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

Gruodžio 7 dienos “Ameri
kos Lietuvyje” korespondenčių 
joje iš So. Bostono skaitau se 
karną;

“S.L.A. prezidentas Bago- 
čius diskusuodamas Lietuvos 
klausimu su tulu ilgu komu
nistu Kazlausku, viešai prie' 
liūdininkų pareiškė: “Jeigu 
tau Kazlauskai taip patinka 
Stalino rojus Lietuvoje tai va
žiuok! Aš prie liūdininkų pri
žadu tau išpirkti . laivokartę. 
Jeigu dar daugiau atsiras kan
didatų tai aš (Bagočius) ir 
tiems išpirksiu , laivokartes.”

Toliau- Bagočius prižadėjęs 
parduoti tam reikalui savoj 
paskutines kelines.
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Anglai Užmušė bei 
Suėmė-15 Tūkstan

čių Italų Egipte

EXTRA!

> Cairo, Egiptas. — Anglai glai per dykumos ’smėlius 
,/ atkirsdami ir užimdami Sidi 

Barrani, stipriausią italų 
punktą Egipte, užmušė bei

Bagočiaus -kelinių niekas nė- j nelaisvę paėmė 15 tūkstan
čių italų karių ir pagrobė 
didelius daugius priešo ka-

ims. Neigi jis turėtų 
siems siūlyti, nes ju 
binga būtų lietuviu u 
gočių
Broadway be kelinių.

gu uuuų tautai oi.- nuoH tank §arvuotų au.
cių paleisti So. Bostonė ant . . . . ,tnmnhihn iv» ivoivni įritutomobilių ir įvairių kitų 

reikmenų. — Sidi Barrani
Svarbu mums štai kas: išstovi pajūryje už 70 mylių 

kur taip staiga p. Bagočius J 
praturtėjo ? ~ _

Argi ne geriau Bagočius p r.- cįueme ir tris italų genero- 
darytų, jeigu vietoje laivokar- 
tęs kitiems pirkinėti, truputį i 
pasigailėtų SLA narių ir ma
žiau imtų iš Susivienijimo už riuomenė, 
keliones ir sugaištis? Buablia. !

puo Libijos, italų kolonijos. 
Šiuo žygiu anglai, be kitko,

' Mechanizuota anglų ka- 
veikdama nuo

bijos rubežiaus, dabar veja
Darbininkas (gruodžio 10 į^ius toliau į vakarus lin- 
VI anai a • “Ar ‘Tnrvhn T.u>-' - rei.) klausia: “Ar ‘Tarybų Lie

tuva’ nemalonėtų atsakyti, 
kam toji smetoniškoji gauja 
rengėsi savo kraštą išduoti?” 

šį sykį mes galime “Darbi
ninko” redaktoriui lengvai pa
tarnauti. Smetoniškoji 
rengėsi Lietuvą išduoti 
parduoti Hitleriui.

Labai gaila, kad “D.” re
daktorius šitos tiesos iki šie 1 
nežinojo. Gal todėl jis taip 
rūstavo ant Lietuvos žmonių,* 
kada jie tą smetoniškąją gau
ją pasiuntė ten, kur pipirai 
auga.

gauja 
arba

Pono Budrio buvęs atašė 
(padėjėjas) A. Simutis nuta
rė apsidirbti su komunizmu. Ir 
prakaituoja vyras. Į žnjogaus, 
o ypač į lietuvio, kraują ir

galėtų atkirst Italijos karo 
jėgas Sidi Barrani; taigi jie 
buvo netikėtai anglii už
klupti. . .

Į pietus nuo Sidi Barrani 
ir kai kur kitur toje Egipto 
srityje italai dar despera
tiškai ginasi, nors ir būda
mi anglų apsupti.

Anglai nušovė 10 italų or
laivių ir iš oro bombardavo 
italų kariuomenės sutelki
mus ir jų orlaivių stovyklas 
Egipte ir Libijoj.

Italų Pranešimas:
Roma. — Italų komanda 

kuo greičiausiai siunčia tre
kais ir orlaiviais pastiprini
mus saviškiams Egipte 
prieš anglus. Dar šėlsta 
žiaurios kautynės tarp ita-

kon Libijos.
Sumišę italai betvarkiai 

bėgą atgal. Anglai ir su jais 
išvien veikiantieji “laisvieji lų ir anglų Sidi Barrani 
francūzai” čia kovoja po srityje. Italai pripažįsta, 
komanda anglų generolo kad anglai ten užmušė ir 
Wavellio. italų generolą Pietro Malet-

Italai nesitikėjo, kad an- ti.

Jeigu Amerika Stipriau Nerems Angliją Pini
gais ir Laivais, tai Vokiečiai Gal Sumuš

Angliją, Kaip Pareiškė Anglą Ambasadorius
Baltimore, Md. — Anglų 

ambasados narys N. Butler 
perskaitė pareiškimą Angli- 

ambasadoriaus lordokaulus kapitalistinės sąvokos { . v. . . .
esančios taip įstrigę, jog kc- Lothiano, suvažiavimui Am- 
munizmas niekados jų negp- 
lėsiąs išrauti.

Taip posmuoja p. Simutis 
Tysliavos “Lietuvoje” už lap
kričio mėnesį.

Visa bėda tik tame, kad Si
mučio filozofija paremta vej i 
ir jo troškimais,’© ne tikrove. 
Štai ką jis sako apie naująją 
Lietuvą: “Visa ši naujoji sis
tema sugriaus tai, ką Lietuva 
sunkiu darbu sukūrė per 20 
nepriklausomybės metų. Ga
myba jau dabar vieton kilus 
pradėjo kristi.”

To, matyt, trokšta Simutis. 
Bet ką sako tikrovė, gryni 
faktai ? Tikrovė sako, kad 
Lietuvos gamyba tuojau paki
lo po Smetonos režimo nuvei- 
timo ir sistematiškai tolian 
kyla.

Štai tik keletas skaičių: 
Lapkričio 2 d. “Komjaunimo 
Tiesoj” liejyklos “Neris’į ko
respondentas rašo: “Dabar at- 
liejame beveik 100 nuoš. dau 
giau.”

“Komjaunimo Tiesa” (spa
lių 26 d.) praneša iš Šiaulių 
“Bato” fabriko: “Kurpių sky
rius darbo našumą pakėlė apie 
20 nuoš.... štancavimo sky
rius pakėlė darbo našumą 30 
nuoš.... Kitas ‘Bato’ siuvimo 
skyrius darbo našumą pakėlė 
50 nuoš.. .. ” Ir taip toliau.

Gurno apdirbimo “Inkaro” 
darbininkės praneša: “Seniau 
per dieną vos pagamindavom 
po 800 kaliošų, o dabar paga
miname po 1,000” 
Tiesa,” spalių 30).

Arba toj’ pačioje 
soje” praneša, kad
brikas No. 1 gamyba pakėlė 
191 nuoš. f

erikos Farmerių Biurų Są
jungos gruod. 11 d., o tame 
pareiškime lordas Lothian 
rašo:

*

“Paskutiniu laiku vokie
čiai sunaikino baisiai daug 
ąnglų laivų; tik per vieną 
savaitę jie nuskandino apie 
200 tūkstančių tonų mūsų 
ir bepusiškų laivų... Ar 
Anglija laimės karą, tai da
bar žymia dalim priklauso 
nuo to, kiek daugiau gaus 
iš Jungtinių Valstijų pagal
bos orlaiviais, ginklais, ir 
amunicija, prekiniais ir ka
ro laivais ir finansais, o 
tuos dalykus svarsto mūsų 
ir jūsų iždų ministerijos..: 
Linija Anglijos karinių lai
vų, saugojančių prekinius 
anglų laivus, dabar jau bai
siai skysta.

“Jūsų (Amerikos) saugu-

mas lygiai, kaip ir mūsų 
saugumas, priklauso nuo 
Anglijos laimėjimo prieš 
vokiečius.”

Pats ambasadorius Lo
thian. tuo tarpu “sirgulia
vo,” todėl jis įpareigojo sa
vo pagalbininką Butlerį 
perskaityt jo pareiškimą 
Amerikos farmeriams.

MIRĖ ANGLŲ AMBASA
DORIUS LOTHIAN

šiuos žodžius berašant, 
“Laisvė” gavo telegramą iš 
Washington©, kad mirė An
glijos ambasadorius Ameri
kai, lordas Lothian. Jis bu
vo 58 metų amžiaus.

ORAS. — Būsią sniego ar 
lietaus.

(“Kom

“K. Tie- 
lakų Fa

“Elta” praneša iš Tąuragės, 
kad ten plento darbininkai 
darbo našumą pajsėlė “beveik 
visu 100 nuoš.”

O štai Vilniaus tabako fa
brikas: per birželio mėnesį pa
gamino 13 milionų. papirosų, 
per liepos ir.,rugpjūčio mėne
sius jau pagamino po 18 mil., 
per rugsėjo mėnesį pagamino 
22,500,000 papirosų!

Arba ętąi degtukų, fabrikas: 
“pirmiau ,f, pagamindavo per 
dieną 28L degtukų dėžes, o po 
nacionalizavimo' jau pagamina 
po 34 dėžes.”,

Tai ku?'čia tas Lietuvos ga
mybos kritimas? Aišku, jog 
čia krinta ne Lietuvos gamy
ba, bet p. Simučio viltis.

ANGLAI PAĖMĖ 20,000 
ITALŲ Į NELAISVĘ 
Anglų Pranešimas:

London, gruod. 12. — Sidi 
Barrani jsyityje, Egipte, an
glai paėmė į nelaisvę 20 tūk
stančių italų kariuomenes. 
Anglijos mihisteris pirmi
ninkas Winston Churchill 
sako: “Nesistebėčiau, jeigu 
mūsiškiai paimtų didesnę 
pusę trijų Italijos divizijų 
tenai.”—Italų armijos divi
zija yra apie 14 tūkstančių 
kareivių.

AMER. KONGRESAS SVARS
TYS PASKOLAS ANGLIJAI
Washington, gruod. 12 — 

Iš patikimų valdiškų šalti
nių pranešama, kad prezi
dentas Rooseveltas paves 
šalies kongresui po naujų 
metų spręst klausimą: ar 
duot Anglijai karinių pas
kolų ir daugiau prekinių bet 
karinių Amerikos laivų, ir 
ar šios šalies karo laivais 
lydėt anglų prekinius lai
vus, grįžtančius namo su 
reikmenimis iš Amerikos?

Vie

VOKIEČIU SUBMARINE SU 
NAIKINO 4 ANGLU LAIVUS

Vokiečiai Praneša: , 
Berlin, gruod. 12. ;

na s vokiečių submarinas nu
skandino keturis prekinius 
Anglijos laivus, viso 30 
tūkstančių tonų įtalpos, ne 
žiūrint, kad tuos laivus ly
dėjo. kariniai anglų laivai.

VOKIEČIAI VĖL PLEŠKINO 
ANGLU DIDMIESTI
Anglai Praneša:

London/ gruodžio 12. — 
Naktį ir iš ryto vokiečių or
laiviai iš naujo naikino an
glų pramonės didmiestį Bir • 
minghamą gaisrinėmis ir 
sprogstančiomis bombomis. 
Vokiečių bombos, be kitko, 
suardė keturias anglų slėp
tuves ir užmušė jose tam 
tikrą skaičių žmonių.

Roma, gruod. 12. — Ita
lai’ sako, kad jie atėmė iš 
graikų kai kurias, pozicijas 
šiauriniame Albanijos fron
te.
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Anglija Susilauks "Politinių 
Šturmų,” kaip Įspėja Anglų 
Komunistų Partijos Vadas

Glasgow, Anglija. — An-į ko skaitlingi susirinkimai 
glų darbo žmonės didžiame prisiruošt į Liaudies Suva- 
Liaudiėš Suvažiavime Man- žiavimą. Tuose susirinki- 
chesteryje sausio 12 d. po muose dalyvavo daugelis 
naujų metų dar pirmą kar- šimtų delegatų nuo darbo 
tą pilnai pareikš savo rei- unijų, Darbo Partijos kuo- 
kalavimus — užtikrint to- pų, kooperatyvų, profesio- 
kias algas, kuriomis galima nalų organizacijų, savišal- 
būtų pragyvent; įrengt sau- pos draugijų ir kt.
gias slėptuves apsaugainuo'ImperiaIistų Karas _ AIkis 

Darbo žmonėms ir Fašizmo
Pavojus

Dutt’as pareiškė:
“Tik penkios savaitės te

lieka iki Liaudies Suvažia
vimo. Kapitalistų laikraščiai 
ir Darbo Partijos pildanty- 

rys Anglų Koįriunistų Par- sis komitetas jau pradėjo 
tijos Centro Komiteto. I užsipuldinėt šį Suvažiavi- 

Tą suvažiavimą šaukia tai įrodymas, kad vis 
Žmonių Budėjimo Komite- daugiau žmonių remia tą 
tas, kurio pirmininkas yra Suvažiavimą. Jau dabar aiš- 
žymus advokatas ir Angli- ku, jog. Suvažiavimas įvyks 
jos seimo atstovas "D. N. tokiose sąlygose, kur pakyla 
Pritt, pirmiau buvęs vienas ekonominės ir politinės au- 
iš Darbo Partijos vadų.

Jau lapkričio mėnesį dau
gelyje Anglijos miestų įvy- parodo, jog tai yra imperi-

vokiečių oro bombų; išlai
kyt pilietines laisves ir de
mokratines teises, 
Liaudies Valdžią ir baigt 
imperialistinį karą, šitaip 
perstatė Liaudies Suvažia
vimo reikšmę R. Palme
Dutt’as, vadovaujantis na-

įkurt

droš.
“Karas kas kartą aiškiau

Žuvo 2Q5 Žydai Palesti-Caribbean Jūra Taps 
nos Prieplaukoje Per Amerikos Ežeru,, Sako

Anglijos Kaičią
London. — Kai neseniai 

susprogo laivas “Patria” 
Haifoj, Palestinos prieplau
koj, 55 iš žydų pabėgėlių 
buvusių tame laive liko už
mušti bei prigėrė, o 150 “ne
žinia kaip dingo” (supran
tama, jog žuvo). Šitaip ofi
cialiai pranešta Anglijos 
seimui gruod. 11 d.

Laivas buvo atgabenęs 
1,700 žydų pabėgėlių, dau
giausia iš Rumunijos, Če- 
chijos, Vengrijos'ir Vokie
tijos. Jie plaukė prieglau
dos j ieškoti Palestinoj, An
glijos valdomoj “žydų že
mėj.” Bet anglų valdžia ne
priėmė pabėgėlių į Palesti
ną ir tol juos laikė laive, 
kol jis kažin kodėl eksplo- 
davo. ’

Meisteris Knox
-—-----

Miami, Florida. — “Nau
jos stovyklos amerikiniams 
karo laivams ir orlaiviams, 
kurias mes gavome iš'An
glijos (salose) pavers Cari- 
bbeano Jūrą į Amerikos 
ežerą”, sakė Jungtinių Val
stijų laivyno ministeris 
Frank Knox, sugrįžęs iš tų 
vietų apžvelgimo, gruod. 11 
dieną.

Maskva, gruod. 12. — So
vietų raudonarmiečiai nuko 
ve vieną, sužeidė du ir paė 
mė į nelaisvę 23 iš ginkluo
tų vienos svetimos šalies 
vyrų, kurie buvo per sieną 
įsiveržę į Sovietų žemę. Vie
nas Sovietų pasieninis ka
rys sužeistas.

AMERIKOS ŽM0NIU 'VIENYBE<SAL1A1 GINTI TURI BŪT PAREMTA DARBO 
MINIU REIKALAIS, SAKO CIO UNIJŲ PIRMININKAS PH. MURRAY

jų karas dėl viešpatavimo 
pasaulyje; jog jis vedamas 
rankomis draftuotų ir pa
vergtų tautų iš tolimų že
mės Įtampų, kuomet tuo pa
čiu laiku žmonės čia namie 
kenčia alkį, šaltį ir ligas.

“Nelygybė tarp klasių 
yra begaliniai didelė. Pelna- 
grobiai kuopia sau aukš
čiausius, rekordinius pelnus. 
Ofensyva varoma prieš de
mokratiją Indijoj ir viuoj 
Anglijos imperijoj. Rengia
masi Įvest fašizmas namie. 
Mūsų šalis užstatoma ant 
morgičių Wall Stryto milio- 
nieriams.

“Anglų buržuazija tikrai 
persigandus — jinai mato, 
kokių vaisių duoda karas 
ore, laivų skandinimas sub- 
marinais, smukimas ir kri- 
kimas fabrittif gamybos ir 
vis augantieji išmokėjimai 
Amerikai; o tai matydama, 
anglų buržuazija ruošiasi 
daryt milžinišką užpuolimą 
ant žmonių pragyvenimo.

“Dabar šaukiama Angli
joj per prievartą sustatyt 
darbininkus į paskirtus jiem 
darbus. Bet pramonės dar
bininkai priešinasi, pyksta 
ir reikalauja pridėt algų. 
Buvo uždrausti streikai, bet 
nežiūrint to, padidėjo strei
kų skaičius. Sykiu ir visų 
kitų sluoksnių žmonės ne
pasitenkinę, kad jų gyveni/ 
mas ardomas, kad reikme
nys brangsta, kad trūksta 
reikmenų ir kad nėra ap
saugos nuo užpuolimų iš 
oro.

“Jau dabartiniai ženklai 
rodo, jog ateinančiais me
tais bus labai sunkus pra
gyvenimas ir kad išsivystys 
didžiulė klasių kova darba
vietėse.

“Tai šitokiose sąlygose 
teks Liaudies Suvažiavimui 
atsakomybė — suvienyt ir 
vadovaut darbo žmonių ju
dėjimą už jų reikalus, už 
pragyvenimą, už apsigyni
mą, už demokratiją, už ša
lies ūkio atsteigimą per 
Liaudies Valdžios įkūrimą, 
už taiką ir už draugišku
mą su Sovietų Sąjunga. x

“Anglijos Komunistų 
Partija atvirai skelbia, jog 
tik darbo klasės diktatūra, 
tiktai Sovietų valdžia An

įstatyt bedarbius o. į darbą.
Dabar girdime apie reika

lą tautinės visų vienybės 
Amerikoje, priminė Mur
ray, bet

“Tikrasis klausimas yra: 
Keno tai būtų vienybe? Kai 
kurie žmonės šioje šzalyje 
reikalauja tautinės vieny
bės, bet jie dalyvautų tik 
tokioj vienybėj, kuri jiem 
patinka. Į visokią kitos rū
šies vienybę jie žiūri su pa
nieka ir nusikreipia nuo jos.

“Tikroji tautos vienybe 
galima tik tokiomis sąlygo-

Baltimore, Md. — Is dau
gelio bilionų dolerių, kurie 
dabar išleidžiami 'Ameri
kai- ginkluot, “gali pasinau
dot raketieriai ir sykiu pa- 
blogint mums gyvenimą,” 
kaip pareiškė Philipas Mur
ray, CIO unijų generalis 
pirmininkas. Taip jis kalbė
jo gruod. 11 d. suvažiavime 
Amerikos Farmerių Biurų 
Sąjungos.

Kalbėtojas pakartojo CIO 
atsišaukimą į prezidentą 
Rooseveltą — sušaukt ben
drą konferenciją farmerių, 
darbininkų, bankininkų ir> 
biznierių vadų ir sykiu ap- mis, kuriąs patenkintų rei- 
svarstyt ir nuspręst,' ko-kalus ir išreikštų įsitikini- 
kiais būdais galima > būtų mus didžios daugumos mūn

sų žmonių. Kitokia tautinė ninkai laimėjo per,paskuti- gli j o j, tepajėgs galutinai iš- 
vienybe yra apgavystė ir tu- nius aštuonis metus.
ri savyje prievartos dai
gus.” *

Suteikt bedarbiams dar
bus, to reikalauja “pažangi 
ir gyvą demokratija;” ki
taip gi, jai “gręsia dideli pa
vojai”, pąreiškė CIO pirmi
ninkas Murray.

Kas liečia šalies gynimą, 
tai CIO- įš naujo pasižada 
bendradarbiaut šiame rei
kale ir “pilnai atlikt mūsų 
pareigas, didžiausiai Jung
tinių Valstijų naudai,” sa
kė jis, bet pabrėžė, kad turi 
būt apsaugoti ir išlaikyti tie 
pagerinimai, kuriuos darbL ninkas Murray.

spręst klausimus, su kuriais 
susiduria šio krašto žmo
nės. Bet Komunistų Parti
ja remia dabartinę kovų už 

Murray nurodė, jog ka- Liaudies Valdžią Anglijoj ir 
ras užkerta išvežimą Ame- už Liaudies Taiką, nes ta- 
rikos farmų produktų par- tai yra milžiniškas žingsnis 
duot į (vairias užsienių rin- pirmyn linkui darbo klases 
kas; bet jeigu milionai be- laimėjimo ir socializmo.’1 
darbių būtų aprūpinti dar
bais • ir jeigu dirbantieji 
gautų tinkamas algas, tai šoferis tarnautojas, J. Spell, 
jie Amerikoj išpirktų dau: areštuotas, prisipažino, kad 
gius farmų produktų, štai jis pagrobė, tris kartus išža- 
kodėl pačių farmerių nau- gė savo ponią Eleanorą 
da reikalauja, kąd jie beri- Strubingienę ir paskui ją į 
dradarbiautų., su darbinin- vandenį įmetė; bet po to ji- 
kais. kaip sakė CIO pirmi- nai išlino i krantą. Jis tain.

Bendras Farmerių ir Dar-, 
bininkų Reikalas

GREENWICH, Conn. —

kais, kaip sakė CIO pirmi- nai išlipo į krantą. Jis tau 
gi reikalavęs $5,000 iš jos.
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paversta griuvėsių krūvomis.
Mes jau nė kartą sakėme, kad šį, ant

rąjį imperialistinį karą pradėjo imperia- 
Jištai, bet jis teks užbaigti liaudžiai, dar
bo žmonėms, šis Anglijos darbo žmonių 
pasimojimas kaip tik ir rodo, kad to 
krašto liaudis prie to ruošiasi.

Nereikia nei sakyti, kad nemažesnis 
judėjimas už taiką yra pačioje Vokietijo
je, tik jis kol kas yra pagrindinis,^nepa
sirodo viešai.

Penkta#., Gruodžio 13, 1940

HMM

Laiškas Nuo Drąsaus Kovotojo
Šiomis dienomis gavome sekamą iš ta

rybų Lietuvos laišką:
Kaunas, 19-XL40 m. 

“Brangūs Draugai Laisviečiai!
“Aš jau Tėvynėje ir iš čia siunčiu vi

sam Jūsų ‘Laisvės’ štabui širdingus svei
kinimus. Gurs logerį Francijoj apleidau 
(t. y. pabėgau) š. m. kovo mėn. 13 d. ir 
nuo tada prasidėjo mano kelionė į Lie
tuvą. Teko šį tą pergyventi, šiek tiek 
pavargti, bet tikslas pasiektas. 23 d. spa
lių mėn. įžengiau į mūsų laisvos Sovieti
nės Tėvynės žemę.

“Jūs galit suprast, draugai, kad aš 
dabar jaučiuosiu laimingas,—laiminges
nis už tuos draugus, kurie pasiliko lo- 
geryje laukti legališko parvažiavimo. 
Jie, kiek žinau, jau dabar taip pat So
vietų piliečiai, francūzai gerai su jais 
elgiasi, bet kuomet jie galės parvykti, tai 
sunku pasakyt. Aplinkui liepsnoja karas 
ir kelio turbūt nėra...

“Prie progos, draugai, parašysiu žinu
čių Jūsų laikraščiui iš mūsų naujo So
vietinės (tarybų) Lietuvos gyvenimo. 
Tik perspėju, kad mažai laiko turime, 
daug darbo, tad daug ko iš manęs ne
sitikėkite. *J

“Linkiu Jums, draugai, viso geriausio!
“Albinas Kynas.”

Kas gi tasai Albinas Kynas? Gal tūli 
skaitytojai atsimena jo odisėją, bet tur
būt nevisi. Drg. Kynas kadaise gyveno 
Brazilijoj. Jis ten buvo geras veikėjas 
darbininkų judėjime, todėl reakcinė Bra
zilijos valdžia jį nutarė išdeportuoti sme- 
toniškon Lietuvon. Tuo metu Ispanijoj 
prasidėjo karas tarp demokratijos ir fa
šizmo. Kai laivas, kuriuo Kynas buvo de
portuojamas, sustojo Franci jos uoste, tai 
Kynas iš jo pabėgo ir nuvyko į Ispaniją. 
Ten jis pavyzdingai kovojo. Kai fašiz
mui pavyko kova prieš demokratiją lai
mėti, tuomet Kynas ir kiti kovotojai per
ėjo į Franciją, kur juos “demokratinė” 
Francijos valdžia uždarė į koncentraci
jos stovyklą ir laikė, kaip gyvulius. Bet 
ir iš ten d. Kynui pavyko pasprukti. Na, 
ir dėka tam, jis šiandien jau gyvena ta
rybų Lietuvoj!

Ar gi tai neįdomi kovotojo už demo
kratiją ir darbininkų klasės reikalus ke
lionė?!

Lietuvoje drg. Kynas buvo šiltai priim
tas ir ten jis buvo tuojau pastatytas prie 
'darbo. Na, o jo žmona ir dukrelė dar vis 
tebegyvena Brazilijoj.

Oklahoma j
Šiomis dienomis Oklahomoj buvo nu- 

smerktas 10 metų kalėti ir $5,000 pinigi
nės pabaudos užsimokėti Alan Shaw, 22 
metų amžiaus komunistas. Šis jaunas vy
ras yra gerai pralavintas, baigęs Brook
lyn© kolegiją. Jis įstojo į Komunistų 
Partiją ir buvo paminėtojo miesto Ko
munistų Partijos sekretoriumi.

Prieš kiek laiko toj pačioj valstijoj 
buvo nusmerktas 10 metų kalėti kitas 
komunistų darbuotojas—partijos šekre- 
torius, Robert Wood. Bet pastarąjį Tarp
tautinis Darbininkų Apsigynimas išlais
vino, uždėjęs $5,000 belą: Wood apeliavo 
į aukštesnį teismą.

Už kągi šitie du vyrai yra nusmerkti 
10 metų kalėti? Už tai, kad jie buvo 
Komunistų Partijos veikėjai. Ar jie, bū
dami komunistais, ką nors blogo padarė? 
Ne! Ar partija padarė ten ką nors blogo 
visuomenei? Ne!

Jie buvo nusmerkti pasiremiant t. v. 
kriminalinio sindikalizmo įstatymu, ku
ris toje valstijoje buvo senai priimtas.

Bet ar Komunistų Partijai galima pri
mesti kriminalinį sindikalizmą? Aišku, 
ne! t

Taigi šis nusmerkimas yra padarytas 
tik tam, kad toje valstijoje užduoti smū
gį Komunistų Partijai. Jis padarytas 
tam, kad šiuo metu, kai mūsų kraštas 
stumiamas į karo gaisrą, nebūtų orga
nizuotos jėgos, kuri prieš tai kovotų.

Ar šitokiu būdu galima būtų išnaikin
ti Komunistų Partiją? Ne. Istorija ki
tuose kraštuose ir Amerikoje' parodė, kad 
jokios valdžios represijos komunistų iš
naikinti negali. Tatai mes jau esame ma
tę. Tuomi esame įsitikinę.

Šis puolimas, šitie teismai' Oklahomoje 
ir kitur parodo vieną: valdančioji klasė 
ruošiasi aršiau pulti visą darbininkų kla
sę, visus darbo žmones. Kad tą padaryti, 
ji pirmiausiai puola komunistus, kaipo 
darbininkų klasės priešakinį būrį. Pa
našiai visuomet ir visur būdavo. Bus ir 
čia.

Todėl Amerikos darbininkai privalo 
juo labiau susirūpinti ir prieš tokius val
dančiosios klasės žygius, prieš reakciją 
turi kovoti.

.. . i —

Brolių Rimšų Laiškai
Greitu laiku “Laisvėje” tilps brolių 

Rimšų (Juozo ir Jurgio) laiškai, rašyti 
dr. A. Petrikai. Broliai Rimšai yra lietu
viams gerai žinomo dailininko Petro 
Rimšos broliai, ūkininkai* Laiškai labai 
•įdomūs. Patariame skaitytojams jų ne
praleisti neperskaičius.

Įžengus į 8-tą X!

Sausio 12 d. Anglijoj
Ameriką pasiekė Anglijos darbo žmo

nių pareiškimas, išleistas Anglijos dar
bo žmonėms, šaukiąs juos dalyvauti Bri
tanijos Liaudies Suvažiavime. Suvažiavi
mas šaukiamas sausio mėn. 12 d., 1941. 
Jį Šaukia 500 žmonių, atstovaujančių 
darbo unijas ir kitokias darbo žmonių 
organizacijas. \

Suvažiavimo tikslas: įkurti Liaudies 
valdžią, kuri darbuotųsi taikai. Atsišau
kimas nurodo, kad esamoji Anglijos vai- 
džia yra ne liaudies valdžia, bet jos prie
šų. Už jos nugaros stovi visoki nenau- 

liai, Municho pardavystės užgyrėjai, 
Hitlerio* stiprintojai ir ginkluotojai. At
sišaukimas sako, Anglijos liaudis ilgiau 

negali tokios padėties toleruoti, kokia
Midien toje šalyje viešpatauja. Jie. tu- 

ri sudaryti liaudies valdžią, jie turi ko
voti už taiką. . cj-

Suvažiavimas įvyks tuomet, kai daū-?* 
guma Anglijos miestų1 gal būt jau1 bus f

Didžiausias SLA Kenkėjas Yra 
Jurgelionis

“Vilnis” rašo:
“ ‘Tėvynės’ Nr. 49 F. J. Bagočius, SLA 

prezidentas, primena, kad—
“ ‘Trečiasis Pažangos vajus dar nėra 

pilnai įsisiūbavęs, nors jau turime suvirš 
100 užsiregistravusių organizatorių’...

“ ‘Kadangi artinasi Kalėdos, kurios dėl 
įsigyvenusių papročių užima atydą ir lai
ką jaunų taip ir senų, prieš Kalėdas mes 
didelių pasekmių iš vajaus nelaukiame, 
Nors vajus jau yra galėję nuo spalio 1 
dienos šių metų, bet daba? daugiausiai 
vis teber dar prisirengimo stadijoje ..’

“Tai matot! Jau du ir pusė mėnesio 
praslinko, kaip SLA'veda vajų, o vajus 
dar vis ‘prisirengimo stadijoj.’ Vežimas 
atsisako važiuot, nes nėra kas veža.

“Ligi šiol ‘Tėvynė’ nei nepaskelbė, kiek 
jie tame vajuj gavo naujų narių. Kągi 
ir skelbsi, kad nėra kas skelbti. O kiek 
jie gavo narių pereituose vajuose, tai se
kretoriaus Viniko liudijimu, didesnė pu
sė jų išbėgiojo. Apie p. Viniko nusivyli
mų savo laiku buvo rašyta ‘Sandaroje’ 
ir ‘Vilnis’ ją citavo.
' “Aky vaizdo j e tos liūdnos padėties toje 
organizacijoje kągi daro patėhtuotas fra- 
temalizmo ekspertas p. Jurgelionis?

Po apsisukimui 70 kartų ra
to, antrai savaitei bėgant, pa- 
sibrėžiaU išbandyti savo spė
kas; ar aš esu kiek nors tin
kamas liaudies visuomeniniam 
patarnavimui. Buvo tai sek
madienio rytas, pirmoji gruo
džio diena, kurią aš pasirin
kau išpraktikuoti, sulig linkė
jimų mano brangiųjų draugų 
ant 70-tinių sukaktuvių.

Lapkričio paskutinė, kurioj 
aš rengiausi prie planų pirmo
sios gruodžio, labai buvo ne
palanki. Vidutiniai šalveno, 
sniegės lakstė, į vakarą ir ge
rokai snigo; oras išrodė į pri
siartinančią žiemą. Jis buvo 
jaukus tiktai daliai žmonijos, 
kuri susirinkus į būrelius lai
kė už virvučių savo rogeles, 
kad su jomis teks smagiai pa
važinėti į pakalnę. Tai di
džiausias romansas kūdikys
tės. Aš ir tą atsiminiau!

Tai buvo šeštadienio vaka
ras. Tinkamai išsiprausiau ir 
ankstokai atsiguliau, kad ry
tojaus sulaukęs būčiau sma
gus prie pasibrėžto tikslo. O 
koks gi svarbiausias tikslas 
šiame momente ? Argi dar rei
kėtų aiškinti? Rodos, visiems 
žinoma, tai vajus mūsų dien
raščių “Laisvės” ir “Vilnies.” 
Nereikia pamiršti ir ALDLD 
jubiliejinio vajaus! Tai mūsų 
proletarinio judėjimo univer
sitetas, kaipo brangiausia 
įstaiga. Mes žengiam pirmyn!

Sekmadienio Rytas> 1-ma 
Gruodžio

Atsikeliu anksti, da pirma 
5-tos valandos, šalčio nesijau
čia, ir takai, kurie buvo iš va
karo nubaltyti, tamsūs* lyg nu
plauti keno, ir da nenudžiūvę. 
Išeinu iš grįčios į lauką, 
druoklena. Na, manau sau, 
nelabai gerai, iš viršaus drėg*- 
na, o kelias gana sliduš. Gal 
ir netaip bus smagu sustingu
sias kojas tvarkyt! Bet nerei
kia pasiduot tokiam baugini
mui !

Pavalgius pusrytį, tbuputį 
apsišvarinus, pradėjau rengtis 
į kelionę. O mano 
mydama iš šalies, 
tinkamas pastabas, 
dagiau išrodyčiau 
Ir tas nestebėtina,
žiąją lytį švara prigimtis.

Išleido mane apie 9-tą va
landą ryto. Tik keletas žings
nių nuo bakūžės ir jau kelias 
ledu nuklotas. Bet aš nekrei
piau daug domės į slidumo pa
vojų, žengiau vienodu tempu, 
kaip paprastai, ir už 15 mi- 
nutų jau buvau Mihęrsvillėj.

Pirma mano stotis buvo tai

drauge te
daro tam 
kad man- 
švečiuose. 
Pas gra-

dienraščio 
nesmagu. Ir 
pasikalbėję

buvo susto-

kad lengviau suktųsi “Laisvę’ 
spausdinant. Ir 50c į fondą 
Ispanijos kovotojams, kurie 
da randasi koncentracijose. 
Jie kovojo už demokratiją, už 
visos žmonijos laisvę, mes jų 
negalime užmiršti.” Prie tam, 
dadėjo, “kodėl pas mumis mi- 
nersvilliečius taip apsnūdęs 
aukų rinkimas tokiems svar
biems reikalams? Tai didelis 
apsileidimas, net gėda ir pri
siminti! Mūs progresyvės or
ganizacijos turėtų tuom dau
giau rūpintis. .

Aš pasiaiškinau, kad mes 
nusenę, viską negalim atlikti, 
o jaunesni sutingę — apsilei
dę. Net ir gėda prisiminti to
kias garbingas .užduotis, kaip 
jos šiandien atšalusiai vykdo
mos.

i!;-» ........... 1. j *1" , '"sasaea

Kaip^nebūtų, bet aš savo žo
dį tariu, kad senelis Jurgis 
Kupčinskas ir jo moteris pil
nai yra užsitarnavę visuome
nės pagerbimo. Daug metų
nuo jaunystės išdirbęs anglies 
kasyklose labai prie sunkių 
aplinkybių, kenksmingų svei
katai, per tūlą laiką laikė ta
verną, darbininkai nuo jo ne
buvo atšalę, pavyko praturtė
ti. šiandien baigdamas septin
tą dešimtį metų, mintimis se
ka pasaulinį progresą, stovi 
sU progresuojančiais darbinin
kais ir savo aukomis visuo
met paremia svarbiausius už
davinius. Jo žodžiai: “Mane 
darbininkai šelpė mano užsi
ėmime, aš negaliu jų užmirš
ti ir atsitraukt nuo jų.”

Matot, o mes gana daug 
tokių turim, kurie iš darbinin
kų praturtėjo, bet praturtėję 
spjovė ant savo draugų ir nu
ėjo! Mes turim tą matyti...

Drg. Kupčinskas šiandienine 
Lietuvos T. Socialistine Respu
blika taip patenkintas, kad 
kalbant apie tai,'iš džiaugs
mo jam ašaros rieda.

Pas “Vilnies” Skaitytoją

Negalėjau .palikti neaplan
kęs ir ‘Vilnies’ skaitytoją — 
kaip jis patenkintas “Vilnies” 
turiniu—raštais ir ar palai
kys ant toliau. Su didžiausiu 
patenkinimu atsakė, kad taip! 
Na, ir teko taip draugiškai, 
taip maloniai pasikalbėti, arti 
poros valandų.

Štai, ką aš turiu pareikšti: 
Šitie žmonės, mano atlankyti, 
nėra nė koki raudonieji, nei 
komunistai, nei kokie baisūs 
radikalai. Tik susipratę liau- 
diečiai, pažangūs žmonės, ku
rie reikalauja visai žmonijai 

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Laiškas iš Laisvos Lietuvos

nėra
gy-
lo-

d d.

pas “Laisvės” skaitytoją d. P. 
D. Tenai keletą minučių pakal
bėjom apie darbininkų sun
kią padėtį dabartiniu laiku, 
kaip jie neturi tinkamo dar
bo. P. D. pareiškė pilną pasi
tenkinimą “Laisve,” paduo- 
dančią teisingiausias žinias, 
ypatingai apie mūsų senąją 
tėvynę Lietuvą ir taip pasireiš
kė, kad neturint 
“L.”, būtų labai 
taip draugiškai 
persiskyrėm.

Antroji stacija
ti kur laikas pilnai pribrendęs 
už du metu atsilyginti už dien
raščio pasitarnavimą dvasiniu 
ištobulinimu minčių. Norėjau, 
pasiteirauti, kodėl taip toli 
atsiliko atsilyginimas. Bet ant 
nelaimės, pabarškinus į duris, 
jokia gyva dvasia neatsiliepė, 
ir šitas mano planas sužinoti 
tikrovę liko be pasekmių. . .

3-čias Aplankymas Ligonių

Gal būt didžiausia nelaimė 
ligos atsikraustymas 'į vargšo 
bakūžę. O ligoniams
kam patarnauti, nes abudu 
ventojai ligos paguldyti į 
va!

Šitokiam^ likime radosi
Jurgis ir Antanina Kubiliai. 
Kubiliai “Laisvės” skaityto
jai, ALDLD nariai, dalyvauja 
progresyvių darbininkų paren
gimuose. Neužmirškite, drau
gai, juos aplankyti. Gyvena 
416 N. Delaware Ave. Da
bartiniu laiku didysis pavojus 
lyg praslinko, atvažiavo J. K. 
sesuo iš Scranton, Pa., trupu
tį suramino ir apžiūri. Jis tru
putį pakilo iš lovos, bęt rim
tas pavojus visgi nėra pilnai 
prašalintas.

Tik keli desėtkai žingsnių 
iki draugų G. Kupčinskų gy
venimo. Negaliu praleisti juos 
neaplankęs, juk netaip se
niausia jis pasz mane lankėsi 
ir žadėjo vėl greitu laiku at
silankyti. Bet rieatfeilankė. 
Kas nors pas juos atsitiko? 
Gal susirgo ? O su tuom tai 
nėra nieko naujo, nes jau ar
tinasi prie užbaigos 7 X—ka
syklose anglies ilgai sunkų ir 
pavojingą darbą dirbo, tai ir 
ąžuolihio žmogaus spėkas pa
kerta ! Taip aš eidamas sau 
mąsčiau.

Kaip sykis, kada įžengiau 'į 
jų gyvenimą, paaiškėjo, kad 
senelis tikrai buvo sirgęs, bet 
jau aš radaū linksmus abudu.

Truputį pasikalbėjui apie 
viską} sehelfs sako: “štai ši
čia už dienraštį ‘Laisvę’* pre
numerata, nes jau baigiasi* O 
štai $1 mašinoms ant šmero,

Brooklynietis muzikantas V. 
Berenis gavo iš Lietuvos laiš
ką nuo buvusio amerikiečio 
muzik. Pliuškevičiaus. Laiškas 
skamba:

Spalių 27 d., 1940 m. 
Brangus Draugas!

Laišką jums rašiau jau se
niai, bet atsakymo negavau. 
Ar gyvas beesi, ar sveikas? 
Mes esam pusėtinai sveiki. Pas 
mus Lietuvoj, tur būti žinote, 
pasikeitė laikai. Mes džiau
giamės iš tos valdžios, kad 
nušlavė su šluota visus ponus, 
o mums darbininkams būklę 
pagerino. Išdalino dvarus, di
džiąsias ūkės, klebonų žemes, 
palikdama po 30 hektarų že
mės.

Taigi ir jūsų ūkį išdalino ta
vo giminei. Aš dėjau visas pa
stangas sulaikyti nUo išdalini
mo, bet kadangi jūs labai se
niai Amerikoj gyvenat, o gimi
nės jūsų be žemės yra, tai ir 
išdalino giminėtns. Juozas Be
renis gavo iš jūsų žemės 10 
hektarų, kaimynas BUrneikis, 
mažažemis, gavo 5 hektarus,

o' likusią žemę su trobesiais 
nežinom dar kam skirs, že
mės tvarkytojas pasakė: jei 
kada grįši į Lietuvą, tai tau 
grąžins tavo žemę, o dabar 
tokios teisės, negalėjom jokiu 
būdu šuštabdyti, kad nedalin
tų. Taigi rašyk, kaip tik gau
si mano laišką, žinoma, 
liūdna tokią žinią išgirsti, 
neliūdėk, geriau Amerikoj 
venk. Amerikoj vis geriau 
venti, negu Lietuvoj.

Klebonams paliko žemės tik 
po 3 hektarus ir 
teks.

Parašyk • visas 
kas Amerikoj yra

Mes esam
bartine tvarka. Nuo mūsų že
mės neatėmė ir mums viską 
pagerino.

Lietuvoj jau ledas yra ant 
prūdo, šaltoka. Kaip pas ju
mis ?

Taigi, sudiev,
Juozas Pliuškevičius.

Antrašas: Plungės pašto, 
Telšių apskr., Glaudžių kai
mo.

tau
bet
gy-
gy-

aniems už-

naujienas, 
girdėti ?

patenkinti da-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerb. Redakcija: Aš su
sirūpinau gavimu pilietinių 
popierų. Noriu paduoti apli
kaciją. Alę mano draugas 
man sako, kad aš turiu taip
gi priduoti net dvi savo fo
tografijas. Ar tas tiesa? Ir 
kokiems galams jiems rei
kalingos tos fotografijos? 
Paaiškinkite, o aš būsiu dė
kingas.

Skaitytojas.

•t

vimu pagal šunų veislę. Be to, jis užsi- Į 
ėm^s karu prieš geležį ir plieną, bandy-' 
damas įrodyti SLA nariams, kad daug 
geriau vartoti medinius vašiUkUs, medi* 
nius šaukštus ir medinius arklus.

“Pastarame ‘Tėvynes’ numeryje jis be
veik -pusę puslapio paaukojo pliurpimui 
prieš SLA vice-prezidentą J. K. Mažuk- 
ną, kurį jis vadina ‘penktakoju.’ To Don 
Kišoto tikslas—išėsti Mažukną iš SLA. 
Mikužiutė jam taip pąt nepatinka. Va
dinasi) ta mizerna žmogystė veda tokią

“Jrs'šiuo laiku užsiėmęs žmonių, rūšiai “ ‘liniją/‘kad išėsti Tš-SLA visus, kurie

tam tipui nepatinka.
“Susidaro keisčiausia padėtis: negau

nant naujų narių į Susivienijimą (‘vajus 
dar prisirengimo stadijoj’), reikalauja
ma šluot dalį senų narių! Tai prie ko 
priėjo fraternalizmo , skelbėjas, kuris 
kiekvienarhe ‘Tėvynės’ numeryje rašo 
apie marksistus tokiu jau įtūžimu, kaip 
ir Hitleris savo ‘Mein Kampf.’s >>

“‘Tėvynėje’ mes turim/(reikalą ne su 
fraternalizmu, ne su visuomeniškom idė
jom, bet su psichopatdlogišku smagenų 
ir* vidurių-išsiliejimu!” 5 .....

Atsakymas:
Jau nuo liepos 1, 1929 

metų, valdžia reikalauja 
priduoti dvi fotografijas, 
prašant pirmųjų pilietinių 
popierių. Jos turi būti im
tos ne anksčiau kaip 30 die
nų* prieš prašymą popierių. 
Ir turi nusiimti be skrybe- • 
lės ar kepurės, iš priekio. 
Jos negali būti pataisytos- 
padailintos ir ant jų reikia 
pasirašyti savo ranka. Jas 
reikia pasiųsti Immigration 
and Naturalization Service 
raštinėn kartu su išpildyta 
aplikacija, kuri vadinasi 
“Form A-2213.” Fotografi
jas turi būti dviejų colių il
gio ir dviejų colių pločio.

Viena fotografija pasilie
ka’ Immigration and Natu
ralization Service raštinėje, 
o kita esti prilipdyta ir pri
segta prie pirmųjų popierų.

Toks yra valdžios patvar
kymas ir jį reikia išpildysi, 
norint tapti piliečiu.

t • v , I
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Karas ir Gyvuliai
Dundant kanuolėmis ir 

liejantis žmonių kraujui, 
visiškai antraeilis, bet vis 
dėlto gana įdomus smalses
niam skaitytojui klausimas: 
kaip veikia karas įvairius 
gyvulius, žvėris ir paukš
čius? Kaip jie elgiasi karo 
audros apimtose srityse, ar

Čuvašų Rašytojas Ivanovas

Trijų Tūkstančių 
Pėdų Žemlapis IP Y xZ/ > jį, ,,*^<

daug jų žūna, besikaunant 
žmonėms, ir tt.?

1219 metais garsusis mon
golų karvedys Čingis - Cha-j 
nas, suruošęs karo žygį 
prieš persus, buvo privers
tas dėl liūčių keturiems mė-į 
nesiams sŪstoti su savo mil
žiniška kariuomene kelioli-

— ka kilometrų į šiaurę nuo 
Aralo jūros. Kad per tą lai
ką kariuomenė neištižtų ir 

: nenustotų kovingumo dva
sios, Čingis-Chanas surengė 
istorijoj negirdėtą karo žy
gį prieš laukinius žvėris ir!

Wellesley, Mass. — Moks- paukščius. Jis išrikiavo sa-i 
lų daktaras Wallace W. At- v0 kariuomenę 130 kilomet-! 
wood dabar čia baigia milži- rų ilgumo linijon ir perėjo 
nišką Jungtinių Valstijų su ja per stepes, sunaikin- 
“žemlapį,” trijų tūkstančių damas begalinį skaičių lau- 
ketvirtainių pėdų ploto, šis kinių žvėrių ir paukščių. 
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Kiekvienas žmonių karo! i . 2 . . i
i žygis praeity neišvengiamai 
nešdavo pražūtį ir išnaikini-| 

imą milionams laukinių gy
vulių ir paukščių. Gyvuliai 

! ir paukščiai būdavo naiki
nami jau ne kovos dvasios 
palaikymui, o žygiuojančios: 
armijos aprūpinimui mais
tu.

Visai kitoks reiškinys 
pastebimas dvidešimtame v 
amžiuje. 1915 metais vokie- žemės tryška ir kar

Didižiuose Sovietų šilinamidbse vartojama tOKia eieutnne inatūua. u* smulki
na ir lygina žemę, sudaro ją j ežes, soja, laisto, apkaupia daržoves, išravi 
piktžoles ir užveisia augalus sekladul kėmis. Ši sudėtinga mašina yra sovie
tinis išradimas.

“žemlapis” dirbamas jau 17 1 
metų ir kaštuos 150 tūks
tančių dolerių.

Žodį “žemlapis” dedame į 
kabutes todėl, kad jis nėra 
plokščias, bet sukaltas, nu-1 
lipdytas, žodžiu sakant, pa- 
budavotas iš įvairių medžia
gų taip, kad duortų tikrą pa
vidalą šios šalies kalnų, ly
gumų, upių, ežerų ir abel- 
nai žemės paviršiaus. Tai 
šis “žemlapis” ir sveria 
daugiau kaip 10 tonų.

Babsono statistikų insti
tutas tam tyčia pastatė 
dviejų aukštų namą kaipo 
patalpą šiam Jungtinių Val
stijų pavidalui, kur jis ir 
gaminamas.

Tas Dėdės Šamo žemės 
pavidalas turi 64 pėdas nuo , , • - -
Atlanto iki Pacifiko Van- bel^ kar,° vadovybes. Tai 
denyno ir 46 pėdas skersai bnvo padaryta zvėuų n 
šios šalies, iš šiaurių į pie- apsaugojimui, nuo
tus. Jis pabudavotas ne ant vlslsk? išnaikinimo. . 
lygaus “dugno,” bet ant vir- Taciau s“ priemone- 
šun išlenkto taip, kad Jung- mis nePaslseke apsaugoti 
tinių Valstijų vidurys jame . 
stovi septynias pėdas aukš- !'iaS 1V. . v
čiau, negu jų pajūriai prie TaįP> Pavyzdziui, šernai n 
Atlanto ir Pacifiko Vande- e ma1.’ vos k pn-

čių aukščiausioji karo va
dovybė išleido įsakymą, 
griežtai draudžiantį medžio
ti žvėris ir paukščius ka- 

'riuomenės užimtoje teritori
joje. Panašius įsakymus sa
vo kariuomenėms buvo da
vusios anglų, francūzų ir

nynų. Išlenkimas yra pro- 
porcionalus žemės rutulio 
išlenkimui Jungtinėse Vals
tijose.

Šiame Amerikos pavida
le kiekvienas colis reiškia 
keturias mylias. Tai aukš
čiausias jos kalnas Mount 
Wilson, Californijoj, yra 
pakilęs žemlapyje puspenk- 
tos rhylios. Tikrumoj tas 
kalnas turi 14 tūkstančių 
495 pėdas aukščio.

Žemlapyje taipgi ir skir
tingomis spalvomis yra at^ 
žymėta upės, ežerai, kalnai 
ir kt.

Baigiant šį žemlapį, pro
fesoriui Atwoodui padeda 
dvylika jaunų vyrų, daugu
ma jų baigę reikalingą tam 
mokslą kolegijose.

Šį darbą buvo 1923 me
tais pradėjęs Harvardo Uni
versiteto georgrafinis skulp
torius G. Caroll Curtis, bet 
po dviejų metų jis mirė. Ta
da buvo pakviestas prof. 
Atwood. —J. C.

Ima Nagan Šmugelnin- 
kus Lietuvoje

Kaunas. — Darbininkų ir 
valstiečių milicija kelios sa
vaitės atgal surado pas bu
vusį Vilniaus prekybininką 
Raudbdrtą daugį paslėptų 
audeklų, kurie verti 100 
tūkstančių litų. Jis dar ba-

(Tąsa ant 6-to pusi.) z.
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Žemes Vidurys Neapsakomai 
Karštas, bet ar Ištirpęs?

Šiais metais sueina 50 Metęs darbą, K. Ivanovas 
metų nuo didžiausio čuvašų buvo priverstas sugrįšti te
rašytojo ir klasiko Konstan- i viškėn, kur 1915 m. kovo 
tino Ivanovo gimimo. Iva- mėn. 26 dieną, vienerius me- 

! novas yra čuvašų literatu-1 tus pasikankinęs, pačioje 
i ros kūrėjas ir didžiausias jaunystėje, jau spėjęs per- 
liaudies švietėjas. Jis pir- eiti skaudžią gyvenimo mo- 
masis supažindino čuvašų ; kyklą, mirė, 
tautą su rusų klasikų kuri- —J. Skliutauskas.

iniais. Šis didis rašytojas sa-  ------- ........... -—  •   
vo trumpą ir vargingą gy- | . j jupiv. .v
genimą paaukojo savo tau- LCIUniOuO nLlZlUlS" 
'tos švietimui ir gerovei. Vi- ° 
įsa Sovietų spauda iškilmin
gai mini šias sukaktuves ir 
ir plačiai apibūdina šią žy
mią asmenybę. To didžio Leningrado valstybinis 
žmogaus nuopelnus tinka- Saltykovo - Ščedrino vardo 
mai įvertinti temokėjo So- viešas knygynas yra vienas 
vietų S-ga, išleisdama visus iš^ didžiausių pasaulyje. Jau 
jo raštus.

Gimė Ivanovas 1890 m.

kas Knygynas
I

Beveik niekas neabejoja, į 
jog žemės vidurys labai!narna: 
karštas. Tai todėl iš ugniaį ŽEMĖS AUŠIMAS 
kalnių issivercia žėruojanti 
lava, į mišrią košę sutirpę i Prieš daugelį milionų 
akmenys, uolos, metalai; tai I tų žemė buvo degančios 
todėl kai kuriose vietose iš sės rutulys ir švietė pana- 

što van- šiai kaip saulė. Praėjo < • Y • 1 • 1 • v —

Ir štai kaip prie to priei-! susidarė kiti kalnai. Nau
juose žemynuose atsirado 
kitoniška augmenija ir gy- 

i vūnija. 
me-_ I Nors daug milionų metu 

J nuo tų laikų praėjo, bet dar 
^p-jir šiandien žemės paviršius

dens versmes.
Leidžiantis į kasyklas, 

kas 50 ar 60 pėdų žemyn 
darosi po vieną laipsnį šil
čiau, pagal Fahrenheito ter
mometrą, arba gradusnin- 
ką. Taigi nusileidus vieną 
amerikonišką mylią gilyn, 
prisidėtų bent 101-nas laip
snis.

Nuo žemės paviršiaus iki 
paties jos vidurio yra apie 
3960 mylių. Ir jeigu gilyn

milionų metų, iki žemė pa
mažu atvėso ir jos pavir
šius apsidengė kieta, šalta
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nuo karo padarinių kai ku- 'y8'“ taiP elt« ta?
laukinių žvėrių veisles, "e8ali,ma įsivaizduot

J koks baisus karštis turėt1:

1914 metais šiame knygyne 
buvo 3 milionai 16 tūkstan- 

. . v. čių 635 knygos ir rankraįs- 
vargingoj čuvašų valstiečio čiai Bet prie Tarybų (S6. 

I šeimoj SI<la baso sodžiuj vietų) valdžios skaičius jo 
Baškirijoj. Pabaigęs so- knygų padidėjo beveik tris- 

, džiaus mokyklą, nors ir sun- karįus 
ikiose sąlygose, bet karštai. Dabar tame knygyne yra 
mokslo trokštąs 1903 m., apįe milionų knygų, ran- 
įstojo vienintelėn cuvasų dailiškų spaudinių,
mokyklon — Simbire. Bet is gaidų įr tt 
ten pašalinamas už^veiklų,. Senovės Egipto papirusai, 

parašyti prieš 3 tūkstančius 
metų, kuriuose pasakojama 
apie buvusią Romos didy^- 
bę; francūzų Robespjero 
pasirašyti dokumentai —vi
sa tai rūpestingai saugoja
ma rankraščių skyriuje.

Čia pat yra senoviniai ru
sų istoriniai metraščiai, di
džiųjų rusų rašytojų —Go
golio, Lermontovo, Turge
nevo, Levo Tolstojaus — 
ranka rašyti raštai ir kt.

Šiame knygyne galima ras
ti labai retų, dažnai vienin
telių knygų egzempliorių. ; 
Čia sudėti ir pirmieji .rusų 
satyros - pašaipos žurnalai 
“Truten” ir “Živopisec,” 
vieša ir slapta 1905 metų li
teratūra, pirmieji bolševikų 
atsišaukimai ir k t.

Knygyne randama ir re
čiausių Venecijos ir Holan- 
dijos 16-jo amžiaus spaus
tuvininkų knygų. Čia yra - 
pilni Herceno “Kolokolo” 
(Varpo) komplektai, pir
mieji Komunistų Manifesto 
vertimai į rusų kalbą.

Šiame knygyne taip pat 
rūpestingai saugojami vie
ninteliai pasaulyje gruzinų 
laikraščio “Dro” egzemplio
riai, kuriuose Stalinas rašė 
straipsnius 1907 metais.

—ELTA, j
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dalyvavimą 1905—1907 me
tų revoliuciniam judėjime.

Konstantinas nenusime
na ir deda visas pastangas 
toliau tęsti studijas, bet vi
sos pastangos nueina vėjais. 
Tuomet jis nuvyksta pas sa
vo geradarį  ̂r draugą J. 
Jakovlevą ir drauge su juo 
verčia rusų rašytojų —Puš
kino, Nekrasovo ir Lermon
tovo — raštus čuvašų kal
bom

Tuo savo gražiu ir nau
dingu darbu Ivanovas ne
paprastai patarnavo čuvašų 
tautai. Būdamas 18 metų 
jaunuolis, sukuria pirmuo
sius savo veikalus: poemą 
“Narspi” ir visą eilę pasa
kų, “Našlę,” “Dvi dukteris,” 
ir kt. Bet caristinė cenzūra 
išleidžia jo kūrinius “Čuva
šų Pasakų ir Padavimų” 
vardu, o autoriaus pavardę 
išbraukia.

Cenzūra .skaudžiai apsiri
ko, norėdama jam pakenkti, 
nes Konstantinas garbės 
netroško. Jis kūrė liaudžiai 
ir norėjo praturtinti čuvašų 
literatūrą.

1909 metais K. Ivanovas 
išlaiko liaudies mokytojo 
egzaminus. Tačiau valdžia 
nesuteikia jam teisės moky
tojauti, ir jis yra priverstas 
griebtis juodo darbo. Be
dirbdamas ūkiuose, susipa
žįsta su žymiu revoliucio
nierium komunistu N. Be- 
liajevu, kuris jam įkvepia 
revoliucinės dvasios ir pa
siryžimo.

J. Jakovlevo pastangomis 
K. Ivanovas pagaliau (1910 
m.) gauna teisę mokytojau
ti Simbiro čuvašų mokyklo
je, kurioje dėsto dailyraštį 
ir paišybą.

Konstantinas buvo labai 
gabus, ir vienas didžiausių 
jo troškimų buvo įstoti 
Petrapilio Meno Akademi
joj bet sunkus darbas ir 
blogos gyvenimo sąlygos 
1914 m. pakirto jo sveika
tą, ir jis susirgo džiova.

nėra galutinai nusistovėjęs.
Kietasis žemės sluoksnis 

dar ir dabar daugelyje vie
tų alsuoja ir banguoja.

Tas sluoksnis nevisose 
vietose yra vienodo storumo 
ir pastovumo.

Sukietėjusios žemės pluta 
yra žymiai storesnė ir pat
varesnė žemynuose, o daug 
plonesnė ir silpnesnė po 
vandenynais. V a n d e n ynų 
dugne yra įdubimų, kur kie
tasis žemės sluoksnis paly
ginti plonas. Kai kuriose 
vietose jūrų dugnas nuolat 
banguoja — staiga iškyla 
arba nugrimsta gilyn.

Netoli Japonijos salų, Di- 
d ž i a j a m e arba Pacifiko

Kol dar žemės kietas 
sluoksnis, vadinamas litos
fera, nebuvo pakankamai 
storas, tą sluoksnį labai 
dažnai praplėšdavo susirin
kusios viduryje dujos ir ga
rai, ir tada žemės paviršius 
būdavo apipilamas karšta, 
ugnine mase. .

Kol žemės paviršius dar 
nebuvo atvėsęs, visi dabar
tiniai vandenynai ir . jūros 
kybojo ore, kaip storiausi 
debesų sluoksniai. Žaibų ug
nis • ir griaustinis nuolat U/.iujtiinc arua ravimu 
raižė dar nesukietėjusią že-j Vandenyne dugnas kartais 

'mes plutą, ir gausus lietus, 
vos pasiekęs karštą žemę, 
tuoj šnypšdamas vėl pavirs
davo garais ir šokdavo at-

■

turėtu
— be-
laips-

būt žemės “širdyje” 
veik 400 tūkstančių 
nių!

Paprasta druska tirpsta | 
1,472 laipsniuose karščio; 
sidabras — 1,551-me laips
nyje, varis — 1943 laips
niuose; geležis tirpsta 2,- 
737-se laipsniuose' karščio.

Reiškia, 27-nių mylių gi
lumoje karštis turėtų būt 

.v. toks smarkus, kad sutirpin- tų geležį. O kur dar 3^933 
o it /.veikliai, une j mylios iki žemės rutulio vi- 

įprasta laikyti bailiausiais,

muosius patrankų griaus
mus vakarų fronte, išlakstė 
abipus Rheino lygumos ir 
visiškai išnyko iš tų sričių, 
kuriose ėjo karo veiksmai.

Šaudymų išsigando ir 
stambieji plėšrūnai, jų tar
pe ir vilkai, kurių tik labai 
retai vieną kitą būdavo ga
lima sutikti karo veiksmu 
ruožte. Kiškiai gi 
gai. Šie žvėreliai

pasirodė vieni drąsiausių. 
Jie ne tik nesitraukė iš ka
ro veiksmų apimtų sričių, 
bet ramiausiu; būdu gyveno 
ir veisėsi, o kadangi jų nie
kas nemedžiojo, tai ūmu lai
ku jų prisiveisė tiek, kad 
jau 1914 metų žiemą teko 
dalinai atšaukti draudimą 
medžioti karo srityje bent 
tiek, kiek tai lietė kiškius.

Karui įnešus dezorganiza
ciją į žvėrių pasaulį, karei
vių apkasus vakarų fronte 
—tiek vokiečių,1 tiek talki
ninkų — nepaprastai apni
ko pelės ir žiurkės, kurias 
be baimės medžiojo plėšrieji 
paukščiai, ne sibiją nei 
sprogstančių sviedinių tren
ksmo, nei kulkasvaidžių 
tarškėjimo.

Tačiau kaip žinduolių, 
taip ir paukščių ne visos rū
šys vienodai atsiliepė į žmo
nių karą. Laukinės antys, 
žąsys,, kurapkos ir kiti me
džiojamieji paukščiai tuojau 
išnyko iš karo veiksmų apy
gardų.

Tačiau dauguma bent 
Amerikos ir Anglijos moks
lininkų spėja, kad žemės vi
durys nėra ištirpęs, bet kie
tas, nors neapsakomai karš
tas. Jie nurodo, jog giliau 
žemėn jau pats jos sluoks
nių spaudimas iš viršaus, 
turbūt, neleidžia jos vidu
riui ištirpt. Šie mokslinin
kai primena, jog suspaudus 
bile akmenį ar metalą tai 
reikia daugiau karščio jį iš- 
tirpint negu kad be spau
dimo. O jau šešių mylių gi
lumoje žemės spaudimas 
toks didelis, jog sukriušina 
kiečiausias uolas. Jie sako, 
kad tai per nenusistoveju- 
sių žemės sluoksnių tryni- 
mąsi ir baisų įkaitimą su
tirpsta uolos į lavą, kuri ir 
verčiasi iš ugniakalnių.

Iš antros pusės, yra mok
slininkų, kurie tvirtina, kad 
vidurys žemės gatavai ištir
pęs. Vienas iš šitaip ma
nančių mokslininkų tai bel- 

.gris Van de Putte. -----

Kai ilgainiui žemės pavir
šius daugiau sukietėjo, jai 
nuolat beauštant, beinant 
šaltyn, dėl to žemės pluta 
pradėjo raukšlėtis ir šiauš
tis; nuo to ir atsirado kal
nai, uolynai ir didžiosios 
tarpkalnės.

Žemynai (kontinentai) 
ir vandenynai tada nebuvo 
pastovus, ir, dažnai vande
nys visiškai apsemdavo di- 
didžiulius žemynus, o van
denynų dugnas įskildavo į 
paviršių. Kur dabar yra šal
čiausi kraštai, suledėję že
mės ašigalių vandenynai, 
ten žemės jaunystėje, buvo 
žemynai su karštu oru ir 
ten atsirado pirmieji mįlži- 
niški augalai ir gyviai. Kur 
dabar yra Europa, tada 
bangavo tiktai nuolatinis 
karštas vandenynas.

Vėliau įvyko žemėje bai
si katastrofa — ugninė ma
sė iš žemės gelmių vėl išsi
veržė į paviršių; pirmykš
čiai žemynai nugrimzdo, ir 
vandenynai palaidojo to se
nojo .pasaulio augmeniją ir 
gyvūniją. Tada iškilo nauji 
žemynai; susidarė kiti van
denynai ir, žemei beauštant 
ir bemažėjant, jau kitaip 
raukšlėjosi Jos paviršius ir

taip ūmai nugrimsta gilyn, 
jog toj vandenyno vietoj 
staiga pasidaro praraja ke
lių milionų kūbiškų mylių 
įtalpos. Tuomet į šią van
denyno tuštumą didžiu 
smarkumu veržiasi vanduo; 
ir paprastai susidaro dvi 
srovės — viena srovė nuo 
salos krantų veržiasi į pra
garmę, kita gi, žymiai dides
nė ir galingesnė atrieda iš 
vandenyno pusės į tuštumą. 
O kai šios dvi galingos sro
vės susitinka, per jų susi
dūrimą iškyla milžiniška 
banga, dažnai daugiau kaip 
30 jardų aukščio. Ta banga 
užlieja žemesnius sdlos pa
kraščius ir po to grįžta at
gal, kai kada paskui per- 
sirisdama per visą vandeny
ną, atsimušdama į tolimųjų 
žemynų krantus.

Didieji jūrų dugno įdubi
mai randasi tose vietose, 
kur sukietėjusios žemės 
sluoksnis yra plonas ir ne
tvirtas. O'kur didesni jū
ros dugno įdubimai pasitąi- 
ko ’arčiau sausumos, tai pa
kraštys tos sausumos pa
prastai būna apsuptas eile 
ugniakalnių.

Belgų geologas Van de 
Putte, dvidešimt penkis 
metus stebėjęs ugniakalnių 
veikimą ir žemės drebėji
mus, tvirtina, kad tokių ug
niakalnių gerklės (krate
riai) sujungtos požeminė-

• I ✓

mis “gyslomis” su ištirpusia <- 
žeme-lava, kuri- randasi po ka 
plonu kietumos sluoksniu.

Kai jūros duburio dugnas 
banguoja ir leidžiasi žemyn, 

(Tąsa ant 64o pusi.)

Druska Padvigubina 
Burokų Derlių

Maskva. — Sovietų mok
slininkas profesorius M. A. 
Jegorov atrado ir praktiko
je įrodė, kad pridėjus pa
prastos valgomosios drus
kos prie trąšos, galima dvi
gubai tiek užaugint runke
lių bei burokų. Jo atradi
mas jau davė gerų pasek
mių įvairiuose kolektyviuo
se ir valstybiniuose Sovietų 
ūkiuose. v

Per 20 metų tyrinėjimus 
jis priėjo išvados, kad buro
kai kadaise buvo tik pajū- 
riniai augalai, pripratę augt 
sūrioje žemėje. Tas ir davė 
Jegorovui mintį, kad drus- 

i patarnautų geresniam 
burokų augimui.burokų augimui

Esą dar tiktai 130 
kai burokai pradėta 
toliau nuo pajūrių.
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Analyzing the Problems
Of Lith-Americans

by Walter Kubilius 
Chairman, L.M.S.

Each Lithuanian - American 
organization, at some time or 

other, comes face to face with its 
most important problem: maintain
ing and increasing its membership.

Among us, among some of our 
Lithuanian-American choruses, this 
problem has created situations 
which must be faced and solved if 
our choruses are to function, are to 
grow and even to exist.

Ten years ago this problem ex
isted, as well as now. While it is 
always with us it has become Pro
blem No. 1 today.

What causes it? What are the 
reasons behind the failure of groups 
to function in some sections? Why 
is not the Lithuanian cultural move
ment as active and widespread as 
it was ten or fifteen years ago?

The first answer that comes to 
mind as one tries to formulate the 
basic difficulties facing us is 
the Lithuanians who came to 
erica and who started these 
ruses are dyihg out. They
spending more time at home listen
ing to the radio and not going out 
to picnics and dances the way they 
used to.

The Lithuanians are dying out, 
the argument goes, and the choruses 
are dying with them.

While apparently logical we find, 
Upon closer examination that this 
reason for our weaknesses is not 
true. We find the highly encourag
ing fact that quite a high proportion 
of Lith-American choruses are com
posed, not of adults, but of young 
people in their teens and in their 
twenties. The average age of the 
average chorus 
25 and not 45, 
would imagine.

Then if the 
and have failed
The reason is not in the age 
membership but somewhere else, for 
we know and have seen again and 
again on the platform choruses 
whose membership are predomi
nantly youth —■ the American born.

If it is not the age of the mem
bers — then where is the essential 
fault behind weakened choruses?

that people, who now don’t feel 
taking part in picnics, concerts 
affairs, will again have courage, 
feel assured and will start be- 

active again.

members who are dropping out be
cause they’re afraid, will come back 
and 
like 
and 
will 
ing

Well, that’s the argument regard
ing politics and the way in which it 
affects Lithuanian-American cho
ruses. Let’s now see how m#ch 
truth there is in it and what does 
it mean to us and what can learn 
from it.

this: 
Am- 
cho- 
are

sisters and 
in Lithuania 

off under the

there were a 
who

member is around
55 or 65 as

choruses are 
in some

many

weak 
cities, 
of the

“Politics” and Its Effect on Us.
At this point we come acfoss < 

gument No. 2.
"Politics” rears its head.
The fault is, some say, in 

political situation around us and in 
the political and social views of the 
people who have been the leaders 
in Lith-American cultural activity 
here.

Let us first understand what a 
portion of our members mean when 
they say this.

The Lithuanians, the argument 
goes, are aliens. And as aliens and 
people whose descendents have not 
come over on the Mayflower they're 
suspect in times of crisis. We can 
see how this works at the present 
time when we saw Congress pass 
the Alien Registration Bill which 
calls for the registration and fin
ger-printing of all aliens. We also 
see how this suspicion works when 
a number of factories and shops re
fuse to hire anyone to work for 
them if that person is not a U. S. 
citizen. This suspicion hurts activity, 
creating distrust and timidity.

Secondly, Lithuania became a So
viet Republic with Russia this year. 
Knowing what sort of 
Lithuanian had under 
administration, a good 
the Lithuanians 
condemning it, 
change and said 
better.

ar-

the

government 
the former 
number of 
insteadhere, 

approved of 
it was one for

of 
the 
the

Tiose who
are political say these two 

things are wrong: that the Lith
uanian here should not say what 
he honestly thinks about the new 
Lithuanian government, and that 
the Lithuanian here should keep his 
mouth quiet when it comes to dis
cussing politics and to taking sides 
in any sort of political or social 
argument in America.

If'we do this, the argument goes,

say our difficulties 
say

District Confab 
□eels New Exec
SO. BOSTON, Mass. — The LMS 

2nd Dist. conference was held here 
Sunday with delegates presept from 
Worcester, So. Boston. Montello and 
Norwood. More than 20 people were 
present at the meeting held in the 
Lithuanian Hall on Broadway.

Fallowing a talk given by the 
Chairman of the L.M.S. Central 
Committee the delegates made plans 
for the future. Most important plans 
are the presentation by the W’ces- 
ter Aido Chorus in So. Boston of 
their operetta now being rehearsed, 
"Grigutis.” The Dist. Conf, also 
made plans to cooperate with the 
Lithuanian Council when they ar
range for Prof. V. Bacevičius’ ap
pearance in Massachusetts.

To the new executive committee 
of the LMS District the following 
were elected: pirm., J. Grybas; sek
retorė M. Sukackienė; fin.__________ __  sekr.,
Ona Dupsha; treasurer, J. Kižys;
vice-pirm. J. Bolys.

The conference adjourned to at
tend the concert at the Municipal 
Building in So. Boston.

Winter Soldiers

SIDELIGHTS ON 
STAR LITHS

Dan Gillmor

and relatives in

being close to Lith- 
as sensitive to what 
their parents are, is 
to and affected by

cause 
suspi-

about

Opinion on Events in Lithuania
First, let us take this matter 

about Lithuania becoming a Soviet 
country because, in some sections, 
that really is a pressing issue that 
needs a bit of explanation.

Briefly, when Lithuania signed up 
with the Soviet government it had 
a distinct cutting influence among 
the Lithuanian people here in Ame
rica.

A great number of people here 
felt glad that the Smetona govern
ment was out and that a new deal 
would now be in effect. They felt 
that their brothers, 
friends who remained 
would be much better 
new government.

On the other hand
number of Lith-Americans 
didn’t like what happened. Some of

i them owned estates in Lithuania 
i which were confiscated by the go
vernment in order to be divided 
among the farmers. Some of them 
had interests in Lithuanian busi
nesses and in business deals with 
the old government. Some of the 
newspapers lost many subscriptions 
in Europe. Some of them had me
dals and were on the pension list 
of the government and so they, and 
all those who had well-to-do friends 
in the old country under the old 
government were angry.

Because of this the factional dif
ferences among the Liths here were 
accentuated. You either were for or 
against Paleckis and the govern
ment, you either said yes or no to 
political questions.

IN MANY CITIES and sections, 
and it may be true among you, 

this political difference regarding 
Lithuania actually reaches the stage 
where "boycotts” of organizations 
took place. By boycott I mean that 
one group would up and refuse to 
sing on the same stage with any 
other chorus in whose membership 
were some people who didn’t think 
as they did regarding Lithuania. •

I think there is no question but 
that this feeling has, to some ex
tent, affected and influenced cul
tural activity among the choruses 
and Lithuanian communities, not so 
much the adult membership for they 
having friends
Lithuania, have a clearer idea as to 
what is going on, but it has af
fected the younger members.

First of all because, the younger 
generation, not 
uania and not 
is going on as 
easily subject
the propaganda that is constantly 
going on around us.

In every way, subtle and out
right, the finger of suspicion is 
pointed at certain leading people. 
Because of their sympathies with 
the people of Lithuania they are 
branded politically and the demand 
is raised that they Jae set apart and 
that nothing be 'done in cooperation 
with them.

In this way, political issues and 
political feeling, is used to 
dissention within membership, 
cion, distrust and even fear.

A few words must be said
fear. It gains increasing importance 
here, especially when the strategy 
of terror and intimidation proved 
so successful in Germany and the 
r*3t of Europe now at war.

YOU SOMETIMES find this sort 
of feeling quite common among 
some groups: a few members, ge

nerally young, get up and say: it’s 
okay to sing and to hold dances, 
it’s okay to have our groups going, 
but for god’s sake stay away from 
politics or from anyone connected 
with politics. I’ve had the occasion 
to talk with some of these fellows 
and I learned some odd things: most 
of them are not, as some assume, 
trying to break down one extreme 
and set up in its place another ex
treme. The great number of them 
believe, honestly and soncerely, that 
it’s to the best interest of the 
chorus that its members, the Lith
uanians, keep their mouths shut 
when it comes to talking about any
thing that concerns their lives, 
their country, our lives, our coūntry.

This feeling, this keep quiet, don’t , 
say anything attitude is based upon 
one thing and generally this one 
thing only; Fear. They’re afraid.

Well, they’re afraid'— of what? 
It’s this: they believe that the Lith
uanians as a minority group, as a 
language group and as a group that 
is emotionally concerned with the 
Soviet government in Lithuania — 
that group should aot as if it had 
a guilty conscience and should lay 
low on ah political questions. 
They’re afraid of small-fry politi
cians who might move against them 
—they’re afraid that public opinion 
might, in tjmes of crisis, turn 
against them. /This fear exists, and 
is an actuality which every chorus 
executive must acknowledge and 
cope with. ,

(To be continued)

A 8 a little boy' 1 lived 
ZA in Washington. I 

x grew up amotig the 
monuments, the statues, 
and the other mementoes 
of America’s great history, 
which others come thou
sands of miles to see. I
used to play with my boat in the 
reflecting pool which casts the 
images of the Lincoln Memorial 
and the Washington Monument 
up from its clear surface.

The Washington Monument 
was to me, just a place to see 
the city from; to try to find 4 
“our” house from its windows 
was an exciting experience. And 
the Lincoln Memorial, to me the 
most beautiful building in all the 
world, was then of no significance. 
I. was grateful to it only be- 
catise it had caused “them” to 
build the long pool in front of 
it. I didn’t know who “they” 
were, but I did know that I liked 
to race a sail-boat with the other 
boys and that “they” permitted 
the pool to be used for this 
purpose.

One fall evening I played there 
longer than I should have. The 
fall sun sank below the Mem
orial and the city fights went on 
before I realized that I would be 
late in getting home. I think that 
was the day 1 discovered who 
“they” were. As I started for 
home, I looked toward the

Memorial. Only the indis
tinct, massive outline of 
the building remained. In-’ 
side it the light had been 
turned on, and suddenly, 
for the first time I sawj 
that there was a Man 
there, a great, tired, kindly

Man. I remember I stayed there 
a few minutes, forgetting the 
consequences of delay.

I knew that this Man was 
“they.” I knew for the first time 
that “they” were not the pomp
ous little men who strode about 
Washington in black suits wav
ing their hats to the populace. I 
knew that you don’t get to be 
one of “them” that way.

That one look at the noble 
face of Lincoln taught me more 
than a thousand history booksz 
could teach; that those who 
serve mankind are not the “sum
mer soldier and the sunshine 
patriot.” The Valley Forge sol
dier, the man or woman who 
stands it when the cause of true 
Democracy is unpopular, be
come the “they” of history. Those 
who stand against the tide of 
hysteria and the cry for war to
day are those who serve their 
country and their Democracy 
well. They arc the winter sol
diers.

Sidelights on Star Liths
. by Tom Ycrmal

The most outstanding or most re
cognized members of our 1940 All 
Lithuanian-American All America 
(which was published last week) 
are. Ray Apolskis, center, Mar
quette; Al Wistert, tackle, Mich.; 
Al Blozis, tackle, Georgetown; and 
Chet Gladchuk, center of Boston 
College.

These boys received more publi
city in the various daily newspapers 
and were selected on some of the 
many All-America football teame.

Ray Apolskis was selected as the 
center of Bill Stern’s "All” team 
for Life ' magazine. He also was 
picked as the first string center on 
the North All-Star team which will 
meet a Southern eleven in the third 
annual Blue and Gray charity game 
Dec. 28 at Montgomery, Ala. Ray 
was also picked on the squad of the 
Sun All-team.

Wistert was chosen by announcer 
Ted Husing as first string tackle 
on his All America.

Al Blozis was picked by Duke 
Mara, son of Tim Mara, owner of 
the N. Y. Giants professional foot
ball team and many other pro 
scouts and coaches. Chet Gladchuk 
also received honorable mention on 
the Sun All-America.

Al Matuza and Blozis of George
town will play in the annual Orange 
Bowl game against Mississippi State 
on New Year’s Day. The game will 
be held in Miami, Fla.

Gladchuk, Yankoes and Levanitis 
will represent Boston College in the 
annual Sugar Bowl against Ten
nessee at New Orleans, La., on New 
Year’s Day. While we’re on B. C. 
we’d like to mention the fact that 
they took the Lambert * Memorial 
Trophy for 1940.

We extend our heartiest con
grats to all the Lith footballers 
that made the team and all of those 
that we missed. It’s practically im
possible to find all the Lithuanian 
boys playing football and we’d also 
like to take time out to thank those 
of you who helped along by send
ing in names for us to check on.

Jubilee Concert 
At Central PI.

•
BROOKLYN, N. Y. — To cele

brate the 25th Jubilee Anniversary 
of the ALDLD there will be a Con
cert this Sunday at the Central Pa
lace on Manhattan Ave.

In the concert program there will 
be Aldona Klimaite, Antanas Vlš- 
niauskas, P. Pakai, the Aido Cho
rus under Aldona Žilinskas and the 
Aidbalsiai under B. Šalinaitė.

The program will begin at 7 p. m. 
Sunday evening. The hall is located 
on Manhattan Ave., just one block 
from Broadway. Admission is 40c.

BEHIND THE
TEN PINS ■ -

by A. Pinsmith

This column is being formed for 
the sole purpose of adding life and 
interest to the Metropolitan Bowl
ing League. To make this column a 
success each club should contribute 
a weekly report of what’s what on 

į their team and mail them to A 
Pinsmith, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.

The standing of the league is as
follows:

Team Won Lost
Brooklyn 6 0
Newark 4 2
Bayonne 1 5
Maspeth 1 5

The league-leading Brooklynites, 
who were predicted as underdogs in 
the game with Maspeth a week be
fore, came through with three vic
tories and last week followed up 
with three more against Bayonne. 
Which proves that when Brooklyn 
does show up (surprise!) there’s 
plenty of trouble for the opposition.

Seen: John Blass converting a 6, 
7 and 10 pin hole into a spare ...

Al Purvenas with a booklet on 
how to bowl. Incidentally, he’s one 
of the most improved players on 
the Brooklyn team ...

Skeets and Stensler of Newark 
roll some nice games with the lat
ter holding high so ■ far with a cool 
237 ...

Some of the B’klyn girls scores ..
Four Brooklyn bowlers bowling 

till the wee hours of the morn...

NEW YORK. — The war has 
brought marked changes in the edi
torial viewpoint and makeup of ma
ny publications. But FRIDAY ma
gazine is known more and more as 
one publication that deals with 
America.

The current, December 20th issue, 
is a case in point. “Valley Forge,” 
is a five page feature article, with 
many pictures, showing this historic 
campsite as it is today — a vil
lage preserved as it was nearly a 
century ago.

The story brings out clearly the 
genuinely z democratic nature of

George Washington’s • Army, 
gives hew interest to the

and 
early 

struggle of our country for freedom.
In the same issue, Dan Gillmor 

has written an editorial entitled 
"Winter Soldiers,” which we repro
duce above. He says, "The Valley 
Forge soldier, the man or woman 
who stands it when the cause of 
true Democracy is unpopular, be
come the ‘they’ of history. Those 
who stand against the tide of hyste
ria and the cry for war today are 
those who serve their country and 
their Democracy Well. They are the 
winter soldiers.”

Profit Motive
Weakens Defense

Youth Needs 
Labor s Aid

Low Incomes, 
Poor Nutrition

WASHINGTON. — Full recogni
tion of the problems of American 
youth and of the. necessity for labor 
cooperation is solving them was con
tained in a resolution passed at the 
recent CIO convention.

Calling attention to the burden of 
unemployment on the younger gene
ration and the need for extension of 
education and training programs, 
the CIO resolution called for:

"... support of a comprehensive 
youth program to provide not only 
full opportunity for education and 
training, but also to give substance 
to the fundamental right of every
one to a job.”

The resolution also urged support 
of "such measures as the American 
Youth Ąct” and "continued coopera
tion between labor and the organi
zation of youth.’

In his closing speech to the con
vention John L. Lewis laid particu
lar stress on the youth problem.

"One
of. CIO
ven to 
of this

construc-
economy

of the greatest contributions 
is the opportunity it has gi- 
the young men and women 
country to become a part 

of this enterprise, taking a
five place in the internal 
of this nation ..

Lewis contrasted
youth in the CIO with its virtual 
exclusion from the leadership of the 
AFL, and said:

"The CIO is training these young 
men and women by the thousands 
and thousands in the duties and the 
responsibilities of leadership. As the 
years go by they will be trained 
and qualified to assume greater res
ponsibility and there will be room 
constantly at the bottom for the 
younger element to begin their task 
of apprenticeship in leadership.’

the place of

Visitor—Sonny, what’s the noise 
upstairs ?

Sonny—-Ma’s dragging Pa’s pants 
across the floor.

Visitor—That shouldn’t make so 
much noise. ----- --- <

Sonny—t.iknow, but Pa’s in ’em.

WASHINGTON. — Low incomes 
for millions of Americans, who are 
suffering from near-starvation as a 
result, is a major weakness in the 
United States’• national defense pro
gram, Miss Harriet Elliott, consu
mer member of the National De
fense Advisory ’ Commission, de
clared.

Addressing a regional meeting of 
restaurant men, she said:

“Malnutrition is an unfortified 
coastline of our human defenses. If 
America is to be strong, Americans 
must be adequately fed, properly 
nourished and physically fit.”

Talking on the same theme was 
M. L. Wilson, director of the Dept, 
of Agriculture’s 
and an

extension service 
advisor to Miss Elliot.

"Our 
picture 
warned., 
people ate not getting the proper 
food.

current national nutrition 
is not encouraging,” Wilson 

"An estimated 45,000,000

"It is impossible to measure the 
exact nutritional status of all these 
pe6ple, but we do know that diets 
such as they are consuming cannot 
promote optimum nutrition 
long periods of jtime.”

A

Election Results
over

theBROOKLYN, N. Y. — At 
elections meeting of the LDS Build
ers the Unity Party (Kay M.—cam
paign mgr.) crashed through to a 
smashing victory despite the last 
rhinute swing of 
Partisan League to 
The girls’ Surprise 
ignominous defeat.

The new executive of the Build
ers is aS follows: Sgt-at-Arms, Wal
ter Givis; Fin. Sect., Alda Orman; 
Treasurer, Joe Sipawltz; President,

< Walter Kubilius; Vicd-ptes., Helen 
Baltrušaitis; Sect,'' Emily’ Klimas.

the Polo Non- 
the Bier Party. 
Party fell into

AN APPALLING picture of the 
government’s military training 
program being obstructed by ghou

lish greed was painted this week by 
General George C. Marshall, chief of 
ataff, in a radio broadcast over a 
nation-wide network.

He appealed to "decent, patriotic 
Americans” to assist Uncle Sam in 
stamping out rampant profiteering 
by land owners and the elimination 
of shameless business men who arc 
menacing the lives and corrupting 
the morals of young men who are 
being called into military service by 
catering to the lowest instincts.
ų General Marshall.,in startling fa
shion, discussed conditions develop
ing around the camps where 800,000 
men will soon be in training.

In the vicinity of the army camps, 
situated of necessity in areas where 
land for training purposes could be 
obtained at a reasonable price, there 
ordinarily exist only small com
munities. Accommodations for the 
families of officers are lacking, and 
those available can be obtained only 
at prohibitive rentals, General Mar
shall said.

“We find,” he reported, “that in 
jome localities local rents at first 
doubled, and now in certain areas 
have tripled, With indications that 
they will go higher, apparently .on 
the basis of ‘charge 
traffic will bear.’

“This situation is 
very unfair, and I
that state and municipal authorities 
will bring a sufficient pressure to 
bear to supress this 
teering.

’’The troops are in 
true, but we are not
is not unnatural, under the circum
stances, that many men, wishing to 
avoid separation froYn their families 
for., a year, or possibly longer, de
sire to move their dependents to 
the vicinity of the concentration 
areas. But they find it impossible 
to do so because of the condition I 
have outlined. Something must be 
done about it.”

General Marshall then turned his 
guns on business men who are pre
paring to debauch young trainees, 
saying:

"Another serious problem arising 
from the establishment of these 
large camps, and one which troubles 
me more than any other, seriously 
affects the morale, the reputation of 
the army and the future of 
young men now in the service.

"On the reservations the army 
can control matters, but when the 
soldier leaves the camp our troubles 
begin.

"Human nature being what, it is, 
establishments for selling liquor are 
becoming increasingly active in the 
communities adjacent to the champs,

A warning to clubs who have play
ers on their teams that are not as
sociate or insurance LDS members. 
The N. Y. C. will soon issue mem
bership cards to members that are 
paid in full. This card may have to 
be presented at all league games ...

i -------------------------

It always is a custom after a 
match game to remember the pin 
boys. One of the teams didn’t. The 
price per game is not determined 
by them. \

BROOKLYN BOWLING!
There will be bowling practice 

this coming Sunday at Schumacher’s 
Alleys, Broadway and Myrtle Ave. 
at 2:30 p. m. All those who are in
terested in bowling are welcome.

—Rep.

Wasting No Time
Billy—Uncle, a Scotsman fell 

overboard into the Black Sea, and 
when they found him, what do you 
think he Was doing?

Uncle—I don’t know.
Billy—Filling his fountain pen.

Headlines 
From Detroit

Did you see it? (The Chorus pic
ture, of course)! It made quite a 
commotion amongst the members. 
Taking nothing away, the Chorus 
looked pretty good on their first 
appearance in the local paper. Ma
ny of the members are sorry that 
they did not get in on the photo
graph.

A bad case of "missing members,” 
that’s what it was at this past Sun
day’s rehearsal. Why is it that when 
there is no affair or appearance 
scheduled, only a few show up at 
rehearsals? How can an instructor 
get any results when the whole 
membership comes down to only a 
few rehearsals ? The Chorus got 
started on a new song last Sunday, 
which was beautiful, lively and swell 
harmony; everyone liked it. Let’s 
get going, members, and show up 
for Sunday rehearsals. Wednesday 
and Friday rehearsals have been 
discontinued, because the instructor 
is working evenings now. Remember 
to come Sunday and get an earful of 
the new song, 10:30 sharp, and 
bring a new member.

Looking ahead to the holidays, 
brings to mind that there will be 
a New Year’s Party at the Porter 
Hall. Arrangements have been made 
to feature our program in "Cafe” 
style. Festivities and fun are in 
store for that evening. Watch for 
further details in later issues.

A grand time was had by some of 
the members at the Arpi Chorus 
Concert last Saturday evening. After 
hearing a good program of music 
and singing, the choristers ended up 
in the basement, giving a good ex
ample of how Lithuanians enjoy 
themselves. Songs and laughter 
could be heard all over the place. 
Quite a few comments were heard 
on how jovial the group was.

Personality of the Week
This week’s choice from the mem

bership happens to be a damsel... 
Never on the dull side... Full of 
spirit and life ... Loves outdoor 
activities — roller skating — swim
ming — dancing... A good compa
nion on any date ... Tall... Has 
brown eyes... Brunette (and how) 
... Sings alto ... Likes her part
ners tall and on the handsome 
side... Life of every party... No 
strings tied as yet... Takes active 
part in much of choral work ... On 
the side goes in for dramatics... 
Favorite color — red... Take a 
guess — you’ll know next week ...

Answer to last week’s personality: 
Jerry Vadovic.

Here and There with the Chorus
Glad to see Paul S. sitting in on 

rehearsals again... Frances B. — 
you've got some thing there — 
Handsome Arpi Chorus baritone 
looking all over the hall for the 
Aido Chorus brunette altQ, — too 
bad — wasn’t there ... It’s hard to 
keep up with Tony D. — got a new 
heartbeat everytime one looks — 
newest — Ann G... Seen at re
hearsal — Edna E. — come more 
of ten... Why did Al R. change 
back to the tenors — Bass too 
high... Wondering — Tony J. — 
how dark it was — Friday... A 
red-head — Arpi Chorus — Cupid— 
Sophie R—a natural... A pretty 
brunette — Victor W. — dancing... 
Caught Paul S. — taking — Char- 
lotte G. — home... Stella S. — 
missing one Sunday — new fur coat 
next Sunday — Did Johnnie S. go 
hunting... Jennie G. — seen quite 
regularly at rehearsals ... See you 
next week ... Inkslingers.

THE

LOUDSPEAKER
By Mike O’Phone

as much as the

unfortunate and 
can only hope

form of profi-

the field, it is 
at war and it

The recent trip of the J. Gasiu- 
nas’ and D. M. Sholls to Florida and 
their glowing reports of southern 
climes have made a number of 
people jealous and discontented. A 
number of Liths from this town are 
making arrangements for a trip. 
More info later...

Representatives of the LDS Nat’l 
Youth Committee have been invited 
by. the Mass. Council to visit them 
and speak on the function, purpose 
and aims of the LDS.

A card, all the way from the 
mountains of Colorado says that 
John Orman will be back in Brook
lyn by Chrismas, just in time to 
collect Xmas presents!...

We wonder what happens to those 
sudden romances and "engagements” 
that leap up in the air, pass from 
mouth to mouth and then, just as 
suddenly, die down. .. Now, must 
we mention names ? ...

Prof. V. Bacevičius has been in
vited by the Lithuanian Council of 
South Boston to tour various Lith

the
and in some communities there has 
been an influx of persons of ques
tionable reputation. The situation 
must be brought under control be
fore it grows more serious.

"It is in this field, in the commu
nities in the vicinity of our troop 
concentration, that the War Depart
ment urgently desires the assistance 
of every welfare organization in the 
country.”

communities in Massachusetts. Said 
tour to end with a piano recital in 
Boston...

What ever became of Lillian Lie
pas and Frances Walasin? The so
prano section of Aido Chorus sure 
does miss both of you ...

Watch for the grand opening of 
the "Green Star Tavern” with Wal
ter Givis as prop. Wish you all the 
luck in the world, Walt!...

The two Brooklyn sports are seen 
in Maspeth quite frequently. Mike 
O’Phone wonders what’s the in
terest ? ...

Cleveland LDSers 
-Social!

“Cleveland LDS Members!

All those who enjoy sitting 
down to a quiet and inexpensive 
evening of entertainment will 
welcome this news—
The LDS Clubhouse,on St. Clair 
and East 79th Street is start
ing a SOCIAL Dec. 13, 1940 and 
will continue every Friday 
evening at 8.00 p. m. for the 
winter season.
All those interested come 

down and win prizes — 
just what you need for your 
Christmas shopping!!

Ann A. Kąrsou.
I
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Drg. Šolomsko Prakalbų Maršrutas 
Pittsburghe ir Apylinkėje

jie savo darbu ne tik daug 
padėjo, bet dar pakėlė dar
bo entuziazmą kaimo jau
nuomenėje.

mes

Penktas puslapis

Worcester, Mass.
<iw. -!aa '===Eas=Tszas=xx^^ 
pagerinimų išsireikalauti iš 
kompanijos.

Duondavis.

žyli. FandrSje buvo sušluba- 
vimo, nes joje organizacija 
buvo, kaip skcletorias, silpna.

Dabar išrodo, kad Suvieny
tų Elektristų, Radio ir Maši
nistų Darbininkų 235 Lokalas 
(CIO) sutvirtės, darbininkai 
grįžo darban labiau organi
zuoti, su daugiau patyrimo! 
Jie dirbdami mokės daugel

reiks!
Bet paklauskime save, kas- 

gi atsitiko, kad iki šiolei tose 
dirbtuvėse dirbanti negalėjo 
išsiprašyti nei cento daugiau, 
o čia taip ūmu laiku tos “su
vargusios, tokios biednos” tos 
kompanijos ėmė ir pasidarė 
duosnesnės dėl savo darbinin
kų—skiria bonus!

Nagi, tikėsite ar ne, šis mie- 
laširdingumas pasirodė užtat, 
kad Union Mfg. kompanijos 
skruzdėlės, darbininkai, paro
dė solidarų, pavyzdingą išsto
jimą už pakėlimą algų, už 
unijos pripažinimą, už apmo
kamas vakacijas ir už darbo 
sąlygų pagerinimą, nugązdino 
tuos didžiuosius verbliūdus. 
Taigi, šių trijų šimtų darbi
ninkų pavyzdinga kova dau
geliui gero padarė. Tiesa, vi
si darbininkai jaustųsi kur kas 
linksmiau, jei kas savaitė ma
tytų įdėtą į vokus po daugiau 
algos vieton bonų, bet ką dar
bininkas -gauni ir kiek gauni, 
tai jau žinai, kad tavo, o ne 
pono kišenių j e.

Union Mfg. komp. darbinin
kų streikas tęsės tris savaites 
laiko, gruodžio 9 d. buvo 
baigtas, visi sugrįžo darban, 
nors ne su didžiausiais laimė
jimais, bet nei ne su mažiau
siais. Kompanija iš karto su
tiko pridėti po du centu į va
landą daugiau, o sekamais 
metais sausio mėn. pridėti dar 
po daugiau, sykiu sutiko duo
ti ir kitų pagerinimų. Šiame 
mieste dar pirmas įvyko strei
kas CIO vadovybėje ir jis pa
rodė tą, kad kurie skyriai bu
vo tvirčiau organizuoti, tuose 
per streiko laiką nei vienas 
nežengė į dirbtuvę streiką lau-

Biskis iš LS ir DB Draugijos
Gruodžio 3 d. atsibuvo Lie

tuvos Sūnų ir Dukterų Broliš
kos Draugijos metinis susirin
kimas. Buvo gana skaitlingas. 
Matomai, pasekmė to, kad 
pirm. Norvaišas ir “Laisvėj” 
garsino net per tris dienas šį 
susirinkimą ir balotinius bal
savimus. Tai pirmą syk savo 
istorijoje ši draugija rinkosi 
būsimiems metams valdybą 
slaptu balsavimu. Ir tas pa
darė didelį skirtumą nariuose, 
kad daugiau kaip dvigubai jų 
dalyvavo balsavime. Rankos 
kėlimu balsavimuose, jeigu 
apie pusantro šimto būdavo 
tai gerai. Dabar buvo virš 300 
balotų paduota. Draugija tu
ri apie 500 narių.

Nuotaika šio susirinkimo ir
gi pagirtina buvo. Visoki tari
mai padaryta gražiai, skland
žiai. Vienas Smetonos priete- 
lis gal į kelintus metus atei
nąs į susirinkimą, norėjo pa
barti, kad nebūtų išduodama 
draugijos iždo pinigai pasko
loms. Mat, tam prieteliui la
bai norėtųsi likviduoti (suban- 
krutyti) Liet. Svetainę, nes pa
staroji skolinosi dėl namo re
monto keletą šimtų, dol. iš šios 
draugijos. Tad jam buvo pa
aiškinta ir jis buvo susarma- 
tintas už nebrolišką elgesį, 
skundžiant valdžiai su surink
tais parašais. Nurodyta, kad 
ši draugija turėdama socialia
me skyriuje tūkstančius dole
rių, pilną valią turi reikiamai 
vietai paskolinti. Įdomu, kad 
tą aštrų susarmatinimą tam 
fašistuojančiam nariui išdrožė 
M. Staliulionis.

Visiems svarstymams užsi
baigus, dar prisiėjo laukti ke- 
lioliką minučių balsų skaity
mo komisijos raporto. Valdy- 
bon išrinkti šie nariai: pirm. 
J. Norvaiša (senas), užr. sekr. 
J. J. Bakšys, (senas vetera
nas tam urėde, pastaruosius 
du metu buvo J. šalaviejus, 
bet jis apgailestauja Smeto
nos, tai nei neapsiėmė), fin. 
sekr. J. Kyžis (senas), ižd. M. 
Tamošiūnas (naujas), iždo 
globėjai, V. Jančius (senas) 
ir D. žemeikis (buvęs iždinin
kas), maršalka K. Lapinskas 
(senas). Į penkius direktorius 
veik Visi tie patys. LD Kliu- 
bo gaspadorium išrinktas J. 
Urmanas, veteranas bartende- 
ris, dirbęs per tris metus tam 
•kliube, į gaspadorius kaipo 
naujas Olympia Parko gaspa
dorium išrinktas Ig. šupienas 
(senas).

Balsų skaitytojai buvo N. 
Kudarauskas, J. Gerdauskas, 
jaunuolis ir J. šupienas. Pas
tarasis neturėjo oponento rin
kimuose, tad 
išrinktas.

1London, gruod. 11. — Ne
žiūrint blogo oro, Anglijos 
lakūnai bombardavo vokie
čių orlaivių stovyklas, prie
plaukas ir geležinkelių sto
tis.

Šiuo metuVilnius.
Vilniuje yra 15 vidurinių 
mokyklų (gimnazijų): I ir 
II—su dėstomųjų lietuvių 
kalba, III, IV, V ir VI su 
dėstomųjų lietuvių kalba 
pirmosiose klasėse, VII—su 
dėstomųjų rusų kalba, VIII, 
IX, X ir XI su dėstomųjų 
lenkų, XII, XIII ir XIV su 
dėstomųjų žydų ir XV su 
dėst. gudų kalba. Į Vilniaus 
universitetų jau priimta 
1,081 studentas ir 55 laisvi 
klausytojai.—Į Pilnųjų Vi
durinę Suaugusiųjų Mokyk
lų jau paduota apie 450 pra
šymų. Studentų namuose 
Vilniuje apgyvendinti apie 
240 nepasiturintieji ir tar
nybų neturintieji studentai. 
Spalių 15 d. Vilniuje prūsi

niams ūkiams paskirti ve- j dėjo mezgimo ir audimo 
dėjai agronomai, o jiems kursai. Kursus lankyti no- 
talkininkauja kumečių bei 
dvarų darbininkų komitetai. 
Šiuose valstybiniuose ūkiuo
se yra kai kurios žemės 
ūkio mašinos, juose bus 
įsteigtos žemės ūkio mašinų 
stotys, kurių skaičius iki 
pavasario dar žymiai padi
dės, nes laukiama iš Tary
bų Sąjungos atgabenant 
mašinų. — Šiaurės Rytų 
Lietuvos TSR ma'šinų sto-

Visi šio didmiesčio ir plačių apylinkių lietuviai yra 
širdingai užkviečiami dalyvauti šiose prakalbose. Drg. 
Šolomskas, Letuvių Literatūros Draugijos sekretorius, 
turi daug naudingo pasakyti apie naująją Lietuvą, apie 
pasaulinį karą ir kitais svarbiais reikalais.

Prakalbos įvyksta šiose vietose:
Gruodžio-Dec. 15 d., 1 vai. dieną, 1320 Medley St., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tą pačią dieną 7:30 vai. vakare, New Kensington, 

Pa., 1136 4th Avė.
Gruodžio 16, kaip 7:30 vai. vakare, Wilmerding, Pa.
Gruodžio 17, kaip 7:30 vai. vakare, McKees Rocks, 

Pennsylvania. Komitetas.
(292-293)

Žinios Iš Laisvos Lietuvos
čių klebono ūkio dalį — 40 
ha.

Šiems visiems valstybi-
omo Iz i«i nn o y\o c< Ir i i xrn_ '

Taurage. — Jau senokai 
smetoninė apskrities savi
valdybė buvo suprojekta
vusi nutiesti plentų iš Tau
ragės į Šilalę, viso apie 35 
klm. ilgio. Ilgai projektuo
tas plentas šiaip taip prieš 
4 metus buvo pradėtas sta
tyti, bet pravedus vos kelis 
kilometrus, darbas sustojo 
ir taip žmonės vargo iki 
šiol. Nuvertus smetoninę 
valdžių, šio plento darbai 
tuojau buvo pradėti dideliu 
spartumu varyti ir dabar 
plentas jau pravestas iki 
pat Šilalės. Prie plento dir
bu darbininkai, suprasdami, tims , specialistų parengti 
jog dabar dirba dėl .savęs, Rokiškyje suorganizuoti ir 
darbo našumų pakėlė beveik'pradėjo veikti traktorininkų 
visu 100 nuoš.
MOKYKLOS BUVUSIUO

SE DVARUOSE
Kaunas. — Daug kur Ta

rybų Lietuvoje vietoje bu
vusių dvarininkų gūžtų 
steigiamos mokyklos, maši
nų stotys ir kitoki kultūros 
ir ūkio centrai. Ukmergės 
apskrityje tarybiniams 
ūkiams numatyti 6 viene
tai: Jokūbavo dvaras, Ko- 
varsko valsčiuje, — 234 ha, 
Užugirio kiemas, Taujėnų 
valse.,—147 ha, Leonopolio 
dvaras — 269 hektarų, an
trasis Leonopolio davaras 
— 97 hektarų, Vaipiškių 
dvaras, Deltuvos vlsč. ir Ly- 
duoklių dvaras, Žemaitkie
mio vlsč.,—140 ha. Utenos 
apskrityje tokių tarybinių 
ūkių paliekama: Aluntos 
dvaras — 208 ha, prie jo 
prijungiant ir Aluntos kle
bonijos ūkio dalį—50 ha; 
Aknystos dvaras, Debeikių 
vals., 152 ha, prie jo pri
jungiant Pagerklės dvarų— 
59 ha. Rokiškio apskr. vals
tybinių ūkių paliekama: 
Rokiškio dvaras su 259 ha, 
Kazliškėlių dvaras, Pandė
lio vis., 182 ha, Petrošiškių 
dvaras, Kamajų vis., 80 ha 
Panemunėlio dvaras — 116 
ha, Obelių dvaras — 260 ha, 
prie jo prijungiant Kirlio 
ūkio dalį — 80 ha ir Obe-

Petrošiškio,

kursai, į kuriuos jau paduo
ta 200 prašymų. Įvairių ma
šinų ir traktorių stotys nu
matytos neužilgo įsteigti ne 
tik keliuose valstybiniuose 
ūkiuose, bet ir išdalijamų 
dvarų centruose. Tam tiks
lui paliekamos neskaidomos 
dvarų sodybos su svarbiau
siais trobesiais ir 5-7 ha že
mės. Jos aptarnaus visuo
menę.

Kazliškelio,
Panemunėlio ir Antanosės 
dvarų sodybose įkuriamos 
plačioms masėms ligoninės. 
Škėmų, Kavoliškio ir kitose 
—įkuriamos seneliams prie
glaudos. Juodupės dvare, 
kur dirba 350 tekstilės dar
bininkų, steigiama vaikų 
darželis ir vaikų prieglau
da; Kačionių dvare, prie 
ežero, steigiama sanatorija. 
Antrame Kavoliškių dvare, 
Roemerio ir kituose dvaruo
se steigiamos mokyklos, ir 
taip toliau.

- Kadangi Šiau-

Painters, Decorators & Paperhangers (ADF) unijos, 
District Council 9 viršininkai pagaliau pasirašė sutartį 
su samdytojais, kuria einant, pakeliama unijistams dar
bininkams algos. Paveiksle matome nepartinį pirminin
ką Posner sveikinanties su majoru La Guardia miesto 
rotužėje po to, kai buvo sutartis pasirašyta. Kairėje 
stovi pažangusis paminėtosios unijisty tarybos sekre
torius Louis Weinstock.

rinčių skaičius nuolat didė
ja.

SUAUGUSIŲ ŠVIETIMAS 
VILNIUJE

Vilnius. —Vilniaus mieste 
suaugusiųjų švietimų orga
nizuoti ir juo rūpintis pa
vesta Kultūros židiniams, 
kurie įsteigti dešimtyje mie
sto rajonų. Rajonuose pra
dėta suaugusiųjų, norinčių 
eiti bet kokį mokslų, regis
tracija. Darbo visuomenė iš
troškusi šviesos, veržte ver
žiasi į mokyklas. Švietimo 
liaudies komisariatas ir Su
augusių švietimo valdyba 
artimi ausiomis dienomis 
rengiasi iš Kauno persikel
ti į Vilnių, iš kur bus tvar
komas švietimas visoje Ta
rybų Lietuvoje.

S u a u g u s iųjų švietimui 
numatyta įsteigti*visoje 
Lietuvos TSR 310 kul-, 
tūros židinių. Šiuo metu 
75 kult, židiniai jau įsteigti 
ir veikia. Pradinių pagalbi
nių mokyklų suaugusiems 
iš viso numatyta įsteigti 
apie 200. Šiuo metu jau vei
kia 21 tokia mokykla. Su
augusių aukštesniam švie
timui steigiama 10 nepilnų 
vidurinių mokyklų (progim
nazijų) : Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Zarasuose, Šven
čionėliuose, Alytuje, Rokiš
kyje, Marijampolėje, Uteno
je ir Panevėžyje. Šiuo me
tu mokslas jau eina Aly
taus, Kauno, Vilniaus, Ma
rijampolės ir Šiaulių mo
kyklose, o pilnosios suaugu
siems vid. mokyklos (gim
nazijos) jau veikia Vilniu
je ir Kaune. Dar šiemet nu-

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki t: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N, Y.

ir į kom. buvo

Šiauliai
lių apskrityje buvo jaučia
mas lauko darbininkų trū
kumas, tai Šiaulių • miesto 
fabrikų darbininkės, moks- matyta ^įsteigti trys darbi- 
leivės bei komjaunuoliai ninku fakultetai— Vilniuje, 
organizuotai vyko į kaimus 
p a t a 1 k i n i n kauti valstie
čiams. Valstiečiai talkinin- 

‘kais labai patenkinti, nes

Kaune ir Dotnuvoje. Viešų
jų liaudies mokyklų arba 
liaudies universitetų stei
giama 22, tai yra visose ap
skrityse. Vilniuje ir Kaune 
bus pagrindiniai liaudies 
universitetai. — Ten, kur 
įsisteigia kultūros židiniai, 
tuojau organizuojami įvai
rūs kursai, socialistiniai 
kampeliai, seklyčios ir kt. 
Kursų steigimas plačiai ei
na visoje Tarybų Lietuvoje. 
Kaune jau įsteigti lietuvių, 
rusų, vokiečių, anglų, fran- 
cūzų kalbų kursai. Lietuvių 
kalbos kursų iš viso numa
tyta įsteigti apie 20, rušų 
kalbos apie 100 ir politinio 
lavinimosi taip pat apie 100 
kursų.

*
d. Antanas Ber-Gruodžio 4 

nota po tūlo laiko sirgimo pa
simirė ligoninėj. Tai buvo tvė
rėjas šios viršminėtos laisvos 
draugijos. Visi sako, tai tvir
čiausias laisvamanis buvęs 
Worcesteryj. Jo kūnas buvo 
sudegintas krematorijoje. Jis 
iš Liėtuvos atvyko, daugiau 
kaip 40 metų atgal, Worces- 

(teryj išgyveno 38 m.
Draugijos Narys.

Roma. — Italų spauda pa
brėžia, jog paikai iki šiol 
turėjo virš antra tiek dau
giau kariuomenės, negu ita
lai, Albanijos fronte. Tai, 
girdi, nėra ko graikam di
džiuotis, kad italai kai kur 
laikinai pasitraukę atgal.

New Britain, Conn.
Pavyzdinga Kova Daugeliui 

Geriau
Kaip ir tyčia, vos spėjus 

Union Mfg. kompanijos dar
bininkams išeiti streikan, kaip 
bematant ant scenos pasirodė 
Landerio kompanija su prane
šimu, jog ji savo darbinin
kams gale šių, metų duosianti 
bonus. Netrukus ir kitos di
delės dirbtuvės Stanley Works 
valdyba pranešė, kad tą patį 
padarysianti. Negana to, ką 
Landerio komp. duosianti bo
nus, bet ji peržiūrėsianti visų 
darbų kainas ir ant visų nu- 
statysianti tokias, kad kožnas 
darbininkas uždirbtų, daugiau. 
Dabar vėlei girdai slankioja 
po miestą, kad ir American 
Hardware, trečia iš eilės di
delė kompanija, suteiks dar
bininkams bonus. Matote, ’ ką

Visokių Žolių 
Sandėlis

Ramunių, Liepos žiedų, Čio
brelių, šalavijų, šaltmėčių, 
Gumbažolių, Puplaiškių, Truk- 
žolių, Debesylo, Devinmečių, Se- 
nesų ir daugybės kitokių žolių.

25c Pakelis arba 6 už $1.00
Trajankos 60c—3 pakeliai $1.50
žolių knygelė, aprašo apie 

300 visokių žolių ir Šaknų, nuo 
jos yra reikalingos, 25c. .

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

ko

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-1964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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 ^-9770

o
BROOKLYN

LABOR' LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Bati- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų it 
tt. Puikus steičlus sti naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alloys.

Kalnus Prieinamos
949-959 Willoughby Avė.

Tel.: STagg 2-8842

ĮŽANGA BANKIETUI $1.50

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisves” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 

“Laisvė” duoda ge'rą nuolaidą kainoje mokykloms.

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksnio/imas, asmenavimas, sintaksė, sky- 

riamųjų ženklų nurodymas ir ap.j 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokestį. 

Kreipdamiesi adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.“Laisve

EXTRA

Laimes Spėjimo Knygelė
10 CENTŲ

Tik per trumpą laiką
Apsakymas apie žmogaus gyvenimą pagal 
astrologijos mokslą. Kaip 12 mėnesių, taip 
12 skirtingų žmonių, žinodami savo prigim
ties paslaptis kiekvienas iš mūs gali būt 
laimingu žmogum. Nežinodamas, kovoja 
prieš gamtą ir veda sau priešingą gyveni
mą, skursta, vargsta, paskendęs visokiose

nelaimėse ir ligose. Pats nežino ko sulauks. Jam rodos, kad artinas gy
venimo pabaiga. Šioje knygelėje rasite 12 Astrologijos nurodymų, kada 
kas gimęs, rasite saliamono galvą, kuri jums išdėstys ir parodys neku- 
riuos dalykus iš mūsų gyvenimo, ir rasite naudingų patarimų, rasite 
apie meilę, ką ji reiškia ir kaip ji yra 
galinga ir apgavinga. Rasite nurodymus 
apie normali svorį vyrui ir moterei, pa
gal savo amžiaus, taipat juokų ir dai
nelių.
Tuojaus dėk 10 centų į konvertą ir sy
kiu su šiuo kuponu beg į arčiausį MAIL 
BOX ir pasiųsk.

Prisiunčiu 10 centų, malonėkite atsiųsti man LAIMES SPĖJIMO 
KNYGELĘ.

Vardas . 
Gatvė ... 
Miestas 
Valstija

LAIMĖS SPĖJIMO P.O. Box 666, Newark, N

DIDIEJI “LAISVES*

PARENGIMAI
Prašome įsitemyti šiuos dienraščio 

“Laisves” Parengimus

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisves” bendrovės metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

CENTRAL PALACE
18 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14,15 ir 16 Feb
Prašome iŠ anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis. 
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas* davė bazarui 

dovaną — laikrodį.

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y.



šeštas puslapis Penktad,, Gruodžio 13, 1940

pos šiek tiek veikta, nors ma
žai. Nusitarta kitais metais 
laikyti susirinkimus sekmadie-

Barčienė iš, So. Bostono 
apie plaukų spjąlvas. .

2—Muzika ir dainos.Į Pietus ir Atgal
S— ■ ----------- (Kelionės Įspūdžiai) ......... . ..............4

Pittsburgh, Pa. Apsilopęs, Angly Laivas Iš
plaukė iš Uruguay’aus

(Tąsa)
Štai ir Fort Myers. Miestelis neperdi- 

džiausiąs, pilnas “Royal Paimu”, žydi di
deli raudoni “Poinsettias,” žydi koki ta* 
mažesni raudoni krūmokšliai. Bet kva
po jie mažai teturi, čiupinėji, tai kaip 
guminiai žiedai. Dideli, gražūs, bet be 
kvapo. Gal kad ruduo, o gal nuolatini; 
saulė juos taip iškepina?

Fort Myers mes apsistojome tik, kaip 
ir daugelyj kitų—nusipirkome atviručių, 
paveikslų folderį, knygelę su įvairiomis 
žiniomis apie miestą ir jo apylinkę. Trau
kiame toliau. Štai plati Caloosahatchee 
upė, teisingiau, užlaja ir ilgas baltas ce
mentinis tiltas. Už 23 mylių jau kitas 
piiestelis kaip ir lietuvišku vardu Punta 
Garda, už jo pervažiavome dar platesnę 

veik poros mylių Peace upę. Gražus 
baltas tiltas.

Už apie 50 mylių pasiekėme miestą Sa
rasota, kuris guli ant pat marių kranto. 
Apžvelgėme jūras. Maudynės ir vėl mus 
nevilioja.

—Maudysimės Tampo j,—sako Jonas.
Sarasotoj pavalgėme pietus, įsipylėme 

kuro ir vėl į kelionę. Manatee mieste per
važiavome plačią Manatee upę. Privažia
vus prie Piney Pont jau garsina tiesų 
kelią į St. Petersburg, kuris yra ant 40 
mylių artimesnis, kaip per Tampą. Rei
kia keltis Ferry laiveliu. Mes su Jonu 
galėtume sukti ir ten, bet viena iš mū
sų draugių jau skundžiasi, kad Meksi
kos Užlajos saulė baigia ją iškepti, kaip 
ant skaurados. Vykstame tiesiai į Tam
pą.

Tampa miestas guli ant didelės užla
jos, tai didelė prekybos laivų prieplauka. 
Tampa turi 100,000 gyventojų. Iškabos 
skelbia: “Matykit Floridą iš Tampos!”

Tampa įsteigta ten, kur seniau buvo 
indiečių kaimelis. Tampą užėmė Jungt. 
Valstijų karo jėgos, atplaukusios iš 
Pensacola kovo 5, 1823 metais. Tampa in
dustrinis miestas, pusėtinai rūksta fab
rikai, tai ne Miami! Čia prie mūsų au- 
tomobiliaus priėjo du kareiviai, kurie 
pamatę “N. Y.” automobiliaus laisnius 
ir raidę “K”—Kings County buvo labai 
nudžiugę. Vienas iš Brooklyno, o antras 
iš Philadelphijos. Tarnauja sunkiųjų 
bombanešių eskadrilėj. Brookliniškis jau 
trys metai nematė namiškių, turi viltį 
pamatyti, jeigu nebus perkelti į Bermu
dų arba Philippinus. Iš pasikalbėjimo su 
jais—jie jaučia besiartinančią karo at
mosferą.

Ir vėl kelionė išilgai No. 41 į šiaurius. 
Prasidėjo didelės apelsinų plantacijos. 
Dideli laukai. Vietomis apelsinų sodai at
itverta nuo kelio spyglių tvoromis, o ki
tur atviri ir garsina:

—Patys prisiskinkite apelsinų! (Reiš
kia, prisiskinkite ir nusipirkite). Ir mes 
neiškentėme tos pagundos. Sustojome 
prie:’“Palm View Place, Grover and 
Shipper, Palmeto, Flo” ir pasipirkome 
tris maišus apelsinų, apelsinų žiedų me
daus, apelsinų “dželės” ir dar pirktume, 
bet nėra kur padėti. Jau pilnas “Fordo” 
užnugaris visokių gerybių. Skundžiamės 
dėl vietos.

—Neturime vietos, kitaip išvežtume 
pusę Floridos!

—Tas patsai su visais turistais,—sako 
dikta moteris.

Gražesnio vaizdo negali būti, kaip pri
sirpusių apelsinų sodas. Stovėk ir ge- 
rekis.

Ir vėl kelionėn, štai jau ir saulė lei
džiasi. Oh, kokis gražumas Floridoj, 
kaip saulė leidžiasi! Tai vaizdas, kurį 
kartą matęs daugiau neužmirši.

Privažiavome prie Brooksville. Nus
prendėme apsinakvoti. Gražioj paimu ir 
pušų giraitėj, pono Dien kabinai—maži 
turistams nameliai. Lovos švarios, mink
štos, apsiprausti čirkšlė, vanduo, šilima, 
grindys gražios ir karpetukais išklotos. 
Ir už tą viską $2 už kambarėlį dėl dvie
jų. Nakvojame.. Miami jau pasiliko už- 
nugaryj 327 mylios. Vienai dienai už
tenka. Mes nenorime greitai su Florida 
atsisveikinti. Planas keliauti dvi dienas 
iki Georgia valstijos.

Povandeninis Pasaulis
Rytą vykdami pasukome iš kelio No. 

41 į No. 74 ir pasiekėme Ocafa miestelį. 
Planas pamatyti taip išgarsintą Silver 
Springs. 'Tenka prisipažinti, kad aš ir 

mano sankeliaiviai visada buvome atsar
goj prieš visokius garsinimus. Maniau 
sau: “nori žmones pritraukti ir tiek.”

Bet Silver Springs įtikino, kad ten yra 
vienas iš gamtos stebuklų. Tai yra Ockla- 
waka upė ir jos ežerai, apie septynių my- 
lių ilgio. Vietomis plotis yra 200 pėdų ir 
gylis nuo 60 iki 80 pėdų. Ten susikuopę 
tam tikri mineralai ir jie sudaro stebėti
ną vandens švarumą ir permatymą. Ma
čiau atvirutes, garsinimus, maniau, kad 
tai tik garsinimuose taip aiškiai gali ma
tyti žuvis, bet praktikoj pasirodė dar 
aiškiau matosi.

Atvykus į Silver Springs įvedė mus į 
pusiau submariną ir iš jo po vandeniu 
stebėjome ežero gelmes, kaip plaukioja 
mažos ir didelės žuvys. Žmogus persta
tė, kad du laiveliai mus pavažinės, vie
nas, iš kurio per stiklus jo dugne tėmy- 
sime tą, kas yra ežero gilumoj, o antras 
veš, kada mes. būsime po vandeniu. Už tą 
kelionę, kurį tęsis apie valandą laiko, 
kiekvienas turime sumokėti po $2.

Pirmu laiveliu vežė senelis negras, ku
ris jau 31 metas ten dirba. Ant kiekvie
no užsisukimo, kokio nors povandeninio 
“stebuklo” jis užveda laivelį ir paaiškina. 
Vietomis matai, kaip verčiasi iš gilumų 
vanduo, neša tam tikrus šipulėlius. Vie
tomis ežero maža giluma, o vietomis apie 
80 pėdų. Žuvų yra apie 30 skirtingų rū
šių. Čia matai mažas, ten dideles, ten 
maišytas. Matėme vijūnų, mažų ir net 
samanomis apaugusių didelių turlių. Tai 
povandeninis pasaulis! Negras protar
piais niūniuoja pietiečių dainelę.

Antras laivelis vežiojo trumpai, tik di
džiausiame ežero plote. Jis nusileido gi
liai į vandenį, tik jo viršus liko ant van
dens paviršiaus. Visi keliauninkai buvo
me giliai vandenyj ir tėmijome per stik
lus kas dedasi. Štai plaukia viena žuvis, 
o ten šešios, kaip kokį orlaiviai. Štai ma
tai kito laivelio dugną, kaip tas pro mū
sų laivelį praplaukė. Ir tas viskas mato
si labai aiškiai, geriau, kaip judamuose 
paveiksluose. / '

Čia patyrėme, kad judžiams povande
ninius vaizdus artistai iš Hollywoodo 
atvažiuoja į Silver Springs traukti pa
veikslus, nes niekur kitur nėra taip ty
ro vandens. Apžvelgę tą visą, padarėme 
išvadą, kad kartą gyvenime verta ma
tyti tokis gamtiškas stebuklas.

Floridos Saulė ir Lietus

Visokios Žinios
Gruodžio 1 diena LDS 160 

kuopa turėjo parengimą ap- 
vaikščiojimui 10 metų sukak
ties. Parengimas įvyko kuopos 
nuosavam name, 1320 Medley 
St. Vakarienė buvo “chop su- 
ey,” labai gera. Mūsų gaspa-' 
dinės storojosi, kiek galėda
mos, užganėdinti publiką, 
žmonių buvo gražus būrelis iš 
visur.

Valgant vakarienę pirmi
ninkas paaiškino to vakaro 
svarbą, perbėgdamas LDS 10 
metų gyvavimą ir augimą. Pa
brėžė, kad LDS neskirsto na
rių į gerus ir blogus, ypatin
gai pagyrė mūsų jaunimo 
veiklą. Paskui paprašė kai 
kurių svečių ištarti kelius žo
džius. Pirmas buvo Jonas Ma- 
žiukna. Kalbėdamas velijo Su
sivienijimui augti ir bujoti. Po 
tam kelius žodžius pasakė se
kretorius J. Urbonas, J. čir- 
vinskas ir šerbinas, velydami 
organizacijai geriausio pasise
kimo. Buvo paaiškinta, kad 
šiandien gali įstoti į Susivie
nijimą veltui į abu skyrių. Tai 
aplikacijas išpildė penki nau
ji nariai ir 3 jau buvo pas gy
dytoją, pridavė aplikacijas.

Po vakarienės tęsėsi šokiai 
iki vėlumai. Pelno kuopai at
liks keli desėtkai dolerių.

Tik vienas pas mus apsilei
dimas, tai kai kurių narių ne
dalyvavimas savo kuopos pa
rengimuose. Išrodo labai blo
gai.

Gruodžio 5 dieną LDS 160 
kuopa turėjo metinį susirinki
mą. Narių dalyvavo nedaug. 
Iš raportų pasirodė, kad kuo-

niais po pirmo nedėldienio, 2 
vai. po pietų. Mažum bus ge
resnės pasekmės, gal daugiau 
narių, lankys susirinkimus.

Išrinkta kuopos valdyba 19- 
41 metams, beveik visa ta pa
ti, tik pasikeitė vietomis pir
mininkas K. Kairys su pagel- 
bininke Alena Kairiene. Iš- 
rnkta turto raštininku D. P.
Lekavičius, užrašų rast. Jo
nas Demontas, iždininku Joe 
Norkus, iždo prižiūrėtojais Pe-
tras Macėnas ir Armalienė, li
gonių lankytojais Darbutienė 
ir Eidintas. Knygoms peržiū
rėti išrinkti C. Lukas ir J. 
Manskis, šiuo tarpu serga 
kuopos nariai M. Mažeikis ir 
Mikiolienė.

Apsivedė Ignas Valkauskas 
su Urboniute. Vedybos atsi
buvo anglų katalikų bažny
čioje.

Įvairumai

3—žinios.
Sekmadienio, Dec. 15 radio 

programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:
1— Rhythm Kings orkestrą iš 

So. Bostono
2— Dainininkė Ona Mineikiū- 

tė iš Montello
3— Armonistas Vladas Voluse-

Susižeidė Jurgis Ivankaus- 
kas, randasi ligoninėje. Taip
gi Adolfas Bernotas išvestas i 
ligoninėn. Jam prasimušė 
kraujas iš vidurių. Abudu li
goniai randasi General Hos
pital.

Šį sekmadienį, gruodžio 15 
dieną, atsibus prakalbos po 
numeriu 1320 Medley St., 
North Sidėje. Kalbės Lietuvių 
Literatūros. Draugijos sekre
torius D. M. šolomskas. Pra
šome visus dalyvauti. Prakal
bos prasidės 2 vai. po pietų.

Gruodžio 15 dienos vakare 
bus “card party” Soho daly
je. Rengia lietuvių tautiškų 
kapinių bendrovė. Įžanga 35 
centai. Duos gerų dovanų.

Pasinaikino lietuvių radio 
kvoderinės valandos progra
ma, vedama H. Kapturausko. 
Buvo suorganizuota iš nese
niai atvykusių jaunuolių iš 
Lietuvos. Priežastis pasinaiki-. 
nimo: tarpsavinis nesutikimas.

D. P. Lekavičius.

So. Boston. Mass.

navičius iš Needham, Mas
sachusetts.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Montevideo, Uruguay. — 
Per 71 valandą pasitaisęs, 
išplaukė iš čia didelis pagal
binis anglų šarvuotlaivis 
“Carnarvon Castle,” kuris 
buvo sužeistas mūšyje su 
ginkluotu Vokietijos preki
niu laivu.

Gaukite “Laisvei” naujų
skaitytojų

WILKES BARRE, PA

A. L. D. L. D. 43 KUOPA RENGIA

Silkių Vakarienę
Įvyks šeštadienį

GRUODŽIO 14 DECEMBER
Prasidės 6 Valandą Vakare 

PAS RADZEVIČIUS
9 Carbon Lane, Wilkes Barre, Pa.

Visus apylinkės lietuvius kviečiam skaitlingai daly- 
vaut šioj vakarienėj. Bus alaus ir gera orkestrą šokiom.

Balius - Dainos 
Prakalbos

Paminėjimui Literatūroj Draugijos (ALDLD) 25 Metų Jubilėjaus 
Rengia Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

Įvyks Sekmadienį

Gruod. 15 Dec.
CENTRAL PALACE 
18 Manhattan Avenue • 

Brooklyn, N. Y.
(Vienas Blokas nuo Broadway) 

Pradžia 7 vai. vakaro

ĮŽANGA 40 CENTŲ

Senai teko skaityti, kaip ant ekvatorio, 
žemės vidaus juostos, saulė gražiai lei
džiasi ir greitai temsta. Floridoj, tropikų 
juostoj ir dalinai Georgijoj saulėleidis ir 
saulėtekis yra vienas iš gražiausių.

Kada saulė leidžiasi, tai visas vakarų 
dangaus skliautas pasidaro raudonas, ru- 
žavas, geltonas, mėlynas, žalias, pilkas, 
keičiasi greitai plačiai ir tiek spalvų, kiek 
tik jų gali būti. Tai tokis gražus gamtos 
vaizdas, kuris vienas vertas, kad jį pa
matyti. Graži padangė ir laike šaulėtekio, 
bet ji neprilygsta saulėleidžiui.

Antra ypatybė, tai tropikų lietus. Flo
ridos lietus, tai tikrai lietus. Mums dar 
vykstant į Miami, dar nebuvome priva
žiavę West Palm Beach, kurį turėjome 
mintyj apžvelgti, pasirodė tamsus debe
sėlis. Iš pradžios jis nedidelis. Bet stai
giai augo ir vėjas kilo. Privažiuojant 
prie West Palm Beach tartum dangus 
prakiuro. Vienu ypu pasileido vanduo. 
Automobiliaus stiklo valytojai' braukė 
visa sparta, o vanduo, ritosi, kad tartum 
kas jį viedrais piltų, bėgo visomis pusė
mis. Į penkias ar dešimts minučių jau 
visos gatvės buvo užpjautos vandeniu. 
Mes sustojome prie pašto. Žmonės stovė
jo, kur kas galėjo, pastogėj. Automobi
liai glaudėsi prie šaligatvių.

—Tai lietus!—tarė Jonas.
—Iš tikro, jeigu tokis lietus pagauna 

žmogų gatvėj, tai už minutės būsi visas 
šlapias, kaip žuvis. . !

Tai pamatėme tikr^ tropišką lietų. Tie
sa, dar kelis kartus paskui lijo Miami 
mieste, bet tai buvo mažesni, dažnai vie
noj pusė gatvės lietus lijo, o kitoj saulė 
švietė.

Floridoj Patyrimai
Iš Ocala per Lake City, Jasper pasie

kėme Floridos ir Georgia sieną ir laikė
mės krypties Valdosta ir Atlanta mies
tų, kad pamatyti pietų valstijas, negrų 
apgyventus kraštus.
___.. (Bus daugiau)

Ima Nagan šmugelninkus 
Lietuvoje

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
landžio mėnesį buvo juos 
užmūrinęs skiepe. Tai “toli 
numatąs” spekuliantas. Jis 
laikomas teismui. Paimtas 
kvoton, Raudbortas sakėsi 
“užmiršęs” tuos audeklus.

Milicininkai suėmė du 
šmugelninkus neva mėsos 
prekiautojus Tauragėje, Sa- 
liauską ir Lipčienę.

Jiedu rūsyje buvo užmū- 
rinę 40 tūkstančių svarų la
šinių ir dešrų. Padarius 
kratą, pasirodė, kad apie 
7,500 svarų lašinių ir virš 
300 svarų dešrų jau sugedę 
ir netinka jokiam vartoji
mui.

Tinkama maistui mėsa 
atimta ir perduota vieti
niams kooperatyvams, o tie- 

, du spekuliantai patraukti 
teisman. —ELTA.

Lietuvių Radio Korp.
Programos:

Šeštadienio, Dec. 14 radio 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryte bus sekanti:
1—Kalbės Caroline Casper-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Supus Levandauskai

UNDERTAKER

ALDONA KLIMAITft,
Koloratūra Sopranas 9

Graži Koncertinė Programa: Dainuos Aido Choras, vad. A. 
Žilinskaitės; Aidbalsiai, vad. B. Šalinaitės ir solistai — Al
dona Klimaitė ir Antanas Višniauskas. Pranas Pakalniškis, 

Literatūros D-jos Centro pirm. George Kazakevičiaus
• Orkestrą Šokiams

Ateikite j šį parengimą visi! Išgirsite puikių dainų, pasi
šoksite, pasiklausysite žingeidžių -ir pamokinančių prakalbų.

žemės Vidurys Neapsako
mai Karštas, bet ar 

Ištirpęs?
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

tai spaudžiamoji lava ir te- 
• ka požeminėmis gyslomis į 
ugniakalnius ir nepaprastu 
smarkumu, drebant žemei 
aplink, veržiasi į paviršių.

Įdomia usius tėmijimus 
Van de Putte padarė tai 
Centralinės Amerikos kraš
te Guatėmaloje, kurioje yra 
gana daug • smarkiai vei
kiančių ugniakalnių. Šie ug- 
niakalniai 1918 metais su
naikino to krašto sostinę 
Guatemalą. Vandenyne ne
toli nuo jos yra apie trijų 
mylių gilumo pargarmė, va
dinamas Agassizo duburys.

Kai tada Guatemaloj že
mė drebėjo, Van de Putte, 
gulėdamas ant žemės, girdė
jo iš požemio baisų krioki
mą, ir jis jautė, kaip kieto 
žemės sluoksnio slegiama 
skysta ugninė mąšė - lava 
(magma) tekėjo požeminė
mis gyslomis nuo Agassizo 
duburio į veikiančiųjų ug
niakalnių gerkles. —J. C.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 j 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
[domiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 5xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių j 
Vynų ir Degtines j

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks-? 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- J 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 

įįvairiom.spalvom

JONAS STOKES ' 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway Ir Stone Ave. Į 

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.
• Tel.: Glenmore £-6191 i

Apvaikščiokime šį Literatūros Draugijos (ALDLD) 25- 
kių metų jubilėjų kuoskaitlingiausidi. Lai būna mums svar
bu netik dainos, pasišokimas, ale ir paminėjimas ir pasi- 
džiaugimas Literatūros Draugijos 25-kių metų gyvavimo. 
Susirinkime pasidžiaugkime šios draugijos suteikta gausia 
apšvieta Amerikos lietuvių visuomenei.

Literatūros Draugija yra jau išleidus pusę milijono do
lerių vertės įvairių raštų, kurie jau pasklydę netik Ame
rikoje.’ bet visame pasaulyje, kur tik lietuvių randasi.

Kiekvienas atsilankęs į šį parengimą pasitenkins savo 
malone atminčia ir parems Literatūros Draugiją- apšvietos 
skleidimo .darbe Amerikos lietuvių visuomenėje.

Kviečia RENGĖJAI.

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš-. 
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.

93 pūslapių.
KAINA 50 CENTŲ

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik Lk >ar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 82, KAINA 15c.

“LAISVĖ”
427 Lorimer * St. Brooklyn, N. Y.
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Dovanos “Laisves” Bazarui
t > »•

Dar rudenį minėjom, kad 
Massachusetts moterys rū
pinasi “Laisvės” Bazaru. 
Dabar jau turime laimės 
pasidžiaugti jų rūpestingu
mo rezultatais. Pereitą ant
radienį bitininkas Končius 
atvežė “Laisvei” vežimą 
šviežio medaus. Ir atvežė 
nuo draugės Stygienės 6 
bonkas grybų, o nuo drau
gės Gutauskienės 12 bonkų 
vaisių ir daržovių “Laisvės” 
bazarui. Abi draugės gyve
na Montello, Mass. Tai pir
mos dovanos iš tolimos ko
lonijos. Končius taipgi do
vanojo 8 koriukus medaus 
mazaruij

Vietinis lai krodininkas 
Kazlauskas pats pirmas pa
dovanojo bazarui brangų 
laikrodį.

Tai jau dovanos pradėjo 
plaukti.

Visur turi būt žinoma,

Lawrence, Mass.
Sakoma, kad tautos kultū

ra sprendžiama pagal tautos 
inteligentiją. Bet apsaugok 
viešpatie nuo socialistiškai fa
šistiškos inteligentijos, nes ji 
niekuom nesiskirta nuo kaimo 
berną, kurie eidav^ kermošiun 
ir mušdavosi už alų.

Štai paimkime jų surengtas 
prakalbas, kurios įvyko gruo
džio 8 dieną. Atvažiavo du lo- 
jariai, Bagočius ir dar koks 
ten kitas. Pirmiausia pirminin
kas išvadino judošiais visus 
dabartinės Lietuvos šalininkus 
ir nusiskundė, kad žmonės to
kioms prakalboms nesidomi, 
nes prakalbose tebuvo apie 
šimtas žmonių ir pusę jų su
darė pažangiečiai.

O Bagočius kalbėjo kursty
damas tautą prieš tautą. Sa
kė, mes Smetonos neverkia
me ir mums jo negaila, nes jis 
yra banditas, kuris užpuolė 
Griniaus valdžią vidurnaktyje 
ir revolverius atkišęs užgrobė 
ją. Tai jam ir gerai, kad ant 
jo velnias kur jį išjojo, nes jo 
valdžia, tai buvo giminių val
džia. Bet mes, girdi, verkia
me Lietuvos ir jei Lietuvos 
žmonėms bus gerai, tai mūsų 
ašaros bus džiaugsmo ašaros. 
Bet kokia bus Lietuvos atei
tis? Tai, girdi, Stalinas labai 
daug pristeigė tautų ir jis jų 
nesuderins. Girdi, ar gali azi
jatiškas kalmukas su lietuviu 
vienoje lovoje gulėti? Ne, ne
gali, nes vienas kitam smirda 
ir t.t.

Ir ve to kurstymo pasek
mes jau turime. Vienas jų 
žmogus jau užpuolė ramų 
žmogų A. Kavaliauską miesto 
parke ir apmušė, apdraskė. Ir 
dar tuom neužsiganėdino, ale 
dar nuėjo į policijos stotį ir 
įskundė, kad būk jis esąs ko
munijas, ir dar koks! Na, ir 
atsidūrė dalykas teisme. Už
puolikas gavo šešius mėnesius 
kalėjimo.

Vienas sklokininkas ir vie
nas socialistas ir keletas fašis
tų irgi nesnaudžia. Jie sura
šė didžiausių litaniją pavar
džių, pavadino visus komunis
tais ir nunešė į policijos stotį. 
Bet policija pasakė, kad jūs 
nė vieno įrodymo neturite. 
Tai tie sutvėrimai parėję Šu- 
.sišaukė sau pasitikimus Lietu
vos šelpimo Komiteto narius ir 
pradėjo verst Fondo rekor
dus, ar neras komunistiškų 
dokumentų. Nesurado ir labai 
nusiminė, kad savo pikto tiks
lo neatsiekė.

L. K. Biuras.

FAŠISTŲ PROPAGANDA 
ARITMETIKOJE

Cairo, Egiptas. — Cionai- 
tinė vyriausybė uždraudė 
mokyklose vartot itališką 
aritmetikos vadovėlį. Sako, 
jog uždaviniai jame taip su
taisyti, kad skleidžia propa
gandą už fašistus, o prieš 
Angliją ir Franc i ją. * 

kad “Laisvės” bazaras yra 
ne vien Brooklyno dalykas, 
bet dalykas visos Amerikos. 
Brooklyniečiai aukoja, ren
ka dovanas ir dirba baza
rui per visą laiką. Ir tai 
dar neviskas. Jie turi ir iš
pirkti iš kitur suaukotas do
vanas. Atsižvelgiant į tai, 
kiti miestai turėtų neskū- 
paudami aukoti bazarui.

Piniginės dovanos yra la
bai reikalingos, nes paįvai
rinimui bazaro reikia pri
pirkti naujų daiktų. Šiomis 
dienomis i š s i u n t i nėjome 
blankas rinkimui dovanų. 
Visų, kurie aplaikėte blan
kas prašome darbuotis rin
kimu dovanų. Jei kurie nu
matote galimybių gauti do
vanų ir neaplaikėte blankų, 
prašome kreiptis į “Lais
vės” administraciją ir mes 
su džiaugsmu pasiųsime 
jums blankų.

“Laisvės” Administracija.

Baltimore, Md.
Trys Advokatai ir Baltimorės 

Lietuvių Tautiška Taryba!
Gruodžio pirmą Lietuvių 

Svetainėje atsibuvo prakalbos, 
kurias surengė virš minėta Ta
ryba. Kalbėjo trys advokatai: 
Rastenis, Laukaitis ir Jurgelio
nis. Pastarasis “Tėvynės” re
daktorius.

Kaipo advokatai, kalbėjo 
prastai. Tik V. Laukaitis kiek 
rimčiau pakalbėjo, paaiškin
damas to vakaro prakalbų 
tikslą. Bet kiti du, kaip ir 
tos dainos “Mudu du broliu
kai.” Rastenis kaitino, graude
no publiką, kad suminkštint 
širdis išgavime aukų daugiau. 
Sakė: “Nebėr jau Lietuvos. 
Ką dabar pasaulio lietuviai 
darys? Ką mes baltimoriečiai 
darysim? Kaip mes gelbėsim 
E'f etų vos nepriklausomybės 
darbe? ir t.t. Maišė, kaip tas 
bulves po pelenus. Ir nurodė 
pavyzdį. Girdi, jei paėmė tris 
gorčius žirnių supiltum į 150 
pūrų kitų grūdų, pranyktų tie 
žirniai, kad negalėtum suras
ti. Taip ir mūs brolius rusai 
maišo, išvešdami į gilumą Ru
sijos, o iš ten prigabena bolše
vikų. Taip kalbėjo ne koks 
prastas darbininkas, bet advo
katas N. R. Taip kalbant man 
tekfc girdėti rusų baltagvar
diečius po nuvertimui carizmo. 
“Nėr mūsų tėvynės, verkia ne 
tik mūsų širdys, bet ir visi ki
ti netekę tėvynės!” Ir tokiais 
graudenimais surinktas aukas 
siųsdavo Baohmetjevui, kurį 
palaikė per tris metus, kaipo 
atstovą Rusijos. (

Apie trečio advokato kalbą 
gal nevertėtų rašyti, nes jis 
kalbėjo žemiau kritikos, bet 
visgi kelis sakinius pabrėšiu 
lai sprendžia skaitytojai apie 
jo protą. Sakė Jurgelionis: 
Kaip pasaulis stovi, kaip pra
eities daviniai parodo, dar ne
buvę tokio žiauraus pavergi
mo, kaip dabar Stalino. Pri
varė kvoterį milijono šnipų, 
užėmė Lietuvos visus geriau
sius namus, o mūsų broliai lie
tuviai, turi gyvenai kokiose lin
dynėse, tvartuose, ir šunų bū
dose. Pripasakojo ir daugiau 
tokių nesąmonių advokatas 
Jurgelionis,^ ir dar redakto
rius !

Taip, gerbiamieji Tarybos 
nariai. Jeigu ir toliau kviesite 
tokius kalbėtojus, kurie per
stata dalykus atbulai ir sėja 
neapykantą tarp darbininkų, 
ragindami kovot su tais, kurie 
pritaria dabartinei Lietuvos 
valdžiai, prisiminkite ateitį ir 
teises apsigynimo .— užpuoli
kas daugiausiai būna pralai
mėtoju.

Antras dalykas, negeistinas. 
Rinkote aukas; bet nepaskel
bėte publikai, kiek surinkote 
ir kokiam tikslui. Pirmininkas 
to vakaro pasakė, kad turit 
rezoliuciją parašę, bet neskai
tėt. Klausimų irgi nebuvo. 
Slėpdami nuo publikos virš 
TOinėbir-^atyktrer^atate save 

prie gėdos stulpo.
Prie pabaigos priminsiu 

draugams apie “Laisvės” va
jų. Nors prailgintas laikas, 
bet jau tik kelios dienos iki 
26 d. gruodžio. Ar mes, drau
gai, išpildėm savo užduotį, 
kas mums pridera, kaipo susi- 
pratusiems darbininkams? Ar 
kalbinom kitus užsirašyti 
“Laisvę.” Jeigu ne, tai stokim 
prie darbo nors paskutinėm 
dienom vajaus gauti po vieną 
skaitytoją. Aš jau porą ga
vau prailgintame vajuje. Ti
kiuosi ir daugiau gauti, jeigu 
“Laisvės” administracija su
tiktų prailginti dar nors po
rą savaičių, nes Kalėdų šven
tėse daugiau progų, sueiti 
draugus.

K. Mikolaitis.

Worcester, Mass.
Iš Suaugusių Mokyklos Eigos

Pirmo ir trečio pirmadienio 
vakarais atsibūnanti mokykla 
davė progos susipažinti su 
Markso mokslingumu ir jo 
mokslui gausingumu kritikų. 
Iš antro skyriaus knygos “Ka
rolio Markso Teorijos Siste
ma” mokiniai nemažai apsi- 
pažinome kas tai yra mate
rialistinis istorijos supratimas 
ir klasių kova, lygiai kaip dia
lektinis gamtos supratimas. 
Būtent, nieko hera, viskas da
rosi, arba, tikriau pasakius, 
buvimas, tai yra nuolatinis 
mainymasis arba augimo ėji
mas. Jei mes norime suprasti 
daiktus, turime suprasti jų at
siradimą ir nykimą, jų augi
mą ir gaišimą.

Būsiamoj pamokoj gruodžio 
16 d. bus proga susipažinti su 
Materialistiniu Istorijos Su
pratimu ir jo kritikais. Čia 
rasime ilgas ištraukas kritikos 
Kolumbijos Universiteto prof. 
E. R. A. Seligmano, kuris yra 
parašęs tais laikais “Ekonomi
nis Istorijos Aiškinimas,” ir ki
tų garsių mokslininkų, kaip 
tai: WeisengYuenas, Slonims- 
ki, Masaryk as ir kiti.

Mokiniai turėtų atsinešti 
knygas, tai galėtų skaityti pa- 
sivaduojąnt paragrafus. čia 
man prisimena, kaip kai ku
riems žmonėms mokslas buvo 
brangu, kaip jo siektąjsi. Dr. 
Vincas Kudirka buvo areštuo
tas 1885 m. už perrašymą 
Markso “Kapitalo” ir paleis
tai iš kalėjimo, nes jokių kal
tinimų jam neiškėlė. Tačiau 
Varšavos Universitetas, kuria- 
riame jis mokinosi, nubaudė jį 
savo keliu: prašalino iš uni
versiteto. Kudirka tiesiog de
speratiškai norėjo kaip nors į 
universitetą sugrįšti, tik proga 
pasitaikė 1887 m. birželio 10 
d., kai caras Aleksandras II- 
sis lankėsi Varšavoje. Tai V. 
Kudirka,- stebuklingu būdu, 
pralindo pro žandarų ir šni
pų sieną, kur caro karieta va
žiavo, ir įmetė savo prašy
mą karieton, žinoma, jį šni
pai sugriebė, tačiau caras pra
šymą perskaitęs davė įsaky
mą, kad jį priimtų į universi
tetą. Prašymo tanas tikrai bu
vo vergiškas. Įdomaujanti pra
šymu, galėtų jį pasiskaityti 
Dr. A. Petrikos knygoje'“Tau
tinio Atbudimo Pionieriai” 
ALDLD 1939 mėtų leidinys, 
24 puslapyje.

Šiandien mes.turim atdaras 
duris į mokslą, tik’ reikia ne
tingėti mokintis.

D. J.

ĮŽENGUS Į 8-tą X!

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
laisvės, o neapkenčia pavergė
jų žmonijos. Jie pilnai paten
kinti, kad Lietuvos žmonės — 
artojai nusikratė nuo savo 
sprando parazitus, dvarpo
nius, kurie nuo amžių tuko 
Lietuvos darbo žmonių pra
kaitu ir krauju.

Lietuviai datbihinkai pilnai 
žinojo visą padėtį savo tėvų, 
brolių ir draugų, likusių Lie
tuvoje per tą 20 metų nepri
klausomybės, per 131/2 kurvi- 
nojo fašizmo režimo. Jie visi 
linksmi ir patenkinti Lietuvos 
liaudžia, o neapykantą reiš
kia visiems pabėgusiems pa
razitams. Ir šiandien jie tomis 
pačiomis akimis žiūri T šaiką

fašistų šioj šalyj, kurie bjau
rio ja dabartinę Lietuvos val
džią, legaliai išrinktą, trokš
ta grąžint kruvinąjį Smetoną 
ant Lietuvos darbininkų spran
do. Nesulauks to savo geismo 
išsipildant. O darbininkai, pa
žinę savo klasės išdavikus, 
greitai atsikratys nuo jų, pa
smerkiant jų visas melagystes.

Neduos aukų Lietuvos dar
bo, žmonių budeliams!

J. Ramanauskas.

Angly Šarvuotlaivis Suėmė 
Vokiečių Laivą

London. — Anglų vyriau
sybė praneša, kad jų šar
vuotlaivis “Diomede” suėmė 
prekinį vokiečių laivą “Idar- 
wald” ir 45 jo jūrininkus. 
'Tas vokiečių laivas, 5,033 
tonų, mėgino pabėgt iš Mek
sikos į Vokietiją. Kada ka
riniai anglų laivai užklupo 
jį, tai “Idarwaldo” jūrinin
kai bandė jį paskandint, bet 
nepaspėjo.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Svarbios prakalbos Lietuvos klau
simu įvyks šį sekmadienį, 15 d. 
gruodžio (Dec.), prasidės 6-tą vai. 
vakare, bus 376 Broadway. Kalbės 
Prof. 15. F. Kubilhis, tema: “Socialis 
Perversmas Lietuvoje.” Dabar yra 
daug svarbių žinių iš Lietuvos, tat 
prof. Kubilius darys rimtas išva
das, kurios yra labai svarbu išgirsti 
kiekvienam. Taipgi bus skanių už
kandžių ir įvairių pamarginimų. Šią 
pramogą rengia ALDLD 2-ra kuopa.

(263-264)

CLEVELAND, OHIO
LDS nariai ir nenariai-svečiai yra 

kviečiami susirinkti į pasilinksmini
mo vakarėlį, į LDS Clubhouse, East 
79th St. ir St. Clair Ave., penktadie
nio vakare, Dec. 13 d., 8-tą valandą. 
— Ann A. Karson.

WORCESTER, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 155-ta 

Moterų kuopa rengia prakalbas svei
katos klausime. Kalbės Dr. J. F. 
Borisas. Prakalbos įvyks sękmadicnį, 
15 d. gruodžio (Dec.), pradžia 3 v. 
po pietų, bus Lietuvių salėje, 29 En
dicott St., Worcester, Mass. Įžanga 
veltui. Tat skaitlingai susirinkite 
pasimokyti kaip užsilaikyti, kad bū
ti sveikais. — A'. W.

(263-264)

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. rengia puikią pa- 

rę, įvyks • 9 d. vasario (Feb.). Tai 
bus paminėjimas 25 metų draugijos 
gyvavimo. Bus turkių-kalakutų va
kariene ir gerų gėrimų. Įžanga 81.50. 
Prašome visų apylinkės draugijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame 
atsilankyti į .šį mūsų bankietą. — 
Rengimo Komitetas. (262-263)

STOUGHTON, MASS.
LDS Pirmo Apskričio Valdybos 

Posėdis
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Pirmo Apskričio valdybos posėdis 
įvyks gruodžio 15 dieną, 1940 m., 
kaip 10 vai. ryte, Lietuvių svetainėj, 
Stoughton, Mass. Nauji ir senieji 
apskričio valdybos nJftai dalyvauki
te. — LDS Pirmo Apskr. sekr. F. J. 
Repšys. (262-263)

DETROIT, MtCH.
KALENDORIUS

Gruodžio 18 d. Aido Choro pamo-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622 

; 168 GRAND STREET
i Brooklyn, N. Y. ;
! Tel. Evergreen 8-7179 ]■

kos 8 v. vakare, Draugijų svetainėj, 
4097 - Porter St.

Gruodžio 14 d. Lietuvių Laisvama
nių 2-ros kuopos Prelekcijos ir Pra
kalbos. Rusų svetainėj, 9219 Rus
sell St.

Gruodžio 15 d., 2-rą vai. po pietų 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter St., 
52 kuopos susirinkimas. Atsiveskite 
daug naujų narių!

Gruodžio 15 d., AWU Fordo Lo
kalus 600 pakels įstojimo mokestį į 
uniją. Todėl stokite dabar! Tūkstan
čiai rašosi kasdien. (292-294)

■ Septintas puslapis

NOTARY?
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtas dvi koplyčios duo- 

t damos mylimiems pašarvoti dovanai
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

DETROIT, MICH.
LDS 52 kuopos susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 15 d. gruodžio (Dec.), 
2-rą vai. po pietų, Draugijų Salėje, 
4097 Porter St. Apart kitų svarbių 
reikalų bus rinkimas kuopai valdy
bos 1941 m. Tat svarbu kiekvienam 
nariui ir narei dalyvauti šiame su
sirinkime. Kurie esate skolingi duo
klių už 1940 m., būtinai užsimokė
kite šiame mitinge. Jau baigiasi va
jus gavimui naujų narių. Kurie dar 
nesate nariais, pasinaudokite šiaja 
proga, įstokite šiame susirinkime. — 
J. Giraitis. (262-263)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 15 d., 3:30 v. 
dieną, Bakanausko svetainėj, 62 La
fayette St., Paterson, N. J. Visi na
riai raginami dalyvauti, nes turėsi
me daug naujų dalykų aptarti. -— 
Sekr. J. Bimba.

(262-263)

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 VAK.
O •

, Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

-------- ................................ . .

SKELBKITĖS "LAISVĖJE”

VARPO KEPTUVĖ

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

*701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avcb.

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

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

9

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečią, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias 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 Rolls.

Siunčiame duoną per? paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas. >.

VARPAS BAKERY- 36-40 Stagg Street Brooklyn, ^ Y.
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SouYirko
Nepaprastai Svarbus Įvairiu 

Masinių Organizacijų 
Veikėjų Mitingas

Gruodžio 14-tos popietį, šeš
tadienį, Amerikinės Pagelbos 
Laivo Misijos patalpose, 200 
Fifth Ave., Room 810, New 
Yorke, šaukiamas visų masi
nių organizacijų veikėjų pasi
tarimas labai svarbiu ir nea
tidėliotinu reikalu, šis mitin
gas ypatingai taikomas kalbi
nėms organizacijoms, tad lie
tuviai kuopų bei draugijų val
dybų nariai turėtų dalyvauti 
ar nors pasiųsti bent vieną 
atstovą iš savo organizacijos.

Bus svarstoma keli svarbūs , 
klausimai sąryšyje su gelbė
jimu Ispanijos pabėgėlių ir 
Tarptautinės Brigados nariu, 
kdriems gręsia pražūtis Frau- i 
cijos koncentracijos kempėse.

Pagelba yra galima. Tik šią 
savaitę sužinota, kad nauja
sis Meksikos prezidentas Avi
la Camacho užtikrino, jog ir 
jo valdžios bus pildomas bu
vusiojo prezidento Cardenas 
susitarimas su Vichy valdžia 
priimti Meksikon iš Francijos 
koncentracijų 100,000 Ispani
jos pabėgėlių. Meksikon jie 
galėtų įvažiuoti laisvais gy
ventojais, kuomet Franci joj 
jie būna belaisvėje ir badau
ja, kadangi iš priežasties pra- 
sitęąusio karo badas gręsia ir 
neįkalintiems Europos gyven
tojams.

Pabėgėlių gelbėjimo misijos 
garbės pirmininke yra Helen 
Keller, paskilbusioj neregė ra
šytoja, kuri energingai rėmė 
Ispanijos liaudiečius laike ka
ro. Rėmėjų komitete taipgi 
yra ponia Eleanor Roosevelt, 
penki vyskupai, astuoni kole
gijų prezidentai ir daugybė 
kitų žymių asmenybių. Jie tam 
darbui pritaria, bet keli desėt- 
kai ar šimtai darbo pravesti 
negali, jį turės pravesti mi
nios organizuotų darbo žmo
nių. Dėlto labai svarbu, kad 
kiekviena pažangi, žmonišku
mui pritarianti organizacija 
turėtų savo atstovus tame pa
sitarime.

ALDLD 2-ro Apskričio 
Balius, Dainos, 

Prakalbos
Visų atydai! Įsitėmykite vi

si, jog šį sekmadienį, gruodžio 
15, d., 7-tą vai. vakare įvyks 
puikus parengimas apvaikščio 
jimui 25-kių metų jubilėjaus 
Amer. Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos. Paren
gimas atsibus Central Palace, 
18 Manhattan Ave., Brooklyn, 
N. Y. Būkite visi ant šio taip 
puikaus ir svarbaus parengi
mo!

Važiuodami BMT Broad
way linija išlipkite ant Flush
ing Ave., arba Lorimer St. sto
čių. Central Palace vienas 
blokas nuo Broadway.

A. Gilmanas.

LDLD 185 ir LDS 13 kp 
Vakarienėj Rengėjams

Pirmadienį, 16 d. gruodžio, 
8 vai. vakare, pas Paukščius, 
101-51—110 St., Richmond 
Hill, įvyks vakarienės rengi
mo komisijos susirinkimas, 
įsitėmykite ir visi dalyvaukite.

ALDLD 185 kp. nariai irgi 
kviečiami atsilankyti, nes sy
kiu galėsime ir savo mėnesi
nį mitingą atlaikyti, kuris ofi
cialiai pripuola 18 d. gruo
džio. V. P.

E. Brooks, langų plovėjas, 
nukrito nuo 4 aukšto ant šali
gatvio, bet išliko gyvas.

Modernizavimui - pataisom 
atletikos ploto prie Alexan
der Hamilton High School 
būsią išleista $200,000. Darbą 
vedą WPA'.

Lokalas 65-tas Laimėjo 
Brooklyn© Šapoj

Urmo Parduotuvių ir San
dėlių Darb. Unijos Lokalas 
65-tas laimėjo susikirtimą su 
Corrugated Container Corp., 
230 Third St. Darbininkai su
grąžinti darban su alga už ne
dirbtą savaitę, kurios darbo 
nustojo bosams uždarius ša
pą, kad nereikėtų tartis su 
darbininkais. Taip pat gauta 
uždaros šapos sąlygos, $18 
per savaitę minimum ; algų pa
kėlimai tūliems darbininkams 
po $5 ir $6 per savaitę, taipgi 
mokės algą per vieną savaitę 
vakacijų ir vieną savaitę ligos 
per metus. ,

Po laimėjimo šio “lockout,” 
unijistai dar su didesne ener
gija ėmėsi darbuotis už sėk
mingą užbaigą streiko prieš 
Enrich & Co., 6 E. 32nd St., 
N. Y. Ten kas dieną per pie
tus būna po 800 ir iki i,oqo ; l<a(l bedaibių šeimynoms, d ai
pikietų, nors užstreikuotoj Ša- 
poj yra tik per 200 darbinin
kų, kurie yra naujai’ susirąšę 
į uniją.

Vieša Padėka
uz-Dėkoju visiems už gilią 

uojautą suteiktą man laike 
mano nesveikavimo po įvyku
sios- auto nelaimės, širdingai 
įvertinu.

Bronė Šalinaitė.

D. Costa, 70 m. kepėjas, i džio 8-tą. 
prie ugnies dirbęs visą gyve
ni m ą, neišvengė jos ir 
mirtyje, jis sudegė gaisrui su
naikinus jo kambarį 313 E. 
112th St.Į UOLĄ SUDUŽUSIOS KAINOS 

r

ANT VISŲ LIKERIŲ IR VYNŲ
MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

Štai keletas iš daugelio degtinių:

THREE FEATHER
SHENLEY
SHENLEY
CALVERT
CALVERT RESERVED

RED
BLACK
SPECIAL

SEAGRAM 5 CROWN
SEAGRAM 7 CRČWN
SEAGRAM V. O.

ir

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
,K«ip'Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
/ j t .i... “.' • . . 7

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Pas mus teisinga Bill Brand Whisky yra už $L39 pilna kvorta

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, labiausiai patikima ir žemiausių kainų krau

tuvė s Williamsburge. Ateikite ir persitikrinkite save.

264į(Jrand St., Brooklyn N. Y.
Mes pasiliekame teisę rezervuoti pardavimo kiekiui. •

F. W. SHALINS

Ti. V’ , 1 •• - , ■ • . MM

(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

•VW UM MM VM VM KM WM HM VM VU VW t/M t/M V U W M ¥M WW MM W M iR

Queens Prezidentas Harvey 
Liepė Bedarbiam Gyvent 

Su 8c. per Dieną
Workers Alliance, kurio ko

mitetas lankėsi pas Queens 
prezidentą llarvey, paskelbė 
spaudoj, jog nors jisai sutikęs, 
kad. reikalingas esąs viešas 
svarstymas paskyrų bedarbių 
pašalpai, tačiau kaipo miesto 
viršininkas jis atsisakęs bent 
ką daryti, kad palengvinti be
darbių padėtį.

Bedarbių komitetas, apart 
reikalavimo viešo svarstymo, 
reikalavo pakelt maistui pa
skyras 25 nuošimčiais, argu
mentuodamas tuomi, kad pra-! 
gyvenimas pabrango begiu pa 
starų jų metų. Harvey pripaži 
nęs, kad su dabartinėmis pa
skyromis bedarbiai tegauna 
tik po 8 centus per valgį, vie
nok atsisakė ką nors daryti. 
Jis sakėsi neturįs įrodymo, 

ir iš tų pačių maisto pinigų 
reikia pridėti ręndoms, kad 
duodamieji rendapinigiai ne
apmoka nuo seniau buvusių 
brangių ir dabar tebekylan
čių rendų. Jis atsisakė pagel
bėt gaut žiemai daugiau dra
bužių.

mirė
Vincas Alaburda, 61 metų 

amžiaus, 460^ Hart St., 
Brooklyn, N. Y., mirė gruo- 

Pašarvotas 337
Union Avė., graboriaus Le
vandos koplyčioje. Bus palai
dotas gruodžio 13-tą, šv. Jono 
kapinėse. Laidotuves prižiūri 
graborius Juozas LeVarida.

O ® 9 • ■ t
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Taupykite sau pinigus ant pirkinių, pirk
dami kalėdų dovanom. Duokite degtinę 

k kaipo kalėdų dovaną, o gavusis tikrai įver- 
1 tins. Ar tai būtų dovana ar jūsų pačių šei- 
į mai šventės minėjimui, vis vien pirkite ge- 
. rą degtinę. Jūs visi žinote kada perkate

sau degtinę iš MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖS, tai 
Degtinė yra GERA ir kainos yra Žemos, patikima krautuvė.

East New York ir Rich 
mond Hill

Gruodžio 7 d., Buzclio 
talpoj, šios kolonijos LLD 
ir Lį)S 13 kuopos buvo suren- 

vadinamą metinį ban- 
Mat, kiekvieni metai, 
laiką, šios kuopos su- 
bankietą. Ir visi ban-

pa-
185

gę taip 
kietą, 
apie šį 
rengia 
kietai pavykdavo puikiai, nes 
veik visuomet vienodą skaičių 
svečių turėdavo. O žinant 
kiek bus svečių, lengva nu
spręsti ir kiek maisto reikia 
gaminti.

Bet deja, šiemet kitaip išė
jo. Juk susidarė bendras fron
tas kovai prieš pažangiuosius 

ta jų kova rengėjus 
gan 

maisto 
kitais 
svečių 

ožio 
suvarė.” Jie turėjo 

pagaminę tiek, kiek ir 
metais gamindavo,’ o 
suėjo daug daugiau—

dar niekad tiek daug nebuvo, 
kaip šiemet. Todėl ir su mais
tu buvo truputį trumpoka. 
Bet rengėjai ir gaspadinės at
siprašo svečių, jeigu kuriems 
trūko maisto ir pasižada kitą 
vakarienę rengiant pilniausiai 
atsiteisti.

šiaip vakarienę reikia skai
tyti puikiausiai pavykusia, nes, 
kaip minėjau, svečių buvo la
bai daug. Pasirodo, kad sme
toninis bendras frontas kovai 
prieš pažangiečius mums pu
bliką padidino. Ačiū. . .

Vakarienę gamino šios drau
ges: Sadauskienė, Bieliauskie
nę, Daugėlienė, Vinikaitienė, 
Misevičienė ir Verkutienė. 
Prie stalų patarnavo jaunuo
lės: E. Klimas, Aid. Bernotai
tė, A. šolomskaitė ir Sadaus
kaitė.

Bevale arieniau j ant drg. R.

j Ml
, y Label

i - **AW0 .
\, »vr».Dtb

GREEN RIVER 
GOLDEN WEDDING 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON 
WILSON 
CANADIAN CLUB 
CARSTAIRS
OLD MR. BOSTON

Mizara pasakė prakalbėlę. 
Buvo pašaukti keli ir svečių 
išreikšti savo nuomonę apie 
vakarienę.

tie smagiai patrepsėjo.
Į ALDLD 185 kuopą gauta 

4 nauji nariai.
Varde rengėjų ' tariu širdin

gą ačiū gaspadinėms ir į sta
lus patarnautojoms, taipgi ir 
atsilankiusiems svečiams.

V. Paukštys.

Čaikovskio Kūrinių 
Koncertas

Paminėti šimto metų sukak
čiai nuo gimimo garsaus kom
pozitoriaus Petro Iljičiaus Čai
kovskio (Tschaikowsky), New 
Yorko Miesto WPA Muzikos 
Projektas perstatys vien jo 
kūrinių programą šį šeštadie
nį, gruodžio 14-tą, 3 vai. po 
pietų, Brooklyno Muziejaus 
Skulptūrų salėje.

Programoje, kartu su WPA 
Civic Orkestrą, išstos kaipo 
solistė žymi smuikininkė p-lė 
Pearl Berman, gyvenanti Flat
lands srityje, studijuojanti 
smuikavimo pas Mishel Pias
tro, N. 
Simfoninės 
tu vada. 
Čaikovskio 
concerto.

Sekmadienio popiečio 1 :30 
vai. Muziejuje programą pil
dys New Yorko Šimfoniška 
Orkestrą, o 4 vai. grieš Sim- 
foniškas ,Benas.

Philharmoninės- 
Orkestros koncer- 

Ji grieš vienintelį 
paruoštą smuikai

Kazys Hoffmanas Amerikie
čių Koncerte

New Yorko Dainavimo Mo
kytojų Associacijos suruošta
me antrame šio sezono kon
certe, įvykusiam praeito an
tradienio vakare, Salle des Ar
tistes patalpoj, programos pil
dyme dalyvavo ir brooklynie- 
čiams gerai žinomas baritonas 
Kaž. Hoffmanas, kuris sudai
navo net šešias dainas.

Kadangi koncertas buvo 
daugiau taikomas'amerikoniš
kai publikai ir dainavimo kri
tikams, tai mūs Kazys su lie-

IŠRANDAV0JIMA1
Pasirandavoja 2 kambariai pi i<? 

mažos ' šeimynos. Šventadieniais ir 
I valgį pagaminame. Matyti galima 
■ šeštadieniais ir sekmadieniais die
nomis, o dirbamom dienom vakarais. 
E. D. 1354 Willoughby Ave., prie 
Jefferson stoties, Brooklyn.

(291-293)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių darbininkių 

atrinkimui av.ių žarnų. Gera mokes
tis, nuolatinis darbas, nemokamai 
kava. Kreipkitės j Mr. Trambel, 
356 W. 11th St., New York City.

(291-296)

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų 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. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijomj bon- 
kučiu jau. išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Penktad., Gruodžio 13, 1940 
ffiM.žftrattrtmyiffiftaaauriraii■ ma i »
lill’o — The' Clothes of Hea- tuyiškomis melodijomis visai ] hiįl’o - 

nepasirodė., Jis pildė Ludwig ven Winter Waltz — Blue are 
Van Beethoven — In Questa Her Eyes ir G. A. Grant-Slyae? 
Lomba, C. W. Von. Gluck— 
O Del Mio Dolce Ardor, Jo-' 
hann Sebastian — Migh
ty Lord, and King AU Glo
rious. ' •'

Antroje programos dalyje* 
sudainavo: Thomas F. Dun-

fer— The Sea.
Apart Hoffmano, progra

mos išpildyme dalyvavo L. 
Dean Mindy, dramatišką so
prano, Katheryn Gray, kontr
alto ir Robert Gordon, teno
ras. Rep.

BROOKLYNO LIETUV I AI GYDYTOJAI

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

8—10 ryte
1—2 p. p. Į
6—8 vak. b

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
; (DANTŲ GYDYTOJAS)

t $21 SO. 4th ST.

VALANDOS: ' !
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

; DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir. . 

sulyg sutarties išanksto.
705 Fourth Avenue

i—
Tel. SOuth' 8-I5«r* -

--

WATCH MAKER

Jojimams {staiga

. Lietuvis Laikrodininkas xv*
Jau 25 metai taisau laikrodėlius ir kas tik priklauso prie auksoriaus. 

Mūsų ilgų metų patyrimas jrodo, kad atliekame Kerą, darbą.
Parduodu visokių išdirbysčių laikrodžiu už žemą kainą. 
Draugijom bei organizacijom, kaip tai bazaram ir tt., duodame spe
cialu nuolaidą. Kam neparanku pas mus atvažiuoti, pribūnam j namus 

ant pašaukimo j bile vietą Brooklyhe ir Queens.
Kreipkitės pas mus, o būsit pilnai patenkinti, nes pas mus gausit 

pigiau, negu bile kur kitur. Persitikrinkit.

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

Privažiuot auto: Jamaica A ve., Hillside Ave arba Union Turnpike iki Springfield 
Blvd.; Jamaica Ave. iki 221st St. Eleveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bld. 
Queens Village bus, 8 Ave. Subway i6 Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutinė* . 
stoties—169th St. Paimt Queens Village buą ir ifilipt ant 221 St.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, - geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 South 5th Street

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

Brooklyn, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į 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 

aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
' 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

> J

Telefonas EVergreen 7-1661

I




