kitur — ir veikt išvien su 
Amerika, Anglija, Sovietais

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Washington. — Senatas 
priėmė įnešimą duot prezi
dentui Rooseveltui galią į- 
sakyt visose Jungtinėse 
Valstijose pavaryt laikro
džius iki dviejų valandų 
pirmyn ar pasukt atgal, 
žiūrint, kokiais metų laikais 
ir kuriose valstijose galima 
būtų daugiau išnaudot die
nos šviesą ir tokiu būdu 
taupyt elektros jėgą ir ku
rą kariniams reikalams.

Šis sumanymas dabar
čius į Pittsburghą buvo kvies
tas Sovietų Sąjungai plūsti. 
Smetona—tam pačiam tikslui. 
Na, o jiems keliones, sugaištis 
ir viešbučių išlaidas užmokėjo 
“Lietuvai Gelbėti Komitetas.” 
Susirgo Tubelienė — “Lietuvai 
Gelbėti Komitetas” duoda jai 
šimtinę! . . .

Taigi
kaip jau nurodėme, ne Lietu
vai, bet josios neprieteliams, 
nenaudėliams gelbsti!

šis komitetas yra,

Maskva, saus. 7. — Sovietų Žinių Biuras šiandien sa
kė : ,

Viena sovietinės kariuomenės dalis vakarų fronte 
užėmė geležinkelio stotį; pagrobė 200 trokų, 3 garve
žius, 1,500 bombų ir didelį kiekį kitų pabūklų ir sunai
kino 500 vokiečių oficierių ir kareivių.

Sovietų lakūnai, veikdami Leningrado fronte, sunai
kino tris vokiečių orlaivių pastoges ir lėktuvų taisymo 
dirbtuves, sudaužė 5 kanuoles, suardė 40 geležinkelio 
vagonų ir užmušė 100 vokiečių oficierių ir kareivių.

Vokiečiai su automatiškais šautuvais buvo apsupę 
politinį švietėją Sacharovą; jis išstojo į mūšį su jais, 
užmušė 8 vokiečių kareivius ir vieną oficierių; tada li
kusieji pabėgo. Pirmesniuose gi susikirtimuose Sacha
rovas užmušė 18 vokiečių’kareivių ir oficierių.

Hitleris Ginkluojasi 
Prieš Vidujinius 

Savo Priešus
v

London, saus. 8. — Kari
nis anglų reporteris Morley

Sovietų Lapeliai su 
Patarimais Bėgantiem 

Vokiečiam
London. — Sovietų amba

sada Londone pranešė, kad 
sovietiniai lakūnai milionais

Richards paskelbė spaudoje [apeiių apipila besitraukiau-
gautas iš Vokietijos žinias,1 
kad slaptoji Hitlerio polici
ja (Gestapo) skubiai prista
tė kulkasvaidžių visuose 

perduotas kongreso atstovų svarbiuose punktuose Ber-
rūmui. lyne ir kituose Vokietijos

—- miestuose. Tai prieš tuos
NAUJAS ANGLŲ UŽPUOLI- vokiečių karininkus, kurie

darą sąmokslus nuverst 
, Hitlerio ir jo nacių valdžią.

niai laivai ir orlaiviai, vėl štai- Hitlerininkai taipgi ant 
ga užklupdami nacius Norve- greitųjų stato cementinius, 
gijos pakraštyje, nuskandino fortukus Berlyne prie gele- 
vieną prekinį vokiečių laivą ir žinkelių stočių, aikštėse 
du karinius laivukus ir sunai- ir svarbesniuose skersgat- 
kino “kenavimo” dirbtuvę. viuose.

čia nacių kariuomenę. La
peliai šaukia gelbėt savo 
gyvybę, perbėgant į Sovietų 
pusę:

“laikykis nuošaliai 
savo komandierių.

London, saus. 8. — Pra-! 
i 

nešimai iš Stockholmo tei
gia, kad Sovietai gali at
griebt nuo vokiečių . visą į miestą Meškovską, Viaz- 
Krnno pusiausalp Vokiečiai nios.Briai\sko frante, 135 
bijo, kad. Raudonoji Arnu- mvjįos j pietų vakarus nuo 
ja neuzkirstų, jiem net pa- j\fashvos, ir atgriebė daug 
bėgimą is Krimo per ere“ miestelių ir kaimų nuo na- 
kopą, žemes farP cių žygiuodami pirmyn vi-
pietinės Ukrainos ir Krimo. su frontu nuo Suomijos iki

Sovietų laivai iškelia vis:Krimo.
daugiau savo kariuomenės į:KOVA DĖL CHARKOVO 
Eupatoriją ir į kitas Krimo Pietiname fronte, Done- 
prieplaukas, ką pripažįsta j co srityje, kautynėse linkui 
ir patys naciai. didmiesčio Charkovo, sovie-

-------------------tinę kariuomenė sunaikino ■ 
keturis vokiečių pulkus ir 
kertasi su naciais jau tik 
už 30 mylių į šiaurių rytus 
nuo Charkovo.

(Londone girdėtas Berly
no radijo pranešimas pri-.

i pažino, kad Sovietai pra
laužė vokiečių liniją vieno
je dalyje Charkovo fronto.) 

Meškovsko srityje Sovie
tai vienu žygiu atmetė na
cius 15 mylių atgal.

London, saus. 8. — Sovie
tai atėmė iš vokiečių svar-

Maskva, saus. 8. — Rau
donarmiečiai ant 
(skis) 
Leningrado fronte, 
iš nacių ilgą dalį geležinke
lio ir užmušė 1,000 priešų

čiužių
Volchovo srityje, 

atėmė

Sovietai Pralaužė 
Suomių Linijas

MAS ANT NACIŲ 
NORVEGIJOJ

London. — Anglijos kari-

| Helsinki, saus. 8. — Suo
mio mių komanda sako, kad So- 

Stenkis vietai su tankais galinga^ 
atsitikt nuo kitą. Rusai gy- atakuoja Suomijos karino- 
ventojai padės tau ir pas- menę. Plačiai pasklido gan- 
lėps tave, jeigu tu parody- dai, kad Suomija nori tai- 
si pasą (praleidimą), iš- kytis su Sovietais. Suomiu 
spausdintą antroje lapelio 
pusėje.

“Išstatyk ant šalčio pir
mąjį rankos pirštą arba ko
jos nykštį, kad nušaltą. Ge
riau prarast vieną pirštą 
negu pačią gyvybę.”

valdžia tatai užginčija.

Chinai Viso Užmušė 
Jau 65,000 Japonų 
Kovoj dėl Changshos 
Chungking, saus. 8. — 

Chinai sunaikino dar 5,000 
’japonų mūšyje dėl Chang-

Stockholm, šved., saus. 8.- shos miesto. Dabar jie toj 
Iš Helsinkio pranešama, jog srity j apsupo 30,000 japonų. 
Raudonoji Armija pralaužė Kautynėse dėl Changshos 
suomių linijas į šiaurius iki šiol žuvo jau 65,000 ja- 
nuo Leningrado. ponų iš viso.
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Kalba, Nusakanti Pergalę
Prie svarbiųjų prezidento Roose velto 

kalbų, sakytų pastaraisiais keliais me- 
’ tais, tenka priskaityti jo kalbą, sakytą 

pereitą antradienį, USA Kongresui. Ji 
svarbi daugeliu atžvilgių, bet, mūsų nuo
mone, svarbi vyriausiai tuo, kad prezi
dentas išstatė planus, kaip Amerika muš 
fašistinį agresorių, kaip Ameriką, eida
ma iš vien su viso pasaulio apvienytomis 
tautomis, sunaikins agresorių.

Iki šiol pas mus buvo daug kalbėta 
apie pinigus. Girdi, mes tiek ir tiek pini
gų išleisime priešui — Vokietijai, Japo
nijai ir Italijai — sumušti. Bet piniginis 

;■ grąsinimas kažin kaip buvo perdaug abs
traktus, atitrauktas nuo gyvenimo, ne 

I visiems suprantamas. Todėl šitoje savo 
i kalboje prezidentas pasisakė kitaip. Jis 
' pabrėžė, kad mes tiek ir tiek pagamin

sime per porą metų tankų, orlaivių ir 
kanuolių. Jis pasisakė, kad mes, beje, 
priešą-mušime jo paties žemėje, ir todėl 
mesksiųsime Amerikos karius ir ginklus 
į Arįlijos salas ir kitas pasaulio vietas, 
kuriose tas bus reikalinga. “Amerikinės 
ginkluotosios pajėgos turi būti naudoja
mos bile pasaulinėje vietoje, kur matysis 
reikalo,” sakė prezidentas. •

Šį viską suėmus, mes ir turime aiškų 
planą, kaip mušime Amerikos ir visos 
žmonijos priešą — juodąjį, kruvinąjį fa
šizmą. Jį patiekė mums mūsų krašto 
galva, mūsų prezidentas, mūsų ginkluo
tųjų pajėgų vyriausias komandierius.

Aišku, jis negalėjo pasakyti, kada, kur 
ir kiek mes savo kariuomenės siusime; 
kam, kur ir kiek mes duosime ginklų. 
Šitie dalykai liekasi paslaptimi ir Ame
rikos žmonės nenori, kad jie būtų pa
skelbti.

x Kitais žodžiais, prezidentas Roosevel- 
tas patiekė planus ir padarė oficialinį 
atsišaukimą, raginantį Amerikos žmones 
į mūšį, į kovą, į karą prieš neteisybes, 
prieš žmonijos neprietelius. Jis sakė, ir 
mes žinome, kad karas bus ilgas, sun
kus, reikalaująs pasiaukojimo. Prezi
dentas, tačiau, sakė ir mes visi esame tuo 
įsitikinę, kad šis karas bus laimėtas mūs, 
— Amerikos ir visų tų tautų, kurios pa
dėjo savo parašus sausio 1 d. po Suvie
nytų Tautų dokumentu!

Šis karas bus laimėtas demokratijų. 
Fašizmas bus sunaikintas. Taika, laisvė 
ir teisėtumas turės būti atsteigtas vi
soms tautoms.

Mes turime būti pasiruošę daryti vis
ką, ko iš mūsų reikalauja krašto gyni
mas, ko iš mūsų reikalauja mūsų krašto 
galva, prezidentas Rooseveltas!

Ir Jie N or L Kad Mes Jiems'jį
Pritartame!

“Vilnis” rašo:
“‘Lietuvių žinios’ labai piktai bara 

‘Vilnį’ ir ‘Laisvę,’ kad mes nepritariame 
sudarymui užsieniuose tokios valdžios, 
kuri susidėtų iš politiniai susikompromi
tavusių elementų.

“Katalikų laikraščiai ir jų vadovybė 
(Urbonavičiaus!), ažuot puolusi mūsų 
progresyvę spaudą, patys turėtų atskleis
ti savo kazyras. Tegul jie pasako, kokios 
valdžios jie nori, iš kokių elementų ta 
valdžia turėtų susidaryti?

“Mes sakom, kad tos valdžios galvi- 
nyj jie nori pastatyti galutinai susikom
promitavusį Smetoną, apie kurio nuodė
mes tiek ir tiek yra prirašęs p. Gaba- 
liauskas, p. šimutis ir visi kiti jų ly
deriai.

“ ‘Draugas,’ kad ir netiesioginiai, pa
siseko uį.JSmetoną. N-ry 274 marijonų 

, laikraštis rašo:
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“ ‘Lietuvos prezidento A. Smetonos 
atvykimą Amerikon ir jo pasikalbėjimą 
su prezidentu Rooseveltu tap pat reikia 
skaityti prie svarbiųjų įvykių, nes tuo 
da kartą pabrėžta, kad Jungtinės Valsty
bės nepripažino ir nepripažins Lietuvos 
okupacijos?

“Matote, Smetonos atvykimas jau la
bai svarbus įvykis! O kaip Čia seniai p. 
Gabaliausko redaguojamas laikraštis 
kvietė katalikus boikotuoti Smetonos 
maršrutą?

“Mūsų nusistatymas link Smetonos ne
pasikeitė. Bet ‘Lietuvių Žinių’ ir ‘Drau
go’ nusistatymas pasikeitė. Ar tas ne
rodo, kad už kulisų padaryta koks slap
tas gešeftas?

“Antrą vertus, ar mes galim pasitikėt 
tokiems politikieriams, kurie bėgo į Ber
lyną, kurie, vėliau, vos neapkvaišo iš 
džiaugsmo, kuomet Hitlerio agentai ir 
penktoji kolona suorganizavo Lietuvoj 
sukilimą?

“O juk iš tų politikierių ir norima su
organizuoti ta lietuviška valdžia, pasta
tant jos priešakyje Smetoną.

“Ponas Gabaliauskas nemato rąsto sa
vo akyje, bet jis mato krislelį artimo 
akyje. Tai machiaveliškas nusistaty
mas.”

Sovietai Padeda
Amerikai

veik kasdien kalba apie 
“pragarą,” jeigu naciai ka
rą pralaimės. Ne veltui Hit
leris įsakė statyti tris ap
sigynimo linijas iš Sovietų 
Sąjungos pusės.

Kol kas naciai skelbia sa
vo seną propagandą, kad 
sulaukus pavasario ir vasa
ros jie vėl eis pirmyn ir būk

nusiaubs visą Sovietų Są
jungą. Mes daugiau negu 
tikri, jeigu per visą žiemą 
Raudonoji Armija varys 
juos atgal, tai jau Hitleris 
negalės išvystyti ofensyvą 
Maskvos linkui. Jis džiaug
sis, jeigu galės sėkmingai 
ginti naciškos Vokietijos 
sienas. D. M. š.
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Teisingumo Departmentas Apie 
Ateivig Persekiojimus

Japonijos Imperialistų
Šnipavimas

Japonijos imperialistai didžiausios 
svarbos kreipia į šnipavimo darbą. Veik 
kiekvienas Japonijos diplomatas perėjo 
šnipo mokslą. Kiekvienas laivo kapito
nas, generolas, ministeris skaitosi geres
niu, jeigu jis yra vaidinęs šnipo rolę. 
Japonijos imperialistai taip plačiai išvys
tė šnipavimą, kad jie jį veda visur. Net 
Japonijos turistai yra nuolatos apsirū
pinę paveikslų traukimo aparatais.

Prieš kiekvieną Japonijos užpuolimą 
ant kaimynų jos šnipai suruošė “inciden
tą.” Kada 1904 metais Japonijos karo lai
vai iš paslapčių užpuolė Rusijos karo lai
vus Port Artūre, tai prieš tai veikė 
Port Artūre daug japonų šnipų ir eilė 
jų išplaukė ant Anglijos laivo iš prie
plaukos, jūroj persėdo ant Japonijos ka
rinio laivo ir suteikė žinias apie tai, kur 
stovi ir koki Rusijos karo laivai.

Pirm, negu Japonijos imperialistai už
puolė ant Mandžiūrijos, tai' jie ten su
vaidino “incidentą,” būk chiniečiai pa
vogė japonų kapitoną, kurio ir visai svie
te nebuvo. Japonijos, kaip ir Vokietijos 
fašistai didžiausios svarbos deda į Šnipų 
ir diversantų veiklą.

Prie Japonijos generalio armijos šta
bo yra antras skyrius, kuris vadovauja 
šnipų veiklai, kurio pareigos šnipinėti 
kitų šalių armijų ir ekonominius reika
lus. Prie generalio štabo yra trečias sky
rius, kurio uždaviniu yra vesti karo lai
vynų ir prieplaukų šnipavimo darbą. Bet 
Japonijos . imperialistai nepasitenkina 
vien šių vadovaujančių centrų šnipų vei
kla. Japonijos policija ir žandarmerija 
veda šnipavimą darbininkų judėjime ir 
kaimyniškose šalyse. Užsienio valstybė
se ekonominių reikalų šnipavimu užsiima 
japonų kompanijų vedėjai ir pirkliai. 
Kiekvienas Japonijos ministerijos sky
rius, net sveikatos ir apšvielos, skaito 
garbe turėti šnipavimo skyrių. Specialis 
“kultūros biuras” užsiima papirkimu ki
tų šalių laikraščių, rašytojų Japonijos 
naudai, šnipavimu užsiima Japonijoj vi
suomeniškos organizacijos, kaip 
“Juodas Smakas” ir kitos.

Japonijos šnipavimas dalinasi į 
grupes, pirmoji — “legale,” kurią
daro konsulai, atstovai, turistai, įvairūs 
keliauninkai, ir antroji grupė — požemi
nis šnipų tinklas. “Legaliais” šnipais 
yra greta atstovų įvairūs japonų pirk
liai ir asmenys, kurie įvairiais reikalais 
važinėja užsienyje. Labiausiai šnipavimo 
žygiais atsižymi “Juodojo Smako” orga
nizacijos nariai.

Japonijos šnipavimo žygiai buvo nu
kreipti prieš Sovietų Sąjungą, Jungtines 
Valstijas, Angliją ir Chiniją. Japonijos 
šnipai ilgai, veik atvirai, veikė Jungti
nėse Valstijose, ypatingai Kalifornijos 
pakraščiais. Plačiai buvo išplėsta japonų 
šnipų veikla ir Anglijos Tolimų Rytų 
kolonijose, kurias Japonija siekė anks
čiau-ar vėliau pagrobti. Sovietų Sąjun
ga griežčiausiai ir smarkiausiai vedė ko
vą prieš Japonijos šnipavimą. Sovietų 
Sąjungos apsigynįmo organai šimtus 
kartų atidengė Japonijos įvairias šnipų 
organizacijas ir sunaikino.

Dabartiniu laikų/ ir mūsų šalies vy
riausybė imasi rimtų žygių pastoti Ja
ponijos ir talkininkių šnipų ir penktos 
kolonos elementų kelią.

tai

dvi
su-

Sovietų Sąjungos Frontas 
Svarbiausias

Japonijos padarytas bjau
rus iš pasalų užpuolimas 
ant Jungtinių Valstijų, An
glijos, Hollandijos Ramiaja
me Vandenyne pradžioje 
duoda jai pirmenybių. Bet 
dėl to nereikia nusiminti. 
Amerikos, Anglijos, Hollan
dijos ir jų talkininkių jė
gos kuopiamos, organizuo
jamos smūgiui prieš Japoni
ją.

Atminkime, kaip Hitleris 
su savo talkininkėmis—Ita
lija, Finliandija, Rumuni
ja, Vengrija, iš pasalų už
puolė Sov. Sąjungą, tai ir 
jis ėjo pirmyn ir gyrėsi sa
vo “pergalėmis” ir “neįvei
kiama,” “nesulaikoma” ar
mija. Dabar dalykai ten pa
sikeitė. i

Atminkime, kad Sovietų 
Sąjungos karo frontas, ku
ris eina nuo Šiaurių Did- 
jūrio iki Juodųjų Jūrų, ku
ris užima per 2,000 mylių 
ilgio, kuriame ėjo ir eina 
didžiausi mūšiai, tai yra 
svarbiausias frontas. Ten 
rišama karo laimė jimo 
klausimas ne vien Sovietų 
Sąjungos, bet kartu ir Ame
rikos, Anglijos ir visų 26- 
šių valstybių, kurios Wash
ingtone pasirašė, kad tol 
bendrai kariaus, kol naciš
ka Vokietija, fašistinė Ita
lija, grobikiška Japonija ir 
jų talkininkės — Finliandi
ja, Rumunija, Vengrija bus 
sumuštos.

Sovietų Sąjungos frontas 
prieš nacius ir Hitlerio tal- 
kininkuš yra. sprendžiamas 
frontas. Rūda tame fronte 
bus sumuštos Hitlerio ir jo palčių 
talkininkų gaujos, tai Japo
nijos barbarai ilgai negalės 
laikytis prieš suvienytas A- 
merikos, Anglijos, Hollan
dijos, Chinijos ir jų talki
ninkių jėgas.

Sovietų Sąjungos fronto 
svarbiausią rolę pripažįsta 
sekmadienio laidoj “New 
York Timese” jo redakto
rius Edwin L. James ir ben
dradarbis H. W. Baldwin.

Pastarasis rašo: “Rusijos 
frontas yra ir bus svarbiau-

sias frontas... Todėl jį rei
kės palaikyti ginklais ir ki
tais reikmenimis per Arch
angelsko prieplauką ir Per
sijos Užlają.”

Ponas Edwin L. James 
rašo: “Dėl laikinų... Japo
nijos pasisekimų Ramiaja
me Vandenyne prieš Jung
tines Valstijas negalima už
miršti tą, kad didžiausi ir 
sprendžiamieji mūšiai eina 
Rusijoj. Ir ten jie eis. Mū
šiai eina išilgai liniją, ku
ri tęsiasi nuo Leningrado 
iki Azovo Jūros ir Vokieti
ja yra širdis Ašies valsty
bių. Jeigu Hitleris bus su
muštas per Staliną, tai ka
ras tuojau įgaus visai kitą 
paveikslą... Net ir dabar, 
kaip ilgai Stalinas gali lai
kyti sukaustęs 3,000,000 
Hitlerio armijos Rusijoj, 
taip ilgai jis atlieka milži
niškos svarbos pagalbą A- 
merikai kare prieš Ašį. Ir
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Generalinis Prokuroras 
Francis Biddle, gruodžio 28 
d., išleido pareiškimą, kuris 
liečia svetimšalių tarnybą 
privatinėje pramonėje.

Teisingumo Departmentas 
prieš dvi savaites išleido at
sišaukimą valstybių ir vie
tinėms įstatymų vykdymo 
agentūroms ir bendrai vi 
suomenei, kad padėtų sau
goti savo šalyje laisvę, už 
kurią mūsų šalis dabar ko
voja, saugoti ją apsaugoji
mu civilių teisių mūsų loja
lių nepiliečių. Šis atsišauki
mas buvo priimtas širdin
gai ... su kuo mažiausia is
terijos ir antagonizmo prieš 
nepiliečius kaipo klasę, ku
ris buvo jaučiamas prieš 
dvidešimt metų, ir su noru 
palikti federaliam autorite
tui teisę spręsti problemas 
nepageidaujamų elementų 
ar tai būtų piliečių arba at
eivių.

Bet vis vien lieka svarbi 
problema, mūsų reagavimas 
vieno didelio objektyvo; tai 
yra problema diskriminaci
jos prieš ateivius privatinė
se užsiėmimo įmonėse.

Nusistatymas prieš nepi
liečius, kuris sulaikytų juos 
nuo teisėto privataus užsi
ėmimo, būtų ne pagal Ame
rikos principus. Pirma, tai 
ugdytų ’ nesusipratimą su 
tais žmonėms, kurie atvyko 
į Ameriką, jieškodami lais
vės ir teisingumo. Tai yra 
visiškas atsižadėjimas mūsų 
amerikoniškų įstaigų (insti
tutions), laisvių ir principų, 
kurie yra mūsų demokrati
jos pagrindas.

nelojalūs ateiviai, arba, kad 
net todėl, jog jų vardai 
“svetimai skamba!” Aš no
riu priminti tokiems darb
daviams, kad iš mūsų 5,000,- 
000 nepiliečių, mažiau, negu 
3,000—šeši iš dešimts tūks
tančių — buvo įtariami pa
vojingi taikai ir saugumui 
Suv. Valst. Jie liko perimti 
federalio autoriteto. •

Aš norėčiau p r i m inti 
tiems darbdaviams, kad 
daugumas tų “svetimšalių,” 
kuriuos jie atleido, dabar 
turi sūnus, kurie tarnauja 
armijoje ir laivyne. Tarp 
tų, kurie žuvo vilingoje ata
koje prieš Manilą randame 
vardus kaip Wagner ir Pe
tersen ir Monzo ir Rossini 
ir Mueller ir Rasmussen.

Sulaikyti ateivius nuo 
darbo arba užsiėmimo yra 
trumparegiška ir pragaiš
tinga politika. Mūsų šalis’ 
reikalauja gabių patarnavi
mų iš visų lojalių žmonių, 
piliečių ir ateivių, ir sulai
kyt tokį patarnavimą būtų 
ekonominis eikvojimas ir 
apsirikimas.

Atrodo, kad yra nesusi
pratimas kas link Federates 
Valdžios nusistatymo ir rei
kalavimų federalių taisyk
lių, liečiančių ateivių tarny
bas. • Pirma, Federalės .Val
džios nusistatymas yra, jog 
nebus jokios diskriminacijos 
samdyme darbininkų ap
saugos industrijose, dėl ra
sės, nuomonių, spalvos arbaw 
tautinių kilmių.

Kas link įstatymų, yra 
tiktai vienas aprubežiavi- 
mas. Prie slaptų, konfiden-
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Gaila man pranešti, jog cįaiįšky ir aprubežiuotų val- 
daugehs atsi i imu praneš- j^ios kontraktu, ir dėl kon- 
ta Teisingumo Departmen- traktu 
tui apie atleidimą darbinin- , -
kų _Už kokį įsivaizduotą “į- direktoriaurFedZra-

oro laivų dalių, 
samdytojas turi gauti leidi-

SOLDIER

I

likti, taip ilgai Amerika ir 
Anglija gaus didžiausią pa
galbą, nes jos galės ruoštis 
karui prieš neprietelius... 
Kartu ir Rusijos armija da
ro viską, kad daugiau lai
ko išlaimėjus. Tai yra labai 
didelė pagalba, nors dabar 
dar Maskva negali atvirai 
stoti mums į pagalbą kare 
prieš Japoniją.”

Toliau jis rašo apie da
bartinius Raudonosios Ar
mijos laimėjimus. Jis sako: 
“Jie padarė didžiausios įta
kos į Vokietijos ir Rusijos 
žmonių moralą.” Pasakos, 
kad būk žiema kliudo nacių 
armijai, neišlaiko kritikos, 
nes “Krįme nebuvo didelių 

į” — rašo James. Ir 
aišku, kad Raudonosios Ar
mijos laimėjimai uždavė di
džiausi smūgį nacių pasa
koms, būk jų armija “nesu
laikoma,” “n e į veikiama.” 
Per visą mėnesį Raudonoji 
Armija nacių jėgas varo at
gal, naikina d e š i mtimis 
tūkstančių! Nacių armija 
palieka ginklus ir daugely
je vietų netvarkoj traukia
si atgal.

Ne veltui Hitlerio propa- 
gandos vadas Goebbels’as tarimą,” kad jie gkli būti Depa‘rtmen\o,Ukurir^ 

pinasi ateivių tarnybomis. 
Karo ir Laivyno ministeri
jos jau tūkstančius šių lei
dimų praleido. Reikia pa
stebėti, kad nuošimtis atsi
tikimų, kuriems leidimas 
neduotas, yra mažas.

Nėra kitų įstatymų, ku
rie aprubežiuotų samdymą 
ateivių per privačius darb
davius tautinės apsaugos 
industrijose ir nėra jokių 
federalių įstatymų, kurie 
aprubežiuoja samdymą sve
tur gimusių Amerikos pilie
čių, tam tikros tautinės kil
mės.

Nėra priežasties, kodėl 
lojalūs žmonės, ateiviai ar- 

įba amerikiečiai sveturgi- 
miai, negalėtų būti samdo
mi Amerikos industrijų; 
ir nėra jokio pagrindo dėl 
jų atleidimo iš tarnybų. Fe- 
deralė valdžia pasmerkia Šį 
nusistatymą ir prašo visų 
samdytojų taip nesielgti.

Karas gręsia visoms civi- 
lėms teisėms; ir nežiūrint, 
kad mes kariavome pir
miau, nežiūrint, kad mūsų 
asmeninės laisvės išliko gy
vos, tačiau praeityje buvo 
dideli neteisėtumo periodai, 
kuomet isterija, neapykan
ta ir baimė buvo aukštai pa
kilę, ir kuomet mažumos 
buvo neteisėtai ir žiauriai 
persekiotos. K i e k v ienas 
žmogus, kuris myli laisvę, 
kuris myli valdžią, nust

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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yra taip-pat svarbūs, kaip ir kiti kariniai žygiai.
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Numerių Pagalba Galima
Pagerinti Atmintį

SENI IR NAUJI LIUDIJIMAI
APIE RUSŲ KAREIVĮ

Automobilis — Malonumas 
ir Mirtis

Kai kada mums būna sun
ku atsiminti vardus, adre
sus, telefonų numerius, me
tų ar mėnesių skaitlines ir 
kitus dalykus; tai tikiuosi, 
kad šis rašinėlis tuo atžvil
giu pasitarnaus.

Šiuo būdu galima ne tik 
pagerinti atmintį, bet sykiu 
galima skaitlines panaudo
ti, kaipo greitraščio būdą. 
Pirmiausiai reikia numerius 
paversti raidėmis, sekamai: 

• ■

V

matote, nume-

gausite pa-

atvejų ra- 
kaip mažo-

Čia, kaip 
rius atstovauja tiktai prie
balsės, kurios randamos lie
tuviškame alfabete. Balsės 
nėra šiuo atveju reikalin
gos, nes sugrupavus kai ku
rias iš šių priebalsių ir jas 2—n, 7—k, 0—s, 3—-m, tai 
tariant, balsės pačios savai- tas numeris galėtų reikšti 
me išsitars. Dabar panagri-l 
nėkime, dėl ko paimta ši 
priebalsių tvarka atstovauti 
numerius.

Raidė T atstovauja nume
rį 1 dėl to, kad ji panašiai 
rašosi, o kadangi D tariasi 
panašiai, kaip ir T, tai nu
meris 1 ir atstovauja abi 
šias raides.

2— Atstovaujamas raidės 
N; paguldykite raidę N ant 
šono ir gausite panašumą į 
numerį 2.

3— Paguldykite raidę M, 
ant šono ir čia 
našumą į 3.

4— Daugelyje 
šomas panašiai, 
ji r-

5— Romėniškoj numeraci
joj L atstovauja 50, taigi, 
atėmus nolį—zero nuo 50, 
ir gausite 5.

6— Parašykite du o, vieną 
apačioj kito ir gausite ženk
lą, panašų į Ž. Taip pat še
ši rašosi su raide Š, ir ka
dangi Ž, Š ir Č tariasi pa
našiai, tai 6 ir atstovauja 
visas šias tris priebalses.

7— Parašykite 7 ir apsu
kite aukštyn kojom ir prie 
tos figūros prirašykite kitą 
7 numerį taip, kad pasida
rytų panašumas į raidę K. 
Raidė G tariasi panašiai,

vauja šias dvi raides.
8—Rašant raidę f (mažą

ją) pasidaro dvi kilpukės, 
panašiai, kaip ir numeryje 
8, o F ir V tariasi panašiai.

V

Numeris 1 atsto-

bulą pusę, ir gausite 9. P ir 
B tariamos panašiai, taigi 
9 ir atstovauja šias abi rai
des.

0—Rašosi panašiai, kaip 
raidė C, taip pat 0 vadina
si zero; visos trys — C, Z 
ir S tariasi beveik vienodai, 
taigi 0 jas visas ir atsto
vauja.

Dabar pamėginkime su
daryti iš figūrų - numerių 
žodžius: 
vauja T, o kadangi balsinė 
raidė turi būt pridedama, 
kad ištarus priebalsę T, tai 
raidė T gali atstovauti se
kamus žodžius: Tu, tau, te, 
tai, ir t.t.

2— Ne, na, ana, eina, ir tt.
3— Eime, ima, ir t.t.
4— Aria, ir, ar, ore, ir t.t.

’a, yla, ola, eilė.
še, iš, čia, už.
ką, ko, akį.

vį, va, ve, veja.
opa, upė.

0—Su, sau, eis.
Dabar paimkime kombi

nacijomis. Daleiskim, jūs 
norite atsiminti “Laisvės” 
adresa — 427 Lorimer St. 
Paimant tą raidėmis, išeis 
r-n-k, arba žodis renka. Įsi
vaizduokime, kad “Laisvė” 
renka žinias arba lainotipis- 
tai renka raides ir panašiai, 
ir numeris 427 bus lengva 
atsiminti.

Toliau. “Laisvės” namas 
randasi ant kampo Lorimer 
ir Ten Eyck Sts., taigi, ad
resas — 46 Ten Eyck St; 
Numeris 46, pavertus rai
dėmis, bus r-š. Kas čia pir
miausiai puola j mintį R-š. 
—rašo, rašo žinias, straips
nius, korespondencijas ir tt.

Dabar panaudokime nu
merius greitraščiui: 52703 
2 31. Jeigu 5 atstovauja L, 

žodį “linksmų”; 2—n, tai čia 
galėtų būti naujų, ir 31 
reiškia m-t, tai jau čia bus 
“metų.” Taigi, šiuomi šių 
žodžių rašėjas ir linki vi
siems “L.” skaitytojams 
Linksmų Nauju Metų!— 
52703 2 31!

J. By-as.

PIRKITE 
APSIGYNIMO 

BONUS

Žmogaus Išvaizda, Bū
das ir Gabumai

Calif. — 
valstijos 
30 metų 

i š mieravo

Los Angeles, 
Tam tikri šios 
mokslininkai per 
smulkmeniškai 
dešimties tūkstančių žmo
nių galvas, veidus, akis, 
plaukus, rankas ir kitas kū
no dalis. Norėjo patirt, ar 
pagal žmogaus kūno subu- 
davojimą galima atspėt jo 
būdas, gabumai ir palinki
mai.

Dabar jie paskelbė platų 
raportą, kur tvirtina, kad 
su pagalba tokių išmieravi- 
mų galima esą pasakyt, ar 
žmogus tinka būt automo
bilio vairuotojum, moksli
ninku, artistu, politiku, gė
lai vedusiu vyru, mechani
ku, ar, iš antros pusės, jis 
veikiausia yra ar bus .pa
dauža bei piktadaris.

Tuose californiečių tyri
nėjimuose, tačiau, nėra nie
ko naujo. Jau nuo senovės 
buvo daromi šimtai ir tūks
tančiai panašių mieravimų 
ir mėginimų atspėt žmo
gaus gabumus, palinkimus 
ir jo ateitį pagal jo rankas, 
kaktą, nosį, ausis, akis ir tt.

Visi senieji spėjimai toje 
srityje pasirodė neturį jo
kio tikro mokslinio pagrin
do ir liko tik spėliojimais.

“Dabartinis karas daug 
kuom nustebino žmones, o 
labiausiai nustebino tai ne
tikėtas rusų pasipriešinimas 
vokiečiam į s i v e ržėliam,” 
kaip rašo James K. Eyre, 
Jr., N. Y. Times’e, š. m. 
sausio 4 d. Sykiu jis prime
na Rusijos kareivių narsą ir 
tvirtą pastovumą, jau nuo 
seniai žinomą istorijai. Tik 
fašistai ir kiti Sovietų prie
šai taip visapusiškai ir ne- 
atlaidžiai šmeižė Sovietus 
per porą tuzinų metų, kad 
paskleidė nuomonę; būk ir 
rusų kareiviai esą sugrub- 
nagiai ir netikę kovotojai.

KARE SU TURKIJA
Apie rusų kareivių - did

vyriškumą kare prieš Na
poleoną 1812 m. jau buvo 
neseniai rašyta šiame sky
riuje. Dabar paduosime čia, 
kokiais kareiviai atrado ru
sus karinis amerikiečių is
torikas Francis V. Greene, 
asmeniškas stebėtojas karo 
tarp Rusijos ir Turkijos 
1877-78 metais. Jis buvo 
Jungtinių Valstijų oficie- 
rius, tuo laiku paskirtas 
kaip karinis narys Ameri
kos ambasados Rusijoje. 
Rusijos valdžiai leidus, jis 
buvo su rusų armija, karia
vusia su turkais iki 1878 
m. vasario mėnesio, kada 
rusai užėmė Konstantinopo
lį, buvusią Turkijos sostinę, 
dabartinį Istanbulą.

Po to Fr. V. Greene pa
rašė dvi knygas apie Rusi- 

TAI {STATYMAI-TEISES, 0 NE KURIOZAI
Žinau, kad jus juoksitės priežastimi juoko, laikoma drabužių, kad ir kambaryj.

skaitydami. Bet tai jūsų da
lykas. Aš čia jums paduo
du ne kokius kuriozus, o 
įstatymus. Taipgi ne mano 
dalykas, ar šiuos įstatymus 
žmonės dar pildo, ar juokus 
iš jų daro.»

Štai tie įstatymai bei tei
sės, — skaitykite:

Norman, Okla., įstatymas 
draudžia jaunai moteriškei 
sėdėt ant vyro kelių, nepa- 
sidėjus paduškos po sėdyne.

Mieste Honaker, Va., ne
valia, ant mulo atjoti į baž
nyčią.

Knarkimas yra prieš įsta
tymą Dunn, N. C.

Conn. įstatymas uždrau
džia išmesti išnaudotas 
skustuvo geležtes.

. Michigane išgąsdinimas 
laukinių ančių, kuomet jas 
kas nors rengiasi šaut, yra 
priešįstatymiška.

New York mieste drau
džiama imti laikraštį į par
ką su tikslu ant jo sėdėt.

Erie, Pa., įstatymas drau
džia užmigti pas barzdasku
tį, kuomet jis skuta.

Alabamos įstatymas sa
ko: Nešiojimas netikrų ūsų 
bažnyčioj, kurie „gali būt

Rimtas mokslas atrado, 
jog tokie dalykai, kaip žmo
gaus būdas, gabumai ir el
gesys pamatiniai priklauso 
nuo išauklėjimo, mokybos 
ir medžiaginių‘Sąlygų, o ne 
nuo to, ar keno nosis kum
pa ar riesta, keno pirštai il
gi ar trumpi, ar panašiai. 

ją ir viena iš jų apie rusų 
karą su turkais, buvo išleis
ta kaštais Jungtinių Valsti
jų karo ministerijos.

Tą karą rusai pradėjo vi
duryj žiemos ir jiem teko 
pereit per skaudžiausius 
šalčius ir pūgas aukštuose, 
skardžiuose ' Balkanų kal
nuose, ir Greene buvo nu
stebintas karinėmis ypaty
bėmis rusu kareiviu. Dėl to 
jis rašė:

“Ruso kareivio kantrybe 
yra begalinė; jo ištvermė, 
jo geras ūpas sunkiose są
lygose; jo gabumas kovoti, 
kada jo pilvas tuščias ir 
tarp įvairių sunkenybių yra 
taip puikūs, jog žmogus ne
pajėgtum rusą kareivį gana 
pagirti, nežiūrint, kaip 
stengtumeisi; ir generolas, 
kuris įvertina tokias karei
vio ypatybes, gali padaryt 
stebuklus su šiais karei
viais. Rusų kareivis, turbūt, 
yra pastoviausias iš visų ki
tų kareivių, kada jis nuken
čia sumušimą ar patiria ne
laimę. Nors netekę savo ofi
cierių, rusų kareiviai gali 
virst bejėgiais, ir jiems be
silaikant krūvoj, priešas ga
li juos daugmeniškai žudyt 
jau dėl paties jų laikymosi 
krūvoj, bet jie niekada ne- 
persigąs ir nebėgs sumiši
me.

“Rusų kareivių užsilaiky
mas ir žygiai kančiose nuo 
sniegų ir šalčių yra tokie, 
kad jų niekas neviršija vi
soje istorijoje.” 

nusikaltimu. | Tahoe City, CaL, arkliams
Berea, Ohio, draudžiama nešiot kai vės

kiekvienam šuniui pasiro
dyti, sutemus, ant gatvės be 
žiburio ant jo uodegos.

Minnesota skelbia krimi-

miesto 
■sveikatingumo įstatas nu
sako, kad žmonės negali 

nalfšk7“prasikaTtimu ‘mote- bu«uotis be nusišluostymo 
riškei, kuri persistatytų ka- su vįarb°bniu (caibol- 

ized) rožes vandeniu.
Ohio valstijoj uždrausta 

asilu joti greičiau, kaip še- 
velina vyrui išrėkti — iš-.^as mV^as Ž valandą.
barti savo moterį, su ta; są-1 Quemade, New Mexico, 
lygu, jei tas bus atlikta ne laikraštis, kuriame klaidin- 
pergarsiai. į gai suslebizuota (misspell-

Connecticut’e yra prieš *ng) vardas, turi būt pini- 
įstatymą vyrui rašyt meiliš- £in*ai nubaustas.
kus laiškus merginai, ku
rios motina draudžia jam gatvėmis su
matytis su ja. į

North Carolinoj viešbu- &aJi ^t nubausti.
čio kambariuose dvi lovos: 
negali arčiau viena prie an
tros stovėt, 1 _
pėdas atstumo.

Yumos, Ariz., įstatymas 
skelbia, kad kuris tik bus! 
sugautas vagiant citrinius 
(citras) vaisius, tokiam tu
ri būt x duodama ricinos 
(castor oil).

Idaho valstijoj, kas nori 
sutemus nusipirkti vištą, 
tai turi gaut tam leidimą 
nuo šerifo. |

Marylande moteriškei nė-i 
ra legališka iškraustyt savo 
vyro kišenius, kuomet jis 
miega.

Winnetkoj, Ill., gali būt 
areštuojamas už slaptai ne
šamas skustuvo geležtes.

Floridoj nejegališka yra 
maudytis be maudymosi

lediniu dėduku (Santa 
Claus) gatvėje.

Virginijos įstatymai pa-

Maine, kurie vaikščiotų 
neužrištomis 

j aptvaromis (shoe - laces),

Los Angeles, Calif., įsta
tymas draudžia jaunai po- 

kaip per dvi ^a^ šokt, jeigu jie dai ne

DABARTINIAME KARE
Taip Amerikos karinin

kes istorikas Greene rašė 
apie Rusijos kareivius 1879 
metais. Gerąsias ruso ka
reivio ypatybes, tik dar 
aukštesniame laipsnyje, ma
tome ir šiame kare. Bet da
bar rusų kareiviai, kad ir 
netekę oficierių, nėra bejė
gė masė, o kovotojų būriai 
su iniciatyva ir tikslia va
dovybe iš pačių raudonar
miečių tarpo.

Apie rusų būdo tvirtumą 
šiandieniniame kare seka
mai rašo James K. Eiyre, 
Jr.:

“Francijoj ir kituose kraš
tuose, kuriuos vokiečiai už
plūdo, tai civiliai gyvento
jai ir armijų 
gandime bėgo, 
kelius ir taip 
apsunkindami
O Sovietų Rusijoj nieko pa
našaus nebuvo.

“Visoje savo knygoje 
Greene dažnai lygino rusų 
kareivį su francūzu ir pri
pažino rusui pirmenybę.”

PRIEŠO LIŪDIJIMAS
O paskutiniu laiku vokie

čių pulkininkas George Sol- 
dan pats rašė Hitlerio laik
raštyje “Voelkischer Beo- 
bachter”:

“Sovietų kareivių kietu
mas ir kovingumas, jų tvir
tybė ir ištvermė yra tokia, 
kad beveik negalima būtų 
tikėt,” jeigu pats to nema
tytum.

dalys persi- 
užtvenkdami 
labai, labai 
apsigynimą.

skambalus.
Riverside, Cal., 

vedę.
Arizonos įstatymas reika

lauja, kad moteris kiekvie
ną savo uždarbį atiduotų 
vyrui.

Cold Springs, Pa., degti
nė gali būti neparduodama 
vyrui, jeigu jo moteris ne
duos raštiško sutikimo.

Sterling’e, Colo., nelega- 
liška yra vyrai pabučiuoti 
moterį, nepažadinus 
pirm to.

Na, užteks.
Jei kas netikit, kad 

minėti ir daug jiems pana
šūs kiti įstatymai randasi, 
tai pastudijuokite “It’s the 
Law” by Dick Hyman.

J. Vilkelis.

jos
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Retą kurį rasi jaunikaitį,' 
merginą, vaiką arba net ir1 
senelį, kad nemėgtų pasiva
žinėti automobiliu. O kaip 
smagu, kada važiuoji sau 
tiesiu, lygiu amerikonišku 
vieškeliu; kartais pasijunti, 
kad, rodos, skrendi ore. Kan
tais būni žmogus toks surū
gęs, sustingęs; mintys neno
ri veikt,—tik pervažiuok 
kur nors patogiam automo
bilyj, pasižiūrėk gražių vaiz
dų, jeigu arti,—pasuk į pa
jūrį, ir tuoj aus pasijunti gy
vesnis, naujų minčių atsi
randa; rodos, kitas žmogus 
esi.

O koks smagumas susi
mylėjusiai porelei, vaikinui 
su mergina, pasivažinėti au
tomobiliu! Ypatingai ty
kiais ir šiltais vasaros va
karais, kur tik pažvelgsi — 
pajūryj, paupyj, arba kur 
nors pagiryj, — rasi eiles 
automobilių, o juose riša 
gyvenimo problemas suaugę 
žmonės, arba plaka dvi jau
nos širdys, paskendę jau
nystės meilėje...

Taip, automobilis yra vi
liojantis civilizacijos pabūk
las, ir labai malonu juo pa
sivažinėti, bet neatsargiai 
važiuojant—malonumas ga
li užsibaigti mirčia.

Remiantis Amerikos vieš
keliu nelaimiu rekordais, 
randam, kad du trečdaliai 
tų nelaimių įvyksta naktį 
važiuojantiems. Arba tik
riau pasakant, 64.9 procen
tai.

Naktį važiuojant automo
biliu, yra tris kartus dides
nis pavojus būti užmuštu, 
negu kad dieną važiuojant.

Nuo 1930 metų automobi
lių nelaimės padidėjo iki 
šiol net 15% naktimis, kuo
met dieninės automobilistų 
nelaimės per tą laikotarpį 
žymiai sumažėjo.

Daugiausiai mūsų šalyj 
automobilistai r i z i kuoja, 
smarkiai važinėdami farme- 
rių keliais, arba bendrai 
prastesniais vieškeliais, es
ančiais laukuose ir giriose, 
toliau nuo miestų; ant tokių 
kelių nelaimės naktimis pa
didėjo net 32 procentais.

Saugumo tyrinėtojai tvir
tina, kad daugiausiai nelai
mių įvyksta dėlei silpno au
tomobilistų matymo. Jeigu 
paimtum, pavyzdžiui, New 
Yorką: čia ant didelių gat
vių, rodos, šviesos netrūks
ta, bet tos šviesos daugiau
siai yra mirgančios, šokinė
jančios; tūkstančiai įvai
riausių reklamų, padirbtų 
iš įvairiaspalvių lempučių, 
iš kurių momentais pasida
ro antis, žmogus, dramblys 
arba varlė. Ir naktį važiuo
jant automobilistui per 
New Yorką, o jeigu dar ly
jant, tai tos margos šviesos 
visai užmuša matymą, ir 
kėravotojas pasijunta tar
tum elektros kėdėj sėdintis, 
nors jis sėdi savo automo- 
bilyj-

Tačiaus ant didžiųjų ke
lių dabar įtaisoma geltonos, 
apelsinų spalvos šviesos, ku
rios labai daug palengvina 
kėravotojui matymą. Mies
tuose taipgi patobulina švie
sas, ir pasirodo, kad tas pa
gelbsti. ‘ Dėlei pavyzdžio, 
Hartfordo mieste ant kelių 

gatvių, kiek laiko atgal, pa
tobulino šviesas, apie 10 
mylių ilgumo gatvėse, ir pa
sirodo, kad dėl tos priežas
ties 46 procentais nelaimės 
sumažėjo, pagal pirmesnį 
buvusį nelaimių skaičių ant 
tų gatvių, o ant kitų gat
vių, kur šviesos tebėra se- 
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nos,—nelaimės padidėjo 4.1 
procentu tuo pačiu laikotar
piu.

Apart tinkamų vairuoto
jams šviesų, dabar ant did
žiųjų kelių daroma ir kito
kie pagerinimai; kaip tai: 
šalikėliais prisodinama žvil
gančių akmenėlių, į kuriuos 
atsimušus automobilio lem
pų šviesoms, tie akmenėliai 
žvilga tartum žvakutės. O 
viduriu kelio nudažoma trys 
baltos juostos žvilgančiu da
žu, į kurias atsimušus auto- 
mobiliaus šviesoms, taipgi 
sudaro didoką spindėjimą, 
kuris neleidžia automobilis
tui nuklysti nuo kelio.

Vienok tie patobulinimai 
ir pagerinimai neišriša ga
lutinai nelaimių klausimo, 
jeigu vairuotojas bus neat
sargus. Todėl čia žemiau 
seka dešimts automobilis
tams saugumo taisyklių, 
kaip tai:

1. Važiuojant atviru ke
liu, laikyk didžiąsias švie
sas, kad galėtum sustoti lai
ku reikalui esant.

2. Visada uždaryk didžią
sias šviesas, kada priešais 
pamatai atvažiuojant kitą 
automobilį.

3. Visada laikyk lango 
stiklą prieš save švarų, taip
gi didžiųjų lempų stiklus.

4. Nevairuok automobi
lio, kad ir trumpoj kelionėj, 
jeigu esi pavargęs.

5. Nuolatos stebėk, kad 
nepasitaikytų ant kelio pės
tininkai žmonės arba bile 
gyvulys.

6. Nesustok naktį ant di
delio kelio. Jeigu kitaip ne
galima, — tuomet laikyk 
šviesas atdaras.

7. Sutikdamas naktį ant 
kelio kitą automobilį, palik 
jam pakankamai vietos.

8. Nepamiršk, kad išsigė- 
rimas svaiginančių gėrimų 
padidina pavojų naktį va
žiuojant.

9. Karts nuo kaito leisk 
daktarui išegzaminuoti tavo 
akis; jeigu reikalinga, — 
įsigyk akinius.

10. Laikyk nuolatos bent 
biskį atdarą langą dėl ven
tiliacijos ir dėl geresnio 
girdėjimo.

Petras.

KOVA PRIEŠ KŪDIKIŲ 
PARALYŽIŲ

Nuo 1939 iki 1941 metų 
pabaigos Jungtinėse Valsti
jose buvo 26,093 apsirgimai 
kūdikių paralyžium. Dakta
ras John C. Curran, žymus 
veikėjas kovoj prieš kūdi
kių paralyžių, bijo, kad lai
ke karo juo labiau skleisis 
ši liga. Jis ragina aukoti 
Nacionaliam Fondui Kovai 
prieš Kūdikių Paralyžių, 
ypač minint prez. Roosevel- 
to ateinantį gimtadienį. 
Pats prezidentas yra vadas 
kampanijos prieš tą tragiš- 
ką ligą.________________

r

Gaukite “Laisvei” naują 
skaitytojų
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THE PASSING SHOW:—Among 
the boys in khaki who visited the 
"Laisve” offices last week were 
Pete Juknls and Robert Matusevi
čius. There must be something 
about a soldier, for both walked and 
talked with a spirit and life that 
simply wasn’t there when they 
sported civilian clothes... Two of 
Brooklyn’s local boys who are now 
in defense industry out in Ohio, 
Al Purvenas and Vito Žilinskas, can 
now lean back with the comforting 
thought that Cleveland’s Lithua
nians will look them up. During his 
visit here Frank Geibls, Cleveland 
LDSer, made it a point to find out 
where they were and promised to 
pay a visit... Antanas Bimba, co
lumnist and lecturer, has just left 
New York for a speaking tour 
through the country which will 
reach all the way to the Very 
Pacific coast... Recommended read
ing for this month includes the ar
ticles by Tom Yermal and Frank 
Stulgis in the January Tiesa Eng
lish Section. Even those whose in
terest in sports is strictly indoor
(parlor rugby variety) will enjoy 
their tiff with the sports-specialists 
of the former Jaunimas sheet. . .

Among those who fell ill this 
week were Lillian Kavaliauskaite 
and George Zablackas, both of 
whom, we hope, have passed the 
danger stage... Our sincere con
dolences to Olga Lukauskas of 
Great Neck whose father died this 
week.

the armed 
this writer 
a fashion, 

the bottom.

and had to 
sorry thing 
during rush 
myopic and 
their way.

extent—through

AB Men from 20 to 44 to Register for 
Military Service Feb. 16th

WASHINGTON, D. C. — Feb
ruary 16 was proclaimed by Presi
dent Roosevelt as the date for re
gistration for military service of 
all men between the ages of 20 
and 44.

Selective Service Headquarters 
estimated that about 9,000,000 men 
would be registered between the 
listing hours of 7 a. m. and 9 p. m. 
set for Feb. 16. Men 21 to 35, in
clusive, who registered under the 
pre-war draft law to the number 
of about 19,000,000 will not be re
quired to register again.

The present army of about 2,000,- 
000 can be increased to an estimat
ed 7,000,000 as a result of this re
gistration of a broader age group. 
But there are no indications that 
the War Department desires an ar
my that size at present.

About 1,000,000 men between 21 
and 28 registered and available for 
service still have not been called, 
and the number will be increased 
by reclassifying. About 1,200,000 
men aged 20 will become available 
after Feb. 16. With those who will 
become 20 shortly thereafter, and 
through reclassifying, the Army be
lieves it can put 4,000,000 men, in 
all, in service without taking any 
over 28 years of age.

General Hershey, Director of Se
lective Service, indicated in a radio 
talk that with the colling up of large 
numbers of men soon for military 
service the high physical standards 
of the past might have to be lower
ed and the mere fact that a man is 
married need not be considered rea
son for his deferment.

Before the Pearl Harbor attack, 
Mr. Hershey said, the object of i 
selective service was to provide an 
Army and, in the long-range view,. 
a trained body of reserves also. I 
Since then, however, the long-time 
training objectives must give way 
to the major demand for large num
bers of men for an army. And for 
an army, the general emphasized, 
which was to be used, not ten years 
in the future, but in "the next į 
year or two.”

In the past, the general explained, 
married men with dependents had 
been deferred "because it is to the 
interest of the government to main
tain, if possible the family as a 
basic social unit.” Married men with 
dependents would continue to be 
deferred, he added, until the need 
for men became "much greater” 
than it was today. But closer at
tention would be given to the "man
ner” in which the home was es
tablished and "when” it was set up.

LDS MARCHES ON!
Bay State Council Enthusiastically Works Out New 
Program of Activity According to Leaders’ 
Conference Decisions

Special to Laisve from LDS Nat’l Office'.
BROOKLYN, N. Y. — The LDS National Youth Leaders 

Conference of December 27th was the needed elixer that is now 
surging through the veins of the LDS Youth Movement. Every
where young people of the LDS youth movement are surging 
forward in activity, in enrollment of new members, and in build
ing the LDS so that as a stronger, larger organization it would 
be able to contribute more to the National defense efforts of
our beloved country.

Typical of the enthusiasm that has surged, through the or
ganization is the work of the
Massachusetts State LDS Youth

&

Rules of the First 
LDS National 
Drama Tournament

THE “GOODBYES” which were 
so cheerfullly dished out to us 
lately seem to have been all in vain. 
From the top of the list of those 
eligible for service in 
forces of our country 
has suddenly, and in 
sadly, found himself at
Teeth, blood, mouth, heart, lungs 
and stomach all passed the grade 
but the greatest hurdle came with a 
report for another examination by 
the optician (or optometrist, proper
ly speaking).

There, in a spacious office some
where in downtown’ Brooklyn, we 
realized to what a sad state the 
eyes of civilized man had degen
erated. If everyone who wore glas
ses was also crippled 
carry crutches, what a 
the subways would be 
hours. Fortunately the 
astigmatic can make 
around to some
groping here and just plain guessing 
and trusting to luck there.

Told to take off our glasses we 
felt like the one famed in song and 
story who is always being caught 
with his soandsos down. Perhaps 
the analogy isn't quite correct, for 
the man without his soandsos can 
always look for them. But pity the 
tnan who can’t find his glasses on 
a two-foot square table. All the! 
dignity in the world won’t do him ! 
any good. Nori will all the jokes of 
creation (Read the chart. What 
chart?) make a deplorable situation 
bearable, and make amusing the 
substance of tragedy.

Will the following people please 
call for letters which have been: 
sent to them in care of Lithuanian 
Daily Laisve:

Stanley Zajankauskas
Helen Jeskevičlute
Melvina Sukosky
Mr. and Mrs. Charles Y'oung
Mrs. Helen Zablackas

Na-CHICAGO, Ill. — The first 
tional Drama Tournament ever to 
be held by a Lithuanian 
tio'n will be presented in 
during the week of July 
when the L.D.S. holds its 
convention.

organiza- 
this city 
19, 1942, 
bi-annual

The LDS Youth Leaders Confer
ence, held in New York on Decem
ber 27, accepted the proposal of the 
National Youth Committee for a 
drama tournament. The rules of the 
drama festival follow: Laisve Eng
lish 
bers 
out

Section readers who are mem- 
of the LDS are urged to clip 

the rules and save them:
Play should be presented to 

National 
branches 
three month’s previous to the Festi
val. 

2.
Only one-act, non-musical plays 

will

1.
Youth Committee by 
for technical approval

Entry fee is $2.50 per play.

be accepted.
4. Time limit 

to 40 minutes.
5. Performers 

bers. Insurance 
bers admitted.

6. If a professional actor is 
among competitors, the 
will be automatically disqualified.

7. Director may be professional.
8. Two settings only will be used 

—one indoor scene, and one out
door scene. Therefore, all plays pre
sented will be limited to settings 
used. Branches will not be permit
ted to use their own settings.

9. Branches may use their 
miscellaneous propcities and 
tumes.

10. Plays may be presented either 
in English or Lithuanian, as branch 
sees fit.

11. Number of characters will not 
be limited. Branches may use as 
many or as few characters as they 
wish.

(Monologues will not be consider
ed one-act plays.)

12. Adult branches will be allowed 
to compete with no restriction that 
only youth participate.

of play is from 30

must be LDS 
or associate

mem- 
mem-

found 
branch

own 
cos-

W’cester: Its Part 
In National Defense

WORCESTER, Mass. — Yes, in
dustry is booming, and it is true. 
As I listen the sound of the fac
tories and mills in Worcester seem 
to blare forth with the message of 
complete unity for Victory. The 
men are all working on the new 
seven day week and working very 
hard. Women arc taking the place 
of men in the lighter‘jobs in order 
to let men into industry.

When the call came for women 
to train for air raid warden and 
all the different positions in nation
al defense, hundreds of women 
came to the schools 
district of the city, 
and schoolgirls are 
for the Red Cross.

of
from every 

Many women 
now knitting

holiday theDuring the past 
people of this city, who had their 
loved-ones in a far off training 
camp were asked to take a soldier 
in for the holiday dinner. The sol
diers from Massachusetts' have been 
down South on maneuvers, leaving 
just an occasional soldier on the 
street. But now, once more, the 
streets seem to be full of them.

Air-raid practice is to begin 
soon, and blackouts will follow. The 
shops are to be trained to black
out in five minutes. With all those 
bright lights it seems almost impos
sible, but I’m sure they can do it. 
The hospitals are already equipped 
with 
every

All 
large
this country.

heavy black out curtains for 
window.
in all, Worcester is a very 
city, vital to the defense of 

•Echoetta.

Camera Angles
(continued from Dec. 30 rissue)

ARE taking

As Great Neck Goes:- The Round of 
Events to End Up the Old Year 

And Begin the New Year
would only be fair to start 
December tlA, 1941, the occa- 
of Laisve’s Radio Concert at

It 
with 
sion 
the New National Hall in Maspeth.
I believe the praises should bo 
equally distributed; among — Ruth 
Simas, our Lily Pons; Anne Hurle- 
na, our excellent Russian dancer; 
Tony Yakštis, 
Abbie, Ricky, 
and Tony, 
ensemble.

our

our Arthur Murray; 
Frappic, Vince, 
Pirmyn Chorus

Zene 
dance

to the.chorusPraises 
bers for 
tion, to Bill, Vince and Steve for 
their accompaniment which added 
a great deal; last but not least, to 
George Kaye, our Lithuanian Billy 
Rose. History states that Washing
ton had Martha; Napoleon had 
Josephine; Cantor has Ida. I won
der did Georgie have an inspira- 
tionalist behind him too?

After the concert Great Neck, as 
usual, proceeded to celebrate. I’m 
sure it will be an unforgettable oc
casion for some time. Right, gang?

December 27 is 
for 
LDS Youth Leaders Conference in 
New York. Wo wore glad to wel
come back old friends and new 
faces. It seems a pity time has to 
fly. Laisve Hall was the place of 
merriment in the evening — before 
I start with my usual gossip and 
humorous incidents of the day it 

if the Brooklyn 
in a copy of

also 
their wonderful coopera-

mem-

the next date 
memorable occasions — The

girls have taken

would be well 
Builders invested 
Emily Post.

The Great Neck
a liking to Frankie Olson of South 

friend of yours, I Boston. No wonder.— he’s loads of 
sunlight. If you 
meter (provided 

or, perhaps on

which need a cupid to help things 
along.

Those of our group that weren’t 
present were: Frances L, who spent 
a quiet New Year’s Eve at Fort 
Dix,< N. J. and Olga Lucky, dinning 
and wining with the son of a 
Broadway star, Dennis King Jr. 
Connie Gragis practicing for swim
ming meets — believe it oi' not!?

After the dance, New Y'ork was 
our destination, but what happen
ed there is nobody’s business!

—Just A Hick.

Council which held a meeting on 
January 4th.

The meeting was one of the 
largest and best since the council 
was organized way back in 1938. 
Twenty two LDS members, all local 
leaders, attended and worked out 
plans based on the decisions of the 
Leaders Conference.

Tony Vasaris, secretary of the 
council, writes:

“This is just- a line to let you 
know that the Massachusetts LDS 
Youth Council last night January 
4th enjoyed the best council meet
ing it ever had. Twenty two lead
ing LDS youths were present and 
plans were made that will be a 
credit not only to the LDS but to 
all Lithuanian people in general. 
The national defense program was 
well taken care of... our socials to 
come ... our new council... in fact, 
everything was just the way it 
should be. You will get all the de
tails in the next issue of the ‘Bay 
State News’...

"If every locality has the success 
we had, there is no question that 
the LDS will be tops in everything 
amongst the Liths,” concluded Tony 
Vasaris.

That courageous and patriotic 
American spirit is the true LDS 
spirit of loyalty and devotion to 
the country, and organization. It is 
the spirit that has built the LDS

spirit that will put the LDS on a 
higher plane than it ever was be
fore. It is the answer that our or
ganization gives to those critics who 
spout phrases about patriotism and 
national defense while our organi
zation, instead of blowing a lot of 
hot air, gets right down to business 
in cooperating with the governmen
tal agencies instituted to defend our 
country.

Right from the first day when 
Pearl Harbor was attacked, each 
one of the 10,000 odd members of 
the LDS was ready and all pledged 
their complete loyalty, devotion and 
intelligence to the support of the 
country 100 percent. This is be
cause our organization has been 
reared with the ideal of justice, 
patriotism, and good will before it. 
It is because our entire membership 
realizes the full significance of what 
it will mean to our country and to 
the world to have our country de
feated by the vicious enslavers, by 
the axis powers, as well as the 
necessity of defending our coun
try.

At this time, the LDS Youth 
Movement wishes to call upon all 
Americans of Lithuanian descent to 
cooperate fully with the LDS in its 
gigantic task of bringing the na
tional defense activities to the Lith
uanian communities in every city, 
and the enrollment of wide Lith
uanian support and cooperation with 
the civilian defense councils and its

to the present stage and it is the activities.

HERE AND THERE
Behind the Scenes 
In Nazi Germany

itBROOKLYN, N. Y. — What is 
like in Nazi Germany? Everyone 
wants to know, and a dramatic an
swer to that question can be found 
in the great motion picture “Pro
fessor Mamlock.”

How the Nazis hold power and 
how the people feel towards their 
oppressors is graphically portrayed 
in this stirring film about a Jewish 
doctor who sees the world tumbling 
about him.

This famous anti-Nazi 
other Soviet pictures will 
Saturday, January 10, at 
American Citizens Club

film and 
be shown 
the Lith- 

at
Union Ave. Tickets (including 
are 40c. each. First show 
at 6:30 p. m., second at 9 p.

—LLD

280 
taxes) 
begins 
m. 
Br. 1

on Broadway”

box-office 
for 1941 

on honors

the movie 
of the nation 
a flying start

Mickey Rooney, Judy Garland in 
"Babes on Broadway” continues at 
Music Hall as 132,954 see film in 
3 days.

Having played to one of the lar
gest New Year’s holiday audiences 
in its history, Mickey Rooney and 
Judy Garland in the musical hit 
"Babes on Broadway” are continu
ing their highly successful engage
ment At the Radio City Music Hall, 
whiciv in the first five days of its 
run ending Sunday night was seen 
by 132,954 persons.

Mickey, who last week was on-

is a new 
with the 
yearly in
fer their

nounced 
champion 
thus got 
for J 942.

"Babes
M-G-M musical dealing 
scores of youngsters who 
vade Broadway to fight 
"break” on the stage. Packed with 
sixteen music and dance numbers, 
the songs range from such old-time 
favorites as George M. Cohan’s 
“Yankee Doodle Dandy” to such 
brand new hit-tunes as "How About 
You’ and "Hott Down.”

QUPPOSE YOU 
O picture of a 
under (he bright 
study your light 
you can afford it),
the basis of your own experience, 
the correct exposure is determined 
to be f8 at 1/100 sec. It is not 
necessary to use just, this exposure. 
You can widen the lens opening to 
f5.6 and increase the shutter speed 
to 1/200 sec. The result in this ins
tant is the same, since although you 
let in twice as much light by widen
ing the lens opening to f5.6, you 
halve the amount of light let in 'by 
the shutter by increasing the shut
ter speed to 1/200. The result in 
both instances is that 
amount of 
five.

But the 
the more 

scene that 
gine a long hallway with a picture 
or painting every three feet or so 
extending beyond you indefinitely.
You are trying to determine the 
effect that widening the opening 
has upon the image. You set the 
focus of your lens at infinity and 

slowly widen the opening. Well, at 
fl6, every picture from about three 
feet away from the camera would 
be in sharp focus. At f8, every 
picture from about five feet on. At 
f5.6, every picture from about eight 
feet on. At f4, every picture from, 
about ten feet on. And so on and 
so forth. The amount of the scene 
that remains in focus 
is known as the depth 
that particular lens at 
cular “f.” Eevery lens 
ferent 
value.

The 
which 
has a 
feet to infinity. Every thing from 
six feet to infinity will come out 
clear in the box camera. You can 
see for yourself by setting the shut
ter on “Time” and placing a piece 
of ground glass on the back of the 
camera where the negative presses 
against the camera structure.

fun. One thing I’d like to know. 
What happened to him later in the 
evening? A few were terribly dis
appointed because the Goodwill Am
bassadors were not present. Well, 
will see you at the Spring Frolic. 
Jo Ross of Stoughton seemed to 
be the belle of the ball — who 
wouldn't with a disposition as 
sweet as her’s? Joe Szablow and 
Pete Marson, we were glad to see

LoDc-
some 
past

Coming or Going?
Daughter—No, Jack is not rich; 

in fact, he can hardly raise the mo
ney to keep going.

Mercenary Ma—Then 1’11 tell him 
not to keep coming.

■

*"R’"***!9!

the same 
light reaches the nega-

wider the lens opening, 
lirryted the area of the 
remains in focus. Ima-

depth of focus

at any “f” 
of focus of 
that parti- 
has a dif
fer each f

the focus ofbox camera lens
is fixed and cannot be varied, 
depth of focus of from six

To murder character is as truly a 
crime as to murder the body.—Ty- 
ron Edwards,

quiel. 
un- 
the 
fal- 

L,

you again. You know, the 
Stars and Islanders have had 
good times, especially this 
summer.

Tony Navikas unusually
Vincent U. makes a hobby of 
usual dancing. Johnny does 
same thing only in the art of 
ling — ha! ha!... Francis 
queen of the — ho hum! Abbie al
ways gets stuck as nurse maid . .. 
Dominic of Worcester, are you ever 
sober, tee-hee! (I don’t really mean 
that).

Sunday, December 28, was spent 
saying au revoir and promising to 
see our friends from Mass, at the 
Spring Frolic and the rest at the 
convention in Chicago.

This holiday week was the most 
hectic I’ve encountered as yet. New 
Year’s 
at the 
As the 
gan to
the two bad boys of Maspeth — 
but we love you just the same. Va
leria, where were you? Ricky and 
Frappie did a good job on George, i

This is what was heard by one 
of the guests at the dance. It seems 
he overheard a conversation:

Abbie—“You’ve got to take care 
tonight, Naomi, 
I’m going 
celebrate.

Eve was traditionally spent 
B’klyn Aido Chorus dance, 
evening went on, things be- 
happen. Johnny and Vince,

to

Splashy Prints

Splashy prints in iiigii shades on 
white backgrounds will be featured 
by many designers in 1942 resort 
collections. Pretty CBS songstress 
Ginny Simms wears here Violet Ta
tum’s cactus print dinner gown in 
brilliant shades of greens and violet. 
Notice the simplicity of its styling 
—slight front drape and train— 
which displays the print to full ad-

of me 
because 
start to

Naomi—‘O. K.”
(—a few hours later—) 

-Abbie—“Ohhhhhhhh! Where’s Na
omi?”

And so the evening goes on. Lat
est report was: Naomi and Abbie 
carried out on stretchers. In the 
case of T. and D. who took who 
home ? ' \’

Billy’s sister Olga and her friend 
hit off on a gqod start. I’m glad 
they’re so nice. 'here me Awq cases vantage

• Looking for an angle from which 
the war with Japan has been little 
discussed by the various agencies of 
information has been no little like 
looking for a Nazi on New York’s 
Dclancey street. What we found is 
this:

Very little has been said about 
Nippon’s overwhelming advantage 
in that vital war medium—LAN
GUAGE. The Japanese language has 
been the most neglected foreign 
tongue in American schools. The 
popular belief that Japanese is like 
Chinese is untrue. They are as dif
ferent as German is from English. 
When the war started there were 
only seven universities in America 
which offered any courses in this 
difficult tongue for which 18 
months is necessary to learn the 
elements only — Columbia, Har
vard, Michigan, California, So. Ca
lifornia, Washington and Geo. 
Washington. At present there arc 
but sixty five men in the nation 
who are qualified to teach it. Con
trast this situation with the fact 
that all Japanese school children 
are required to learn English and 
you see how badly they’ve got us 
beat in that respect.

The importance of language in 
wartime is by no means minute. Ar
my men say that every division 
should have at least forty regulars 
who can speak the enemy’s tongue. 
The American forces in the Paci
fic can claim but two such quali
fied men per division. Questioning 
of prisoners and radio propaganda 
are the most vital functions of the 
language weapon.

With the attack on Pearl Harbor 
things began to look up in this 
field. Columbia announced the ex
tension of its course to cover five 
days per week. The enrollment in 
Geo. Washington’s Japanese classes 
jumped from 8 to 20 and more and 
more American colleges added Nip
ponese to their curriculums.

* •
9 First to feel the shortage of 
rubber in the United States has 
been the car owner. With the ra
tioning of tires and tubes already 
begun the popular saying “My 
Kingdom for a Horse” is being 
brought back into every day use 
and it won’t be long before that 
old familiar tune which a nag’s 
hoofs play on the gutter will be 
ringing in your ears again.

However, don’t get the idea that 
since you don’t drive a car you 
won’t be affected by the curtail
ment of our rubber imports. Every 
living person in America from Baby 
who bites on a rubber teething 
ring to Granpa who keeps his socks 
up with a rubber band will feel the 
pinch. Production of civilian articles 
made of the precious material will 
be very drastically cut and such 
common items as combs, erasers, 
galoshes, and girdles may soon be 
considered ’hard to get” luxuries.

So, with his baby teething on a 
piece of wood, his wife bulging out 
in the wrong places, his hair mus
sed, and his feet wet, you can bet 
on the American man to do his 
port in setting the Jąpnne^e sun.

• An anniversary present in the 
form of a brand new program, 
marking fifteen years of continu
ous broadcasting, will be given to 
Bob Hawk tonite at 7:30 over CBS 
when he starts a new quiz show 
"How Am I Doin’’ for the makers 
of Camel cigarettes. Vaughn Mon
roe’s band will furnish the music.

"How Am I Doin’ ” is a new kind 
of quiz game played by five sets of 
two contestants each, giving ten 
people a chance to earn big money 
during the half hour show. Hawk 
developed the idea himself. It was 
sold to the sponsor over long dis
tance telephone.

Bob has been associated with the 
radio "third degree” ever since 
1936. Before acting as cm cee on 
“Take it or Leave It” he conducted 
the "Name Three” show. He started 
in radio at 19 reading poetry two 
nights a week, gratis, over a Chi
cago radio station. He supported 
himself teaching dramatics, soda
jerking, switchboarding, and mail 
carrying. His successful ad-libbing 
dates from a Chicago program of 
recordings when he accidentally 
used the expression “Red Hot and 
Low Down” and added some hu
morous comment. He began mak
ing personal appearances in movie 
houses in and around Chicago. Then 
he got the idea for Name Three. , 
Listeners were amazed at the way 
this unknown could turn almost1 
anything a contestant said into a 
gag. The popular Sunday nite quiz- 
zer “Take it or Leave It” which he 
relinquished to Phil Baker reached 
the top with Bob >Hawk at the 
wheel. Now, with a big sponsor and 
a big name band it looks like he 
picked the right profession when 
he decided on radio instead of En
glish teaching. He recently donated 
his Xmas money to the lady air
raid wardens of his district and 
told ’em to get complete uniforms.

I'll.>. .In i'1 ......... *

Thinking Out Loud:
Phil Baker is telling everyone 

who will listen that he has twenty 
thousand dollars waiting to be sunk 
into a play if he can find one worth 
while. Well, Phil, I think I can let 
you in a pretty good thing in the 
way of a really terrific production. 
An uncle of mine named Sam is 
getting ready to put over one of 
the greatest shows the world has 
ever seen. Its moral and lesson are 
unquestionable. The performers are 
all stars. Your fellow backers are 
the straightest guys who ever lived 
and they’re ready to give until it 
hurts to put this show over with 
a bang. It will be given before an 
audience of millions and the cri
tics have praised it to the sky in 
their advance build ups. Yes, Phil, 
this is one investment that will pay 
off not only in money but also in 
liberty and happiness. This is one 
show you really want a piece of and 
will be proud to be an "angel” of. 
All you have to do to get your 
share of this infinity star super du- 
per production is to march down 
to your bank, lay your twenty 
grand on the line and walk out 
loaded with Defense Bonds.
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 4

(Tąsa)
Kalbant apie nacių šnipus Amerikoj, 

amerikietis korespondentas Edgar Mow- 
rer ir pulkininkas Wiliam Donovan su 
jo pareiškimu sutiko. Sakė: “Kiekviena
me Vokietijos konsulate ir atstovybėje 
visada buvo po vieną ar daugiau nacių 
šnipų.” Kaip žinome, Jungt. Valstijos 

jau keli mėnesiai laiko atgal išvijo nacių 
konsulus.

Kada Japonija. Vokietija, Italija ir 
jų brutališki talkininkai paskelbė karą 
Jungtinėms Valstijoms, tai mūsų šalies 
vyriausybė ėmėsi žygių prieš nacius ir 
nužiūrimus' pro-nacius. Jų tarpe buvo 
areštuota ir princesa Stephanie Hohen- 
lohe, kuri, kaip sako žurnalas “The Ges
tapo” — “Franci jo j atliko labai svarbų 
darbą nacių Vokietijos naudai veikdama 
tarpe aukštų sluoksnių Paryžiuje.” Čia matome vieną iš daugelio Sovietų Sąjungos par

tizaną, kuris savo didvyriška kova daug gelbsti Rau
donajai Armijai mušti nacius.

SKAITYTOJŲ BALSAI Į

Kaip Naciai Veikė Anglijoj?
Antras pasaulinis karas artinosi. Oras 

pritvinkęs pavojais. Mažame miestelyj 
Chorley, netoli nuo Liverpool, Anglijos 
valdžia sumanė pastatyti didelį sviedinių 
gaminimo fabriką. Statyba pradėta 1937 
metais. Buvo numatyta pastatyti net 
600 atskirų trobesių. Statybai paskirta 
apie 60 milionų dolerių ir pasamdyta 10,- 
000 darbininkų. Tas parodo, kaip tąi di
delis valdžios užsimojimas ir fabrikas tu
rėjo būti gatavas 1941 metais. Kada jau 
pasidarė aišku, kad greitai Vokietijos 
fašistai karą pradės, tai į darbą dar pa
statyta 5,000 priedinių darbininkų. Ir 
nieko nelaukus baigti statyti trobesiai 
buvo įrengti ir pradėjo gaminti sviedi
nius. Tai didžiausias tos rūšies fabrikas 
Anglijoj.

Suprantama, kad Anglijos valdžia rū
pinosi šį fabriką apsaugoti nuo priešo 
akių. Trobesius taip pastatė, kad jie iš 
oro sunkiai įžiūrimi. Fabrikas labai sau
gojamas. Pašaliniai iš tolo neprileidžia- 
mi. Ir vis tiek paaiškėjo, kad į fabriką 
patekę priešo šnipai-žvalgai, kurie pavo
gė eilę svarbių dokumentų, o kas pavo
jingiausia, kad pavogta fabriko planai, 
kur sužymėti visi trobesiai ir jų paskir
tis. Tokis įvykis labai sujudino Anglijos 
valdžią ir žmones. Už kiek laiko pavyko 
sučiupti Joseph Kelly. Jis buvo papras
tas Chorley fabriko statybos darbinin
kas, vienas iš 14,000, mūrininkas, uždir
bąs 6 svarus sterlingų per savaitę. Ve
dęs, turi žmoną ir tris vaikus. Jis nuo
latos buvo finansiniuose sunkumuose. 
Dažnai karčiamoj suko galvą: iš kur čia 
gauti pinigų.

Smuklėj buvo daug kalbama apie po
litiką, būsimą karą, veikiančius šnipus. 
Jam atėjo mintis į galvą virst šalies iš
daviku ir gauti pinigų. Jis įsėdo į trau
kinį ir nuvažiavo į Liverpool pas nacių 
konsulą. Ką jis su Vokietijos konsulu 
kalbėjo, tai paslaptis, vienok supranta
ma, kad jie susitarė. Už kiek laiko laiš- 
kanešis atnešė į Kelly gyvennamį laiš
ką iš Holandijos, kurio buvo turinys:
“Gerbiamas Pone:

“Vienas bičiulis pranešė man tamstos 
adresą. Atsiliepdamas į Tamstos pirmes
ni pasiūlymą, norėčiau sužinoti, ar tams
tai ir toliau galima pasidarbuoti mano 
bizniui Anglijoj.”

Kelly sutiko dirbti “tam bizniui.” Už 
dviejų savaičių jis gavo jau antrą laišką 
sekamo turinio:

“Gerbiamasis Pone:
“Jūsų nuo vasario 4 d. laiškas gauta. 

Kadangi, aš negaliu atvažiuoti į Lon
doną biznio deryboms, tai pasiūlau 
Tamstai susitikti Osnabriukene, Vokie
tijoj, kur aš būsiu ateinančiais mene** 
siais ir kur mudu galėsiva viską susi
tarti.”

Kelly niekados nebuvo iš Anglijos iš
važiavęs. Ir parašė, kad jis neturi ke
lionei lėšų. Į tai jis gavo vėl atsakymą 
ir laiške • buvo $10 amerikoniškais po
pieriniais pinigais kelionei, paaiškinimas, 
kaip gaut Anglijoj užsienio pasas, Vo
kietijos vizas ir t.t.

Po laiško gavimo trečią naktį Kelly 
išlaužė fabrike raštinės duris, pavogė 
planus ir dokumentus. Kada jis storo- 
josi paso, tai jam vėl pritrūko pinigų, 
bet matyt nacių šnipai jį sekė ir žinojo 
jo kiekvieną žingsnį, nes jis gavo naują 
laišką iš Hollandijos su $30 amerikoniš
kais pinigais. Jam nurodė, kad Osna- 
brukene sustotų prie pat gelžkelio sto
ties, “Hohenzollern” viešbutyj, kur jo jau 
lauks. Kelly buvo ant tiek pasiryžęs iš
davystės keliu eiti, kad nei pavogimas

dokumentų ir sukėlimas fabrike triukš
mo jį nesulaikė. Išsiimdamas pasportus 
jis tvirtino, kad važiuoja į Vokietiją pa
simatyti su pažįstamais ir ypatingai su 
vienu paskilbusiu boksininku, mat, ir jis 
patsai buvo to sporto mėgėjas.

Kelly pasiėmė tris dienas atostogų ir 
kovo 17 d. su vienu iš pavogtų dokumen
tų išplaukė iš Harwicko prieplaukos į 
Holandiją, o iš ten perėjo įi Vokietiją, 
kur prie sienos jau jį pažino nacių šni
pas. To šnipo lydimas, jis atvyko į Osna- 
b rukeną, o paskui į Koeleną, kur už 30 
svarų sterlingų atidavė pavogtą doku
mentą. Nacių šnipai davė jam nurody
mus, kokius dalykus jis turi šnipinėti, 
davė vienos moters antrašą, su kuria jis 
ateityje turės susirašinėti. Aprūpino jį 
atgal kelionei pinigais.

Po trijų dienų Kelly jau buvo atgal 
Anglijoj, turėdamas naujų vilčių uždar
biauti savo šalies ir liaudies nepriklauso
mybės kaina. Bet jam neatėjo nei į gal
vą, kad kiekvienas jo žingsnis jau buvo 
sekamas ir žinomas Anglijos Intelligence 
Service (šnipų departmentui). Jis neži
nojo, kad jį Anglijos agentai sekė Holan- 
dijoj ir atgal Anglijoj, kad jis grįžo. Jis 
nežinojo nei to, kad jam Manchesteryj 
keičiant 20 svarų sterlingų banknotą 
gretimai jo jau buvo anglų kontr-žval- 
gas. Banyke jis turėjo paduoti savo 
vardą ir antrašą. Jis, mėtydamas pėdas, 
parašė išgalvotą vardą, pavardę ir ant
rašą. Matyt, kad jis nei nejautė, kad tas 
bus prieš jį svarbiausias įrodymas. Jis 
nežinojo, kad tas patsai bankas tik kelios 
dienos prieš tai pasiuntė Anglijos bank
notus (popierinius pinigus) reikalaujant 
jų Vokietijos banko atmokėjimui. Bank
notai buvo sužymėti.

Sekančią dieną Kelly buvo suimtas an
glų policijos, kada važiavo į darbą. Kelly, 
sėsdamas į policijos vežimą, ką tai įsi
kišo į burną, bet nuryti negalėjo. Tada 
jis tartum dantį pakrapštydamas įsiki
šo pirštą į burną, jo ranka nusileido, at
sargiai atsigniaužė iję išįeido mažyti po- 
pieros gumulėlį, jis manė, kad to nie
kas nepastebės. Bet Anglijos kontr-žval- 
gas atydžiai sekė, pakėlė jį ir tai buvo 
slaptraštis.

Taip Kelly išdavystės žygis pasibaigė. 
Nors jis turėjo daug gudrumo, bet jį 
galima pavadinti rupiu šnipavimo žygiu. 
Kaip matome, Kelly buvo auka mažo už
darbio ir latravimo, kurio silpnybes gu
driai sutiko išnaudoti Vokietijos fašistai. 
Bet Kelly, kaip ne profesionalas šnipas 
greitai ir pateko į policijos nagus. Daug 
sunkiau yra su išgudrėjusiais, išlavintais 
šnipais kovoti. Šio kurinio ir bus tikslas 
atskleisti žvalgų ir kontr-žvalgų veiklą, 
kad šiandieninėj sunkioj padėtyj, kada 
civilizuotas pasaulis turi gintis nuo bar
bariško fašizmo, tas būtų pagalba toj 
kovoj. Šio kurinio faktai surankioti iš 
įvairiausių autoritetingų šaltinių.

Jungtinių Valstijų buvęs žvalgas rašė:
“Yra šnipų, kurie savo pasitarnavimą 

parduoda tam, kas jam brangiau moka. 
Jie nesinaudoja jausmais linkui savo tė
vynės. Dažnai jie dirba ištikimai. Bet 
toki šnipai yra nesąžiniški laike arešto, 
nes jie išduoda savo bendrus. Jie verti 
pasibjaurėjimo. Jie neiššaukia gailes
čio linkui jų, kada yra bėdoj.

“Bet yra šnipų, kurie stoja tan pavo- 
jingan darban, kad padėti savo tėvynei. 
Šios rūšies žvalgai yra kieti, drąsūs, tik
ri to baisaus karo lauko kovotojai. Jie 
bėdoj rūpinasi, kad tik daugiau draugų 
išgelbėjus, o savo likimo nepaiso.”

Anglijos šnipas, žinomas, kaipo “DN- 
27,” baigė šnipų mokyklą Devenshirėj, 
pirm Pirmo Pasaulinio Karo nuvyko į 
Vokietiją, liuosa valia stojo į vokiečių 
armiją ir greitai buvo jau leitenanto vie
toj. Jis puikiai vartojo vokiečių, anglų, 
francūzų ir belgų kalbas. Perkeltas į 
štabą Bavarijos princo Ruprechto, kuris 
vadovavo vokiečių korpusą prieš belgų 
tvirtumą Liege ir francūzų tvirtumą Lil
le.

(Bus daugiau)

“POLITIŠKI MILŽINAI” 
Arba, Geriaus Sakant, Vyrai 

Andy’s Rolėje
Manau, daugumas yra gir

dėję Cambels zupės programą 
per radiją, kur yra perstato
mas Andy ir King Fiš. Tiems, 
manau, bus aiškus ir šių vyrų, 
kuriuos žemiau įvardysiu, 
“vaidinimas.” Tik reikia ge
rai jų darbus ir elgėsius pa
tyrinėti.

Rusų tautoj King Fiš rolę 
atlieka caristiški plutokratai, 
o lietuvių tautoj tą patį “vai
dina” smetoniški plutokratai. 
Lietuviškieji turi į Andy’s ro
lę padėję Bagočių, o rusiški— 
Kerenskį. Vieni turi pasigavę 
republikoną, o antri—neva so- 
cial-revoliucijonieriu (Kerens
kį).

Caristai savo slaptuose susi
rinkimuose įkalba Kerenskiui 
visokių nesąmonių apie Sovie
tus ir jų vadovus, padarydami i 
jį (Kerenskį) pirmininku viso
kių baltagvardietiškų organi
zacijų, duodami jam įgalioji
mą jų, vardu kalbėt kaip pir
mininkui. Kerenskis, trokšda
mas tuščios garbės, pildo jų 
reikalavimus, tai yra, niekina 
Sovietų santvarką ir jų vadus, 
kur tik jam proga pasitaiko. 
Jis važiuoja į Washingtona su 
niekinimo reikalais, jis rašo į 
laikraščius ilgus rašinius nie
kindamas Sovietus; jis juos 
niekina per savas prakalbas, 
visai nekreipdamas jokios aty- 
dos į savo tokį elgesį. Jis, su
prantama, nežiūri jokių faktų, 
kad parėmus savo žioplus dar
bus, birzgia kaip gramofonas, 
tą, ką caristai jam liepia, o 
nesusipratėliai jam ploja ka
tutes, manydami, kad jo kal
ba laibai išmintinga; jie mano, 
“kad mokytas, tai mokytas!”

Šitų nesusipratėlių tarpe 
mes rasime vyrukus iš “Kelei
vio” ir “Naujienų” štabo, ku
rie nenaudoja savo proto, o 
naudojasi vien Kerenskio “pro
tavimu.”

Sovietų su Vokietija karui 
prasidėjus, Kerenskis išėjo 
amerikoniškoj spaudoj su šiais 
žodžiais: “Komunistai nuban- 
krūtino visą Rusiją, tai dabar 
vokiečiams bus labai lengva 
visą Rusiją paimti. Bet mes, 
rusai tautiečiai, turim susivie
nyti ir visi išvien dirbt, kad po 
karui Rusiją vėl atgaivinus ir 
padarius tokia, kokia ji buvo 
pirmiaus galinga.”

Penkiem mėnesiam praslin
kus, paklausykit kaip jis ir vėl 
kalba. “The Philadelphia In
quirer” jis rašo:

“Rusijos liaudies sūnūs iš
vys vokiečius ir komunistus 
kaip nenaudėlius.” čia jau tas 
“didvyris” protiškai savęs ne
susigaudo, o betgi turi pasekė
jų. Jam į galvą neateina min
tis paklaust savęs: Kas vado
vauja tai liaudžiai? Kas ją 
suorganizavo į stiprią ir ga
lingą? Juk visi pamenam, 
kaip prie caro ^vadovystės bu
vo viskas pairę ir betvarkė. 

Carui puolus, Miliukovas paė
mė vadovystę, bet pamatęs, 
kad šalyje yra didelė suirutė, 
o dar eina karas ir betvarkė 
didėja,—jis pasikvietė Kerens
kį į vadovus kaip socialistą, 
manydamas, kad šis turi, įtek
mę biednuomenėje, ir su jo 
pagelba pavyks liaudį apgaut. 
Bet nelaimė buvo Kerenskiui, 
kada didžiuma buvusių social
demokratų suprato Miliukovo 
ir Kerenskio skymus. Į mėne
sį laiko, Kerenskis su savo 
“valdžia” turėjo neštis “per 
beržyną į Berlyną,” ir vėliaus 
į Paryžių. O dar vėliau — į 
Amerika. c

Nuo to laiko Kerenskis nie
ko nežino ypatiškai apie Rusi
ją, ir nieku jis “neprisidėjo jos 
atbudavojimui ar sustiprini
mui. Caristai bėgdami vogė 
viską, ką tik galėjo ir vežė į 
užsienį; kerenskiniai tą patį 
darė bėgdami. Ir kada bolše
vikai paėmė šalį tvarkyti, tai 
jie rado tik griuvėsius: nė 
cento pinigų, nė jokios indus
trijos, nė susisiekimo kelių ne
buvo gerų. Reikėjo jiems vis
kas išnaujo būdavot ir taisyt, 
o dar čion visokį plutokratai 
su kerenskiniais kėlė revoliu
cijas,—ardė ir griovė, ką tik 
pasiekė bolševikų pabudavotą. 
Bolševikai turėjo kovot su ši
tais ardytojais ir kartu atbu- 
davot šalį.

Tai buvo sunkus ir rūpes
tingas bolševikams darbas. 
Pradėta be pinigo, be mecha
nikų, be mašinerijos; o dar 
reikėjo vaktuot visokius nieka- 
dėjus iš caristų ir kerenskinių 
kempės, kad nežudytų žmo
nes, neardytų kelius ir dirbtu
ves.

Bet nežiūrint visokių sun
kumų ir pavojų iš caristų ir 
kerenskinių pusės, šitie pasi
šventėliai komunistai dirbo 
naudingą darbą dėl Sovietų 
liaudies; daugumas jų pašven
tė savo visą laiką—dykai dir
bo dėl labo visų, kad pada
rius liaudžiai šviesesnę ateitį. 
Jie organizavo liaudį, organi
zavo naują industriją, naują 
transportaciją, ir galingą ar
miją, kuri galėtų apginti ša
lį nuo išlaukinio ir naminio 
priešo—caristų ir kerenskinių 
nenaudėlių, kurie visą savo 
laiką pašventė vien tik Sovie
tų niekinimui ir jų kūrybos 
griovimui. Šitie nenaudėliai 
neprisidėjo nė vienu centu, nė 
vienu geru žodžiu prie atbu- 
davojimo dabartinės Rusijos, 
kuri pasirodė dabartiniu lai
ku, kad ji yra stipri ir galinga 
ir gerai organizuota. Dabar ci
vilizuotas pasaulis gėrisi So
vietų darbais ir galybe. Bolše
vikiški vadovai nesigyrė savu 
moksliškumu, nejieškojo tuš
čių pagyrų, bet dirbo su tikru 
pasišventimu. šiandien visas 
pasaulis gėrisi jų darbo vai
siais. Tik protiški apjakėliai 
to nemato. Jų žioplas pasidi
džiavimas “aš mokytas,” “aš 
buvau keliuose universitetuo

se,”—priežastis apjakimo ir 
kartu pavydo. Jeigu jie nebū
tų protiški apjakėliai, tai jie 
suprastų, kad liaudis be gerų 
vadų, reiškia tą patį, kaip ge
ras molis be gero puodžiaus. 
Visi žino, kad geras molis be 
gero puodžiaus ir kitokių 
meisterių, pasilieka be vertės, 
—klampynė; bet kada atsi
randa geri puodžiai, bei kitokį 
meisteriai, žinanti, kaip tą ge
rą molį sutvarkyti—tada ši
tas molis pasidaro naudingas 
ir galingas. Taip lygiai yra ir 
su liaudimi,—gerų vadovų va
dovaujama ji yra naudinga ir 
labai vertinama. Išvyk gerus 
vadovus — liaudis pasiliks tik 
klajojanti masė, kuri lengvai 
galima pavergti, padarant vi
sus vergais išnaudotojo.

Dabar aiškūs visiems keren
skinių “protiški gabumai”, 
o kartu ir mūsiškių iš “Nau
jienų” ir “Keleivio”.

Dabar eikim prie mūsiškio 
“Andy” Bagočiaus. Jis elgia
si lygiai taip, kaip garbės 
trokštantis Kerenskis. Skirtu
mas tik, kad jis šoka pagal 
smetonininkų muziką. Kaip 
smetonininkai jam diktuoja, 
taip jis birbia,—faktai jam 
nereikalingi. Važinėja po Ame
riką ir sako prakalbas, nie
kindamas Sovietus. Rašo jis 
visokias rezoliucijas prieš So
vietus. Važinėja po Washing
tona su tokiais pat reikalais, 
ir net rašo laiškus Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, duoda
mas įsakymus, kad Raudono
jo Kryžiaus viršininkai su- 
jieškotų lietuvius, gyvenan
čius Rusijoj, ir, suradę, kad 
šelptų juos, ba tie lietuviai, 
esą, labai badauja.

Pastudijavę jo laišką, ką 
mes matom? Nugi, didžiausią 
nesupratimą ir pats savęs pa
juokimą. Tik pamislyk: liepia 
šelpti lietuvius “esančius dide
liam varge,” bet nenurodo, 
kur jie yra, kokioj vietoj ir po 
kokiu antrašu, ir kiek ištikro 
tokios pagalbos reikalauja, 
kokis skaičius to nori ir kada 
į jį kreipėsi su prašymu. O 
toki faktai yra būtinai reika
lingi kreipiantis bent į kokią 
įstaigą su prašymu! Bet mūs 
“Andy” faktai nereikalingi: 
jam pakanka, ką smeton-na- 
ciai jam sakė daryt, tai ir vis
kas. Reiškia, jis nieko nežino, 
niekas iš Rusijos jo nieko ne
prašė, bet jis taip sau sapnuo
ja.

Raudonasis Kryžius, neno
rėdamas tiesioginiai įskaudyt 
poną “Andy”, paklausiant 
faktų, tai duoda diplomatišką 
atsakymą, kuris skamba : So
vietų valdžia elgiasi taip, kaip 
ir buvusios valdžios, — visi 
žmonės, gyvenanti Sovietų že
mėje, yra rokuojami tos ša
lies piliečiais, ir kaipo tokie 
yra lygiai traktuojami. Ką 
tokis paaiškinimas reiškia pa
prastoj kalboj ? Reiškia, kad 
Sovietų valdžia neskirsto žmo
nių į gerus ar negerus vien 
tik dėl to, kad jie yra kito
kios tautos.—Jie elgiasi taip, 
kaip visos pasaulio civilizuo
tos tautos ir Amerika. Kam 
reikalinga pagalba, tas yra 
gelbėjamas. Tai taip reikia 
suprast Raudonojo Kryžiaus 
viršininkų paaiškinimą.

Bet žiūrėkit, kaip R. K. 
atsakymą “aiškina” Bajoras. 
Jis sapalioja: “Raudonojo 
Kryžiaus viršininkai duoda 
suprast, kad bolševikai taip, 
kai ir caro valdžia, visus skai
to rusais.” Suprask: bolševi
kai yra negeri! Valdiški vyrai 
aiškina vieną, o Bajoras—ki
tą. Be melo jie negali nė žing
snio pažengt; jie turi purvinti 
Sovietus, nors tokiu elgesiu 
jie patys save ant pajuokos 
stato svetimtaučių akyse. Ant 
pajuokos padeda ir visą S.L. 
A. parodydami, kokius vyrus 
SLA nariai išsirenka jų reika
lus tvarkyti.

Nėra nuostabu, kad mūs 
SLA. mokestys kyla ir kyla 
aukštyn, turint tokius vado
vus, kurie nesirūpina SLA 
reikalais, bet pašvenčia savo 
laiką smetonnacių melams 
skleisti, ardyt vienybę netik 
tarpe SLA. narių, bet ir tarp 
visų lietuvių.

W. G. Lasky.

‘ : Penktas poriapb

Teisingumo Departaentas 
Apie Ateiviu Persekiojimus

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
tą įstatymais — nes visos 
laisvės yra paremtos beša
lišku įstatymų administra- 
vimu — turi kovoti už ją ir 
tų žmonių naudai, arba ge
rovei, su kuriais jis nesutin
ka, už mažumos teises, ir 
nelaimingųjų ■ p r i v i 1 egi- 
jas su tuo pačiu užsidegi
mu ir užsispyrimu arba pa
siryžimu, kaip jis kovoja už 
savo teises. Jeigu mums pa
tinka demokratija, tai žiū
rėkime, kad ji būtų reali ki
tiems, kaip ir mums, taip, 
net ir svetimšaliams — vo
kiečiams, italams, japonams 
—tiems, kurie yra su mu
mis, ir tiems, kūne yra 
prieš mus, nes Teisių Di
lius apsaugo ne vien Ame
rikos piliečius, bet visus 
žmones, kurie gyvena Ame
rikos žemėje, po Amerikos 
vėliava. Teisės Anglo-sak- 
sų, žydų, katalikų, negrų, 
slavų ir indėnų — visos yra 
lygios prieš įstatymus. Ir tą 
mes turime atminti ir remti 
—jei mes tikrovėje mylime 
teisingumą ir kartu nepa
kenčiam durtuvo, bizūno, 
šautuvo ir visą Gestapo me
todą, kaipo būdą sutvarky
mui žmonių.

Department of Justice,
Washington, D. C*

Lawrence, Mass.
Mūsų Miesto Naujienos

Tik vienos dienos bėgyje 
čionai parduota Apsigynimo 
Bonų už $9,000. Ir tai buvo 
paskutiniai, kiek vietos paštas 
turėjo ant rankų. Lawrence 
pašto viršininkas W. Dona
hue greitai pasiuntė Washing- 
tonan xžinią, kad nevilkinant 
prisiųstų bonų daugiaus. Dau
giausiai išparduodama bonai 
vertės $25. Piliečių ūpas patri- 
jotiniai labai pakilęs prieš ag
resorius. Visų didžiausias troš
kimas—sumušti fašizmą.

Jaunuolis K. Sasnauskas iš
važiuoja tarnauti Dėdei Šamui 
jūreiviu. Jis eina liuoąnoriu. 
Gruodžio 28 d. buvo jam su
ruoštos išleistuvės. Publikos 
buvo daug, nes jaunuolis Sas
nauskas prigulėjo prie daug 
vietos įvairių organizacijų, tai 
turėjo labai plačią pažintį su 
visais. Su jo išvažiavimu, nu
stosime vieno žymaus veikėjo 
ir gero draugo.

Linkiu jam, atlikus didžią
ją pareigą, laimingai sugrįžti 
vėl pas mus!

Liuosnoriai įstojo JAV ar
ini j on 4 K. P. nariai-jaunuo- 
liai, pareikšdami, kad jie pa
siryžusiai dės pastangas, kad 
hitlerizmui padaryti galą.

Garbė Jum, Kovos Draugai, 
kad suprantate didįjį tikslą ir 
turite karžygių narsą!

Prieš kiek laiko rastas ne
gyvu tūlas Milvydas, lietuvis 
dailydė, kuris dirbo pas DeBi- 
tetto, 82 Oak St. Velionis nie-. 
kur nepriklausė. Mėgdavęs 
smarkiai girtauti.

♦

Pereitą metą, 1941, kaip sa
ko miesto rekordai, daugiau 
išduota leidimų vairuoti auto
mobilius, negu užpereitą metą 
—1940. žmonės, mat pradėjo 
geriau dirbti, tai ir pinigų ki
šenėse daugiau atsirado,—įsi
gijo automobilius.

Bostone pereitą metą auto
mobilistų buvo 27,200 dau
giau, negu užpernai.

Kalėdinių švenčių proga te
ko būti Nashua, N. II. Nuvy-. 
kau ten su draugais Stanavi- 
čiais, kurie aplankė savo gi- j 
minaitę, Petronę Yogalevičie- 
nę, vedusią su ukrainų tauty
bės žmogumi. Yogalevičiai sa
kė gavę laišką iš Lietuvos jau 
po to, kai vokiškieji banditai

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Penktadienis, Sausio 9, 1942

Matematika
(Feljetonas)

Bala žino, kaip čia atsi
tiko. .. Rodos, esame moky
ti vyrai ir net advokatai; 
mokame rokundus, bet EI 
Es A, mūsų tautiečių orga
nizacijoj, išėjo matematiš
kas nesusipratimelis. Skait- 
liavome, dėstėme — du prie 
dviejų ir visada išėjo pen
ki. Aš, prezidentas, ir ka- jaučiamės lyg ir drąsiau, 
sierius, abu advokatai; prie maždaug, kaip 
mūs prisidėjo ir sekreto- ris švilpia eidamas mišku 
•rius, “daktaras” — visi pa- tamsioje naktyje. Bet, kol 
•siėmę alupkas ir su pagal- kas, išsisukti yra labai keb- 
ba algebros iš naujo roką- lu iš tos taip nemalonios 
vome: 2 ir 2 — ir vis tos padėties. O daryti reikia 
pačios pasekmės—5. Tad, iš- kas. Reikia raminti narius, 
vada pasidarė, kad kitaip Galvojome, konferavome, 
negali būti ir net apsidžiau-inervavomės ir galų gale nu- 
gėme, kad išeina daugiau, sitarėme išlošti laiką. O tas 
o ne mažiau. _ Įgalima padaryti sekamai:

Tą savo džiaugsmą neigi i apart vedamo bliuznijimo 
laikysi paslėpęs pas savę, prieš bolševikus, darome 
reikia pasireklamuoti per pažadus nariams, kad pada- 
gazietą: tiek ir tiek narių, rysime tą ir kitą — pa
virš du milionai dolerių ka- skelbsime raportą, tik “pa
šoj, o tai dėka kruopščiai j prašykite.” Gi tuo tarpu, 
Tarybai, ypatingai prezi- reikia kaip nors knygas “iš- 
dentui. Tokių žmonių pa- lyginti,” o tas padaryti ima 
šaulyje nesiranda ir 1.1., ir laiko ir būtinai reikia vėl 
t.t. būti išrinktais. Sukrutome
• Viskas ėjo gana skland-1 darbuotis, kiek drūti, t.y.. 
žiai plojome vieni kitiems agituoti už save, nes, jei 
per pečius, skaitėme save i naujoji Taryba išrenkama, 
milionieriais ir bagočiais, tuomet mūsų karjerai ir ke- 
bet... ėmė biesas ir užnešė lionėms kapai.
visai neprašytus svečius, Prie tokio pavojaus jokiu 
ųet iš apie tuzino valstijų— būdu negalima dasileisti. 
taip vadinamus revizorius. Pradėjome rinkimu kampa- 
Jie pareikalavo parodyti niją, įtikinėti, aiškinti na- 
jiems mūsų knygas patikri- riams: “Taryboje niekas 
nimui. Lietuvoje, prie Sme- kitas nepajėgs ir nemokės 
tonos, tokie svečiai būtų atlikti skaitliavimą, kaip 
malonus dalykas, jų atsi- mes. Nauji Tarybos nariai 
lankymas būtų ne tik ne- per du metus visai nieko ne
kenksmingas, bet suteikiau- supras apie Es EI A reika- 
tis garbę, tačiaus čia, tie i lūs... Mes jau sėdžiame ga- 
svečiai. revizoriai bizniški, na ilgai Taryboje ir tai nie- 
pasiraitojo rankoves ir be ko nežinome, arba labai ma- 
jokiu ceremonijų ėmė ko-įžai.” Tokiu būdu rinkite 
nuodugniausia skaičiuoti... mus. Mūsų prieteliai su-

Va jergau! žiūrime išver-įprato mūsų padėties rimtu
tę akis, revizoriai rašo: mą. mus “indorsavo.” Eili- 
2+2-4, o mūsų užrašyta: iniai nariai sudarė savo su- 
2+2—5. Man, kaipo prezi- rašą kandidatų, bet mes su 
dentui pasidarė nepapras-į jais žinome, kaip apsidirbti, 
tai šilta; nors tos sarmatos yra patyrimų — Chicago, 
pas mane nesiranda, bet šį Mašina jau pašmeruota, 
kartą kaip tai suklupau, veikia. Bet tas raportas 
Dirstelėjau į veidrodį... akįse’kioia mus it kokia šmėkla 
tu sviete, — paraudęs, kaip ir neduoda ramybės. Nelen- 
vėžys! Pažiūrėjau į savo ki- gva bus jo atsikratyti. Vis- 
tus načalninkus, nagi ir jie kas atsitiko iš papratimo 
kaip iš pirties išėję — tik matematikoj padauginti ke- 
šluostosi prakaitą, į lubas lionės lėšas, pridedant viea 
akis įbedę. Gi revizoriai sau bei du noliu (0) prie tikros 
šaiposi ir tęsia skaitliavimą skaitlinės.
nekreipdami domės į jokius 
mano testamentus.

• Kankino jie mus kelias 
savaites iki paskutinio lapo 
knygos. Rezultatas to: pas 
juos 2+2—4; pas mus gi: 
2+2—5 — tad sutraukoje 
susidarė: pas juos apie pus
antro miliono dolerių, o pas 
mus apie du milionai. Skir
tumas — pusė miliono. Re
vizoriai užbaigę skaičiavi
mą ir palikę įsakymus, kas 
reikia daryti, kad atpildžius 
skirtumą, išvažiavo savo: Brangūs “Laisvės” skaityto- 
keliais, pasiėmę už bereika-jai! Aš jus atsiprašau, gal la- 
lingai sugaištą laiką, o mes, hai aš jus įvarginau per tą

laiką mano vajaus. Aš užbai
giau tą vajų labai gražiai.

Per 5 metus paeiliui išsilai
kiau pirmoj vietoj. Praeitą 
metą būtų buvę mano laimėta, 
ale aš atidaviau kaimynui sa
vo vajaus vainiką. Bet matau, 
kad nemoka užlaikyt gerai, 
tai atsiėmiau vėl atgal 
šeštų metų.

Turiu pasisakyti, kad 
visus praeitus vajus šitas 

I jus buvo kuo geriausis ir leng-
> geram 

ūpe, ilgų kalbų daug neturė-

pricš bolševikus ir Sovietų 
Rusiją ir užtraukėme ožio 
balsais apie nebūtą “tero
rą” buvusioj Lietuvoj tikslu 
nukreipti domę narių nuo 
raporto!

Kiek tas gelbėjo, tai sun
ku pasakyti, tačiaus aš ir 
mano kolegos iš Tarybos

Tbe Quickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 
War...

aš visai nejutau, kaip

vaikas, ku

Barbintas.

Elizabeth, N. J
“Laisves” Vajaus Įspūdžiai
Gruodžio 15 d. 1941 m., la

bai gražiai ir sėkmingai užbai
giau vajų su pirmąja dovana.

Pirmiausiai sveikinu su nau
jais metais visus “Laisvės” 
skaitytojus, senus ir naujus, 
kurie per mane užsiprenume
ravo laikraštį, ir linkiu svei
kiem sulaukti kito vajaus.

načalstva, likome . kaip mu
sę kandę.

Kas daryti? Nuo ko pra
dėti? O čia dar iš visur na
riai šaukia: Raportas! Kur 
raportas? Kur dingo pusė 
miliono dolerių? Atsidūrė
me tarp kūjo ir priekalo: 
skelbti raportą, tai lyginai, 
kaip eiti ant tilto ir šokti į 
Hudsono upę; neskelbti — 
vėl velniava. Artinasi rin-l 
kimai į Tarybą. Ir taip blo- yiausis. žmonės buvo 
gai. ir taip negerai. 1 - ’ ’’ - J -

Bet pagaliau suradome jau-nere>kėjo dideho prasy- 
šiokia tokią išeitį, ir tai mo’ *ad uzslm°ketV- D‘dzlu- 
aciu Dievui, kad sutvėrė nepasibaigus prenuMeratai, ži. 
bolševikus. Paklausite, ką;no(|ami> kad ..Laisvei” reikia 
čia bendro su bolševikais? |piniglJ> užsimokėjo.
Aaa! — jūs nežinote, tai 
geriausia priedanga viso- 
kiom zbitkom. Tad ir šiame 
ijĮcidente su revizoriais, už- 
suKoHre šeine katarinką

ant

už
va-

Vajaus laike ilgas valandas 
dirbau: kas vakarą lankiaus 
pas skaitytojus. Ir nedaugiau- 
siai aplankydavau, po dvi vie
tas, ba kaip žmonės dirba,

-r----- t*

Buy
Defense BONDS—STAMPS

Now!

tai

ir 
po

tai anksti eina ir gulti.
Vienas dalykas iš visų bu

vo man geriausia, tai kad šia
me vajuj nereikėjo prašyti 
draugų manęs pavežioti; o 
kitas, dalykas—man nebuvo 
sunku lenktyniuoti šiame va
juje :
vajus užsibaigė. Net ir po va
jaus dar vieną naują skaityto
ją gavau.

Noriu priminti, kad prad
žioj vajaus, spalių 26 d., turė
jau surengęs baliuką dėl va
jaus išlaidų. Ir manau, kad už 
savaitės ar kitos, aš vėl už- 
kviesiu tuos draugus ir drau
ges į tą pačią vietą; kviesiu 
tik tuos, kurie dalyvavot spa
lių 26 dieną “Laisvės” vajaus 
baliuj. Jūs mane gerai parė- 
mėt,— kuro turėjau pilnai, 
aš už tai jumis pamylėsiu.

Turiu keletą draugių 
draugų, kurie man pridavė
keletą naujų skaitytojų. Apie 
tai aš paskiau pažymėsiu.

Vajaus, laike man teko su
sitikti visokių pakraipų žmo
nes ir pasikalbėti su jais. Vie
ni jų sako, būk paseno Dievas, 
nebesutvarko žmonių, kurie 
vieni kitus žudo. O kiti sako, 
kad paseno “Keleivio” redak
torius, visai mažai teisybės 
parašo, girdi, daugiausia 
bjaurojimai, iš balto padaro 
juodą. Vot, sako, ir skaityk 
tokį laikraštį! Gerai, sako, 
kad vieną sykį į savaitę, o 
jeigu kasdien reikėtų skaityti 
tokį laikraštį, tai reikėtų su- 
durnavoti.

Apie poną Valaitį, kuris pa
duoda “žinias” per radiją, tai 
sako, neteisingas pranašas: ką 
jis pranašavo tiek ilgai, pasi
rodė kaip muilo burbulas— 
pišš. . .

Buvęs elizabethietis Jonas 
Wirwicius man priduoda 2 
dolerius ir sako: “Priduok 
“Laisvei”, kad mašinos geriau 
suktųsi 
melus;
priešus

Man

arba m/ino. Kam reikalinga, 

 

tai prąšau kreiptis prie jo. Jo 

 

antrašas: J. Sajus, 15 Clover 
St., Newark, N. J.

Draugės ir draugai, aš jūsų 
prašau, jeigu kada jums pa
sitaikytų važiuoti į Eastoną, 
Pa., arba iš Eastono, tai ap
lankykite Praną Mickevičių; 
jis užlaiko lietuvišką užeigą 
netoli Eastono. Jis yra “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas.

Kurie, draugai ir draugės, 
važiuojate ant farmų, kaip 
pas Grigučius, Rimkus, Wir- 
wicius ir t. t.—jūs nepamirš
kite apsistoti Jamesburge, N. 
J. Ten yra “Laisvės” nauja 
skaitytoja Veronika Yesaitie- 
nė, kampas Lincoln ir Gatz- 
mer Avė. Ji užlaiko gražią už
eigą savo name; ji priima sve
čius labai mandagiai.

Elizabethe turim dvi lietu
viškas geras orkestras, kurios 
dėl šokių griežia vestuvėse ir 
baliuose. Pirmosios orkestros 
vadas yra draugas P. Smalens-

kad sumuštų priešų 
o aš pats išvažiuoju 
mušti.”
pasitaikė susieti su va- 
d. Martinu Urba, eas-

toniečiu. Besikalbant aš prisi
miniau, kad jų mieste gavau 
3 naujus “Laisvės” skaityto
jus. Jis man padavė savo de
šinę ir sako: “Aš tau, drau
ge, u ž f u n d ysiu pusbačkį 
alaus,” Aš tikiu, kad jo žo
dis bus teisingas kai ir mano, 
—gersime.

Dabar draugės ir draugai, 
turiu pasakyti, kad mes turim 
gerai pagarsėjusį gydytoją, 
tai Dr. Joną Kaškiaučių, kuris 
dėl žmonių duoda gerus pa
tarimus sveikatos klausimais. 
Ir man teko nuo daug žmonių 
girdėti, kad jis gerai gydo. Ir 
ačiū Dr. Kaškiaučiui už gerą 
rekomendaciją dėl gavimo 
liauju “Laisvei” skaitytojų. Jo 
antrašas kasdiena yra “Lais
vėj”.

Jeigu kam prasti ir skauda
mi dantys;—kreipkitės prie 
Dr. W. Blažio, 310 1st Avė., 
Elizabeth, N. J.

Mūsų geriausias vaistinin
kas, kuris geriausiai sutaiso 
vaistus ir už prieinamą kainą, 
yra Geo. Katelius, 168 Third 
St., Elizabeth, N. J.

Jonas Petrikas, 138 S. Park 
St., Elizabethe, tai mūsų iš 
lietuvių geriausias advokatas.. 
Su reikalu 
kreiptis.

Edvardas 
Elizabetho
turi nusipirkęs savo namą su 
visais įrengimais ir gražioj 
vietoj, 635 N. Wood Ave., 
Linden, N. J. Prašom jo ne
pamiršti reikale.

Domininkas Budreckis, ki
tas lietuvis mūsų graborius, 
kuris atlieka gražiai ir man
dagiai savo darbą ir su pri
einama kaina? jo antrašas: 
242 S. Wood Ave., Linden,

prašau prie jo

1

Petrikas, 
graborius,

buvęs 
dabar

Mūsų geras draugas Geo. 
Kudirka ant savęs pradėjo 
dirbti. Duokite jam užsaky
mus ir jis dėl tamstų atveš į 
namus duoną—ruginę, baltą 
ir kokios tik pareikalausite. 
Jo antrašas 1310 Liberty Avė., 
Hillside, N. J. Telef. Union
will—2-5038.

Mūsų draugas, “Laisvės” 
naujas skaitytojas, dirba nau
jas armonikas ir senas taiso, 
naujas parduoda, senas perka

kas, 525 Bayway St., Eliza
beth, N. J., o antrosios — Ka
zimieras Augustinas, 246 Se
cond St., Elizabeth, N. J.

Draugės ir draugai “Lais
vės” skaitytojai, jūs manęs 
nepamiršot vajaus laike, o aš 
jūs nepamiršiu ir būsiu su ju
mis visuomet!

Antanas Stripeika.

Lawrence, Mass

sesute ir

Lietuvą 
atidarys 
lorinės 
lintiems

“laisvino”! Gal tas 
bent kiek akis ir hit- 
propagandos sukvai- 
žmonėms. Tas laiškas

suregistravo,—surašė vardus
ir pavardes. Po to, aš manau, 
susirasime vieni kitus po pa
vardėmis. Daug, labai daug
iš Kauno pabėgo; bogo visi J dabar randasi pas Stanavičius, 
kas tik galėjo. Kitą syk dau- 14 Spruce St. Norintieji (ku- 
giau parašysiu. Sudiev.” |rie netiki), gali jį pamatyti.

Tai matote, kaip Hitleris L. K. Biuras.

BRIDGEPORT, CONN

(Tąsa nuo 5-to puslapio) 
jau buvo užpuolę Sovietų ša
lį, kai jau buvo įsibriovę Lie
tuvon. Laiškas adresuotas drg. 
Yogalevičienei, rašytas jos se
sutės. Jis skamba:

“Mylima mano
švogerėli! Pranešu jums, kad 
aš, mano mama 
esame sveilps-gyvos, tik neži
nau kur mano vyras. Mes išva
žiavome iš Kauno traukiniu, o 
jis pasiliko kitu traukiniu va
žiuoti. Bėgom kur tik kas su
manydami : leidomės per miš
kus, per rugius, kad tik išsi
gelbėti nuo mirties. Gi vokie
čiai žmones bėgančius šaudė, 
—šaudė, nežiūrėjo ar buvo 
moterys, ar vaikai, žmonės 
vieni bėgo traukiniais, kiti vi
sokiais vežimais. Į bėgančius 
beginklius vokiečiai mėtė bom
bas. Dievas davė, kad nepa
puolė po mūsų traukiniu, tai 
išlikome! gyvi ir sveiki. Moti
na tai nenorėjo važiuoti, sakė: 
‘Tegul mane, vaikučiai, užmuš 
čionai.’ Bet aš ir mano vyras 
už rankų ją paėmę įtraukėme 
traukinin. Dabar mama labai 
džiaugiasi, kad pabėgo. So
vietu valdžia pabėgėlius visus

ir dukrelė

r

GARDNER, MASS. IR APYLINKĖ

Heywood Darbininkai, Balsuokite Už CIO!
CIO peticija, įteikta Nacionalei Darbo Santikių Ta

rybai Bostone buvo užgirta įvykusioj konferencijoj, ir 
sausio (Jan.) 14-ta yra nustatyta diena, kurią Hey
wood-Wakefield darbininkai balsuos nusprendimui, 
kurios UNIJOS jie nori būti atstovaujami kolektyvčse 
derybose.

CIO užrekordavo Darbo Taryboje 741 aplikaciją 
norinčių tapti nariais, kas yra aiški didžiuma, ir tiki
masi, kad keli šimtai kitų, kurie dar tuojau ir nenori 
parystės visvien balsuos už UNIJĄ.

CIO kontraktas, dėl kurio bus tariamasi po rinki
kių sausio 14-tą, reikalauja generalio 10 nuošimčių pa
kėlimo mokesties visiems darbininkams, vakacijų su 
alga, Kalėdoms bonusų, ilgiau išdirbusiems senų dar
bininkų teisių, ir UNIJINĖS šapos.

Darbininkai yra raginami padaryti rinkimus 100 
nuošimčių laimėjimu už CIO ir stoti su kitais Heywood 
darbininkais Los Angelėse ir Wakefield į tą pačią or
ganizaciją—United Furniture Workers of America, 
kuri yra tikra darbininkų UNIJA RAKANDŲ INDUS
TRIJOJ.

United Furniture Workers of America, CIO 

316 Central St., Gardner, Mass.
Telefonas: Gardner 1111
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Religijini^<fĮaiktų de- 
partmentąs atdaras 

vakarais

EASY CREDIT... No Extra Cost

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

J

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

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

WATERBURY, CONN
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn.

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais

Specialiai prisiruošę priimti svečius

GYVENIMĄ atrakins tamstai 
galėsite būt galingais ir galė-

Būk Sveikas Turtingas ir Galingas
Aš atėjau pas tamstą šiandien su žinia, kuri tamstai bus instrumen

tas išrovimui blogų šaknų, kurios kenkia tamstos sveikatai ir suviltam 
gyvenimui—aš pasiūlau tamstai RAKTĄ J GYVENIMĄ. Tamsta galėsi 
atsirakint vartus į laimingesnį gyvenimą, turtus ir sveikatą. Raktas senai 
turėjo būti lietuvių kalboje, kad lietuvis galėtų atsidaryti kambarį, kur 
mintys buvo per amžius paslėptos. RAKTAS Į GYVENIMĄ, gal tamstai 
padarys stebuklus.

Paprastas žmogus vartoja tik 10% sa
vo protavimo, o 90% miega. RAKTAS Į 
GYVENIMĄ išbudins iš miego užsiliku
si ir pavargusį protavimą. Kelis sykius 
perskaitęs, pradėsi suprasti save ir ki
tus. O kaip vartoti pasekmingai savo 
protavimo pajėgą, sužinojimo kaip daug 
klaidų ir nelaimių įvyksta gyvenime dėl 
nežinystės. Daug nesupratimų ir nesma
gumų įvyksta. Vyras pykstasi su žmona; 
tėvai pykstasi su vaikais; brolis pešasi su 
broliu; kaimynas pykstasi su kaimynu; 
vaikinas negali priverst merginą, kad ji 
mylėtų jį, o mergina negali priverst vai
kiną, kad ją mylėtų, ir t. t. Viskas taip 
darosi iš nežinojimo. Knyga RAKTAS Į 
šviesos kambarį, kur prisipildę tos šviesos
site tvarkyti žmoniškai ir linksmai savo gyvenimą. Tada būsi visur tin
kamas ir gerbiamas.

Brangus Broli ir Sese! Ar tamsta žinai, kad turi didžiausį pasaulyj san
dėlį, bet laikai jį tuščią. Turbūt nežinai nei kur jis randasi. Apie savo 
tą sandėlį, turbūt mažai težinai. Sandėlis tai yra žmogus—tamsta. Min- • 

tys, protavimas, kurios gali pripildyti mokslu, svei
kata, turtu, didžiausioms pasaulio brangenybėmis. 
Knyga RAKTAS Į GYVENIMĄ atidarys tamstai san
dėlio duris į kurį galėsi pradėt krauti skirtingus 
turtus. Žmogus, kuris turi sandėlį pripildytą žinoji
mu, jis yra laimingas ir galingas. O kuris laiko san

dėlį tuščią, tai tokio namuose viešpatauja nelaimės, ligos, skurdas ir trum
pas amžius.

Knygelė RAKTAS Į GYVENIMĄ, tai yra KURSAS, mokinimui žmonių 
pschichologijos. Rinkinys gyvenimui pamokų iš skirtingų kraštų ir skir
tingų pasaulinės reputacijos mokslo vyrų. Rasite daugybę gerų pamoki
nimų.

10 SVEIKATOS NURODYMŲ: KAIP VAIKINAS UŽINTERESUOTI; 
LAIME YRA TAVYJE; MINTYS YRA DIDELE GALYBE; SVAIGINAN
TI GĖRIMAI; RŪKYMAS; KAIP PALAIKYT JAUNYSTĘ; ŽMOGAUS 
VIDUJINIS MAGNETAS; RECEPTAS NUO KEIKSMO; NEUŽDARYK 
SAVO MINČIŲ; TEPALAS GYVENIMO RATAMS; TELEPATIJA; 
KAIP IŠSIRINKTI SAU VYRĄ? GALINGAS RECEPTAS PASVEIKI- 
MUI; FAKTAI KUR TAMSTAI PAGELBĖS SUPRASTI VYRĄ AR MO
TERĮ; ILGAS AMŽIUS; MOTERIES TEISINGA MEILE; ŽMOGUS 
GAMTOS STEBUKLAS ir daugumas kitų dalykų, Čia neturime vietos vi
sus išvardinti. Knygelė RAKTAS Į GYVENIMĄ, tai yra pirmutinė ir vie
natinė pasaulyje lietuvių kalboje, kuri paduoda tikrus faktus ir teisin
gus pamokinimus. Įsitėmykit gerai, kad už nežinojimą, kai kurie pra
randa sveikatą; vyras praranda žmoną arba žmona praranda vyrą. Dau
gelis praranda tūkstančius ir milijonus dolerių už trūkumą žinojimo. 
Knyga RAKTAS Į GYVENIMĄ užves tamstą ant aukšto kalno ir paro
dys pasaulį. Dairysies, gėrėsies ir daug ką matysi ir pasimokysi. Jeigu 
tamsta įvertini save, savo gyvenimą, savo Šeimą ir savo sveikatą, tai 
tuojaus įsigyk knygelę RAKTAS Į GYVENIMĄ. Joje rasite labai įdomių 
piešinių, žmogaus minčių mechaniškumą. Tamstai pagelbės suprasti ir pri
budinti miegančias mintis. Taip pat rasite vyrą su svirplio protu, daug 
mislija, bet nieko nepradeda veikti. Knygelės RAKTAS Į GYVENIMĄ 
kaina, tik per trumpą laiką, $1.00. Jei ji būtų ir šimtas dolerių, aš ma
nau, kad nesigailėtum. Tai yra mokslo žodžiai ir pamokos. Tuojaus reika
lauk knygelės RAKTAS Į GYVENIMĄ, kol nepritrūkome. Parašyk savo 
vardą ir antrašą ir sykiu prisiųsk vieną dolerį, o už persiuntimą mes už
mokėsime.

Gerbiamieji: Malonėkite man tuojaus prisiųsti knygelę RAKTAS J 
GYVENIMĄ už kurią prisiunčiu $.......

Vardas
Gatvė

Miestas

RAKTAS

............................................... Valstija ........... ...... .....
Reikalingi Agentai

P. O. Box 666, Newark, N. J.
.«
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VOKIEČIU ARMIJA, SAKOMA, RUOŠIASI 
NUVERSTI HITLERĮ

Laisvoji Sakykla lieja, poterius kalbėdamas 
prašo Dievo, kad jis rusus nu
baustų !

nugriovimui Hitlerio val
džios. Jeigu tai pavyktų, 
tuomet, sakoma, jie tuojau 
pasiūlytų taiką Anglijai, 
Sovietam ir Amerikai ir

(Tąsa nuo 1 puslapio)
GENEROLŲ VAIDAI IR 

SUOKALBIAI
Dėl didžių savo nuostolių 

sovietiniame fronte kilo
- vaidai tarp nacių generolų visoms talkininkų šalims.
jau spalių 15 d. Ir jau tada 
buvo nurodymų, jog dalis'tina, kad Hitlerio komanda 
vokiečių kariuomenės ko-'planavo iki lapkričio 1 d. 
mandierių pradėjo sąmoks- pernai užimt Sovietų did- 
lus nuverst Hitlerio valdžią miesčius, Leningradą, Mas- 
ir paimt visą vyriausybę į kvą, Rostovą ir kitus, kad 
armijos vadų rankas. Da- juose galėtų žiemavot vo- 
bar gi kai kurie generolai kiečių armija. Dabar gi 

peršalę ir išalkę nacių ka
reiviai fronte plėšia iš žmo
nių visą maistą, arklius ir 
kitus reikmenis, o kur žmo
nės nesutinka jų atiduot, 
tuos naciai žudo.

ir laivyno komandieriai pa
laiko savo slaptą radijo 
stotį ir kas naktį per ją 
aštriai kritikuoja Hitlerį ir 
jo rinktinę gvardiją. Sykiu 
jie darą visus prisirengimus

Išvytas Rumunų Kara 
liūs Eina su Talkinin

kais Prieš Hitlerį
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ir kitais talkininkais prieš 
nacius.

Karolis sako, kad Hitle
riui parsidavęs Ion Antone
scu, Rumunijos ministeris 
pirmininkas, ir jo šaika 
privertė Karolį apleist sostą 
ir pabėgt užsienin. Pasi
traukdamas, jis pavedė sos
tą savo sūnui Mihai.

JO SŪNUS — NACIŲ 
KALINYS

Ex-karalius Karolis tvir
tina, kad vokiečiai laiko jo 
sūnų kaip kalinį, o ne kara
lių, ir tik durtuvais kol kas 
nuslopina Rumunijos žmo
nių sujudimus prieš nacius.

Karolis sako, kad jis re
mia Roosevelto - Churchi- 
llio programą karui ir tai
kai. Jis įsitikinęs, jog tal
kininkai suplieks Hitlerį, 
ir tada, girdi, Rumunija 
vėl taps nepriklausoma “ka
ralija paremta demokrati
niais pagrindais.”

Kongreso

Tas raportas, taipgi tvir-

laik-

Komentarai
Vokiečiai paskelbdami 

vietams karą patys sau kilpą 
ant sprando užsimovė, kurią ja 
jie patys save anksčiau ar vė
liau pasikars.

Kai jie Amerikai karą pa
skelbė, tai jie prisirengė save 
trečiam Žalgiriui.

Jeigu velnias ir dievas susi
taikytų ir stotų išvien į kovą 
prieš Ameriką, kad vokietu
kus išgelbėjus,—juodu jokiu 
būdu negalėtų Ameriką par
blokšti.

Jeigu pragaro “kunigaikš
tis” pavelytų mirusio Kaizerio 
“dūšiai” ir visų pirmutinio j o 
pasaulinio karo vokiečių žuvu
sių kareivių dūšioms iš praga
ro ant žemės paviršiaus išlysti, 
kad savo tautiečiams pagelbė
ti, vokietukai visgi galų gale 
liks sumušti.

So-
Neišgydomai egomanijos li

ga sergantis—Juozas Tyslia- 
va, “Editor in Chief”, besi- 
pravardžiuodamas, patalpino 
“Vienybės” laikraštyj tūlos 
“Justės” laišką, kuriame ta 
isteriška davatkėlė rašo, kad 
ji ir jos draugės meldėsi die
vo, kad jis bolševikus išvytų, 
ir kad dievas jų maldas iš
klausė, vokiečius atsiųsdamas. 
Ką gi ji sakys dabar, kai ru
sai su “Velnio” pagalba vėl 
pribus Lietuvon ?!

Ji pasakojo, kad rusai tūlus 
lietuvius gyvus nulupo, tūlam 
Jonui Jakštui išlupo akis, krū
tinę subadė peiliu 
lupo...

Justės “faktai”, 
vokiečių spauda
nors ir jų D. N. B. pasauliui 
pranešė, būk boševikai 1,100 
katalikiškų asmeny bių nu
žudė. Tas rodo, kad tos 
“rusų padarytos baisenybės” 
remiasi ant išsvajotų davinių.

“Justė”, kaipo didžiausia 
drūtmelagė, skelbė juodžiau
sias melagystes.

dę; Gaigalaitis “surado” uni
versitetų ir mokslo įstaigų, ku
rias rusai būk sugriovė ir su
naikino, daugiau, 
Vokietijoj yra

Bjauriausios
tės.

Visoj Prūsų
1918 metų buvo menkiau, ne
gu

negu visoj 
ar buvo.

juodmelagys-

Lietuvoj 1914-

500,000 gyventojų.
D.

Arlington, N. J

S.

Sausio 7-tą, namie, mirė 
gustas Pakonis, 77 metų 
žiaus, gyvenęs 77 Gold 
North Arlington, N. J. Pašar
votas namie. Bus laidojamas 
sausio 10-tą, 9 vai. ryte, šv.

Au- 
am- 
St.,

galvą nu-

kurių net 
neminėjo,

Kodėl Anglai Pasitrau 
kia Atgal Malajuose
London, saus. 8. —Anglai 

Malajų pusiausalyje pasi
traukė toliau atgal nuo ja
ponų Kuala Lumpur srityje. 
Dabar anglų kariuomenė 
yra už 240 mylių į šiaurius 
nuo Singapore tvirtumos.

Iki šiol anglai besitrauk
dami atgal Malajuose pra
rado 15 orlaivių stovyklų, 
kaip oficialiai pranešama.

Japonai Malajuose turi 
penkis kartus daugiau ka
riuomenės negu anglai.

Argentina Vengia Karo 
Su Fašistų Ašim

Buenos AiVes, Argentina. 
—Šio krašto užsienių reika
lų ministeris Ruiz-Guinazu 
užreiškė, kad Argentina pa
laikys draugiškus santikius 
su visomis amerikinėmis re
spublikomis, bendradar
biaus su jomis ekonominiai 
ir sandarbininkaus su Pietų 
Amerikos kraštais, apsau
gai nuo užpuolikų; bet, gir
di, tai nereiškia, kad Ar-

“Laisvės” Redakcijai, 
Brooklyn, New York.
Gerbiami:

Prašau šitą rašinį Jūsų 
rašty patalpinti.

Prie progos galit pasakyti 
Klingai ir Tysliavai mano tik
rą vardą.

Laike 1914-—1918 aš raši
nėjau straipsnius į “Vienybę” 
ir “Lietuva.” v

Esu 68 metų amžiaus, gi
męs Prūsų Lietuvoj. Mano 
gimtinis kaimas yra vidurkely 
tarp Skaisgirių ir Aulanenu.

Mano idealas nuo pat jau
nystės buvo—susilaukti, kad 
Prūsų Lietuva savo etnografiš
kose ribose susijungtų su 
Didž. Lietuva į vieną, jeigu 
jau ir ne nepriklausomingą, 
tai bent į autonomišką valsty

bę, prisijungusią prie Rusijos.
štai dar kelios mintys. Yra 

naiviškiausis p 1 i u škiavimas 
vien tik kalbėti apie sunaikini
mą Hitlerio ir nacizmo. Duo
kim sau, kad—kas ir ištikro į- 
vyks—Hitleris galą gaus ir 
nacizmas Vokietijoj bus pa
naikintas,—-kas tai?

Mano nuomonė yra, kad pa
kol vokiečių militarizmas ir 
politiška galybė nebus sunai
kinta, tai pasaulis bus be ra
mybės.

Bet, jeigu Anglija leis vi
soms Europos kontinento tau
toms prisijungti kiek jos nori 
vokiečių teritorijų, tai vokie
čių politiška • galybė bus pa
naikinta ir ji, ant kiek galima 
numanyti, jau niekad negalės 
jokios svarbios rolės pasaulio 
politikoj lošti.

Tuomet mano sapnai ir vil
tys;—susilaukti, jeigu jau ne 
neprigulmingos, tai bent auto
nomiškos Lietuvos savo etno
grafiškose ribose—išsipildytų.

Hell Hitler!
pagarba,

D. S.

Šiuos žodžius rašant, Sovie
tų Raudonoji Armija vejasi 
vokietukus, kurie bėga nuo jos 
kaip avys uodegas išputusios, 
vilkus pąmačiusios.

Jeigu rusai ir toliau tokiu 
tempu, kaip dabar, į vakarus 
žengs, tai be abejonės, atei
nantį pavasarį, apie gegužės 
mėnesį, jie atsidurs Rytprūsi- 
joj ir vokietukai prašys jų 
(Sovietų) paliaubų ir susimy- 
lėjimo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS k
Išbalsamuoja ir laidoja ant p 

visokių kapinių L
VELTUI ŠERMENINĖ V 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka- k. 
rietas veselijom, krikštynom p 

ir kitkam. k
231 BEDFORD AVE. $

BROOKLYN g
• Telephone: EVergreen 8-9770 L

Su
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Pocatello, Ida.

Uruguay Respublika

Montevideo, Urugvay. — 
Šios respublikos ministerių

Washington.
atstovų rūmas nubalsavo dar .
$845,000,000 statymui naujų gentina turėtų skelbt karą kabinetas įsake savo delega- 
karinių laivų Amerikai. | (Vokietijai, Japonijai, Itali- tam į būsimą amerikinių 

jai). Jinai, esą, tvirtai lai-.kraštų konferenciją Brazi- 
kysis bepusiškumo.London. — Anglų lakūnai 

Libijoj ir Sicilijoj sunaikino 
dar 44 nacių* ir italų orlaivius.

Pranešimai Iš Kitur
WORCESTER, MASS.

Liet. Literatūros Draugijos 155 
moterų kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks sausio (Jan.) 12 dieną, 
Lietuvių salėje, 29 Endicott St., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Malonė
kite dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra ‘daug reikalų aptarimui. 
Taipgi nepamirškite naujų narių 
sivesti. — A. W. (7-8)

at-

X

Kryžiaus kapinėse, No. Ar
lington, N. J.

Augustas Pakonis per ilgą 
laiką buvo grosernės savinin
kas, No. Arlington, N. J.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Oną, dukterį Marijoną, 
ir sūnų Viktorą. Laidotuvėmis 
rūpinasi graborius Saukoms, 
310 John St., Harrison, N. J., 
telefonas: Harrison 6-1693.

Redakcijos Atsakymai
Dėdei Vincui. — Apysakai

tė “Trys Varpeliai” gauta. 
Dėkui.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE. <

Opposite Forest Parkway !
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

■ $150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

I

lijoj, kad jie ten pasiūlytų 
visom amerikinėm respub- 

BERLYNAS PRIPAŽĮSTA likom sutraukyt diplomati-
SOVIETŲ ATAKAS

Berlin, saus. 8. — Naciai 
pripažįsta, kad Sovietų ka
riuomenė audringai ir ne- 
atlaidžiai atakuoja juos 
šiauriniame ir centralinia- 
me frontuose, bet, girdi, vo
kiečiai laikosi.

jos ryšius su visomis fašis
tų Ašies valstybėmis.

Clement Vokietaitis

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Moterų Apšvietos 

bas rengia vakarienę ir šokius šį 
Šeštadienį, sausio (Jan.) 10 d., va
kare. Bus Lietuvių Tautiškame Na
me, No. Main St. ir kampas Vine 
St. Moterų grupė duos malonių 
dainų programą. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. įžanga 50c. Kviečiame skai
tlingai dalyvauti. (6-7)

BAYONNE, N. J.
L. A. U. Kliubas rengia balių pa

gerbimui J. Yurkevičiaus už puikų 
prižiūrėjimą svetainės, 329 Broad-1 
way, Bayonne, N. J. Balius įvyks i 
sekmadienį, sausio (Jan.) 11 d., pra
džia 6 vai. vakare, įžanga 50c, 
įskaitant taksus. Malonėkite skait
lingai dalyvauti, nes turėsite malo
naus pasitenkinimo. Gera 
gros šokiams. (6-7)

WILKES BARRE,
LOS 7 kp. susirinkimas 

d. sausio (Jan.), Progresyvių Kliubo 
svetainėje, 325 E. Market St, pra
sidės 2 vai. po pietų. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti 
Būkite punktuališkai 1942 
—Prot. RaŠt. O. Zdanienė.

Kliu-

orkestrą

PA.
Įvyks 11

susirinkime, 
metais. 

(6-7)

CHESTER, PA.
Čia susitvėrė Slovanų, Rusų ir 

Ukrainų teikimui Medikalės pagel
bės Sovietų Sąjungai Komitetas ir 
rengia dėl Raudonojo Kryžiaus di
delį mass-mitingą sekmadienį, Ja
nuary 11 d., 1942, kaip 2 vai. po 
pietų, Smedley Junior High School, 
17 and Upland St. Čia kalbės mies
to majoras ir kiti kalbėtojai. Taigi 
bus koncertinė programa, širdingai 
kviečia visus lietuvius būti šiame 
parengime. — P. S. (6-7)

Maskva. — Anglų tankai 
Sovietų fronte pasirodo geres
ni už vokiečių.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 12 d. sausio mėn., 
8 vai. vakare, Laisvės Choro sve
tainėje, 157 Hungerford St. Pasi- į 
stengkime dalyvauti kuo skaitlin
giausiai, nes bus apibudintas bend
ras praėjusių metų veikimas ir mūs 
kuopos stovis dabartiniu laiku. Pa
darykime šiems 1942 metams gerą 

i pradžią, pasistengdami’ pasimokėti 
i kuo skaitlingiausiai duokles. Nepa

mirškime, jog durys atdaros į
1 ALDLD visiems geros valios lietu
viams, tad draugai nemiegokime! 
— Kuopos Raštininkas. (7-8)

SVARBI KONFERENCIJA
Visų Lietuvių Metodistų žinyčios 

narių įvyks sekmadienį, January 
(sausio) 11 d., 1942 m., 11 vai. ry
te, žinyčios name, Atlantic and E. 
4th St., So. Boston, Mass.

Būtinai visi nariai privalo ateiti į 
šią metinę konferenciją, nes Žiny
čios valdyba išduos viso meto savo 
raportus ir bus išrinkta nauja val
dyba ateinantiems metams.

Būtų nario ar narės didžiausias 
apsileidimas, jei neateitumėte į šau
kiamą konferenciją. Kiekvieno na
rio yra privalumas ir morališka 
priedermė dalyvaut Žinyčios labai 
svarbiame susirinkime. Neužmirški
te, kad žinyčia yra laisvi} ir pažan
giųjų lietuvių įstaiga, kurios veiki
mas yra mūsų veikimai, ir jos pa
sekmės — mūsų džiaugsmu! Todė- 
liai prašome joje būti ir imti joje 
savo asmenišką dalyvumą.

A. J. Kupstis, Prezidentas, 
Vladas Balčas, Sekretorius, 
l*rof. B. F. Kubilius, Minist.

Ė

LIETUVIS ADVOKATAS
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
m a ujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
sU ame-

Rei-

u*

Neišgydomai tikėjimiška 
juodlige sergantis D1. Klinga 
prieš kiek savaičių džiaugėsi, 
kad rusus “Dievas nubaudė, 
atsiųsdamas vokiečius,” ir jis 
tikisi, kad rusai “už savo pur
vino snukio kišimą į vakarus... 
liks nuvyti į Gobi tyrus, Sibi
re, kur jie priklauso.”

Jeigu šie Klingos geidavi- 
mai įvyktų,—visi rusai apleis
tų Europą ir prasišalintų lig 
anapus Uralu kalnynų, tai vo
kiečiai, aišku, greitai visas že
mes į vakarus nuo Uralu kolo
nizuotų. . <.>

Juk Hitleris’aiškiai išsireiš-, 
kė, kad rusai turi būt iš Eu
ropos išvyti ir jų žemės vokie
čiais apgyvendinta.

To, turbūt ir Klinga nore- ’ 
tų. Bet dabar, kai rusai “su. 
velnio pagalba” varo “Dievo i 
atsiųstus” vokiečius iš savo 
žemės laukan ir, be abejonės, 
juos išvarys,—ką D. Klinga 
darys?

Be abejonės, jis iš gailesčio 
krokodiliaus ašaras dabar

Pirmutiniam pasaulio kare 
rusai, j Prūsų Lietuvą pribuvę, 
anot Viliaus Gaigalaičio, Klai
pėdos krašto burtininko, elgė
si šimtą syk aršiau, negu vo
kiečiai Belgijoje, ir tokiu bū
du, apie 500,000 žmonių išžu-

: A 1 • ▼ * *

prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 
ir konjakais; Amerikos išdirbinio ir importuotais

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

PRISTATOME Į NAMUS.
Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
kV Tel. EVergreen 7-8451
M IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI
| GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakan'dus ir 
3a palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

I Sumner-W art Liquor Store 
^132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Bayonne, N. J
Svarbios prakalbos įvyks 

penktadienį, sausio-Jan. 9 d., 
L. A. U. Kliubo salėje, 329 
Broadway. Prasidės 8-tą vai. 
vakare. Lietuviškai kalbės Jo
nas Siurba iš Brooklyno ir 
angliškai kalbės Commissioner 
Henry W. Murphy. Kalbėto
jai nurodys karo eigą ir ką 
mes turime daryti apgynimui
savo šalies. r

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai- 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRŲ BARBERIA1

t g VIENINTELE LIETUVIŲ
f RAKANDŲ KRAUTUVE

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS j
(BIELIAUSKAS) X

. LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas k 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 0

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- p
damos mylimiems pašarvoti dovanai. $

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. J

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

■a

lv£Rbeil bakihg COB?-

THE SAKINS'

36-40

UNION LABEL

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

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

Varpas Bakery,

O

1

«

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Parėm Yra Skaniausi

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

Į If
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NewYorko^^gferZinioi
Kviečiame!

LLD 1 kuopos pasilinksmi
nimo vakarėlis įvyks sekma
dienį, sausio 11 d. Prasidės 7 
Vai. vak. Bus puiki muzika šo
kiams, taipgi gerų užkandžių 
ir gėrimų iki valiai, tik‘ne
pamirškite atsilankyti. Balius 
bus Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., Brooklyne.

Lukausko Laidotuvės
Įvyks Sekmadienį

K. Lukauskas pašarvotas 
namie, 507 Middle Neck 
Road, Great Neck, L. I. Lai
dotuvės įvyks sekmadienį, sau
sio 11 d., po pietų. Iš namų 
išlydės 2 vai. Fresh Pond Kre- 
matorijon, Metropolitan Avė., 
Maspethe (Middle Village). 
Atsisveikinimo su velioniu ap
eigos krematorijos koplyčioje 
įvyks tarp 3 ir 3:30 po piet. 
Laidotuvių reikalus veda gra- 
borius Juozas LeVanda (Le- 
vandauskas).

Velionis Lukauskas yra dir
bęs “Laisvės” įstaigoje ir per 
visą gyvenimą buvo “Laisvės” 
skaitytoju ir rėmėju, taipgi 
viso pažangiojo judėjimo veik
liu nariu. Iš jo gyvenimo pla
tesnių žinių matysite ryt die
nos “Laisvėje”. Liko liūdėsyj 
žmona Ona ir duktė Olga.

Draugai ir pažįstami prašo
mi dalyvauti šermenyse 
dotuvėse.

MIRE

ir lai-

me-Sophie Swerkowski, 51 
tų amžiaus, gyvenusi 299 Van 
Buren St., Brooklyn, N. Y., 
mirė namie, sausio 7-tą. Bus 
palaidota sausio 10-tą, Moly 
Trinity kapinėse. Pašarvota 
namie. Paliko nuliūdime duk
terį Jennie. J. Garšva.

Kazimieras Sinkevičius, 38 
metų amžiaus, gyvenęs 349 
South 4th St., Brooklyn, N. Y., 
mirė sausio 7-tą. Pašarvotas 
pas graborių M. P. Ballas 
(Bieliauską),—660 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Apie laidotu
ves ir kitas smulkmenas kreip
kitės į grab. Bieliauską.

PAMOJIMAI
Našlė moteriškė, be šeimynos no

ri susirasti dorą viduramžią drau
gę sykiu gyventi. Turi moderniškus 
kambarius, tinkamai išfornišiuotus, 
garu apšildomi. Prašome laišku 
kreiptis šiuom antrašu: E. A., 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(7-9)
Pataisymas klaidos: Aukščiau 

duotame pajieškojime buvo 
klaidą pasakyta kad reikalingas 
ras. Bet turėjo būt moteris.

427

pa. 
per 
vy-

RANDAVOJIMAI
Išsirandavoja 4 kambariai po num. 

35 Stagg St., vienais laiptais aukš
čio. Kambariai švarūs, tik praeitą 
vasarą puikiai ištaisyti-atnaujinti. 
Tame name gyvena vien lietuviai. 
Randa 18 dol. mėn. Dėl informacijų 
kreipkitės į Project Liquor Store, 
kampas Graham Ave. ir Maujer St.

(6-7)

PRANEŠIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

Puiki Sovietų filmą “Profesorius 
Mamlock“ bus rodoma sekmadienį 
sausio (Jan.) 11, 2-rą vai. po pietų, 
Dombrowskio salėje, 755 — 4th Avė. 
įžanga 40c, įskaitant taksus. Taip
gi bus rodomi įvairių tautų šokiai 
Sovietų Sąjungoje. (6-7)f i bus rodomi jv< 

ovietų Sąjungoje.

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, sausio (Jan.) 11 4d., 

6:30 vai. vakare bus rodoma įdomi 
Sovietų filmą “Profesorius Mam- 
lock”. Ji parodo kaip baisiai yra 
persekiojami ir terorizuojami laisvę 
mylinti žmonės nacių Vokietijoje, 
įžanga tik 40c, įskaitant ir taksus.

(6-7)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN AND NEW JERSEY.

ALDLD 2-ro Apskričio metinė 
konferencija įvyks nedėlioj, sausio 
11, 10 vai. ryte, Laisvės salėj, 427 
Lorimer St., Visi ALDLD kuopų 
delegatai ateikite laiku, nes konfe
rencija labai svarbi, ir-turime daug 
dalykų apsvarstymui. Valdyba.

*(4-6)

Svarbios Prakalbos Pil. Kl. 
Salėj Ateinantį Ketvirtadienį

ku-
Lie-

J. SIURBA padarys apžvalgą knygos “Mission To Moscow
D. M. ŠOLOMSKAS kalbės temoj, “Kaip Mes Galime 

gelbėti Mūsų Kraštui Laimėt Karą”.
Patys ateikite ir savo draugus atsiveskite į prakalbas, 

rios įvyks sekančio ketvirtadienio vakarą, 15 d. sausio,
tuvių Amerikos Piliečių Kliubo Salėj, 280 Union Avė., Brook
lyne. ’ 1 ’ ! ■

Visoj šalyj plačiai kalbama ir rašoma apie knygą “Mission 
to Moscow”, kuri tik ką išėjo iš spaudos ir kurią parašė bu
vęs ambasadorius Sovietų Sąjungai, Joseph Davies. Jis įdo
mių dalykų pasako apie Sovietų Sąjungą. Jis nurodo, kodėl 

(Sovietų Sąjungos žmonės ir Raudonoji Armija taip-sėkmin
gai gina savo kraštą; kodėl Raudonoji Armija dabar gali už
duoti didelį smūgį Hitlerio karo mašinai.

D. M. šolomskas kalbės apie karo padėtį, kaip Amerika 
pasiryžus kovoti ir kaip mes galime pagelbėti mūsų kraštui 
laimėti šį karą.

Nepamirškite būti Piliečių Kliubo salėj ateinančio ketvirta
dienio vakarą.

Prakalbas rengia LLD 1 kuopa. Rengėjai.

LDS 1 Kp. Išmokėjo Nariam 
Tūkstančius Pašalpomis

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko antra
dienį, sausio 6 d., “Laisvės” 
svetainėj. Pirm. A. Veličkos 
nesant, susirinkimą atidarė ir 

I tvarką vedė vice-pirm. P. Gra- 
|bauskas. Narių atsilankė ne
daug, tokiu būdu LDS Centro 
valdininkų nominacija atidė
ta kitam susirinkimui, kurin 
nariai bus kviečiami atvirutė
mis.

Valdybos raportai priimti; 
be diskusijų. Fin. t raštininkas 
K. Reinis davė platų raportą 
už visus metus, smulkmeniš
kai, visas įplaukas ir išlaidas. 
Taipgi priimtas knygų peržiū- ■ 
rėjimo komisijos raportas, ku
ris telpa žemiau.

LAIŠKŲ SKAITYMAS: Me
no Sąjungos laiške informavo 
apie 1941 metais išleistus sce
nos veikalus. Nusiskundė trū
kumu finansų. Ragino mūsų 
kuopą įstoti į Meno Sąjungą. 
Mokanti $5 gauna kiekvieno 
naujai išleisto veikalo kopiją. 
Mūsų kuopa nutarė įstoti, mo
kės $3, kaipo garbės narys.

Ispanijos kovotojams gelbė
ti komitetas prašė finansinės 
paramos, kuri būtinai ir grei
tai reikalinga parvešti 50 Is
panijos liaudies kovotojų iš 
Francijos koncentracijos kem
pių į Meksiką. Mūsų kuopos 
nariai su giliu atjautimu įver
tino reikalą. Aukavo sekami 
dd.:

Po 50c.: M. Stakovas, J- 
Kalvaitis. Po 25c.: J. Siurba, 
S. Griškus, J. Grubis, L. Pet
kevičius, A. Stupurienė, J. 
Dainius, G. Nendrila, P. Gra
bauskas, K. Reinis ir G. Ku
raitis. Viso su smulkesnėmis 
suaukota $6. Ačiū aukavu
siems.

Iš lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečio Apskričio 
konferencijos raportą išdavė 
J. Kovas. Delegatų suvažiavo 
nuo 15 kp. 38, atstovavo 1,000 
narių reikalus. Iš raporto pa
aiškėjo koks tai nesusiprati
mas duoklių mokėjimęsi į ap
skritį : mūsų 1 kp. daug atsi
likus. Nutarė būti apskričio 
nare, užsimokėjo $5. Būsimoj 
apskr. konferencijoj bus nesu
sipratimai išspręsti, 
peržiūrėjimui išrinko 
ją iš trijų: J. Kuraitį, 
vą ir P. Grabauską.

Kuopos stovis: Narių skai
čius 301, suspenduoti 3; 1941 
m. mirė 6. Pradedant 1942 m. 
P. Grabauskas perstatė 1 nau
ją narę, buvo 1'ligonis ir jau 
numirė 1 narys M. Kamaraus
kas.

LDS 1-mos Kuopos Knygą 
Peržiūrėjimo Komisijos/

Raportas -į
Komisija—G. Kuraitis ir A. 

Balčiūnas raportavo, kad kny
gos vedamos geroj tvarkoj. 
Per 1941 m. tūkstančiai dole-

rių išmokėta nariams pašalpo
mis ir jų pomirtinėmis, seka
mai :

Pirmą pusmetį į
pasiųsta ............

Antrą pusmetį

Centrą 
$2,176.20 
$2,173.87

$4,350.50

Pamatykite!
Paskilbusio judžio “Profeso

rius Mamlock” rodymas Wil- 
liamsburge įvyks jau rytoj, 
šeštadienį, sausio 10-tą, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo salėje, 
280 Union Avq., Brooklyn.

Pirmas rodymas prasidės 
lygiai 6:30, o antras 9 vai. v.

Nauja Miesto Taryba 
Pradėjo Darbą

\Nauja Miesfo Taryba susi
rinko savo pirmam posėdžiui 
sausio 7-tą.

Sveikindamas ir linkėdamas 
Miesto Tarybai sėkmingo dar
bo, majoras LaGuardia ragino 
laikytis vieningai ir teikti jam 
savo “pagalbą”, “kooperaci
ją” ir “susiklausymą” mobili
zacijai visų miesto jėgų už 
laimėjimą karo. Jis sakė:

“Mes turime pilnas rankas 
darbo” sumušimui Japonijos, 
nacių ir fašistų “kad užimti 
visą mūsų laiką taip, jog ne
liks laiko kovoti tarpusavyje.”

Majoras ragino taupyti po
sėdžių laiką aktualiam dar
bui; spausti miesto budžetą 
iki patiek būtiniausio mini
mum; panaikinti 5 dienų sa
vaitę miesto darbininkam, ka
dangi likusieji turės atidirbti 
ir už išėjusius armijon. Jis sa
kė, jos šis terminas turės būti 
sunkumų, didelio pasiryžimo 
ir darbo terminu visiems.

Naują Miesto Tarybą suda-

lyno fusionistė, išrinkta ma
žumos vadu, ją remiant dar- 
biečių-fusionistų - republikonų 
blokui ir Peter V. Cacchionei, 
kuris taryboje oficialiai nėra 
nariu to bloko, bet kaipo ne
priklausomas.

Cacchione Primtas
Cacchionei laimėjus rinki

mus, kaip prisimename, buvo 
prieš jį sušturmavęs Queens 
demokratas Hugh Quinn, ža
dėdamas nedaleisti Cacchionei 
užimti vietos. Tačiau negavęs 
nei pas vienus nei pas kitus 
tarybininkus pritarimo savo 
planui išmesti Cacchionę, 
Quinn savo rezoliuciją atidė
jo, kaip ' jis sakė, “atatinka
mam momentui”.

Taryboš prezidentas New- 
bold Morris trumpoj įžanginėj 
kalboj tarybai pavadino ją 
“atstovingiausia įstatymų lei
dimo įstaiga visose Jungtinėse 
Valstijose.” Jis ragino didžiu
mos ir mažumos grupes veikti 
vieningai laimėjimui karo.

Panašioj dvasioj išsireiškė 
ir didžiumos vadas Sharkey, 
sakydamas: “Mes tikime, kad 
mes privalome turėti vieningu
mą mieste, kaip kad ir šaly
je.” Bet, sakė jis, lai kas nors 
nepamano, kad taryba atsi
sako kritikos.

Už vieningumą ir darbingu
mą, taipgi už apsaugą būti
niausių gyveįntojams reikalų 
išsireiškė Stanley M. Isaacs, 
Mrs. Earle, darbietis Powell.

Iš Tarno Žilinsko 
Laidotuvių

Trečiadienį, sausio 7-tą, iš
lydėtas ton kelionėn, iš kurios 
negrįžtama, senas šio miesto 
gyventojas ir ilgametis “Lais
vės” skaitytojas, Tarnas žiliną^ 
kas. Velionio išlydėti prisirin
ko pilnoka graboriaus Garš
vos šermeninė. Išleidžiant, 
varde dienraščio “Laisvės”, 
šeimai užuojautos ir su velio
niu atsisveikinimo kalbą pasa
kė P. Balsys.

Tarnas Žilinskas paėjo iš 
Veiverių par., Petkiškėlių kai
mo. Mirė, palyginamai, nese
nas, 54 m. širdies nesveikata 
prisidėjo prie jo mirties priar
tinimo. Liko liūdėsyj žmona 
Bronė, dukterys Mary ir Al
dona, sūnus Tarnas ir du bro
liai, visi gyvena Brooklyne.

Rep.

Miesto Simfoniškas " 
Koncertas

M a j oro La G u ar d i j os su 
New Yorko Miesto WPA Mu
zikos Projektu rengiamame 
11-me populiarėmis kainomis 
koncerte šį sezoną, sausio 
11-tos vakaro 8:45, Carne
gie Hali, skambins žymūs pia
no duetistai Josef ir Rosina 
Lhevinne, taipgi išstoja WPA 
Simfoniška Orkestrą.

šie koncertai būna kas sek
madienio vakarą, dalyvaujant 
orkestrai su svečiais dainos ir 
muzikos solistais. Įžangos bū- 3h 
na nuo 3$c. iki $1.10.

Queens skaitosi dalimi Broo- 
klyno, didmiesčio, bet čia už
laikoma 500,000 ančių—lauki
nių. Didžiuma jų gyvenančios 
Jamaica įlankoj.

f

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Di. A. PETRIKĄ
(DANTŲ) GYDYTOJAS)

22) SO 4th ST

VALANDOS
9- 12 ryte
1- -8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. VVALMUS
OANTV GVDV .IAS

705 Fourth Avenue

oFISO VALANDOS
9 ryto iki 9 vakaro, ir 
ulyg sutarties išanksto 

Tel. SOuth 8-1551

Knygų 
komisi- 
J. Ko

Kritikavo Pieno 
Pelnagrobius

Viso per metus
Sirgusiems pašalpom 
išmokėta ............. $850.50
šešių mirusių 
apdraudos ........ $3,250.00
Paaukota visuomeniškiems'

veikimo reikalams . . $59.94 ro 17 demokratų, ' 2 republi-
Tai reiškia, iš mūsų kuopos, konai, 2 fusionistai, 4 darbie- 

pasiųstų LDS Centrui narinių | čiai ir 1 komunistas. Didžiu- 
duoklių Centras išmokėjo kuo-' ma yra buvę ir senojoj tary
bos nariams $4,100.50, Cent-.boj, bet yra keli ir nauji. Tar- 

. rui teliko $250.57. I pe tų naujų yra ir komunistas
j Kuopos apyvarta: Per pas- Peter V. Cacchione, pirmas 
tarąjį pusmetį duoklėmis ir komunistas laimėjęs tarybinin- 

! parengimų pelnu (su pirmojo 
pusmečio balansu $59.67) vi
so įplaukų $2,218.27; 
6 mėnesių $2,173.87; 
ko pradžiai šių metų

Korespondentas,
Jurgis Kuraitis.

Pereitą trečiadienį įvykusia
me viešame nagrinėjime nau
jo patvarkymo pieno pardavi
nėjimui, viešbutyje St. Geor
ge, motinos' ir šeimininkės 
ypatingai atakavo pelnagro- 
bystę ant pieno. Jos reikalavo 
nustatyti rubežių pieno kai
noms, įstatymais uždrausti jas 
kelti.

Rheingold Extra Dry Alus j 
Didelis pasirinkimas visokių * 
VYNŲ ir DEGTINĖS j

Importuotų ir Vietinių į
* jKasdien Turime i

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Le VANDA I
FUNERAL PARLORS j

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

UNDERTAKER 5

337

išlaidos

$44.40.

ko vėtą.
Joseph T. Sharkey, Brook- 

lyno demokratas, išrinktas ta
rybos vice-pirminiiiku ir did
žiumos vadu 16-ka balsų prieš 
8. '

Genevieve B. Earle, Brook-

Brooklyne pereitais metais 
automobiliais užmušta 218 
žmonių, sužeista 14,677..

JOSEPH ZElDAT, Sav? JOSEPH ZEID AT, Sav. |
? 411 Grand St., Brooklyn | I

UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

5 Įkaitinti Šnipais Sulaikyti 
Po $115,000 Kaucijos

Penki asmenys 
teisėjo Simon H. Rifkind’o ta
po oficialiai įkaitinti šnipinėji
me svetimų valstybių naudai 
ir padėti po $LĮ5,00p kaucija 
iki teismui, kuris turės prasi
dėti sausio 14-tą. Įkaitintieji 
buvo areštuoti pei-.tą rudenį.

Pastarųjų penkių grupėje

federalio 'masis, kad jinai pati, jos mo
tina ir jos bobutė gimusios šio
je šalyje.
' Kartu su šia grupe dar bus 
teisiami jau pirmiau įkaitinti: 
Paul T. Borchardt, 55 m., pi
lietis, davęs 
ografijos 
1933 m., ir

randasi Kurt Frederick Lud- ^er, 35 m.,
wig, skaitomas grupės vadu; 
Rene C. Froelich, 31 m., draf- 
tantas; Hans. Melmut Pagel, 
20 m., bravamės darbininkas; 
Frederick Edward Schlosser, 
mašinistas mokinys; Mrs. He
len Pauline Mayer. Pirmieji 4 
padėti po $25,000 kaucijos

Iš Dviejy Laidotuvių

militariškos ge- 
lekcijas Muniche 
Carl Victor Muel- 
naturalizuotas pi

“LAISVES”
BAZARAS

Artinasi “Laisvės” Baza- 
ras. Laukiame dovanų.
-Tikimės šiemet daugiau K 

ir stambesnių dovanų, ne
gu kitais metais.
šiemet Labiau Reika

linga Dienraščiui
Parama

Viskam brangs tant, 
dienraščiui darosi sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagelba.

J

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais; ątdara per naktį į 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių. |

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršienft.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barsčiai.

LORIMER RESTAURACIJA
i ■ ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST “IzftUvės” Name BROOKin

lietis.
kiekvienas, 
$15,000. Jos kaucija pirmiau 
buvo $10,000, bet gavus ži
nią, kad 
Japonijon 
mėnesį, o 
išvažiuoti
pakėlė. Negelbėjo nei aiškini-

BAZARAS BUS

Vasario-February
o Mrs. Mayer po

jos vyras išvažiavo 
pereito balandžio 

po to ir ji norėjusi 
užsienin, jos kauciją

Sausio 7-tos popiečiu iš Bie
liausko šermeninės išlydėta į 
Alyvų Kalnelio kapines du lie
tuvių šeimos nariai—Katarina 
Linn-Linionienė iš Maspetho ir 
Walter Kamarauskas, brook- 
lynietis. Pastarasis 
apyjaunis, 48 m. 
grupė jo artimųjų.

Išlydint velionę 
prie jos karsto atsisveikinimo 
kalbą pasakė K. Petrikienė. 
Palydovų buvo gražus būrelis. 
Nors velionė dėl silpnos svei-. 
katos pastaraisiais laikais ma- • 
žai kur galėdavo dalyvauti, Į 
tačiau ji turėjo visuomenei 
gražių nuopelnų praeityje. Jie 
bus atžymėti “Laisvės” Mote
rų Skyriuje, trečiadienį. Liko 
nuliūdę sūnus Rudolph ir duk
tė Elzbieta Bakūnienė.

Rep.

dar gana
Palydėjo

Linionienę^

‘LAISVES’ METINIS

BANKIETAS
Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 

Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
‘'Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

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

‘‘Laisvės” Bankieto bilietai jau gatavi; prašome iš 
anksto įsigyti bilietus. Kaina $1.50.
T '

IgREEN STAR BAR & GRILL
I LIETUVIŠKAS KABARETAS

* ♦ ♦ ♦ ★ * ‘

Central Palace Salėje 
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

FUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviai

Geriausias Alus BrooklyneI ^tai
1 4dresas.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

RROOK? \

oi

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Į 426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties

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




