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Kuriems teko skaityti perei
tų keletos dienų spaudą ir 
klausytis per radiją kalbėtojų, 
aiškinančių tarptautinius die
nos įvykius, tie negalėjo ne
girdėti nuolat kartojamos pa
vardės: “Molotovas, Moloto
vas, Molotovas...”

Kaip Molotovas vyko į( Ber
lyną, kaip jis buvo ten sutik
tas, kokį kostiumą jis dėvėjo, 
kaip jis išrodė, su kuo jis kal
bėjosi, apie ką jis kalbėjosi, 
ir tt., ir tt. žodžiu, Molotovas 
užėmė centrinę vietą. Ir jis tą 
vietą užėmė kalbose ne tik 
“didelių žmonių,” bet ir “ma
žųjų,” — tų kasdieninių var
go žmonelių, kurie dėmisi 
tarptautine padėtimi, kuriems 
rūpi taika.

apie 
apsilankymą Ber- 

nesu-

Bet daugelis tų žmonių, ku
rie kalbėjo arba rašė 
Molotovo 
lyne, jo misijos esmės
prato. Nesuprasdami, jie klai
dingai aiškino dalykus kitiems.

Mes jau rašėme, kad Molo
tovas vyko į Berlyną tam, kad 
sustiprinti judėjimą už taiką, 
kad Sovietų Sąjungai netektų 
būti įveltai į imperialistinį ka
rą, kad patį imperialistinio 
karo plotą susiaurinti, o ne 
praplėsti.

Kas to nesuprato, tas nieko 
nesuprato.

“Tarybų Lietuva“ praneša, 
kad jau yra ‘'paruoštas Lietu
vos TSR Valstybines Filhar
monijos įsteigimo projektas.” 
Filharmonijos orkestrus turi 
visos kultūringosios šalys ir 
didesnieji miestai. Tai orkes
tras, sudarytas iš pačių rinkti- 
niausių ir rimčiausių muzikų 
—styginių ir triūbinįų.

Lietuvoje, pasirodo, 
tenkamai menininkų 
orkestrui sudaryti, o 
rūpinsis valstybė, nes 
labai svarbu kelti lietuvių tau
tos meną.

bus už-- 
tokiam 
lėšomis 
jai yra

Kaune andai įvyko didelis 
darbininkų ir tarnautojų susi
rinkimas. Jame buvo svarsty
ta : dirbti ar nedirbti tikybi
nių švenčių dienomis. Vienbal
siai nutarta dirbti.

Ir bendrai dabartinėje Lie
tuvos spaudoje kyla vis dau
giau balsų, kad visoje Lietu
voje per religines šventes bū
tų dirbama. Lietuvos darbo 
žmonės, mat, žino: juo dau
giau jie padarys, — padarys 
sau, savo kraštui, savo laimei.

“Naujienos” praneša, ka?l Streikuoja 4,000 Darbi 
Ąkrone, Ohio, yra rengiamas 
“masinis mitingas,” kuriame 
sakys kalbas: sklokininkas J. 
Stilsonas, fašistas K. S. Kar
pius, klerikalas adv. česnulis, 
socijalistas J. Jarus ir kuni
gas lavanauskas.

Tik pagalvokite: net penki 
kalbėtojai. Apie ką jie kal
bės? Laikraštis sako, jie “iš
samiai apibudins dabartinę 
Lietuvos padėtį ir ko Lietuva 
gali tikėtis ateityje.“

Iš paviršiaus žiūrint, čia 
kalbės net keturių sriovių at
stovai. Bet tikrumoje tai bus 
penki kalbėtojai, atstovaują 
vieną sriovę, kuri yra pasirj- 
žusi sugrąžinti Lietuvon sme
toniškąjį režimą.

šiandien kiekvienas smeto- 
nininkas, bus jis socialistas, 
bus jis klerikalas arba atviras 
fašistas-tautininkas, kalba vie
nodai: Lietuvą užvaldė “kaca- 
pai,’\“kirkizai,” “rusai,” “žy
dai,” “Lietuvos jau nebėra,” 
—duokitų aukų “Lietuvai gel
bėti.”

Na, o kai dolerį-kokį jie 
gaus, tai pirmiausiai jį sau no
rės sudoroti. O jei centas ko
kis liks, tai pasiųs ne “Lietu
vai gelbėti,” bet į Berlyną pa
bėgusiems smetonininkams- 
žvalgybininkams. .

Li.5 4.

Darbo žmonių
. Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Graikai Teigia, kad BE VOKIEČIU AR ITALU AGENTU
ĮVYKO TRYS SPROGIMAIJie Visai Išviję Ita 

lūs iš Graikijos
Belgrad, Jugoslavija. — 

Pranešama, jog italų ka
riuomenė buvo perėjus per 
Albanijos sieną tris mylias į 
Graikiją ties Mesarie, bet 
graikai- smarkia ugnim ka-

HARRY BRIDGES SAKO: 
LEWIS TURI LIKTIS 

CIO PIRMININKU
New York. — Harry Bri

dges, vadas CIO Marininkų 
Unijos vakariniame Ameri
kos pakraštyje, pareiškė, 
kad John L. Lewis yra rei 
kalingas ir turi pasilikti 
CIO unijų centro pirminin
ku. Bridges staptelėjo New 
Yorke, keliaudamas į CIO 
nacionalį suvažiavimą At
lantic City.

Harry Bridges sako, nors 
Lewis žadėjo pasitraukt iš 
CIO vadovybės, jeigu Roo- 
seveltas vėl bus išrinktas 
prezidentu, tačiau darbinin
kų gerovė diktuoja, kad Le
wis ir toliau tarnautų kaip 
CIO pirmininkas.

Amerika Perleido Ang- ao_  •_ _ • »
Oro Bombų Taikiklį
Washington. — Amerika 

perejeido Anglijai “antrą 
geriausią” prietaisą, ku- 
riuom iš orlaivių nutaikoma 
bombos į tikslą. Tai geres
nis taikiklis negu anglai iki 
šiol turėjo. Spėjama, kad 
toliau Amerika gal pereleis 
Anglijai ir. geriausią bombų 
taikiklį.

ninku prieš Crucible 
Plieno Kompaniją

Midland, Pa.—Sustreika
vo 4,000 darbininkų prieš 
Crucible Plieno kompaniją* 
Reikalauja pridėt algos ir 
sumažint begalinį skubini- 
mą, pavojingą pačiai darbi 
ninkų gyvybei.

Ši kompanija gamina dau
gius plieno orlaiviams ir 
kanuolių šoviniams, kuriuos 
užsisakė Anglija.

Streikui vadovauja CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
Tik maža dalis darbininkų 
dar nepriklauso unijai.

Washington. — Ispanija 
prašo iš Amerikos $100,000,- 
000 paskolos maistui.

Kiekvieną svarbesniu tautai 
ir visuomenei momentu visi 
reakcininkai, visi progreso 
priešai, visi nakties apuokai 
susijungia vienam bendram 
tikslui: kovai prieš progresą.

Tą Amerikos lietuvių vi
suomenė nuolatos privalo tu
rėti galvoj.

išvi-nuolių iš kalnų greitai 
ję italus atgal į Albaniją.

Athenai, lapkr. 14.—Grai
kų vyriausybė skelbia, kad 
jie visiškai išviję italus iš 
Graikijos ir vietomis įsi- 
veržę 10 iki 20 mylių į italų 
valdomą Albaniją. Graikai 
vėl suėmė daug italų į ne
laisvę ir pagrobė nemažai 
priešo kanuolių, kulkasvaid- 
žių ir amunicijos.

Roma. — Italų komanda 
sako, kad jie atmušę graikų 
bandymus pralaužt italų po
zicijas Epire. Italų orlaiviai 
bombarduoja graikus Pin- 
dus kalnuose.

Italai pripažįsta, kad an
glų ir graikų orlaiviai bom
bardavo italų prieplaukas 
Albanijoj.

ma- 
kre-

London. — Su visai 
žomis ceremonijomis 
matorijoj tapo sudegintas 
kūnas N. Chamberlaino, bu
vusio Anglijos iministerio 
pirmininko.,. ,• - -

ANGLU LAKŪNAI TAIKĘ 
BOMBAS MOLOTOVUI

Berlin, lapkričio.. 14.—Po 
dviejų diėnų pasitarimų su 
Vokietijos vyriausybe, išva
žiavo namo Molotovas, So
vietų komisarų pirmininkas 
ir užsieninis komisaras, su 
32 savo draugais patarėjais 
ir specialistais. Vokiečiai 
skelbia, kad “susitarta vi-’ 
saią svarbiais klausimais 
paliečiančiais Vokietiją ir 
Sovietų Sąjungą.”

Anglai Bombardavę Dy i 
Stotis Geležinkelio, Kuriuo- 

mi Važiavo Molotovas

London. ’— Anglų lakūnai 
mėtė bombas į Schlesischer 
geležinkelio stotį Berlyne; 
iš kurios Sovietų komisarų 
pirmininkas Molotovas įsė
do į traukinį grįžt į Mask
vą^; " . '* . : g \

Molotovui, keliaujant į 
Berlyną, anglų orlaiviai dar 
pirmą kartą bombardavo 
geležinkelio stotį Danzige, 
pro kurią turėjo pravažiuot 
Molotovo traukinys.

Kiek Laivų Prarado Anglija 
ir Vokietija per Metus

London. — Pirmais karo 
metais vokiečiai nuskandi
no 762 laivus Anglijoj jos 
talkininkų ir bepusiškų ša
lių, viso įtalpos 2,855,870 to
nų, kaip raportavo anglų 
laivyno' ministerija. Su tais 
laivais žuvo 3,327 žmonės ir 
į nelaisvę buvo paimti 1,-

aečHi per tuos metus 
f Sl.ną savo laivą, 
viso 1,269,000 tonų įtalpos.

Trenton, N. J.—Valstijos 
gubernatorius A. H. Moore 
pranešė, jog valstijinė poli
cija nerado jokių ženklų, 
kad svetimų šalių agentai 
būtų padarę eksploziją Wo
odbridge, N. J., fabrike ge
ležinkelių signalų. Per šią 
eksploziją žuvo 8 žmonės.

Allentown, Pa.—Valdyba 
Trojan Parako kompanijos 
ir miesto-policija sako, kad 
“visai pripuolamaį” įvyko 
sprogimas tos kompanijos 
fabrike, kur užmušta 3 dar
bininkai.

New Castle, Pa.—Valsti
jos policija ir superintenden
tas Cyanamid-Chemical kor
poracijos pareiškė, jog nėra 
jokio ženklo, kad kas būtų 
tyčia padaręs sprogimą tos

Prezidentas Stato Anglai ir Ameriko- 
Amerikonizmą

Aukščiau Visko
Washington. — Prezid. 

Roose veltas po*, rinkimų ga
vo “desėtkus -.tūkstančių 
sveikinimo laiškų ir telegra
mų.” Už tai jis lapkr. 13 d. 
viešai padėkojo ir pasižadė
jo nedaryt ^skirtumo tarp 
vienos ar kitos, partijos pi
liečių, ’o darbuotis, kad jie 
visi vieningai veiktų savo 
šalies naudai.

Prezidentas, be kitko, sa
ko:

“Aš lygiai branginu pasi
žadėjimus ištikimybės ir 
paramos gautus nuo tų šir
dingų vyrų ir moterų, ku
rie rinkimuose nebalsavo už 
dabartinę valdžią, šitokie 
sveikinimai ypatingai paro
do tautinės vienybės dvasią 
svarbiausiuose dalykuose. 
Vienybėje mes surasime ga
lybę...

“Aš, todėl, išnaujo pasiža
du su pasiryžimu darbuotis 
petys petin su visais tais, 
kūrie stato amerikonizmą 
aukščiau visų kitų • sumeti
mu.”

211Vokiečiai Sėkmingai Bom
bardavę Angliją

/ Berlin, lapkričio 14.—Vo
kiečių submarinai, ir orlai
viai^ per dieną paskandino 
dar kelis prekinius Angli
jos laivus, viso 43^000 tonų 
įtalpos, kaip teigia vokiečių 
komanda: ’

Vokietijos orlaiviai sėk
mingai sprogdino anglų fa
brikus, lėktuvų stovyklas, 
geležinkelius ir prieplaukas 
Londono srityje ir 
vietose Anglijoj.

kitose

Maskva. — Anglų .atsto
vybė užginčija girdus, kad 
Anglija atšaukus savb am
basadorių iš Maksvos, Staf- 
fordą Crippsą.

ORAS. — šį penktadienį 
būsią vėsiau ir dalinai apsi
niaukę. . < -

korporacijos fabrike. Spro
gimas užmušė tris žmones.

Washington. — šalies val
džios agentai tyrinėja prie
žastis eksplozijų, kurios 
įvyko Woodbridge, N. J., ir 
Allentowne ir Edinburge, 
Pa., lapkričio 12 d.

/

Dies Reikalauja $5,000,000 
Tyrinėt “Sabotažą”

Washington. — Kongres- 
manas Martin Dies, pirmi
ninkas komisuos tyrinėjan
čios “prieš-amerikinius vei
kimus,” reikalauja, kad 
kongresas paskirtų 5 milio- 
nus dolerių ištirt “sabota
žą”. Pasak jo, tai svetimų 
šalių agentai sabotažninkai 
ypač trukdą šalies ginklavi
mo darbus fabrikuose.

nai Perleis Daugį Ži 
balo Japonijai

Batavia, Rolandų Indiją. 
—Šičia lapkričio 13 d. pa
daryta sutartis tarp Ryti
nės llolandiškos Indijos val
dovų; Anglijos Royal Dutch 
Shell žibalo kompanijos, 
Amerikos Standard-Vacuum 
kompanijos ir Japonijos per 
metus parduot Japonijai po 
1 milioną ir 800 tūkstančių 
tonų žibalo iš Rytinės Ro
landų Indijos. O iki šiol Ja
ponija gaudavo per metus 
tik 494 tūkstančius tonų ži
balo iš to krašto.

Anglų Royal Dutch kom
panija yra 'vyriausia šeimi
ninkė žibalo pramonės Ho- 
landiškoje Indijoje. Ameri
kos Standard-Vacuum žibalo 
kompanija ir holandai taip
gi yra stambūs dalininkai 
toje pramonėje. Turi joj Še
rų ir japonai. Anglų ir am 
erikonų kompanijos dabar 
gabens Japonijai daugius 
žibalo iš Rytinės Rolandų 
Indijos.

Amerika Vis Pardavinėja 
Gazolinų Japonijai

Galveston, Texas.—Laivu 
“Panamanian” sekmadienį 
iš čia išgabenta Japonijai 
52 tūkstančiai bačkučių ga
zolino.

Sumegsti Spaudos Santikiai 
Tarp Maskvos ir Romos
Masko. — Du mėnesiai 

atgal Romoje atidarytas 
skyrius Tasso, oficialės So
vietų žinių ‘ agentūros. Da
bar lapkričio 13 d. Maskvoj 
italai. atidarė raštinę . savo 
oficialės žinių agentūros 
Stefani. r -

-----r./,♦

Skaičiuojama,
\ų per

Chicago. — i 
kad žuvo iki 15Q.^manir ; ■ 
audras vidurva^aq^a vai 
stijose. *>4

Anglai, Sako, Apšlu- 
binę Pusę Italijos 

Karo Laivyno
Ai

London.,— Anglijos mi- 
nisteris pfrmininkas Wins
ton Churchill lapkr. 13 d. 
pranešė seimui, jog per 24 
valandas anglų orlaiviai ir 
kariniai laivai kirto didžius 
smūgius Italijos karo lai
vam ir transportam:

Anglų orlaiviai užpuolė 
italų karo laivus Taranto 
prieplaukoj ir pavojingai 
sužeidė vieną naują Italijos 
karo laivą, 35,000 tonų, vie
ną senesnį karo- laivą, 23,- 
622 tonų, ir “turbūt,” ap- 
šlubino dar trečią italų karo 
laivą. Anglų lakūnai tuo pa
čiu žygiu labai s.užeidę du 
ar tris italų šarvuotlaivius.

Tą pačią dieną anglų ka
ro laivai užklupo transpor
tinius italų laivus, gabenu
sius kariuomenę ir karo 
reikmenis į Albaniją, ir nu- 
skandino vieną tokį italų 
laivą, padegė du kitus, su
žeidė ketvirtą transportą ir 
taipgi vieną iš dviejų Itali
jos naikintuvų, kurie lydėjo 
tuos savo laivus.

Per dieną viso 12 Italijos 
laivų, vartojamų karui nu- 

vokiečiai UŽGINČIJA (Anglija Kalta už Frau- ANGLUŽYGĮBERLYNE d?Su„šiR. Sak, 

Berlin, lapkričio 14-Vo Anjk Rašytojas
kiekiai sako, jog anglai tik; J
giriasi, kad jų lakūnai va-i 
kar bombardavę Berlyną ar ■ Phoenix, Arizona.—Vie
jo geležinkelio stotį Schles-'^as Pa^ių žymiausių Angli-
isger, per kurią išvažiavęs 
Molotovas. “Anglų orlaiviai 
tik bandė pasiekt Berlyną, 
bet vokiečiai juos pasitiko 
lauko pusėje ir šalin nuvi
jo,” kaip teigia vokiečių ko
manda. O Molotovas įsėdo 
į traukinį ne Schlesisger 
stotyje, bet Anhalter stoty
je.

14.
Anglai Praneša:

London, lapkričio 
Anglijos .orlaiviai bombar
davo Gruenwald traukiniui 
kiemą ir Kreuzbrueck oriai- Hieina ir rs.icuz.uiuteuiini- .
vių stovyklą Berlyne, taip-‘ spauda ir radio teige, kad ši 
gi elektros dirbyklą Colog- k^a^ls nutrauksianti pasitari

mus su Sovietais per jų am
basadorių Konst. Umanskį. 

' Tai, girdi, todėl, kad • So- 
į vietų komisarų pirmininkas

ne ir įvairius fabrikus va 
karinėje Vokietijoje.

Angly Orlaiviai vėl Atakavo i Molotovas
, . . kalbėtis su Hitleriu.
Italų Karo Laivus

London, lapkričio 14.- • 
Anglijos lėktuvai iš naujo 
smarkiai bombardavo italų 
karo laivus Taranto stovyk
loje, kaip praneša anglų ko
manda. \

Italai Nuskandinę Anglų Lai
vą Viduržemio Jūroje

Roma, lapkričio 14.—Ita
lai skelbia, kad jų orlaiviai, 
bombomis sužeidę Anglijos 
šarvuotlaivį Alexandrijoj, 
nuskandinę vieną kareivinį 
anglų laivą Viduržemio Jū- 

■ roj ir sužėidę kitą.

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

kentėjo nuo anglų orlaivių 
ir karinių laivų. • U • .

Anglai teigia, kad tuomi 
apšlubinta pusė italų kari
nio laivyno Viduržemio Jū
roje.

D. FEDERACIJOS GALVA 
NORI, KAD LEWIS AP
LEISTU CIO VADOVYBĘ

Washington. — Amerikos 
Darbo Federac. pirminin
kas Wm. Green atsilankė 
pas prezidentą Rooseveltą, 
pirm išvykdamas į Federa
cijos suvažiavimą New Or- 
leanse. Jis sakė preziden
tui, kad Federacija pasiren
gus panaujinti derybas dėl 
apsivienijimo su CIO. Green 
tikisi, kad Rooseveltas atsi
šauks į Federacijos suvažia
vimą dėl vienybės su CIO.— 
Pasak Greeno, tai lengviau 
būtų apsivienyt, jei J. L. 
Lewis pasitrauktų iš CIO 
pirmininkystės ir iš Jungti
nės Mainierių Unijos vado
vybės.

'i

jos rašytojų, H. G. Wells 
viešai pareiškė, kad jeigu 
“Anglija nebūtų išdavus 
(vokiečiam) Čechoslovaki- 
jos ir jeigu ji nebūtų pa
dėjus sumušti teisėtą Ispa
nijos valdžią, tai vokiečiai 
nebūtų sumušę Francijos.”

Jungtinės Valstijos ir 
Toliau Tarsis su Sovietą 

Ambasadorium
Washington. — Amerikon

i

i

Dėl to veikiantysis Ame
rikos valstybės ministeris 
Sumner Walles dabar už- 
reiškė, jog Molotovo nuva
žiavimas į Berlyną tai nėra 
jokia kliūtis “laikyti man 
pasitarimus” su Sovietų am
basadorium Umanskiu. , J

ui

Nauji Graikų Laimėjimai 
Prieš Italus Albanijoj

SM

Athenai, Graikija, lapkr. 
14.—Graikai praneša, kad 
jie atėmė' dar kelias kalnų 
pozicijas iš italų Albanijoj 
ir paėmė į nelaisvę šimtus 
priešo karių.
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Burma iš 
lam laiku 
tuo 
giau 
neduosite man
tyj, tai lai 
ša Chiniją, o 
pinus ir kitas Amerikos 
nyno kolonijas. Ir kada Amerikos val
džia suteikė Anglijai 50 naikintojų, daug 
kitų karo reikmenų, tai tada Anglija vėl 
atidarė Chinijai Burmos kelią.

Japonija dažnai bombarduoja iš orlai
vių Burmos kelią, vienok ten apsilankęs 
United Press korespondentas sako, kad 
kaip greitai japonai sugriauna kelią, taip 
greitai chinai pataiso ir jis vėl veikia. 
Sako, kad tuo keliu apie 3,000 sunkveži
mių gabena Chinijai reikmenis. Tai yra 
didelė pagalba Chinijai jos’sunkioj kovoj 
prieš Japonijos imperialistus.

o Van de
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the Post Office at Brooklyn, N. under the 

Act of March 3, 1879.

Milžiniškos kąnuolės nepapralstai saugoja Firth of Forth (Škotijoj) laivų bazę 
nuo vcĮkiečių orlaivių.
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| Molotovas Berlyne—Anglija 
Nuogąstauja

Anglijos valdonų politika buvo ir yra 
paremta ant spekuliacijos ir kitų kraštų 
kurstymo vienų prieš antrus. Kada 1939 
metais ėjo tarpe Sovietų Sąjungos, An
glijos ir Francijos ilgos derybos, kada 
Sovietai siūlė, kad reikia susitarti ir ben
drai veikti, kad pasaulį išgelbėjus nuo 
baisaus karo, tai Anglijos ir Francijos 
politikai, vesdami su Sovietais derybas, 
tuo pat kartu prieš Sovietus kurstė Vo
kietiją, Italiją ir Japoniją.

Pamename, kada Sovietų Sąjunga iš
kėlė klausimą, kad bendrai SSSR, Angli
ja ir Francija turi užtikrinti Finliandi- 
jos, Estonijos, Latvijos ir Lietuvos ne
priklausomybę, tai Anglijos ir Franci
jos valdonai prieš tai išstojo. Pabaltijos 
valstybes, kurias jie kontroliavo, su
kurstė kelti protestus.

Kada šis karas užsiliepsnojo, tai ilgai 
Londone ir Paryžiuje vis dar galvojo, 
kad kaip tik Vokietijos armija pereis 
Lenkiją, tai užpuls Sovietų Sąjungą, to
dėl, Anglijos ir Francijos orlaiviai nenu
metė nei vienos bombos ant Vokietijos, 
kol ji puolė Lenkiją. Bet ir t ta jų viltis 
nuėjo niekais.

f . Kada Vokietijos armija okupavo Ru
muniją, tai vėl Anglijos valdonai pradė- 

. jo ramintis, kad kils karas tarpe Vokie
tijos ir SSSR. Bet ir čia jie apsiriko.

Vokietijos valdonai, karo sąlygose, 
stengiasi pildyti susitarimus su SSSR. 
Todėl tarpe Vokietijos ir SSSR yra nor- 
mališki kamyniški santykiai. Molotovo 
apsilankymas Berlyne dar daugiau juos 
sutvirtins. Ir tai nėra nieko nuostabaus^ 
nes SSSR visada buvo ir yra taikos po
litika, kad taikoj sugyventi su visais kai- 

.mynais.
Anglija turėjo visas progas kuo gra

žiausiai sugyventi su SSRS, bet jos krei
va politika tam kenkė ir kenkia. Užten
ka prisiminti Finliandijos karo provo
kaciją, arba Anglijos nusistatymą linkui 
SSSR ant jūrų, kada ji buvo pradėjus 
gaudyti Sovietų laivus, arba Anglijos 
nusistatymą linkui Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos liaudies valios, kada tie kraš
tai susijungė su Sovietų Sąjunga, — An
glija ne vien to nepripažino, bet užgrobė 
tų kraštų auksą, kuris buvo Anglijoj, ir 
prekybos laivus, kurių ten buvo 26. Ži- 

. noma, tokia Anglijos politika kenkia jai 
pačiai. Ir dabar ji turi kuo nuogąstauti, 
Kada tarpe SSSR ir Vokietijos eina nor- 
mališka vaga kaimyniškas bendradar
biavimas.

Žemės Drebėjimas—‘‘Dievo Valia”
Rumunijoj įvyko žemės • drebėjimas. 

Dalinai jis buvo jaučiamas ir Sovietų 
Sąjungoj. Tuojau atsirado “protingų'’ 
žmonių, kurie pradėjo skelbti, kad tai 
“Dievo valia”, kad tai “Dievas nubaudė”.

Ką ir už ką? Rumuniją už tai, kad j 
ji pasidavė Vokietijos fašistams, o, So
vietus “dievas visada baudžia.” Gaila, 
kad tie “mokyti” užmiršta, kad neseniai 
tas Dievas “baudė’* Turkiją, kratė visą 
savaitę, o Turkija juk eina su Anglija. 
Gaila, kad jie užmiršta, kad tokia “Die
vo rykštė” dažnai plaka Italiją, kur gy
vena patsai “šventasis tėvas”.

Žemės drebėjimai nieko neturėjo ir 
neturi su svieto politiniais įvykiais, tik 
juos bando kreivi politikai naudoti savo 
suklypusios politikos pateisinimui.

Lietuvoj Bus Rinkimai
Sovietų Sąjungos Aukščiausia Taryba 

nutarė, kad sausio 12 dieną, 1941 metais 
įvykdyti naujus rinkimus Lietuvoj, Lat
vijoj, Estijoj, Bessarabijdj ir Bukovinoj, 
kur bus renkami liaudies atstovai į Auk- 
ščiausį Tautinį Sovietą ir Aukščiausį So
vietą. Lietuva Aukščiausioj Sovietų Są
jungos Tautų Taryboj turės tiek pat at
stovų, kaip ir kitos sovietinės respubli
kos, tai yra 25 atstovus. Ji yra lygiateisė 
su rusų, ukrainiečių ir kitų tautų respu
blikomis.

Burmos Kelias Veikia
Chinija savo sunkioj koVoj prieš Ja

ponijos imperialistus gauna daugiausia 
pagalbos iš Sovietų Sąjungos. Toji pagal
ba tiesiai vežama sunkvežimiais nuo Al
ma-Ata ir Irkutsko. Tuos kelius Japoni
jos imperialistai veik negali pasiekti.

Bet Chinija gauna pagalbos ir per

Blogai Anglijai ant Jūrą
Ponas James B. Reston rašo “New 

York Tiinese”, kad Ąnglijai grūmoja pa
vojus ant jūrų. Vokietijos karo orlaiviai, 
submarinai ir maži karo laivai vis daž
niau užpuola Anglijos prekybos laivus, 
lydimus karo laivų. Viename iš tokių už
puolimų Anglija neteko 9 prekybos laivų 
ir jų tarpe didžiulio laivo “Empress of 
Britain”. Sako, kad į šešias savaites An
glija neteko net 609,541 tonų prekybos 
laivų. Tai labai dideli nuostoliai.

Šį karą Anglija pradėjo su daug ma
žesniu prekybos laivynu, kaip ji pradėjo 
1914-1918 metų karą. Prie to, tada jos 
pusėj buvo Francija ir Italija ir bendrai 
tų trijų šalių prekybos laivynas sudarė 
24,500,000 tonų įtalpos, o dabar Anglija 
gali panaudoti tik apie 10,000,000 tonų. 
Pereitame kare, 1918 metais, Anglija tu
rėjo prekybos laivų apsaugai 527 naikin
tojus, neskaitant Francijos, Italijos ir 
Amerikos karo laivų, o dabar turi tik 
175 ir iš Amerikos gavo 50, tai bus 225, 
o Vokietijos užpuolimą^ ant prekybos 
laivų yra didesnis, nes ji puola orlaiviais, 
greitais karo laivais ir submarinais, ku
rie daug moderniškesni už tuos, kokius 
naudojo 1914-1918 metų kare.

Taigi, ponas Reston numūto didelį An
glijai pavojų iš nepristatymo jai reikme
nų. Dar prisideda ir tas, kad pereitame 
kate Anglija daug reikmenų gaudavo iš 
Danijos, Holandijos, Norvegijos ir Šve
dijos, o dabar ten viešpatauja Vokietija. 
Išeina, kad Anglijos padėtis darosi vis 
sunkesnė.

. ............. i .. ... ......... .
MOLDA VIJOJE 64,000 
VALSTIEČIŲ ŠEIMŲ 

GAVO ŽEMĖS

tik pustrečio

Maskva, TASSAS. Tassas 
paskelbė tokį pasikalbėji
mą su Moldavijos TSR liau
dies komisarų tarybos pir
mininku:

■f:,- r ; • ■ s
Nuo Besarabijos liaudies 

išvadavimo iš 22 metus tru
kusio rumunų bajorų jungo

liaudies nuosavybė. Jau 64,- 
484 valstiečiai gavo žemės. 
Valstiečiams buvo duota iš 
dvarų 600 arklių, 500 kar
vių ir daugybė kitokių gy-= gyvybę, ėjo į savo kariuo

menės dalis.
Tris dienas jis taip kelia- 

1 vo per priešo užfrontę. Vi- 
" I są laiką nevalgęs, nežmoniš-

praėjo dar 
mėnesio, tač au ir per tą 
laiką jau įv ko didžiausių 
pasikeitimų. loldavijos Ta
rybų Socialis inės Respubli
kos darbo žmonėms yra at
viras kelias j platų socialis
tinį klestėji ną. Džiaugs
mingoje Tar bų Sąjungos 
tautų Šeimc e Moldavijos 
liaudis kala ir savo laimę.
Visi krašto turtai'Vfišiaarė ną naują jos skaitytoją! ’ 'gtorijus KtaVcenko ėjo' pą-

,, IntęipaąęioimliziKiO, • Armi j a ,
į 1 Ltlill nfwfe \ ' :,ž H r n; n h •'
SSSĖJ yraj,'viso ( pasąiilio;

darbo žmonių ; tėvynė. Ji, 
kaip šviesus” .švyturys, ap
šviečia kelįą, visiems pri
spaustiems, šaukia juos į 
kovą su jų prispaudėjais. 
Savo pavyzdžiu ‘ ji parodo 
visų pasaulio šalių . darbo 
žmonėms, kad tai, ką yra. 
pasiekę Tarybų šalies pilie
čiai, gali išsikovoti ,ir jie, 
nuvertę dvarininkų ir? kapi
talistų santvarką.

Kiekvienas Tarybų šalies 
pilietis, stiprindamas mūsų 
tėvynės galybę, ne tik atlie
ka savo pareigas šaliai, bet 
ir tarptautiniam proletaria
tui. Aiškus internacionaliz
mo, reiškinys yra socializmo 
šalies gynimas nuo priešų 
užpuolimo.. Kaudamasis už 
tėvynę kiekvienas Raudono
sios Armijos kareivis, ko- 
mandiras. ir politinis veikė
jas šventai vykdo karinės 
priesaikos žodžius, gina vi
so pasaulio,, i darbo žmonių 
interesus. Kaip tik dėl to 
Tarybų žmonės, parodę he- 
rojizmą ir narsumą kovoda
mi su Tarybų šalies prie
šais, yra populiarūs ne tik
tai mūsų šalyje, bet ir viso
se pasaulio šalyse. Jais did
žiuojasi visų šalių proleta
rai. Jų herojiškais žygiais 
auklėjama Tarybų jaunuo
menė, visų kapitalizmo ša
lių jaunuoliai.

Štai keli pavyzdžiai hero
jiškų žygių, rodančių tikrą
jį raudonųjų karių interna
cionalizmą.

... Mongolų Tautinės Re
spublikos pasienyje prie 
Chalchin-Golo upės virė 
karštas mūšis. Japonų sa
murajai norėjo užgrobti tą 
teritoriją, kad paverstų lai
svą mongolų liaudį savo 
vergais. Jie sutraukė dide
les pajėgas, panaudojo vi
sas apsiginklavimo priemo
nes, iš oro užpuldinėjo Mon
golijos teritoriją. Viename 
oro mūšyje aštuoni Tarybų 
lakūnai susitiko su šešias- 
dešimčia priešo lėktuvų. Už
virė karštas oro mūšis. Mū
sų naikintuvai, numušdami 
vieną po kitos priešo maši
nas, sunaikino gerą pusę 
priešo lėktuvų, o likusieji 
ėmė galvotrūkčiais bėgti. 
Vieną bėgantį lėktuvą nusi
vijo lakūnas Grigorijus 
Kravčenko. Jis pasivijo 
priešo lėktuvą ir sunaikino 
jį. Bet ir pačiam pasibaigė 
benzinas, tad buvo privers
tas nusileisti toli priešo už
frontėje. Sumaniai užmas
kavęs lėktuvą, jis, nuolatos 
statydamas pavojun savo

i; (i i i s*. ---------------- —

' ,;,Gwauši^. darbą kiek vie 
skaitytojas fcaį kentėdamas troškulį,

atliks—gaudamas bent vie- ( bet neprarasdamas ūpo Gri-
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vojįngąih Jęeliaįis ir pagaliau 
pasiekę ’ Husą; Lariuomenęs 
dalis. 'Tnipūtį atsikvėpęs 
herojus, h'ūskfido kur buvo 
palikęs ? šąvo mašiną, rado 
lėktuvą/sVeiką ir grąžino 
naikintuvą s į savo dalį.

O štai kitas drąsos ir did
vyriškumo pavyzdys, pada
rytas kito karsto tėvynės 
patrijoto, lakūno Leonido 
Orlovo. >

Mūšio įkarštyje Orlovo 
lėktuvas buvo pašautas. 
Sėkmingai pataikius 
lioms padegamosios 
koms, priešui pavyko pa
degti Orlovo lėktuvą.

Gaisras greit plėtėsi. Su
liepsnojo plokštumos, pas
kui gaisras persimetė į fiu
zeliažą. Padėtis susidarė la
bai pavojinga, bet motoras 
tebeveikė kaip veikęs, ir Or
lovas nepaleido šturvalo iš 
savo rankų. Tą sunkųjį mo
mentą Orlovas nė valandė
lės neprarado,, ramumo ir 
pusiausvyros. Herojiškomis 
pastangomis jam pavyko 
užgesinti gaisrą lėktuve, su
grįžti į rikiuotę ir toliau 
dalyvauti mūšyje. To mūšio 
metu Leonidas Orlovas ir jo 
draugai sunaikino 29 priešo 
lėktuvus.

Kai herojus grįžo į aero
dromą, jo lėktuve buvo ras
tos keturiasdešimt penkios 
kulkų skylės.

... Tris dienas vyko kova 
su baltasuomiais, ir visą tą 
laiką narsusis Tarybų tan
kistas Fedoro Dudko ne
apleido savo tanko, nutil- 
dindamas taikliais saVo šū
viais priešo ugniavietes. Po 
vieno labai atkaklaus susi
rėmimo drg. Dudko pastebė
jo medyje užsimaskavusius 
priešo snaiperius. Karštas 
tėvynės patrijotas Fedoras 
Dudko iššoko iš savo kovos 
mašinos ir zenitiniu kulkos
vaidžiu sunaikino priešo 
snaiperius. '

O štai vienas puikiųjų 
epizodų iš kovų su japonų 
samurajais prie Chasano 
ežero.

Narsiai kovėsi su • japo
nais grobikais politinio. va
dovo pavaduotojas Sergie- 
jus Bamburovas. Bet štai' 
kulkosvaidžio diske nebeli
ko nė vieno šovinio. Japo
nai ėmė supti jį.

' “Dabar nuo mūsų nepas
pruksi,”—šaukė įniršę japo
nai.

Padėtis atrodė be išeities. 
Tačiau Tarybų karys visuo
met randa išeitį ir iš pavo
jingiausių padėčių. Bambu
rovas greit įvertino aplin
kybes ir ėmė veikti. ■ Jis 
stvėrė kulkosvaidžio . vamz
dį rankomis, šoko ]iriėkin ir 
ėmė drūtgaliu tvotF1 'prie
šams. x \

Tačiau priešas ^g^de vis 
labiau. Bamburovąsnutaikė 
momentą ir sviedeų priešus

ke- 
kul-

Bamburovas.
Jis grįžo į apkasą ir iš

gelbėjo savo dokumentus.
Tokių herojizmo pavyz

džių, parodytų Tarybos 
žmonių kovoje už tėvynę, 
yra daug. Tikėjimas savo 
žygio teisingumu, kiekvie
no Raudonosios Armijos ka
rio žinojimas, už ką jis ko
voja, kad kovodamas su tė
vynės priešais jis gina liau
dies interesus, viso pasaulio 
darbo žmonių interesus — 
yra Tarybų žmonių, Tarybų 
karių herojizmo šaltinis. Ii 
šiandien, XXVI-tąją Tarp
tautinės Jaunimo Dienos 
metinių sukaktuvių dieną, 
Raudonosios Armijos karei
viai, komandieriai ir politi
niai veikėjai patikrina par
tijai ir Vyriausybei, myli-granatą. Pasinaudodamas

sukeltu priešų sąmyšiu, jis‘majam Stalinui, kad jie dar 
paspruko iš apsupimo. Ta--labiau pakels savo pasiry- 
čiau tą momentą jis atsimi-lžimą kovoti ir kad jie yra 
nė, kad apkase pasiliko jo i pasiruošę bet kurią minutę 
planšetas ir dokumentai. “O 
juk tai gali patarnauti prie
šui ir išduoti mūsų planus,” 
—pamanė sau Bamburovas.

—Žūsiu, bet nieko priešui 
neatiduosiu, — nusprendė

tinkamai ir garbingai įvyk
dyti bet kurį liaudies, kars
tai mylimos tėvynės įsaky
mą.

N. Petrovas. 
(“Darbo Lietuva”) •

Laiškai iš Lietuvos
pabrango. Batai kainuoja 90 
litų.

Sovietų kariuomenes daug 
Lietuvoj, mašinos, tankai va
žinėja ir lėktuvai skraido. La
bai mum įdomu, kai mes prie 
Smetonos nematę tokių maši
nų. Smetona ir jo ministerial 
tiktai dvarus pirko ir baliavo- 
jo, o į biednus žmones nekrei
pė domės.

Dabar mes gyvenam po rau
dona vėliava. Jaučiamės lai
mingi. Dabar pas mus ponų 
nėra, visi draugai ir visos tau
tos vadas draugas Stalinas.

Pasilikit sveiki ir sudiev, su
diev.; Lauksim/ nuo tamstų 
laiško.

Jurgis Simanavičius.

ir nenustato kai- 
duoda, tiek ir ga-

broli, Amerikos

Gerbiama ‘Laisvės’ Redakcija.
Čia jums prisiunčiu laišką 

iš Lietuvos nuo Suvalkijos, ši
tą laišką rašo V. Juodišius sa
vo seseriai Marijonai P. An- 
dreliunienei, Somerville, Mass.

Jeigu randate vertą patal
pinti į dienraštį, tai galite. Te
gul žmonės mato ir iš Suval
kijos.

M. P. Andreliunienė.

Laiškas
Mieli Broliai-Seserys 
amerikiečiai:—

Širdingai tariame ačiū už 
laiškelį, kurį nuo jūs gavom 
šių m. VII1-20 d. Mes visi na
miškiai, jūsų tėveliai, broliai 
ir giminės, esame sveiki ir 
linksmi sulaukę laisvės Lietu
voje.

Kaip jūs mums jau ir mi
nėjot, tai pas mus Lietuvoje 
nauja tvarka, žiaurus Smeto
nos režimas, kuris slėgė Lie
tuvą 13 ir pusę metų, sugriu
vo kaip supuvęs kelmas. Sme
tonos karjera pasibaigė pabė
gimu jo ir jo sėbrų į užsienį. 
Dabar Lietuva paskelbta T. S. 
Respublika, sudaryta nauja 
Lietuvos vyriausybė, į kurią 
įeina geriausi Lietuvos sūnūs, 
kaip tai, rašytojai, darbo vals
tiečiai ir darbininkai.

Dabar Lietuvoje kuriamas 
naujas gyvenimas. Tie žmo
nės, kurie pirma buvo kapi
talistų pastumdėliai, paniekin
ti, grūdžiami į kalėjimus, da
bar ir tiems atsivėrė kelias 
gyventi, dirbti, mokytis. Paly
ginti per trumpą laiką Lietu- 

: voje jau daug k^s pasikeitė.

Brooklyniečiams gerai žino
mas pažangus biznierius Ma- 
teušas Simanavičius gavo se
kamą laišką iš Lietuvos nuo 
savo brolio:

Rugsėjo 23, 1940 
Brangus broli Mateušai, Bro

liene ir Tamstų Vaikeliai! 
Mes sveikinam visi, aš su 

žmona ir vaikeliais, Kazys, 
Liudvina ir Vanda — velijam 
visi viso gero. Tuo syk esam 
visi sveiki ir labai nudžiugom, 
kai gavom nuo tamstų laišką, 
už kurį tariam visi labai dė
kui. Pas mus daug kas naujo, 
apdalina visus mažažemius ir 
bežemius žeme, kurie prašė it 
turėjo įrankius žemei dirbt. 
Atėmė žemę nuo visų didžia- 
žemių, tiktai paliko po 30 
hektarų normą. O kiek virš 
30 hektarų turėjo, nuo visų 
atėmė. Gižienė turėjo 50 ha, 
paliko 30 ha.

Kunigam paliko žemės po 
tris ha. ir valdžia nemokės ku
nigams algų, -.įvedė civilinę 
metrikaciją. Metrikus gimimo, 
mirimo ir vedybų valsčiuje ra
šo. Apsiženyt užtenka dviejų 
litų, nereikia kunigui mokėti 
50 litų, kaip anksčiau reikėjo. 
O pas kunigą eiti laisvas no
ras. Kunigai kalbina žmones 
gražiuoju, kad eitų pas juos 
šliūbo imti 
nos, o kiek 
na.

Netikėki,
kunigam, viskas neteisybė, ką 
jie sako. Rusai Lietuvos ka
riuomenės nenuginklavo ir 
Lietuvos pinigų nepanaikino. 
Valdininkus nekuriuos pakei
tė. Visus smetonininkus pašali
no iš tarnybos. Ir kurie nusi
žengę buvo, tuos nubaudė. O 
pastatė tikrus, valstiečius, ku
rie rūpinasi žmonių gerove, o 
ne buržujų, ne fašistų naudai.

Mokyklose mokina lietuviš
kai. Kalba, kad bus įvesta 
viena pamoka ir rusiškai. Tai 
čia neblogas dalykas. Ko dau
giau mokėsi, to nešiot nerei
kės.

Žemes atėmė tiktai nuo 
tų, kurie turėjo daugiau kaip 
80 ha., neskyrė nė vieno, ar 
lietuvis, ar rusas. Davė visiem 
mažažemiam, rusam ir lietu
viam, tik vietiniam, kurie Lie
tuvoj gyveno.

Negalima žemė# pirkti, nei; Baigiama prašalinti nedarbas, 
parduoti, tik tai tas žemę tu-; įvestas nemokamas ' gydymas 
rėš, kuris ją dirbs, kuris iŠ 
jos maitinsis. Joki spekulian
tai žemės neturės. Tai tas vis
kas nuo mūsų atpuola, žemės 
jie nedirba, tai jiem ir nėra. 
Kuriem dadėjo žemės, tai 
daugiau kaip iki 10 ha.

Duonos ir mėsos turim 
tektinai, neatėmė niekas.

Krautuvėj, skūra ’ ir -rūbai

ne-

už-

beturčiams, bežemiams - ma
žažemiams. Pakeltas atlygini
mas darbininkams ir tt.

Kaip žinome, Lietuvą išlais
vino iš Smetonos vergijos Rau
donoji Armija. Sąryšy j su iš
laisvinimu, visoj Lietuvoj įvy
ko didžiuliai mitingai, kurie 
pasmerkė Smetonos režimą ir

•f * • V . f- x': '
(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Trečias puslapis

Vienas iš 53-jy per 
Metus Areštuojamas

Kai sergančio vėžiu žmo-I --------
gaus šlapimo įšmirkščia! Per paskutinius 12 mėne- 
neščiai kralikei į kraują,i šių buvo areštuota po vieną 
nuo to miršta jos gemalas I iš kiekvienų 53-jų New Yor- 
ir jinai išsimėtą. Nuo tokio ko miesto gyventojų už įvai- 
ligonio šlapimo nugaišta ir irius nusikaltimus. Areštai 
gemalai žiurkės yščiuje, bet automobilistų už važiavimo 
žiurkių gemalai sutirpsta ir 
susigeria į motinų kraują, priskaitomi.
be išsimetimo. Pas peles de- . --------------- --------
dasi tas‘pat, kaip ir pas padidėjo skaičius arėštuo- 
žiurkes. ijamų už kriminalius prasi-

Šitokius tyrimus padarė žengimus, ypač jaunuolių, 
amerikiečiai daktarai Elsas- 34 
ser ir Wallace. Paskui dr.
K. O. Ely patyrė, jog žiur
kių ir pelių gemalai taip pat i 
nugaišta ir susigeria į savo| 
motinų kraują. I

ŠLAPIMAS IR VĖŽIO 
LIGOS GYDYMAS

Kiti Stambūs Miestai 
Pralenkia New Yorką 

Piktadarystėmis
Bet trisdešimt keturi kiti 

° kada jom 1 Amerikos miestai, turintieji 
įšmirkščiama sveiko žmo-1 P° ^50 tūkstančių gyvento- 
gaus šlapimo. ; JU ar daugiau, toli prašoka

Tie gydytojai spėja, jog New Yorką kas liečia skai- 
šlapimo įšmirkštimas į ve- čių kriminalių prasižengė- 

žmogausihy, proporcionaliai imant 
daugį žmonių tuose mies
tuose ir New Yorke.

Taip raportuoja Piliečių 
Komitetas Suvaldyt Krimi
nalius Nusikaltimus New 
Yorke.

New Yorke per metus bu-

žiu sergančio : 
kraują gal stabdytų vėžio 
plėtimąsi ir jo kūne. Sako, 
kaip gemalai, taip vėžio ma- 
zgai-skauduliai yra auganti 
dalykai. O kad įšmirkštas 
svetimas šlapimas naikina 
gemalus, tai gal jis, girdi,
panašiai naikintų ir vėžį vo piktadariškai nužudyta
žmogaus kūne. —N. M.

Katrų Lėktuvai Geresni. rinčiuose po 250 tūkstančių ' A’xnTnnfmii o dnnnrinn nolv_
Vokiečių ar Anglų?

pusė mažiau žmonių, negu 
34-se kituose miestuose tu-

gyventojų ar daugiau, paly- 
! ginus jų skaičių su tokiu 
pat skaičium newyorkieciu.

Vokiečių nauji greitieji, New Yorke apiplėšimų 
vijimosi lėktuvai “Messer- per metus padaryta trimis 
šmittai” skrenda 470 myliųįketvirtadaliais mažiau, o 
per valandą. Toks lėktuvas > kriminalių užpuolimų vienu 
ginkluotas dviem kulkas- penktadaliu mažiau, nekaip 
vaidžiais ir dviem kanuoliu- anuose miestuose, atsižvel- 
kėmis, kurios šaudo trijų giant į gyventojų skaičių 
ketvirtadalių colio storio šo-į New Yorke ir tuose mies- 
viniais. | tuose.

Vien tiktai netyčia įvyku-Vokiečių karininkai tvir- — - - - - -
tiną, kad tai esą smarkiau- sjais užmušimais New Yor- 
si greitieji karimai lėktuvai ^as prašokęs tuos miestus, o ± ____

kaip sako minimas Piliečių si nuo mūsų.
Tarp ‘kitko, jis sako, kad 

daugelyje vietų'arabai yra 
silpnos sveikatos, o priežas
tis yra ta, kad jie retai 
lietaus susilaukia. Kai kur 
lietus tik tris sykius per 
metus pas juos pasirodo; o 
vienoje srityje vardu Sher- 
gien nelijo per 10 metų, ir 
tos srities gyventojai vieni 
išmirė, kiti perbėgo į vie
tas, kur lietaus pasirodyda
vo. Mat, Arabijoje daugiau
sia akmeniniai kalnai, sau
sumos ir smėlynų dykumos.

Arabai daugumoj yra be 
apšvietos ir didžiuma jų gy
vena kaip vergai, rašo dr. 
Harrison.

Be kitko, jis papasakoja, 
kaip arabai prižiūri ligonį. 
Pavyzdžiui, kuomet vyrui, 
šeimynos galvai padaro ope
raciją, tai visa jo šeimyna 
atsikrausto į ligoninę į tą 
kambarį, kur jis turės gu
lėt. Jie ten lovų nevartoja. 
Pakloja ant cementinių grin
dų kokius paklodalus; kita
me kampe sudeda puodus, 
malkas ir anglis valgiam 
virti ir visi gyvena tame 
kambaryje, kol ligonis išgy
ja. Jį prižiūri žmona ir kiti 
šeimynos nariai. .

O jau, sako dr. Harrison, 
ryte tai visokių kvapsnių 
pilna ligoninė. Vieni verda 
kavą, kiti' visokius valgius. 
Vakare taipgi. Be to, vieni 
vakare griežia fonografu, 
kiti smarkiai šneka arba

pasaulyje. Jie pajuokia an
glus sakančius, kad nauji 
greitieji anglų karo lėktu
vai “Spitfires” ešą geresni 
už naujausius vokiečių 
“Messeršmittus.”

Neseniai Californijoj pa
statytas Amerikos valdžiai 
modelis karinio lėktuvo

• “Aircobra,” sakoma, galįs 
skrist iki 520 mylių per va
landą. Bet šis lėktuvas esąs 
dar negana praktikoj išmė
gintas. • —J. C. K.

Gyvačių Melžėjas

Amerikonas Ross Allen 
uždarbiauja melždamas 
nuodus iš gyvačių. Už kiek
vienos gyvatės nuodus jis 
vidutiniai gauna po 20 cen
tų. Per valandą jis išmel- 
žia nuodus iš apie 150 gyva
čių. Iki šiol jis yra išmelžęs 
40 tūkstančių gyvačių ir nė 
kartą dar nebuvo įgiltas. 
Nes jis žino, už kur gyvatę I 
sučiupti ir kaip ją išlaikyti.

Kas gi iš jo perka gyva
čių nuodus? Nagi, moksli
ninkai, kurie jieško gyduo
lių nuo vėžio ligos ir gydy
tojai - operacijų darytojai, 
kurie patyrė, jog tūlų gyva
čių nuodai stabdo kraujo 
bėgimą iš žmogaus. Gydyto
jai, suprantama, taip apdir
ba tuos nuodus, kad jie ne
užnuodytų ligonį.

Bulgarija Mobilizųojasi
Sofia, Bulgarija.—Neofi

cialiai pranešama, kad Bul
garija pašaukė į armiją žuvų aliejų, vadinamą Cod 
apie 50,000 atsarginių (re- j Liver Oil. Pirmiausia jis bu- 
zervistų) ir mobilizuoja gy- vo atrastas pūvančioje žu
dytojus ir slauges. s yyje ir pašariniame

taisyklių laužymą čia nėra

Paskutiniais metais vėl

Komitetas.

Vitaminas K Išgelbė
siąs Daug Motiną

Louisville, Ky.— Neseniai 
atrastas vitaminas K ap
saugos nuo mirties tūkstan
čius motinų ir naujagimių 
kūdikių, kaip pareiškė dak
taras Walter Hume, kalbė
damas suvažiavime Pietinių 
Valstijų Gydytojų Draugi
jos lapkričio 12 d.

Šis vitaminas padeda bė
gančiam kraujui gana greit 
sukrekėt; o kai pasileidžia 
motinai kraujas laike gim
dymo arba po jo, dažnai 
būna sunku jį sulaikyt. 
Kraujas tada beveik nesu
turimai alma žymia dalim 
todėl, kad jam trūksta me
džiagos vadinamos pro
thrombin, kuri tirštintų ir 
stabdytų bėgantį kraują. O 
vitaminas K gausiai turi 
šios kraują krekinančios 
medžiagos.

Jeigu nėščiai moteriai 
trūksta vitamino K, o nau
jagimiui jos kūdikiui prasi
muša kraujas, tai irgi būna 
sunku jis sustabdyt.

Vitaminas K taip pat 
tarnaus kaipo kraujo stab
dy to j as ligoniams po ope
racijų, sako daktaras W. 
Hume. • *

Šis vitaminas panašus į

Šis tiltas, jungiąs Tacoma, Wash., su Olympic pussaliu, lapkr. 7 d. su
lūžo. Jis kainavo apie pusseptinto milijono doleriu ir buvo trečias tiltas 
savo ilgumu pasaulyje.

Daktaro Patyrimai tarp Arabų
Amerikonas daktaras Paul 

W. Harrison daug metų iš
buvo Arabijoje, gydydamas 
žmones, ir sykiu jis bandė 
arabus mokyti krikščiony
bės. Kaip jis-sako, paprasti 
misionieriai neturi pasiseki
mo arabuose.

Sugrįžęs Amerikon, jis 
paskutiniu laiku parašė 
knygą apie arabų gyvenimą 
ir kaip jam sekėsi tarp jų. 
Iš tos knygos matome, kad 
daugelis jų papročių skiria- 

vitaminasalfalfoje. Dab>r vitaminas 
K gaminamas jau dirbtiniu 
chemišku būdu. —N." M; 

dainuoja, kurie neserga. O 
kambarių sienos nėra iki 
pat lubų išmūrytos; palubė
je palikta tarpai tarp kam
barių, To tikslas, kad kam
bariai daugiau gautų oro.

Kiekvieną vakarą ligoni
nė pilna visokių garsų, kol 
visi jos įnamiai nubalsuoja 
nusiraminti.

Ligoninės sienos, beje, 
pilkai išmaliavotos. Atvyku
siem į ligoninę yra įsakyta 
nespjaudyti ant grindų; tai 
jie spjaudo ant sienų, kaip 
rašo dr. Harrisonas.

Tarp arabų labai plati
nasi maliarija, mat, nešva
rumas daug jai padeda.

Pas juos vanduo brangus, 
nes turi jo atsigabent ant 
verbliūdų (kuprių) nuga
ros. Paskui vandenį laiko 
supylę į didelius indus.

Išeinamųjų vietų jie visai 
nestato. Nusilengvina ten, 
kur katram papuolė,— 
panašiai kaip seniau Lietu
voje kaimiečiai darydavo.

Dr. Harrison ir jo padė
jėjai įkalbėjo to miestelio 
žmonėms pastatyt keletą iš
einamųjų vietų, kur dau
giau žmonių sueina bei su
važiuoja. Jie sutiko. Iškasė 
kelias duobes, ant duobių 
pastatė būdukes ir padarė 
sėdynes iš lygiai nušveistų 
akmenų; bet kiti tuos ak
menis dažnai pavogdavo.

Lytiškos ligos pas arabus 
plačiai pasklidusios. Viena 
to priežastis tai nešvara, 
antra — vergystės skurdas, 
trečia, tai kad pas juos, kai
po mahometonus, dar tebė
ra mada turėti po daug pa
čių.

Pas senoviškai gyvenan
čius arabus yra nežinoma 
appendicitis, aklažarnės už- 
degintas. Šią ligą žino tik 
tie, kurie, gyvena miestuose 
arčiau marių, kur gauna 
daugiau vadinamų “civili
zuotų” valgių atvežamų iš 
kitų šalių.

Arabai labai prastai žiū- 
ri į tuos savo draugus, ku- ger 
rie priima krikščionių tikė-(mų,

jimą. Jie taip sako: Jeigu 
mes leisime čia krikščiony
bei plėtotis, Anglija tuo
jau atsiųs savo konsulus ir 
mes kaipo tauta paliksime 
anglų vergai.

Todėl gydytojai ir misio
nieriai bažydavos, kad jie 
yra amerikonai, o ne anglai.

Dr. Harrison rašo, kad 
daugelyje vietų arabai nela
bai nori pasitikėti ir dakta
rui. Vienas iš daugelio at
sitikimų buvo toks. Jis darė 
operaciją vienam arabui, 
kurio žmona buvo didesnė 
už jį ir svėrė apie 200 sva
rų., Arabai priešingi apma- 
rinimui etheriu (ar chloro
formu) dėlei operacijos da
rymo. Todėl gydytojai turi 
daryt jiems operacijas tik 
su apmarinimu tam tikrų 
kūno vietų. Taigi ir šiam 
arabui gydytojas suleido 
chirurgiškas adatas į nu
garkaulį ir pradėjo jam pa
pilvę pjauti. Moteris, pora 
minučių pažiūrėjus, griebė 
vyrą nuo operacijos stalo, 
ir dui per duris su visom 
adatom jo nugaroje; tik 
daktaras greitai sugriebė ją 
tarpduryje.

Kitoje vietoje dr. Harri- 
sonas turėjo daryt operaci
ją kieme, kur žiūrėjo apie 
50 žmonių. Mat, toje apylin
kėje arti nebuvo ligoninės 
nei šviesesnio kambario. Tai 
bežiūrėdami į daromą ope
raciją čia arabai gauna 
kuojn stebėtis ir susijaudin
ti, ir 
šio to

tuo pačiu sykiu jie 
išmoksta.

Eliz. Vilkaite.
medis išmirkomasKai 

skiedinyje chemikalų pheno- 
lio ir formaldehyde ir pas
kui įkaitinamas, jis gali būt 
išlankstytas, kaip norima. 
Tada medis ir pasilaiko to
kiame pavidale kaip išlanks
tytas. Chemikalai phenolis 
ir formaldehydas pilnai su
sijungia su medžiu ir tuo
met medis, mažiau pasiduo
da vandeniui negu pirma ir 
geriau atsilaiko prieš puvi-

Vokietijos Žydų Trė
mimas Madagaskaran
Naziai slapta susitarė su 

francūzų Vichy valdžia va
ru perkraustyti visus liku
sius žydus iš Vokietijos į 
Franci ją, o iš Franci jos per
gabent juos į didelę fran
cūzų valdomą salą Madaga
skarą, esančią į rytus nuo 
Afrikos.

Pirm Hitlerio įsigalėjimo, 
Vokietijoj gyveno 500 tūks
tančių žydų. Naziai perse
kiojimais ir teroru išvijo 
didesnę jų pusę, ir dabar 
Vokietijoj telieka tiktai 300 
tūkstančių žydų tautos 
žmonių.

Iš patikimų šaltinių su
žinota, kad hitleriečiai jau 
pervarė 12,500 žydų į savi- 
valdišką Franci ją. Juos, 
kaip ir kitus žydus tremti
nius, francūzų vyriausybė 
laikys koncentracijos' sto
vyklose. O tai nežmoniškos 
stovyklos, į kurias pirmiau 
buvo suvaryti Ispanijos res- 
publikiečiai pabėgę nuo ge
nerolo Franco. Ten žydai 
bus sugrūsti iki karo pa
baigos. Nes kol tęsiasi ka
ras, tai francūzų valdovai 
negalėtų juos pergabenti į 
Madagaskarą. Anglijos lai
vynas pastoja tam kelią.

Andai ir Lenkijos valdžia 
planavo prievarta perkraus
tyti visus savo žydus į Ma
dagaskarą, iki prisiėjo jai 
pačiai persikraustyt į Fran
ci ją, o paskui į Angliją.

Tautiniai žydų vadai su 
skausmu smerkia priešų 
planus subrukt juos į Mada
gaskaro salą. Jie nurodo, 
jog nei oras nei kitos sąly
gos ten netinka kultūrin
gam bei žmoniškam gyveni
mui. —J. C. K.

Neaiškus Merkuro Pra
ėjimas pro Saulę

Pereitą pirmadienį plane
ta Merkuras praėjo stačiai 
pro saulės veidą. Tai buvo 
apie 3:49 vai. po. pietų; bet 
beveik niekas Jungtinėse 
Valstijose nematė šio susi
tikimo tarp Merkuro ir sau
lės. Nes padangė buvo dau
giau ar mažiau debesiuota.

Planeta Merkuras yra 
vieno trečdalio tiek dydžio 
kaip žemė; o Merkurui at
sidūrus tiesiog prieš saulę, 
jis atrodo kaip viena šimtas 
aštuoniasdešimta saulės da
lis.

Merkuras taip praeina 
pro saulę apie 13 sykių per 
šimtmetį.

Astronomai - fizikai labai 
norėjo matyt paskutinį 
Merkuro žygį pro saulę. Jie 
tikėjosi iš to gaut žinių, ko
dėl ir kaip žemė ne visai 
vienodai sukasi apie savo 
ašį.

Vienas, kas šiek tiek da
bar tiesioginiai matė Mer- 
kurą praeinant pro saulės 
veidą, tai kapitonas L. H. 
Dice. Tuo tikslu jis su orlai
viu iškilo 15,000 pėdų aukš
tyn, ir kai debesys biskelį 
prasiskyrė, jis įžiūrėjo Mer- 
kurą tartum juodą tašką 
ant saulės.

Astronomai per teleskopą 
Wilsono Kalno, Californi
joj, akylai stebėjo Merkuro 
kelionę pro saulę, bet debe
sėliai pastojo kelią tam re-

AR ILGOS BARZDOS 
IŠLAIKO KRITIKA?

Lapkričio pirmos dienos 
“Laisvėje”, Įvairumų Pusla- 
pyj, tūlas X. rašo apie ilgas 
barzdas, kur sakoma:

“Ilgiausią žinomą barzdą 
turėjo vokiečių imperato
riaus Maksimiliono karinis 
patarėjas Rauberis. Jis bu
vo labai aukšto ūgio, bet jo 
barzda buvo tokia ilga, kad, 
atlenkta nuo žemės, dar pa
siekdavo juosmenį.”

Jeigu jau jis turėjo to
kią ilgą barzdą, tai ar au
torius negalėtų mums paaiš
kinti, kaip jisai galėjo vai
kščioti, žengti? Juk tarpe 
to ilgabarzdžio ėjimo ir viš
tos įsivėlusios pakulose ne
matau jokio skirtumo. O 
mes, ūkininkų vaikai, labai 
gerai atsimenam vištos, rai
bos ar pilkos spartą ėjime, 
kuomet jai maišosi pakulos 
po kojomis. O gal Raube- 
riui, kaip karo patarėjui, 
visada porą kareivių nešda
vo jo barzdą ant lazdos pa
kėlę ir pasakydavo jam, 
kaip jis turi kojas kelti? Čia 
man neaišku.

Tai jau antru sykiu savo 
gyvenime girdžiu apie to
kią ilgą barzdą. Pirmu sy
kiu girdėjau iš motinos lū
pų, kuomet ji parėjusi iš va
dinamų rekulekcijų pasako
jo, kaip pamokslininkas kal
bėjo apie Šv. Anupro at
gają, pakutą. ;

Šv. Anupras, sakė jis, 
kaip atsiklaupė melstis, da
ryti atgailą, tai jo barzda 
įaugo į žemę ir paskui iš
lindo viršun. Matyt, kad 
senovėje ir barzdos buvo 
nežinia keno apkerėtos. Ir 
šventų ir valdininkų taip 
jos keistai augdavo, jog šių 
dienų žmogus nepajėgia su
prasti. O gal kas nors apie 
barzdų ilgumą kvailai į 
knygas užrašė? Juk tokių 
nepamatuotų pasigyrimų 
daugelį užtinkame raštuose.

Dramblio-Sloniaus Pro
tėvis Amerikoje

Darbininkai, bekasdami 
smėlį ties Louisville, Ne- 
braskos valstijoj, užtiko ne
paprastai didelius kaulus 
kokio tai gyvulio, lapkr. 6 
d. Samdytojai tada prane
šė mokslininkam apie šį ra
dinį, o mokslininkai tuojau 
pažino, kad tai mamonto 
palaikai. Mamontas gi bu
vo šiandieninių dramblių, 
arba slonių protėvis.

Tokie mamontai gyvenę 
toje srityje bent šeši tūks
tančiai metų atgal.

Minimo mamonto iltys tu
rėjo 8 pėdas ir 8 colius il
gio. Jis buvo per 12 pėdų 
aukščio, tai aukštesnis už 
bet kurį šiandieninį dram
blį.
giniui. Tačiau per didįjį te
leskopą buvo traukiami jau
triausi judamieji paveiks
lai; tai astronomai tikisi 
šiek tiek matyt tą reiškinį 
judžiuose, kada jie bus "‘iš
vystyti.”

Jeigu Merkuro praėjimas 
pro saulę būtų buvęs aiškus, 
sulig to būtų gauta ir žinių 
apie karštį saulės plėtmų 
(dėmių),, vartojant jaut
riausius tam mokslinius in
strumentus, kaip sako Wil
sono Kalno astronomai.
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—As I Was 
Saying...

J. Stenot.
hiA!s^v we<«. miwd

About the Slums

Says the 
bune in a 

“At the

Herald Tri
issue :recent 

personal insistence 
of Co. McDermott (draft head 
of the city) and Mayor La
Guardia the War Department 
cancelled a World War re
gulation that draft board 
members must live within the 
area they serve”.

“New York City’s complaint 
against this was that in slum 
areas.. .
possible 
tizens to 

Well!
Having lived all our life in 

the so-called slum areas of 
New York, we read that with 
great misgiving.

Evidently, it seems, we’re 
good enough to be drafted 
but. not good enough 
considered “high-type 
zens”.

We don’t like that.
We’d like to ask A. 

tra, head of the
draft board, whether America 
is still a democracy or not.

Quite a number of draft 
board heads don’t think

it was next to im
to find high-type ci
serve on the boards.”

to be 
citi-

Dyks- 
nationa]

so.

Foreign Comment
A series of articles 

Feuchtwanger in P. 
ing reasons for the

Lion 
giv-

Four Plays in the Week-End’s 
Drama Festival for J. Valentis

BROOKLY, N. Y.—A first class 
production of "Aušros Sūnūs” will 
be presented this Saturday at Shu
bert Hall, Monroe Street and Broad
way. It will be presented in honor 
of J. Valentis’ twenty-five years of 
activity in the field of drama.

“Aušros Sūnūs” is a four act play 
by Sofija Čiurlioniene dealing with 
the activities of underground book- 
earriers in Lithuania under the Czar. 
How they worked at their danger
ous task and how they met their 
difficulties is the story. It is a play 
that is both fascinating and educa
tional, for it throws light upon an 
important part of Lithuanian his
tory.

On Sunday, November 17, at 4 p. 
m. in the same hall, there will be 
performed the complete humorous 
operetta “Kuprotas Oželis” and 
parts of two plays, Surgucevo’s “Ru-

and Tolstoy’s “Tam- 
“Kuprotas Oželis” is

dens Smuikai” 
sybės Galybė”, 
recommended for its humorous qua
lities and the other two plays for 
the fine acting and direction.

There will be a second perform
ance of “Aušros Sūnūs'’ Sunday 
evening at 7:30 p? m. Those who 
were not able to attend Saturday 
evening may see the play this time.

The “Drama Festival” is being 
held by a group of J. Valentis’ 
friends in his honor. The plays per
formed are expected to be of par
ticular worth not only because 
lentis directed them, but he 
been drafted to act as well.

Tickets for the plays are 50c,
and $1. AH seats are reserved, so 
if you wish to get a good seat, buy 
your tickets now. Each perform
ance will begin on time, so every
body is asked ’ to be prompt in 
attending.

Va- 
has

75c

D’troit Preparing for Concert
DETROIT, Mich. — Old Man 

Time seems to be creeping up on 
the Chorus — just stop and think, 
we have only one week left before 
our Concert. Rehearsals have been 
coming along fine. For the new 
members, it will be the first ap
pearance with us. The girls have 
decided to wear their formal dres
ses; for the boys, the outfits will 
be dark suits and dark bow ties. 
The Chorus will act as a back
ground during the entire Concert. 
The real treat at the Concert will 
be the appearance of ‘Biruta Ra
moška.

The correspondent was down to 
one of the rehearsals of the Scan
dinavian Chorus, and says, “The Ar- 
pi Chorus will really give a thrill 
to the lovers of song.” Besides these 
two headliners, quite a supporting 
cast of singers and dancers will be 
presented. So, if you want to spend 
an enjoyable evening, don’t miss 
this Concert.

Dancing will be on two floors. 
Members and friends of the Chorus 
have advance tickets. Advance tick-

M.
doom of 

France, throw some light up
on one of the most significant 
events in the past few years.

A stupid feeling that “all 
would come out for the best” 
was carried to such an ex
treme that the French de
fenses feel like a paper card 
before the Nazi advance.

The Government spoke 
much about the need of unity 
within the nation. Yet while 
talking of unity it did every
thing possible to destroy that ets are beins sold at .50 and at the 

-- ... . ... J door it will be .65. For the dance

it would come apart, 
laughs, shouts, and 

party awoke the still
country afternoon. A

started to ■ rain. If there are any 
regrets, they will come from the 
ones that were not with us. From 
the time that we gathered to the 
time we broke up, there wasn’t a 
dull moment. There sure were a lot 
of tired, but happy, bones when we 
trooped to our cars. When the 
crowd hit the hay wagon, you could 
swear that 
The joyous 
songs of the 
ness of the
trail of hay and people tossed over
board was left along the way. The 
ride went over six miles of the 
countryside, an<| when we got back 
to the farm, everyone went to near
by woods and roasted weenies. Mrs. 
Nausėda had good hot coffee to 
quench our thirst. The Entertain
ment Committee can be commended 
for arranging this hayride, and we 
should have more.

The Entertainment Committee an
nounces that the Chorus will have 
a New Year’s Party at Porter Hall. 
Full details will be announced la
ter.

unity by looking benevolently 
upon the anti-left campaign? 
and attacks on democracy by 
fifth columnists within the 
government.

Feeling that the govern
ment did not pursue the in
terests of the people, many 
Frenchmen became apathetic, 
muttering: “I don’t give a 
damn what happens now”, 
and lacking confidence in the 
aims and abilities of the gov
ernment.

Lack of confidence—you’ve 
heard that somwhere before?

Yes, you’ve heard it here, 
particularly Jn reference to 
American youth who “lacked 
confidence” in the way their 
government was handling 
problems of defence and 
draft.

Perhaps there is some 
son from France that can be 
applied here.

We must learn from the 
mistakes of others. *

Confidence in a government \ 
arises only when the people can ■ the Conference 
know the government is accom
plishing 
mocracy 
that the 
are not 
the interests of a small minor
ity of self-seeking groups.

That is the lesson- the gov
ernment of France 
learn.

That is the lesson 
America must know 
are to broaden democracy and 
secure the blessings and be- 
liefits of peace for our coun
try and our people.

the 
the

les-

its aims through de- 
and through a care 

interests of the people 
sacrificed in favor of

did not

we
if

in
we

A pitiful page in history 
closes with the death of Ne
ville Chamberlain. He, more 
than any other man, repre
sented that ruling element of 
England which believed that 
the Juggernaut of history 
could -be iquietly ignored. 
More tragic yet is the death 
of thousands of young men 
who have paid and are pay- 

■■hig for the blindness of his

Bacevičius 
Piano Recital

NEW YORK, N. Y. — Prof. Vy
tautas Bacevicius, foremost Lith
uanian pianist and composer, will 
have his American 
eitai on November 
will be held at the 
Hall, on Thursday

Prof. Bacevicius, 
well known in Europe and South 
America, makes his first appearance 
in the United States with a program 
that includes the 
uanian composers 
pin, Rachmaninoff, 
la, and others.

Tickets for the 
purchased from Carnegie Hall, West 
57th St. gnd 7th Ave. in New York 
or at the offices of the Lithuanian 
Daily “Laisve.”

It is expected that a sizeable por
tion of the audience will be com
posed of Lithuanians, and rightly so 
for the professor is extremely popu
lar among Lithuanians here.

debut piano re- 
28. The recital 

famous Carnegie 
evening at 8:30. 
who is already

music 
at well
Manuel

of Lith- 
as Cho- 
De Fal-

recital may be

LMS 2nd Disk 
Conc’t, Banquet

An- 
the 

held

WORCESTER, Mass. — The 
nual Banquet and Concert of 
LMS Second District will be 
this Sunday, November 17, in Wor
cester, Mass.

What more need we say? Yes, of 
course, the program is a good one, 
featuring such popular individuals 
as Josephine Lattimer, Viktorija 
Mickevičiūte, violinist; Dolores Sto- 
liulioniute, pianist and many others.

As for groups, all we need to 
mention is the Aido Chorus and the 
Norwood Men’s Group under M. K. 
Bolys. What else 
mention?

The Concert and 
held at the good
Hall,29 Endicott St. in Worcester, 
Mass. It will begin at 5 in the af
ternoon this Sunday.

You, you and YOU will be there?
—Ren.

do we have to

beBanquet will 
old Lithuanian

Subways of London being used as air raid shelters. In many sections of the city the 
people are without suitable shelters, thus being forced underground.

The United States Can Best be Protected
By Strengthened Labor and Youth

'0

en- 
‘na-

and

UNITED STATES defense will 
be strengthened by protecting 

labor’s rights, passing the American 
Youth Act and improving the go
vernment’s vocational training pro
gram, according to the American 
Youth Congress Cabinet.

Concrete proposals to assure such 
strengthening were made by the 
Cabinet at a meeting Oct. 19, during 
which it was pointed out that rights 
of labor and youth we're being 
dangered “under the pretext of 
tional defense’.”

“The same enemies of labor
social legislation who for years have 
waged open warfare against every 
piece of progressive legislation de
sired by the American people,” have 
been joined by “those who a year 
ago posed as the champions of la
bor” in an attack on workers’ rights, 
the AYQ’s governing body stated.

To counter this assault, the Ca
binet proposed: No emasculating 
Wagner Act amendments; denial of 
government contracts to law viola
tors and to corporations denying job 
opportunities to Negroes by means 
of a Presidential executive order; 
immediate passage of the mine safe
ty bill; and strengthening, not weak
ening, the Wage-Hours and Walsh- 
Healy Acts.

“Above all else,” the Cabinet said, 
“the right of labor to organize, to 
bargain collectively and, if neces
sary,

plied by industry; making industrial 
and agricultural training available 
to rural youth in a proportion at 
least equal to their number; and 
by providing full freedom for mem
bership in labor unions........................

*
Local Action Urged

Pointing out that fewer than 15 
per cent of the more than 4,500,000 
youth seeking jobs and training are 
affected by the current CCC, WPA, 
NYA and Office of Education pro
grams combined, the Cabinet urged 
passage of the American Youth Act 
to increase job and training opportu
nities and to improve administration 
of available funds.

In addition, it urged provision by 
the Federal Government of jobs at 
trade union standards for those 
completing the training program, if 
;obs in private industry are not 
available. If this were not done, it 
was pointed out, skills acquired 
would be lost, and a reservoir of

cheap labor built up that can be 
used for anti-labor purposes.

Local action in local youth coun
cils and neighborhood clubs was 
urged along the following lines.

A committee should be selected 
to work on the training and jobs 
project, including in its activities 
visits to local NYA, US Employment 
Bureau and Council of Social Agen
cies offices. Lists of questions should 
be drawn up concerning wages and 
hours, treatment of youth of mino
rity groups, employment conditions 
for girls, etc. Reports should be 
brought to a larger meeting for dis
cussion, and copies sent 
tional AYC.

Proper Washington 
should be informed of
earthed, delegations should be sent 
to local Congresmen, and %local 
NYA directors should be visited to 
discuss the project and findings.

No Big Biz Advisors
In communities where govern

ment work projects are being di
rected by a big business “advisor,” 
public pressure should be brought 
on local supervisors and state di
rectors 
assure 
an eye 
project 
munity
these young people. Trade union 
and youth group supervision of each 
project should be asked.

Spending of US Office of Educa
tion funds in each community should 
be investigated, by calling on the 
superintendent of education and 
other responsible project heads to 
question them 
for Negroes, 
unionists..

It should be 
crimination is
these groups, and if any is discover
ed the specific cases should be 
fought out in the courts and 
through public pressure on local 
school administrations.

to the na-

authorities 
facts un

to strike

Conn s Revue 
And Dance to end this practice and to 

that projects are 
to the interests of 
workers, and of 
in respect to the

run with 
the young 
the com- 
future of

only, it will be .35. So, don’t forget 
to come to Finnish Hall, Sunday, 
November 24th. The Concert will 
start at 5:00 o’clock P. M. and 
dancing starts at 9:00 o’clock till? 
The location of the Finnish Hall is 
at 14th and McGraw, and can be 
reached by the 14th Car and 
Grand Belt Car.

Rehearsal of the past Sunday 
not exactly up to par; it seems 
a certain sęmething was missing, 
but the attendance was very good. 
It was decided that we add ..a re
hearsal on Wednesday; so now we 
have rehearsals on Wednesday and 
Friday at 7:30 and on Sunday at 
10:30. Let’s keep up the good show
ing of attendance and, if we give 
our best, we will be rewarded for 
our patience .

Our “Hay Ride Special” seems to 
have the jump on the weather men. 
The day was not exactly what you 
might call “sunny,” but that did 
not seem to dampen the spirits of 
the chorus members and their 
friends. No sooner had the ride and 
weenie roast broken up, when it

the

was 
that

LDS Metropolitan Conference will 

bo held Nov. 24th, at the Steam-

boat Inn, 91 Steamboat Rd., Great
Neck. Starting 1

take place—small 
Invited.

P. M. Following

a “Shindig” will

charge. All are
NAOMI.

Someone yelled— 
D. — oink — oink — almost 
mixed up... Isabelle G. dres- 
for horse back riding — on the 
wagon — someone’s suggestion

Here and There With The Chorus
Anita A. — glances — Tony D ... 

Hay got into Matt S.’s hair but not 
Ann G. — in his arms... Ray — 
three girls — two flat tires — one 
blow-out — no go — got there 
late... Coincidence — Paul S. gets 
off wagon — missing — Jean L... 
Ed. ? fell — Sophie R ... Serenade
— Joe V. and mouth organ — beau
tiful — Ann Z 
Ed 
got 
sed 
hay
plenty of cows ... Jean R. and Mar
gie always doing the disappearing 
act... Was Francis B. the cause 
of Ed. N’s saying, “Here, you drive 
the team”.... Ray L. and Albena N. 
came late — parked their car in a 
ditch and joined the hay . ride ... 
Cought on wagon — Adela G. and 
Vity R... Tony D. downcast 
can’t locate Bertha G ... Who 
Albert R. loose on the hay ride 
caught teasing the 
likes hay rides with 
Why were Isabelle 
last ones off the 
Seems ’ that Violet
mean hay ball — ask the boys... 
Joe V. seems to have had compe
tition in Algerd G. over Ann Z..'. 
Digging in the hay — what should 
we come across — but Johnnie R.
— Eddie and Johnnie G. . . Johnnie 
R. seems to have fallen — and how 
—• for Violet K... With aching 
bones — signing off...

let

D.
L. there...

girls ... Ed 
Alda
and Jerry the 
hay wagon ... 
K. can toss a

Inkslingers.

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PHONE

“Victory Dance” 
In Bayonne

Bay- 
LDS 
cele-

BAYONNE, N. J. — The 
onne ShieLDS, who won the 
Nat’l Softball Championship, 
brate their good success at a special
VICTORY DANCE to be held on 
Thanksgiving Eve, November 20.

The ShieLDS, a comparatively 
new branch, want to get better 
acquainted with LDSers, particularly 
those in nearby Jersey City, Newark 
and Elizabeth. All of them are in
vited to come this Wednesday.

The VICTORY DANCE will be 
held at 
way in 
are 35c

Liberty I-fall, 329 Broad- 
Bayonne, N. J. 
a head and well

Donations 
worth it.

—C.

library” ?Ever hear of a “brick
It consisted of 30,000 “volumes” and 
was collected by the ancient Baby
lonians. Each “volume” (or brick) 
was really a tablet of clay, written 
on by a scribe, with a little three- 
cornered stick. He would press the 
stick into the damp clay and re
move it with a quick motion, thus 
forming letters or characters which 
were thick at one end, with slim 
terminations, or wedge-shaped. This 
writing was known as cuneiform.

TRAGEDY IN 
VERSES

must be preserved.
Labor UnityYouth

advance the proposals, 
urged their circulation

the 
and" 
and

To 
AYC 
discussion in local publications 
among local groups including trade 
unions; establishment of local com
mittees to investigate labor condi
tions especially as they affect youth, 
and to seek cooperation with trade 
unions; visits by delegations to lo
cal Congressmen to inform them 
of the AYC stand; and organization 
of large meetings sponsored by the 
local youth council and trade unions 
(or a committee of prominent lead
ers from both fields), to-discuss act
ion on the AYC proposals.

In discussing vocational training, 
the Cabinet proposed that the U.S. 
Office of Education strengthen its 
present program by ruling out dis
crimination ..against ..Negroes; ..ex
tending training to women; using 
only instructors certified by legiti
mate labor organizations; including 
courses on labor’s legal rights, use 
of social security and workmen’s 
compensation systems, and the his
tories of labor and industry; provid
ing necessary tools when not sup-

WATERBURY, Conn. — The 
Echo Chorus of Torrington and the 
Vilijos Chorus of Waterbury join 
hand in hand this Saturday to pre
sent a “Musical Revue and Dance.” 

The teacher of both choruses 
Brone Rasimavičiute has worked 
hard to prepare them for this spe
cial Minstrel and we all have done 
our best.

Everyone from Waterbury and 
the surrounding cities is invited 
attend. The Musical Revue will
held at Venta Hall in Waterbury, 
103 Green Street. Admission to the 
affair .is 50c and the program will 
begin at 7:30 p. m.

all 
to 
be

about 
women

opportunities
and trade

whether dis-learned 
practiced against

—Comm.

WASHINGTON NEWS

O A birthday party was held, the 
other day, for Frances Pakalniškis 
by the LDS SorOrity. Among other 
things, the girls cheered up each 
other by saying that, perhaps, after 
all, maybe, the boys won’t be called 
right away ...
• In the publicity work that is 
entailed in preparing for Prof Vy
tautas Bacevičius’ recital, Lillian 
Kavaliauskaite is doing more than 
her share In an effort to make the 
concert widely-known and attended 
by Lithuanians ...
• And while speaking of publicity, 
one of the bigger drives behind J. 
Valentis’ “Drama Festival” this 
week-end is Ernest Duben who 
handled most of the business end of 
producing four plays ...
• “Satchel” Joe (sometimes called 
“Sacal” when he settles down for a 
while) arrives in New York this

day to become editor of the Tiesa 
English Section. The Section’s edit
or, John Orman, being away on a 
tour of LDS branches out west...
• John Orman, by the way, will 
also attend the Amateur Athletic 
Union convention in Colorado as a 
delegate from the Lithuanian orga
nization that conducts the largest 
sports program^ among Liths here— 
the LDS ...
3 The Cleveland 
holding a concert 
ember 24th. It 
Detroit’s concert, 
know, will be of
to Detroiters since Biruta Ramoška 
will sing, having been specially in
vited .. j ■
• Has Tony Yakštis found the “real 
thing”- in Connecticut?...
• Walter Incas has undertaken to 
do s0n)d ,of the work in the “Bier 
Party” campaign for the executive 
offices q( the B’klyn Builders. The 
“surprise” in (he “Surprise Party”, 
platform and campaign, Mike O’- 
Phone believes, may be: no resist

Lyros Chorus is 
this year on Nov- 
should be good, 
as you probably 

particular interest

class in England, France and 
Germany.

Close the page. ance...

A Short Story

THE RAIN WAS steadily beating 
a tattoo on a small garret win
dow as Jaques Rebierre, a wretched 

poet, struggled with his verses. He 
shivered once or twice and coughed 
up huge splots of blood. “Got to 
keep writing,” he muttered crazily, 
“got

It 
ris. 
and 
Jaques had been hardly 
vive through it. His wife, a gaunt 
and profoundly wretched creature, 
had died three months ago during 
child-birth. She and her still-born 
baby were buried in a plain Wicker 
basket due to the insufficient supply 
of funds for a funeral.

As if he were drunk, Jaques got 
up from the table and groped to
ward the fireplace. “Three pieces of 
wood left,” he rasped, between 
coughs. Reaching down with bony 
fingers, he weakly threw one piece 
6n the meager fire. He stumbled 
back to the table and continued to 
write as if inspired by some inner 
force. Slowly the hours went by. 
There were no other sounds than 
that of the rain 
of Jaques’ pen.

OBEY THE LAW: Everyone 
agrees this must be done. Yet Go
vernment Agencies are themselves 
apparently avoiding (he Law.

The Burke-Wadsworth' (Conscrip
tion) Act says — “in the selection 
and training of men under\ this Act, 
and in t|ie interpretation and ex
ecution of the provisions of this Act, 
there shall be no 
against any person 
race or color.”

court action forcing compliance with 
the Law.

one 
and

the

needs it most. “One more 
it will be complete!” he

next two hours Jaques

discrimination 
on account of

obeyed by theIs this Law being
Army in your area? Is it being 
obeyed by the various Officers and 
Boards responsible for Selective Ser
vice?

to keep writing.” 
was the winter of 
The weather was 
bleakest in years

1771 in Pa- 
the coldest 

and humble 
able to sur-

i and the scratching 
Twice he got up 

in the' fireplace,

election. They expect the 
terms of further involve- 

the war. The President is 
to act as quickly as is

poetry!”

envelope 
his pub

but now the flames had gone out 
and only cold ashes remained as 
evidence of a fire. He was coughing 
more now and his fingers were 
numb with cold.

Rubbing .his skeleton hands to
gether with what energy he found, 
the poet gazed hungrily at the emp
ty food closet. This was so bare, 
however, the cracks seemed like cre
vices. Once more he wrote—feve
rishly, perhaps vainly, but with a 
furious force, the kind that comes 
when 
verse 
cried.

In
wrote, not stopping once except to 
move the table nearer the window, 
as his candle had long agb gone out. 
And then it was finished. Complet
ely and forever finished.

• “Oh God, thank You for letting 
me live to compose this in 
Jaques cried.

He put the verses in an 
and wrote the address of
lisher on the front of it—then, with 
supreme effort, he laboriously walk
ed to the door and 
where he knew his 
find and mail it.

Suddenly he was 
coughing spell. His eyes watered and 
he vomited. “Rest!-*Rest!” he shout
ed. Crying like a baby, he ran to 
his bed and fell into it. Peace came 
and he fell asleep.

The next day the verses were 
mailed. Two days later the publisher 
came to pay Jaques for such beauti
fully i composed verses. The landlady 
opened the door and found* Jaques 
dead in his bed. Frozen as stiff 
as a piece of ice. Jaques Reblerre 
lived not to accept fame and wealth.

the judge of

put the letter 
landlady would

seized with a

But then, wno is the judge 
this world?

—Connie Graff!**

The Burke-Wadsworth Act says— 
“no men shall be inducted for such 

i training and service until adequate 
provision shall be made for such 
shelter, sanitary facilities .water 
supplies, heating and lighting ar
rangements, medical care, hospital 
accomodations, for such men, as 
may be determined by the Secretary 
of War or Navy to be essential to 
public and personal health.”
'Are adequate facilities available 

for the men being inducted from 
your area on November 18th?

The Appropriations Act giving 
funds to Vocational Schools for vo
cational training in a special na
tional defense program says: “No 
trainee under the foregoing appro
priations shall be discriminated 
against because of sex, race or co
lor.”

Is this Law obeyed by the School 
Board in your community? Are 
these Federal funds being used for 
national defense training courses in 
your schools without discrimination?

ACTION: Find out the answers 
to those questions by sending dele
gations to the appropriate authori
ties. Collect all possible 

-from them and from 
people themselves who 
ed. *

If any violations are 
write Attorney-General Robert Jack- 
son, Dept, of Justice, Washington. 
Send a copy of the letter to the 
AYC, 230 Fifth Avenue. Send a de
legation to the U. S. Attorney in 
your district and ask. him to take

information 
the young 
are involv-

discovered,

to get in their last

stop the trend toward 
in the war? Only the 

of popular sentiment,

WASHINGTON GOSSIP: Inform
ed people talk a' lot about a “blitz
krieg” which will follow closely af
ter the 
worst in 
ment in 
expected
physically possible to extend “all 
aid to Britain” and to entrench the 
Navy more firmly in the West In
dies. Actual occupation of Marti
nique is expected to be the first 
,3tep.

Congress is not expected to stand 
in the way. Members of the present 
"lame duck” session have nothing 
to lose and those who were defeated 
are anxious 
licks.

What can 
involvement 
expression
constant and increased pressure on 
the President to indicate that the 
people do not endorse his foreign 
policy. Everyone knows that the 
Election was not a test of that 
foreign policy because both major 
party candidates agreed. This point 
must be driven home to the Presi
dent quickly in millions ot letters 
from voters, resolutions from orga
nizations of all types.

Another phase of the expected 
“blitzkrieg” will take the form of 
reprisals against sections of the la
bor movement which failed to en
dorse the third term. Continuation 
of the policy of giving defense con
tracts to violators of the labor laws, 
the appointment of a “weak sister’’ 
to take the place of Chairman Mad
den of the Labor Board, attempts to 
break strikes are a few methods 
expected to be used.

Stiff opposition of the youth and 
labor movements will be necessary 
to stop this phase of the “blitz
krieg.” • Insistence on all civil rights 
as well as labor rights must become 
more intense. A real campaign 
against granting of contracts to 
law-breakers must be developed. 
The right to strike must be main
tained. Otherwise, the entire labor 
movement will become the Presi
dent’s company union.



PenktaS., Lapkričio IB, T94<J E X I S V E Penktai puslapi
--------- -- -- ' -.... ——*

Viešnia Nuo Marso
(Apysakaite)

Chicagos Žinios
(Tąsa)

“Tai bedarbiai. Jie reikalauja darbo ar 
užlaikymo. Mat, mūs šalis turi apie 15 
milijonų bedarbių. Šio miesto bedarbiai 
iki šiol dirbę ant taip vadinamų valdiš
kų prodžektų, tapo atleisti nuo darbo. 
Viršininkai sako, kad tam tikslui skirtos 
pinigų sumos jau išsisėmė. Taigi va, tie 
atleisti iš darbo žmonės, kad nemirti ba
du, reikalauja darbo arba užlaikymo.”

“Pehkiolika milijonų bedarbių!” Nusi
stebėjo viešnia ir dėstė: “Tai kodėl jūs 
tuos milijonus bedarbių nepristato te prie 
pelkių kanalizavimo, kad išvedžiotų nuo
laidas, nuleistų tų dvokiantį, visokias li
gas veisiantį vandenį ir iš tų pelkių pa
darytų gražias, žydinčias pievas?

“Kodėl tie milijonai bedarbių negali iš
ravėti taip apleistus miškus, išgenėti me
džius, išrauti jokios naudos neduodan
čius krūmokšlius, o tuos plotus žemės 
apsodinti vuogynais ar paversti dirba
mos žemės plotais?

“Kodėl jie negali sutaisyti kelius ir 
grože išpuošti pakeles. Jūs privalote iš
vartyti tuos gremėzdiškus, jums patiems 
gėdų darančius telegrafų bei telefonų 
stulpus, vielas sukasti po žeme, o pakeles 
nusodinti vaismedžiais ir nukloti trum
pai kerpamos žalios žolelės divonėliais.

“Ant galo pagaliaus, kodėl jūs nenu
griaunate ar nesudeginate tuos laužus, 
kuriuose ir patys ir gyvuliai, nei žiur
kės gyvenate, o jų vietoj nepastatote mo
derniškus, tvirtus, sanitariškus, paran
kius, elektra apšildomus namus?

“Jeigu jūs visas žemės kamuolys šito
kiais laužais apdrabstytas, šitokiu šiuk
šlynu apverstas, tokioj betvarkėj pasken
dęs ir kad ta viskų nuvalyti, paversti 
grože, kultūros menu ir visos žmonijos 
gerove, tai ne 15 milijonų, bet keliems 
šimtams milijonų darbininkų užtektų 
darbo ant poros šimtų metų! '

“O po tam, ta visa grožė, taip rūpes
tingai sutvarkytas žemės paviršius, pa
vestas tik gamtos priežiūrai, aišku, ne
galės pasilaikyti. Ir tuomet, milijonai 
darbininkų turės įvalias darbo, kad išlai
kyti tokios grožės aukštumoj miškus, 
pievas, uogynus, kelius, ir visa tai, ko 
visos žmonijos gerovė reikalauja.

“Kiti milijonai darbininkų turės įva
lias darbo, kad palaikyti tvarkoj bulva
rus, kaip tai: nuplauti dulkes, apgenėti 
medžius, prižiūrėti gėlynus, kad visur 
tviskėtų grožė apvainikuota kultūra, 
dailės menas ir kaip žmonės, taip žemė 
ir vandenys galėtų kvėpuoti tyru, gėlių 
bei žalumynų kvepėsiu atmieštu oru.

“Ant mūsų žemės kamuolio randasi 
150 tautų su arti dviem tūkstančiais 
milijonų gyventojų. Gi iš to skaičiaus, 
vien tik grožės, švaros ir visos žmonijos 
gerovės dėlei dirba apie penki šimtai mi
lijonų darbininkų. Jie ne tik prižiūri 
miškus, uogynus, pievas bei kelius, bet 
kontroliuoja laukinius paukščius, žvėris, 
žvėrelius, kurie dirba tik—grožės, kultū
ros, sveikatingumo ir visos žmonijos ge
rovės ūkyje.

“Pas mus kiekvienas žmogus, vyras ar 
moteris, jeigu tik sveikas visame kame, 
turi atidirbti paskirtas valandas ir dar
bas turi būt atliktas sųžiningai, teisingai 
ir dorai. Jeigu jis ar ji neatlieka savo 
pareigų taip, kaip visos žmonijos gerovė 
reikalauja,—statomas prie antro, trečio 
ir ketvirto darbo. O jeigu ji ar jis, ne
atlieka jokio darbo sulyg taisyklių, tai 
reiškia, kad jo protas nenormalus, kad 
juom negalima pasitikėti, jie yra paima
mi į tam tikrus namus ir gydomi.

“Pas mus nėra to, ką jūs vadinate—pi
nigų ir už savo darbų niekas negauna jo
kios algos, jokio atlyginimo pinigo for
moje. Tačiau kožnas mūs pilietis nuo 
mažiausio iki seniausio, nuo paprasto 
darbininko iki aukščiausio valdininko, 
nuo paprasto pradinės mokyklos moky
tojo iki didžiausio mokslininko,' nuo pa
prastos slaugės iki garsiausio mūs pa
saulyj daktaro, nuo paprasto literato iki 
literatinio genijaus—yra pilnai aprūpin
ti maistu, drabužiais, namais, šiluma, vi
sais patogumais, grože, pasilinksmini
mais, sportu ir keliais, vandeniu ar oru 
pasivažinėjimo mašinoms.

“Tai kodėl pas jus, turint net bedarbių, 
kurie reikalauja darbo, negalima atsiekti 
to, kas pas mus jau atsiekta? Kodėl iš 
šito didelio sųšlavyno, negalima padary

ti grožės daržas ir visos žmonijos džiaug
smo vietovę?”

“Pas mus, jums reikia žinoti,” pradė
jo vaikinas, “pinigas lošia visų tvarkos 
rolę. Viskas paremta pelnu ir grašiagau- 
dyste. Tai kas gi imsis už tokio, nors ir 
visai žmonijai gerovę teikiančio darbo, 
jei nebus prakeikto pelno?! Visi mūs pi
nigai randasi milijonierių kišenėse, o mi
lijonieriai tik ten, kaip musės ant me
daus puola su savo investmentais, kur 
suuodžia pelnų, kur jų įdėti milijonai 
kitus milijonus parsiveda”.

“Dabar, tai jau suprantu,” atsidūsėjo 
marsietė ir tęsė: “Jei nėra pelno, lai vis
kas eina velniop... Jei keletai milijonie
rių nėra pelno, lai milijonai darbininkų 
miršta badu arba sušąlą patvoriuose, na
mų stokos dėlei. Jei nėra pelno, lai pel
kėse vanduo rūgsta, dvokia, teršia orų, 
gimdo ligas, visokius parazitus ir lai mi
lijonai žmonių nuo to miršta. Jei nėra 
pelno, lai dulkės suėda gyvų žmonių 
plaučius ir džiova lai guldo į kapus, kad 
ir milijonus, pačiam jaunystės žydėjime 
jaunuolių. Jei nėra pelno, lai visa derlin
goji žemė apželia piktžolėmis, nepereina
mais raistais, lai prisiveisia nuodingų gy
vačių, draskūnų ir kitokio brudo. Lai gy
vatės kapoja žmones, draskūnai naikina 
gyvulius, paukščius ir jūsų milijonierius 
į tai žiūrėdamas nesijaus to viso kaltinin
ku, žmogžudžiu ir kriminalistu.

“Taip,” vėl atsidūsėjo marsietė ir da- 
dėjo: “Ir pas mus tokia tvarka buvo 
tūkstantis metų atgal. Bet dabar ta brol- 
žudinga tvarka jau nušluota nuo mūsų 
žemės kamuolio ir paskandyta gelmėse 
užmiršties.”

Vaikinas nieko neatsakė, tik atsidūsė
jo ir pradėjo važiuoti namų link. Jis pri
važiavęs prie šalikelėj stovinčio saliūno, 
stabtelėjo, atsikreipė į merginų ir pasi
teiravo: “Gal mylėtumėte alaus stiklų iš
sigerti?”

Tai paklausęs, vaikinas pastebėjo, jog 
merginos veidas bei lūpos, išvažiavus į 
laukus, kur tyresnis oras, vėl atpuolė į 
savo originališkų grožę. Ji žvilgterėjo 
vaikinui į veidų ir dėkingumo šypsena 
palydėjo jo žodžius: “Nors ir nežinau 
kas tas per gėrimas, bet gerti truputį 
norisi. Aš jaučiu, kad mano gerklė pil
na dulkių.”

Juodu įėjo į saliūnų ir atsisėdo už sta
lelio. Prįe vieno iš stalelių sėdėjo jau 
įkaušusių jaunuolių porelė—vaikinas ir 
mergina. Abu dūmė cigaretų dūmus ir 
dvi rankos po pastale kovojo'*, viena kų 
tai puolė, o antroji kų tai gynė. Jis jų 
girdė iš savo, o ji jį iš savo stiklo. Juo
du glamonėjosi, nerimastavo ir keitelio- 
josi kojomis.

Prie kito stalo sėdėjo kita pora. Tai 
nutukęs, pusamžis, jau pusėtinai nuilsęs 
vyras ir jauna, liesa mergina. Vyriškis 
prikeverzojęs prie elektra varomo gra
mofono, įmetė nikelį ir tam pradėjus 
groti, išsivedę savo meilužę šokt. Juodu 
šoko darkydamiesi, tai trindami pilvų su 
pilvu, tai kraipydami sėdynes, tai ati
traukdami ir vėl sumušdami pilvais.

Marsietė į tai žiūrėdama raudo iš gė
dos ir troško nuo oro tvankos, maišytos 
su tabako dūmais. Tuom tarpu patarnau
toja atnešė du stiklu alaus ir pastatė 
vienų ties vaikinu, antrų ties mergina ir 
atydžiai perkošė viešnios veidų pavydo 
pilnu žvilgsniu. Vaikinas pametė pusdo- 
lerį ant stalo, patarnautoja išdavus at- 
grųžos dar kartų dėbtelėjo į viešnios vei
dų, bičiuliškai nusišypsojo vaikinui, pa- 
dėkavojo ir nuėjo.'

Viešnia, pakaštavojus alaus, užsprin
go ir nusipurčius, pasiteiravo: “Tai ko
kių srutų ji čia man padavė?”

“Tai ne srutos, bet alus.”
“Ar jūs, apart šito raugalo, geresnio 

gėrimo neturite?”
“Gerai. Jeigu jums nepatinka, tai ne

gerkite. Atneš jums geresnio gėrimo.” 
Tai pasakęs, paliepė viešniai atnešti šo
kolado buteliukų. Bet viešniai ir tas bu- 
vo nepraryjamas. Mat, pas juos svaigi
nančių gėrimų visai nėra. O kiti gėri
mai, be jokių chemiškų priemaišų, daro
mi iš gryniausių uogų bei vaisių, skanūs, 
kvepianti ir labai švelnūs. Todėl ji nega
lėdama su geru dožu chemikalais atmieš
to šokolado sunkos nuryti, paprašė stik
lų vandens ir jpusę stiklo nugėrus pasi
jautė daug geriau.

(Bus daugiau)

A. Bimbos Prakalbų Maršru
tas Chicagos Apylinkėje

Sekmadienį, lapkričio 17 d., 
North Side LDS ir LLD kuo
pos rengia dideles prakalbas 
ir pasilinksminimo vakarą 
Vengrų salėj, 1632 Milwau
kee Ave. Draugas A. Bimba 
pasakys pirmą prakalbą toj 
kolonijoj apie Lietuvą. Po 
prakalbų bus šokiai. Visi da
lyvaukite.

Lapkričio 18 dieną svetys 
kalbėtojas bus Rockforde.

Lapkričio 19 jis kalbės Ci- 
ceroj Lietuvių Liuosybės sa
lėj. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Lapkričio 20 A. Bimba kal
bės Roselande Lietuvių Darbi
ninkų salėj. Trečiadieniais 
vyksta Aido Choro pamokos. 
Tačiau choras užleido salę ir 
dar padainuos prakalbose.

Lapkričio 22 d. “Laisvės” 
redaktorius kalbės West Side 
apielinkėj. Jei neklystu, tai 
West Side Hall.

Yra liuosa 23 lapkričio. Ma
nau, kad tą dieną turėtų 
Brighton Parko kolonijos kuo
pos surengti draugui Bimbai 
prakalbas.

Lapkričio 24 d. jis kalbės 
Gary, Indiana. Ten j masinį 
mitingą ir pramogą vyks dai
nuoti Chicagos Lietuvių Mo
terų Kultūros Choras, tai bus 
gariečių koncertas.

Po to keturiom dienom A. 
Bimba važiuos į Wisconsin. Iš 
ten sugryš lapkričio 29. Tą 
dieną vakare rengiama labai 
didelis masinis mitingas Lietu
vių Auditorijoj.

Literatūros Draugijos 19 
kuopa, didžiausia mūsų orga
nizacijos kuopa Chicagoj, nu
mato į tą masinį mitingą kvies
ti kalbėti ir L. Prūseiką. Lie
tuvių Auditorijoj draugas A. 
Bimba pasakys paskutinę pra
kalbą Chicagos apielinkėj. Mi
nėtas masinis mitingas bus vi
sos Chicagos. Prie jo komisija 
smarkiai rengiąsi.

■ • r'-įpLIh Narys.
’ t

KODĖL TOKIS NUSIMINI
MAS SLA KUOPOSE?

Didelių Kuopų Susirinkim'ai 
Negali Jvykti

Atrodo, kad visą SLA or
ganizaciją, bent kiek liečia Či- 
cagą, apniko apatija. Perei
tą savaitę turėjo' įvykti susi
rinkimas didžiausios SLA kuo
pos, tai 36 kuopos, kur pri
klauso per 300 narių, bet su
sirinkimas negalėjo įvykti, nes 
narių neatėjo.

Aš nustebau atėjęs į susi
rinkimą, kai pamačiau, jog ne 
visi ir valdybos nariai atsilan
kė. Viso buvo pusė tuzino 
žmonių. Susirinkimas negalėjo 
įvykti.

Kitas susirinkimas turėjo 
įvykti taipgi pereitą savaitę, 
tai 18-tos apielinkės kuopos. 
Ten taipgi atėjo tik apie pusė 
tuzino žmonių ir susirinkimas 
neįvyko. •

Neturiu žinių apie kitų kuo
pų susirinkimus. Veikiausia

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
dėkojo Raudonajai Armijai ir 
drg. Stalinui už suteikta Lie
tuvos liaudžiai pagalbą. Mi
tinguose žmonės vienbalsiai 
reikalavo sueit amžinon drau- 
gystėn su savo išvaduotoja So
vietų Sąjunga ir bendrom jė
gom eiti laimės parsinešti.

Bet mes manom, kad šiais 
klausimais jums parašo ir jū
sų laikraščiai taip, kaip mums 
parašo apie Ameriką.

Taip neramios žinios atei
na mums iš Amerikos, kad 
Amerikoj įvesta privaloma 
karo tarnyba ir ruošiasi stoti 
karan Anglijos pusėje. Mus 
iš karo žabangų išgelbėjo So
vietų Sąjunga ir mums dabar 
nebaisūs joki pavojai.

Tuo tarpu svarbesnių nau
jienų nėra.

Pasilikit sveiki mūsų aplan
kyti. Prašome greitai parašy
ti atsakymą.

Vaitiekus Juodišius.
« 40-IX-13 d.
Barzdai-Gefūliai.

panaši padėtis. Tai kodėl to
kie nusiminimas, tokia apatija 
apsėdo Susivienijimą?

Ar tik nepailso nariai nuo 
to varijavojimo, kokis eina or
gane “Tėvynėje.”

Nežinau kaip kiti nariai jau
čiasi, bet chicagiečiai ištiesų 
nusivylę netikusiu Pildomos 
Tarybos elgesiu.

Senukas.

Bridgeport, Conn.
Mūsų Naujienos

Lapkričio 4 d.x Lietuvių sve
tainėj, 407* Lafayette St., at
sibuvo LDS 74 kp. susirinki
mas. Aptarus kuopos papras
tus reikalus, nutarta surengti 
kuopos naudai kazyrių parę. 
šis parengimas įvyks 23 lap
kričio Lietuvių svetainėje. An
tras labai geras padaryta nu
tarimas, tai surengti prakal
bas sveikatos klausimu, pa
kviečiant kalbėtoju Dr. J. J. 
Kaškiaučių. Kada tos taip 
svarbios prakalbos įvyks, bus 
vėliaus pranešta spaudoje ir 
lapeliais. Todėl prašome pu
bliką tėmyti “Laisvėje”.

Reikia pažymėt, kad šis 74 
kuopos susirinkimas buvo liūd
nas susirinkimas, nes tą pačią 
dieną tapo palaidotas LDS 74 
kp. narys Antanas Labutis, 
kuris pasimirė 2 d. lapkričio, 
Bridgeporto ligoninėj. Drg. 
Labutis buvo vienas iš pirmų
jų narių tveriantis LDS 74 
kp. Velionis taipgi priklausė 
ir ALDLD 63 kp.

Drg. Labutis dar nebuvo 
per senas gyventi, tik 58 me
tų, bet jo darbo sąlygos buvo 
nepaprastai sunkios, nes jis 
dirbo liejykloje beveik visa 
savo amžių. Darbas buvo toks 
pavojingas sveikatai, kad su
ėdė A. Labučio plaučius, nuo 
ko ir turėjo mirti. Tai buvo 
laisvos minties žmogus per vi
są savo gyvenimą, darbininkų 
judėjimo rėmėjas ir darbinin
kiškų organizacijų nuolatinis 
narys. Iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkijos, atvyko į šią šalį 
40 metų atgal jieškot sau lai
mingesnio gyvenimo. Tai buvo 
nuoširdus draugas, nebuvo 
nei vieno, su kuriuo jis nega- 
Jėtų gražiai sugyventi.

Velionis buvo vedęs, paliko 
dideliame nuliūdime savo mo
terį Evą, dukterį Albiną;— 
Mrs. Arvą ir sūnų Jurgį. Lai
dojimo reikalais rūpinosi lai
dotuvių direktorius, F. Rhom- 
Ramonas, kuris labai gražiai 
laidotuvių apeigas atliko. Pa
lydėt susirinko gražus būrys 
Antano draugų ir prietelių, 
Palaidotas Lakeview kapinė
se, prie Boston Avė., laisvai, 
Tokis palaidojimas daro daug 
laisvos minties žmonėms įspū
džio. Atsisveikinimui pritaiky
tą prakalbą prie Antano La
bučio karsto pasakė drg. M. 
A., nes velionies buvo reika
lauta, kad tas draugas jam 
kalbėtų.

Varde LDS 74 kp. ir ALD
LD 6,3 kp. reiškiu Labučio 
šeimai giliausios simpatijos. 
O tau, mielas mūsų drauge, 
lai būna amžina atmintis.

* . M. Arison.

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue .

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

NAZIAl FOTOGRAFAI PA
BĖGO NUO TAUTINIO 

PRANCŪZO HIMNO

Vichy, Franci j a. — Pran
cūzų ministeris pirmininkas 
Petain ir kiti valdovai ir 
karininkai suėjo į pamaldas 
Clermont Ferrand katedroj, 
paminėt žuvusius praeita
me kare francūzus. Į kated
rą atėjo ir du vokiečių fo

tografai, apsirengę kari
niais drabužiais, ir ėmė 
traukti paveikslus. Tuo tar
pu francūzų minia prie ka
tedros užtraukė tautini 
francūzų himną Marseljetę* 
Katedroje esantieji taipgi 
pragydo ir visa bažnyčia su
skambėjo narsiais Marselje- 
tės garsais. Vokiečių foto
grafams tad pasidarė per
karsta, ir jie spruko laukan.

WATCH MAKER
LIETUVIS

Jau 25 metai taisau laikro
dėlius ir kas tik priklauso 

prie auksoriaus.

Mūsų ilgų metų patyrimas 
{rodo, kad atliekame 

gerą darbą.
Kam neparanku pas mus 
atvažiuoti, pribūnam j na
mus ant pašaukimo j bile 
vietą Brooklyne ir Queens.

LAIKRODININKAS
Parduodu visokių išdirby*- 

čių laikrodžius už 
žemą kainą.

Draugijom bei organizaci
jom, kaip tai bazaram irttų 
duodame specialę nuolaidą. 
Kreipkitės pas mus, o būsit 
pilnai patenkinti, nes pas 
mus gausit pigiau negu bile 

kur kitur. Persitikrinkj|t.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE, L. I.

Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike iki Springfield 
Blvd.; Jamaica Ave. iki 221st St. Eleveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bid. 
Queens Village bus, 8 Ave. Subway iš Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutini* 
stoties—169th St. Paimt Queens Village buą ir išlipt ant 221 St.

VILIJOS IR AIDO CHORAI PERSTATYS
MUSICAL REVUE

SU ŠOKIAIS
(Lietuviškas Muzikališkas Minstrel)

BRONfi RASIMAVIOIUTfi
Chorų Vedėja

VENTA
103 Green Street

Įvyks Šeštadienį

Lapkričio
16

November
Pradžia 7:30 vai. vakaro

Įžanga 50c Asmeniui
•

HALL
Waterbury, Conn.

Gerbiama Waterburio Publika! Tikrai naujienybė! Vilijos Choras 
iš Waterbury ir Aido Choras iš Torrington, Conn., perstatys pirmu 
kartu Waterburyje labai gražią “MUSICAL REVUE” (arba Muzi- 
kališką Minstrel). Abiejų chorų mokytoja, Bronė Rasimavičlūtė- 
Rasins, muzikos žinovė, deda visas pastangas, kad įdėti gražiausios, 
širdį žavėjančios muzikos. Todėl Waterburio publiką nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti šiame muzikos vakare. Nebūsite apvilti, būsite pilnai 
užganėdinti, o kurie nedalyvausite, tai smarkiai gailėsitės.

Kviečia Visus ir Visas, KOMITETAS.

Lietuviui Kuro Kompanija
(DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokatlmus be jokio mokesčio.
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TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661



Liaudies Priešai Nerimsta 
Savo Kailyje

Toronto, Ont. Canada. — 
Žmonės, kurie nežino, ką da
ro, verti pasigailėjimo. Jų yra 
visur, yra keletas ir pas mus. 
Tų nelaimingų galvelių “ma- 
ratas” labai aktyvus, ypatin
gai dabartiniu laiku, prasme
gus lietuviškai smetonijadai. 
Visos “srovės”, (kurių narius 
ant vienos rankos pirštų gali
ma suskaityti, išskyrus kata
likus), tveria “tarybas”, kad 
bendru choru geriau iškeiktų 
kitaip manančius žmones. Me
lagystės ir šmeižtai, tai jų mė
giamiausias “amatas”. Jie su
rado, kad tik Smetonos klap
čiukų tyras kraujas. O kurie 
prie jų meškerės nesikabina, 
lietuviško kraujo neturi.

Ir štai keletas tokių nusišpi- 
cavusių “ponų”, sumanė dole
rių pasimeškerioti. Lapkričio 
2 dieną parsikviecia “konsu
lą” p. P. Daužvardį iš Chica- 
gos. Be to, esant tokio aukš
to kraujo “autoritetams”, rei
kia ir miesto aukščiausią po
niją užsikviesti. Buvo kviesti 
majorai, parlamento nariai, ir 
kiti. Bet didieji ponai su ma
žesnio rango “ponais” nela
bai skaitos. Prižadėjo, bet ne
atvyko. Atvyko tik labiau nu
skriausti, kurie jau neteko 
tautiško džiabo arba kuriu 
bizniui gręsia pavojus.

Taipgi Estijos valstybės te
atro artistas A. Daner. Mūsų 
tautos kaimynai latviai ir es
tai pasižadėjo dalyvauti—jų 
skelbimas sakė. Bet ir čia vien

vardis. Tas ponas per 18 me
tų maitinęsis lietuvio valstie
čio sunkiai uždirbta duona, 
nepripažįsta jam apsisprendi
mo teisių. Liaudies seimo rin
kimai negeri, nes Smetona ne
galėjo jų patikrinti. O val
džia? Apsaugok, Viešpatie. 
Dvarininkus, fabrikantus ir 
bankininkus taip nuskriaudė, 
kad jau jie daugiau negalės 
valstiečio prakaitą sunkti ir jo 
paskutinę karvutę iš varžyti
nių parduoti. Galingas jų 
įrankis—spauda, taipgi iš jų 
atimta, ir jie daugiau negalės 
mulkinti - apgaudinėti suvar
gusį valstietį. Už tat ir spau- 

į da jau nebelietuviška, bet ru
siška! “Vilnis” ir “Laisvė” 
taipgi ne geresni, nes jie de
da demonstracijų paveikslus 
ir liaudies priimtas rezoliuci
jas. Lietuvos jaunimas taipgi 
jau ne lietuviškas, nes jų or
ganizacijoms Leninas vado- 

} vauja. Baigiant savo šalislcą 
. kalbą, tas dykai valgantis 
duoną ponas, dar keistesnių 

i nesąmonių pila.—Paleckis ka
binetą darė nelietuviškai, ne
žmoniškai. Tiem žmonėms gal
voj moratas reikia taisyti, nes 
jie saule gėrisi — džiaugiasi, 
tai jau blogai. To negana, 
“bučiuoja Stalinui kojas.” Ku
rie nori būt rusais, tegul va
žiuoja į Rusiją. Tegul nelie
tuviškų nosių nekiša į lietuvių 
reikalus.

Grįžęs namo tuojaus pasi
žiūrėjau veidrodin, sakau, ne-

BEN GOLD,
Kovingasis prezidentas kailia- 
šūvių unijos (CIO), kuris šio
mis dienomis laimėjo bylą fe- 
deraliniame apskrities teisme 

New Yorke.

buvo, kurios, vedė prie vieny
bės, nes visi pripažino, jog 
vienybė sudaro galybę. Ir ku
nigas Paškauskas pripažinęs, 
kad nėra reikalo peštis darbi
ninkams vieniems su kitais.

Rose. Reporter.

Detroit. Mich.

Chicago, 111.
* Suvalkiečių Choro Puikus 

Parengimas
Pereitą sekmadienį buvo 

daugybė svarbių parengimų. 
Buvau nusprendęs visus ap
lankyt. Bet atsitikus laimei, 
nudundėjau į Suvalkiečių Cho
ro parengimą ir tenai mane 
tiek suįdomino, kad nieku 
būdu negalėjau greit apleist.

Suvalkiečių Choras, matyt, 
dėjo daug pastangų prie to
kios programos surengimo. 
Kreditas, mano manymu, pri
klauso mokytojai Genevaitei 
Zelni^tei. Ypatingai “vaiku
čių” toks gražus išlavinimas; 
kiek teko patirt, tai pati mo-

tik" nusivylimas, nei vienas iš 
tų jų gerųjų kaimynų nei akių 
neparodė. Bet tas jau nėra 
tiek ir svarbu. Tu “aukštu” 
ponų ir gerų kaimynų vardu 
gal vieną kitą “žuvytę” sudo
mino, kuris atklydo juos pa
matyti. Dabar tik reikia ge
rai iškeikti Kanados progre
syvius darbininkus, “prirody
ti”, kad 'jie jau ne lietuviai. 
Prakeikti Lietuvos liaudies 
valdžią, vienu žodžiu, pra
keikti visus tuos, kurie kovo
ja už darbo žmonių geresnę 
ateitį, ir tos “žuvytės” jau pa
liks jų nešvariam bučiuj.

Ir štai sujudo, tarsi nyks
tančių širšių lizdas. Pirmiau
sia ant scenos pasirodė nusi- 
špicavęs “ponas” Burė. Įsmei
gęs akis linkui publikos, ran
komis ant stalo atsirėmęs il
gai tylėjo, nuduodamas labai 
“didelį” vyrą. Bet kuomet pra
bilo, tikrai pasirodė “genija- 
lus” žmogus, ypati ngai 
“daug” žinantis. Iš jo paty- 
rėm, kad Kanados spauda 
(“Liaudies Balsas”) nėra lie
tuvių kontrolėj. £ad “Liaud. 
Balsas” norėjo subankrutyti 
vieną vietos biznierių, nors 
“L. B.” skaitytojai nieko nė
ra matę “L. Balse” prieš tą 
biznierių. Pranešė pasauliui, 
kad ir jis buvo kada sukairė I 
jęsr, bet jo širdyje užsidegu? 
smetoniška liepsna ir dabar ji? 
tokiems, kaip Stilsonas, labai 
priešingas, bet jis (Stilsonas) 
greit bus Toronte ir visi turi 
eiti jo paklausyt, nes jis ir 2 C 
mailių važiuotų jo paklausyti 
Graži kampanija!

Po tokių cekavų navynų, pa
sirodė “lietuviško” kraujo, j 
airiškas “didelis liet, tautos 
prietelius” generalinis “garbės 
konsulas” Mr. Grant Suttie. 
Pirmiausia pasigyrė, kad jis 
dar vis “konsulas”, nors jau 
Smetona ir išvytas iš savo na
mo, bet didieji kaimynai to 
nepripažįsta. Tai jis ir einąs 
savo “pareigas.” Taipgi jis 
pranešė dar vieną didelį “se
kretą.” štai jis:—“Dangus pa
deda tiems, kurie dirba.” 
(Heaven helps those who help

jaugi mano nosis jau nelietu
viška. Juk aš dar nei rusų kal
bos gerai nežinau. Oh, ne, dar 
mano noselė tokia, kaip ir bu
vo, bet to pono moralas tur 
būt jau reikia taisyti.

Sekantis kalbėtojas buvo 
“didelis lietuvių patrijotas” ir 
neblogas “lietuviškų”, dolerių 
meškeriotojas — airišis liet, 
klebonas. Kaipo dukauna asa- 
ba, tai visuomet Dievą prisi
mena. Iš jo kalbos galima bu
vo suprasti, kad pats Dievą? 
buvo kaltas dėl smetonininkr 
nelaimės, nes jie neteko T/e 
tuvos dėl to, kad bolševiką1’ 
pametė Dievą. (Lithuania los^ 
:ts independence just because 
bolsheviks lost God). Mes vi
si gerai žinom, kad be Dieve 
žinios nei plaukas nuo galvos 
nenukrinta, tai reiškia bolše 
vikai pametė Dievą tik su jc 
oritarimu. Bet tas jagamas 
čius nepasakė, kas kaltas dė1 
Ethiopijos pavergimo ir jos 
tūkstančių nekaltų žmonir 
:šžudymo ?

“Svarbiausis” p a s k u t ini' 
“kalbėtojas” buvo “ponas” 
Tokubynas — vietos siuvėjas 
Svarbiausias dėlto, kad turėję 
parodyti savo kamarotų jo 
mark o tikslą — dolerių meš 
keriojimą. Pasirodęs ant see 
nos labai nejaukiai atrodė 
Lūpas naiviai kraipo, kada žo
dį kitą tardamas. Na, kiek įsi
drąsinęs, tankiau pradėjo kal
bėti, pažymėdamas, kael jis 
iaučiasi silpnas, nes Čia “ge
resnių” ir už jį jau buvo. Bet 
darbininkų koliojime, bei Lie- 
Luvos liaudies valdžios plūdi
me, ir net karo budeliu grasin
damas darbo žmonių vadams, 
pralenkė savo kolegas. Tas 
žmogelis beklejodamas, už
kliuvo net už Kristaus, Judo- 
šiaus ir 30 grašių. Prie to pri
ėjus, nesunku prisiminti dole
riai, nes šių dienu Judai už 
grašius nedirba, jiems reikia 
dolerių. Pakartotinai šaukia 
“dešimkes,” ‘ bet jos nejuda. 
Nusileista ant penkinių. Re
zultatai geresni,— trys “po
nios” ir vienas “draugas” at
siliepė, ir taip “ponai” su jfen-

kytoja buvo narė rengimo ko
misijos, kuri sudarė tokią pui
kią ir turtingą programą. Pro
gramoj dalyvavo Suvalkiečių 
Choras, Vaikučių Grupė ir J. 
Nedvaras, jaunos panelės gra
žūs šokiai, Suvalkiečių Vyrų 
Kvartetas, Suvalkietės mote
rys ir merginos, Brighton Par
ko Moterų Choras. Suvalkie
čių Choro nariai sulošė dainą 

I “mudu du? broliukai,**' prita
riant visam chorui.

Taip baigėsi programa, ku- 
ri iš visų atžvilgių buvo prole
tarinio pobūdžio. Prie pabai
gos J. Misevičius pakvietė vi
nis jsidėmėt sausio 26 West 
Side Hali, kur bus nepapras
tai puikiai prirengtas veikalas 
“Duktė Nekalta.” Veikalas 
nusako, kaip smuklininkai 
nuodija jaunimą, kad paskui 
su jais daryt sau biznį.

Kiek pasiliksminus, pradė
tas šokių kontestas su savo rū
šies keistenybėmis. Kas daly
vavo konteste, neteko patirt.

žmonių buvo pilna svetainė. 
Visi smagiai laiką praleido. 
Man*au, liks gražaus pelno.

Tai tiek patyręs leidausi į 
rloseląndą pas politikierius.
Pas Roselando Politikierius
Aš čionai daug negaliu pa

rašyt, nes jau atsilankiau ga- 
ia vėlai. Bet vienok teko pa
girt vienas kitas dalykėlis, 
žmonių buvo pilfia bažnytinė 
svetainė. Vakarienė buvo ga
na gera, tik gaspadinės skun
dėsi, buk jas publika apga- 
vus, nes daug daugiau atsilan
kė, negu jos tikėjosi. Progra
ma .buvus gana puiki, bet aš 
ios negirdėjau./Tik galiu pa
sakyt, kad viskas ėjo nuosek- . 
liai. Kalbėtojai politikieriai 
nemėgino siūlyt savo pakraipų 
kandidatus, tik liepė pasi
rinkt, kurie geriausia atsto
vauja darbininkų reikalus. 
Matyt, būta kalbų ir Lietuvos 
klausimu, nes kaip kurie kal
bėjo ii’ tikrino vienas kitam, 
buk ir S. Govier pripažįsta, 
kad Lietuva kaip buvo, taip 
ir yra, ir kad lietuviams nėra 
reikalo verkt. Abelnai, kalbos

Gražus Koncertas
Detroito Aido Choras pasi

ruošęs atidaryti šį meno sezo
ną su nepaprastu koncertu. 
Koncertas bus lapkričio 24 
dieną, Finnish Hall, 14th St. ir 
McGraw St. Prasidės 5 vai. 
po pietų. .

Pirmu sykiu Detroito lietu
viška visuomenė išgirs labai 
gabią ir garsią iš rytų daini
ninkę' Birutą Ramoškaitę. 
Koncerte taipgi . bus Arpi 
Male Choras, kuris susideda 
iš gabių skandinavų daininin
kų, ukrainiečių šokikių gru
pė, merginų ensamblis, ir kiti 
muzikos ir dainų kavalkai.

Įžanga į koncertą tokia: 
prie durų 65 centai, iš ankšto 
perkant tikietą tik 50 centų. 
Tikietus galima gauti pas Ai
do Choro narius ir jų priete
lius.

Aido Choras širdingai kvie
čia visus Detroito lietuvius da
lyvauti šiame koncerte.

Komitetas.

Hartford. Conn.
Subatoj Šokiai, Nedelioj 

Prakalbos
Subatos vakare, Kliubo Sve

tainėj, 227 Lawrence St., 
įvyks šaunūs šokiai, rengiami 
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugi
jos.

Nariai ir nenariai kviečiami 
atvykti į šokius, spiagiai pasi
šokti, pasimatyti, laiką pra
leisti.

Nedelioj, antrą valandą po 
pietų, taipgi Kliubo svetainėj, 
LLD 68 kp», rengia dideles, 
įdomias prakalbas d. šoloms- 
kui iš Brooklyno.

Jis kalbės apie, Lietuvą, So
vietinių Respublikų Sąjungą 
ir apie Europos karą. Visi 
kviečiami ateiti. Įžanga veltui.

Rožytė.

Binghamton, N. Y.
Gražiai Parvykęs Minėjimas

Lapkričio 9 d. įvyko minė
jimas 25 metų sukakties, kaip 
šio miesto lietuviai turi įsigi
ję savo gražią svetainę. Daly
vavo skaitlinga publika. Bu
vo svečių ir iš toliau: Ander
sonai iš Rochester, N. Y., La
zauskienė ir New Jersey, Va- 
linčiai, Rauduvės ir dar tre
jetas draugų tš Pittstono.

Vakaro programoje S. Jasi- 
lionis ir J. M. Bučinskas pa
pasakojo atsiminimus apie 
pradžią viso to darbo, kuris 
buvo vedamas link įsigijimo 
svetainės. Sumanymas tuo rei
kalu kilo šv. Juozapo savišal
pos draugijoje ir toji draugi
ja įdėjo daug darbo ir finan
sinės paramos. Bet pasiro
džius, kad pinigų sukėlimui 
reikės pardavinėti akcijas — 
toji draugija inkorporavo at
skirą organizaciją — Lietu
vių Tautinę Bendrovę, kuri 
perėmė visą darbą nuo šv. 
Juozapo dr-jos ir kuri valdo 
lietuvių svetainę dabar.

A. žolyno režisūroj gražiai 
suvaidinta komedija-operetė 
“Velnias Statinėje”. Vaidini
me dalyvavo ir savo roles, 
rodos, labai tinkamai atliko 
Adelė Tvarijonienė, Jonas 
Uogentas, Antanas Klimas ir 
Povilas Grinius. Suflioravo M. 
Bekerienė. Dainas sumokino 
H. Pagiegalienė.

Neseniai susiorganizavusi 
vyrų dainorių grupė, H. Pa- 
giegalienei ’ vadovaujant, su
dainavo trejetą dainų. Linkė
tina, kad ši grupė laikytųsi ir 
padėtų pildyti mūsų organiza
cijų programas ateityje.

Po šiai programai sekė šo
kiai ir vakarienė. Vakaras bai
gėsi gražioj nuotaikoj.

Visi svečiai gavo šio va
karo atmintį—gražiai atspaus
dintą programą, su skelbimais 
ir istoriniais atsiminimais apie 
Liet. Taut. Bendrovę. Pro
gramoje surašyta vardai visų 
mirusių Bendrovės narių (viso 
38), kurie buvo čia pagerbti 
publikos atsistojimu.

J.

Cleveland. Ohio
Rengia Padėkavonės Dienoj 

Bankietą

Lietuvių Darbininkų Svetai
nės Komitetas rengia padėka
vonės dienoj pietus. Bankietas 
įvyks lapkričio 21 dieną. Įsi
gykite bilietus iš anksto. Nes 
Komitetas nori žinoti, kiek 
valgių gaminti, kad visi bū
tumėt patenkinti. Tikietus ga
lite gauti pas svetainės narius. 
Kaina 50 centų. O aš manau, 
kad visi būsite patenkinti su 
pietais. Pradžia pietų nuo 
1:30 valandos.

Vien tik į šokius bilietas 
ypatai 15 centų. Bus gera or
kestrą, kuri patenkins visus, 
jaunus ir suaugusius.

Komisija.

Waterbury, Conn.
Vilijos Choras iš Waterbu- 

rio ir Aido Choras iš Torring- 
tono rengia labai gražią “Mu
sical Revue” 16 d. lapkričio 
(Nov.), Venta Hali, 103 
Green St., Waterbury, Conn. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
“Musical Revue” — Lietu
viškas .Minstrolas Waterburio 
lietuviams didelė naujienybė. 

■'Nes kiek man prisimena, lie
tuvių kalboj Minstrolas yra 
rengiamas pirmu kartu šiame 
mieste. Vilijos ir Aido chorų

mokytoja B. Rasimavičiutė de
da didžiausias pastangas su-
mokinti gražių meilės ir ko- 
mikos dainelių. Chorų moky
toja nusimano sudėstyti dai
neles, kur kokios prie ko tin
ka. Todėl, žiūrint iš šalies, la
bai gražiai atrodo. Lietuviška 
Waterburio ir apylinkės publi
ka, kuri myli meną, privalo 
būtinai ateiti ir paremti šį pa
rengimą. Paremsime lietuvišką 
meną, ir priduosime energijos 
chorams darbuotis toliau toj 
srityje.

Choro Simpatikas.

Ageloffa Nedalyvavus L.
Trockio Nužudyme

Mexico City. — Meksikos 
teismas, paleido brooklynie- 
tę Sylvią Ageloffą, kuri bu
vo areštuota pagal nuožiū
rą, kad ji išvien su savo myli
muoju Franku Jacksonu pa
darė sąmokslą nužudyt Le
oną Trockį. Jacksonas prisi
pažino, kad jis užmušė Tro
ckį. •
m,.., , ■ ........ ~ —.*į

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humholdt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

’■----------------------------- :—o

. Lietuviui Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D, PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės-—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
' , Kaina $1.00 su prisiuntimu.

■ • •
Agentams, ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

themselves.)
Na čia tai jau auksinė pro

ga Smetonai, — imtis už kir
vio ar lopetos ir “help him-
self”, jei kada vogtus dole
rius pabaigs. Pasiskundęs, kad 
negalįs gerai kalbėti, nes kas 
trys žodžiai sustoja,' palinkė
jęs “best wishes” Smetonai ir
visai Smetonijadai, atsisėdo.

Sekantis kalbėtojas buvo
Chicagos “konsulas” p. Dauž-

kinėm, o “drąugai” su dolieri- 
nėm (kas davė penkinę tą va
dino “ponu,” kas mažiau — 
“draugu”) ir šiaip taip sulip-
dė šimtinę. . • % -

žiūri į tuos žmones, kurių 
daugumos veidai nuo sunkaus 
darbo suvargę, ir manai, kada 
tie žmonės pažins savo tikrus
draugus ir priešą? O priešas 
gudrus, tuščiais žodžiais užbo-
vina savo auką, o teisybei už-

daryta lūpos.
Kas tai iš publikos ilgą lai

ką pakėlęs ranką laiko. Bal
so’ -negauna, nes jo keli žo-
džiai būt atidengę jų visą me
lą. Kas tai parašo kortelę su 
klausimais. Tarpe “ponų” ei
na trumpos diskusijos. Kortelė 
pranyksta, atsakymo nėra.

Apuokai bijo / šviesos. Tai 
žmonės, kurie nežino, ką daro.

Nežinomas Draugas?—

TIK

Menesiui

Užslstatykite WJZ

Fizinės

nebūkite
Gaukite \

-F • \ ""v
SAULES ELKTRINIAI

Kiekvieną dieną!

®SN)l[l£NPA
GATAVA SU AUTOMATINIU NUSTATYMU

Gausingi ultra-vloletinial jos spinduliai veikia 
panašiai kaip vasaros saulė. Taip pat šildo 
ir 'ramina poraudoniais spinduliais. Turi S-l 
Mazda lemputę. Atspindėtojas pasukamas i
visas puses ir lempa lengvai pastumiama 
ant keturių guminių ratukų. Statulišku žal
variu nulieta, enamelės paviršius.. Įjungiama
į bile kuri AC jungtukų. Nustatytojas auto-v 
matiškai nutaiko pageidaujamą, švitinlmuisi

TY AUGELĮ vasarinės saulės gerumų jūs gau.- 
L) nate vartodami saulę-lempą. Ji I*r kel'a> 
minutes duoda jums tiek ultra-violeUmų spmdu. 
liu kaip 20 minučių vidurvasario saules. Išlai 
kykite t, "aloslogišką nurudimą ir gyvumą 
nėr visą žiemą, šie brangūs spinduliai padeda 
rtinriam vaikų augimui. Si saulė-lempa taipgi 
malšina skausmus šiluma Por“do"^DįP”asa‘en

VYRAI’. Kelios minutes po šia lempa kasdien 
' duos jums tikrą “atsigriebimą.” Ir jūs taipgi 

geriau atrodysite!... Atsukite šią saulę ant vi-
os šeimynos! Taupykite pinigus gaudami š| 

naujausią "Consolidated Edison Bargeną dabar!

tinęs kainas namams.

laika. Gatavais pinigais $82.84.
PATIKRINTA Elektrinių Tyrimų Laboratorijose
“Ši užgyrimo Kortelė parodo, jog 6io prietaiso
modeliai buvo laika nuo laiko parinkti ir jog
tyrimais atrasta, kad tas patenkina reikalavimus

nustatytus Saulč-Lempoms Serijų No. 91.10.2.
Ši Saulė-Lempa taipgi turi užgyrimo antspaudą 
nuo Amerikos Gydytojų Susivienijimo 
Terapijos Tarybos.

kiekvieną TreCiadienj 7:30 P.M t
M. Echoes Of New York

Iš KARTO IR

PER 8 MĖNESIUS

PRADINIS ĮMOKEJIMAS $4 PADENGIA 66c N. Y. C. P ARDA- 
VINIŲ TAKSŲ, PATI JMOKfiJIMĄ IR VISAS 

FINANSAVIMO LĖŠAS.

u ‘r mOsų
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Rusų Šokikų Gru- 
D. Sobchuk Orke- 
Kviečia visus Ko- 
(269-270)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179įvyks 
Baka- 
St, 3

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkirųąs 

sekmadienį, 17 d. lapkričio, 
nausko Svet, 62 Lafayette 
vai. dieną. Visi nariai yra raginami
dalyvauti, tie kurie neužsimokėję 
už 1940 metus, užsimokėkite. Taipgi 
prašome ir naujų narių atsivesti. — 
J. Bimba, Sekr. (269-270)

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N; Y.: A

Tel. Triangle 5-8622

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskaf

UNDERTAKERS

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį Ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brboklyrie, už
eikite. susipažinti.

M a te p š a s Simona vi č i u s 
.tST Gražiai Įrengta Susiejimams* Įstaiga

S:

iįtoi
fj--'fc. :-A:FrS

? I’*.

F.

Penktad., Lapkričio IS, 1540
.... .

Millions
800____

700

600

500.

400.

500.

200.

Average Monthly 
Defense Expenditures

===== r-"gs
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Lietuvių Moterų Kliu- 
bas . stato scenon 3 aktų komediją 
“Trys Mylimos.” Lapkričio 17 d., 
Liet. Svet., 6835 Superior Ave. Du
rys atdaros 4 v. po pietų, teatras 6 
v. v. Bus ir šokių. Bilietas iš anksto 
30c., prie durų 35c. šokiams 25c. 
Todėl kviečiame visus dalyvauti, ne
praleiskite progos nematę komediją. 
— Eva Simans (269-270)
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Fiscal '40 July thru Oct.’4O Hov.'40 thru Feb. '41 March thru June’41 Fiscal Year Ending June 4Ž
Šis braižinys parodo, daug rhaž, kaip Amerikos karo išlaidos augs, o su tuo 
kils ir darbo žmonių pragyvenimo kainos. . .

Bostono ir Apielinkes Žinios
Lietuvių Radio Korp. pro

gramos :
Šeštadienio, Nov. 16 radio’ 

programa per stotį WORL 
• 920 kilocycles, 8:30 iki 9:0() 
vai. ryte bus sekanti:
1— Kalbės Dr. • J. Landzius- 

Seymour iš S. Bostono.
2— Muzika ir dainos
3— žinios.

Sekmadienio, Nov. 17 radio 
programa per stotį WORL 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:
1— Juozo Strazdo orkestrą iš 

Jamaica Plains
2— Dainininkas Jonas Taniu- 

lionis iš Nashua, N. H.
Steponas Minkus, 
garsintojas.

Tai Biskj Bus Iškilmės
Sekmadienį, lapkričio 17 d., 

So. Bostone įvyks nepaprastos 
iškilmės; tai bus ne tik bos
toniečių šventė, bet ims daly- 
vumą ir visa Nauja Anglija. 
Lapkričio 17 d. Naujos An
glijos LDS Apskritys So. Bos- 

• tone laikys savo metinę kon
ferenciją. Delegatų suvažiuos 
nuo 20 kuopų; tai bus be galo 
skaitlinga konferencija. Gi tik' 
po konferencijai,prasidės ban- 
kietas su koncertu, kurį ren
gia ALDLD 2 kuopa, kaipo 
atžymėjimą 25 metų šios or
ganizacijos gyvavimo.

Tai pirmą syk Naujos An
glijos lietuvių istorijoj, kad 
šios dvi didžiulės organizaci
jos bendrai dalyvaus viename 
pokylyje kaipo pagerbimui 
Literatūros Draugijos 25 me
tų gyvavimo.

Pirmą syk “iš numirusių pri
sikėlęs” Laisvės Choras dai
nuos šiame bankiete. Pirmą 
syk išgirsim Laisvės Chorą 
dainuojant naują dainą: “Tie
sus Kelias Per Beržyną Bėgt 
Smetonai į Berlyną...”

Pirmą syk LDS delegatai 
turės progą pamatyti So. Bos
tono pažangius lietuvius.

Pirmą syk bostoniečiai turės 
progą išgirsti naujienas iš dvi
dešimt miestų, kurias pateiks 
LDS delegatai šiame bankiete. 

. Pirmą syk tokios iškilmės, 
kur skaniai ir sočiai prisival- 
gysime. Matysime atgimusį 
Laisvės Chorą dainuojant apiė 
Lietuvą naujas dainas. Išgirsi
me delegačių-delegatų kalbas 
ir ant pabaigos visi smagiai 
pasilinksminsime, o tas viskas 
atsieis tik penkiasdešimt cen
tų (50c) ypatai!

Kaip matome iš . augšči^iu 
pateiktos programos, tai bos
toniečiai nenori pasipelnyti šį 
sykį, bet nori tinkamai atžy
mėti ALDLD 25 metų jubilie
jų, kad jis paliktų įspūdį, ku
rio nepamirštume per ateinan
čius 25 pietus. Tad lapkričio 
17 d. visi būkime šiame ban
kiete. Bankietas atsibus 376 
W. Broadway, So. Bostone, 
kaip šešios vakare (paimta 
abi salės).

Tiesa, gal apielinkės mies
tų nesuspėsim ypatiškai pa
kviesti, bet kaip: readvillie- 
čiai, brightoniečiai, hydepat- 
kiečiai, arlingtoniečiai, dot- 
chesteriečiai ir cambridgeie- 
čiai, visuomet ant didesnių 
Švenčių pas mus pribūna, tad 
nėra 
bar 
bus

Iki pasimatymo lapkričio 
17 d., 6 vai. vakare ant St. 
Omer’s Hall, So. Boston, Mass.

Persiorganizavo
Lapkričio 3 d., So. Bostone 

Amerikos Lietuvių Kongresas 
laikė savo konferenciją. Kon
ferencija buvo gana skaitlin
ga (apie 25 delegatai) ir ga
na sėkminga. Kolonijų dele
gatai davė plačius pranešimus 
iš vietinės politikos. Bendrai 
suėmus, konferenciją priėjo 
išvados, kad buvęs Amerikos 
Lietuvių Kongresas (bendras 
frontas) nieku būdu negali
ma likviduoti, nes atsteigimas 
Lietuvoj demokratijos, ir pa
leidimas politinių kalinių da 
nereiškia, kad ši organizacija 
užbaigė galutinai savo darbą. 
Konferencija konstatavo, jog 
dabartiniu laiku Amerikos pir
meiviška visuomenė turi būti 
da tampriau surišta, idant 
pažabojus čia vietinę fašistų 
reakciją, kuri bando sudemo- 
ralizuoti lietuvių išeiviją. To- 
liaus konferencija numatė, 
kad susitvarkius susisiekimui 
su Lietuva, bus galima palai
kyti artimesni ryšiai Ameri
kos lietuviams su Lietuvos 
liaudimi.

Tad šis suvažiavimas Nau
jos Anglijos draugijų atsto
vų ant vietos ir perorganiza
vo iš Amerikos Lietuvių Kon
greso į Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybą.

Manau, kad kiti apie, šią 
“naują” organizaciją plačiau 
parašė, ar parašys, tad čia 
tik priminsiu, jog išrinkta ga
na veiklus komitetas ir atei
tyj parodys savo darbuotę. 
Beje, buvo pagaminta prane
šimo formoj rezoliucija ir pa
siųsta Lietuvon.

Jaunutis.

tai neapsiriksite išgirdę, nes 
tai viena iš įdomiausių moks
liškų paskaitų. Įgysite daug 
žinojimo, kodėl mes nervuoja- 
mūs.

PATERSON, N. J.
• Didelis Balius ir Koncertas, ren

gia International Workers Order 
bendrai, rusų—ukrainų-lenkų draugi
jos. Įvyks šeštadienį, lapkr. 16 d., 
7.30 v. v., Washington Ballroom, 78- 
80 Godwin St. Programoje dalyvaus 
geriausi dainininkai, šokėjai iš New 
Yorko, Radischev 
pė. Šokiams gros 
stfa. Įžanga 45c. 
misija.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

Reporteris.

Torrington, Conn
Labai Įdomios Prakalbos apie 

Lietuvą
Sekantį sekmadienį, lapkri

čio (Nov.) 17 d., 7 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėj, 125 
Beachwood Ave., įvyks pra
kalbos, rengiamos Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5-to 
Apskričio, d. D. M. šolomskui, 
iš Brooklyn, N. Y. šiose pra
kalbose bus galima 
apie naują

išgirsti 
valdžią, naują 

tvarką Lietuvoj; apie karą 
Europoj ir Jutus svarbius klau
simus.

Visi torringtoniečiai kviečia
mi šias prakalbas paskelbti 
tarpe visų savo pažįstamų, 
kaimynų, taipgi kviečiami pa
tys atsilankyti į jas. Įžanga 
visiem veltui.

Šolomskas yra geras kalbė
tojas, jis yra gerai apsipaži
nęs su permainomis Lietuvoj. 
Po prakalbai bus galima sta
tyti klausimai, o kalbėtojas į 
juos atsakys.

Kaimynas.

PRANEŠIMA) IS KliW

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberial

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingoid -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir degtinės

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Ji will ill
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgiu 
ir dartovlų—virtu ir tally.
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SKELBKITES “LAISVĖJE
Office Plione

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths- Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN

RHEA

DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, RussianVapor Room,
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Jlarber Shop,

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
ALDLD 3-čio Apskričio
. Konferencija

Trečio Apskričio konferencija 
įvyks lapkričio 17 d., 10 vai. ryto, 
New Haven, Conn. Prašome kuopų 
prisiųsti delegatus. Delęgatai ren
kami sekamai: Vienas nuo ktiopos 
ir vienas nuo 10 narių. Kviečiame 
ir svečius dalyvauti. Turėsime daĮug 
svarbių dalykų aptarti. — O. Vi- 
sockienė, org. (269-271)

ELIZABETH, N. J.
“Bangos” Choras; ruošia "Social 

Party” sekmadienį, lapkr. 17 d. 
LDP Kliube, 408 Court St. Pradžia 
4 vai. vakaro. Šiame parengime bus 
valgyti' ir muzika šokiams tik už 
$1*00 vyrams, o moterims 50c. Pa
rengimo Komisija kviečia visus eli- 
zabethiečius ir iŠ apylinkės draugus 
dalyvauti, užtikrinarh visiems gerų 
laiką' iy tuo pačiu sykiu paremsite 
Bangos Chorą finansiškai, be ko 
choras negali veikti. Chorus visuo
met smagius parenglrrtus suruošia, 
todėl ir nepraleiskite šio parengi
mo. —Komisija. (269-270)

PHILADELPHIA, PA.
Lapkričio 16 d. čia įvyks IWO 

distrikto konvencija, tai yra did
žiausios darbininkų pašalpinės orga
nizacijos. Po konvencijos vakare, 
8:30 v. v. bus interesingas persta
tytas teatrds. “The Strange Case of 
Private Jones*’; prie to, grajys IWO 
balalaikų orkestrą; dainuos rusų 
choras; kalbės žymūs kalbėtojai, 810 
Locust St. Raginami lietuviai daly
vauti. (269-270)

WILKES-BARRE, PA.
'LDS 10 Apskr. antras metinis 

bankietas įvyks lapkr. 17 d. Pro
gresyvių Kliubo Svet., 325 E. Mai- 
ket St. Durys atdaros 4:30 po pie
tų, vakarienė 7 v. v. Turėsime vištų 
it visokių prieskonių. Bankietas 
$1.00. Kviečiame draugus vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. — O. 
Ždanienė. (269-270)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

LAIDIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a.rn. to
11 p.m. After 11 p.m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. ail day and night

VBRPO BOEPtfUVEgrupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
prie Chapncey .St.', Broadway Line 

Tel.: Glenniore 5-6191

36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. V. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

abejones, kad jie ir da- 
be specialio kvietimo pri- 
ant minSto bankieto.

ir impor- 
degtings b 

geriausių

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Hetves eleveiterio stoties

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avcs.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

*

Dr. J. F. Boriso Prelekcija
Lapkričio 10 d. Lietuvių žj- 

nyčioje Dr. J. F. Borisas davė 
labai įdomią paskaitą apie 
nervus. Tema paskaitos buvo: 
“žmogaus Smagenys ir Ner
vai.” Mes skaitėme jo raštuo
se apie smagenis ir nervus, ta
čiau ne visiems yra skaitymas 
labai aiškus ir ne visi gerai 
suprantame' tokius keblius 
klausimus, todėl kaip tol|s ga
bus prelegentas, kai Dr. Bo
risas išaiškina, tai padaro 
daug smagesnį net patį gyve-, 
nimą. šis jūsų reporteris yra 
girdėjęs daug Dr. Boriso pas
kaitų lietuvių ir anglų kalbo
se, kurios visos buvo įdomios, 
bet šio sezono paskaita apie 
žmogaus smagenis ir nervus 
yra labai naudinga ir įdomi iri 
mano supratimu, ji užims pir
mą vietą.

Kiekvienas žmogus nervuo- 
jasi dėl daugelio priežasčių, 
todėl labai įdomu žinoti ir iš
girsti kompetentišką prelegen
tą nušviečiant tą klausimą. 
Jis sako, žmogaus kūnas su
darytas iš hormonų, celių ir 
nervų ir kad įvairūs žmogaus 
kūno audiniai ir organai turi 
vieni su antrais po biskį ka
riauti ir judintį kūno mašine
riją. Jis taipgi nurodinėjo, 
kaip nervai veikia, kuomet 
kūnas pavargęs, rūpesčių ner
vai, nemiegojimo nervai ir tt,

Jeigu šią prelekciją Dr. Bo
risas duos ir kitose kolonijos^

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 

bas bendrai su LLD 17 kp. rengia 
didelį balių, lapkričio 16 d., lenkų 
Tautos Parapijos Svetainėj, kampas 
Lloyd ir Chestnut Sts. Pradžia 8 v. 
v.' ŠbMams^gros geri . muzikantai, 
bus skanių valgių ir gėrimų. Tad 
draugąi, malonėkite dalyvauti šiarhe 
parengtine. Pelnas nuo šio parengi
mo skiriamas apšvietos reikalams. 
ĮžAnga^aSc^-r Rengėjai. (269-270)

~

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje"

Lietuviui į Rakandui Krautuve 
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
* 5

Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRĄlTIENfi ir SCNAI, Biznio Vedėjai

409 ir 436 Grand St. jęy 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Kiekvieną uubatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

. ■ <.''i u i J f, t

BROOKLYN, N^ Y.
Tel. Evergreen 4h9508

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausia * pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly RoDs.



Altuntas puslapis

Šį Vakarą yra Proga Išgirsti 
Paskubusius Kalbėtojus

Dėlko Jungtinėms Valsti
joms būtų naudinga užmegsti 
glaudesnius, d r a u g iškesnius 
ryšius su Sovietų Sąjunga? 
Kokiais keliais galima būtų 
prie to prieiti ? Ar toks susi
artinimas pasitarnautų mūsų 
šalies išsaugojimui nuo karo 
ir pasaulinei taikai?

Šiais ir tolygiai svarbiais 
klausimais išgirsim autorite
tingą aiškinimą iš Dr. Harry 
F. Ward, lektoriaus, autoriaus 
ir žymaus visuomenininko, ku-! 
ris pats yra lankęsis Sovietų I 
Sąjungoj ir apie ją parašęs la
biausia tuo klausimu skaitomų 
knygų, yra pripažintas autori
tetu kalbamu klausimu.

Dr. Harry Ward, taipgi Dr. 
Corliss Lamont ir kiti žymūs 
kalbėtojai ir visuomenininkai 
kalbės Komiteto Draugingu
mui su Sovietais rengiamose 
prakalbose šį penktadienį, 
lapkričio 15-tą, Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke. Visi kviečiami, vi
siem svarbu dalyvauti. O ypa
tingai lietuviams svarbu iš
girsti, ką pasakys tie žymūs 
vyrai apie Sovietų Sąjungą, su, 
kuria susijęs ir mūs gimtinės 
Lietuvos likimas, su kuria taip 
pat turi didelių reikalų ir mū
sų naujoji tėvynė—Amerika.

Prakalbos prasidės 8 ‘v. va
karo. Įžanga 25c, 35c, 50c, ir 
75c/ S. D.

Pirmadienį Labai Svarbi Prelekcija apie 
Naują Lietuvos Konstituciją

Pirmadienį, lapkričio 18-tą 
dieną, 7:30 vai. vakare, “Lais
vės“ svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne, atsibus labai 
svarbi prelekcija, kurioj bus 
aiškinama nauja Tarybinės 
Lietuvos Konstitucija.
\Tai bus labai svarbu kiek

vienam ir kiekvienai plačiau 
susipažinti su ta santvarka, 
kokia dabar yra Lietuvoj, ku
rią darbo liaudis ir laisvę my
linti žmonės sveikina, džiau
giasi, o darbininkų priešai-fa- 
šistai, smetonininkai ir hitle

rininkai tai pašėlusiai puola.
Prie to, gal būti bus trum

pas raportas ir iš J. Gašlūno 
ir D. M. šolomsko kelionės į 
pietų valstijas, kur jie pralei
do porą savaičių važinėdami 
po Georgią, Caroliną, Tennes
see, Floridą, Virginia, W. 
Virginią ir kitas, kur jie bū
dami plačiai susipažino su to
mis sąlygomis, kokiose gyve
na ten žmonės.

Įžanga veltui. Kviečiame vi
sus ir visas.

ALDLD 1 Kuopos Komisija.

Mokyklų Taryba Pradeda 
Mokinimą Religijos

Nežiūrint tė' ų ir progresy
vių protesto, miesto švietimo 
Taryba 6 balsais prieš 1 pat
varkė, kad vaikai būtų iš mo
kyklų atleidžiami paskutinę 
valandą kas trečiadienį religi
nėms pamokoms.

Tarybos narė Johanna M. 
Lindloff griežtam pareiškime 
pasmerkė įvedimą religijos 
kaipo “laužymą demokrati
jos,“ pažymėdama, kad tas be 
palieka mokyklų sistemą tik 
“priesaga religinėms gru
pėms” ir padaro ją įrankiu 
“verstino spaudimo keliu pri
verst vaikus lankyt religines 
.įstaigas mokyklos valando
mis.”

Tarimas, be abejo, atidaro 
galimybes davatkoms ragint, 
Verst vaikus į paklusnumą vie
nai ar kitai sektai..

Unija Užtikrina Išėjusiu 
Kariuomenėn Pašalpas

Raštinių ir P r o f e s i onalų 
Darbininkų Unija, CIO, Gene- 
ralės Pild. Tarybos tarimu, 
paliuosuos narius nuo duoklių 
mokėjimo visu privalomos ka
rinės tarnybos laiku. Taipgi 
užtikrina pašalpas, kokios 
galinamos iš unijos.

Priklausantiems prie unijos 
ligoninės apdraudų plano bus 
leista liktis plane, bet norin
tieji galės atsiimti įmokesčius. 
Bile katruo atveju, sugrįžu
siam iš tarnybos ir priimtam į 
uniją bus leista sugrįžt ir į ap- 
draudą be jokios įstojimo mo- 

I kesties.

M. Malone, 38 m., bedar
bis, bandė nusižudyt persi- 
pjovimu kairės rankos rieše- 
lio su skustuvo blėtele. Nuves
tas Bellevue ligoninėn.

Dramos Meno Festivalas
JONO VALENČIO

I

JUBILĖJUS
25 Metų Darbo Dramos 

Mene
, šeštadienį,

Lapkričio 16 November
8 vai. vakaro

“AUŠROS SŪNŪS”
Dalyvauja “Aidbalsial”

Sekmadienį, Lapkričio 17 November/7:30 vai. vakaro

Dalyvauja “Aldbalslai”

SHUBERT HALL
MONROE STREET and BROADWAY 

BROOKLYN, N. V.
Bilietų Kaina: 50c, 75c ir $1.00

■ ■■. ■ ■■■ ■ . ■ ..  .......................

Vaidinimai prasidės punktuališkai,—prašome nesivėluoti.

Sekmadienį
Lapkričio 17 November 

4-tą vai. po pietų 
Muzikai ė Komedija 

“KUPROTAS OŽELIS“ 
.Dalyvauja Sietyno Choras iš 

Newark, N. J.
Taipgi 2-ras Veiksmas

1-mas Veiksmas “Tamsybės Galybė”

Judį “Didžioji Pradžia7’ 
Pradės Rodyt 20-tą
Naujausį sovietinį judį “Di

džioji Pradžia“ (The Great 
Beginning) pradės rodyti šį 
trečiadienį, lapkričio 20-tą, 
Miami Playhouse, 6th Ave., 
kanipas 47th St., New Yorko 
mieste.

Šis judis atgaivins prisimi
nimą jau seniau matytų įspū
dingųjų filmų, kaip “Kelias į 
Gyvenimą,“ “čepajev,“ “Vals
tiečiai,“ “Baltiko Deputatas.“ 
Vaidinimas, veikalas ir foto
grafija judyje “Didžioji Pra
džia“ daro jį vertu statyt 
greta anų garsiųjų filmų, taip 
aukštai iškėlusių sovietinių fil
mų įvertinimą.

Užpakalyje šios naujos fil- 
mos įmatoma genijus naujo
sios gentkartės, kuri pastarai
siais laikais yra padarius di
delius šuolius Sovietų studijo
se. Lenfilm studijos, kur ši 
filmą buvo padaryta, visuo
met laikydavo duris atdaro
mis jauniems talentams. Tai 
čionai direktoriai Josef Heį- 
fitz ir Alexander 'Zarkhi ga
vo pirmą progą filmuoti ir di
riguoti 1929 m. Tik prieš 4 
metus jie buvo įstoję studen
tais Leningrado Judžių Meno 
Institute. Jauniems direkto
riam duota gana laiko ir ko- 
■peracijos ir 1930 m. jie jau 
pastatyta atsakomingais atski
ros filmų gamintojų įstaigos 
vedėjais. Po ilgokos praktikos, 
1937 metais jų įstaiga paga
mino judį “Baltic . Deputy.“ 
Tas, ir šis naujasis judis “The 
Great Beginning” pastato tuos 
jaunus direktorius ne vien tik 
Sovietijos, bet ir pasaulinių 
žymiausių direktorių pirmosio
se eilėse. Heifitz dabar yra 
35, o Zarkhi 32 metų.

IŠŠAUKS KARIUOMENĖN 
1,917 NAUJOKU

Robertas Žukauskas 
Vaidina Jonelio rolę komedijoje 

“Kuprotas Oželis” 
“Rudens Smuikai“ ir

Miesto lokalinės clrafto ta
rybos jau gavo savo kvotas, 
po kiek kuri turės pristatyt 
kariuomenėn naujokų. Visame 
mieste turės gauti 1,917 jau
nų vyrų, kurie bus iškviesti 
karinėn tarnybon tarp lapkri
čio 25-tos ir 30-tos.

Drafto a d m i n i s tratorius 
pulk. Arthur V. McDermott 
sako, kad privalomos tarny
bos keliu tiek iššaukti nerei- 
kėsią, kadangi geroką dalį to 
skaičiaus išpildysią liuosno- 
riai.

Daugelis jaunų vyrų žinoda
mi, kad vistiek kada nors rei
kės eiti, stoja liuosnoriais, no
rėdami greičiau atlikti, taipgi 
tikėdamiesi šiokių tokių privi
legijų, kaipo liuosnoriai.

Rado Pamestą Kūdikį
Dviejų dienų amžiaus kūdi

kis - mergaitė lapkričio 12-tą 
rasta valizoj koridoriuje na
mų, 459 W. 22nd St., N. Y. 
Kad neuždustų, valizoj pra
plėšta, skylė. Sykiu rastoj no
toj rašoma:, “Gimė .3 v. po 
piet, lapkričio 10-tą. Ją myliu, 
bet negaliu auklėti.“

Kūdikį nuvežė Šv. Vincento 
ligoninėn. ’

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

“AUŠROS SŪNŪS”
Dr. A. PETRIKĄ '
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.
utį? pll. • '
\ ' t

L-'Of^DAM V. WALMUS
? ' VV DANTŲ GYDYTOJAS

e ’ W05 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. tfOuth 8-1B51

Rytoj Statoma Scenoje 
Drama “Aušros Sūnūs”

šeštadienio vakarą, lapkri
čio 16-tą, prasidės dvidienis 
Jono Valenčio jubilėjinis Dra
mos Meno Festivalas.

Atidarymo vakarą, šešta
dienį, bus suvaidinta Sofijos 
Čiurlionienės keturių veiksmų 
drama “Aušros Sūnūs.“ šiame 
veikale vaidins sekanti akto
riai : Elena šertvytaitė-Willis, 
U. Bagdonienė, S. Lengerdai- 
tė, J. Valentis, J. Kačergius, 
N. Pakalniškis, K. Balčiūnas, 
K. Kriaučiūnas, P. Pakalniš
kis, ir Aidbalsiai.

Ta pati drama ir su tais pa
čiais aktoriais bus pakartota 
ir sekmadienio'vakarą, lapkri
čio 17-tą, taigi,' dramą pama
tyti bus proga ir tiems, kurie 
dėl darbo ar kitų priežasčių 
negalės dalyvauti atidarymo 
vakarą.

Sekmadienio popietį bus 
skirtinga programa, Sietyno 
Choro iš Newarko aktoriai ir 
visas choras suvaidins Čiurlio
nienės vieno, veiksmo muzikalę 
komediją “Kuprotas Oželis,“ 
taipgi antrą veiksmą iš Surgu- 
čevo romano “Rudens Smui
kai“ ir pirmą aktą Tolstojaus 
dramos “Tamsybės Galybė.” 
Pastarajame veikale dalyvau
ja brooklyniečiai aktoriai, 
taipgi ir tūli newarkieciai.

Visiems veikalams režisuo
ja Jonas Valentis, kurio 25 
metų sukakčiai dramos mene 
paminėti ir rengiama šis fes
tivalas.

Visi perstatymai bus Shu
bert Hall, Monroe St. ir How
ard Ave. (prie Gates Ave. 
stoties ant BMT Broadway li
nijos) , Brooklyne.' Įžanga bi
le kuriai iš trijų programų 
vienoda :150č,< 75c, ib'$l. Sėdy
nės visos režbrVuotos.

Pradžia šėštadienį 8 vai. va
karo, sekmadienį pirma pro
grama 4 vai. po piet, o antra 
programia 7:30 vakaro. Publi
ka įspėjama nesivėluoti, ka
dangi rengėjai žada pradėti 
lygiai nurodytu laiku, kaip 
kad būna visuose teatruose.

Radio Prakalbos
žymių autorių, Constancia 

d e la Morą ir Lion Feucht
wanger prakalbos bus girdi
mos iš stoties WNEW lapkri
čio 15-tą, nuo 2 . iki 2:30 po 
piet.

Nutarė Skelbt Streiką 
Ginklų Fabrike

Jei lig šio pirmadienio ne
bus susitarta E. W. Bliss fir
mos su United Electrical, Ra
dio and 'Machine Workers 
Unijos Lokalu 475-tu, ’ tūks
tantis darbininkų iššaukiami 
streikam Taip buvo nutarta 
darbininkų masiniame mitin
ge, įvykusiame Tivoli Hali, 
lapkričio 12-tą.

* F. Columbo, 38 m., su nar
kotikų skleidėjo rekordu, ta
po pašautas stovint ant kam
po 117th St. ir Pleąsant • Avė.

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Prelekcija apie Chiniją '

Chu Tong, Chinijr>p^krav_ 
tininkas, Darb. Mokykloj n, 
E. 13th St., N. Y., du< ’p;e. 
lekciją apie dabartinę Chini 
jos padėtį ir artimiausias per
spektyvas. Įvyks lapkr. i6.ta 
2:30 po rpiet. Įžanga 25c

ŽINIA SKLEIDŽIASI
OLD GOLD dabar prie savo su
dėties pridėjo specialiai importuoto 
tabako, garsaus savo maloniu 
kvapsniu ir turtingesnių skoniu.

PASEKME—žymiai turtingesnis> 
nesnis, skanesnis cigarelas . . . Kvabsni,,. 
Turtingesni Old Golds.

BANDYME po bandymo*, Šim
tai rūkytojų neseniai išmėgino visų 
penkių svarbiausių rūšių cigaretus 
su paslėptais jų vardais ...
IR Koapsniu-Turtingas Old Gold A 
pirmas pasirinkimas milžiniškos daugumos

AR JOS IŠBANDĖTE ŠIĄ NAUJA 
IR PUIKESNĘ SUDĖTĮ? *

Bandymus darė didžiausia 
vartotojų tyrimų 
organizacija Amerikoj

rtLŪ GOVDS
DABAR p. 

. > *s,I»vobA,
Ą VISUR

Artistai irgi Turi Bedu

Vyriausiame New Yorko 
miesto teisme priteista iš lei
dais čiuožinėtojos aktorės So
nia Hennie jos su tėvais at- 
kvietėjui į šią šalį Dennis’ui 
Scanlon sumokėti $77,133.44 
bilą. Atrodytų, kad jis būtų 
atkvietęs kaži iš kur, iš neži

Penktad., Lapkričio 15, 1940
------------ ——earjcnaasmai.. ——-arr

nomo svieto, jei tiek kainavo. 
Bet jie atvažiavo iš Švedijoj. 
Mat, jinai dahar piniguota, 
tad ir “geradėjų” atsirado.

Sveikesnė Savaitė
Pereitą savaitę po mažiau 

susirgo skarlatina ir kokliušu. 
Susirgimų plaučių uždegimu 
ir tymais buvo veik tiek pat, 
kaip pirmesnę savaitę, bet ma
šinomis mušti žmones nepa
gailėta — per savaitę Brook
lyne užmušta 9 žmonės, viso 
šiais metais 224. Nuo visokių 
priežasčių mirė 485. Gimė 
781.

APLANKIUS DRAUGI 
ŠALINAITĘ

Pasispaudus po pažaste glė- 
binį pundą baltųjų, krizente- 
mų, kurias dalis jos simpati- 
kų, laike “Laisvės“ koncerto 
nusprendė jai pasiųsti kaipo 
savo simpatijos išraišką, nus
kubau pas ją. Įėjus į namus, 
tikėjaus šeimininkę rast daug 
stipresne, maniau, kad jau net 
vidutiniai vaikštinės po na
mus, bet pamačiusi jos spėkas 
didžiai nusivyliau. Po įvyku
siai katastrofai, nors sąnarių 
ir nesirado sulaužtų, bet dak
taras sakęs, kad teks gerokai 
lovoj pailsėti, o čion eibės tų 
visokių reikalų - reikalėlių, 
kas ligonę nemažai vargina, 
kad dabar viskas stovi neju
dinamai.

Vargšelė Brone paačiavus 
už gėles pati savim nedaug 
besiskundė, tuojaus mudviejų 
kalba nusviro apie įvykusį di
džiulį “Laisvės” koncertą.

“Netikint į prietarus, tai 
būt buvęs jau tryliktas “Lais
vės” koncertas, kuriame bū
čiau prisidėjus prie išpildymo 
programos, o kas svarbiausiai, 
tai netekau progos išvysti pro
fesoriaus Vytauto Bacevičiaus 
geniališkumo. Jog tokiais vir
tuozais kaip gerbiamas profe
sorius Bacevičius retai mūs 
gyvenime pasitaiko gėrėtis.“

Draugė šalinaitė, kaip ji pa
ti sako, likosi lig laimės iŠ- 
naujo gyvybe apdovanota; nei 
pati nesuprAnta, kaip jie ten 
išliko gyvi tokiai katastrofai 
įvykus, kur abidvi mašinos bu
vo sudaužytos į gabalus, o jo
se važiavusieji potam nejautė 
nei skausmo nei trenksmo, tik 
aplinkui visur jautės kurtumą, 
sako: “Norėjau pasilenkt pa
matyt savo kruviną koją, bet 
pasilenkus atsitiest negalėjau; 
norėjosi užsimaut sale gulintį 
batelį, bet rankos nebuvo ga
lima ištiesti.” Iš karto buvo 
manoma, kad po gero poilsio 
bent ilgesniam laikui bus ga
lima lova apleisti, bet išėjo 
priešingai. Dabar draugė Bro
nė tik rūpinasi, kad kaip nors 
galėtų dalyvauti Jono Valen
čio ruošiamame jubilėjuje, ku
ris įvyks ateinantį šeštadienį 
ir sekmadienį, Shubert Hali.

Pasidairius po šalinaitės 
erdvingą studiją, didysis pia
nas su ugninių rožių puošnia 
vaza ant jo, lig ir liūdi savo 
darbščios šeimininkės. Jos ma
žosios ir paaugusios studentės, 
kurios kasdieną atvykdavo 

i tęsti pamokas, turėjo per
traukti savo intensyvį darbą 
savaitei kitai. Studentės, reikš
damos gilią simpatiją, jos su
nešė daug įvairių gėlių, pa
darydamos savo mylimos mo
kytojos studiją lig pavasaris 
Lietuvoje darbščios mergelės 
gojalį, iškaišant jį rinktiniais 
žiedais. Draugė.

REIKALAVIMAI
• Reikalinga viduramžė moteris at
likti pareigas prie lengvo namų dar
bo. Taipgi prižiūrėti senyvą mote
riškę. Dėl daugiau informacijų 
skambinkite: Virginia 9-4399.

(270-272)

Nepaprastas Palengvinimas 
ReumatHkų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su

• Pain-Expelleriu, gis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

IBS




