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metu, kai kaizerio kariuomenė 
okupavo Lietuvą, vokiečiai 
tuomet lietuvius vadindavo 
“lietuvišku mėšlu.” Kaip šian
dien, taip ir tuomet vokiečiai 
jieškojo lietuviuose pardavikų, 
kurie galėtų jiems padėti Lie
tuvą engti. Vyriausias kaizeri
nių lyderis Lietuvoje tuomet 
buvo baronas Frederick Ropp.

Nors kaizerinis režimas Lie
tuvoj tuomet buvo labai žiau
rus, tačiau jo negalima lygin
ti su hitlerišku rėžimu. Ten, 
kur kaizeriški budeliai nužu
dė vieną lietuvį, hitleriški žu
do 10 arba daugiau.

No. 280

tytojai matė žinią, atėjusią 
per Stockholmą :

2 tūkstančiu lietuvių Hitle
rio budeliai jau 
10,000 jų suvarė į 
cijos stovyklas.

Aišku, kaizeris
II-ras per du metu nepadarė 
to, ką Hitleris per kelis mė
nesius !

nužudė, o 
koncentra-

Wilhelmas
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Amerika Išstatė Japonijai 
Susitaikymo Dėsnius; Jie 

Nepatinka Japonam

PASILIUOSAVĘ IŠ TOBRUKO 
ANGLAI PADĖJO APSUPT 

FAŠISTUS

Ministeris. Hull Pakartojo Japonijai Senuosius Principus: 
Neužpuldineti Kitų Šalių, Spręst Ginčus per Derybas

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull įteikė Japonijos amba
sadoriui Nomurai ir specia
liam pasiuntiniui Kurusu’i 
pamatinius dėsnius, kuriais 
Jungtinės Valstijos taikiai 
spręstų ginčus su Japonija 
ir praleistų jai žibalą ir ki
tus. reikmenis.

Ministerio Hullo pasiūly
mai japonam dar nėra skel
biami, bet jis pareiškė laik-

Cairo, lapkrz 27. — Ang
lai praneša, kad jie jau su
sijungę su savo kariuome
ne, buvusia apgulta Tobru- 
ke, Libijoj, ir dabar visomis 

kiečių ir italų jėgas srity
je Ed Dūdos ir Tobruko.

Atsiminkim, kad ir šių die
nų Lietuvos okupantai lietuvių 
kitaip nevadina, kaip “lietu
viškas mėšlas.” 
mas, šovinizmas 
šiuo metu yra pasiutiškesnis, čių žinomų pamatinių prin-i 
negu buvo 1915-1918 metais, cipų.

Vokiečių spauda gero žo- „ . _
džio lietuviui neduoda. Hit- . Amerikos valstybes mi- 
leris net ir Lietuvos vardą iš nisteilja 1937 m. liepos 16 
žemėlapio išbraukė. Jis, pasi- d; paskelbė sekamus prin- 
rodo, yra pasimojęs vergti, cipus savo užsieninės politi-Į 
naikinti visus pavergtuosius kos, taikai palaikyti: 
krabus žiauriausiais būdais, vj va]stybgs turi vengt 
kokius tik jis tegali pavartoti, v . ..
Jis pasiryžęs išnaikinti slavų užpuolimo, jėgos naudojimo 
tautas. Jam, kas ne vokiška, P1 les kitas valstybes, spręst 
yra niekas daugiau, kaip mėš- tarpusavio ginčus per fai
las, trąšos vokiečiams augti ir kias derybas; laikytis tarp- 
sirpti. tautinių sutarčių; gerbt ki-

Nereikia nei aiškinti, kad tų Šalių teises 1F Viena ki
tas jo idijotiškas pasimojimas tai duot lygias ekonomines 
gyveniman nepraeis! progas.

-------- ' Šie dėsniai apima ir rei-
Bet mes pažiūrėkime, kaip ka]avimą> kad Japonija pa

isto lietuviško mėšlo išlindę gjt;rauktu iš Chinijos ir ne
toli niekšai bandė ir bando už ldin§tu jokįu kit kraš. 
Hitleriui pnsilaizmeti. . r j

Birželio 24 dieną jie paskel- 
bė “Lietuvą laisva ir nepri
klausoma”. Jie paskelbė Lie
tuvą įstojančią į Hitlerio ku
riamą “naująją Europos san
tvarką.”

Lietuviškų nacių vadas Vir
bickas paskelbė, kad birželio 
22-23-24 dd. lietuviai padėję 
vokiškiems naciams 
bolševikus.

Atrodė, kad už tokį pasitar- 
navimą Hitleris turėtų apdo
vanoti Lietuvą malonėmis. Bet 
jo dovana buvo tokia, kad jis 
Lietuvos ir vardą panaikino! 
O Škirpą, kuris jam prisilai- 
žinėjo, patalpino į kalėjimą. 
Kitus smetonininkus pradėjo 
vyti laukan iš įvairių vietų, o 
dar kitus — į koncentracijos 
stovyklas.

Tegu Amerikos lietuviai, ku
riems rūpi jų tėvų žemė, ge
rai apie tai pagalvoja. O pa
galvoję, jie turi jungtis krū
von kovai už sunaikinimą hit- 
lerizmo ir Lietuvos išlaisvini
mą !

ponija ir toliau vykdys sa-į _ . n ,
vo politiką rytinėje Azijo-|p?sve.mi® apsupę dideles vo- 
je.

Dar nėra žinios, ar Japo
nija tęs derybas tokiais pa
grindais,' kokius pasiūlė 
prez. Roosevelto valdžia.

Kai kurie japonų valdi
ninkai, laikraščiai ir radi
jas pareiškė, kad Japonija 
“neturi laiko” 
tokias taikos 
kias Amerika išstatė.

Anglų, kariuomenė Tobru- 
ke išbuvo apsupta nacių ir 
italų per 7 mėnesius.

Naujazelandiečiai anglų 
kareiviai atgriebė Sidi Re- 
zeghą, kuri vokiečiai buvo 
pirmiau užėmę.

CIO ir Darbo Federacija 
Kovoja prieš Sumanymus 
Atkreiptus prieš Streikus

derėtis apie 
sąlygas, ko-

Nacijonaliz- raščių atstovams, kad Ame- m •• r j 1 n-1
vokiečiuose rika ir dabar laikosi tų pa- ITIJŲ D1CHIĮ uCulllaS Del

Tokio, lapkr. 27. — Ja
ponijos valdžia rūsčiai žiū
ri į Amerikos siūlymus dė
lei taikos su Japonija. Ja
ponų ministeris pirminin
kas Tojo pakartojo, kad Ja-

sumušti

Amerika Teiksianti
Sovietams Daugius

Mašininiu įrankių

Mirusio Čilės Liaudiš
ko Prezidento

Santiago, Chile. — Mirus 
i šios respublikos prezidentui 
Pedro Aguirre Cerda’i, val
džia paskelbė trijų dienų 
gedulą j^žėlavas) visoje ša
lyje. Jis buvo pirmas Liau
dies Fronto valdžios prezi
dentas Čilėje.

Komunistai, socialdemo
kratai, radikalai ir visi fa
šizmo priešai nusiuntė savo 
atstovus pas vice-preziden- 
tą Jeronimą Mendezą pa
reikšt gailestį dėl preziden
to Cerdos mirties.

Kai šį penktadienį jis bus 
laidojamas, darbininkai per
trauks darbą visuose fabri
kuose ir įmonėse, tyliai pa
gerbdami mirusįjį liaudiš
kos valdžios galvą.

CIO Pirmininkas Murray Siūlo Sušaukt Valdžios, Darbi
ninkų ir Samdytoju Konferenciją Išvengimui Streiku

Washington. — Amerikos ciją atstovų nuo darbinin- 
Darbo Federacija ir CIO kų, samdytojų ir valdžios, 
unijų centras griežtai išsto- idant jie “savanoriai išdirb- 
jo prieš įneštus kongresui tų ir priimtu planą, pagal 
sumanymus, r e i kalaujan- kurį būtų taikiai, be strei- 
čius uždraust streikus bei kų sprendžiami ginčai tarp 
per valdišką prievartą tai- darbininkų ir samdytojų, ir 

Maskva, lapkr. 27. — Sovietų Žinių Biuras šiąnakt Įkyt darbininkus su samdy- taip būtų užtikrintas kuo 
davė sekamą pranešimą: |tojais. didžiausias gaminimas daly-

Mūsų kariuomene lapkr. 26 d. vedė mūšius su priešais minin^philiTMurray pa- gynimu?.’1"81* mUSU 
aiincn 'Fvnnfimc’n Vnofi’ncrni o F Vo Irina mnami ixrxzVn I 1 ® _ _

Sovietų Oficialiai Pranešimai

visuose frontuose. Ypatingai atkaklūs mūšiai įvyko Vo- 
lokolamsko ir Stalinogorsko sektoriuose.

Lapkr. 23 d., pagal patikrintus skaitmenis, buvo sunai
kinta 55 vokiečių orlaiviai, o ne 19, kaip kad anksčiau 
pranešta.

Lapkričio 25 d. sunaikinta 33 vokiečių orlaiviai. Sovie
tai prarado 5 lėktuvus.

Lapkr. 26 d. arti Maskvos buvo numušta žemyn 2 vo
kiečių orlaiviai.

Sovietinė kariuomenė, komanduojama draugo Liuli- 
šenko vienoje dalyje vakarinio fronto lapkr. 24 d. su
mušė ir atgal nuvijo 240-tą pulką vokiečių pėstininkų.

Kitoje fronto dalyje sovietinė kariuomenė, komandoje 
drg. Jermakovo lapkr. 24-25 d.- sūnaikino 49 vokiečių 
tankus ir beveik keturis batalionus vokiečių pėstininkų.

Sovietų kariuomenė, komanduojama drg. Brunino, vei
kianti vienoje iš vakarinio fronto dalių, per dviejų dienų 
mūšius dėl kaimo V, sunaikino daugiau kaip 1,000 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

Lapkr. 25 d. sovietinės oro jėgos sudaužė 107 
tankus, beveik 400 trokų su kareiviais, 30 lau 
lių, daugiau kaip 200 automobilių su kanuoliniais šovi
niais, 25 kulkasvaidžių įrengimus, daugiau kaip 50 moto
rinių dviračių ir sunaikino keturis batalionus priešo pės
tininkų.

kanuo-

Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai

didžiausias gaminimas daly-

siūlė, kad prezidentas Roo- Murray pareiškė, jog įs- 
seveltas sušauktų konferen- tatymas, reikalaujantis per 
----------------------------------- valdišką prievarta taikvt

Maskvos Padėtis Pa- “'g™ E.Sg’g 
sunkėjo, bet Naciai/ ' . tarp jų ir samdytojų, ir tuo
Mažai Ką Telaimeję

įvykdymą sahes gynimo

“Vilnies” redaktorius F. 
Abekas grįžo iš ilgo prakalbų 
maršruto, kurį jis turėjo va
karinėse valstijose. Kelionėje 
išbuvęs arti du mėnesiu, F. 
Abekas grįžo, rašo “Vilnis”, 
pilnas ūpo. Jis parvežė 76 
naujus “Vilniai” skaityįojus. 
Iš viso dienraščiui parvežė 
$1,267.

Iš korespondencijų, tilpusių 
spaudoje, matosi, kad F. Abe
ko prakalbomis žmonės gėrė
josi.

Apie sekamų metų pradžią į 
vakarines valstijas žada va-
žiuoti Antanas Bimba.

Čilės respublikos liaudis liū-

Washington. — Praneša
ma, kad Amerikos valdžia 
ruošiasi siųst Sovietam di
delius daugius mašininių 
įrankių, reikalingų karo pa
būklams dirbti, nors dar 
pati Amerika toli gražu ne
turi tiek tų įrankių, kiek 
jai reikėtų.

Amerikos vyriausybė į- 
kinko vis daugiau fabrikų 
į masinį gaminimą tokių 
įrankių.

di savo prezidento, Petro A. 
Cerdos, kuris mirė lapkričio 
25 d. Santiago mieste, Čilės 
sostinėje.

Pedro Aguirre Cerda buvo 
pirmas Liaudies Fronto prezi
dentas Čilės istorijoje. Tai bu
vo pažangus žmogus. Prezi
dentu jis buvo išrinktas spal. 
29 d., 1938. .

Jam mirus, čįleje galima 
laukti visokių staigmenų. Tu
rime atsiminti, kad ten yra 
daug nacių agentų, veikiančių 
Hitlerio naudai. Jie gali nau
doti visokius triksus savo 
bjauriems tikslams pasiekti.

Kongresmanai Atmetė 
Siūlymą Užšaldyt Algas

Washington. — Kongres- 
manas Gore siūlė užšaldyt 
darbininkų algas, kad jie 
toliau negautų daugiau kaip 
dabar. Šį pasiūlymą jis da
rė kaip priedą prie valdžios 
sumanymo, reikalaujančio 
aprubežiuot įvairių reikme
nų kainas.

Kongreso atstovų rūmas 
218 balsų prieš 63 atmetė tą 
Gore’o pasiūlymą.

Atgaleiviai kongreso na
riai, republikonai ir demo
kratai iš pietinių valstijų 
buriasi sumušt prez. Roose- 
velto valdžios sumanymą, 
siekiantį aprėžt reikmenų 
kainas ir suvaldyt brangi
ninkus. Tad abejojama, ar 
kongresas‘priims šį valdžios 
planą.

Vokiečiai, Sako, Pralau
žę Maskvos Liniją

Berlin, lapkr. 27. — Na
cių žinių agentūra DNB 
skelbia, kad jie vienoje vie
toje pralaužę aptvirtintą 
Raudonosios Armijos apsi
gynimo liniją Mask vos 
fronte ir užėmę 14 kaimų 
anapus tos linijos.

A. Stripeika, Elizabeth ............................
J. Bakšys, Worcester....... .........................
Philadelphia Vajininkai .................... .
K. Žukauskienė, Newark..........................
K. Čiurlys, Bayonne...................................
A. Klimas, Hartford.................................
P. Bokas, Waterbury ...............................
J. Yaskevičius, Hudson ............................
S. Penkauskas-P. Tamašauskas, Lawrence
V. Padgalskas, Mexico .............. ..........

S. Kuzmickas, Shenandoah ................................
P. Beeis, Great Neck ........................................ . •
J. Venskevičius, Cambridge ...............................
ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius, Binghamton .. 
J. Kuraitis, Brooklyn ..........................................
J. Matačiunas, Paterson......................................
P. Žirgulis, Rochester .. ........................................
J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell.........................
M. Urba, Easton ..................................................
G. Shimaitis, Montello -.................... ....................
ALDLD 136 kp., Kearny-Harrison ..................
J. Ramanauskas, Minersville ................ ............
P. Šlekaitis, Scranton.................. .......................
P. Šlajus, Chester ................................................
Detroito Vajininkai ............................................
John Rudmanas, New Haven.............................
M. Bendinskas, Summerlee .................................

(Tąsa 5-me puslapyje)

1938
1325
1205
1126
1031

768
661

656
634
533
476
446
442
436
435
408
404
385
355
336
254
248
240
228

Anglų Oro Laivynas po 2 Savaičių vėl Pasirodė
London, lapkr. 27. — An- cijoj; sako, sužeidę kiek vo- 

glijos orlaiviai dar pirmą kiečių laivukų ir valčių, 
kartą nuo lapkričio 15 d. ----------------
bombardavo Bremeną ir kail Berlin, — Vokiečių orlai- 
kuriuos kitus Vokietijos viai bombardavo Anglijos 
miestus ir nacių užimtas prieplaukas ir lėktuvų sto- 
prieplaukas šiaurinėj Fran- vykias lapkr. 26 d.

 i įvykdymą šalies
Maskva, lapkr. 27. - Na/, 

ciai daro dideli spaudimai.. „irmininkas 
prieš Maskvą, ypač iš šiau- II 
rių ir pietų, kaip teigia 
Maskvos radijas.

Padėtis Volokolamsko sri-jšinga” visiem sumanymam 
tyje, 65 mylios į šiaurių va-i prieš streikus, dabar įnes- 
karus nuo Maskvos, pablo- tiem Jungtinių Valstijų 
gėjo per 24 paskutines va- kongresui, 
landas.

“Izviestija” rašo, kad vo
kiečiai su šešiomis tankų 
divizijomis ir 5-mis pės
tininkų divizijomis stengėsi 
apsupt sovietinę kariuome
nę ir nustumt ją prie van
dens, bet raudonarmiečiai 
atmušė tas nacių pastangas.

Vienas Sovietų pulkas iš
trūko iš vokiečių apsupimo.

“Pravda” sako, kad na- 
iiai per paskutines 10 die
nų bandė prasilaužt į šonus 
sovietinės linijos ginančios 
Maskvą, bet tie bandymai 
jiem nepavyko, nors vokie-

Federa- 
William 

Green pranešė prez. Roose- 
veltui, jog Federacija yra 
“griežtai ir nea laidžiai prie-

Darbo Federacijos- vice
pirmininkas Matt. Woll ra
gino prez. Rooseveltą “pil
niau įtraukt darbininkus į 
vadybą šalies gynimo dar
bų,” kas taipgi tarnautų iš
vengimui streikų.

Apginklavo Pirmą Pre
kinį Amerikos Laivą
Hoboken, N. J. — Čia ta

po apginkluotas pirmas pre
kinis Amerikos laivas po to,' 
kai buvo padaryti pataisy
mai Amerikos bepusiškumo 

Čiai tuo tarpu ir pasivarė ’įstatymo, lie pataisymai 
' • • " įleidžia ginkluot amerikinius

Pavojus Maskvai padi- Pre^ybos laivus ii plaukt 
b t jiem j kariaujančių salių 

be abejo7 susmuko“ Hitlerio u0®tus/ reiškia, tiesioginiai

kiek artyn Maskvos.

dėjo,” tęsia “Pravda,”

viltys, kurias jis dėjo Į šią 
lapkričio ofensyvą.”

Vokiečiai dabar pasigrū- 
mė kiek pirmyn šiauriniame 
Maskvos apsigynimo spar
ne, bet raudonarmiečiai be
veik visiškai sunaikino pul
ką nacių pėstininkų, 15 iki 
20 tankų ir tris kanuoles.

Sovietai užgrobė centrą 
vieno vokiečių bataliono su 
svarbiais komandos doku
mentais.

Kalinino srityje, 90 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Mas-’ 
kvos, raudonarmiečiai už
mušė 13,500 vokiečių.

Žiauriausi mūšiai siaučia 
Stalinogorsko apylinkėj, 120 
mylių į pietų rytus nuo 
Maskvos.

gabent karo reikmenis An- 
įglijai, Sovietų Sąjungai ir 
Chinijai prieš Vokietiją, 
Italiją ir Japoniją.

Tas laivas yra apie 5,000 
tonų įtalpos. Vyriausybė 
neleidžia jo vardo minėti. 
Paveikslai rodo, kad ant 
laivo užkelta didžiulė ka- 
nuolė. Bet vyriausybė už
draudė pasakyt, kokio dy
džio šoviniais ji gali šau-

Trumpu laiku bus apgin
kluota ir desėtkai kitų pre
kinių Amerikos laivų, kurie 
veš pabūklus šalims, vedan
čioms a p s i g y n i mo karą 
prieš užpuolikus fašistus.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė perka tris didelius 
keleivinius laivus, kuriuos per
dirbs į lėktuvų išvežiotojus.

ORAS. — šį penktadienį 
giedra, biskį šalčiau.

FAŠISTAI ATKARIAVĘ 
SIDI OMARĄ

Roma, lapkr. 27. — Italų 
komanda sako, kad jie ir 
vokiečiai atkariavę nuo an
glų Sidi Omarą, Libijoj.

Italai skelbia, kad jie dar 
tebevaldo Bardią, kurią an
glai sakėsi užėmę.
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Anglijos karo veiksmus prieš Finliandi
ja, kad parodžius tos šalies liaudžiai, jog 
išdavikai ilgiau demokratiją negali ap
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Serbija Rodo Pavyzdį
Vis daugiau ateina žinių iš Jugoslavi

jos, kaip didvyriškai ten liaudis veda 
partizanų karą prieš nacius ir fašistus. 
Liaudis sudarė tikrą partizanų armiją, 
kuri turi kąnuolių ir net orlaivių. Gink
lų partizanai gavo iš Sovietų Sąjungos 
ir, sako, iš kovingų Italijos žmonių orga
nizacijų.

Serbijos, Kroatijos ir Juodkalnijos 
liaudies didvyriškos kovos rodo, kaip rei
kia kovoti prieš Hitlerio ir Mussolinio 
gaujas. Jeigu panaši sukilimų liepsna 
apimtų kitus pavergtus kraštus, tai hit- 
lerizmui greitai ateitų galas.

Baisūs Karo Nuostoliai
Sovietų Sąjungos Informacijų Biuras, 

kurio daviniai visada yra teisingi (ant 
kiek tas galima apskaitliuoti karo sąly
gose ir einant mūšiams tokiu milžinišku 
frontu), paskelbė, kad po penkių mene
sių Hitlerio karo prieš Sovietų Sąjungą 
yra sekami nuostoliai.

Sovietų Sąjunga neteko:
490,000 karių užmuštų 

1,112,000 sužeistų
• *• 520,000 dingusių

7,900 tankų
6,400 orlaivių

12,900 kąnuolių
Vokietijos naciai neteko:
6,000,000 užmuštų, sužeistų ir dingusių

15,000 tankų
13,000 orlaivių
19,000 kanuolių.

Reikia atsminti, kad dar Vokietijos 
nacių šalininkai: Finliandija, Rumunija, 
Vengrija panešė baisių nuostolių ir Ita
lijos fašistai kiek mažiau, nes jie daug 
vėliau savo jėgų prisiuntė prieš Sovietų 
Sąjungą. Finliandijos ir Rumunijos ar
mijos sunaikintos daugiau, kaip ant pu
sės.

Bendrai, Sovietų Sąjungos nuostoliai 
yra 2,122,000. Jų tarpe mes randame 
520,000 dingusių, kurie didžiumoje pa
tekę i priešo nelaisvę. Bet kovos parodė, 
kad daug iš “dingusių” raudonarmiečių 
buvo pasilikę priešo užnugary j ir veda 
partizanų karą išvien su vietos gyvento
jais prieš nacius. Tai tikrumoj ši So
vietų skaitlinė yra mažesnė.

Hitlerio šaika skelbia, kad Sovietų Są
junga neteko net 10,000,000 užmuštais, 
sužeistais ir belaisviais. Jie vien belais
vių priskaito 4,000,000. Bet kiekvienas 
protaująs žmogus ir kuris sekė hitleri
ninkų pranešimus, žino, kad šios nacių 
skaitlinės yra niekas daugiau, kaip jų 
propaganda. Naciai nuo pat užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos skelbia, kad jie vi
sai išnaikinę Sovietų orlaivius, bet jų tai 
pasakai netiki nei sąmoningesni vaikai.

Vis tiek Sovietų Sąjungos nuostoliai 
yra labai dideli, ypatingai todėl, kad ji 
nustojo daug industrinių centrų. Tas su
mažino jos ginklų ir amunicijos gamy
bą ir reikalauja daugiau pagalbos iš A- 
merikos ir daugiau veikimo iš Anglijos, 
kad bendromis pastangomis sunaikinus 
žvėriška hitlerizma. V v

Dabar Jau Turi Būti Aišku!
Finliandijos liaudies išdavikai nuo še

rnai tarnauja Hitlerio banditiškiems pla
nams. Jie leido Hitleriui suvežti jo ar
mijos dalinius į Finliandija ir paskui už
puolė ant Sovietų Sąjungos.

Finliandijos liaudies neprieteliai, savo 
šalies išdavikai, veikia Hitlerio naudai, 
kad sumušus Sovietų Sąjungą, pavergus 
Angliją ir užpuolus Ameriką. Jie veikia 
išvien, kad nukirtus gelžkelių susisie
kimus tarpe Sovietų Sąjungos armijos ir 

I šiaurinių prieplaukų, kad tais keliais ne- 
/. galėtų ateiti Sovietų Sąjungai pagalba 

iš Amerikos ir Anglijos.
Tą kietai pabrėžė Jungtini!) Valstijų 

karo reikalų sekretorius Stimson. Jis pa
brėžė, kad Finliandijos valdonai, kariau
dami prieš Sovietų Sąjungą ir sudaryda
mi tą pavojų, kartu kariauja ir prieš 
Jungtines Valstijas, kurios turi tikslą 
sunaikinti hitlerizma.

Po visų Finliadijos provokacijų ir karo 
užpuolimo ant Sovietų Sąjungos, po to, 
kaip jos atstovas Berlyne pasirašė išvien . 
su kitais plėšikais banditišką paktą, 
daugiau negu aišku, kad Finliandijos 
kapitalistų, dvarponių ir socialistų val
džia yra niekas kitas, kaip Hitlerio ber
nai.

Hitleris Šokdina Savo Lakiejus
Į Berlyną fašistai sušaukė atstovus 

nuo trylikos valstybių ir iš naujo pasi
rašė “Prieš Kominterną Paktą.” Kada 
pirmiausiai tą paktą pasirašė Vokietijos 
ir Italijos fašistai, keli metai atgal, o 
vėliau prie jų prisidėjo Japonijos impe
rialistai, tai mes rašėme, kad tai yra 
niekas kitas, kaip jų suokalbis ne tik 
prieš Sovietų Sąjungą, bet ir, visas de
mokratijas. Dabar tą gali matyti ir tie, 
kurie tada teisino Hitlerio, Mussolinio 
suokalbį ir sakė, kad būk tas suokalbis 
nieko neturįs prieš Sovietų Sąjungą ir 
demokratijas, kad jis būk, esąs nukreip
tas išimtinai prieš Komunistų Interna
cionalą ir komunistus.

Prie tos plėšikiškos sutarties dabar 
prisidėjo naujos valstybės: Bulgarija, 
Kroatija, Danija, Finliandija, Rumunija, 
Slovakija ir Japonijos pastumdėliška 
Nankingo valdžia. Pirmiau tą suokalbį 
buvo pasirašę: Vokietija, Italija, Japo
nija, Vengrija, Ispanija ir Manchukuo.

Kaip matome, visos tos naujos vals
tybės yra imperialistų pavergtos, visos 
arba oficialiai išvien su Vokietijos ir Ita
lijos bei Japonijos imperialistais kariau
ja, kad padėti tiems žvėrims pavergti 
pasaulį, arba neoficialiai. . Pasirašymas 
tos sutarties jokios Vokietijos fašistams 
tiesioginės militarės pagalbos negali su
teikti. Rumunijos ir Finliandijos fašis
tai kariauja prieš Sovietų Sąjungą ir jie 
išteriojo- daugiau, kaip pusę savo karo 
jėgų. Kroatijos pastumdėliška valdžia 
negali gauti rodos prieš savo šalies par
tizanus be Hitlerio ir Mussolinio pagal
bos. Bulgarijos imperialistus laiko už 
sprando tos šalies liaudies didelės simpa
tijos Sovietams. Slovakija buvo pasiun
tus savo armiją kariauti prieš Sovietus, 
bet kareivių tarpe prasidėjo sukilimai ir 
ji buvo priversta atšaukti juos iš fron
to.

Šis razbaininkų pasirašymas turi ati
daryti akis ir tiems, kurie iki šiol. vis 
skaitė Finliandija “demokratine” ir ma
nė, kad ji tik per kokią klaidą įsi vėlus 
karan Hitlerio pusėj. Šis jos padėjimas 
parašo po banditišku suokalbiu turi pa- 
akstinti Anglijos valdonus pradėti tie
sioginį karą prieš ją, Rumuniją, Vengri
ją ir kitus Hitlerio ir Mussolinio talki
ninkus, ir Jungtines Valstijas — išgrūs
ti iš šios šalies visus Hitlerio ir Mussoli
nio pastumdėlių valdžių atstovus.

Meno Sąjunga Prašo Pagalbos
Lietuvių Meno Sąjunga leidžia cho

rams dainas ir vaidinimams tėatralius 
veikalus. Ši organizacija vaidina labai 
svarbią rolę kultūriniame Amerikos lie
tuvių gyvenime. Prie Lietuvių Meno Są
jungos gali prigulėti ne vien chorai, teat
ralės grupės, orkestrus, bet ir kitokios 
organizacijos ir kuopos, net ir pavieniai 
asmenys. Organizacijos moka nuo $3 iki 
$5 metinių duoklių, o pavieniai asme
nys po $1.

Šiomis dienomis minėtos organizacijos 
centras išsiuntinėjo laiškus į Literatū
ros Draugijos, ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuopas ir kai kurioms ki
toms organizacijoms, bei veikėjams. Pra
šo organizacijas įstoti į Lietuvių Meno 
Sąjungą, pasimokėti duoklę ir tuo pagel
bėti išleisti daugiau darbininkiškų dainų 
ir teatralių vaidinimų.

Mes patariame išpildyti Meno Sąjun
gos prašymą. Kiekviena didesnė Litera
tūros Draugijos kuopa, kaip ir LDS kuo
pa gali tapti nariu, pasimokėti taip ma
ža duoklę ir padėti tame darbe. Kiekvie
nas pažangus žmogus gali prisidėti su $1

ro Sąlygose
Taikos laiku poilsio die

noj Maskvos gyventojai 
skaitlingai lankėsi į teatrus, 
muzėjus, kultūros parką, 
apšvietos ir sporto kliubus. 
Daugelis iš piliečių praleis
davo poilsį su savo šeimo
mis vasarnamiuose Maloja- 
roslavec, Možaisk ir kitu 
mažesnių miestų srityje.

Dabar visai kita padėtis. 
Barbariškos hitlerininku ir 
fašistų gaujos iš trijų pu
sių veržiasi į Maskvą, kad 
paimti tą didžiausį šalies 
miestą, darbo žmonių vals
tybės centrą, kad tūkstan
čiais ir dešimtimi tūkstan-

kol bus sukuoptos reikalin
gos jėgos galutinam hitle
rininkų sunaikinimui visa
me pasaulyj.

Japonijos Pagelba Hitleriui
Japonijos imperialistai 

nuolatos barškina ginklais 
ir grūmoja, tai užpulti So
vietų Sąjungą, tai Anglijos, 
tai Jungtinių Valstijų bei 
Holandijos Tolimųjų Rytų 
pozicijas.

Aišku, kad tokis Japoni
jos imperialistų elgėsi yra 
pagelba Hitleriui ir Musso- 
liniui. Jie priverčia Sovie
tų Sąjungą laikyti nema
žiau 1,000,000 karių ant Si

si, kiek mažai nacių oro už
puolimai padarė nuostolių 
Maskvai. Jis sako, kad 
Maskva geriau prisirengus 
gintis, kaip ji buvo mėnesis 
laiko atgal. Jis sako, kad 
lenkų armija organizuoja
ma Sovietų Sąjungoj grei
tai bus gatava kovoms.

čių žudyti darbininkų vei
kėjus, kad plėšti Maskvos 
turtus, kad pasityčioti iš 
darbininkišku centru, iš Le- 
nino kūno, iš pasaulinių re- 
voliucijonierių kapų ir pe
lenų Kremliaus sienoj, kad 
apvogti sandėlius ir su
griauti gražiausias pasau
lyj požeminių traukinių sto
tis, kad sudeginti muzėjus, 
teatrus ir kas tik yra gra
žaus, malonaus ir kultūriš
ko. Maskvos gyventojai — 
vyrai, moterys ir jaunuoliai 
poilsio dienas praleidžia 
kasdami apkasus ir atlikda
mi kitus Maskvos apgyni
mui darbus. Jie tą atlieka 
savo valia, be jokio atlygi
nimo, be jokio reikalavimo 
iš pašalies.

• biro-Mandžurijos s i enos, 
'daug tankų ir orlaivių. Jie 
priverčia Holandiją ir An
gliją laikyti daug karo jė
gų apgynimui savo koloni
jų. Jie priverčia Jungtines 
Valstijas laikyti veik visą 
karo laivyną Ramiajame 
Vandenyne.

Reiškia, Japonijos impe
rialistai kol kas nešaudo nei 
į vieną iš tų šalių, jeigu 
neskaityti jų provokacijų 
ant Sibiro sienos, bet tuo 
pat kartu jie gelbėja Hitle
riui ir Mussoliniui, privers
dami tas šalis laikyti daug 
jėgų, kurios prie kitų sąly
gų būtų mestos prieš Vokie
tijos ir Italijos fašistus.

Tūli karo specialistai ma
no, kad Japonijos imperia-

Naciai Ženklina žmones
Vokietijos fašistai po1 

prievarta mobilizuoja pa
vergtų kraštų žmones ir 
stato juos į industriją, kad 
jie gamintų ginklus ir amu
niciją. To pagelba Hitleris 
gali paimti iš fabrikų vo
kiečius ir grūsti juos į karo 
frontą. C

“N. Y. Times” korespon
dentas aplankė dvyliką 
ginklų ir amunicijos fabri
kų, kurių daugiau, kaip pu
sę darbininkų sudarė len
kai, ukrainiečiai, kroatai, 
lietuviai ir kitų tautų žmo
nės. Fabrikai pilni nacių 
uniformuotų smog įninku, 
kurie ginkluoti šautuvais, 
revolveriais, peiliais ir na- 
gaikomis.

Darbininkai dirba po vo
kiečių komanda. Kiekvienos 
skirtingos tautos darbinin
kui ant kairiojo peties yra 
raidės, kurios paženklina jo 
tautybę. Taip, lenkus ženk
lina “P-s,” kitas tautas pir
ma ir paskutine raide jų 
pavadinimo, taip, lietuvius 
“L-n.”

Po prievarta mobilizuoti 
pavergtų kraštų darbinin
kai yra laikomi barakuose, 
kaip koki belaisviai. Naciai 
neva moka jiems algą, bet 
jie ten dirbdami ir suvalgo 
ją. Kaip kur nėra-barakų, 
tai tiesiai dirbtuvėse juos 
laiko, kaipo ‘kokius gyvu
lius.

Kiek iš Lietuvos vyrų ir 
merginų išvežta į Vokietiją 
verstiniems darbams, tikrų 
skaitlinių nėra, bet yra da
vinių, kad tūkstančiai, o gal 
ir dešimtys tūkstančių. Ga
limas dalykas, kad didele jų 
didžiuma išmirs sunkiai 
dirbdami ir prastai maiti
nami ir daugiau nepamatys 
savo gimta šąli ir gimines.

I). M. š.

DETROITO VAJIMNKO
BALSAS

Kiekvieną poilsio dieną,įlįstai taip darydami dali
jau anksti ryte, dešimtys'giau pagelbėja Hitleriui ir
tūkstančių civilių vyksta 
traukiniais ir sunkvežimiais 
į pafrontę, kad prisidėjus 
prie darbo, kad pagelbėjus 
didvyriškai Raudonajai Ar-

Gerbiama “Laisvės” Ad- siųsti pinigų, tai priduokite 
ministracija: M a lonėkite ^įrėminėtiems vajininkams, 
nuimti mano vardą nuo va- o mes pasiųsime. Arba pa
jininkų lentelės, o uždėkite į imkite adresus ir priduoki- 
Detroito Vajininkų Grupes.ite mums, o mes nueisime ir 
Štai kodėl: Aš susitinku'paraginsime užsirašyti 
draugę M. Smitrevičienę ir'dienraščius. Ant galo va- 
ji sako: Aš pasiunčiau jaus pamatysime, kad Det- 
“Laisvei” naujų ir atnau-|roitą mes pakelsimę, jeigu 
jintų skaitytojų. Labai ge- tik visi dirbsime.
rai, drauge. Labai malonu Už tai aš savo vardą nu- 
girdėti, kad jūs darbuoja- imu, o uždedu Detroito Va-

Mussoliniui, negu tikrai tęs dėl musų abiejų dien-Ijininkų Grupės, 
stodami karan. Jie mano, raščių — “Laisvės” ir “Vii- S. Tvarijonas

mijai jos sunkioj kovoj. Kai |ir Jungtinių Valstijų karo 
kuriais sekmadieniais iki . laivynas su pagelba Sovie- 
150,000 Maskvos jaunų vai- tų, Anglijos ir Holandijos

kad atvirame kare Sovietų nies”. Taipgi ir aš dirbu dėl 
Sąjungos, Chinijos, Angli- abiejų dienraščių.
jos, Holandijos karo jėgos Taipgi šiandien sutinku

Juozą Vasiliauską ir už
klausiu: Ar jau pradėjai 
darbuotis mūsų dienraš-

kinų ir merginų ima daly- laivynų į kelis menesius ga- čiams? Taip, sako, ir neblo-
vumą miesto apsigynimo lėtų sudaužyti Japon. karo gas pasekmes turiu. Gerai,
statyboj. jėgas ir tada visos tos je- Juozai, kad dirbi, nors vėlo-. i - I 'šie prisirengimai (gos butų mestos prieš hit-1 kai pradėjai. Ir aš pats vė- 

karo žinovai |lai pradėjau. Už tai pasis- 
1 ’ i prašo jtengkime ant galo vajaus 

Japonijos neįsivelti atvirau j smarkiai padirbėti, kad at
karau, tik nuolatos ginklais-silyginus už savo nerangu- 
žvanginti, nes tokis Japoni- mą iš pradžios, 
jos elgęsis daugiau naudi n-1 
gas Hitlerio plėšikiškiems kas pridavė man “Laisvės 
planams.

eina fronte, kada civiliai lerizma. Tie I 
paruošia naujas apsigynimo .mano, kad Hitleris 
linijas Raudonajai Armijai, 
kuri spaudžiama priešo tan
kų ir lėktuvų vietomis yra 
priversta palikti senas, iš
griautas apsigynimo pozici
jas, tai tuo pat laiku dešim
tys tūkstančių civiliu dirba, 
kad apsaugojus Maskvą 
nuo priešo orlaivių atakų. 
Maskva parodė, kad ji mo
ka sėkmingiau gintis nuo 
orlaivių atakų, kaip bent 
kuris kitas miestas.

Raudonoji Armija, Sovie
tų valdžia ir civiliai gyven
tojai yra pasiryžę naikinti 
barbariškas nacių ir fašis-

Lenkų Premjeras Vyks į 
Maskva

Lenkų užsienyj sudarytos 
valdžios premjeras genero
las Vladyslav Sikorski ruo
šiasi vykti į Maskvą, kad 
pasitarti su Sovietų Sąjun
gos premjeru Juozu Stalinu. 
Ten neseniai buvo lenkų 
atstovas Kot, kuris stebėjo-

Klausimai ir Atsakymai

Taipgi, Juozas Vasiliaus- 

prenumeratą, o aš jam “Vii-
nies.”

Dabar prašyčiau visus 
draugus “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojus pagelbėti 
mums vajaus laiku padir
bėti. Pakalbinkite savo su- 
siedus, kad u ž sirašytų 
“Laisvę” arba “Vilnį.” Taip
gi kurių prenumeratos pasi
baigė, tuojau atsinaujinkite. 
'Jeigu patys nenorite pa-

Klalisimas:
Kodėl dabar niekas nebe

kalba apie tai, kokia bus 
taika po šio karo? Prieš 
kiek laiko buvo daugiau ra
šoma. Kai Churchill ir Roo- 
seveltas atlaikė konferenci
ją ir paskelbė “aštuonių 
(punktų programą,” buvo 
‘daugiau kalbama apie tai
kos tikslus.

Skaitytoja.
Atsakymas:

Tai visai natūralu, kad 
dabar visur daugiau kalba
ma ir rašoma apie karą, o 
ne apie tai, kokia bus taika 
po karo. Mat, vyriausias 
klausimas šiandien prieš vi
są žmoniją yra nugalėti ir 
sunaikinti hitlerizma. Pla
čios diskusijos apie tai, kas 
bus po karo, galėtų tiktai 
nukreipti tautų ir žmonių 
akis nuo ano vyriausio rei
kalo — laimėjimo šio karo

Vokiečiai kariai pasiduoda raudonarmiečiams Į nelaisvę.

prie Meno Sąjungos, kad pagelbėjus jos 
svarbiems darbams.

Mes žinome, kad dabartiniu laiku yra 
daug finansinių kampanijų, bet tuo pat 
kartu remdami tas kampanijas mes ne
galime užnįiršti ir neparemti mūsų or
ganizacijų, kurios vysto judėjimą, Tur-

tingesnės kuopos gali ne vien tapti na
riais, bet ir paremti aukomis.

Aukas arba įstojimą, siųskite: Lietu
vių Meno Sąjunga, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y., arba per Literatūros 
Draugijos bei LDS centrus.

prieš hitlerinę Vokietiją.
O taika bus tokia, kaip 

šis karas pasibaigs. Jeigu 
hitlerinė Vokietija ir jos 
talkininkai karą laimėtų, 
tai, aišku, visam pasaulyje 
užviešpatautų barbariškas 
nacizmas ir žmonių ir tau
tų laisvė būtų palaidota il- 

įgiems laikams.
‘ Iš antros pusės, jeigu ka
irų laimės — o kad laimės, 
į tai netenka abejoti — So- 
j vietų Sąjunga, Didžioji Bri
tanija ir Jungtinės Valsti
jos, tai tautų ir žmonių lais
vės klausimas stovėtų visai 
kitoj šviesoj; Tačiau ir ta
me atsitikime, dar daug kas 
prilįausys nuo to, kaip ga
lingos bus demokratinės 
spėkos Jungtinėse Valstijo
se, Anglijoje ir šiandien na
cių okupuotuose kraštuose. 
Jei šiose šalyse karo eigoje 
įsigalėtų anti-demokratinės 
imperialistinės spėkos, jei
gu demokratinės jėgos pasi

kasa 7-me pusi.)

-i -j - ‘
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AMERIKOS REPORTERIAI STEBISI, 
KAIP TIKSLIAI SOVIETAI PERKELIA 
DIDŽIAS PRAMONES TOLYN I RYTUS

BULVES, nervai, karas 
INSULINAS IR SMAGENYS

GINČAS DEL žemės

New Yorko Herald Tri
bune ir N. Y. Times praei- perkelt jos ekonominį ir gy- langų, 
tą sekmadienį išspaudino ventojų centrą linkui rytų, 
savo korespondentų prane
šimus iš Sovietų Sąjungos, 
kaip Sovietai perkrausto 
visą fabrikų mašineriją iš 
artimesnių karui vietų per 
šimtus ir daugiau mylių to
lyn į rytus ir taip apsaugo 
savo pramonės įrengimus 
nuo vokiečių. Jiedu stebisi 
ir naujais didžiais sovieti
niais fabrikais, kuriuos ma
tė gilumoje tos šalies.

N. Y. Times koresponden
tas Ralph Parker rašo:

“Aš apkeliavau 2,300 my
lių ir gavau įspūdį, kad Ru
sijos transporto (važiuotės) 
sistema stebėtinai gerai at
laiko karinį įveržimą.”

Parker ir N. Y. Herald 
Tribune k o r espondentas 
Walter Kerr sykiu perva-i 
žiavo geležinkeliu 2,280 my
lių iš Archangelsko į Kuibi- 
ševą.

Kerr, aprašydamas, ką 
matė, sako:

“Mašinerija 
perkraustoma 
daugiais, kad

buvo skiriama eile metų — dalykai pritraukė mus n

linkui 
reik-

prie
rašo Parker.

“Mes dabar matėme 
mus minimus tiktai pačiuo
se geriausiuose žemlapiuose 
ir atradome juos kaipo pra
monės centrus,” sako Kerr:

“Tai atrodė stebėtinas 
dalykas. Aš turėjau du ‘ka
rinius’ žemlapius, išleistus 
Daily Telegrapho ir News 
Chronicle, Londono laikraš
čių. Šiuose žemlapiuose tie 
maži miesteliai visai nebuvo 
minimi, nors aš mačiau di
džiulius fabrikus su žėrin-'ir gabumą dirbti ir atlikt 
čiomis š'

kai-

Baimė ir rūpestis, gyve- šis gydymas insulinu ir 
nant karo sąlygose, da’uge- bulvėmis nepašalina pačią 
liui pagadina nervus ir nu- šaknį nervų krikimo ir ūpo 
puldo ūpą. Tokie žmonės nupuolimo, nes to šaknis 
virsta letargiškais, visiškais yra karinė baimė ir rūpes- 
tinginiais, nieko nepaisan- nis. Bet toks gydymas tiek 
čiais. Jie dažnai apleidžia atitaiso asmenį, kad jis jau 
net valgį: neturi apetito, vėl gali atlikt paprastas sa- 
Menkėja jų kūnas; smage-,vo pareigas, kaip atrado 
nys praranda gabumą tiks- daktarai Wm. Sargent ir 
liai mąstyti ir dalykus per- Nellie Craska, nariai Kari- 
matyti. Susidaro t galvoj nės Anglų 
kaip ir ūkana. t Tarnybos.

Anglų gydytojai jieškojo! 
priemonių, kaip pataisyt iš-1 
sisčmusius tokių 
nervus, prablaivyt smage- 
nis ir sugrąžint jiem norą

Nervologinės

(Praeitame Įvairumų nu- 
žmonių meryje buvo paduoti paty-

Roberto D. Gillespie, helios
bendravimas su kitais,saa v.’

niko išvadžiojimai, kuriais 
jis griauna Ptolomėjaus 
samprotavimus, yra tuo į- 
domesni. Jeigu Žemės suki
masis gali ją suplėšyti dali
mis, sako jis, tai tuo labiau 
tas turi atsitikti su dangaus 
sfera, kuri yra žymiai to
liau nuo pasaulio centro, 
negu Žemė, ir todėl sukasi 
daug greičiau!

Nemažiau vykusiai neigė 
Kopernikas Ptolomėjaus iš
vadžiojimus apie vilyčią, 
kuri nukrinta prie šaulio 
kojų. Kopernikas visai tei
singai nurodinėjo į tai, kad 
debesys ir visi kūnai esą 
ore ^dalyvauja Žemės suki- . 
mosi procese. Daiktai, kurie 
pakyla į erdvę, “sudaro tar
tum dalį Žemės.” 
būdama ore, kartu 
mes rutuliu, kaip 
šaulys, juda. Todėl 
lyčia, paleista viršun, nenu-

(Pabaiga iš pereito Įvairu
mų. skyriaus)

Geocentrinė sistema, su
kurta Ptolomėjaus, yra ne
teisinga, rašė Kopernikas, 
ji prieštarauja faktams.

Kopernikas rėmėsi kai 
kuriais senovės graikų as
tronomais, kurie buvo pri- 
leidę, kad Žemė sukasi ap
link savo ašį ir net juda ap
link Saulę. Kopernikui tie 
senovės graikų astronomų 
spėliojimai atrodė daug la
biau įtikinanti, negu ptolo- 
mėjiškas samprotavimas ir 
tuo būdu sukūrė naują he
liocentrinę pasaulio sistemą 

” — graikiškai —rimai garsaus anglų gydy
tojo !

_ _____  _  ____ __ ____  _ __  _ ____  jog bvnuiaviuiao ola xyiuchoi — . .

viešomis vidurnak-1 piliečiu pareigas. Ir atrado žmonėmis ir turėjimas nuo-' inman ą mm Į, a ne 
latinio užsiėmimo taipgi ,Sa"le.lr Pietos sukasi ap-
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MILŽINIŠKAS TRAUKI
NIŲ JUDĖJIMAS LINK 

KARO FRONTO
Parker, N. Y. Times ko

respondentas, rašo:
“Šis judėjimas į rytus ei

na kaip visiškai antrinis da
lykas, lyginant su trauki
niais, kurie gabena 
vakarų kariuomenę,
menis, automobilius ir ve
žimus į frontą. Šių judėji
mu didumas yra milžiniš-. . 
kas Kartais laike mano ke-pyJe PQr jų langus; mačiau gana paprastą priemonę 
lionės visi į rytus vežino- i septynerius ir aštuonerius sustiprint nervam ir pakel- stiprina ūpą ir taiso nėr-į 

jautieji traukiniai būdavo šalutinius^ geležinkelio be
pasisuka į šalutinius ilgus 
bėgius (reles), praleisdami mai$ 
virtinę dešimties ar penkio-l 

} likos traukinių, kurie važia- 
!vo į vakarus g 
turinčiu tik vienus

GELEŽINKELIAI, KU
RIU NEPALIEČIA VO

KIEČIŲ BOMBININKAI
“Vokiečiai retai kada 

tekliudo šį kareivių ir gink
lų gabenimą į vakarus. Per 
kelias dienas aš sėdėjau 
traukinyje važiuojančiame 
aiškiai matomu geležinkeliu 
arčiau, kaip 150 mylių nuo 
karo fronto; ir joks vokie
čių orlaivis nepasirodė. 

Kad veiksmai vokiečių 
oro jėgų yra apriboti, tatai 
nurodo faktas, jog jie visiš
kai nepaliečia labai svarbių 
Rusijos geležinkelių linijų.
SKIRTUMAS TARP SE
NOSIOS RUSIJOS IR SO
VIETŲ DARBINGUMO f 
“Aš mačiau, kaip laivais 

(iš Anglijos ir Amerikos) 
1, tankai 

|ir kanuolių motorai yra per 
,v ____  _______ ’ sukrauna-
išlavinti darbininkai, 'mi į traukinius ir išvežami 

kartais lydėdami savo fa-pš uosto.” 
brikus gabenamus gabalais; 
moterys ir vaikai, j ieškan
tieji saugumo, ir specialis
tai, kurie apleidžia pasie
kiamas vokiečiams vietas ir rikos į mūsiškę prieplauką 
vyksta į Uralu kalnų sritį Rusijoj, sparčiai buvo iš- 
darbuotis ten įstaigose ir krauti ant dokų, perkrau- 
laboratorijose.” | ti į traukinius ir išgabenti

N. Y. Herald Tribune ko- į vidurinę Rusiją.
respondentas Kerr sako: ' “O 24 metai atgal, kaip

“Per dienų dienas aš m a- atsimena istorikai, sąjungi- 
čiau traukinius po 30 iki 40 ninku (talkininkų) atsiųs- 
vagonų, traukiamus vieno ti karo reikmenys pagalbon 
ar dvieju lokornotyvų, ve- (carinei) Rusijai riogsoda- 
žančius mašininius įran- Vo suversti ant dokų dažnai 
kius, mašineriją ir išlavin-(per savaites, kartais per iš- 
tus dnrbininkus. Jie griaus- tisus mėnesius tarp sumi- 
tinišku trukšmu pravažiavo šusios betvarkės. Dabar gi 
pro mažesnes stotis, be- tam tyčia uniformuoti žmo- 
spiegiant savo švilpukams, nės iškrauna reikmenis iš 
j Uralu sriti, o ten aš po ke- laivų ant naujai pastatytų 
lių dienų pamačiau naujus dokų.” 
fabrikus dirbančius dieną I 
ir naktį. Šis apsakymas gal 
rodysis neįtikimas, bet jis 
yra teisingas. Aš mačiau 
milžinišką daugybę vagonų 
ir galingus garvežius, daly- matė tuzinus naujai pasta

tytų fabrikų, dirbančių po čia 
24 valandaš paroj, per die
ną ir naktį.

“Mažai kas iš keleivių ka
da pirmiau matė šį plotą ir 
vaizdą didžio pramonės su
telkimo, didžius skaičitfs 
garvežių, drūtų 20-toninių 
prekinių vagonų ir akrus 
žemės (apstatytus naujais 
apartmentiniais namais. Šie

pat

yra sparčiai 
ir tokiais 

nustebintų 
daugumą amerikiečių.” 

Parker, kuris taip
yra Londono Times kores
pondentas, rašo:

“Lėtai važiuojantieji į ry
tus prekiniai traukiniai yra 
prikrauti dalių turbinų (di
džiulių ratų vanden-elektrai 
gaminti), amerikinių įran
kių mašinerijai dirbti, ma
šinų metalui drožti ir tekin
ti, ir net spaustuvių presų 
— tai didžiausias mašineri
jos judėjimas iš visų, kokie 
bet kada buvo, ale toks ju
dėjimas, kuriam rusai buvo 
dalinai pasiruošę, nes jau 
keli metai, kai' jie gabena atgabenti orlaiviai 
fabrikus tolyn į rytus.

“Tuo pačiu būdu kraus-’ kelias valandas 
tosi i

u

su skaitlingais trauki- 
‘ Šis faktas atrodo

- ■ | reikšmingas. nes tai yra į-
■ .'rodymas didžio Rusijos pra- 

geležinkeliu mones judėjimo linkui rytų 
bėgius į Uralus, kad sukurtų nau

ją arsenalą (ginklų gamyk
lą ir sandėlį) Sovietų Są
jungai.”

UŽTENKA MAISTO
Sovietų Sąjungoje yra į- 

valirs ir gero maisto, kaip 
teigia 
spaudos 
plačiai apvažiavę
Rusiją. Tipiškame gaunamo 
pavalgio sąraše 
sako Kerr, buvo šie 

;ir gėrimai:
“Kopūstų sriuba, 

žuvų ikrai, degtinė, 
veršiena, vištiena, 
arbata ir kava.”

NAUJASIS MIESTAS
O Sverdlovską, naują Si

biro miestą, Kerr šitaip ap
rašo :

*

“Tai naujoviškas miestas, 
su puikiais fabrikais, nau
jais raštinių rūmais, pui
kiais auto-busais ir gatve- 
kariais.”

Kerr, N. Y. Herald Tri
bune korespondentas, sako:

“Karo pabūklai, laivais 
atvežti iš Anglijos ir Ame-

DIDINGA PRAMONE • 
URALUOSE

Tiedu
nuvykę į Uralu kalnų sritį,

tiedu amerikonų 
k o respondentai, 

Sovietų

(meniu),

švieži 
bulvės, 
aviena,

ti ūpą — tai įšvirkšt į krau- vus.) 
ją insulino ir duot daug ---------------------- -—

T r r ! Baisios SkaitlinesInsulinas yra liaukines 
sultys išspaudžiamos iš gy
vulių kepenų. Insulinas yra 
paprastai duodamas ser
gantiems cukraligė (diabe- 
tis); jis padeda “perdegint” 
perviršį 
kraujyje 
ralige. 
nuo pamišimo, insulinas 
duodamas dideliais kiekiais.

Knp gi insulinas ir bul
vės taiso karinį nervų pa
krikimą ir smagenų apsi- 
niaukimą? Nagi, šitaip.1 
Bulvių krakmolas įtakoje 
insulino lėčiau perdega ne-} 
gu cukrus. Tuo būdu sma-' 
genim į 

gautino iš kraujo, o cukrus, 
kaip žinoma, yra smagenų 
maistas. Stigdami cukraus, 
smagenys susi jaudina; tuo
met pranyksta protinis ap
tingimas ir žmogus vėl pra
deda domėtis įvairiais rei
kalais.

Duodant jam dikčiai buK būna sunaikinama nuosavy- 
vių ir kiek cukraus, gauna- , bės už 800 milionų dolerių, 
mo su arbata, yra greitai | Visi gaisrai Jungtinėse 
suteikiama kuro smagenims,Valstijose 1940 metais pa
veikti.

cu kraus, esama z u
sergančiųjų cuk- 

0 gydant žmones 
pamišimo,

Automobilių Nelaimių
Automobiliai Amerikoje 

užmuša ir sužeidžia taip 
daug žmonių ir padaro to
kių didžių medžiaginių 
nuostolių, kad, rodos, tai bū
tų negalimas dalykas. Bet 
faktai ir skaitlinės yra’liu
dininkai, o jie štai ką sako:j

Pernai < 
tijose per automobilių nelai
mes buvo užmušta 
asmenų, o sužeista

• 000. :"k -
\tukst. taip sužaloti, sulau
žyti, sukaneveikti, kad jo-

Vilyčia, 
su Že- 
ir pats 
tad vi-

link Žemę, bet Žemė ir visos 
planetos sukasi aplink Sau
lę, tai visas dangaus mecha
nizmas pasirodys gerai su
dėtas. Tai, kas Ptolomėjaus j krypsta, bet nukrinta prie 
sistemoje buvo mįslė, leng- šaulio kojų, 
vai ir paprastai gali būti iš
aiškinta Žemės judėjimu.

Mums atrodo, kad visasminkams.
dangaus skliautas sukasi iš šalininkais naujojo mokslo, 
rytų į vakarus, samprotavo kiti — mirtinais priešais. 
Kopernikas. Bet jeigu įsi- Kilo kova ir ginčai tarp 
vaizduoti, kad jis yra rim- abiejų pusių.
ties stovyje, o Žemė sukasi? Nauja pasaulėžvalga ne- 
į priešingą pusę, tai gausis1 gailestingai sugriovė Ptolo-

Koperniko knyga padarė 
milžinišką įspūdį jo amži- 

Vieni pasidarė

Jungtinėse Vals-^as Pa^s vaiz^as; Paag pa-'mėjaus sistemą, nepriešta-

35,000 
1,200,-

prasčiau yra prileisti, kadraujančią biblijai ir palai-, 
sukasi tik vienas dangaus mintą bažnyčios. Ir neliko 
kūnas, negu prileisti, kad akmens ant akmens iš nai-

Iš sužeistųjų gi 330 v^sas pasaulis apie tą kūną vios biblijos pasakos apie
suktųsi.

Iš bet kurios vietos ant bibliją, Dievas sukūrė
pasaulio sutvėrimą. Pagal 

že-
nritrtkstaUcukrT1nJkios operacijos, jokie gydy-'žemės matome lygiai pusę J?1? tan1’ kad apgyvendintų 
putinusia cuuraus . . , , ,ro • UOMO.O11<S loie zmoeru, o kad loie bu-mai niekad neatitaisys ju J dangaus sferos. Ptolomėjus J°je žmogU, ° kad joje bū

tą faktą laikė įrodymu, kad tų šviesu, jis “uždegė dan- 
Žemė nesisuka, bet yra rim- guje Saulę, Mėnulį irMILŽINIŠKI MEDŽIAGI

NIAI NUOSTOLIAI
Automobiliu n e laimėse 

per metus yra prarandama 
570 milionų dolerių algų ir 
gydymui išleidžiama dar 
40 milionų dolerių; be to,

darė 286 milionus dolerių 
- nuostolių, bet tai yra^ tiktai 

Alkoholis, Šaltis, Karštis ir Influenza ■nuostolių, kurie susidarė 
per automobilių nelaimes 

influenza me^ais.
Vien New Yorko valsti

joj pernai metais buvo au
tomobilių nelaimėse užmuš
ta 2,500 žmonių, sužeista 
100,000 ir finansiniai nuos
toliai siekė 120 .milionų do
lerių.
NEW YORKO VALSTI

JOS ĮSTATYMAS
Tokias skaitlines privedė 

New Yorko valstijos leite-

Michigan U n iversiteto 
medicinos profesoriai, dak
tarai John B. Sarracino ir 
Malcolm H. Soule tvirtina, 
jog influenza nekimba. la
biau dėl to, kad kas geria 
daug alkoholio ar kenčia 
šaltį ar karštį.

Jie tyrė peles, vienom įš- 
virkšdami alkoholio iki gir
tumo,- kitas laikydami per 
24 valandas karštyje iki 98 
laipsnių ir 6 dešimtadalių, 
o trečias palikdami šiurpią- 
me šaltyje. Po to tyrinėto
jai 'švirkštė bakterinių in- 
fluenzos nuodų pelėm į no
sį, ir atrado, jog influenza 
ne labiau joms prisimeta, 
kaip kitoms pelėms, kurios 
nebuvo svaiginamos alkoho-

k o respondentai, lliu varginamos karščiu 
*■ ’ n n I m 11

kus, apie kuriuos aš niekad 
nemaniau, kad jie šioje ša
lyje (Rusijoje) pastatyti. Ir 
aš nemačiau nei vieno trau
kinio sudužimo, nemačiau 
nei ženklo, kad būtų pir
miau įvykusi kokia trauki
nio nelaimė.

“Matyt, Rusija per kele
tą menesių įgyvendina pla
ną, kurio įvykdymui pirma

■

ar šalčiu.
Kai kurios pelės buvo ty- 

priverčiamos šokinėti 
ir bėgioti iki visiško pailsi
mo. Šioms taipgi nekibo in
fluenza labiau, negu norma
liai gyvenusioms pelėms, 
kurios nebuvo nuvargintos. 
Laikymas dideliame drėg
nume taipgi nesudarė skir
tumo.

Vienintelis skirtumas, ku
rį tyrinėtojai surado kas

liečia apsirgimą 
ir dvėsimą nuo jos, tai bu-1 
vo pelių amžius. Senos pe
lės kur kas greičiau apsi
krėtė influenzos liga, sun
kiau ja sirgo ir skaitlingiau 
dvėsė.

PASARGA
Jau nuo seniai priimta 

taisyklė, kad jeigu kūnas 
nusilpęs, tai jis prasčiau te
gali atremti ligų perus, ir 
todėl žmogus greičiau apsi- 
krečia įvairiomis ligomis. O 
alkoholis, šaltis, perdidelis 
karštis ir nuovargis silpni
na kūną.

Daugumoje a t si tikimų 
patyrimai gauti iš pelių ir mobilistams. O šis įstaty- 
žiurkių tyrinėjimų 'abelnai'mas sako ve ką: 
atitinka žmonėms, bet ne-Į Jie per. automobilio ap
galima. " sakyti, kad visada, draudimą ar kitaip turi būt 
Juk žmogus ne pele ar ,žiur- gapūs atlygint už žmonėms 

! . padaromas nelaimes bei
I Todėl saugiau bus yis dar|nuosįoiįus viešuose keliuose, 
aikytis senosios taisykles,1:,. „aitv5sp. n np t„;

New Yorko valstijos leite
nantas gubernatorius Chas. 
Poletti, kalbėdamas . New 
Yorke lapkričio 26 d. š. m. 
ir prisimindamas apie nau
jąjį valstijos įstatymą auto-

kad stiprus kūnas, norma
lėse sąlygose tinkamiau ap-! 
sigina nuo ligų perų, negu '1 
kūnas silpninamas vienu ar 
kitu būdu.

Kol kas dar nėra net apy
tikrių skaitliniu, kaip influ- 
enzos perai paliečia žmogų 
girtame stovyje, šaltyje, 
karštyje ir nuovargyje.

N. M.

,k

“•*? Saulę, Mėnulį ir 
žvaigždes. Pagal Koperni
ką, Žemė, tas. didysis Dievo 
“tvarinys,” pasirodė tik 
mažutėliu pasauliu, kuris 
yra išmestas visatoj. Tas 
didis astronomas paskelbė, 
kad Žemė yra eilinė plane
ta, klusniai klaidžiojanti 
pasaulio erdvėje aplink 
Saulę — aplink tą pačią 
Saulę, kurią biblija laikė 
paprastu žibintu, kurį Die- ' 
vas uždegė tam, kad ap
šviestų Žemę.

Dvasininkams buvo pa- • 
grindo pykti. “Tas durnius, 
— piktai kalbėjo apie Ko
perniką krikščionių-protes- 
tantų bažnyčios galva Mar
tynas Liuteris, — nori ap-« 
versti aukštyn kojomis vi
sas mūsų žinias iš astrono
mijos srities!” Ir iš visų 
pusių gausiai pasipylė kvai
liausi įrodinėjimai, kad Že
mė turinti būti tik pasaulio 
centre ir kad ji niekaip ne
gali judėti. O vienas mate- 
matikas-astronomas kuni
gas pareiškė, kad Koperni
ką už jo knygą, “reikėtų 
viešai nuplakti rykštėmis.”

ties stovyje. Gi Kopernikas 
iš to daro visai kitą išvadą 
apie tai, kad dangaus sfera 
palyginti su Žeme yra be 
galo didelė. Žemė — tai tik 
mažas taškelis erdvėje. Dėl 
tos priežasties ji gali būti 
ir ne pačiam pasaulio cen
tre, bet prie to centro ir ap
link jį judėti: nuo to mato
mo dangaus dalis nesuma
žėja. •

Šiandieną mes supranta
me, kad šiame punkte ir 
Kopernikas buvo ne visiš
kai teisus: tikrumoje jokios 
dangaus sferos nėra, o pa
saulis yra neribotas. Todėl 
neegzistuoja ir “pasaulio 
centras.” Tačiau sugriauti 
Ptolomėjaus samprotavi
mus buvo pakankama ir to. 
Kopernikas įrodinėjo, kad 
Žemė yra tik mažas taške
lis visatoj, o tai jau buvo 
didelis ir drąsus aniems lai
kams žingsnis į priekį.

Ptolomėjus manė, kad jei 
Žemė suktųsi, tai visi daik
tai nuo jos paviršiaus nu
kristų ir ’ net pati Žemė 
plyštų į dalis, veikiant iš
centrinei jėgai. Kodėl to ne
atsitinka, nežiūrint į tai, 
kad Žemė vis dėlto sukasi, 
šiandien jau supranta kiek
vienas gimnazistas: 1) Že
mė traukia prie savęs visus 

.kūnus (žemės traukiamoji

V vi

V

4. PAŽVELGKITE — IR 
JŪS ĮSITIKINSIT!

j.

Venecijoje iš lūpų į lūpas 
eina ] 
gandai. Į šv. Morkaus aikštę 
plaukia žmonių minios: ten |

ir gatvėse; o jeigu ne, tail jėga), 2) Žemė sukasi labai bažnyčios varpinėj pastaty- 
į iš jų atimama teisė vairuot 
j ir registracijos liudijimas.
Toks automobilistas neturi 
teisės daugiau vairuot tol, 
kol parodys, kad jis gali už
mokėt už savo padarytą ki
tam nelaimę ar nuostolius. 
Be to, jis turi įrodyt, jog 
ir ateityje jis galės atlygint 
už jo padaromą žalą.

per. automobilio ap-

nepaprasti, neįtikiną 
i. I šv. Morkaus aikšte

lėtai — per parą jį daro tikėtas didelis nuostabus vamz 
vieną apsisukimą. Esant to
kiam mažam greičiui, išcen
trinė jėga yra daug kartų 
mažesnė už svorio jėgą.

< Bet Koperniko laikais 
apie žemės traukiamąją 
jėgą niekas nieko nežinojo. 
Nebuvo žinomas ir išcentri
nės jėgos dydis. Tad Koper- ‘

dis. Sako, pro jį galima pa- 
matyti paprasta akimi ne
matomus dalykus; tolimus '[ 
laivus, plaukiojančius Adri-.' 
jaus jūroj.; tolimus kelius, 
vedančius į Veneciją; toli
mus kaimus, apsupančius ; 
miestą. Įdomu pažvelgti pro

(Tąsa ant 6-to puslapio)
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Present “Pavogtas 
Kūdikis” Sunday

» The Liaudies Teatras appears 
on the stage again this year with 
a production of “Pavogtas Kūdi
kis,” a three act tragedy. Di
rected by Aldona šertvietyte, 
the play will be presented Sun
day, Nov. 30 at 5 p. m. at the 
New National Hall, 261 Driggs 
Ave. in Brooklyn.

Included in the cast are such 
jxipular figures as Bertha Fulton, 
Joe Byron, Peter Grabauskas, 
Nick Pakalniškis, N. Juškaite, J. 
Stankaitiene, H. Rinkevičiūte, J. 
Lazauskas and many more. The 
cast of 14 combine to present a 
touching drama that every Lith
uanian will enjoy.

Cavalcades Annual 
Dance Dec. 6

MASPETH, L. I. — The Annual 
Dance of the Maspeth LDS Caval
cades is being held Saturday even
ing, December 6, at the New Na
tional Hall, 61-60 56th Road, Mas
peth.

There will be an orchestra for 
dancing and refreshments will be 
served. Admission will be 55c and 
festivities start at 8 p. m.

Youth Volunteer Day 
Held in Moscow

MOSCOW. — November 16th was 
Youth Volunteer Labor Day in Mos
cow and the Moscow Region. The 
young Muscovites helped to build 
fortifications, fit on vegetable stores 
and houses, unload fuel trains etc.

In the munition and defense 
plants the young people worked at 
the machines. Moscow’s adult work
ingmen and women also took part 
in the day’s activities. All the 
money earned will be donated to 
the construction of tanks for the 
Red Army.

The fortification zone presented a 
magnificent spectacle of enthusias
tic work as tens of thousands of 
young men and women put all; 
their wrath and youthful vigor into 
constructing the city’s defenses. 
Many of them had taken up a 
pick and shovel for the first time.

They worked during the bombings 
and became so accustomed to them 
they could not be persuaded to take 
shelter in the trenches and forts.

Endless lines of anti-tank ditches, 
deep and wide, rows of brand new 
concrete and earthen fortifications, 
unnoticeable to the enemy, were 
constructed. Belt after belt of tren
ches, tank traps, obstacles and bar
ricades, surround the city.

The streets, squares and avenues 
on Moscow’s outskirts are being in
tersected by strong barricades, 
tanks, obstacles, steel rails, sand
bags. Everywhere young Moscow 
takes the lead in this work.

A.LD.LD. Announces Its Annual 
“Book Dividend” for English Reading

Members; Choice Made from Six Sets
BROOKLYN, N. Y. — The A.L.D.L.D. (Lithuanian Literary 

Association) secretary, Dominic Sholomskas, has just announced 
the literary organization’s annual “book dividend” to its Eng- 
lish-reading members. Membership in the A.L.D.L.D. is $1.50 
per year and book dividends are granted yearly to those who 
prefer a “dividend” to the0 
association’s literary organ, 
“šviesa.” ’

Being that tastes differ, the sec
retary has announced that this year 
there will no less than six sets of 
books to choose from. New mem
bers, just joining, will also be eligi
ble to choose one set:

Set. No. 1
PAMPHLET LIBRARY ON THE 

SOVIET UNION. A box containing 
40 booklets covering different 
phases of life in the countries whose 
heroic strugglę has caught the eyes 
of the world. Timely.

Set No. 2
THE SOVIETS EXPECTED IT. 

In a fact-studded book Anna Louise 
Strong, who covered the memo
rable days in June, 1941, in Lith
uania, answers the question: “Can 
Hitler conquer' the Soviets?’’

LIFE ON AN ICE FLOE. Dra
matic story of the Artic expedition 
written by the explorer Papanin 
himself.

Set No. 3
CHAINS. A brilliant novel by 

Henri Barbusse using as its theme 
the upward climb of humanity. 
Woven through with a moving love 
story.

Set No. 4
TWO SYSTEMS. An analysis by 

a professor of Economics of Socia
list and Capitalist economy in ac
tion.

Set No. 5
A SHORT HISTORY OF THE 

U.S.S.R. A competent background 
study of the Soviet Union.

SOCIAL STRUGGLES IN THE 
MIDDLE AGES. A little known as
pect of Medieval times is herein 
studied.

Set No. 6
LABOR AGITATOR. The story of 

Albert R. Parsons and the historic 
American drama of Haymarket.

NEW FASHIONS IN WAGE 
THEORY. A study and criticism of 
modern theories of wages and em
ployment.

Chkalov and the Story of Soviet Fighting 
Planes; The Type of Men Who Test Them

Every Soviet pursuit pilot now 
in the air against the Luftwaffe 
owes the air-worthiness and deadly 
fighting efficiency of his ship to the 
courage and vision of one test-pilot, 
Valeri Chkalov.

Most of the Russian fighter pilots 
are flying a snub-nosed, single mo
tored plane with a stubby fuselage 
and plenty of fire-power. It was 
Valeri Chkalov, stunt flier, test 
pilot and explorer of the northern 
skies, who got his government to 
put these ships into mass produc
tion after other experts, including 
the designer himself, had written 
off the “Chatos” as a failure.

These planes started to roll from 
the Russian assembly lines in 1936 
and the same year they proved 
their worth in actual combat during 
the. Spanish Civil War. They were 
the only effective air weapon at 
the Command of the Loyalist side. 
The Spanish pilots called them 
"Moscas” which means “winged 
insects” or “mosquito.” As a result 
of the Spanish experience, further 
improvements were made to keep 
pace with military aviation in the 
rest of the world. Here’s how 
Chkalov did it.

perimental “Mosca.” Chkalov began 
to test it and found weaknesses. 
The other men on the flying field 
feared the ship and referred to her 
as “that witch.”

During one of the final tests, the 
ship failed to level off as quickly 
as it should have at the conclusion 
of a terminal power dive. Chkalov 
missed death by inches. He straigh
tened up but could not gain altitude 
and bounced along the field until 
he did crack up in a ground loop. 
Serge Ordzhonikidze, who was then 
responsible for x aviation develop
ment, was on the field at the time 
and he forbade any further experi
ments with the ship but Chkalov, 
pleading earnestly, won permission 
to demonstrate the plane in a mock 
combat during a forthcoming air 
show. His superior yielded.

Žilinskas, Klimaitė
Concert Tonight

Aldona Žilinskas and Aldona
Klimaitis, two young talented 
Lithuanian Americans, appear to
gether in a concert of song and 
piano tonight at the Ridgewood 
Mašonic Temple in Brooklyn.

Both Miss Žilinskas, pianist, 
and Miss Klimaitis, soprano, arc 
well known among the Lith
uanians for their active work in 
•choruses and on the stage. The 
Masonic Temple iš on Biishwick 
and Gates Ave. (Gates Ave. Sta. 
BMT) and the admission to the 
concert is 75c. It begins at 8 
p. m. 
t_____________________

Matzenauer Recital 
At Town Hall

By John Michel.

IT IS DIFFICULT to judge from 
audience reaction alone, the qua

lity of the work of the solo artist. 
Symphony orchestras, mass choirs 
and other foims of collective en
tertainment do not suffer from this 
defect because there is present the 
inevitable split in opinion over the 
quality of the work of the various 
people engaged in presenting the 
work. No one person is over totally 
involved, consequently there is a 
fair division of opinion which the 
reviewer himself shares. This is 
not possible at a soloist recital be
cause here it is only too evident 
that the audience is composed al
most wholly of people ready to 
fight at the drop of the artist’s 
filmsy handkerchief at a hint of 
adverse criticism. There is no. doubt 
that the unanimity of feeling makes 
for harmony and sweetness and 
light. But it is unfair to the ar
tist. It gives no accurate picture of 
his or her work.

Town Hall’s presentation of Mar
garet Matzenauer, well-known con
tralto brought to light an amazing 
number of people who filled the 
Hall with an atmosphere of anti
cipated and relished pleasure thick 
enough to cut with a knife. The 
audience didn’t simply like and ad
mire Matzenauer. They loved her, 
totally, unashamedly. They sat on 
the edge of every octave, savoring 
the dulcet tones like magpies des
cending on a luscious bit of forgot
ten butter.

Delegates Being Elected for
L.M.S. Conference December

BROOKLYN, N. Y. — Only one week remains until the Lirst 
conference of L.M.S. teachers and chorus leaders will be held 
in this city on December 7. A few letters from the chorus ex
ecutives have come in with the names of the delegates, Vincent 
Bovinas, secretary of the Lithuanian Fine Arts League announ
ces. < 0-------------------------------------—

The conference, limited to cius, world-famous Lithuanian 
those choruses in the Eastern pianist, will discuss with the 
states, will meet to discuss the delegates the new techniques 
manifold problems faced by of teaching choral groups and 
Lithuanian choruses in their. some ways in which the tonal 
activity. The leading chorus qualities of choruses may be 
members from Worcester and improved.
Montello down to Baltimore, The secretary of the Art 
Md., are expected to attend, League, Mr. Bovinas, urges all 
this includes choruses in the choruses to send in the names 
Connecticut, New York, New-of their delegates immediately 
Jersey and Pennsylvania areas, to L.M.S, 46 Ten Eyck Street, 

Profesor Vytautas Bacevi- Brooklyn, N. Y.

“Rigoletto” Presented at Brooklyn Academy of 
Music; 0. Kubiliene Among the Cast

by Marion Grozan

SATURDAY EVENING Verdi’s
“Rigolctto” was presented at 

the Brooklyn Academy of Music 
under the able direction of Maestro 
Alfredo Salmaggi.

The cast included Robert Shilton 
as Rigolctto, blonde and lovely Vir
ginia La \Rae who took the part of 
Gildą, daughter of . Rigoletto. 
Eugene Conley again very capably 
fulfilled the role of the Duke with 
dash and a great amount of self-as
surance.

The tragic talc unfolded to an 
appreciative audience which filled 
every seat and standing room avail
able. A number of local Lith-Ame- 
ricans were unable to find seats and 
many opera lovers were turned 
away due to lack of even foot 
space.

Robert Shilton's interpretation of 
the humpback buffon was at times 
fairly convincing, even reaching the 
heights of eloquence as in the scene 
where he demands that the court-
iers allow him to enter the Duke’s 
chamber wherein Gildą was held 
captive after being abducted from 
her father’s abode.

7
Turkey Supper to be 

Held in Auto City
by Staff Correspondent 

“Inkslinger”
DETROIT, Mich. — Well, Thanks

giving has come and gone and 
most of the folks are still taking 
seltzers and stuff to get those over- 

i worked stomachs back in shape. 
! Now if you didn’t get any turkey 
for the holiday — well you still 
have a chance to get some for the 
Radio Club is giving a turkey sup
per this Saturday the 29th at the 
Porter Hall.

Here is the best part of the 
whole thing: the chorus members 
and the people that participate on 
the radio program will get this all 
for nothing. By golly, but that 
ought to warm the heart of the 
most cynical person. Now the 
people that did not have a chance 
to do their share are all whole 
heartedly welcome to come and en
joy the meal with us. For those 
the committee has set the price
of One Dollar. So folks, if you

In 1935, Chkalov, who is known 
to millions of Americans for his 
flight from Moscow to Vancouver, 
Washington, by way of the North 
Pole, was a test pilot at the Men
zhinsky Avaition Works near Mos
cow.

Boris Mikhailovich Muhkin, one 
of Russia’s leading plane designers 
had just finished building an cx-

LITHUANIAN - 
ALL - AMERICA 
FOOTBALL TEAM

At the airshow, Chkalov’s oppon
ent turned out to be Georgi Baidu
kov who later was his co-pilot on 
their trans-polar flight to the 
United States. Chkalov was ad
judged the winner, but when he 
prepared to land he found his re
tractable landing gear was jammed. 
By violent stunting over the field 
for 40 minutes, he managed to loos
en the landing gear and set his 
plane down without further mish
aps. He won not only his plea for 
mass production of the “Mosca” but 
the enthusiastic acclaim of the 
thousands of flyers and spectators 

I who had watched him breathlessly 
I while he struggled to save the 
costly experimental ship.

In the three years since he died 
at the controls of a new plane he 
was testing, Chkalov has become 
one of the Soviet Union’s great le
gendary figures. More than 250,000 
people attended his funeral in 20 
bclow-zcro weather. His ashes were 
carried to the Kremlin Wall by Sta
lin himself.

In The Next
Tiesa English Section

Each year, Tom Yermal, Tiesa Sports 
columnist, chooses the Lithuanian All-Amer- 
ica Football Team, composed of college foot
ball players of Lithuanian descent. See the 
next issue of the TIESA English Section when 
a full page of football pictures will appear to
gether with the Lithuanian All America Foot
ball Team. Do not miss the December 1st issue 
of the Tiesa! ,

r ... ..... i - - .................. . ,, ---- ---- _

Less than a month after his fune
ral, the population of a province 
then known as Orenburg, on the 
north shore of the Caspian Sėa 
changed the names both of their 
territory and their principal city to 
Chkalovsk. This memorial is but 
one of the many established by the 
Soviet people, to Valeri Chkalov. 
There are Chkalov aviation awards, 
music and poetry celebrating his 
deeds. This was the man who helped 
his country forge the mighty wings 
on which Soviet Airmen have sworn 
to ride to victory.

The epic of Valeri Chkalov, 
“Wings of Victory,” is now in its 
second week at the Stanley Theatre.

“Showdown” A New 
Anti-Nazi Play

“Showdown,” the first fall pro
duction’ of the New Theatre of 
Manhattan, will open Friday night, 
November 28th. It has undergone ex
tensive revisions during the past 
two weeks according to the prod
ucers.

"Showtlown,” Soviet play, adapted 
from the Russian by Ben Irwin and 
produced by the New Theatre of 
Manhattan, deals with the search 
for a Nazi spy in Moscow, just be
fore the outbreak of the war.

“Showdown” was announced as 
having its background against the 
Nazi-Soviet war. The action of the 
play takes place in Moscow in the 
period directly preceding the war. 
Reason: the New Theatre feels that 
“no drama, written at present could 
properly encompass' the heroic di
mensions and the tremendous issues 
involved in the present struggle.” 1

The Transport Theatre is on 153 
West 64th St. in New York.

Madame Matzenauer is every bit 
as formidable as her audience 
thinks. Her voice is formidable, her 
friends are formidable, her whole 
aspect and artistry is formidable. 
When she sings she doesn’t simply 
open her mouth and let; the vocal 
cords carry the tones where they 
may. Whatever of heart the ar
tist possesses goes into every split 
second of melody and recital. In ad
dition to these natural gifts which 
include an ingratiating cooperation 
with the listener, Matzenauer ex
pands the limits of her art by div
ing with her clothes on into the 
Stanislavsky method. The evidence 
is plainly there. To say that Matze
nauer is a high-powered dynamo un
der a little less than perfect con
trol and capable of changing arma
tures in no time at all would not be 
fantastic. When the wheels begin 
revolving and the sparks fly off, 
nothing, audience, reviewer, accom
panist, the very wall and fabric of 
the Hall itself, can doubt.

Her bucolic naivetes were parti
cularly good, notably in Morley’s 
“Sweet Nymph, come to thy lover!” 
at the beginning of the program. 
Meyerbeer’s “Ah, mon fils!” from 
“The Prophet,” an excellent work 
by itself, demonstrated the artist’s 
agonized command of the superbly 
tragic. She was at her very best, how
ever, in the short homilies of Hugo 
Wolf’s, “Auf Ein altes Bild,” “In 
dem Schattcn meiner LoCken” and 
“Er ist’s.” Her understanding ęf 
the subtleties of the German lan
guage are matched only by her deft 
handling Of the French and Italian 
pieces. Outstanding among the Ita
lian works were “Fiocca la neve” 
done with more than delicate inter
pretation and The rendition of “Can
to di Primavera,” which came close 
to being the best of the afternoon. 
Madame Matzenauer concluded ra
ther badly with “Songs My Mother 
Taught Me” which demands res
trained ' saccharinity. There is no
thing really restrained about Matze
nauer. •

An excellent impression of her 
voice may be gained ,by banging a 
welkin against the base of a hol
low oak tree.

The accompanist was competent.

Soprano Virginia La Rae is the
possessor of a voice that has a 
rather pleasing flute like quality 
marred only only by a slight shrill
ness that manages to creep through 
now and then.. Time and a great 
deal more expert training might 
eventually eliminate this fault. Her 
poignant rendition of the beautiful 
aria Caro Nome Che il Mio Cor 
was enthusiastically received as al
so was Eugene Conley’s Lc Donne 
E Mobile, these being the most po
pularized songs in the opera.

Bouquets to Foster Miller for his 
excellent portrayal of the brigand 
Sparafucile performed with gusto 
and sincerity. Anna Kubilius was in 
the role of Maddalena, sister of 
Sparafucile. Her acting was good,

Elect Stellman to
LD.S. Youth Comm.

BROOKLYN, N. Y.
cent meeting of the •L.D.S. National 
Youth Committee Ann Stellman was 
elected to membership following the 
resignation of Francis Sibol. Fran
cis, former Maspethite, said in his 
letter of resignation that he was 
unable to attend Meetings because 
he now lived in another city, seve
ral hundred milesF from New York.

Miss Stellman, member Of the 
Newark LoDeStąrs, was an alter
nate on the committee until called 
upon to take full membership and 
help in the committee’s .work of 
guiding youth branches and their 
activity in the L.D.S.

“I’m very absent-minded myself,” 
said a hitherto silent man. “I

A man thinks he knows—but a 
woman knov/s better.

also appearance and stage presence. 
I had eagerly anticipated hearing 
one of our own people in a role 
noted for its colorful and dramatic 
possibilities.

Outside of a few minor discre
pancies the rest of the cast car
ried off their small parts commen
dably. The lighting and settings 
were fine, especially the last set, 
the disreputable inn of Sparafucile 
in the forest. It seemed to convey 
well the idea of dark plots being 
hatched within its sinister walls.

There were numerous curtain 
calls at the end of each act. A 
rousing tribute to the whole com
pany responsible for the presenta
tion.

Next Saturday, November 29, at 
8:30 Salmaggi will present “Ma
dame Butterfly” by Puccini at the 
same popular prices of 50c, 77c and 
99c. It is wise to get your tickets 
well in advance as the S.R.O. sign 
goes up early at the Academy of 
Music.

want a swell evening just trot down 
to the Porter Hall this Sat. Nov. 
29th.

Detroit Choristers had a very 
pleasant surprise for them when 
it was announced that Ray Lyben 
would be in town for the Holiday 
weekend and they went right ahead 
and arranged a little entertain
ment at the Rye home on the eve
ning of his arrival. Well, if you 
know what happens when Ray and 
crowd get together you can well 
imagine the trend of the evening. 
It seems that the bunch did not 
have to have very many to get 
them started on their favorite, — 
vocalizing. Everyone seemed to en
joy themselves. Mr. and Mrs. Lyben 
invited the gang over for the Sa
turday Eve to send Ray off and so 
all got out their traveling clothes 
and skipped over for the farewell. 
At the end of evening Ray was 
presented with a nice army style 
wristwatch with an inscription by 

(Continued on page 5)

HERE AND THERE
The ‘now you sec us, now you 

don’t” antics of the Russian plane 
carrying Maxim Litvinoff, New 
Soviet envoy to America, and Lau
rence Steinhardt, American envoy 
in Russia, from Kuibyshev to Iran 
recently threw quite a scare into 
American and British circles. How
ever, informed officials lost no 
hair worrying over the seeming dis
appearance of the plane. You see, 
the departure of the diplomats was 
deliberately falsified to throw any 
would be Axis ihterceptors off the 
track.

• • •
Back on Broadway, we find the 

age old quarrel of which is more 
important in the success of a show, 
“the play or the actor,” still pop
ping up over “herring at Lindy’s 
and Smorgasbord at the Iceland.”

desirable eligible male on the Stem 
has decided that if he has to share 
his future life with some female, 
the place to find her is the Broad
hurst Theatre where High Kickers 
is currently holding forth. As a 
result, Geo. Jessel, whose worries 
as producer should have ended the 
moment the show was declared a 
hit, is in a continuous dither trying 
to replace the beauties as fast as 
they are grabbed up by Dan Cupid. 
To date the box score reads: Bonita 
Edwards to Tommy Manville 
(gone); Joyce Matthews to Milton 
Berle (gone); Barbara Brewster to 
Al Bloomingdale (gone); Lucille 
Casey to George Hale (on the verge 
of going); Eleanor Hall to Alexis 
Thompson (starting down the 
road).

If this keps up The American
Currently the line readers have it 
all Over the line writers.

Most of the critics agree that 
“Candle in the Wind” is one of

— At a re- Maxwell Anderson’s weaker efforts

find names and telephones written 
in my notebook, but can’t remem
ber what persons they represent. 
Recently I hėd a general. checking 
up. The name and address of one 
man baffled rqc, so I wrote to him 
asking if he had ever heard of me, 
and if I was supposed to do some- 
Tbing for him.

“He wrote back a cordial letter,1 an 
saying I had already done it. Wife’s 
first husband.”

which is being kept afloat only be
cause Helen Hayes is acting as its 
lifebuoy. When John Golden accept
ed “Theatre’ it was the brilliance 
of Cornelia Otis skinner which 
blinded him from seeing through a 
none too brilliant adaptation of the 
Maugham drama. Add C. Aubrey 
Smith and Grace George in “run of 
the mill”, “Spring Again” and the 
triumph of actor over play is 
complete.

• • •
It took Raymond Paige seven 

months to sift through 2,000 ap
plicants and emerge with his 100
piece all-youth orchestra. But the 

i fruit of the effort was well worth 
often 1 the toil.

This aggregation was almost im
mediately acclaimed as GREAT. Al
ready they’ve »givcn a concert in 
Manhattan Center, a broadcast over 
CBS and have made a Victor 
Record album. Shortly, they start 
on a cross country tour. Just for 
the record, the tuba player is an 
ex-janitor and the concertmaster is 

ex-boxer.

All broadcasts from Berlin by

Beauty Octette of which these girls 
are members may have to be cut 
to a sextette or a quartette or, 
“Oh, let’s not even think about 
that.”

• • •
Disa and Data:

The Delhi India Advertiser has 
not mentioned any wars since 1936. 
When it becomes absolutely neces
sary to refer to one they simply say 
“certain events.’ Can you imagine 
all American papers ignoring the 
war for just one week. Well, I can 
dream, can’t I?

The Hays Office has decided that 
sarongs must come within 3 inches 
of the knees and be cut to lower 
than the ordinary strapless gown. 
You’d think that after the ridicule 
which the sweater ban brought on 
them, they’d be smart enough to 
lay off these silly decrees.

In a recent report before the 
Banking Committee Jesse Jones, 
Federal Loan Administartor made 
a "slight error” amounting to a 
mere $1,198,900,000. The next time 
your boss bawls you out for being 
a nickel short just tell him this 
one.

Afterthought on Mobster Abe 
Reles: The law finally caught up 
with him — the law of gravity.

• • •
You can’t affor to miss:

CAUGHT IN A TRAP Is the amazed Myrna Loy in M-G-M - "The Shadow 
Of Th© Thin Man" in which sho co-stars with William Powell.

■ American radio correspondents have 
been blacked out. Tired of seeing 
the blue streak of the censor’s pen
cil grow larger with each passing 
week, the trio of Yankee news
casters asked their N. Y. offices to 
discontinue picking them up.

Alex Drcicr NBC, H. K. Smith 
CBS, and John Paul Dickerson MBS 
beat herr Goebbels to the punch by 
discontinuing their airings before he 
stopped them himself. Just the 
same, he sent a cable to the three 
stations informing them that “he 

.could no longer cooperate with 
them in the. matter of news broad
casts.”

Radio’s answer should have read, 
“You can’t fire us, we quit.”

• • •
What might very likely turn out 

j to be the fastest, turnover of cho
rus personell in the history of show 
business has set usually blase 
Broadwayites back on their heels
this past week. Almost as if guided i Italy.” 
by the hand of predestination, every''

i Carlton E. Morse’s “I Love a 
• Mystery.” A new story starts Mon- 
{ day Dec. 1, at 8 P. M. The scariest 
and goriest tales since “The 
Witches Talc.”

Drs. Parran and Vanderlehr’s 
“IPlaln Words About Venereal Di
sease.” Our soldiers may not be 
going abroad but they've got a 

į tough enemy on their hands right in 
their own back yards.

Claude Thornhill’s “Autumn Noc
turne.” This ex-arranger who is to 
popular music what the N. Y. 
Times is to newspapers is really 
elevating Tin Pan Alley to a higher 
status. Autumn Nocturne is a per
fect example of what we mean.

• • •
Uvėrhedrd in Manhattan
Little Italy:

A little bootblack getting mad at 
a bully telling him to move on, and 
yelling ‘Hey, you big so and so, you 
cant shove me around. This aint

—Mux Weintraub
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Laisvoji Sakykla

(Tąsa)
Gali pasakyti, kad mes perdaug įspū

dingi, kad mes užsimirštame, kad Čika
goje yra puikiausias universitetas, fil
harmonija, kaip sako — geidausiąs pa
saulyje vandentiekis, protinga radika
lioji inteligentija, kad čia buvo milžiniš
ka pasauline paroda, kad Mičigan-ave- 
nue — gražiausioji pasaulio gatvė. Tai 
tiesa. Visa tatai Čikagoje yra. Bet visa 
tai dar labiau išryškina skurdo gilumą, 
pastatų luošumą, ir raketini sauvaliavi
mą. Puikusis universitetas nemoko jau
nuolių kaip kovot su skurdu, radikalioji 
inteligentija bejėgė, policija šaudo ne tiek 
banditus, kiek priėjusius ligi beviltišku
mo streikininkus, pasaulinė paroda pa
darė laimingus tik viešbučių šeiminin
kus, o gražiausioji pasaulyje Mičigan- 
avenue daug nustoja nuo landynių kai
mynystės.

Geri Čikagos žmonės nutarė mus pa
linksminti ir nuvežė į Čikagos universi
teto studentų klubo balių, suruoštą Fili
pinų nepriklausomybės atgavimo proga.

Studentų balius buvo blaivus, links
mas ir malonus visais atžvilgiais. Didžiu
lėje salėje šoko filipinų merginos, pla- 
čianosės juodaakės gražuolės, parketu 
slidinėjo japonai, kinietės, virš minios 
plaukiojo balta šilkinė jauno indo čalma. 
Indas buvo apsitaisęs fraku, balta krūti
ne, karštas degančiomis akimis vilioto
jas.

— Puikus balius, serai, — tarė miste
ris Adamsas, keistai kikendamas.

— Tamstai nepatinka?
— Ne, serai, aš gi sakiau. Balius labai 

geras.
Ir jis staiga užpuolė indą, nusivedė jį 

į pašalį ir ėmė klausinėti, kaip jis gyve
na bendrabutyje, kiek rupijų per mėnesį 
jam mama siunčia ir kokiam darbui jis 
ruošiasi pabaigęs universitetą. Indas 
mandagiai atsakinėjo į klausimus ir ne
apsakomai ilgesingai žiūrėjo į šokančių
jų minią, iš kur jį taip nelauktai išplėšė.

Iš palubės kabojo filipinų ir amerikie
čių vėliavos, orkestras scenoje buvo už
lietas fioletine šviesa, muzikantai aukš
tai kilojo saksofonus, buvo tylus, geras, 
šeimyniškas balius, be girtų, be nus
kriaustųjų, be skandalų. Malonu buvo 
jausti, jog dalyvauji istoriniame įvykyje. 
Vistik išlaisvino Filipinus, davė Filipi
nams nepriklausomybę! Galėjo juk ir ne
duoti, o davė. Patys davė! Tatai tauru.

Grįžtant į viešbutį misteris Adamsas 
visą laiką murmėjo:

— Rimtai, serai! O, no!...
— Ką rimtai?
— Ne, ne, serai, aš visą laiką noriu jū

sų paklausti: kodėl staiga mes davėme

Filipinams nepriklausomybę? Rimtai, se
rai, mes geri žmonės. Patys davėme ne
priklausomybę, pagalvokite tiktai. Taip, 
taip, taip, mes geri žmonės^ bet negali
me pakęsti, kai mus stveria už piniginės. 
Šitie velniūkščiai filipiniečiai gamina la
bai pigų cukrų ir, žinoma, jį įveža pas 
mus be muito. Juk jie ligi šiai dienai bu
vo Jungtinės Valstybės. Jų Cukrus toks 
pigus, jog mūsų cukraus pramonininkai 
negalėjo su jais konkuruoti. Dabar, kai 
jie iš mūsų gavo ilgai laukiamą nepri
klausomybę, jie už cukrų turės mokėti 
muitus, kaip ir visi svetimšaliai pirkliai. 
Tarp kitko, mes ir Filipinų nenustojame, 
nes gerieji filipiniečiai sutiko iš mūsų 
priimti nepriklausomybę tik su ta sąly
ga, kad pas juos .pasiliks mūsų kariuo
menė ir administracija. Na, sakykite, se
rai, ar gi mes galėjome jiems tatai atsa
kyti? Ne, ištikrųjų, serai, aš norių, kad 
jūs pripažJntumėte mūsų taurumą. Aš 
to reikalauju.

SKYRIUS 18.
GERIAUSIEJI PASAULIO MUZIKAI

Vakare, lengvabūdiškai palikę prie 
viešbučio privažiavimo automobilį, mes 
nuėjome į Kreislerio koncertą.

Turtingoji Amerika užvaldė geriau
sius pasaulio muzikantus. New-Yorke 
“Karnegi Holl” mes klausėme Rachma- 
ninovą ir Stokovskį.

Rachmaninovas, kaip pasakojo mūsų 
pažįstamas kompozitorius, prieš išeida
mas į estradą, sėdi artistų kambaryje ir 
pasakoja anekdotus. Bet štai pasigirsta 
skambutis, Rachmaninovas pakyla iš vie
tos ir, į vilkęs veidą į didįjį Rusijos trem
tinio liūdesį, eina į estradą.

Aukštas, sulinkęs ir liesas, pailgo liūd
no veido, vebriškai kirptais plaukais, jis, 
praskleidęs juodo senoviško siurtuko 
klostes, atsisėdo prie rojalio, didžiule 
rankos plaštake pataisė rankogalį ir at
sisuko į publiką. Jo žvilgsnis kalbėjo: 
“Taip, aš nelaimingas tremtinys ir pri
verstas jums groti už jūsų niekingus do
lerius. Ir už visą mano pažeminimą aš 
prašau nedaug — tylos.” Jis grojo. Buvo 
tokia tyla, lyg visas tūkstantis galerijos 
klausytojų būtų kritę negyvi, užnuodyti 
naujomis, iki šiol nežinomomis muzikos 
dujomis. Rachmaninovas pabaigė. Mes 
laukėme sprogimo. Bet parteryje pasigir
do tik normalus plojimas. Mes netikėjo
me savo ausimis. Buvo jaučiamas šaltas 
abejingumas, tarsi publika atėjo ne pa
siklausyti įstabiai sugrotos puikios mu
zikos, o atlikti kažkokią nuobodžią, bet 
būtiną pareigą. Tik iš galiorkos atskli
do keletas entuziastų šauksmų.

(Bus daugiau)

Korespondentas Apie 
Kbrespondericijas

Pasikalbėsime per dienraštį 
“Laisvę” apie korespondenci
jas. Ypač apie tas ilgas ir 
filozofiškaš korespondencijas. 
Trumpame straipsnelyje ne- 
įžeisime nei vieno draugo ko
respondento, kurių “Laisvė” 
turi gal apie šimtą ar daugiau.

Buvo tai seni laikai, kuomet 
pradėjau rašinėt koresponden
cijas į lietuvių socijalistų or
ganą “Kovą”, 1907 metais. 
Parašiau kelias korespondenci
jas, kurios, pagal mano supra
timą, būvo visos pertrumpos. 
Tai sugalvojau parašyt ilgą 
korespondenciją. Kaip sugal
vota, taip ir padaryta. Atlie
kamu nuo darbo laiku, rašiau 
kelia dienas, pagal savb su
pratimą, labai “moksliškai”, 
nes į korespondenciją įrašiau 
Karolį Marksą ir P. Engelsą, 
o gal dar ir kitus mokslo vy
rus, tikrai nepamenu. Tai bu
vo raštas iš 35-kių ranka pa
rašytų puslapių. Pasiunčiau į 
redakciją. Už poros savaičių 
telpa mano toji nelaboji ko
respondencija “Kovoj”, bet 
tiktai dvidešimtoji dalis mano 
tų raštų sunaudota, o devynio
lika filozofiškų dalių patal
pinta į redaktoriaus gurbą. 
Na, ir nebuvau aš tam prie
šingas, nes vėliau, “Kovos” re
daktorius draugas Juozas Bal
trušaitis man gyvu žodžiu iš
aiškino, kokioj formoj kores
pondencijos turi būt rašomos, 
ir kas turi būt rašoma. Jis 
buvo tikras mano mokytojas ir 
profesorius tame klausime. 
Nuo to laiko ir po šiai dienai 
aš prisilaikau jo patarimų: 
rašau kaip galima trumpiau
siai. Pagal mano nuomonę, kas 
žodis, tai turi būt tikrenybė 
ir faktas, žmonių, pasikalbėji
mai, pletkavojimai, o ypač pan- 
taplinė pasta į korespondenci
jas negali būt maišoma.

Vinco ilgų, niekus tauškiančių 
korespondenciją.

Negalima kaltinti visų ko
respondentų už rūšytna ilgų 
korespondencijų, 'tūlos kores
pondencijos ilgos, bet popu- 
liariškos, ir skaitant hesižio- 
vauja. Negalimu kaltinti ir tų 
korespondentų, kurie yra ma
žo išsilavinimo rašyboj, nes 
jie nesugebi išreikšt saVo min
čių trumpoj formoj. Jiems pa
sirašo ilga korespondencija. 
Bet redakcija apkarpo, gra
matiškas klaidas ištaiso, pasi
daro gyva ir populiariška ko
respondencija.

Redakcija nepadarytų klai
dos, jeigu ir su filozofiška 
korespondencija taip pasielg
tų, nukertant menkos vertės 
plepalus.

Pasirašyt po savo raštu sla- 
pyvardę yra geras daiktas 
tiem, kurie dirba dirbtuvėse. 
Mat, yra daug blogos valios iš
davikų, kurie tokį korespon
dentą gali įskųst kompanijos 
užveizdai—bosui, ypač kuomet 
rašoma unijos klausimais. Bet 
po nekalčiausio turinio raštais, 
mano supratimu, geriau tinka 
pasirašyt tikrąją pavardę, tuo 
kart lengvai galima susivokt 
SU rasėj u, ir ypatiškai susipa
žint. Jeigu aš neklaidingas, 
tai tokios mano mintys yra 
apie mūsų korespondencijas ir 
jų Pasėjus.

V. J. Stankus.

metus. Dėl kokios priežasties 
gyvybę atsiėmė, šeimynos na
riai negali suprast. Pirmiau 
dirbo “mechanical depart
ment,” o vėliau “as a printer.”

Dirbantis.

SCRANTON, PA.
Gruodžio, 7 d. čia bus sma

gus bankiėtas, kurį rengia Li
teratūros Draugijos 39 kuopa.

Tai bus pagerbimas mūsų 
senų veikėjų, kurie nenuilstan
čiai darbavosi mūsų organiza
cijose, o jais yra: Vanagaitie- 
nė su savo dukrelėmis, kurios 
puikiai pasižymėjo vaidini
muose ir abėlnai daug pasi
darbavo progreso link, o ypa

tingai Antanina (Valukienė), 
kuri nor d ai' jauna būdama, 
o perstatyme “Jėzuito Sąži
nė” turėjo svarbiausią (Malvi- 
nos) rolę ir taip puikiai atli
ko, kad reikėjo tik stebėtis. 
Ir kituose perstatymuose ji 
niekur nesuklupo.

Onutė taip pat atsižymėjo 
gerai tarnaitės rolėje ir šiaip 
visur mums prigelbėjo. Turim 
prijungti kartu ir drg. V. Va- 
luką (nes tai viena šeima). 
Kas jo nežino? O kurie girdė
jo jo dainas, tai niekad jo 
nepamirš, o jis visados stovė
jo su mumis, ir daug mums 
pasitarnavo koncertuose, ba
liuose ir abelnai visur, kur tik 
buvo proga.

(Tąsa 7-me pusi.)

Detroit Mich. Great Neck, N. Y.

Wilkes Barre, Pa.
Šis Tas Iš Mūsų Miesto

Šiuom laiku čia eina pusėti- 
•nas streikas krautuvių darbi- 
ninkų-kių, American Stores 
Company. Mieste ir apylinkėje 
jau yra uždaryta 51 krautuvė, 
ir streikas plečiasi daugiau, ki
tų didžiųjų kompanijų darbi- 
ninkai-.kės, sakoma, išeis į sim
patijos streiką.

(Continued from page 4) 
the Aido Chorus. Cigarettes come in 
handy for the boys and of course 
several cartons were presented 
from other friends of which he has 
many. After keeping our Buck Pri
vate up for a while the gang bid 
Ray a farewell and happy journey.

No big affair was arranged for 
this past week-end and so we look 
forward to another week of rest 
till the Supper. The New Year’s 
party will be hpld at the Porter 
Hall this year. Wonder how many 
men can talk after going through 
all that vocalizing?

NOTES: Surprise! Men outsing- 
ing the gals at the party. Wally 
getting so that the boys are going 
all out for him. Wow, wasn’t there 
a lot of songs that one can re
member? Wally G. and Lillian, just 
dropped in to say hello, 8:30, Lil, 
“let’s go Wally,” 11:30. Bertha G. 
and Ben M. quite close together 
for all of the room on the sofa. 
Tony B. missed the snack all on 
account of Sophie R. Ray L. still 
in the pitch when it came to Lith. 
folk songs.

Saturday is Joan B.’s day off, so 
we see her at JLyben’s for the party. 
Still got that catching smile even 
if we haven’t seen you around much 
lately. One for one says Emma R. 
to Ann G. and boy it was — for 
—. when they got through, Alf R. 
in pretty high spirits all through 
the evening. Ray L. looking like a 
million in that army outfit and 
being kept busy receiving the 
guests. Whoa, what a meal that 
Mrs. Lyben had for the gang! Come 
and get it Buffet style, and did they 
get it or didn’t they.

Seems as if the gals and ladies 
had tears in their eyes when Ray 
was presented the watch. Gals had 
to get up early Sunday for it was 
their turn on the Radio program. 
Hear that there were a fcvV miss
ing.

Edna E. got hot in bowling and 
got high game of 173. Alfonse J. 
took the men's kitty with a 191,

Lapkričio 8 d. įvyko sur
prize pare dėl draugų Domi
ninko ir Cicilijos Kasmauskų.

Rengėjai buvo C. Kasmaus- 
kienės sesutė ir švogeris 
Kriaučiūnai. Atžymėjimui Ka
smauskų 25 metų ženybinio 
gyvenimo. Pokilis atsibuvo 
Kasmočių svetainėje.

Svečių buvo virš šimto ir 
veik visi vietiniai, Kriaučiūnų 
ir Kasmauskų seni kaimynai ir 
geros atminties draugai ir 
draugės.

“Vestuvių” svočia buvo iš 
Maspeth, N Y. Josephina Ja
nuškienė, o svotas A. Kriau
čiūnas. Vakaro vedėjas buvo 
drg. P. Beeis.

Svečiams bepuotaujant, per 
P. Becį, buvo užprašyti pasa
kyti po prakalbėlę. Tad labui 
daug ir gražių sveikinimų ir 
linkėjimų dėl draugų Kas
mauskų buvo išreikšta. Kadan
gi Kasmauskas iki šiol buvo 
veiklus darbininkų judėjime 
už geresnę ateitį, tad ir ant 
toliau linkime jam neatsi
traukti iš veiklos ir dirbti or
ganizacijose, kaip ir iki šiol.

Vakaras baigėsi su šokiais. 
Buvo daug valgių ir gėrimų. 
Visi buvo patenkinti.

Lapkričio 10 d. “Laisvėj” 
tilpo iš Great Neck o aprašy
mas įvykusių masinių prakal
bų, spalių 19 d. Surašė auka
vusių Sovietų Sąjungos inedi- 
kalei pagelbai tapo netiksliai 
praleista, .kad M. Turla auka
vo $1, LDS 24 kp. $5, L.A.P. 
Kliubas susirinkime, lapkričio 
14 d., paaukavo Sovietų Sąjun
gai medikalei pagėlbai $5.

Great Necko draugijos už
kviestos išrinko skaitlingą bū
rį delegatų atstovauti New 
Yorko ir New Jersey organiza
cijų konferencijoj, kuri įvyks 
lapkričio 30 d., Brooklyn©.

Jau tūlas laikas, kaip P. 
Choras pasigenda dainininko 
drg. K. Lukaūsko. Jis besirgi- 
nėdamas apsirgo sunkiai. Tū
rėjo apleisti visuomeninę veik
lą.

Labai gaila draugo. Linki
me veikiai pasveikti ir vėl dar
buotis visuomeninėj dirvoj.

F. KLtoh.

Naujas Vichy Francijos 
Veiksmas prieš žydus

the first time that has happend 
for it generally takes at least a 
200 game to turn the trick. Who 
is that blond that Johnny It. was 
seėn with Sunday?

Well folks that will be all till 
we meet at the supper at Porter 

Hall this Saturday.

Vithy> Franci j a. — Vald
žia Frandjos nepriklauso
mos dalies įsake pašalirit 
žydus iš biznią ir visuorrie- 
niškų bei valdiškų vietų Al- 
|žyrijoj, frūneūžų kolonijoj 
Afrikoj.

Skelbkitės savo blzhi dien 
raštyj “Laisvėje/’

Laikas bėga šuoliais, pase
nome, o mūsų galvelės pasi
puošė sidabru. Rodos, turėjo
me surimtėt ir labai toli nu- 
progi-esuot. Deja, taip nėra, 
nes pastaruoju laiku pastebė
jau, kad kuo senesnis mūsų 
draugas korespondentas, tuo 
didesnis niekatauškis ir plepe- 
rys. Tankiai rašo, • bet nieko 
gero, įdomaus nėparašo. Ant 
galo visai sustoja rašęs, o prie
dui teisinasi, kad jau paseno. 
Taip elgiasi daug korespon
dentų. Na, ir kiek laiko pa
laukus ir vėl tie mūsų drau
gai pradeda tankiai kept ko
respondencijas, rašo iš peties, 
apie kokį nors menką dalykė
lį prirašo pusantros špaltos, 
kuomet lengvai galima būtą 
tą viską aprašyt pusėj špaltos.

Aš perskaitau visas kores
pondencijas. Tūlas skaityda
mas pradedu žiovaut ir užsi
manau saldaus miego. Redak
torius tokių senų veteranų ko
respondentų nenori užrūstinti, 
tai ir talpina viską ištisai.

Aš nesuprantu, kam tokias 
ilgas korespondencijas rašytu 
kuomet jų niekas neskaito, ap
art paties autoriaus? Man ke
li skaitytojai sakė, kad .jie ilgų 
korespondencijų neskaito — 
skaito tiktai trumpas kores
pondencijas, su atatinkąmais 
antgalviais. Tūli mūsų seni 
draugai korespondentai giria
si, kad moka gramatiškai ra
šyt, rodos, galėtų ką hors ge
resnio sukurti. Straipsnį, apy
saką ar ką kitą, vietoj menkos 
vertės tų ilgų korespondenci
ją.

Jūs nematėt rašytojo Seho 
..... I " ’ 1 ....... ..
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šiose didžiulėse krautuvėse 
darbininkų padėtis buvo labai 
prasta ir ilgiau jau negalėjo 
kentėt ir laukt malohės nuo 
darbdavio. Turėjo paskelbt 
streiką. Darbininkai laikosi ge
rai, ir mano laimėt savo reika
lavimus.

Hotel Sterling streikas bai
gėsi darbininkų laimėjimu. Da
bar ten ' darbihinkai-kės, kitaip 
jaučiasi, sužinoję, kad vieny
bėje yra galybė.

Dabartiniu laiku rnainose 
darbininkus gana sunkiai pri
slėgė, nes darbūs visai sumaži
no, o šių dviejų savaičių už
darbis, tai jau bus, taip sa
kant, kalėdinė mokestis (pėdė), 
kuri bus labai maža. Daugu
ma gaus tik už 2—3 dienas mo
kestį pirm švenčių.

Šiomis dienomis čia nusišo
vė tūlas A. E. StantOh. Dirbo 
“Wilkes-Barre Record’* per 22

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ IR KNYGŲ

Aukso Altoriukas (Tilžės), pa
prastu apdaru  ................... 60c

Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru ............................... $1.60

Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kn. $1.75 
Katekizmai ir Mihistrantūra .... 25c 
Gydyklos nuo Bairhės Mirties—su 

daugeliu paveikslų ...   50c
Pontsko Piloto Galas .... .......... 10c
Apie Dahgų, Saulę ir Mėnesį 10c 
Kabalas arba Salamono Išhiintis 15c 
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 50c 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa-/ 

veikslais . ..............    $1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti bę kito pagelbos B5c 
Mikaldoš Pranašavimai ..........  25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais ..............  25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo Visokias žoles, kokios kam 
tinkamos ...     25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus sūrius ........   25c

žOLfcS.
Dusulio Arbata, 50č; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo plaiskanų ir pra
žilinto 60c; Moterų mėn. regiiliatto- 
rius, 6Dc; Kdsulib ir Kokliušo Ar
bata 60c; Kraujo Valytojas 60c; 
Peršalimo ir Kataro Arbata $5c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų 
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sūmenkimo 
diktUOliartis 85c; Vandeninės Ligos 
Arbąta 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. žUKAlTlS
334 bEAN STRfcĖt

| SPfcNėĖRPOfct, N. Y.

BEATRICE
17 jewels . . . $2975

Apart kitko didelis pasirinkimas renginių daiatų, 
nešiojimui * ir laikymui namuose

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu. įvairų, 

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

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

Tel.: EVergreen 8-9805

Kas‘ atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Šeštas puslapis
Penktadienis, Lapkr. 28, 1941

u

kaina

ALDLD Jaunuolių 
Žiniai

Šiemet Literatūros Drau
gijos jaunuoliai, kurie ima 
anglų kalboj knygas, turi 
gražų pasirinkimą. Centro 
Komitetas parūpino net še
šis skirtingus anglų kalbo
je knygų setus. Štai jie:

Setas No. 1
PAMPHLET LIBRARY 

ON THE SOVIET UNION. 
Tai yra 40 brošiuraičių įvai
riais klausimais apie Sovie
tų Sąjungą, kurios sudėtos 
visos į tam tikrą gražią po
pierinę patalpą. Brošiurai- 
tės gražiai atspaustos, su 
paveikslais ir diagramomis. 
Knygynėlyj yra 250 paveik
slų, 1,300 puslapiu, kaina < 
$3.00.

Setas No. 5
A SHORT HISTORY OF 

THE USSR — A. V. Shes
takov. Su žemlapiais ir pa
veikslais Sovietų Sąjungos 
istorija.

SOCIAL STRUG GLES 
IN THE MIDDLE AGES— 
M. Beer. Labai svarbi isto
riška knyga.

Šis
Piu,
$3.00.

setas turi 480 
abiejų knygų

Setas No. 6
NEW FASHIONS IN 

WAGE THEORY —Jurgen 
Kuczynski. Mokslinis vei
kalas, paruoštas anglų spe
cialistų apie darbininkų al
gas ir sąlygas.

i #.)... . ... . . .. .

Dar vienas vaizdas iš Ketvirtojo CIO metinio suvažiavimo, kuris įvyko pereitą sa
vaitę Detroite.

Gibbstown, N. J
Setas No. 2

THE SOVIETS EXPEC
TED IT — Anna Louise

THE STORY OF ALBERT 
R. PARSONS — Ahn Cal
mer. Ši" knyga pašvęsta A-Strong. Knyga apie nacių |mer:. &1 Knyga pašvęsta a- 

iižminlimn ant. Snviptn ir HlCrikoS dai 1)0 žmonių isto-užpuolimą ant Sovietų ir 
paskutinius įvykius.

LIFE ON AN ICE FLOE 
— Ivan Papanin. Apie So
vietų mokslininkų gyveni
mą Šiaurių Poliuje.

Abi knygos turi 600 
lapių, jų kaina $3.00.

Setas No. 3
THE CHAINS — Henry 

Barbusse. Knyga, kuri pa
garsėjo visame pasaulyje. 
Lietuviai jau žino, kaip ga
bus buvo jos autorius. Turi 
600 puslapių, kaina $3.00.

Setas No. 4 •
TWO SYSTEMS — Eu

gene Varga. Tai knyga, ku
ri išaiškina kapitalistinės 
sistemos ir socialistinės sis
temos pamatus ir skirtu
mus. Kiekvienas veikėjas 
turi ją perskaityti. Ji turi 
280 puslapių, kaina $2.50.

pus-

riškai dramai, Haymarket.
Setas turi 230 puslapių, 

knygos abi apdarytos, kai
na $3.00.

Kuopų sekretorius ir ki
tus valdybos narius prašo
me išsikirpti šį paskelbimą 
ir parodyti jaunuoliams, 
ALDLD nariams. Kuriuos 
setus jie pasirinks, praneš
kite į centrą. Kiekvienas 
narys gali gauti bile kurį 
vieną setą. Parodykite ir 
nepriklausantiems jaunuo
liams, lai prisirašo ir gaus, 
kurį tik setą pasirinks.

Jeigu iš kuopų nebus pra
nešta, kuriuos setus jaunuo
liai pasirinko, tai C.K. kny
gius išsiųs pagal savo nuo
žiūra.

tam tikrais įrankiais, darbavo
si visą antradienio (18 dienos) 
popietį, per visą naktį ir tre
čiadienį per visą dieną, bet ne 
vieno skenduolio nesurado.

Visa paslaptis bene bus ta
me, kad Delavarė upė pulsuo
ja su Atlantiko okeanu ir į 
24 valandas vanduo dusyk pa
kyla ir vėl nuslūgsta. Todėl 
skenduolių kūnai, pakilimui 
slūgstant, galėjo būt nunešti 
gan toli, Atlantiko link, o van-

deniui kylant, vėl gali būt at-, 
rituliuoti atgal.

Tai šiurpi tragedija ir skau
di nelaimė šeimynoms. Bet tai 
gali būt gera lekcija kitiems, 
kad ii* geriems plaukikams, 
kad vandenynams niekados 
negalima pasitikėti. Yra tikri
nama, kad vienas iš žuvusių 
irgi buvęs geras plaukikas. 
Kaip upės, taip ii’ ežerai, vy
ručiai, jokių baikų nepažįsta.

- Dėde Vincas

GINČAS DĖL ŽEMES

savo

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Seki

LLD Reikalai I SLA Nariai!
12-tam Apskrity] Nominuokite šiuos Kandi-

Lapkričio 16 dieną buvo at-! datus į SLA Pild. Tarybą 
1942—44 Metamslaikyta metinė konferencija 

šios apšvietos organizacijos.
Nprs konferencijoj ir nebuvo Jie apvalys SLA ir jo or- 
nuo visų kuopų delegatai, bet'ganą “Tėvynę” nuo prona- 
vienok suvažiavę gana rimtai [ ciškos smetoninės politikos 
svarstė organizacijos reikalus' 
ir buvo nutarta gana svarbių 
dalykų, kuriuos apskričio komi
tetas bandys išpildyti — žino
ma, su pagelba kuopų.

Tų kuopų draugės ir drau
gai, kurie dalyvavo konferen
cijoj, galės plačiai išaiškinti ( 
kuopose mūsų tarimus ir steng
sis juos pilnai išpildyti, o iš 
kurių kuopų delegatų neturė
jom, tie draugai turės progą 
patirt mūsų tarimus iš proto
kolo ir stengsis darbuotis, kad 
mūsų tarimai būtų išpildyti.

Nors jau šis metas eina visai 
prie užbaigos, bet dar galima 
daug kas nuveikt — išrinkt 
duokles už šiuos metus, kurie 
dar nesuspėjo p a s i m o keti. 
Taipgi dar galima gaut vieną 
kitą naują narį į šią apšvietos 
organizaciją, o jau sulaukus ki- Dr. Johanna Baltrušaitiene, 
to naujo meto, būtinai pradė
kim darbuotis visose kuopose, 
o daugiausia tose kuopose, ku
rių veiklos jau nesimato. Ne- 
laukim, kad mūsų apskričio or
ganizatorė pribūtų mūsų kuo
pose su paraginimu imtis už 
darbo.

Taipgi šioje konferencijoj 
buvo nutarta, kad kuopos 
tų raginamos darbuotis 
kelt pinigų dėl medikalės 
gelbos. Todėl, draugės-gai, 
sose kuopose, nieko nelaukiant, 
imkitės už darbo.

Apskričio Valdyba.

ir sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.
B. F. Kubilius, V“ 

Boston, Mass., ant 
zidento.

Tragedija su Medžiotojais
Lapkričio 18 dieną, apie 8 

valandą iš ryto, du laukinių 
ančių medžiotojai, jieškojo nu
sisamdyt laivelio, kad dasigau
ti ant salos (Chester Island), 
kuri randasi viduryj Delavarės 
upės, ties Chester, Pa.

Tuom tarpu atsiirklavo kiti 
du medžiotojai savo valtelėj 
ir, nuvežę šiuodu ant minėtos 
salos ir paleidę, nusiirklavo ki
tur giliuko jieškoti. Gi apie 
antrą valandą po pietų, pir
mieji grįždami atgal su giliu
ku ar be giliuko, paėmė savo 
valtelėn ir antruosius
bendrus. Įtalpa mažiutėj val
telėj susidarė iš 4 vyrų, 3 di
delių šunų ir 4 šautuvų. Apart 
to dar, visi medžiotojai 'buvo 
apsiavę sunkiais, guminiais 
čebatais ir stangaus audeklo 
medžiagos drabužiais su gi
liais kišeniais. Gi, pasak išsi
gelbėjusio :

“Padėtis pasidarė abejotina, 
nes maža valtelė taip giliai pa
sinėrė į vandenį, kad tik pus
antro colio valtelės apivadai 
nebuvo apsemti vandeniu. Ta
čiau mes, paėmę riziką ir 
lengvai irkluodamiesi, yrėmės 
kranto link, bet. . . Dar neat- 
siyrus nė iki pusės, upes pa
kilimas (pulsas su Atlantiku), 
staiga pradėjo slūgti, iš kur 
tai atsisuko stipri vėjo sriovė, 
stipriai susiūbavo ir musų val
telė apsivertė. Aš ir mano 
bendras — Wagneris, stvė- 
rėmės už valtelės, o mūsų me
džioklės drabužiai pasidarė 
švininiai sunkūs ir traukianti.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) mokslas oficialiai uždrau- 
vamzdį — teleskopą ir į'džiamas. Profesoriai turi 
dangų. j prisiekti, kad jie nesilaikys

Jo šeimininkas, rudas to mokslo. Draudžiama pa- 
žmogus, blizgančiomis iš1 
džiaugsmo akimis, noriai 
rodo kito pasaulio paslap
tis.

Tai žymus profesorius 
Galileo Galilėjus. Sužinojęs 
apie išradimą regimojo'prieš jį kunigus, 
vamzdžio, jis nutarė pri-i - ~ *
taikyti jį dangaus kūnų ste-Jteleskopu jie paskelbia 
Dėjimui. Ir atmintiną dieną garbingu” užsiėmimu, seki-

šakoti studentams apie at
radimus, padarytus telesko
po pagalba.

— Pažvelgkite — ir jūs 
įsitikinsit! — bando paveik
ti Galilėjus nusistačiusius

bū- 
su- 
pa- 
vi-

minties užslopinti jiems 
daugiau nebepavyksta. Ne
gelbsti nei grasinimai pra
garu “aname pasauly,” nei 
kalėjimai, nei laužai, ku
riuose degino gyvus mokslo 
vyrus. Galilėjų pakeičia ki
ti, nuolat ateina vis nauji 
ir nauji 
leskopas 
dinamas, 
skaičius,
žmogų atsiskleidžia begali
nis pasaulis, neapribotas jo
kiomis sferomis. Žmogaus 
protas pagaliau laimi tą 
sunkią ir ilgą kovą su prie
tarais, laimi tačiau brangia 
kaina, aukojantis ant lau
žų žmonijos draugams, di- 
džiausiems mokslo vyrams!

mokslo vyrai. Te
vis labiau įgyven- 

didėja išradimų 
vis plačiau prieš

Detroit, Mich.
Aukos Sovietu Medikalei 

Pagelbai
Aukos surinktos per Marga

ret Alvinienę nuo pavienių ir 
organizacijų iš Detroit, Sagi
naw ir Clevelando. Aukavo se
kamai :

Iš Detroit, Mich. M. Prake- 
vičius $3.00.

Iš Saginaw, Mich. Po $5.00: 
LDS 68 kuopa iš iždo ir Prog
resyvių Lietuvių ir Lietuvaičių 
Pašalpinė Draugija iš iždo. 
Franas Barauskas $3.00. Po 
$1: St. M. Liesis, Ona Kapu- 
šaitienė, Marė Jurkšaitienė ir 

Po 50c.: 
Vincas Bu- 
Burauskas,

Pas draugus Žukauskus įvy
ko kaip ir pažmonys — vaka
rėlis,' tikslu susipažinti arčiau 
su apylinkės lietuviais ir tuo 
būdu praplūst didesnį pasiry
žimą už mūsų dienraščio “Lai
svės” vajų. Gražus būrelis su
sirinko draugių-gų, tarp kurių 
radosi Dr. Kaškiaučius su 
žmona, Kvederai, Gabalienė ir 
Kinderas iš Bloomfieldo ir net 
draugas Stripeika grįždamas 
iš Eastono su drauge Makutė- 
niene čia “užklydo.” Drg. Stri
peika iš Eastono parsivežė du 
naujus “Laisvei” skaitytojus.

Manau, tai vienas iš gabiau
sių, vienas iš nenuvargstančių 
darbuotojų, “Laisvės” vajinin- 
kų, kuriam nei arti, nei toli 
nesunku pasiekt lietuvius, ne
šiojant šviesos ir tiesos žibintą 
į vargšų namelius. Didelė gar
bė tau, brangus drauge, už ta
vo nenuilstantį šviesų darbą!

Ir kur jis nesiranda? Nėra 
parengimų, (kokie jie nebū
tų), arti ar toli, draugas Stri-

j Tačiau veltui! Darbą SU'peika juos pasiekia ir su dva- 
“ne_ sjne nauda.

O kad mes visi “Laisvės”
7 sausio 1610 metais žmo- mo rezultatus — absurdiš- skaitytojai pataptum Stripei- 

q Jupiterio palydovus komis? Kiek tai apšvietos pa- 
Vie- siskleistų !

Draugė Žukauskienė šiuomi 
sako jie, |pažmonėliu pasitenkinus, link- 

■ ‘ Jsma, nežiūrint, kad sunkiai 
dirbo aptarnaudama svečius 
užkandžiais, kurie buvo labai 
skanūs ir įvairūs.

Padėkim jai, draugai, josios 
kilniam darbe. Albinas.

gus pirmą kartą pro teles
kopą pažvelgė į dangų. n

John Thompson, 
rauskas, Franas
Jr., Juozas Frayeris, S. Bakai
tis ir Mikas Armonas.

Iš Cleveland, Ohio, J. Stri-
peika $2.00.

Viso surinkta $25.00.
Pavieniams ir organizaci

joms širdingai ačiū už aukas.
Aukos pasiųstos Sovietų Me- 

dikalės Pagelbos Komitetui.
Margaret Alvinienč.

ANTANAS K. RAILA
Pradžioje Šios savaitės jis 

lankėsi New Yorke. Sunkiai 
serga geras Railos draugas 
Stasys Milčius. Tad Raila ap
lankė Milčių ir pasimatė su 
kitais savo pažįstamais New 
Yorke.

Raila turi Tavern biznį Lie
tuvių Tautiškame Name, Mon
tello, Mass. Jis taipgi lankėsi 
“Laisvės” įstaigoje. Sakėsi, 
buvęs pasirengęs atvykti į 
“Laisvės” Koncertą, bet ga
vęs slogą, susilaikė namie. 
Raila džiaugėsi pavykimu 
“Laisvės” Koncerto, o kad pa
tys asmeniškai negalėjo daly
vauti Koncerte, tai paaukojo 
dienraščio reikalams $5.00.

iA- - C • . i— vtniuu iliuzijomis. v le-
Galilejus^ nukreipia teles- nintėliai teisingas pasaulio 

kopą į Jupiterį, ir o, ste-*pažinimo būdas, 
būklas! aplink geltoną — švento rašto skaity- 
ratelį, kokiu atrodo Jupite-' 
ris pro teleskopą, pasirodo 
erdvėje pakibo keturi ryš
kūs taškai. Jie nestovi vie
noje vietoje, slenkant lai
kui; Galilėjus pastebi, kad 
jie sukasi aplink Jupiterį.
lai menuliai, Jupiterio pa-,........

lydovai!” nusprendžia Gali-J ........ - -
Įėjus. Jis mato ir tą saulės 
sistemą, apie kurią kalbėjo 
Kopernikas. Tai tikras įro
dymas, kad Kopernikas bu
vo teisingas.

Galilėjus nukreipia teles
kopą į Venerą — šviesiau
sią iš visų planetų. Ir ką

mas.
'| Galilėjus skelbia apie at- 

1 radimą kalnų ir lygumų 
Mėnulyje. Dvasininkai skel- 

' bia, kad tai prieštarauja' 
’ biblijai. Kalnai atmuša še-

, Mėnuo 
i šviečia ne savd šviesa, o yra 
[apšviečiamas Saulės? Here- 

' zija! Senojoj dieviškojoj 
knygoj aiškiai pasakyta, 
kad “Mėnuo — didelis švy
turys,”’vadinasi, jis 
yra šviesos versmė.

Nelemtas teleskopas 
krapšto ir iki Saulės: 

j Įėję pasirodo dėmės, dides
nės negu mūsų Žemės kon
tinentai. Bet tai prieštarau
ja Saulei, kurią sukūrė die
vas, apšviesti Žemę. Ir greit 
visiems katalikų universite
tams Europoje išsiunčiamas 
įsakymas: negalima nieko 
minėti apie dėmes saulėje.

Kova įgauna vis griežtes- 
jnes formas. Pagaliau Gali
lėjų, - jau septyniasdešimt

CAMBRIDGE, MASS

KONCERTAS 4

“Paskutiniu kartu aš ma
čiau anuodu draugu — Stetle- 

, apie 25 pūdas to
liau, mėginančius plaukti ir 
šaukiančius pagelbos. Mačiau;

188 kp., rj jr jones>
pre-

pats
L. Kavaliauskaitė, 152 kp., kaiP juodu, vienas paskui ant-

Brooklyn, N. Y., ant vice
prezidento.

J. Miliauskas, 286 kp., Mc
Kees Rocks, Pa., ant se
kretoriaus.

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

P. A. Jatul, 25 kp., Stough
ton, Mass., ii*

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

40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

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

SLA Nariu Komitetas, 
ŽUVO Nacių Oro Generolas 472 Lorimer Street, Brook-

mums

Berlin, lapkr. 25. — “Ei
damas savo pareigas, .veik
lioje karo tarnyboje žuvo 
vokiečių oro generolas Hel
muth Wilberg, 62 metų am-

žiaus,” kaip praneša nacių 
spauda. Kiti sako, kad jis 
užsimušęs orlaivio nelaimė
je.

rą, pasinėrė ir daugiau neiš
kilo. Guminiai debatai, tartum 
siurbliai,' trauke mane žemyn,

dasi- j 
Sau-

o ant Wagnerio pečių pradėjo 3^s mato? Vietoj šviesaus
taško vamzdyje — mažas! 
pjautuvas, toks pat, kaip 
pas mėnulį! Tai saulė ap
šviečia Venerą iš šono. Va
dinasi, Venera yra toks pat 
tamsus rutulys, kaip ir Mė
nuo.

Kas naktį Galilėjus be pa
liovos vis seka Venerą. Jos 
pjautuvas taip pat keičia

kartis trys dideli šunės. Jis 
išsitraukė iš makštų medžiok
lės kindžalą ir bandė nudėti 
šunį. Bet jo ranka nusprūdo 
nuo valtelės ir jis nugrimzdo. 
Tada šunes pradėjo kartis 
man ant pečių ir jeigu pagel
ba būtų pavėlavus nors 10 mi- 
nutų, aš būčiau turėjęs eiti 
paskui savo draugą Wagnerį.”

Nelaimę pamatė taip vadi-j 
namo
Tai prie Delavarės upės damo v. . .....
prisiglaudusių šėtrų kaimelio,81^ fazių pasikeitimai pas

irodo Galilėjui, kad Venera 
sukasi aplink Saulę, bet ne 
aplink Žemę! Ir štai naujas, ^urįe mokslą patvirtino.
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Floodgate gyventojai. i?av^ _^y^ ^ei. ^rmą, kaip me^ų sergantį senį, įmeta 
> Delavarės upės darnoj Menulio pjautuvas., bet į kalėjimą. Jį teisia ir bai-

gyventojai, teisingiau pasakius
— užmiršti piliečiai. Keli jų, 
supuolę į motorinę valtelę, lei
dosi į tragedijos vietą, bet. . . 
Kur trumpa, ten ir trūksta,
— išsibaigė gazolinas ir teko 
irkluotis irklais.

Tačiau jiems pavyko išgel
bėti vieną iš keturių, tai Jo
seph Putiri, 24 metų amžiaus 
vyruką ir tris šunis. O jo drau
gai, Fredrick Stetler, 45 metų,' 
David Wagner, 45 . metų, 
ir Oliver Jones, 24 metų, visi 
trys vedę, nugrimzdo ant upės 
dugno.

Jų kūnų jieškojimui sulėkė 
kaip Niūdžersės taip ir Penn- 
sylvanijos valstijų visokeriau- 
sių skyrių, su visokiais įran
kiais pareigūnai ir liuosnorių 
būriai. Su laivelių pagelba ir

siausiai grąsindami priver
čia atsisakyti nuo Koperni
ko mokslo ir savo atradimų,

Ruošia Cambridge’©

Sekmadienį
LAPKRIČIO

30
NOVEMBER

ROBERT’S SCHOOL 
AUDITORIJOJE 

(Skersai nuo Liet. Piliečiu 
Kliubo Patalpos) 

HARVARD STREET 
CAMBRIDGE, MASS.

Pradžia 3 vai. po pietųAleksandras Vasiliauskai
Dainininkas

Programoje Dalyvauja: Harmonijos Mišri Grupė; Aleksandrai 
Vasiliauskas, dainininkas; Edmond Traknis, Harmonistas; Trio — 
žemaitis (A. Vasiliauskas), Dzūkas (a<lv. Peter Shimonis, Jr.) ir 

Zanavykas (St. Paura); Akvilija Siauriūtė, solistė.
Kaip matot, bus puiki koncertinė programa. Kviečiame vietinius ir 

iš apylinkės dalyvauti pasiklausyti meninę dalį programos.

i

jau tiesus įrodymas to, kad 
Kopernikas buvo teisus. Jo 
teorija virsta neginčijama 
tiesa.

Bet kuo buvo labiau įti
kinanti Galilėjaus įrody
mai, tuo didesnė pagie
ža užvaldė dvasiškius: jei 
dalykai eis taip toliau, tai 
žmonija nustos visiškai ti
kėti biblija. Kartu su tikėji
mu žus ir bažnyčios galybė, 
turtai, jos milžiniškos paja
mos. Tad kol nevėlu reikia 
padaryti galą tai pavojingai 
astronomijai.

Pagal bažnyčios valdovų 
sprendimą, K o p e r n iko

Tačiau nors ir labai sten
giasi bažnyčios tarnai pa
naikinti ir išraut, mokslinės

VISUOMENĖS ATYDAI
Ar jūs žinote, ką 

tai reiškia

14 ŠIMTĮJ14?
Jei norite žinoti, tai se
kite dienraštyje pra

nešimus apie tai
Trumpu laiku bus pranešta, 
kų tai reiškia 14 šimtų 14, 
apie kuriuos daugelis kalba

i

A

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS
184 WEST 54th STREET, BAYONNE, N. J.

Didžiausias lietuvių kliubas Amerikoje, puikiausiai įtai
sytas steičius ir baras. Kilnojamas steičius (estrada).

Didelis floor-show .kas dieną. Didžiausias 
baras Hudson Countyje

KAS VAKARAS DVI ORKESTROS
l§

a,

Užeikite ir pamatykite šią gražią lietuvių pasilinksminimo 
įstaigą, pasivaišinkite gerais valgiais ir gėrimais, ir 
pasišokite prie šaunios orkestros.
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"Laisvės" Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

A. Žemaitis, Baltimore........................................  221
A. Valinčius, Pittston .................... ................... 212
A. Dambrauskas, Haverhill................................. 204
F. Abekas, Chicago ................  185
V. Jokimas, New Britain ................................... 181
P. Buknys, Brooklyn............................................ 168
J. Grybas, Norwood................................................ 166
J. Barkus, Ozone Park........................................ 142
J. Žilinskas, Lewiston ........................................  140
J. Burba, So. Boston............................................ 126
J. Mockaitis, Bridgeport ..................................... 126
C. Shaltis, Freehold.............................................. 117
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .............................  115
A. Balčiūnas, Brooklyn, ....................................... 104
J. Genavičius, So. Boston..................................... 103
M. Klimas, Richmond Hill ................................. 96
J. Simutis, Nashua................................................ 90
J. Kalvelis, Bridgewater ..................................... 84
V. Barkauskas, Oakville, ................................... 84
S. Šaltys, Rockford.............................................. 78
J. Weiss, So. Brooklyn ....................................... 76
J. Chuplis, Springdale ......................................... 72
M. Smitravičiene, Detroit ................................... 60
Mary Yuoces, Cleveland ..................................... 54
J. Urbon, Pittsburgh............................................ 50
A. Žvingilas, So. Boston....................................... 50
A. Kupstas, E. St. Louis..................................... 48
Senas Vincas, Gibbstown..................................... 48
Grand Rapids Vajininkai...............................  48
A. Čekanauskas, Springfield ..........   48 t
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ............................ 46
K. Valeikis, Cleveland ........................................ 45
J. Surdokas, Wilkes-Barre................................. 40
R. Jarvis, Plymouth ............................................ 34
P. J. Martin, Pittsburgh ..................................... 24
Z. Yurkevičius, So. Boston................................. 24
J. Balsys, New Britain ......................................... 24
J. A. Shunskis, Amsterdam ................................. 22
Stripeika, Bakšys ir Philadelphia Vajininkai toj pačioj 

vietoj, nors Stripeika ir Phila. Vajininkai pakilo punktais, 
bet vietų persimainymo neįvyko. K. čiurlys prisiuntė du 
naujus skaitytojus ir atnaujinimų, bet pasilieka toj pa
čioj vietoj, kad ir pakilo punktais.

A. Klimas prisiuntė 3 naujus skaitytojus ir pluoštą 
atnaujinimų. Jis jau pašoko iš No. 9 į No. 6 vietą. S. 
Kuzmickas prisiuntė vieną naują skaitytoją ir atnauji
nimų; jis jau neužilgo galės pasiekti laimėtojų skyrių. 
Taip pat su P. Bečiu, kuris prisiuntė du naujus skaityto
jus ir atnaujinimų ir stovi arti laimėtojų skyriaus.

S. Tvarijonas, iš Detroit, rašo, kad nuimti jo vardą 
nuo lentelės ir uždėti Detroito Vajininkai nes dabar yra 
daugiau talkininkų. Puiku, kad bendrai dirba draugai. 
Jis prisiuntė vieną naują skaitytoją.

P. Šlekaitis prisiuntė du naujus. Punktais laipsniškai 
kyla.

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų: J. Kuraitis, Brooklyn, N. Y.; J. Matačiūnas, 
Paterson, N. J.; P. Žirgulis, Rochester, N .Y.; P. Buk
nys, Brooklyn, N. Y.; J. Barkus, Ozone Park, N. Y.; 
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y.; J. Weiss, So. Brook
lyn, N. Y.; A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.

Prie vajaus pristojo: A. Kupstas, E. St. Louis, Ill.;-J. 
Chuplis, Springdale, Pa.; J. Gavenavičius, So. Boston, 
Mass, (du naujus prisiuntė) ir J. Žilinskas, Lewiston, Me.

Širdingai tariame ačiū! Laukiame žinių nuo tų ko
lonijų, kurios mažai prisiunčia rezultatų. Vajus eina 
prie pabaigos; keletas išreiškė pageidavimą prailginti 
vajų. Gal nereikės prailgihti, jeigu sulauksime daugiau 
gerų žinių nuo tų draugų, kurie dar nieko nepasidarba
vo vajuje* Linkime vajininkams viso gero!

“L.” Administracija.

Paties “Reuben James” 
Sprogimai Užmušė De- 
sėtkus Savų Jūreivių

Washington.—Kai grimz-, 
do gilyn karinis Amerikos' 
laivas naikintuvas “Reuben 
James,” torpeduotas nacių, 
tame laive sprogo gilumos 
bombos, ir tokiu būdu pa
čios amerikinės bombos už
mušė 30 iki 60 savų jūrei
vių. Vienos iš tų bombų bu
vo nustatytos sprogt 50 pė
dų gilumoje, kitos — 100 
pėdų. “Reuben James” ve
žėsi jas laidyt į panirusius 
nacių submarinus.

Amerikos laivyno minis- 
teris Frank Knox išreiškė 
apgailestavimą, kad savieji 
sprogimai užmušė tiek a- 
nierikinių jūreivių.

Washington; lapkr. 27. — 
Per paskutinius 17 mėnesių 
Amerikos apsigynimo rei
kalams išleista $2,440,000,- 
000.

Washington. — Amerikos 
armijos ir laivyno vadai 
planuoja siųst orlaivius So
vietam ir tiesiog oru, o ne 
vien tik laivais juos gabent.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių “Amberland” 

Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma įvyks šį sekmadienį, pradžia 9 
vai. ryto iš stoties WHDH, iš Bos
tono, po vadovybe dainininko A. Va
siliausko. Atsisukite savo radio ant 
850 kibs. Išgirsite gražiausias lietu-1 
vių dainas, muzikų, vėliausias pa
saulio žinias, bei pranešimus apie 
progresyvių lietuvių veikimų mūsų 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės j Centro Ofisų, 332 Broadway, 
So. Boston, Masš. Tel. Sou. 9423.

ŽUVAVIMO VAKARAS
ŽinyČlos Svetainėje (Bostone).

Šeštadienį, lapkr. 29 d., 7:30 v. v. 
Žinyčios Svetainėje, susirinkusieji į 
tą parengtą vakarą ne tik galės 
visokių žuvų pasigauti ir pasigavę 
su jom pasidžiaugti, bet galės jas 
pašokdinti po gera orkestrą iki vė
lumos. Prašome ateiti; o ratelietės 
užtikrins jumrtsrhagų laiką. Būtinai 
dalyvaukite šiame parengime! Mo
terų Ratelio Kom. (280-281)

SO. BOSTON, MASS.
Prakalbos su gražia koncertine 

programa įvyks nedėlioj, lapkričio 
30 d., 7 v. v., 376 Broadway. Kal
bės "Laisvės” redakcijos narė S. 
Sasna iš Brooklyn, N. Y. Dainuos 
Rožė Merkeliūtė ir R. Y. Niautai 
iš Dedham. Skambins pianiste He
len Žukauskaitė. Rengia N.A.M. Są
ryšis. įžanga veltui. Kviečiame vi
sus. 

* * *
Draugiškas pasikalbėjimas su d. 

sasna svarbiais moterų veikimo 
klausimais įvyks subatoje, 8 v. v., 
376 Broadway. Bus arbatos ir už
kandžių. Kviečiame visus atsilanky
ti. — Rengėjos (279-280)

.4

ROCHESTER, N. Y.
Tarptautinis "social” pažmonis 

Sovietų Medikalei Pagelbai įvyks 
lapkr. 28 d., penktadienio vakare, 
8 vai., Gedemino Svetainėje, 575 
Joseph Ave. Įžanga veltui. Kviečia
me visus. — Kom. 278-280)

WILKES-BARRE, PA.
Ateinantį sekmadienį, lapkričio 30 

d., 6:30 v. v. Liet. Progresyvių 
Kliube įvyks pasilinksminimo vaka
ras, kurį rengia ALDLD 43 kp. Į 
šį vakarėlį turėtumėt ateiti visi ge
ros širdies žmonės! Nes pelnas ski
riamas Sovietų Sąjungos karei
viams. — Kom. (278-280)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. lapkr., 7:30 v. v. Jurginėj 
Svėt., 180 New York Avė. Draugai, 
šie metai jau baigiasi, o dar daug 
mūs gerų draugu neužsimokėjo už 
duokles. Prašome jūsų būti susirin
kime ir užsimokėkite duokles. — 
V. J. K. Sekr. (278-280)

LOWELL, MASS.
I Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gystė ruošia metinį balių, 29 d. 
lapkr., 7:30 v. v. Liet. Piliečių Kl. 
Salėje, 338 Central St. Įžanga 20c. 
Užkviečiame visus Lowellio lietu
vius dalyvauti. Pastaba Draugystės 
nariam — kurie nebūsite, turėsite 
pasimokėti vieną dolerį bausmės.— 
Kom. (278-280)

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

sekmadienį, lapkr. 30 d., 4:30 vai. 
dieną, po num. 271 Governor St., 
pas J. B. Nariai malonėkite daly
vauti ir naujų atsiveskite, nes turi
me vieną labai svarbų dalykų šia
me susirinkime išspręsti. — J. Bim
ba, Sekr. (278-280)

................. —W.................... ..

Scranton, Pa.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)
Todėl mes .jiems rengiam šį 

bankietą kaipo išleistuves 
(mat, Vanagaičių-Valukų šei
ma apleido Scrantus ir apsi
gyveno Wilkes-Barre, Pa.) ir 
išreikšdami širdingiausius lin
kėjimus, ir velinam toliau 
darbuotis dėl darbo klasės la
bo.

Antra šeima, tai draugai 
Pabaliai, kurie taipgi mus ap
leido ir persikėlė gyventi i 
Binghamton, N. Y.

Tai mūsų nenuilstanti dar
buotojai, kaip draugas Paba
lys, taip ir jo moteris. Abudu 
daug prisidėję prie progresy- 
viško judėjimo, o ypatingai 
dr-gė Pabalienė visados dar
buodavosi bankietuose-vaka- 
rienėse, kaipo gaspadinė, ir 
mokėjo pagamint gardžius- 
skanius valgius.

Taigi, mes rengiam šioms 
šeimynoms išleistuvių bankie
tą, j kurį kviečiam visus, ku
rie tik pažinojo virš minėtas 
ypatas, dalyvauti. Įžanga bus 
55c. su fed. taksais. Bet bus 
gera vakarienė ir programa, 
kurią pildys vietiniai ir sve
čiai. Taip pat ir pats V. Va
lukas padainuos.

Todėl nepamirškit 7 d. gruo-

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn- 
Kamp. Broadway ir Stono Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. Glenmore 5-0191- 36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

dernišką patarnavimą.

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

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

the aannr
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

UP-TO-DATE

K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

CHARLES’
BARBER SHOP

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyclr ir Maujėr Sts.

BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7170

LAISVE
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džio, 4 vai. po pietų, V. Meš
kinio svet., 132 West Market 
St.

Tikietus įsigykit iš anksto, 
tai bus lengviau gaspadinėms. 
Galite gaut pas vietinius drau
gus.

Tamošiaus Draugas. •

Wauregan, Conn.
Čia randasi lietuvių ūkininkų 

graži kolonija. čia ūkininkai 
gražiai ir pavyzdingai gyvena. 
Atvažiavau dar pirmą kaitą į 
šią apylinkę, tai nebuvo progos 
su visais ūkininkais susipažin
ti. Tik buvo laiko atlankyti 3 iš 
senų laikų buvusius draugus, 
su' kuriais per 22 metus buvom 
nesimatę.

Pirmiausiai teko sustoti pas 
draugus Laureckius. Mudviem 
su Laureckiu teko būti organi
zatoriais LLD kuopos 1916 m. 
Rumford, Maine, kuri ir šian
dien garbingai dar gyvuoja. 
Besikalbant literatūros klausi
mais, d. Laureckis sakė, kad ir 
jie ūkininkai turi LLD kuopą, 
bet labai pradėjo nusilpnėti. 
Bet jis yra sekretorius ir žiū
rės, kad nei vienas narys neiš- 
sibrauktų. Palikau draugus 
Laureckius prižadėdamas tuoj 
sugrįžti.

Patraukiau už kokios pus
antros mylios pas draugus Lie
pi us. Čia pataikėm vakarienės 
laiką, na, ir visi gurkšnojom 
ant jo ūkės užaugintą žąsieną.

Po vakarienei drg. Liepys, 
sako, važiuojam pas Samalius. 
Tuoj jo visa šeima — 2 duk
terys ir jo žmona, važiuojam 
apie vieną mylią ir tuoj Samu
lių ūkė. Samuliai taip pat mus 
labai vaišino, kaipo seniai ne
matytus svečius.

Ant galo susitarėm visi va
žiuoti pas Laureckį. Nuvažiuo
jam 3 furmankos. Besikalbant 
apie bendradarbystę ilgų metų 
praeityje, drg. Liepys sako, 
reikia mūsų ūkininkų LLD kuo
pą atgaivinti. Pasirodė, kad jis 
yra kasierius ir dar pinigų yra

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. 
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

B.'\ Z

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

kasoj. Sako, reikia šaukti su
sirinkimas. Yra svarbių klausi
mų prieš mus. Tas labai gerai. 
Liepys ir Laureckis sakė, kad 
ūkininkų kuopa turi gyvuoti.

Besikalbant apie dabartinį 
karą, pasakiau draugam, kad 
mes Worcesteryje beveik visą 
tūkstantį dolerių šukelėm dėl 
Sovietų medikalės pagelbos. F. 
Liepys ištraukė $5 ir sako, gai
la, kad tuom kartu daugiau ne
turiu. A. Samalius tuoj paduo
da $3. F. Laureckis $2. Viso 
likos sumesta $10 ir visi sakė, 
kada atvažiuosi kitą kartą, 
gausi daugiau. Būtų dar ge
riau, kad draugai ten sušauktų 
LLD susirinkimą ir sukėlę savo 
kvotą pasiųstų per “Laisvę.”

Labai buvo smagu susitikti 
su šiais draugais ūkininkais, 
kurie rūpinasi literatūros ir 
kovotojų už žmonijos laisvę 
reikalais. Mano linkėjimas: 
nenusiminti, fašizmas bus su
daužytas.

J. M. L.

Newark, N. J.
Keli Įvykiai ir Pastaba.

Prieš įvyksiant Sietyno Cho
ro bankietui, daug kas jį gar
sino ir gyrė, kaip bus gera va
karienė, programa ir tt.

Minėtas bankietas-vakarienė 
įvyko jau apie trys savaitės at
gal, tačiau tų pirma garsintojų 
nesimato spaudoj. Kaip gi iš- 
tikrųjų pavyko — gerai ar blo
gi —----------------a

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

530 Summer Ave.
I

Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

H--------------------------------------------- H
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F. W. Siūdins i į

(SIIALINSKAS) £

Funeral Home I
$if§t
3

c;

$

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

i
laldotuvei

nemoka- 
miesto.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 411<*

Septintas puslapis

gai? Kadangi šiuos žodžius ra
šantis irgi dalyvavo, tai, rodo
si, turėtų būt pažymėta nors 
trumpai ir jau vėlokai choro 
darbuotojų pastangos, triūsas 
dėtas visuomenės naudai.

Pati vakarienė, kaip Sietynas 
duoda kas metai, buVo labai 
puiki-įvairi. Draugės sietynie- 
tės,1 matyt, turėjo daug darbo 
padėt begaminant tiek įvairių 
valgių. Tačiau nežiūrint, kiek^ 
gaspadinės prakaitavo, nedičkė 
klaidelė visgi įsiskverbė. Pirmi 
stalai gavo geras porcijas ir 
net per virš. Antriems gi neku- 
riems stalams jau stokavo tū
lų gardėsių.

Negalima kaltės versti ant 
gaspadinių, neigi ant rengimo 
komisijos, kurie ištikrųjų ne
galėjo žinoti, kiek bus alkanų 
burnų, kurias reikės pamaitin
ti. Vienok visgi reikia kai ką 
truputį nukaltint, tai, veikiau
sia, vakaro pirmininką, kuris 
gal galėjo parūpint tą pat va
landą kiek gatavo maisto, o jei 
jau įle, tai nors atsiprašyt tuos 
svečius, kuriems ko stokavo. 
Buvo labai vietoj draugiškas 
žodis atsiprašymo svečiams.

Iš antros pusės, choriečiai 
nesitikėjo tiek gerbiamų svečių, 
per apie 300 ar daugiau. Net 
draugai Bečiai ir Ig. Urbonas 
iš Great Necko pasiekė. Svečių 
buvo iš Patersono, Brooklyno, 
Eliz'abetho, Jersey City, tneskai- 
tarit apylinkės artimų mieste
liui IVfanau, kad man suteiks tą

autoritetą choras ir aš jo varde 
atsiprašau tų garbingų svečių 
už tuos fizinius trūkumus.

Jei jau buvo kam tų fizinių 
trūkumų, tai jau dvasiniai ga
lėjo pasitenkint ir tuo viskas 
išsilygint. Baigiant pirmiems 
svečiams vakarienę, jauna, ga
bi Šimkienė, choro organizato
rė, pranešė, kad dabar bus pro
grama ir perstatė pirm, jauną
jį L. Dobinį, kuris gražiai per
statinėjo dainas ir jose daly
vius.

Prie estrados choras dainuo
ja. Keturios jaunuolės, būtent: 
Aldona Yuodeskiūtė, Vanda 
štočkiūtė, Lillian Yanušoniūtč 
ir Elma žalioniukė, apsitaisiu
sios gražiais lietuviškais dra
bužiais, šoka salėje pagal mo
kytojos Šaknaitės muziką ir 
dainų akordus. Jos šoko dvi il
gas melodijas, kurios žavėte 
žavėjo žiūrovus. Tai buvo dide
lė, didelė naujanybė. Vis tat 
mokytojos Šaknaitės gabumai, 
nuopelnas muzikoj. Garbe jai 
ir visam chorui. Albinas.

Klausimai ir Atsakymai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

liktų silpnos, tai aišku, kad 
taika po šio karo mažai kuo
mi skirtųsi nuo Versailio 
taikos. Štai, kodėl taip svar
bu karo eigoje visur stip
rinti demokratinį frontą, 
auklėti liaudies spėkas.

L BRIDGEPORT, CONN. _ 

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
I». S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

i

VARPO

>UNiblLABEl

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čieių rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau- 
sias pasirinkimais skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stolid* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoh^per paštą į kitus miestiis, s|*eciallai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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i 6 ’akvict imas Konferencija

Aldonos Duos Gražią Programą! Piliečiy Kliubo Naują 
Savo Koncerte šį I ’enktadienį Mehj SutiktuvėsSavo Koncerte šį Penktadienį

Pasiliiiksmiirkit Šaunia 
me Jurginis Baliuje

duos pa- 
dainų.

žinoma 
savo rė

jos 
me-

Savo koncerte šio penkta
dienio vakarą, lapkričio 28-tą, 
šios jaunos artistės 
rinktinės muzikos ir

Aldona Klimaitė, 
švelniabalsė solistė,
pertuare turės klasikinių 
balsui pritaikytų varsotų 
lodijų, turės ir visų pamylėtų 
liaudies dainų.

Aldona Žilinskaitė yra pa
sirinkus daugelio kompozitorių 
kūrinių, kuriuose ji galės pa
rodyti savo atsiektą piano 
skambinimo techniką ir po 

gabumus į gy v e n d i n t i

Rubinsteino.
Brooklyniečiai galės pasi

grožėti dainos-muzikos menu 
ir ta pačia proga paremti jau
nų menininkų pastangas siek- 
tis toliau, kad daugiau ii* dar 
žavingiau galėtų lietuviams 
patarnauti su daina ir muzi
ka. Abi mergaitės, nežiūrint 

turi daug 
menui, or- 

užsitarnauja

jaunų metų, jau 
nuopelnų lietuvių 
ganizacijoms ir- 
visų širdingos paramos.

Aldonų koncertas įvyks šio 
penktadienio

Avė.,

susi- 
duo-

Didžiosios Brooklyno lietu
vių pašaipiuos šv. Jurgio 
Draugystės 57-tas metinis ba
lius įvyks jau šį šeštadienį, 
lapkričio 29-tą, Grand Para
dise salėje, 318 Grand St., 
Brooklyn. Pradžia 6:30 vai. 
vakaro. Įžanga su taksais tik 
40c.

Ateikite jauni, ateikite se
ni ir maži pamatyt gražaus 
veikalo “Pavogtas Kūdikis’’. 
Kadangi veikalas paimtas iš 
mūsų pačių lietuviško gyveni
mo; viskas suprantama, vis
kas lietuviška; gražios melo
dingos lietuviškos liaudies dai
nelės ir tt.

Gerbiamieji, kooperuokite 
visi su teatrininkais! Nes tin
kamai perstatyt veikalą—rei
kia energijos, pasišventimo ir 
iškaščių. Jūsų visų atsi,lanky
mas duos daugiau energijos 
teatriečiams daugiau ir dides
nius veikalus mokintis.

šį sekadienį, lapkričio 30- 
tą, 1 vai. po pietų, Pil. Kliu- 
bo salėj, įvyksta New Yorko 
ir New Jersey lietuvių orga
nizacijų delegatų konferenci-

Pereitą trečiadienį viena diena 
j susirašė 50 aukotojų, visokių 
i tautybių žmonių.

Jaunimo Balius Jau Netoli

cen-

MIRĖ

šv. Jono 
pas gra- 
Bedford

žmoną 
Charles, 
dukteris

Brooklyne per savaitę 107 
susirgo kokliušu.

Paliko nuliūdime 
Anna, tris sūnus, 
Guss ir Peter, ir dvi 
Anna Purchess, ir Veronicą.

Brooklyne. Pradžia 8 vai vak.
Įžanga 75c.
wood Masonic Temple, prie 

ir Gates Avės.,

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, garu šildomas, šiltas vanduo. 
Parankus važinėjimas, arti trauki
nių. Gali atsikreipti vedusi pora ar
ba mergina, moteris ar vyras. Dėl 
daugiau informacijų ^matykite šeimi
ninkę: Apt. D-2, 35 Graham Ave., 
Brooklyn, N. Y. (279-281)

muzikos kūrėjų siekius. Savo 
rinkinyje ji turi kūrinių Mo- 
zarto, Schumanno, Chopin, 
Gensen, Schubert, Chaminade, 
Palmgren, Staub, Debussy ir į Bushwick

Maspetho LDS jaunuolių 
kuopa turės savo pirmą meti
nį balių subatos vakare, gruo
džio (December) 6, 1941. Ba
lius bus New National Hali, 
61-60 56 Road, Maspeth, L. I. 
Pradžia bus 8 vai. vakare. 
Geo. Kazakevičiaus orkestrą 
grieš šokiams. Įžanga 55 
tai (įskaitant taksus).

Tamošius Abraitis, 73 
amžiaus, gyvenęs 155 So. 1st 
St., Brooklyn, N. Y., mirė lap
kričio 27-tą, namie. Bus palai
dotas gruodžio 1-mą, 
kapinėse. Pašarvotas 
borių J. Garšvą, 231 
Avė.

- - - - - - - ę—- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - —

Planuoja Mitybos Programą

metų

PRANEŠIMAI
ŠV. JURGIO BALIUS

šeštadienį, lapkričio 29 d., įvyks 
Šv. Jurgio 57-tas metinis balius, 
Grand Paradise Svet., 318 Grand 
St., Brooklyne. Pradžia 6:30 v. v. 
Įžanga 40c. (Įskaitant taksus). Šo
kiams gros Prof. Steven Fritz’o dvi 
orkestros. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, linksmai pralei
site laiką. (279-281)

REIKALAVIMAI
Reikalinga 20 moterų prie parin

kimo avių žarnų ir prie mieravimo. 
Pageidaujame patyrusias prie šio 
darbo. Gera alga. Nuolatinis darbas. 
Galima privažiuoti Myrtle Ave., 
Wilson Ave., DeKalb Ave. gatveka- 
riais. Duodame kavos veltui. Visi 
patogumai prie darbo. Prašome 
kreiptis: Casing Company, 195 Wil
son Ave., Brooklyn, N. Y. (arti De
Kalb Ave.) (275-280)

Reikalinga jaunos mergaitės ar
ba viduramžės moters dirbti prie 
generalinio namų darbo (tik du 
kambariai) ir pagelbėti prie biznio. 
Si pora turi du vaikučius ir kadan
gi turi bizni, sunku jiems prižiūrėti 
namus. Kitais žodžiais, jie reikalau
ja Šeimininkės, kad rūpintųsi namų 
reikalais. Būtų gerai, kad ir iš 
Pennsylvanijos atvykusi atsikreiptų, 
atlyginimas geras. Dėl daugiau in
formacijų prašome kreiptis pas Mrs. 
Flohr, 174 Leonard St., . Brooklyn, 
N. Y. (Candy Store) (280-282)

Jurgine, kaip jau matome 
iš baliaus numerio, yra, tur
būt, ir seniausia iš visų did
žiųjų Am. lietuvių lokalinių 
pašalpos draugijų. Prie to, ji 
yra pavyzdingai vedama draų- 

visiems savo 
teises ir lais- 
atsinešanti į 

ir tplerantiš-

gija, duodanti 
nariams lygias 
ves, draugiškai

Brooklyniečiai prisimena, 
kad Piliečių K1 i ubas pastarai
siais keliais metais surengda
vo šaunius Naujiem Metam 
sutikti bankietus-vakarienes. 
Toks bankietas įvyks ir šie
met gruodžio 31-mos vakarą, 
savam name, 280 Union 
Brooklyne.

Kad išvengus didelio 
kimšimo, vakarienė bus
dama per du kartu : pirma va
karienė prasidės 7 vai. vaka
ro, antra—10 vai. vak. Taip 
pat bus ir dvieji tikietai, dvie
jų spalvų ir pažymėta skirtin
gas vakarienės laikas. Kurie 
bus nusipirkę tikietus pirmai 
vakarienei, tie ir bus leidžia
mi prie pirmos. Kurie norės kitas draugijas 
būti ant vėlesnės, tie galės nu-1 kai, lygiai traktuojanti visus 

lietuvius. Tad nestebėtina, 
kad ji yra išsidirbus vietos lie
tuviuose vardą ir kad jos pra
mogose rasi minias kelių gent- 
karčių ir visokiausių-pažiūrų 
lietuvių, čia smagu sueiti ir 
pasilinksminti.

Šokiams grieš Steven Frit
z’o dvi orkestros: viena lie- 

i tuviškus, kita amerikoniškus 
šokius.

I Jurgine Dr-tė ir baliaus ren-

sipirkti tikietus dešimtos va- 
j landos vakarienei. Tuo būdu 
bus išvengta vieniem laukimo 

.vakarienės, kitiems skubinimo, 
taipgi perdidelio susikimšimo.

Pasirūpinkite įsigyti tikietus 
iš anksto. Kainos — $2. Bus 
valgis ir gėrimas, o viršutinėj 
salėje visą vakarą šokiai.

Bankieto Komisija. ELENA RINKEVIČIŪTĖ 
“Pavogto Kūdikio” dramoje ji 
vaidins Zosytės, tarnaitės, ro-

Šaukimui konferencijos, kaip 
skelbia šaukėjų komitetas, bu
vo išsiuntinėti kvietimai vi
soms žymiosioms lietuvių or
ganizacijoms, apart politinių 
partijų. Taipgi buvo prašoma, 
kad jeigu rastųsi organizaci
jų, kurios dėl vienos ar kitos 
priežasties nebūtų gavusios 
kvietimo, pasinaudoti spaudoj 
skelbtomis informacijomis iš
rinkti delegatus.

Delegatų ragino rinkti vie
ną nuo organizacijos ir 1 nuo 
25 narių.

Brooklyniečiai bus gerai at
stovauti, kadangi, kaip girdė
ti, delegatus siunčia didžiau
sios draugijos: Brooklyno ir 
Maspetho Piliečių Kliubai, 
Jurgine, LDS 1-ma kuopa ir 
eilė kitų.

K on f. šaukėjų pirm, yra 
adv. Antanas Vižlanskas, sek
retoriumi—V. Michelsonas.

KEISTAS DALYKAS
SU ELSIE’S
NAUJU PIENU!
• Elsie's naujas Borden’s 
Golden Crest Homogenized 
Pienas neturi susikuopusios 
viršuj Smetonos!
• Ir tai gera žinia!
• Smetona yra įsimaišius 
kiekviename pavieniame laše 
Šio stebėtino naujo pieno. 
Taigi pienas yra gardesnis! 
IR!. . .
• Kiekviena dalelė Smetonos 
yra suskaldyta 
kad padarytų šį 
pieną lengvesnį
• Užsisakykite
žmogaus šiandien!

ELSE, THE BORDEN C»W, UYJ:

200 sykių, 
naują puikų 
suvirškinti!
nuo Borden

i

Visiems Automobilio

Lapkričio 14-tą—Sveikatos 
Gynimo Dieną—Williamsbur- 
go ir Greenpointės sveikatos 
distrikto viršininkas Dr. Ja
cob H. Landes buvo sušaukęs 
įvairių miesto departmentų ir 
liuosnorių sveikatos srityje 
darbuotojų grupių atstovų pa
sitarimą, kad suplanuot šiam 
distriktui Mitybos Programą.

Mitybos arba geriau tariant 
švietimo mitybos klausimais 
programa distrikte bus pra
dėta tuojau po Padėkų Die
nos švenčių ir tęsis pradžioj 

ruodžio mėnesio.

Pusė Miesto Kenčia 
Steką Pieno
t

Pasekmėj monopolijų kon
trolės ant pristatymo miestui 
pieno, pusė miesto kenčia ne- 
damaitinimą ir jos baisias pa
sekmes dėl stokos pieno, kaip 
skelbiama naujai išleistame 
Majoro Komiteto raporte.

New Yorko

gėjų komisija kviečia visus at
silankyti.

ZA/7J 
/rt įor

mtri^enized
Z-

•‘‘’L."-'. >-» V > '
crea^n’s in every drop! •’ 

Enrič/jed with Vitamin D

ap- 
kelis 
daro 
New

Irving Teatre

Teatrininkai visus maloniai 
pasitiks nedėlios vakare, 30 
lapkr., 5 vai., New National 
Hall, 261-67 Driggs Ave., 
Greenpointėj, Brooklyne.

New Yorko East Sidėj buvo 
sušaukta konferencija svars
tyti Amerikos gynimo reikalus 
ir planuoti, kaip padėti grei
čiau sutriuškinti hitlerizmą. 
Tarpe kitko, valdyba atsišau
kė į gyventojus aukoti kraujo.

Copyright 184) —The Borden Company

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

P A I N - E X P K L L E R

i

DAUGIAU GĖRIMO
Ji

pra- 
Oppen- 

perstatanti

Lapkričio 28-tą čia 
dedama rodyt filmą 
heimų šeima”, 
žmonių gyvenimą Hitlerio pa
vergtoj Vokietijoj. Nors ji pa
liečia vidurinės klasės šeimą, 
tačiau duoda gana ryškų pa
veikslą abelnos padėties po 
storm-trūperių padu. Filmą 
gaminta remiantis Lion Feuch- 
twangerio novele “The Op
permans,” kurią jis parašė 
1933 m., neužilgo po pabė
gimo iš nacių Vokietijos.

Teatra randasi Irving Place 
ir 15th St., New Yorke.

Vakar dienos “Laisvėje”,; 
aprašyme maspethiečių Karlo-' 
nų sūnui Vincui surengtos gim-, 
tadienio puotos, padaryta dvi 
paklaidos pavardėse aukoju
sių Laisvės Radio Programai. 
Turėjo būti Juozas Medeiša; 
su drauge, ne Nudeska, ir K. j 
Bernotavičienė, ne Bernatavi-į 
čius. I

kauciją. Jeigu valstija at- 
pleitus ir važiuotos leidi- 
tai automobiliaus savinin- 
ir vairuotojas netik nega-

ims
mą, 
kas
lės važinėti, bet ir automobilių

Įvairios automobilių 
draudos kompanijos po 
kartus į dieną per radio 
pranešimus apie naują
Yorko valstijoj įstatymą, ku
ris turi didelės reikšmės.

Naujas New Yorko valstijos 
įstatymas įeina į galią su sau
sio 1 d., 1942 metais. Jis ne
reikalauja, kad būtinai kiek
vienas automobiliaus savinin
kas turėtų “Personal Injury” 
(žmogaus sužeidimo) ir “Pro
perty Damage” (nuosavybės 
nuostolių) apdraudą. Jeigu 
automobiliaus savininkas ir 
vairuotojas važinės, neturės 
nelaimės, susimušimo, nesu- 
kuls kitam automobilių arba 
kitas nesukuls jam, nesužeis 
žmonių, tai jis galės važinėti, 
kaip ir iki šiol, be jokio ne
smagumo.

Bet jeigu atsitiks nelaimė, 
kurioj bus “nuosavybės nuos
toliai” didesni, kaip $25, tai 
jis turės pranešti Commission
er of Motor Vehicles ir jeigu 
bus dideli nuostoliai arba su
žeistų žmonių, tai New Yorko 
valstija, pagal šį naują įstaty
mą, atims jo automobiliaus 
pleitus ir vairuotojo leidimą, 
jeigu jis negalės pinigais ar

valstija yra kitokiu būdu užsistatyti $11,- 
daligiausia pieno pagaminanti 000 
valstija ir tuo pačiu kartu dau
giausia badaujanti dėl stokos 
pieno valstija. Mat, yra susi
darę stiprūs perkupčių orga
nai, kurie sudaro dirbtiną per-1 parduoti kol teismas išspręs jo 
viržių pieno, kad numušti kai
nas pieną gaminantiems far- 
meriams ir tuo pačiu kartu 
skymuoja pakelti kainas var
totojams.

Raportas užbaigtas dar lie
pos 13-tą, o nuo to laiko pie
no kainos vartotojams jau bu
vo keltos du kartus ir .dabar 
jau kvorta į namu pristatomo 
pieno kainuoja 17 centų, auk
ščiausia kaina iš buvusių per 
21 metus.

Gavęs raportą, majoras pa-Į 
reiškė, kad kainos “turėtų bū
ti numažintos po pusę cento 
per kvortą.”

Kada kainos buvo keliamos 
trečiu kartu, pereitą* spalių 
mėnesį, majoras nurodė, jog 
“pakėlimas pusės cento varto
tojam iš jų išreikalauja $495,- 
000 daugiau už pieną, sulyg 
man paduotų skaitlinių. Dar
bininkams pakėlimai kainuos 
$167,505 per mėnesį. Tad di
džiosioms pieno kompanijoms 
lieka daugiau pelno $326,495, 
kas sudaro daugiau pelno $3,- 
917,940 per metus.”

klausima.
Matote, tas naujas įstatymas 

nereikalauja kiekvieną būtinai 
turėti nuosavybės ir asmens 
“inšiuriną”, bet, jeigu nelai- Į 
mėj kas atsitiks, tai nesmagu
mo bus labai daug. Valstija 
mano, kad šio įstatymo pagal
ba bus apvalyti keliai nuo ne
atsargių važinėtojų, kurie daž
nai padaro kitiems žmonėms 
nuostolių, o kada jie nieko 
neturi, tai ir nieko nebijo.

Kaip tas įstatymas veiks po 
I naujų metų, dabar dar sunku 
numatyti. Viena yra aišku, 
kad negalima gauti apdraudos 
ant labai senų automobilių, 
kurie jau persenę. Ką darys 
su tais automobiliais? Ar jų 
savininkams duos pleitus? 
Kaip daug savininkų ims in- 
šiurinus? Kol kas sunku pasa
kyti.

Inšiurinų yra daug, kurie 
garsinasi ir ragina inšiurinti 
savo automobilių. Vieni jų yra 
registruoti, kiti ne. New Yor-

Department© telefonas yrar? 
COrtland 7-9800. Galima klau
sti platesnių informacijų.

D. M. š.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

Le VANDA
„ K\andC)ty<H-Y’

H^only by Pepsl-Cola CompanyJ^^^^^
o

GERESNIS SKONIS
Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

f
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA I

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius si 
naujausiais įtaisymais, Ketu

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

Dr. A. PETRIKĄ
.(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

L

DR. ADAM V. VVALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuve. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padčkavones Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

LORIMER RESTAURACIJA 
ANTANAS 

4Į7 LORIMER ST.
BARZDA, Savininkas

“Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Kuropiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

būsite Brook-

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

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

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

S tai 
adresas:

X ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų Valgių Jr daržovių — virtų Ir žalių.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne




