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Šunys Loja?’ 
Rašo R. Mizara

Per ilgą laiką net koktu da
rėsi skaitant oficialinius vy
riausios Vokiečių karo koman
dos pranešimus, kurie, bend- 
1 ai, užsibaigdavo: “Viskas ei
na pagal planą...”

Matyt, vokiečiai pagal pla
ną šiuo metu bėga, kaip pa
dūkę, Ukrainoje. O raudonar
miečiai, veikią “be plano”, 
juos kiek drūti vejasi.

Iš tikrųjų, yra taip: Vokie
čiai galėjo kariauti pagal pla
ną su tais kraštais, kurie jiems

KRISLAI
“Viskas Pagal Planą!... 
Vilniaus Ghetto.
Jonas Burba Pirmoje 

Vietoje.
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ja; kur kariuomenės viršūnė
se buvo pilna išdavikų, tokių, 
kaip Petain, Darlan ir kiti.

Bet ten, kur šalis stipri, ku
ri kariauja, kur vyriausybės ir 
kariuomenės viršūnėse nėra iš
davikų, Hitlerio “planas” pa
silieka beprasmis.

Sovietai Sumuša Vokiečius 
Šiauriniame, Centraliniame 
Ir Pietiniame Frontuose

NACIAI SKUNDŽIASI, KAD Uždraudžia Streikus Dėlei
RUSAI “NESUPRANT/

KADA ES/ SUMUŠTI”

Naciai Atmesti Atgal 31-ną Mylią Tūlos Srityje ir 15 Mylių 
Nuo Možaisko; Vokiečiai Pabėgo iš Taganrogo

nacių I

didės-

Unijos Pripažinimo; Reika 
Jauja Suregistruot Unijas

Lenkų leidžiamas biuletinas 
Poland Fights praneša, kad 
Vilniuje naciai įsteigė ghetto' 
(itališkas pavadinimas tos 
miesto dalies, kurioje yra at-j 
skirti žydai gyventojai). Jin 
suvarė daugiau kaip 100,000 
žydų. Ghetto aptvertas spyg
liuotomis vielomis.

Pastatyti aplink Vilniaus 
ghetto sargybiniai, kuriems 
įsakyta šauti kiekvieną žydą, 
bandantį išeiti iš ghetto be lei
dimo, ir kiekvieną “ariją,” 
kuris bandytų be leidimo įeiti 
į ghetto.

Be to, naciai pasigrobė vi
są žydų nuosavybę ir pinigus. 
Jiems paliko tik skarmalus!

New Yorke girdėtas Vo
kietijos radijas gruod. 3 d. 
skundėsi, jog “rusai nesu
pranta, kada jie būna su
mušti,” ir tas rusų “nesu-

Eondon, gruod. 4. — So- faktinai sunaikino jau ke- pratimas” sudaro didelį 
vietų pranešimai jodo, kad turias nacių divizijas pieti- keblumą vokiečiu koman- 

...... t apleido Ta- niame fronte, tai 60,000 ka- dai. Taip buvo ir Rostove, 
sakė naciai per radiją, tei-

vokiečiai jau ;
ganrogą, 40 mylių į vakarus riuomenės ar daugiau, 
juo Rostovo, ir, vejami U 
' raudonarmiečių, toliau bėga vietai atkariavo nuo vokie-1 
linkui Mariupolio. Sovietai, čių Klin ir atmetė nacius 

31-ną mylią atgal Tūlos 
srityje; nutrenkė vokiečius 
15 mylių atgal nuo Možais
ko, kuris stovi už 57 mylių 
į vakarus nuo Maskvos.

Pats Hitleris asmeniškai j
komandavo tas vokiečių ar- tovą, tai, girdi,’ buvo “tokia 
mijas, kurios liko supliektos oro permaina, kuri pavertė 
Rostove ir dabar bėga vis mechanizuotą vokiečių ar,-

Amerika Remia Turkus 
Apsigynimo Pabūklais

Centraliniame fronte So- sindami savo “pasitrauki- cifni ni-lznvioun vnlzinJ ;y _ •__ j. _ \mą” iš to miesto:
“Ten Sovietai vis kovojo 

net tada, kai jiem negalima 
buvo toliau kovoti be visiš
ko jų sunaikinimo.”

Kita priežastis, kodėl vo
kiečiai turėję apleisti Ros-

mijos galybę visai 
džiu dalyku,” sakė 
radijas.

Be to, Sovietai su 
nėmis jėgomis atakavę vo
kiečius Rostove, sovietiniai 
partizanai nuolat puolė na
rčių pozicijas, ir pačiose vo
kiečių eilėse pasirodė sabo
tažas. Tai kitos priežastys, 
dėl kurių vokiečiai turėję

Užgina Pritarimo Streikus; Reikalauja 90 Dienų Palaukt 
ir “Atsivėdint”; CIO ir Darbo Federacija Kovoja, kad 
Senatas Atmestų Šį Sumanymą prieš Streikus ir Unijas

Washington. — Jungtinių I Uždraust masinius pikie-
— i ______’j_____ •_____ • j m i i _Valstijų kongreso atstovų 
rūmas trečiadienį 252 bal
sais prieš 136 priėmė aštrų 
sumanymų k o ngresmano

Yra Lietuvoje inteligentų, į 
kurie vedę žydų tautybės žmo
nas. Vienu tokių, laikraščiai 
sako, yra prof. Krėvė-Mickevi
čius. Jo žmona yra patalpinta 
į ghetto. Jei jis nori ją pama
tyti, turi gauti okupantų laidi- 
mą.

Tokią kultūrą ir laisvę Lie
tuvos žmonėms atnešė barba
riškas hitlerizmas!

Yra ir pas lietuvius žmonių, 
persigėrusių anti - semitizmu. 
—Anti-semitizmas — pirmasis 
hitlerizmo “teorijos”* dėsnis. 
Tasai žmogus, kuris yra anti
semitas, tuo būdu, negali skai
tytis demokratijos šalininku. 
Neigi jis gali skaitytis kultū
rišku žmogumi.

Kaipo tokis, jis negali būti 
darbininkiškame judėjime.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas viešai pas
kelbė, kad Amerika remia 
Turkiją reikmenimis iš 
Lease-Lend (paskolų) fon
do, nes “Turkijos gynimas 
yra labai svarbus Jungtinių 
Valstijų apsigynimui.”

Slaptai ir aplinkiniais ke
liais Amerika jau nuo ge
gužės mėnesio siunčia Tur
kijai apsigynimo pabūklus. 
Tuomi nori sustiprint Tur
kijos valdžią, kad nepasi
duotų spaudimui iš Hitle
rio pusės.

Naciai buvo paveikę Tur
kiją tiek, kad šiemet birže
lio mėnesį turkų valdžia pa
sirašė draugiškumo ir pre
kybos sutartį su Vokietija.

O Turkija jau nuo 1939 
m. pavasario turėjo san
tarvės sutartį su Anglija ir 
Francija, nors turkai iki 
šiol laikosi nuošaliai nuo 
karo.

Amerika jau yra nusiun
tus Turkijai didžiųjų ka- ną asmenį už organizavimą 
nuolių, įvairios amunicijos partijos nuversti dabartinę 
ir trokų. Bulgarijos valdžią.

toliau į vakarus, kaip tei
gia anglų dienraštis Lon
dono “Daily Mirror.”

Sovietai atkariavo eilę 
naujų pozicijų šiauriniame 
Leningrado fronte.

Tik Volokolamsko srityje, 
centrai, fronte, jie aplei
do kelis kaimus, pasitrauk
dami į tinkamesnes pozici
jas.

FAŠISTAI SUĖMĘ STAM
BŲ SOVIETINĮ LAI V J
Berlin. — 

bia, kad jie 
transportinį 
“Staliną” su

Vokiečiai skel- 
suėmę stambų 
Sovietų laivą 
6,000 kareivių 

jame. Sako, jog pirm to lai
vas buvo sužeistas mina 
Suomijos Įlankoje. Laivas 
esąs 12,000 tonų.

Sofia, Bulgarija. — Karo 
teismas nusmerkė mirt vie-

pasitraukt iš Rostovo, kaip Howard Smitho prieš strėi- 
aiškino nacių radijas. . kus darbuose tarnaujan-

Pagaliaus, “Sovietų Rusi- šiuose šalies gynimui. Už tą 
ja dar turi 15 tūkstančių 'sumanymą balsavo 123 re- 
orlaivių, ir tų orlaivių vei- ('pUblikonai ir didžiuma de- 
kimas dabar jau juntamas,” mokratų; o tarp pastarųjų 
pripažino vokiečių radijas, buvo daugiausia atžagarei- 
dėstydamas, kodėl . naciai |Vių pietinių valstijų. Šį 
turėjo “pasitraukt” iš Ros-^ilių prieš streikus ir už 
t°vo- unijų suvaržymą karštai

aiškino nacių radijas.

tovo.

NACIAI PRADĖJO OFENSY- 
VĄ CHARKOVO SRITYJE
London, gruod. 4. — Vo

kiečiai pradėjo smarkią 
ofensyvą prieš Sovietus nuo 
Charkovo, esančio už 250 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Rostovo. Tuomi naciai sten
giasi atitraukt sovietines 
jėgas iš Taganrogo-Mariu- 
polio fronto, kur kazokai ir 
kiti raudonarmiečiai vejasi 
bėgančius hitlerininkus vis 
toliau ir toliau į vakarus.

BELGŲ PROFESORIŲ SĖDĖ
JIMO STREIKAS

Berlin. — Kad vokiečių 
vyriausybė paskyrė kelis 
sau palankius profesorius, 
todėl belgai profesoriai 
Brusselio Univeršiteto su
streikavo sėdėjimu, ir už
darė pamokas tame univer
sitete.

Naciai, šiurkščiai grūmo
dami, įsakė tuojaus atida
ryt universitetą ir liautis 
streikavus.

Washington. — Nėra jokio Helsinki, Suomių koman- 
žingsnio pirmyn derybose dė- da skelbia, kad Sovietai iš- 
lei susitaikymo tarp Japonijos kraustą savo jėgas iŠ Han- 
ir Amerikos. goe pusiausalio,

“Tiesa”, LDS organas, pra
neša apie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo vajaus eigą:

“Pirmoje vajaus vietoje sto
vi sekamos kuopos: 62, So. 
Boston, su 33 naujais nariais; 
76, Chicago, 31 n. n.; 53, Chi
cago, 30 n. n.; 6, Binghamton, 
N. Y., 29 n. n.; 21, Detroit, 
24 n. n.

“J. Burba jau toli paliko 
visus kitus vajininkus. Jis jau 
turi 33 naujus narius. Po jo 
seka Navalinskienė ir Pstlevi- 
čienė, kurios turi po 18 nau
jų narių.”

Arti pusantro šimto LDS 
kuopų jau yra gavusių šiame 
vajuje naujų narių. Nemažas 
skaičius kuopų tegavo tik po 
2 arba po vieną narį. O dar 
gera dalis kuopų nėra gavu
sių nei vieno nario šiame va
juje!

Sumišime Bėgdami Vokiečiai 
Palieka Savo Pabūklus

Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai 
2745 
1938 
1607 
1494 
1325 
1229 

.1126

Sovietų Oficialiai Pranešimai

tavimus ir užgint “bet ko
kiam asmeniui tėmyt ar 
prisiartint prie namo, kur 
gyvena žmonės norintieji 
dirbti” (streiklaužiai).

Užgint pikietuot daugiau 
kaip dviem darbininkam, ir 
tai tik iš tos pačios darba
vietės.

Uždraust būti unijos vir
šininkais komunistam, na
cių Bundo nariam ir buvu- 
siem nuteistiem kriminalis- 

rėmė ypač tie~republikonai, tam (bet šis punktas tikru- 
kurie reikalauja, kad Ame-Jioj atkreiptas prieš komu

nistinius unijų veikėjus, o 
naciai ir kriminalistai tik 
dėl visa ko pridurti).

Darbo unijos turi užsire- 
gistruot valdiškoje Nacio- 
nalėje Darbo Santikių Ko
misijoje, paduodant sąrašą 
savo viršininkų ir narių, 
įstojimo mokesčius, regulia- 

PUNKTAI res duokles, specialius mo
kesčius ir visokias unijos 
įplaukas ir išlaidas.

Užgint vienai unijai strei
kuot prieš kitą.

Už peržengimą bile punk
to tokio įstatymo baust uni
jų viršininkus iki $5,000 pi
niginiai ar iki dviejų metų 
kalėjimo.

Jeigu valdiškos komisijos 
negalėtų sutaikyt darbinin
kų su samdytojais ir įvyktų 
streikas svarbiame apsigy
nimui darbe, tai valdžia ga
li užimt tokią darbavietę ir 
varyt darbą pirmyn, be^ 
darbavietė ir tuo laiku vis- 
tiek priklausys jos savinin
kams ir bus sugrąžinta į iu

kus darbuose tarnaujan-

rika nesikištų į karą prieš 
Hitlerį.

CIO - ir Amerikos Darbo 
Federacįjos vadai pareiškė, 
kad jie visoms pastangomis 
kovos, idant senatas atmes
tų šį sumanymą prieš dar
bininkus. Dabar jį svarsto 
senatorių komisija.
PAMATINIAI
BILIAUS PRIEŠ STREI

KUS IR UNIJAS
Pamatiniai punktai kong- 

resmanų priimto Smitho 
biliaus prieš streikus yra 
sekami:

Jei norima streikuot, dar
bininkai turi tuojau pranešt 
valdiškai taikytojų komisi
jai ir laukt 90 dienų, kaipo 
“atsivėdinimo” laikotarpį. 
Bet streikas būtų neleisti
nas kitaip, kaip tik po slap
tų balsavimų pravestų val
diškoje priežiūroje, ir jeigu 
dauguma darbininkų pasi
sakytų už streiką.

Po tokio įstatymo išleidi
mo, būtų visai uždrausta 
streikuot už unijos pripaži- rankas taip greit, kaip tik 
nimą. pasirodys galima.

LDS sekretorius Jonas Siur- 
ba šiomis dienomis grįžo iš vi- 
durvakarinių valstijų. Jis ten 
turėjo eilę pasitarimų su LDS 
veikėjais. Sako, kad LDS na- 
riai-veikėjai pasižadėjo smar
kiau darbuotis.

žymus LDS veikėjas (buvęs 
. pirmasis LDS vice-preziden- 

tas) S. K. Mazan (Mažans- 
kas) pasirįžo daugiau veikti 
Clevelande.

šiuo metu, kai darbai pa
gerėjo, žmonės daugiau uždir- 

daugiau turi pinigų, tai 
labai svarbu traukti nau- 
žmones į Lietuvių Darbi-

(Tąsa 7-me pusi.)

ba, 
yra 
jus

Maskva, gruodi 3. — šiąnakt Sovietai išleido sekamą 
pranešimą:

Gruod. 3 d. mūšiai buvo tęsiami visais frontais.
Mes nukirtome žemyn 58 priešo orlaivius. Sovietai pra

rado 17 orlaivių.
Gruod. 2 d. mūsų lėktuvai sudaužė bei išmušė iš veiki

mo 154 priešo tankus ir sunaikino 1,114 auto-trokų su 
pėstininkais ir reikmenimis, 50 lauko kanuolių ir prieš
lėktuvinių patrankų, ir 50 trokų su žibalu ir išvaikė daug 
priešo pėstininkų.

Priešas darė vietines kontr-atakas, bandydamas su
laikyt mūsų kariuomenės žygiavimą pirmyn, bet visi 
tie jo bandymai suklupo. t

Kaip vakar, taip ir šiandien mūsų kariuomenės dalys 
pietiniame fronte vis vejasi priešą, kuris bėga atgal be
tvarkėje.

Mūsų kariuomenės vienetai daro smarkų spaudimą ir 
tokiu būdu neleidžia priešui įsitvirtint. Mūsų kariuome
nė daužo užpakalines priešo eiles ir jo jėgas, mėginančias 
apsaugot bėgančius vokiečius.

Ant kiekvienos kryžkelės vokiečiai stato stulpus su 
iškaba “Į Mariupolį.” Priešas nepajėgia pasiimt savo į- 
rengimus. Palikdamas savo pabūklus ir įrengimus, jis 
stengiasi visus juos sudeginti. Palei visus kelius dega 
priešo tankai, trokai ir vežimai.

Vakar vakare įvyko kruvinos kautynės Taganrogo 
priemiesčiuose. Mūsų kariuomenė atvadavo 40 miestelių 
ir kaimų nuo vokiečių.

(Tąsa 7-me puslapyje) • '

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

P. Beeis, Great Neck............................................
[ S. Kuzmickas, Shenandoah ........... ...................

1 ALDLD 20 kp., Moterų Skyrius Binghamton ..
J. Venskevičius, Cambridge .............
ALDLD 136 kp., Kearny - Harrison .
J. Kuraitis, Brooklyn ........................
J. Matačiunas, Paterson.................. .
P. Žirgulis, Rochester .. ......................
J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell .....
John Rudmanas, New Haven...........
M. Urba, Easton ................................
G. Shimaitis, Montello .................... .
J. Ramanauskas, Minersville ...........
Detroit Vajininkai....... .....................
P. Šlekaitis, Scranton........................
P. Šlajus, Chester......... ....................
M. Bendinskas, Summerlee....... .
A. Žemaitis, Baltimore......................
A. Balčiūnas, Brooklyn ........... .
A. Valinčius, Pittston ....... ..............
A. Dambrauskas, Haverhill...............
J. Simutis, Nashua .........................
J. Mockaitis, Bridgeport..................
F. Abekas, Chicago........... ................
V. Jokimas, New Britain........... ;..
P. Buknys, Brooklyn............. .......... . •
J. Grybas, Norwood...................... .

(Tąsa 7-me puslapyje)
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768
713

682
656

617
517
446
442
436
435
418
408
404
355
350
336
254
228
221
221
212
204
203
198
185
181
168
166

Jugoslavijoj Atsidarė 
‘Trečias Frontas”
Cairo, Egiptas. — Esami 

šičia Jugoslavų valdžios ats
tovai praneša., kad trys vo
kiečių divizijos su tankais 
pradėjo ofensyvos karą 
prieš sukilėlius vidurinėje 
Serbijoje, Jugoslavijos da
lyje. Jugoslavai iš partiza
nų yra susioganizavę į ar
miją, komanduojama ge
nerolo Drajos Michailovičo.

Svarbiausioje šio “trečio 
fronto” dalyje jugoslavai 
sėkmingai atremia nacius, 
bet į pietus nuo Uzices vo
kiečių tankai privertė ju
goslavus pasitraukt atgal.

Dabartiniai Sovietų pasi
sekimai prieš vokiečius dar 
labiau išjudino jugoslavus 
kovon prieš nacius ir ita
lus.

Kuibišev. — Sovietai atka
riavo eilę pozicijų nuo vokie
čių Sevastopolio fronte, Krime.

Svarbios Prakalbos 
South Bostone

Gruodžio 7 d., vakare, So 
Bostono Municipalinėje sa^ 
leje įvyks labai svarbior 
prakalbos. Kalbės du profe
soriai — William E. Hock
ing ir Michael Karpovich— 
angliškai, o “Laisvės” re
daktorius Rojus Mizara -r 
lietuviškai.

Visi South Bostono apy- 
linkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

BAISI EKSPLOZIJA NA
CIŲ AMUNICIJOS JU

GOSLAVIJOJE

Berne, Šveic. gruod. 4. — 
“Kažin kas” susprogdino 
vokiečių amunicijos sandė
lį Uziceje, Jugoslavijoje. Sa
koma, kad eksplozija už
mušus 1,500 žmonių.

ORAS. — šį penktadienį šil-. 
toka, dalinai apsiniaukę.
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Naciai ir fašistai jau seniai sulaužė vi
sokius tarptautinius susitarimus. Jiems 
viskas leistina. Jie kitų šalių vėliavas 
naudoją apgavimui. Jie Raudonojo Kry
žiaus ženklą iškelia ant savo štabo, ka- 
nuolių ir tankų sukuopimo. Jiems nėra 
tokios niekšystės, prieš kurią jie susi
laikytų.

Taip, karas baisiai žiaurus. Bet kas 
lieka daryti Sovietų Sąjungos žmonėms, 
Anglijos ir Jungtinių Valstijų valdžioms 
ir žmonėms? Ką, gal iškelti rankas ir 
naciams pasiduoti? Ne! Pasidavimas ne
išgelbėtų. Naciai ir fašistai išteriotų mi- 
lionus žmonių. Jie panaikintų visus kul
tūros ir progreso atsiekimus. Jie įvestų 
tokį baisų barbarizmą, kokio žmonijos 
istorijoj dar nebuvo. Jie išnaikintų kitas 
tautas ir tauteles. Todėl, vienas kelias 
belieka — kova prieš hitlerizmą iki jo 
sunaikinimo!

Didvyrės Rusų Mote 
rys Didžiajame Prieš- 

naciškame Kare

Už Žiaurumą ir Karą Kaltas 
Hitlerizmas

Visi karai buvo žiaurūs, bet šis dar 
žiauresnis. Vokietijos naciai, Italijos fa
šistai ir jų talkininkai pasišovė pavergti 
visą pasaulį ir valdyti. Vokietijos fašis
tų mokinimas sako, kad tik jie yra ge
riausi žmonės, kad jie verti tinkamai gy
venti, o visos kitos tautos, tai tik “mėš
las.” Tai tokis begėdiškas, nachališkas 
nusistatymas, kokio iki šiol joki barbarai 
dar nesugalvojo!

Ir iš tokio nacių nusistatymo išplaukia 
baisus karo žiaurumas. Jie užimtuose 
kraštuose, jų tarpe ir Lietuvoj, į gyven
tojus žiūri ne kaipo į žmones, bet kaipo 
į darbo galvijus. Jie žagina moteris vy
rų akyse; jie išgėdina jaunas mergąites 
prieš motinų ir tėvų akis! Jie tūkstan
čiais ir dešimtimis tūkstančių šaudo ir 
karia pavergtų kraštų žmones! Lenkijoj 
naciai nužudė jau apie 3,500,000 žmonių! 
Jugoslavijoj, kurią pavergė šių metų pa
vasarį, jau išteriojo per 350,000 žmonių!* 
Tūkstančiai nužudyta Graikijoj, Lietu-, 
voj, Belgijoj ir kituose pavergtuose kraš
tuose! Hitlerininkai nesusilaiko prieš jo
kį žiaurumą, prieš bent kokį nachališku- 
mą. < ;

Lietuvoj jie įsakė žmonėms pristatyti 
visą pieną į pieno punktus. Tavo vaiku
tis gali badauti, verkti, mirti, bet motina 
neturi teisės jam duoti pieno, nes jeigu 
ji duos, tai bus nubausta. Ji turi visą 
pieną perduoti į pieno centrą, o tada jei
gu naciai matys reikalą, tai duos, o jeigu 
ne, tai ne!

Tas patsai yra su mėsa. Lietuvos vals
tietis, kaip ir kitų pavergtų kraštų, netu
ri teisės papjauti galviją ar paršelį. Jis 
turi tą pristatyti į tam tikrą, centrą, kur 
naciai papjaus, mėsą pasiims, o jam duos 
gal žarnų, gal kitų atliekanų.

Taip yra ir kitais klausimais. Iki Nau
jų Metų Lietuva turi duoti Vokietijos 
naciams 250,000 tonų bulvių; 150,000 to
nų javų, 14,000 tonų sviesto ir daug kitų 
dalykų. Jeigu ji negalės tą duoti, tai pa
tys naciai pasiims — viską atims! Jie 
atims nuo valstiečių* paskutinį paršą, 
paskutinę vištą, paskutinius kailinius, 
bet jie turi gauti tą, ko nori.

Vokiečiai budeliškai kankina suimtus į 
nelaisvę raudonarmiečius ir kitus kovo
tojus už žmonijos laisvę. Jie išbado dau
geliui belaisvių akis, nupjausto ausis, lū
pas, liežuvius! Jie žudo juos vien todėl, 
kad tie atsisako būti savo tėvynės, savo 
brolių, giminių, žmonių išdavikais.

Naciai atima nuo valstiečių paskutinį 
svarą javų, nes jie nepaiso, kad kitų tau
tų žmonės badu išmirs. Naciai ir fašistai 
pasiryžo valdyti pasaulį, išterioti, išžu
dyti jiems nepaklusnius, o tuos, kurie nu
lenks galvą, tai padaryti amžinais ver
gais. To atsiekimui naciai ir fašistai 
šimtus ir tūkstančius žmonių šaudo be 
jokio ištyrimo ir teismo! Sušaudytus pa
lieka ištisas dienas gulėti ten, kur su
šaudė, pakartus kaboti ten, kur pakorė, 
kad kitus žmones įbauginus.

Žmonijos istorija dar 'nematė tokių 
žiaurumų, tokio barbarizmo, kokiu per- 
sigėrę naciai, fašistai ir jų talkininkai. 
Pas juos nebeliko jokio žmoniškumo. Jų 
komandieriai įsako šaudyti Sovietų mo
teris, senelius, vaikus, kad įrodžius, jog 
vokiečiai pasiryžę, prieš nieką nesusilai
ko, viską gali atlikti. Jų komandieriai 
įsako, kad kareiviai neturi turėti žmo
niškumo jausmų, širdies, bent kokios pa

garbos. Jie pasivėlina sau viską daryti, 
kad kitus pavergti, kad jie galėtų vieš
patauti.

Todėl šis karas yra baisiai žiaurus.

Vajus už $3,000,000 Sovietams
Russian War Relief, Inc., Komitetas, 

kuris rūpinasi teikti Sovietų Sąjungai 
medikalę ir kitokią pagalbą, kurio cent
ras yra New Yorke, paskelbė kampaniją 
už sukėlimą $3,000,000 aukomis tam tiks
lui.

Organizacijos pirmininkas Edward C. 
Carter; kasininkas — Pierre Jay ir di
rektorių vedėjas Allen Ward well išleido 
atsišaukimą į visus geraširdžius žmones, 
į visus, kuriems brangi laisvė ir žmoniš
kumas, aukoti Sovietų Sąjungos medika- 
lei pagalbai. Aukos bus priimamos ne 
vien pinigais, bet ir medikaliais instru
mentais, kaip tai: operacijų įrankiais, 
X-ray mašinomis, mezginiais, naujais 
drabužiais ir kitais reikalingais daly
kais.

Komitetas organizuotas jau du mėne
siai atgal, bet galutinai didelei kampani
jai tik dabar galėjo prisirengti. Iki šiol 
jis jau gavo $358,000 aukų iš 43 valstijų. 
Jo skyriai ir kalbiniai komitetai, jų tar
pe ir Lietuvių Komitetas Pagalbai So
vietų Sąjungos, jau susiorganizavo. Ku
nigas Henry Sloane Coffin sako, kad ko
mitetų žmonės veik visus darbus atlie
ka liuosnoriškai, be atlyginimo, kur tik 
tas galima padaryti.

Komitetas organizuoja po visą šalį tri
jų dienų aukų rinkliavas gatvėse? Rink
liavos prasidės su gruodžio 18 diena. 
Vien New Yorke reikia bent 5,000 aukų 
rinkėjų. New Yorko mieste mano rink
liavas turėti per šešias dienas.

Komitetas jau pasiuntė du laivus su 
reikalingiausiomis gyduolėmis ir medi
kaliais instrumentais į Sovietų Sąjungą. 
Trečias laivas ruošiamas. International 
Workers Order, pašalpos draugija, auka
vo $35,000; Kailiasiuvių Unijos nariai 
sukėlė $50,000 aukų. Madison Square 
Garden, New Yorke, prakalbos davė pel
no ir aukų $175,000.

Eilėj miestų ruošiama dideli parengi
mai* tam tikslui. Operacijų įrankių So
vietams jau pasiųsta įrengimui 10 kam
barių. Sovietai prašo greitai prisiųsti 
500,000 roliukų “adhesive” pleisterių. 
Mezgėjų būreliai jau sudaro 2,800 ypatų, 
kurios numezgė ir įteikė komitetui 3,600 
svederių ir daug kitų dalykų. Mes ragi
name lietuvius visur stoti energingai tan 
darban, aukų rinkime gatvėse ir tarp 
žmonių parengimuose, moteris imtis 
mezgimo darbo ir teikti visokią pagalbą 
Sovietų Sąjungai, jos kovoj prieš barba
rišką hitlerizmą.

Jie Bijo Hitlerio Pralaimėjimo
Socialistų vadas Norman Thomas vis 

dažniau praveda tą mintį, kad būtų “blo
gai,” jeigu Hitleris karą pralaimėtų. Jis 
ir jo pasekėjai baugina žmones komu
nizmu ir sovietizmu, šios politikos prisi
laiko hitleriški elementai, Charles Lind
bergh, America First Komitetas ir pa
našūs. Jos prisilaiko ir tie lietuviški re
daktoriai, kurie talpina savo laikraščiuo
se hitlerišką propagandą ir bjauriojimus 
prieš Sovietij Sąjungą.

Dabar Jungtinėse Valstijose jie atvi
rai negali pasisakyti už Hitlerį, už na
cių laimėjimą. Jie negali atsistoti ant 
kiekvieno kampo ir šaukti prieš Angliją, 
Sovietų Sąjungą ir Ameriką. Jie žino, 
kad mūsų šalies: liaudis neapkenčia hit- 
lerizmo ir remia Roosevelto politiką. 
Tat jie baugina mažiau politiniai susi
pratusius žmones komunizmu ir sovie
tizmu. Tais pačiais sumetimais lietu
viški prohitleriški laikraščiai spausdina 
melus apie buvusią tarybinę tvarką Lie
tuvoj. Jų visų tikslas yra padėti hitle- 
rizmui, silpninti pagalbą Sovietų Sąjun-

(Šis straipsnelis paimtas iš 
kanadiškio “Montreal

Daily Star”)
Pirma rusų didvyre šia

me kare buvo skalbėja, Ma
rė Utkina. Kuomet du prie
šo batalijonai užpuolė mažą 
sargų būrį ant Suomijos 
sienos, ji paėmė šautuvą ir 
kovojo šalę vyrų per keletą 
valandų, rašo Gordon Vil
liers viename britų žurna
le.

Kuomet būrys buvo ap
suptas, ji apsiėmė pralysti 
pro priešo linijas ir atvesti 
pagalbą iš kitos stovyklos. 

Rusų moterys kovoja ša
lę vyrų ore, ant žemės ir 
ant jūrų. Kur tik tarnauja 
vyrai dėl apgynimo savo 
krašto, ten yra ir moterų.

Tai lygi draugystė; ji 
ima lygią dalį atsakomybės, 
gauna tokį pat užmokestį, 
nereikalauja privilegijų. Ji čioti, kurios---lanke kazokų 

nusvilin- mokyklas, išmoko šauti bi
le kokioj padėtyj esant, ant 
arklio ar po bėgančiu ark
liu, išsilavino vartoti kar
dą ir grūmėsi su narsiau
siais ir gabiausiais raiteliais 
pasaulyje.

Kaukazo kazokų mergi
na, pulkininko Jurlovo duk
tė, pergyveno tiesiog neti
kėtus nuotykius 1914-18 
metų kare. Pasivadinusi 
Mare Kalesnikova, ji įstojo 
į Kubanio kazokų trečią 
Ekaterinodoro pulką būda
ma 14 metų amžiaus ir bu
vo pirmoji savanorė saužu- 
diškam užpuolimui ant 
svarbaus tilto, kad išsprog
dinti jį, Ervino ir Araks 
upės sektoriuose.

Baisi granatų ugnis par
mušė ją ant žemės. Ji bu
vo sužeista ir vos nepražu
dė kojos, bet išsilaikė ir bu
vo apdovanota Švento Jur
gio Kryžiumi. Ambulanso 
vežime būdama ji pasakojo: 
“Aš pradėjau šaukti savo; 
slaugę, kuri apraišiodavo 
mažus mano įsidrėskimus.”

Iš ligoninės ji sugrįžo į 
frontą ir vieną vakarą su 
savo draugais išvyko atneš
ti vandens iš upės. Kurdai 
juos, užpuolė ir suėmė ne

stovi avangarde “ 
tos žemės” būrių, dirbančių 
su paskutinės minutės des- 
peratiškumu, kad sudeginti 
pastatus, krautuves, javus 
taip, kad vokiečiams liktų 
tiktai dykuma dėl pražuvi
mo.

Ši Rusijos, amazonių mo
bilizacija nėra naujas da
lykas. Kerenskis buvo su
daręs moterų batalijoną, 
kad sulaikyti vokiečių gau
jas pereito karo metu.

Šeši metai atgal buvo 
pranešta, kad 15,000,000 
cheminio ir orinio apsigy
nimo organizacijos narių 
tarpe buvo .ne. mažiau kaip 
penkta dalis moterų,. kurios 
pašventusios visą savo ener
giją techniškom operacijom 
ir tyrinėjimui.

Moterys lakūnės ir para- 
šiutistės gali (būti skaitomos 
tūkstančiais. Nekurios iš 
jų buvo civilinio skraidy
mo, o kitos militarinėse mo
kyklose, kur su jomis buvo 
elgiamasi kaip su vyrais. 
Tuo klausimu 
vienas Sovietų 
Londone buvo užklaustas: 
“Ar jūs turite militarines 
oriai vyno akademijas dėl 
moterų?” “Mums jos nerei
kalingos,” atsakė jis, “nes 
Rusijoj vyrai ir moterys 
yra lygūs. Abieji turi tas 
pačias progas.”

Šis karas suteikė mote
rims didžiausią progą, nes 
jos buvo pašauktos ginti

kalbantis, 
atstovas

nuo nedoros agresijos savo 
namus, žemę, viską, ką jos 
brangina. Sakoma, kad Ru
sijoj dabar yra devynios 
moterys generolai, trys iš 
jų orlaivyne, visos trys pir
mos rūšies lakūnės. Keletą 
savaičių atgal viena 27 me
tų amžiaus moteris lakūnė 
gyrėsi numušus 11 vokiečių 
orlaivių.

Ar gali istorija duoti nar
sesnį žygį, negu tos moters 
rusų kovos orlaivyje, mu- 
šančios, žemyn hunų Luft
waffe peštukus, kurie sėjo 
mirtį ir nakinimą ant Var
šuvos, Roterdamo ir Londo
no?

Yra daug šaunių moterų 
raitelių tarp Kubanio ir Do
no kazokų ir kitų kavaleri
jos pulkų — moterų, kurios 
išmoko jodinėti taip /grei
tai, kaip\tik pradėjpVvaikš-

“Pasakok jiems bile ko
kią pasaką, o aš išversiu 
jiems,” prašnibždėjo jos 
draugas. “Kurdas duos bi
le ką už gerą pasaką. Jei
gu jie pamėgs mus, jie nu
gabens mus pas savo virši
ninką. Kitaip, tai mes pra
žuvę.”

Tokiu būdu Marė kalbėjo 
ir kalbėjo, o kurdams taip 

_ / 
nepastebėjo, kad ji 
juos linkui kazokų linijų.1 B. F. 
Staiga pasigirdo: 
Atiduokit ginklus.” Kurdai 
buvo perdaug nustebinti, 
kad susivokus priešintis, o 
Marė iššoko pirmyn ir su
šuko: “štai dėl jūsų keletas 
kurdų.” Po to žygio jinai 
buvo žinoma, kaip mergi
na kuri viena suėmė 
varė 40 kurdų.

Laike Didžiojo 
gaikščio Nikalojaus 
linkui Erzerumo, 
ika 

"’šalusius kūnus sniege, ba
daujančius vaikučius.

Granata veik palaidojo ją. 
Ji buvo iškasta ir nugaben
ta į ligoninę. “Slaugė,” pa
reiškė ji, “atnešė man per
siškų alyvų, kurios priver
tė mane verkti, kadangi jos 
priminė man namus...” 

Granatų sukrėsta Marė 
matė visus baisumus įvyku
sios revoliucijos Baku mies
te. Ji buvo ištremta į Oms
ką, įmesta į kalėjimą Kaza- 
niuje. Iki ji sulaukė 19 me
tų, ji buvo mačius jau vi
sus karo baisumus ir tragiš
kas jo pasekmes.

Tokios tai yra rusų mote
rys šiandien. Ir jos visos 
savanorės.

SLA Nariai!
Nominuokite Šiuos Kandi
datus j SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams

Jie apvalys SLA ir jo or
ganą “Tėvynę” nuo prona- 
ciškos smetoninės politikos 

1 ir sutvarkys SLA finansinį
patiko, 4kad jie tamsoje nei1 stovį, kad nereikėtų nariam 

veda1 mokestis kelti.
Kubilius, 188 

Boston, Mass., ant pre
zidento.

L. Kavaliauskaitė, 152 kp., 
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. JatuI, 25 kp., Stough
ton, Mass., ir

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

Dr. Johanna Baltrušaitiene, 
40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

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

SLA Narių Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook-

“Stoii

ir at-

Kurii- 
žygio 

ji matė 
visame baisume — su-

ANGLAI NUSKANDINO ITA
LŲ NAIKINTUVĄ IR DU 

TRANSPORTO LAIVU
London. — Anglų šar

vuotlaivis “Aurora” Vidur
žemio Jūroje nuskandino 
Italijos laivą “Adriatico,”

kp.,

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Ar komunistai 
pasiūlymą, kuris 
nai girdisi per 
spaudoje, jog po 
kietijos žmonės
bausti už jų rėmimą Hitle
rio arba nesukilimą prieš

stoja už 
labai daž- 
radiją ir 
karo Vo- 

būtų nu-

1,976 tonų, kuris gabeno ka-' Helerį ? 
nuoles ir amuniciją f ašis-'Atsakymas: 
tam į Libiją. Toliau tas! 
anglų šarvuotlaivis nu
gramzdino žibalinį italų lai
vą “Mantovani,” kuris vežė 
apie 10'000 tonų gazolino 
ir tepalų į Libiją. Paskui 
anglų šarvuotlaivis užklupo 
ir nuskandino karinį Itali
jos laivą naikintuvą, kuris 

I bandė apgint du anuos ita-

I Komunistai tokiam pasiū
lymui griežtai priešingi. 
Grūmojimas Vbkiet. žmo
nėms 'bausme po karo yra 
didžiausia klaida. Goebbels, 
kaipo nacių propagandos 
biuro galva, kaip tik gąs
dina Vokietijos žmones 
kančiomis po * karo, jeigu 

i Hitleris šitą karą pralaimė-ii oaviuc ne-, t Hitleris šita karą pralaime-
laisvėn, bet kuomet vadasnaivus. ... 'tu O tnkiną nrnna.■ 1 Pats anglų šarvuotlaivis tų' ,u tlKs.V,s t0K10S Pr0Pa:

ir visi jo jūreiviai išliko vi-. f?*?1?0®.. al®^us- suvieny i 
siškai sveiki. | Vokietijos žmones uz vedi-

jmą karo pries visą žmoni
ja-

Ir tie žmonės, Amerikoje, 
ir Anglijoje, kurie užsiima 
'gąsdinimu Vokietijos žmo
nių po karo, labai puikiai 
pasitarnauja Hitleriui. Jie 
išgąsdina silpnesnius ele
mentus ir nustumia juos į 
nacių abazą.

Šiuo laiku teisinga propa
ganda yra ta, kuri užtikri
na Vokietijos žmonėms, kad 
po karo su jais bus elgia
masi nuoširdžiai ir demo
kratiškai. Tokio nusistaty
mo linkui Vokietijos žmo
nių laikosi Sovietų Sąjun-

sužinojo, kad mažasis kazo
kas yra mergina ir sužeis
tas Švento Jurgio Kavalie
rius, jis panorėjo sužinoti 
apie ją ir apie užpuolimą 
ant Araks tilto.

Kon&^uemoKiatas is Ccsorgia val
stijos), įnešęs kongresam anti-streikinį bilių, prieš kurį 
kovoja ADF ir CIO.

gai, o tai reiškia silpninti antihitleriškas 
jėgas.

Kas šiandien kenkia Sovietų Sąjungos 
pagalbai, ką$, talpina hitlerišką propa-

Hitleriečiai Švelnina Sa
vo Smūgį Rostove

Berlin. — Nacių valdžios 
atstovai nepripažįsta, jog 
Sovietai pssiekč Taganro- 
gą, 40 mylių į vakarus nuo 
Rostovo.

Kad Raudonoji Armija 
atkariavo Rostovą nuo vo
kiečių, tatai naciai irgi va
dina “menku dalyku, tiktai 
vienu prietikiu.”

Bet kada vok. lapkr. 22 
d. buvo užėmę Rostovą, 
jų komanda paskelbė, jogi 
tas miestas turi “ypatingai 
didelės svarbos” tolesniems Reikia nepamiršti, kad 
veiksmams prieš Sovietus. Vokietijos žmonių dauguma 
Nacių valdininkai tada sa- yra Hitlerio 
kė, kad Rostovas tai “rusų paskutiniam analyze Vokie- 
žibalo kranas ir pamatiniai tijos žmonės patys turės ap- 
svarbus punktas.” sidirbti su naciškais .barba-

Reikia nepamiršti, kad

priešai. Juk

sidirbti. su naciškais .barba
mais, kaip jie anais metais 

Washington. — Amerika apsidirbo su kaizeriu ir jo 
duos Chinijai iki 14,000 tro- §aika. Vokietijos žmones 
kų gabent jai karo reikme-i reikia skatinti prie sukilimo 
nis Burmos Keliu. 'i rknnvs nrieš Hitlerį, n np

gandą, kas baugina žmones sovietizmu 
ir komunizmu, o slepia hitlerizmo barba
rizmą, tas padeda Hitlerio razbaininkiš- 
kai saikai.

i rkoovs prieš Hitlerį, o ne 
gąsdinti juos bausmėmis po 
karo, kada Hitlerio armijos 
bus sutriuškintos.

W. Z. Foster.
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Šaldomoji Mašina — Sovietų Įrankis 
Gamini Gazoliną ir Dirbtinę Gumą

VALDŽIOS KAŠTAIS TAISYSIĄ DANTIS TIEMS, KURIE 
PALIUOSUOTI NUO ARMIJOS DĖL DANTŲ BLOGUMO

Washington. —Staiga mi
rė demokratas senatorius 
Aiva B. Adams, 66 metų 
amžiaus.

“Rusai stebėtinai puikiai 
atsilaiko prieš vokiečių ka
ro mašiną,” sako Yale Uni
versiteto fizikos profesorius 
Cecil T. Lane, “ir tas rusų 
atsparumas prieš vokiečius 
galima išaiškinti žymia da-

monėje išvystė išnaudojimą 
šaltų temperatūrų kur kas 
geriau negu vokiečiai.”

Sovietai plačiai vartoja 
“užšaldančiąją pumpą,” ku
ri labai palengvina gamint 
dirbtinę gumą (robą) ir

lim tuom, kad jie savo pra-’aukštos rūšies orlaivinį ga- 
. I žoliną iš vadinamų atmati- 

nių dujų. Tos dujos susida
ro plieno ir žibalo pramo
nėje ir visai bergždžiai iš
eitų oran, jeigu Sovietai ne
mokėtų jas sunaudoti kaipo 

] medžiagas gazolinui gamin-

"lekiančiosios
Kanuolės”

Amerikos valdžia neužil-|čių yra sulaikyti nuo tuo- 
go gal kiekvienoje vietoje 
samdys d'ntų gydytojus 
pagal sutartis, kad taisytų 
dantis tiem jauniem vyram, 
kurių ėmimas į kariuomenę 
buvo atidėtas tik todėl, kad 
jie turėjo ] 
tis. Taip buvo pranešta da- i 
bartiniam Susirinkimui Di-į 
džiojo New Yorko Dentis-' 
tų, Pennsylvania Hotelyje., 

Valdiški specialistai, da- i

jautimo ėmimo armijon tik 
dėl jų dantų blogumo; Jie 
sakė, kad tie vyrai trumpu 
laiku vėl bus pašaukti išty
rimui jų sveikatos ir patik
rinimui jų dantų; būsią žiū-. -i i 1 Iii 1111 vi X I vi V1CV11 V vA « kJ Lid CV ZJ1 VA

Tima, kaip galima būtų tuos 
----- - -4’(dalykus pataisyt, kad dau-

__ jguma įų vyrų tiktų kari- 
— - - nėms pareigoms.

___  specialistai, da-l Amerikos armijos reika- 
lyvaują suvažiavime, iškė- davimai kas liečia dantis 
lė aikštėn, kad, turbūt, 1001yra gana žemi: užtenka tu- 
tūkstančių iš 188 tūkstan- rėt tiktai 12 gerų dantų —

šešis atkandimui ir šešis 
(krūminius) k r a m tymui, 
kad jaunas vyras būtų pri
imamas kariuomenėn.

Keistas, todėl, dalykas, 
kad toks didelis skaičius ne
patenkina ir šių menkų 
dantinių reikalavimų. Dan
tys dabar šaukiamų kariuo
menėn vyrų yra blogesni, 
negu laike praeito pasauli
nio karo. Yra nurodymų, 
kad ilgas nedarbo krizis pa
kenkė ir jaunuolių dantims.

N. M.

Dirbtinė Ūkana — Naujas Išradimas 
Naikint Bradą ir Bakterijas
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Bombiniai orlaiviai šiame ti ir gumai dirbti, kaip ra- 
kare yra laikomi kaip ir le- š0 mokslinis N. Y. JournM- 
kiančiomis kanuolėmis, ir American bendradarbis Go- 
viena tokių baisiųjų skrai-’bind Behari Lai. 
dančių “kanuolių” yra nau- « . \ ,
jasis Anglijos bombanešis naudojama sal-
Short Stirling dancioji masina arba pum-iDiivi b owning. .vX,. , , . . , , . ;pa yra išrasta garsaus rūšis anglų orlaivis labai r ’ i r • i p_ i - • i i- r xv-i4. su mokslininko, profeso-smarkiai lekia, gali atlikt . n . T tz -4. i, r V & ... riaus Petro L. Kapitzkos.ilgas keliones be nusileidi- T. v . , . . 1 .. .............. .... ... Ji vnac tinka kaino irnn-mo ir nešasi iki šešių tonų į 
bombų. Jos eilėmis sudėtos 
orlaivio apačioje ant tam 
tikrų prietaisų. Atitinkamu 
rankenos patraukimu lakū
nas gali paleist, kur reikia, 
vieną bombą, kelias bombas 
vienu kartu 
jas sykiu.

Tuo būdu 
bombanešis 
sekundas padaryt priešui 
tiek nuostoliu, kaip didelė 
lauko kanuolė galėtu pada
ryt per mėnesį, šaudydama 
kasdien vidutiniai tiek, kiek 
tokia kanuolė šaudydavo 
praeitame pasauliniame ka
re. J. K.

arba ir visas

Short Stirling 
gali per kelias

Išlaidos Kariniams 
Atradimams

vy-Jungtinių Valstijų 
riausvbė nėr vienus metus 
išleido 10 milionu dolerių 
kariniams t v rinėjimams, 
jieškoH reikalingu naujų 
atradimų ir nagerinimu pa
būklams armijos ir laivyno. 
Tie pinigai paskirstvti t°rn 
47 universitetu, technikinių 
kolegijų, tyrimų laborato
rijų ir 39-niu pramonės 
kompanijų, kurios turi tyri
nėjimų skyrius.

Jieškodami karinių išra
dimu ir pagerinimų, pagal 
valdžios užsakymus, dar
buojasi 2,000 mokslininkų 
ir tiek pat technikiniu pa
galbininku minimose įstai
gose. Jų darbas yra vadovy
bėje valdiškos Tvrinėjimų 
Komisijos Šaliai Ginti.

RIEBALAI

“Riebalai ir aliejai, kaipo 
valgiai, yra gausingiausi 
šaltiniai žmogaus energi
jos,” sako maisto žinovas 
dr. R. C. Newton.

atka-Maskva. — Sovietai 
riavo kelias ketvirtaines my
lias Karelijos tarpvandenio, į 
šiaurius nuo Leningrado, su- 
mušdami nacius ir suomius.

Kuib’šev, gruod. 1. —Na
cių orlaiviai dienos laiku 
bombardavo Maskva. Sovie
tai nušovė žemyn 28 vokie
čių orlaivius.

“TRIKSA1S” GYNIMA 
PROTLIGE

Ilgas Darbas 
Ir Džiova

Yra pardavinėjama viso
kie skysčiai purkšt oran ir 
tuom, sakoma, naikint mu
ses, uoduš ir kitus vabz
džius kambariuose, be pavo
jaus žmogui. Bet patyrimas 
rodo, kad tie purkštimai ne
išnaikina kambarinių vabz
džių nei gyvojo brudo pasi
taikančio lovose ir plyšiuo
se. Tūli skysčiai yra perša
mi purkšt oran ir taip ap
valyt kambarius nuo ligų 
perų, arba bakterijų. Bet 
jie sunaikina gal tik men
ką dalį šių žmogaus priešų.

Dabar tikėkimės, kad iš
pildys, ką prižada, naujau
sias, taip sakant, valdiškas 
atradimas — išnaikint ligų 
perus ir vabzdžius, visai 
nekenkiant žmonėms. Šis 
atradimas, tai dirbtinė che
miška “ūkana,” kurią su
galvojo ir patikrino dr. W. 
N. Sullivan ir jo draugai 
mokslininkai, valdiški Ame
rikos mokslininkai. Jie dar
buojasi žemdirbystės minis
terijos laborato/’ijose, sky
riuje, kuris stengiasi surast 
būdus apgint javus, sodus 
ir daržus nuo žalingų vabz
džių ir vabalų.

Naujasis jų atradimas 
yra toks. Sumaišyt chemi
kalą ortho-dichloro-benzene 
su vienu iš dviejų riebalinių

sus tuos nenaudėlius, kur 
jis būs pavartotas, sakysi
me, kad ir kambariuose.

N. M.

Daugelis žmonių gauna 
reumatizmą ir širdies ligą 
nuo sugedusių dantų.

Viltys Nugalėt 
Influenzą

1

Rockefellerio I n stituto 
mokslininkai yra išvystę 
čiepus prieš influenzos ligą. 
Tuos čiepus jie išbandė pra
eitą žiemą, kada vienu tar
pu gana smarkiai plito in
fluenza; ir bandymai paro
dė, jog šie čiepai apsaugojo 
nuo influenzos pusę žmonių, 
kurie buvo taip įčiepyti.

Dabar Pen nsylvanijos 
Universiteto mokslininkai 
pradėjo bandyt ant žmonių 
naujos rūšies čiepus kaip 
apsaugą nuo influenzos. Sa
koma, kad jie yra sekmin- 
gesni negu Rockefellerio 
Instituto čiepai.

Pirm pradedant tyrinėt, 
kaip veikia naujieji čiepai 
žmonėms, Pennsylvanijos 
Universiteto mokslininkai 
juos plačiai išbandė ant pe
lių. Pasekmės atrodė stebė- 

rūgščių, su lauric arba oleic tinos. Įleidus šių čiepų pelei 
rūgščia, ir purkšt šį mišinį į kraują, paskui pelė atsi- 
ant elektriniai įkaitintos laikė prieš tokias dožas 
geležinės ar kito metalo bakterinių influenzos nuo- 
“plytos.” Tuomet dalelės šio 
mišraus skystimo smarkiai 
eksploduoja ir pasiskleidžia 

(dantų “smagenys”) labai ore kaip ypatinga cheminė 
ūkana. Ir ši ūkana, sakoma, 
yra galingiausias žudytojas 
ligų bakterijų ir visokių 
vabzdžių, o žmogui nė kiek 
nekenkia.

Čia dar įdomus dalykas. 
Vienas chemikalas ortho- 
dicholoro-benzene labai ma
žai vabzdžių teužmuša. O 
vienos ar antros iš minimų 
rūgščių jie visiškai nebijo. 
Tik kai tas chemikalas su
maišomas su tokia rūgščia, 
tai per karštį sprogdami 
mišinio lašeliai pasidaro 
baisiausia vabzdžių giltinė.

Šis išradimas galėtų pa
tarnaut laike karo, kai 
žmonėms tenka tirštai susi- 
kimšt į požemines slėptuves, 
apsaugai nuo priešo oro 
bombų. Tokiose vietose pa
prastai prisiveisia įvairių li
gų perų ir vabzdžių. O čia 
būtų smarkiausias jų nai
kintojas.

Tą išradimą galima būtų 
pavartot apsisaugojimui ir 
kitokiame atsitikime karo 
metu, — jeigu priešas iš 
oro sėtų ligų bakterijas bei 
vabzdžius, skleidžiančius li
gas.

Suprantama, kad šitokia 
priemonė galėtų būt pritaj- 
koma taipgi kovai prięš 
vabzdžius darželiuose, gėlių 
ir daržovių šiltnamiuose ir 
mažuose soduose.

Antra vertus, ^al nerei
kėtų ir čia laukti stebuklų. 
Nors tai yra atradimas pa
tikimų mokslininkų, nors 
jis gali būti geriausias iki 
šiol naikintojas kenksmin
gųjų bakterijų ir vabzdžių, 
tačiau, kažin ar dar galima 
būtų užtikrinti, kad jis šim-K^o, 
taprocentiniai išnaikins vi-'tuoj nešasi šalin.

VITAMINAI IR DANTŲ 
SVEIKATA 4

New Yorko Sąjunga Ko
vai prieš Džiovą ir už Svei
katą atrado, jog pernai per 
pirmuosius 11 mėnesių šia
me mieste buvo 8,355 nauji 
apsirgimai džiova (tuberku- 
liozu), o šiemet per tuos pa
čius mėnesius — jau 8,586, 
tai 231-nu daugiau.

Ta organizacija sako, kad 
pailgėjęs darbas apsigyni
mo reikalams ir viršlaikiai 
prisideda prie džiovos pliti
mo. Ilgiau dirbantiems ji
nai pataria stengtis kaip 
galint geriau maitintis, 
tvarkiai gyventi ir tinka
mai išmiegoti.

D i d m i e sčiuose 26-šiais 
procentais daugiau žmonių 
miršta nuo džiovos negu vi
sose Jungtinėse Valstijose 
abelnai.

Californijos Universiteto 
profesoriai dr. Herman 
Becks ir Agnes Fay Mor
gan padarė sekamus ban
dymus, kad patirt, kaip sto
ka vitaminų atsiliepia į 
dantų sveikatą. Bandymai 
buvo daromi ant šunų.

Viena šunų grupė buvo 
šeriama tokiu maistu, ku
riame nebuvo jokių B gru
pės vitaminų, nors maistas 
kitais atžvilgiais buvo ge
ras ir turėjo visus kitus rei
kalingus mitybos elementus.

Po kiek laiko dantys šios 
šunų grupės beveik visiškai 
išpuvo ir ištrupėjo.

Antrai šunų grupei buvo 
duodama toks pat maistas 
su kitais 
tiktai be
ties, kuri yra vienas iš vi
taminų B eilės. Šių šunų 
dantys pūliavo, d ė s n o s

Įvairių yra proto ligų, ir 
viena jų atsiranda iš to, 
kad žmogus galutinai pa
skęsta nusiminime, įsivaiz
duodamas, kad jis visai nie
kam netikės, bcviltin^as at
mata ir nieko negalįs nu
veikti, kad užsitarnaut ki
tų žmonių pagarbą.

Gydant tokius proto ligo- 
anglies^ dvideginis mius, dabar vra stengiama

si sužadint juose pasitikėji
mą savim ir šiokią tokią 
savigarba. Tuo tikslu jie 
yra išmokinami ką nors ga
biai padaryt, kad kiti žmo
nės atkreiptų į iuos dėmesį 
arba gėrėtųsi jų darbais, 
nors įr beprotnamyje.

Tam nereikia kokio sun
kiai atliekamo darbo, kuris 
užimtų daug laiko arba ku
rį išmokti sunku būtų. Už
tenka, pavyzdžiui, išmokint 
tokios nrotligės auką pada
ryt kokius magiškus “trik- 
sus” (triukus, “komedijas”) 
su popieros gabalais arba 
lošiamomis kortomis. To iš
mokint gana lengva.

Bet kai nusiminėlis proto 
ligonis gabiai “triksą” pa
daro, jo bendrai įnamiai 
tuoiaus atkreipia savo aty- 
dą i ii. Jis įgyja tam tikrą 
pasididžiavimą ir svarba 
savo akyse. Ar i is nori 
daugiau darvti tokius trik- 
sus ar ne, kiti prašo jį pa
rodyt juos vėl ir vėl.

Tokiu būdu pas jį auga 
pasitikėiimas savo gabu
mais; jis iaučiasi galįs ką 
nors nuveikti ir kituose da
lykuose. O tas jausmas ir 
ūpo pakilimas padeda grįžt 
jo dvasinei lygsvarai ir tar
nauja į o proto gvdymui.

Toki gydvmą šios' nrotli
gės dabar dėsto Californi- 
ios Universitete daktaras 
Douglas M. Kellev, narys 
New Yorko Valstijos Psy- 
chiatrinio Instituto.

j Ji ynač tinka kaino įran
kis, kada reikia dujas pa
verst skystimais.

Oras, pavyzdžiui, susida
ro iš tokiu dujų: azotas (ni
trogen), deguonis (oxygen), 
neonas, :
(carbon dioxide), krypto- 
nas, heliumas ir šiek tiek 
kitų duių. Visa tai yra mi
šinys vienoje krūvoie. Bet 
labai didžiu šalčiu šios du
jos gali būti paverstos skys
timu ir atskirtos vienos nuo 
kitų kMpo skystos medžia- 

Tain antai, vartojant 
nrof. Kapitzkos mašina, du
ja heliumas yra naverčiama 
skvstimu, sus ° Idant ją iki 
455 laipsniu žemiau zero, 
naaal Fahrenheito termo
metrą.

Tai įdomus dalykas fizi
kos ir chemijos mokslui. 
Bet jis labai praktiškai 
svarbus kariniam reikalui. 
Vartojant tokias mašinas, 
Sovietai dapgmeniškai ga
mina dirbtine guma P’ 
“aukštąjį octane gazoliną.” 
reikalinga kariniam* orlai
viams: tain gamin* ir kitas 
dirbtines karo medžiagas.

Panaudojant tas sovieti
nes mašinas, atmetimai ge- 
sai iš plieno ir žibalo pra
monės v^a ne tik paverčia
mi skysčiais, bet ir kietais 
kūnais.

Kiekviena duia mišriuose 
atmatiniuose gesuose gali 
būti paverčiama skvsčiu ar 
kietu kūmu žiūrint kokio 
laipsnio šaltis vartojamas. 
Tain žingsnis no žingsnio, 
šaldomasis veiksnias iš
skirsto įvairias dujas, ku
rios tada p’ali būt panaudo
tos gaminimui dirbtinių 
cheminiu medžiagų.

Pamatinis sekretas Ka- 
pitzkos sovietines mašinos 
vra tas. kad iai Dbai ma
žai tereikia elektrinės ar ki
tokios jėe’os, norint dašal- 
dvt bile du i a iki pageidau
jamo laipsnio.

Jungtinėse Valstijose tė
ra tiktai viena'tokia maši
ną, ir ją nąsistatė pats pro
fesorius Lane, panaudoda
mas slantus Planus sovieti- 

‘ nio mokslininkų Petro Kn- 
ritzkos. Anglija taingi turi 
tiktai 
šinn. 
s*ulio 
vietų, 
šios mašinos. O Sovietai 
turi dideli ju skaičių ir pla
čiai ias naudoja savo pra
monėje. N. M.

gos.

viena tos rūšies ma- 
Vjsnose kituose na- 
kraštunse. anart So- 
tėra tik trys pana

ma ši n os.

B vitaminais, ale 
nikotiniškos rūgš-

PLAUKIANTI ŠVIESOS 
BOMBA

minis- 
išrado

Amerikos laivyno 
terijos tarnautojai 
plaukiančią šviesos bombą. 
Ji iš paviršiaus panaši į pa
degamąją arba sprogdi
nančiąja oro bombą. Bet 
šviečiančioji bomba paga
minta iš skirtingų medžia
gų. Ji pripildyta chemikalų, 
kurie išduoda skaisčias švie
sas.

Kai ši bomba iš orlaivio 
numetama į vandenį, jos 
chemikalai užsidega su pa
galba tam tikrų mechaniš
kų prietaisų ir nesmarkių 
sproginių. Bomba plūdu
riuoja ant vandens ir švie
čia tol, kol jos chemikalai 
išdega. Jinai,, gali būti var
tojama kaipo signalinė švie
sa jūroje tikslams karo 
laivininkystės.

ir

kraujavo‘ir liežuviai pajuo
do.

Nikotiniška rūgštis yra 
jau gerai ištirtas vitaminiš- 
kas vaistas žmonėms nuo 
pellagros, burnos uždegimų 
ir skaudulių ant liežuvio.

Trečia šunų grupė buvo 
šeriama tokiu pat maistu, 
kaip ir dvi pirmosios šunų 
grupės, bet čia maiste jau 
buvo visi vitaminai, ir šių 
šunų dantys per bandomąjį 
laiką išliko visai sveiki.

Didžiausias vitamino B 
naikintojas yra grūdų pik- 
liavojimas ir miltų išsijoji- 
mas baltajai duonai ir py
ragams - pyragaičiams.

METALINIAI GARAI 
LOKOMOTYVUI

dų, kurios gali užmušt 100 
milionų nečiepytų pelių.

Vaistas prieš Trichinosį 
(Kiaulaligę)

Radijas — Lygiausias Džio
vinto i as Dirbtinio šilko 
Aukšto tankumo radijo 

bangos lygiausiai išdžiovina 
dirbtinius šilkus, kaip sako 
to išradėjas amerikietis G. 
T. Hart. Jo išradimas užpa
tentuotas Washingtone pra
eitą savaitę.

Vokiečių oro bombos vi
siškai sunaikino • tūkstantį 
bažnyčių Anglijoj ir apardė 
daug daugiau.

Gulėjimas yra viena svar-1 
biųjų gyduolių, norint pa- 
liuosuot blauzdas nuo ga
rankščiuotų k r a u jagyslių 
(varicose veins). *

X-Sp induliai Kaipo 
Gyduolė

neperseniai išrastiDar 
sultoną midai yra • stebėtina 
gyduolė nuo daugelio ligų, 
bet yra atsitikimų, kad X- 
spinduliai geriau gydo, ne
gu sulfonamidai, kaip pra
nešė du daktarai suvažiavi
mui Šiaurių Amerikos Ra
diologų Draugijos, San 
Francisco mieste, gruodžio 
2 d., š. m.

Jeigu po apendiko opera
cijos prisimeta pilvo plėvių 
uždegimas, X-spinduliai ap
saugo dveja tiek daugiau li
gonių nuo mirties, nekaip 
sulfonamidai, sakė dr. Ja
mes F. Kelly. Jis patarė var- 
tot X-spinduliiis ir gydant

Įdėjus į lokomotyvo gari
nį katilą gyvsidabrio sumai
šyto su dviem kitais pa
prastais metalais, magniu ir 
titaniumu, ir kaitinimu pa
vertus tą mišinį garais, lo
komotyvas tris kartus 
smarkiau dirba, negu varto
jant vandens garą.

gangreną, gaunamą nuo 
nuodingų dujų karo laukuo
se.

X-spinduliai tarnauja ir 
gydymui plaučių uždegimo 
(pneumonijos), kaip rapor
tavo tam suvažiavimui dr. 
J. P. Rousseau. Naudoda
mas X-spindulius, jis išgydė 
98 tokius ligonius iš 104. Jis 
taipgi pažymėjo, jog sulfo
namidai turi savo svarbą 
gydyme plaučių uždegimo, 
bet nurodė, jog kai kuriuo
se atsitikimuose, ypač gy
dant senus ligonius, geriau 
tinka X-spinduliai.

New Yorko valstijos tam 
tikra komisija stengiasi su
rast gyduolių nuo ligos va
dinamos trichinosis. Tai yra 
raumenų liga, kuria žmo
nės apsikrečia valgydami 
nesveiką kiaulieną, jeigu to
kia mėsa būna negana išvir
ta ar iškepta.

Komisijos p i r m i n inkas 
valstijinis senatorius T. C. 
Desmond teigia, kad atro
do, jog sulfaguanidine pa
tarnaus kaip vaistas nuo 
tos kiauliškos ligos. Bet šis 
vaistas dar bus išbandytas 
ant žiurkių, užkrečiant jas 
perais “plaukinės” kirmė
laitės — trichinosis ir tė- 
mijant, kaip tas vaistas gy
dys žiurkes 
ges.

Tam tikri 
mikalai bus
apkrėstų žiurkių, kad pa
tirt, kaip jie palengvina 
raumenų skaudėjimą ken
čiantiems nuo trichinosis.

nuo kiaulali

kalci j aus che- 
išbandyti ant

Augalų Apsauga Nuo Šunų 
Ir Kačių

Apsaugot gėles ir kitus 
augalus nuo šunų ir kačių 
yra užpatentuotas toks iš
radimas. Į storą smalinę 
(tar) popierą privaryta 
smulkių vinučių (cvekučių) 
smailgaliais aukštyn. Po- 
piera sukarpyta didesniais 
ir mažesniais praskleidžia- 
mais ratais. Taip jinai ir 
padedama apie augalą.

Kada užeina katė ar šuva 
ant tokios duriančios popie- 
ros, tai tik pakrato kojas ir
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rChorus Teachers and Leaders Meet
In LM.S. Conference This Sunday 

To Study, Examine Common Problems
BROOKLYN, N. Y. — This the work of various cultural 

Sunday at 10 a. m. chorus1 groups, 
teachers and leaders from va
rious Lithuanian American 
choruses in the Eastern Sea- j 
board states are meeting in an) 
important conference to discuss 
common problems and difficul
ties. •

The conference is being spon
sored ’ by the LMS (Lietuvių 

| Meno Sąjunga, or the Lithua- 
! nian Fine • Arts League) in 
[order to help individual chorus 
l teachers and executive mem
bers understand the different 
techniques that may be em- 

To be held at 419 Lorimer ployed in their work. Vincent 
Street, the conference will meet Bovinas, secretary of the Lea- 

; gue, announces that delegates 
from cities as far apart as 

_...r________ Baltimore and Boston are ex
made in choral singing and in pected.

with prof. Vytautas Bacevicius 
to discuss the nature of many 
improvements that can be

Here and There
The Nazis may have taken away 

their liberty but the Norwegians 
have managed to hold on to their 
sense of humor. Here’s proof:

An old Norwegian walked into a 
restaurant with an umbrella under 
his arm. Thereupon, several German 
soldiers started to call him Cham
berlain and had a good hearty 
laugh. The old man calmly finished 
his beer. Then he got up on the 
table, opened the umbrella, raised 
it over his head, and jumped off 
shouting, “Hess.”
call a comeback a la Bob Hope.

Langfords are off to a good start 
with $50 for a radio appearance 
and $200 for the movie rights to 
their story, 
spent at the 
the house.”

Their honeymoon was 
Hotel New Yorker, “on

of army life.
having a brain 
phone rang. He 
operating table

That’s what I

Radio’s forgotten stations were 
really in the spotlight this past 
week with a 
events.

WHN was 
Independents 
watt transmitter, 
power permitted by the FCC for 
any radio station. The coronation 
went over in regal style with a host 
of stars appearing on the dedication 
program.

Monday was also moving day for 
WNEW and WOV, with the two 
record playing stations exchanging 
places on the dial. In connection 
with this, I wonder if the switch 
had anything to do with Allan 
Courtney’s sudden departure from 
WOV’s 1130 club which was begin
ning to loom as a real threat to 
WNEW’s Make Believe Ball Room. 
It is generally known that the Ball 
Room is WNEW’s chief money 
maker, and a more powerful rival 
offering the same type of program 
at the same hour to a larger po
tential audience would definitely be 
something to think about. So, what 
happens? Almost overnite WNEW 
moves in on WOV. Mr. Courtney 
objects and is given the heave-ho.

That’s the only way I can explain 
this sudden 
leave it.

number of significant

crowned 1
with a 

the

King of the 
new 50,000 

> maximum

switch. Ya can take or

leave meets 
park; feeds her,

hungry 
be- 
can 
Ah,

Sailor on 
girl in the 
friends her, and marries her! It 
only happen in the movies ? 
how wrong you are this time.

The final scene of this poignant 
human drama was enacted recently 
when Willis Langford USN and 
Josephine Phillips were married in 
Garfield, N. J. by the mayor. The

Music Notes
By JOHN MICHEL

Doda Conrad 
The vocal recital by 

Conrad, Polish basso, at 
on Saturday afternoon, 
29th, gave the audience

money, though it is 
whether in quanti- 
The quantity was 
quality was fairly

Mr. Doda 
ToWn Hall 

November 
a whale of

a lot for their 
difficult tą say 
ty or quality, 
enormous. The 
good.

•Presumably, Mr. Conrad is new 
to the American concert stage. In
deed, we are under the impression 
that this is his debut, though the 
program said nothing of it. He has 
a good basso voice which suffers 
from the defect of ą lack of reso
nance and no reaching power of any 
degree. It is quietly competent and 
probably has a terrific effect in 
small chamber-music salons.

This voice was first tried out on 
a group of four songs by Haydn, 
set to words by Anne Hunter, an 
anonymous coastal hearty and Wil
liam Shakespeare. Despite the Po
lish edges on the English words, the 
rendition was good, 
songs were poor 
voice.

He was more 
delicate series of 
by Faure, which
ist an opportunity to develop his 
chummy, almost talkative style. The 
long cycle of Polish pieces that 
followed gave one the impression 
that the artist speaks the lang
uage very well.

The second half of the program 
was the acid test of endurance for 
both Mr. Conrad and his audience 
alike for it took almost an hour 
to present. The ordeal lęft the art
ist in admirable shape. The same 
cannot be said for the audience, 
though, after Mr. Conrad had fi
nished unreeling the German gut- 
terals like a wound-up rubber band, 
he got his due of applause. He is a 
very personable young man who 
should manage to lose his obsolete 
fctage manners shortly.

though the 
material for the

successful with a 
foun French songs 
afforded the art-

Out in Hollywood James Stewart 
is telling his story

An officer was 
operation when the 
jumped from the
and aswered it. As he started to 
leave, the surgeon called after him, 
“Come back, sir, you forgot your 
brains.” In reply the officer cried, 
“you can keep them, I’ve just been 
made a general.” If you don’t be
lieve this, ask Mr. Stewart.

fans have probably 
the Arkansas Wee- 
no games, rated no 
placed no All-Ame-

Even many of the nation’s most 
ardent football 
never heard of 
vils. They won 
headlines, and
ricans. But, we’ll wager dollars to 
doughnuts they got more fun 
of the game than any team 
country.

The Weevils toured most 
U. S. in a bus and managed 
every game. Since the

in
out 
the

the 
lose

of 
to 
fellows 

couldn’t get together on a color,
each man wore any kind of uniform 
he desired. They made up their 
plays on the spur of the moment 
and once completed 42 passes in one 
game. On one occassion while the
opposing team was kicking for the I 
ext?a point the entire Arkansas ele
ven suddenly fell flat on their faces. 
The kicker was so flabbergasted, 
he missed.

One of their formations calls for 
the whole team, except the center, 
to face their own goal line. Sort of 
a take-off of Syracuse’s reversed 
center. Yes, the Weevils didn’t win 
but they sure had a swell time los
ing.

Though Adolph may not know it 
and make not like it. The Nazi Post 
Office is contributing and will con
tinue to contribute for some time 
to the British war effort. Here’s 
how: Of late, the 35 public libra
ries in Brooklyn have been collec
ting canceled postage stamps from 
the public. These are sent to Eng
land and the British use the va
luable dyes which 
from stamps in the 
war materials.

The rub is, that 
have been running 
to American issues 
contributed.

are obtained 
manufacture of

German stamps 
a close second 
in the amounts

You Can’t Afford to Miss:—
Leo

Movie
Watch 
seller 
figures and statistics 
makes Hollywood tick.

Custer’s Last Stand in They Died 
With Their Boots On. A thrilling 
battle scene that you’ll want to see 
over and over...

Benny Goodman’s Let’s Do It. 
The King of Swipg comes back in
to his own backed up by The Earl, 
a lively jump

Rosten’s Hollywood — The 
Colony, The Movie Makers, 
this book invade the best 

ranks. Complete with facts, 
and statistics on what

number...

the Army-Navy

Rusik is being forced 
by a bunch of Army

Overheard on 
Game:—

“ .. .and Bill 
out of bounds 
ticklers.”

Too bad Rusik wasn’t really tick
lish. The Army might have stopped 
him that way.

—Max Weintraub.

Aldonas Starred in
Song-Piano Recital

by A. Reviewer
BROOKLYN, N. Y. — Aldona 

Klimaitis and Aldona Žilinskas ap
peared together at a joint recital 
held at the I^asonic Temple here 
last week. •

Miss Klimaitis presented a num
ber of semi-classic and Lithuanian 
songs which were done in a bright, 
fresh manner. Most popular of her 
presentations were "Estrellita” and 
“Clavelitos” as well as the perennial 
favorite, "Tykiai Nemunėlis Teka.”

Chopin’s Prelude in D flat Major 
was excellently performed by Aldo
na Žilinskas. Another number which 
particularly pleased the audience 
was Debussy’s “Golliwogg’s Cake 
Walk” which captured them by sur
prise. Mozart and Schubert were 
done with competence.

iAWxSx'::*?

imBl® I
ADOLPH MATULIS, quarterback on the Arizona football 
team during the season which just closed. Adolph hails from 
the Midwest and won a place on the Second Team of Tom 

Yermal’s “1941 Lithuanian All America.”

Audience Pleased by 
“Pavogtas Kūdikis”

B’more Chorus Best In 
Holding Banquets

Lithuanian Americans Unite in Struggle 
Against I Hitlerism fo r the I defense of the

United States and for a Free Lithuania
BROOKLYN, N. Y. — Hitler may have terrorized half of such as the Association of Lithua- 

Europe, but he won’t get away with it for long, according to the helvil^fn 6 Defend Bonds mV^D 
delegates at a conference of Lithuanian Americans held here No- sholomskas urged Lithuanians 
vember 30.

Determined
one hundred
senti ng more

Į uanian Americans, went on record , . _ • ' tho conference was to establish aI TT. , . , . ‘ he stated, when in one Lithuanian I uie was io esiaunsn a
in saying that Hitlerism must be| community the head ARP worker committee of nine to continue the 

. •” -■ - - - - - - - “Lithuanian Committee
- . - to Defend America and Free Lith-

” Several representatives of 
him t he disrespect of the communi-I Lithuanian American youth organi- 
ty. Lithuanian Americans should izalions wore elected to this com- 
join in civilian defense work and!111’1160, members are:
thus prevent the discrediting of John Orman, A. Mureika, Ann 
their national origin which such Wagnis, Bernotas, Kairys, Stelmokas 
people arc liable to commit. j (of Newark), P. Bečys (Great 

I Neck), Lukaitis (Bayonne) and D. 
Buy Defense Bonds! Krūtis (Elizabeth). The first five

Several Lithuanian organizations, members are from Brooklyn.

that the world’s greatest threat be destroyed, over 
delegates repre-®-------------------------------------

than 4,000 Lith- forms of civilian defense activity.)
1 It is a disgraceful state of affairs,

3 to 
! buy individually as much as they 
could and in that way aid the 
cause of National Defense against 

i Hitlerism.
The most important decision of

crushed and that they will fight to j js the notorious J. Ginkus of Grand 
the last drop of blood to crush him j Street whose anti-Soviet and anti-j ~ r - - 
and in that way defend the United i Semitic leanings have earned for j 
States and free Lithuania.

conference was opened
Weslan who struck 

of the afternoon by say- 
it is up to the delegates 
that Lithuanian Americans

by 
the

The 
attorney 
keynote 
ing that 
to prove
in the New York area are not the 
last ones to join in whole-heartedly 
in the fight to smash Hitler.

i. 
the 
and

Bečys was elected chairman of 
meeting, John Orman secretary, i 
A. Matulis as vice-chairman.
Nazi Terror in Lithuania

upon
some
Lith-
inno-

Nazis Suffer Huge Losses as Winter
Saps the Strength of War Machine;

Hitler Faces Defeat in Russia

by Staff Correspondent
BROOKLYC, n. Y. — “Pavogtas 

Kūdikis” may not be a classic 
among Ltihuanians but its presenta
tion by the 
Sunday was 
siąsm by an 
sobbed with 
tragic story.

Mention must be made of 
skill with which Bertha Fulton 
ried out a difficult role, ably 
ported by Nick Pakalniškis, J. 
ron, P. Grabauskas, U. Bagdoniene, 
J. Lazauskas and many others.

Considerable credit for the pro
duction goes to Aldona Sertvietyte, 
the director, for it takes uncommon 
skill to handle a cast of eighteen 
so that the finished product runs 
off smoothly and ably. Costuming 
and make-up were very well done.

Liaudies Teatras last 
received with enthu- 
audicnce that fairly 

the unfolding of

L.D.S. Builders

Saturday 
December 27th

the

the 
car- 
sup- 
By-

Lithuanian Club Re 
ceives a Trophy

EASTON, Pa. —■ Some 50 persons 
were in attendance, in the Lithua
nian Hall, Walnut St., when a ban
quet'was tendered a softball team 
representing 
campaigned 
dependent 
managed to 
ners of the

Wesley Stončius, league president, 
served as toastmaster and before 
introducing the speakers, welcomed 
those in ' attendance and reviewed 
the seąson so far as the Lithuanian 
Club was concerned. He also pre
sented the team’s captain, Charles 
Savage, with the trophy. This 
in turn given to Gus Sharkey, 
secretary.

Among the Speakers
Among those who spoke

Mayor 
troller 
oraft, 
Floyd 
Frank, 
solicitor for the Lithuanian club; 
and Si Gruble, league commissioner.

In charge of the banquet were 
the following members of the Lith
uanian club; Wesley Stončius, Mrs. 
Marcella Stamets, Anna Drummond, 
Mary Drummond, Laura Kaulis, 
Naomi Litzenbergcr, Elizabeth 
bianas and Violet Pabianas.

the organization which 
successfully in the In
Softball League and 
come through as win- 
President’s Cup.

was 
club

were
Con-
Ash-

Joseph Morrison, City 
Dan Quigley, Sr.; Jim 
YMCA physical instructor; 
Henzleman, city controller; 
Bamako, local lawyer and

The Editor’s Note

Pa-

In answer to an anonymous letter 
from upstate New York: We think 
the writer is mistaken. In the 
three years of our Editorship on the 
English Section not one word has 
ever been written ridiculing or at
tacking any organization or insti
tution striving to better the lot 'of 
its members or the livos of the 
people in its vicinity. Being that the 
organizations of Lithuanian people 
are generally poor and lack funds 
their activities are paid for by smąll 
contributions and donations by the 
people themselves. Reports on the 
disbursement of funds are usually 
made at branch, - <

by TREBLA
The Lyros Chorus of Baltimore, 

in my opinion, always holds one of 
the best supper shindigs in this city, 
if not the best. The latest one was 
held at the local Lithuanian Hall, 
853 Hollins Street, Baltimore, Mary
land on November 23rd, 1941. The 
atmosphere was wonderfully scen
ted with those fine Lithuanian and 
Maryland delicacies such as 
ries” 
bies 
fried 
sing, 
tos” 
many, many more tempting dishes. 
The mere sight of the pretty little 
gals domestically scurrying hither 
and thither in their immaculately 
clean 
offset 
—• it 
itself

Mr. V. Michelson was called 
to speak and he brought out 
of the facts of Nazi terror in 
uania, how several thousand 
cent people have been murdered by
Hitler’s troops and other thousands 
dragged 
away in war industry for the Nazi 
machine. An unrepresentative part 
of the Lithuanian American press, 
he stated, attempts to minimize the 
murders committed by the Nazis 
and to put the blame of those acts 
upon Russia, in that way discredit
ing our ally and making Hitler 
appear to be a good man. It is our 
duty, he stressed, to tell the truth 
about Hitler and to join the battle 
against Naziism.

For Civilian Defense

into Germany to slave

Daš- 
(home made sausage), “bul- 
and kopoosties”, Maryland 

chicken and turkey with dres- 
a good grade of beer, “viry- 
(that “Litwainian” wine) and

word 
heart;
we met, 
us part;

little aprons was enough to 
any Hermit! And the music 

was wonderful for it adapted 
to the crowd splendidly!

Virginia Ekewise, the pretty 
blond of the Baltimore Lyros Cho
rus was there with her fiancee, 
William Gowens. Bill’s a lucky fel
low, a mighty lucky fellow to get 
such a fine girl and who wouldn’t 
be! Dedicated to Virginia is this 
little poem of mine:

Friendship is a sacred
Engrave it in’ your 

T’was with friendship 
With friendship let

I want to wish Virginia and Bill 
all tho possible happiness in this 
world and soon we may 
of little “Virytos” fans 
around!! ? ?

I. B. kept a close eye over her 
beau for there were many 
girls attending — and Baltimore is 
noted for its beautiful women if 
not for anything else — so all the 
out-of-staters claim. Little “Wilma” 
going to tpwn with M. B. (jitter
bugging) and what a lovely road to 
town! I wonder if R. P. ever pitch
ed for the Whiteford A. C. team???

J. L. uses Russian imported cigars 
to impress his little lady friends.

I may be a little old-fashioned, 
but sometimes I wish I was living 
in the old days — when girls ad
mired a fellow Jor what he was and 
not merely because he’s got a car 
and can take them to expensive 
'“dives,” for girls who don’t smoke 
or drink — who were the home 
loving type — when men were men 
and the women were glad of it!!!

Things you never knew till now 
and probably don’t care to know:

The highest atmospheric tempe-, 
nature on record is 136.4 degrees 
F., registered at Azizzia, Tunis.. The 
lowest is — 90 degrees F., register
ed at Verhoyansk, Siberia. What we 
need right now' is another supper 
by the Baltimore Lyros Chorus 
sometime in January or February, 
1942. Gets mighty cold in January 
and “Virytos” doęs a swell job of 
warming you 
Pahrk”).

see a lot
running

beautiful

up! (not "Carey

Forever,
Trebla.

The teacher had asked her class 
to think up some outstanding ex
amples of wasted energy.
“All right, Freddy, what’s yours?” 

asked the teacher as the class 
smartly raised hands.

“Telling a hair-raising story to a 
bald-headed man.”

speaking of 
do to aid 
John Orman 

and

what Lithuanians 
National Defense, 
said we must all 

participate in Air [

In 
can 
Mr. 
cooperate
Raid Precaution work and all other

Vilnis Section to 
Have 8 Pages

CHICAGO, Ill. — The English 
Section of the Lithuanian Daily 
“Vilnis” in Chicago will soon 
come out in an eight-page tab
loid form, according to Joseph 
Sacal, Editor of the English Sec
tion.

The new format, the editor 
said, will include a full sports 
page. Also planned is a rotogra
vure page which will present 
action scenes of Lithuanian-Am- 
ericans in work, sports and play. 
A series of articles and regular 
columns written by Lithuanian- 
Americans will appear regularly 
reflecting every prase of Lith
uanian-American activity.

The “Vilnis” is a Lithuanian 
daily published in Chicago, some
what like the “Laisve” in Brook
lyn. Whereas the Laisve English 
Section appears semi-weekly in 
a one page form, the VES has 
been appearing as a four page 
tabloid. The enlargement to eight 
pages is due to the editors’ reco
gnition of the importance of 
English Sections in the Lithua
nian press.

Buy Defense Bonds

Wireless to Inter-Continent News
KUIBYSHEV, U.S.S.R. — S. A. Lozovsky, Assistant Chief of 

the Soviet Information Bureau, issued the following statement 
on Soviet and German casualties in the first five months of the 
war:

In his speech broadcast October 3 and in his order to the 
German Army on October 2,®----------------------------------------
Hitler boastfully announced the
beginning of a decisive offensive.

Hitler promised that this offen
sive would deal a fatal blow to the 
Soviet troops and that the war 
would end before winter. But as 
the Russian proverb says: " 
the dream, but merciful is 
Hitler’s promised offensive 
but collapsed disgracefully.

planes and a large 
merchant

Bolshcvik 
transpires

‘Bad is
; God.”

began,

theWinter has arrived, and 
Soviet armies, far from being 
annihilated, have grown strong
er in the flames of war, while 
the lousy, half-clad, and hung
ry army of Nazi plunderers 
shivers with cold. Once more 
Hitler v has revealed himself to 
the German people as an inve
terate demagogue and fraud.
In view of this disgraceful failure, 

Hitler is compelled to wriggle like 
a snake before the German people, 
to lie and boast and boast and lie. 
After five months of war in the 
east the German Army command 
tried a new trick to set the German 
populace at ease. It published false 
and ridiculous figures of Soviet los
ses.

Here are these nonsensical fi
gures: From June 22 to November 
20 German troops allegedly took 
3,725,600 prisoners of war and rout
ed 389 Bolshevik divisions. The So
viet troops allegedly lost 8,000,000 
soldiers, over 22,000 tanks, 27,000

guns, 15,450 
number of naval and 
ships.

But, it is claimed, the 
losses do not end here. It
that German troops allegedly seized 
territory with a population of 75,- 
000,000 and that in this territory 
they seized munitions plants with 
an aggregate productive capacity 
equal to three-fourths of the entire 
war industry of the USSR.

If Hitler and his command pos
sessed the slightest sense of hu
mor they would have thought ten 
times before publishing these ridi
culous figures. Indeed, if the So
viet troops suffered such astrono
mic losses in men and equipment, 
why is Hitler’s soldiery not now 
beyond the Urals instead of mark
ing time near Moscow? Are the 
vaunted Nazi bands tilting against 
windmills?

Note to Builders
Tho Builders please keep Wed

nesday, December 17th, in mind as 
that is tho date for the Builders 
meeting which will elect a new 
executive. Besides this there will be 
a special CHRISTMAS PARTY for 
members
data on both in Tuesday’s English 
Section. S. M.

Į In fact, the Germans never did 
occupy any territory with a popu
lation of 75,000,000. Well aware of 

I the wolfish proclivities of the Nazi 
plunderers, ravishers and murderers, 
the mass of the Soviet population 

i departed beforhand for the eastern 
’ districts of the Soviet Union. Such 
1 part of the population as did not 
have time to leave the districts 
temporarily occupied by the Ger
mans cherishes indomitable hatred 
for the invaders. This finds its most 
striking expression in the remar
kable exploits of the guerrillas.

Nor did the Germans seize any 
munition plants. All factories had 
been evacuated from districts later 
occupied by the Germans to eastern 
districts of the Soviet Union. Many 
of them are already functioning at 
their new sites 
Red Army with 
and munitions, 
actually capture
enterprises which it proved impos
sible to evacuate. But they found 
them in ruins—blown up and des
troyed by Soviet troops.

It may be gathered from the 
foregoing that Hitler’s underlings 
invented figures of Soviet losses ac
cording to the principle: “Don’t lis
ten to me if you don’t want to, but 
don’t try to keep me from telling 
lies.”

But another question arises. 
Why are the Nazi bosses so 
obstinately silent about their 
own losses ? But they keep as 
quiet as if 
tongues.
There can 

the Germans
mense number of men and such a 
tremendous ammount of equipment 
that Hitler and his band are mortal
ly afraid of telling the German 

(continued on page 5)

and supplying the 
tanks, planes, guns 
The Germans did 
a small number of

and their friends. More

busy actress is Ellenn Tremayno, currently heard as Gene Porter

they had lost their

be only one answer: 
have lost such an im-

Maspeth Dance This 
Saturday Nite

meetings or, through the pages of 
the Lithuanian press.

On the subject of typographical 
errors — we all make mistakes and 
we all agree on that (linotypists 
and proofreaders, take heed!). But 
it would be a sad world indeed if 
we all lost our sense of humor and, 
instead of humorously chiding.each 
other,' began to snarl! We prefer 
smiling.

It’s an old newspaper adage, by A _____  _____ ___ _ ______ „
the way, that the sincere person serial “Stepmother” on. Columbia network. Eileen came to radio eight 

of eou^rcVhh-. 'f tho, u"'7”lt’r °f Or68°" and worlied
club -and- parishheld froAi. publication if-so’desired. I u librarian, model, stenographer and window dresser.

in

Tho
Maspeth LDS Cavaicaders is being 
held this Saturday evening, Decem
ber 6, 1941, at the New National 
Hall, 61-60 56 Rd. Maspeth.

The admission is 55c and 
friends of the Cavalcaders 
warmly Invited to attend and 
In the fun.

First Annual Dance of the

Attention Bowlers!

all 
are 

join

Members of the Brooklyn Build
ers Bowling team arc to play this 
Sunday at 2:30 p. m. against the 
“Green Stars” keglers at Schuma
cher Alleys.

This is one of a series of im
portant matches and each bowler 
must be present on time. All friends 
and • rooters are invited to attend.

.(< ‘ ‘ 1 '.''U.r
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LAISVE Penktas puslapis

1 
/

Penktadienis, Gruod. 5, 1941

kaip žuvytes, kaip sirenos.nardo vandenyje,Wellsley Kolegijos plaukikes

own

S'x

Kur i j ozas
Gerb. “Laisvės” Redakcija.

Prieš porą savaičių gavau 
laišką, kurį man parašė “Su
sipratęs darbininkas Wilkes- 
barri Pa.”

Perskaitęs, jau buvau jį be
metąs į gurbą, bet kažkodėl 
pasilaikiau. Paskiau vėl jį per
skaičiau ir nusprendžiau siųst 
jį “Laisvei”, kaipo savo rūšies 
kurijozą. štai tas laiškas, nie
kur nieko netaisytas. Mašinu
ke raudonomis raidėmis spaus
dintas.
Dr’ J’ J’ Kaskiaucius Newark N’ J’ 
Garbiamas daktare man tekao ma- 
tit tamistos straipsni ir apgarsinima 
rusu agentu palaikoma SLAMSTIA 
(NE)LAISVEI raiškia kat tamista 
palaikai ir finansuoji mus tautos pa
razitus ir rusu maksvos palaikoma 
lietuviu spauda kat tamsus darbi- 
nikas ušnuoditas maksvos nuodais 
ta daro tai jem atleistina bet kat 
mus prafesijonalai ir da daktarai 
teip algesi tai tiesei nuostabu ir 
širdi suskaiuda matant kat mus va
dinama inteligantyja palaiko ir re
mia mus tautos išgamas ir rusijai 
parsidavusius mus tautos parazitus 
ir iu spauda tai tas tiesei nuostabu 
ar tamista nežinai kart Laisve ir 
Chicagos Vilnis gaudavo iš MAKS
VOS ape $3000’00 miatam kat nuo- 
ditu mus tautos darbinikija ir kitus 
tamsuolius su maksvos nuodais ir 
pirštu mum rusu KUMUNZMA ar 
tanista toks žioplas esi kat nesu- 
pranty kat kumunizmas ira didžiau- 
ses mus priešas kaip tautai teip ir 
visuomenei ne iskirent ir darbiniku 
kliasos, tai aš prašičia tamistos but 
pro tingesniam ir neremt mus tau
tos paražitu o gal tamista tiki kat 
tie didžiausi piekšai ka gero padare 
ar padaris žmonijai arba darbinin
kams tai tamista labai klisti rusai 
iš prigimties esą tinginei melagei ir 
vagis ir niekašai ir kaipo toki tai 
nieko gero nesugeba padarit ne sau 
ne kitiems ir iš ju nėra ko gero te- 
kietis bet mus tautos lietuviu da 
pasitaiko tokiu žiopliu kat tiki kat 
rusas padaris ar padare darbinj 
kams rojų bet vietoi to rojaus tai 
tik sugabe padarit visiems iškirus 
KAMISARUS ŽMONIJAI PADARE 
PRAGARA man pačeam tiako ma- 
tit kaip rosijoi laudis prispausta ir 
kaip nuplišus ir koki varga padare 
tas LAISVES IR VILNIES IR KU- 
MUNISTU SUKURTAS ROIUS ži
noma roius laisvei ir vilnei bet ne 
rusu liaudei ir ne darbininkams ne- 
manik tamista kat man rupi NA
CIZMAS AR kitokį ismai visai ne 
Hitlerio nacizismas o Stalino kumu
nizmas tai tas pats vialneasnie vie
nam doram LIETUVIUI NEVERTA 
REMT IR PALAIKIT NE KUMU- 
NIZMA AR NACIZMĄ o kaipo gidi- 
tiojui tai tiesei sarmata rišlus turėt 
su kumunizmu ir 
LAISVES RUSU
PENTAKOJAIS maksvos niekšais ir 
susiprask DAKTARE KA DARAI 
REMDAMAS MUS TAUTOS PA
RAZITUS roc ne tu vienas toks 
iioplas aš pažistu ir kita daktara 
Chicagoi Dr. Greiciuna bet tas žmo
gus senei sveiku smegenų neturi tai 
jam atleistina

SU DIDELE PAGERBA PRA
ŠAU NEREMT MUS TAUTOS PA
RAZITU IR LAIKRAŠČIO N’LAIS- 
VES

Susiprateas DARBINI KAS 
Wilkes-barri Pa 11/16/41

Atsakymas.
Dėkui Tamstai, laiško auto

riau, už tokį smarkų išbarimą 
ir patarimą. Vistik 
rėjai aną mano 
matyt “Laisvėj”. 
Tamsta perskaitei
^Laisvėj.” Gerai padarei. Pra
šom dažniau ir daugiau skai
tyt “Laisvę”, tai ir be mano 
pasiteisinimų Tamsta ilgainiui 
susiprasi, kur ir kieno yra tei
sybė.

Tokios pasakos, būk “Lais
vė” ir “Vilnis” gaudavo Mas
kvos tūkstančius, nesu girdė
jęs iš pačių tų laikraščių ve
dėjų, nors juos puikiai pažįs-

tu nuo pat pradžios ir dar 
pirma to.

Niekinti visą rusų tautą— 
didžiausia nesąmonė. Ką gi aš 
čia Tamstai imsiu įrodinėti 
Tarybų Sąjungos nuopelnus? 
Tam reikia didelės knygos. 
Beje, kad ir Sveikas, neužilgo 
galėsi tokią knygą pasiskaity
ti. Išleis ją Lietuvių Literatū
ros Draugija. Knyga parašy
ta didelio humanisto ir moks- 
ninko, archi - vyskupo H. 
Džionsono, bus išversta lietu
vių kalbon. Atsidėjęs Tamsta 
malonėk tą knygą įsiskaityti, 
ir Tamsta turėsi teisybę pra
regėti. Tą knygą už kelių sa
vaičių Tamsta galėtum gau
ti savo mieste nuo L.L.D. na
rių.

Atleisk Tamsta, kad aš čia 
Tamstai neatsakinėju papunk
čiui: laikas neleidžia.

Su draugiška pagarba,
Dr. Jonas J. Kaškiaučius.

tevas, Petras, Sr. dar ir dabar 
ten tebegyvena. Mokslą adv. 
Šimonis baigė Bostono Univer
sitete, gaudamas LLB laipsnį. 
Paskui jis gavo Masterio (LL 
M) laipsnį Northeastern Uni
versitete.

Adv. Šimonis moka sugyven
ti su visokiais žmonėmis; jis 
taipgi neatsisako nuo visuome
niško veikimo, o tas yra labai 
svarbu.

Šitų žodžių rašytojas linki 
adv. Šimoniui geriausio pasise
kimo jo profesijoj naujoje vie
toje, Koresp.

Baltimore, Md

žinojo kiekvieną kampelį pa
saulio, kad nevieną jis nuste
bindavo. Vincui buvo gerai ži
noma Sovietų Sąjunga ne vien 
tik iš žemėlapio, bet ir iš sa
vo ypatiškų patyrimų.

Užėjus

Binghamton, N. Y

autorius yra 
iš dviejų: (1) arba vi- 
protiniai sukrikęs, (2) 
baigiamas sukrikdyti. 
tai yra auka pronaciš- 

propgan-

“Laisvės” Redakcijos Pasta
ba.—Mums teko matyti to pa
ties tipo laiškų, rašytų ir dr-ui 
A. L. Graičiūnui. Mums rodo
si, kad laiško 
vienas 
siškai 
arba 
Matyt,
kos anti-sovietiškos 
dos, kuria yra perpildyti tam 
tikros rūšies laikraščiai. Mūsų 
nuomone, toki laiškai reikėtų 
perduoti Jungtinių Valstijų 
pašto viršininkams, kad jie 
pajieškotų tokių tipų ir neleis
tų jiems naudoti paštą kvai
liems tikslams.

Redakcijos Atsakymas
Garsino Susiedui, Bethle

hem, Pa. — Draugo prisiųsta 
korespondencija lapkričio 24 
d. yra redakcijos žinioje it 
prie pirmos progos bus įtalpin
ta dienraštin. Gi apie Anna L. 
Strong prakalbas aprašymą 
prisiuntė kiek ankstėliau kitas 
korespondentas, tai jūsiškis

su sląmstu , raštas būt pakartojimu to pa- 
AGENTAIS IRL. . , . z, „JL

Tamsta tu- 
atsiliepimą

Vadinas,
ką nors

® ** '■’Jr.-'Yjr

ties dalyko. Gaila, kad nega
lim panaudoti.

S. Boston, Mass
Apie Advokatą Petrą 

Šimonį (Shimon)

So. Bostone yra daug lietu
vių profesionalų'— gydytojų, 
advokatų, mokytojų. Galimas 
daiktas, kad, proporcionaliai 
imant, So. Bostone lietuvių 
profesionalų surasime dau
giau, negu kuriame kitame A- 
merikos mieste. Vienu iš pro
fesionalų yra Petras Šimonis— 
Peter Shimon, Jr. Tai malonus, 
inteligentiškas ir draugiškas 
vyras.

Prieš porą savaičių advoka
tas Peter Shimon, Jr., persikė
lė į naują vietą. Jo dabartinis 
ofisas yra po 414 W. Broad
way, South Boston, Mass. Te
lefonas: SOU-2150. Visokiais 
teisiniais reikalais lietuviams 
patariu kreiptis pas jį.

Advokatas Petras Šimonis 
gimfi ir augo Lawrencyj. - Jo

Mirusio Drg. V. Kučiausko 
Bijografija

Drg. Vincas gimė mažaže
mio šeimynoj, 1886 metais, 
Gižų sodžiuje, Vilkaviškio ap
skrityje.

Vos sulaukus jam šešių me- 
:ų amžiaus, numirė jo tėvelis. 
Septynių metų amžiaus, pas 
ūkininkus piemenuku tarnau
damas, .pradėjo užsįdirjbti sau 
duoną. Taipgi dirbo sunkiai 
visokius darbus Lietuvoje ply- 
tinyčiose. Sulaukęs šešiolikos 
metų, Vincas išvažiuoja į Vo
kietiją uždarbiauti. Ten dirbo 
prie sausinimo laukų. Gryžus 
Lietuvon (1908 metais), turė
jo stoti į Rusijos caro armiją. 
Betarnaujant Sibire caro ka
riuomenėje, reikėjo pakelti 
daug caro činauninkų nuož
mumo. Nuo didelio persišal
dymo, ten gavo ligą ir nesvei- 
kavo po to visą savo amžių. 
Nuo to turėjo ir mirti:

Artinantis pereitam pasauli
niam karui, Vincas nujautė, 
kad ir vėl bus pašauktas į ca
ro kariuomenę; nusprendė ke
liauti į Ameriką sau “laimės 
ieškoti.” 1914 metais Vincas 
išvažiuoja Amerikon, palikda
mas savo žmoną ir dukterį 
Lietuvoj. Atvažiavęs Ameri
kon, apsigyveno miestelyje 
Milinocket, Maine valstijoj.

Užėjus bedarbei, Vincas at
vyko į Waterbury, Conn. 
Waterbury.] Vincas pradeda 
darbuotis visuomeniniam gyve
nime — darbininkų judėjime.

Bedirbdamas sunkiai, ir bū
damas išnaudojamas, jis pra
dėjo suprasti, kad darbininkų 
vienybėje yra jų išganymas. 
Vincas įstojo į Socialistų Par
tiją, į Laisvamanių Draugiją, 
Liet. Literatūros Draugiją, ir 
Lietuvos 
Draugiją, 
skaitytoju
skaitęs iki pat mirties dienų.

Vincas sulaukęs' 29 metų 
pradėjo mokytis skaityt ir ra
šyti, Pramokęs kiek skaitytį, 
beskaitydamas laikraščius ir 
Literatūros Draugijos išleistas 
knygas, jis pilnai pradėjo per
sitikrinti, kad tik apšvietę j il
ki asiniam susipratime yra dar
bo žmonių išganymas. Vincas 
išmoko pats per save gerai 
skaityti ir rašyti ir niekad ne
paliovė lavinęsis. Jis taip la
bai pamilo skaitymą knygų, 
kad Tėvynės Myįętojų Draugi
jos ir A.D.D.L. Draugijos iš
leistos knygos buvo visos 
perskaitytos. Pas Vincą visada 
gulėjo ant staįo “Aprašymas 
apie žemę”' (Geografija) ir 
žemėlapis. Vincas įtaip puikiai

skilimui Socialistų 
Partijoj, 1019 metais, Vincas 
nuėjo su kairiuoju sparnu ir 
prigulėjo prie Komunistų Par
tijos. Joje dirbo iki 1926 m. 
Užėjus Palmerio reakcijai, 
1920 metais, Vincas apleido 
Waterbųrį, Conn, ir apsigyve
no Baltimore, Md., iki pat sa
vo mirties dienų. Baltimorėje 
Vincas dirbo kriaučių industri
joje; prigulėjo ir veikė kiek 
tik išgalėjo prie visų darbinin
kiškų organizacijų. Vincas pil
nai buvo klasiniai susipratęs ir 
apsišvietęs. Su priešais nėjo į 
jokius kompromisus, — gynė 
savo klases, tai yra darbinin
kų, reikalus, kur tik papuolė.

Vincas, vedė pavyzdingą 
gyvenimą: niekam niekuom 
nėra skolingas. Vedė švarų, 
dorą ir blaivų gyvenimą, už 
tai jis kovojo ir norėjo, kad 
visi taip gyventų.

Vincas troško dar ilgai gy
venti, troško dirbti dėl labo 
žmonijos, bet mirtis ištraukė iš 
gyvųjų tarpo.

Vinco Kučiausko kūnas su
degintas Greenmount kapinių 
krematorijoj.

Vincas paliko dideliam nu
liūdime savo dukterį Onutę, 
brolį K. Kučiauską (Baltimo
rėje, Md.), pusbrolį K. Ku
čiauską (Waterbury, Conn.) 
ir daugiau giminių ir daug pa
žįstamų, ką liudijo lydėtojų 
būrys. Lydėjo 16 automobilių.

Vincas, gyvendamas netroš
ko tuščios garbės, nė medinių 
ar akmeninių paminklų, bet 
savo pavyzdingu gyvenimu jis 
paliko pas visus, kurie tik jį 
pažinojo, neužmirštamą pa
minklą.

Elektros ištraukta medžiaga 
iš jo kūno, lai skrajoja po erd
vę ir kviečia žmoniją į naują 
gadynę!

Gripu serga drg. K. Yuoza
paitienė. Guli savo namuose. 
Apgailestauju jūsų, drauge, ir 
linkiu greito pašveikimo. Ji 
yra “Laisvės” skaitytoja, mo
terų skyriaus narė, gerai dar
buojasi, jau yra gavusi kelias 
naujas nares, taipgi daug ti- 
kietų išparduoda ir abelnai ge
ra rėmėja pažangaus judėji
mo.

Draugė Yuozapaitienė dar
buojasi ir LDS vajuj naujų na
rių gavime. Ji man pagelbė
jo gauti net 3 naujus narius, 
ir dar daugiau žada gelbėti, 
kaip tik pagys. Jos visa šeima 
priklauso prie LDS 6 kuopos, 
ji pati ir 3 jaunuoliai (sūnūs 
Al, Peter ir duktė Justina). 
Manome ir jos gyvenimo drau
gą, Petrą Yuozapaitį įrašyti į 
tą gerą, garbingą ir pigiau
sią mokesčiais Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą.

J. K. Navalinskienč.

Jeruzale.,— Vienas bepu- 
siškas keliautojas, atvykęs 
čia iš Jugoslavijos, sake, 
kad serbai-jugoslavai parti
zanai yra apgulę Belgradą, 
Jugoslavijos sostinę. Vokie
čiai sulindę į apkasus, ku
riais apvestas miestas, ir 
pasiruošę atremt bijomus 
šturmingus užpuolimus iš 
jugoslavų pusės.

Serbai partizanai ardo 
geležinkelius ir plėšia vo
kiečių reikmenis iš trauki
nių.

Nazis Suffer Huge 
Losses in Russia
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J. Balsys.

Waterbury, Conn

Sūnų ir Dukterų 
Patapo “Laisvės” 
ir nepertraukė ją

Pirmas Parengimas Del Sovie
tų Sąjungos Medikalės 

Pagelbos

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 49 kp. yra nutarusi su
rengti koncertą ir šokius. Ren
gimo komisija ir visi kuopos 
nariai deda visas pastangas, 
kad sutraukti kuodaugiausiai 
žmonių į tą parengimą, — kad 
sukelti pinigų dėl to prakil
naus darbo — 'medikalės pa
gelbos Sovietų Sąjungai.

Koncertas ir šokiai yra ren
giama gruodžio 14 d., 1941 
m., Venta Hali, 103 Green St., 
Waterbury, Copp.

Koncerto pradžia 3:30 vai. 
po pietų, šokiai prasidės 6 vai. 
vakare, šokiams gros Merry 
Makers orkestrą.

Koncerto programa bus la
bai puiki. Dainuos L Kubiliū
nas ir dainininkės iš Bostono, 
Mass. Vietinė, jauna mūsų 
dainininkė draugė Ulinskiūtė, 
ir vietinis Vilijos Choras, po 
vadovyste B. Rasimavičiūtės.

Tikietai jau yra platinami 
dėl to koncerto ir ketina būt 
daug žmonių iš kitų miestų, 
miestelių ir farmų. Sakė, 
Bridgeport© draugai jau orga
nizuoja busą atvažiavimui į 
šį bankietą. Tai puikus darbas.

Būtų gerai, kad ir kitų di
desnių kolonijų draugai suor
ganizuotų po busą atvažiavi
mui. O jei negalėsite suorga
nizuoti busą, tai kviečiame at
važiuoti su mašinom.

Kviečiame ir Waterburio vi
suomenę, profesionalus ir biz
nierius atsilankyti į tą koncer
tą ir išgirsti tą puikią progra
mą, ir paremti 
darbą.

Mes manome, 
me būsite visi

tą naudingą

kad parengi- 
užsiganėdinę. 

Turėsite progą išgirsti gražių 
dainų, pasišokti, pasikalbėti su 
draugais. Bus gerų užkandžių 
ir gardžių gėrimų.

Įžanga į Koncertą ir šokius 
50 centų su taksais.

Įžangą į vienus šokius — 28 
centai su taksąis.

Komisija.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS

417 LORIMER ST.

(continued from page 4) 

people the truth about the 
Army’s losses.

But the truth 
concealed, 
guesses this 
to guess it, 
man family 
wounded among its members.

To indicate the German 
and those of our own troops in 
months of warfare we cite the 
lowing irrefutable figures:

German losses:
About 6,000,000 killed, wounded 

captured.
Over 15,000 tanks. 
About 13,000 airplanes. 
About 19,000 guns.

Our losses: 
2,122,000 men, including 490,000 

killed, about 1,112,000 wounded, 
and 520,000 missing.

7.900 tanks.
6,400 airplanes.
12.900 guns.

From testimony of war prisoners 
it is clear that the beginning of 
winter, which had not entered the 
German Command’s ' calculations, 
has spead colds, frostbite, lung di
sease and grippe among the German 
soldiers on a large scale. The pro
longation of the war, poor army 
supplies and the advent of cold 
weather are increasingly under
mining the physical condition and 
morale of the bandit Nazi

These are the real and 
data on the losses of Nazi 
viet troops in five months 
But the enemy disregards all losses 
and continues straining forward. He 
is exhausting the ■ remnants of his 
strength to capture Moscow, and 

the issue depends on more than 
Hitler’s bragging. The multi-million 
Soviet people and its Red Army 
will end this war with the complete 
destruction of the enemy. The des
truction of the enemy must begin 
near Moscow.

German

long be 
people

cannot
The German 
truth — it is hard not 
since nearly every Ger- 
numbers some killed or

losses 
five 
fol-

and

army, 
truthful 
and So- 
of war.
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Dr. J. J. KaŠkiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

m

BARZDA, Savininkas 
BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami EuroplŠko ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviiko namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

“Laisvės” Name

SKELBKITES "LAISVĖJE

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

RYTO IKI VfcLAI VAKAROATDARA NUO ANKSTI
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių

CM •'l
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This year

Robert Lipton
GIFT

701 ( irand St
Brooklyn, N. Y.

DEAN
15 jewel* . . . $2475

PATRICIA 
17 . . . $2475

CAMBRIDGE 
15 jewel* . . . $2975

BEATRICE
17 jewel* . . . $2975

Apart kitko didelis pasirinkimas renginių daiktų, 
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, Pičįų, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir 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
46S LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: EVorgreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs Šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną,



teštas puslapis Laisve

Vienaaukštė Amerika Easton, Pa Philadelphia, Pa.
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9—16—41----- -67

(Tąsa)
Kitoje fotografijoje atvaizduotas in

dėnas, Tveno pavadintas “indėnas Džo.” 
Ši nuotrauka padaryta 1921 metais. In
dėnui tuomet buvę šimtas metų. Bent 
taip tvirtina Hanibalo miestas.

Užbaigdami mes nuvykome į Kardifo 
kalvą, kur stovi vienas retai pasitaikan
čių pasauly paminklų, — literatūros he
rojų paminklas, špižiniai Tomas Sojeris 
ir Hekas Finas kažkur vyksta su savo 
linksmais reikaliukais. Netoli paminklo 
žaidė gana suaugę vaikai. Jie nieku ne
siskyrė nuo savo špižinių pirmovaizdžių. 
Prie paminklo kojų siautėjo linksmas šū
kavimas.

Dar buvo gana anksti kai mes aplei
dome Hanibalą. Keliu iš visų jėgų lėkė 
mieguisti komivojažeriai. Dieną jie dir
ba, vakare miega, naktį keliauja iš vietos 
į vietą. Naktį kelias tuščias ir šie ko
mercijos demonai gali lėkti pilnu greičiu.

Mes ritomės tarp suspaustų kukurūzos 
ir kviečių laukų, pro raudonas fermerių 
klėtis ir kiemus, kur metaliniai vėjo prie
taisai iš šulinių siurbia vandenį, ir vidų- | 
dienį pasiekėme Kanzaso miestą. Prastai 
kalban, Kanzasas yra Amerikos centre. 
Iš čia maždaug vienodas atstumas ir ligi 
New Yorko, ir ligi San Francisko ir ligi 
New Orleano, ir ligi Kanados sienos.

Taigi, mes buvome Jungtinių Valsty
bių centre, centre prerijų, Kanzaso mies
te. esančiame prie Missuri upės. Kas gali 
būti labiau amerikietiška, kaip tokia vie
ta? Nežiūrint šito, restoranėlio šeiminin
kas, į kurį mes minutėlei nubėgome, no- , 
rėdami sušilti prie puodžiuko kavos, pa
sirodė esąs Besarabijos žydas, iš Bende- 
ros miesto. Mikroskopinio dydžio maso- 
niška žvaigždutė tviskėjo jo švarko kil
poje. Bendera, Missuri, Besarabija — 
čia buvo nuo ko galvai apkvaišti!

Jis ištraukė iš kišenės rudas mažas fo
tografijas ir mums jas parodė. Tai buvo 
jo giminės, likusieji Benderoje, — du 
jauni provinciališki vyrai, kurių švelnios 
garbinuotos galvos siekė apikakles. Tuo 
pačiu restorano šeimininkas parodė ir 
savo masoniškąją kortelę. Mūsų laisvo
jo akmenų skaldytojo pavardė buvo Mor- 
genas, ir į Ameriką jis atvažiavo prieš 
trisdešimt metų.

—Morgen, pakartojo jis, — jūs tik
riausiai girdėjote — gut Morgen. Tai 
štai aš ir esu. Beveik Morganas!

— Kur gi jūsų penkiasdešimt tūkstan

čių dolerių, misteri Morganai? — links-' 
mai užklausė Adamsas.

—Koki penkiasdešimt tūkstančių dole
rių? — nustebo šeimininkas.

—No, no, ser, nekalbėkite taip — “ko
ki!” Jūsų! Jūsų penkiasdešimt tūkstan
čių dolerių! Juk jūs atvažiavote Ameri
kon pinigų uždirbti! Kur jie, tie pinigai?

—Banke! — su niūriu jumoru atsakė 
misteris Morgenas. — Ten jie visi guli, 
ligi vienos kapeikėlės, tik ne mano var
du.

Jo metų ir kovos aplamdytoje figūro
je, jo beviltiškame jumore mums pasi
girdo kažkas pažįstama. Jau vėliau, 
lėkdami keliu į Amarilo, Texaso štate, 
mes prisiminėm į ką panašus mūsų Ben- 
deros masonas.

1933 m. mes buvome Atėnuose. Pasa
koti apie tai, kaip mes bėgome žiūrėti 
Akropolio ir kitų senienų, — ilga istori
ja. Bet vieną atsitikimą reikia papasa
koti.

Kankinami mokyklos atsiminimų, mes 
nutarėme iš Atėnų nuvažiuoti į Marato
ną. Mums papasakojo kaip tat padaryti. 
Reikia nueiti į aikštę, iš kurios važiuoja. 
Maratono autobusai, ten pirkti bilietus 
ir važiuoti, — štai ir visa. Mes drąsiai 
drožėme kelionėn ir kažkur, jau prie pat 
aikštės, paklydome. Kirpėjas, kurio mes 
paklausėme kelio, metė skutęs klijentą 
ir išėjo į gatvę, norėdamas paaiškinti' 
mums, kaip geriau nueiti. Klijentas irgi 
išėjo iš įstaigos ir, nepaisydamas savo 
muiluoto veido, dalyvavo mūsų maršru
to nustatyme. Pamažu susirinko nedide
lė minia, kurios viduryje mes droviai 
trypėme, jau patys susigėdę mūsų su
kelto ažiotažo. Pagaliau, kad būtų tik
riau, mums davė palydovą, penkių metų 
vaiką.

Vaikas graikiškai vadinosi “Mikro.” 
“Mikro” mus vedė, laikas nuo laiko pa
modamas pirštu ir nuolankiai praskleis- 
damas savo storas alžyrietiškas lūpas.

Aikštėje mes pamatėme autobusus, 
prie kurių užpakalio virvėmis buvo pri
raišioti nusitrynę čemodanai. Tai buvo 
Maratono autobusai. Mums iš karto pa
aiškėjo kvailumas ir nuobodumas mūsų 
sumanymo. Nepratarę vienas kitam nė 
žodžio, mes nutarėme atsisakyti kelionės. 
“Mikro” už sugaišinimą gavo penkias 
drachmas, o mes nuėjome į esančią prie
šais autobusų sustojimo vietą kavinę pa
ilsėti ir atsigerti įstabios graikų kavos.

(Bus daugiau)

Newton, N. J., Darlington 
Fabrik, Ine. Audėjų Darbinin

kų Sąlygos
Dirba daugiau, kaip penki 

šimtai darbininkų. Newton 
nuo Eastono yra už 40 mylių,* 
kiti sako, kad už 49 mylių. 
Iš Eastono ir Phillipsburgo 
važiuoja ten kožnas rytas trys 
mašinos audėjų į darbą, viso 
15 darbininkų. Kožnas duoda 
ant gazolino po $3 per savai
tę. Audžia jie produktą ni- 
lon, rajon ir bovelną. Audė
jai operuoja nuo trijų iki še
šių staklių. Automatiškas sta
kles operuoja po 24 vienas 
darbininkas.

Hartford, Conn. mui tos orkestros. O rezulta
tai, aš manau, būtų geri.

Mūsų Kultūrinė Veikla
Lapkr. 27 d. Laisvės Choras 

laikė savo mėnesini susirinki
mą. Narių nedaug susirinko. 
Nežinia dėl kokios priežasties 
net pats pirmininkas neatsi
lankė. Nežiūrint į mažą skai
čių dalyvių, betgi šis susirin
kimas atliko kelis labai svar
bius tarimus.

Pirma, tai išrinko du dele
gatu j Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimą, kuris įvyks gruo
džio 7 d., Brooklyn, N. Y. De
legatais išrinkta J. Kazlauskas 
ir J. Vilčinskas; abudu veik
lūs choro nariai. Drg. J. V. 
dar yra, galima sakyti, jaunas 
vyras ir nelabai daug laiko kai 
chore dalyvauja, bet, matyt, 
kad jis turi daug patraukimo 
ir sugabumo veikti darbinin
kiškam judėjime. Jis ir plunk
sną gali gabiai vartoti.

Antra, choras nutarė pa
sveikinti LMS suvažiavimą su 
5 doleriais.

Taipgi choro mokytoja, B. 
Rasimavičiūtė - Lucas sakė

Kadangi dabar Lietuvoje 
kultūros darbas yra naikina
mas brutališkų Vokietijos fa
šistų gaujų, tai aš manau, kad 
dabar mūsų, Amerikos lietu
vių, šventa pareiga stoti ir or
ganizuoti mūsų lietuviškąjį 
jaunimą į chorus, orkestras ir 
kitas progresyves organizaci
jas, kad palaikius tąjį mūsų 
jaunimą prie kultūros ir pro
greso.

Man norėtųsi žinoti, kas 
atsitiko su Laisvės Choro ko
respondentais? Yra du ko- 
respondetai — vienas lietu
viškai, kitas angliškai yra ap
siėmę parašyti apie choro vei
kimą. Ir per metus laiko, kaip 
tik vieną sykį “valiojo” para
šyti į laikraštį. Juk jau da
bar šiltos dienos praėjo, tai 
dėl ko vis nesimato jūsų ko
respondencijų nė “Laisvėje, 
nė jaunuolių skyriuje? Med
žiagos yra labai daug. Reikia 
tik netingėti. Juk tik geros 
korespondencijos ir palaiko 
jaunimą vienybėje ir veiklu-

Ii teatsilanko. Gerbiami cho
ristai, pagalvokite, kad taip 
daryti yra labai chorui ne
sveika. Rodos, kad čia ir mū
sų organizatorius - pirminin
kas nustojo to labai reikalin
go aktyviškumo, kurį jis pir
miau parodydavo. Būdavo, 
kiekvienoje pamokoje paaks- 
tindavo choristus,;kad visi su
sirinktų laiku, ir kad dalyvau
tų mitinguose, 
bai

O tas, tai la- 
daug reiškė.

Senas Choristas.

Pelham, N. H

la-

pa
su-

dalyvaus tame suvažiavime 
kaip mūsų chorų — Vilijos ir 
Laisvės — mokytoja ir meno 
mylėtoja.

me.

Dabar choras pradėjo mo
kintis trijų veiksmų komišką 
operetę “Apsigavo;” už poros 
mėnesių Hartfordo lietuviai 
turės progą pamatyti tą gražią 
ir juokingą operetę. Labai 
linksma matyti, kad mūsų 
jaunos choristės imasi dideles

Yra numatoma, kad jau da
romi žingsniai iatsteigti - at
gaivinti Laisvės stygų orkes
trą, kuri taip gražiai gyvavo 
ir kurią publika entuziastiškai
pasitikdavo parengimuose. Tai , roles ir pasirįžusios gerai sa- 
buvo nepamirštama, graži jau-,vo roles išsimokyti lošti!
nimo grupė. Aš manau, kad 
tie žmonės, kurie pirmiaus su
tvėrė tokią gražią orkestrą, tai 
dabar, jau pasilsėję ilgęką lai
ką, vėl stos į darbą atsteigi-

Vėliausiu laiku • mūsų cho
ras pradėjo lyg šlubuoti, — 
vienas pamokas prisirenka 
daug, o kitas, tai visai tik ke-

Mirė Petras Rastauskas
Pelham yra mažas miestu

kas. Daugiausiai jame apsigy
venę farmeriai—lenkai ir keli 
lietuviai.

Naujienų čionai randasi 
bai mažai.

Lapkričio 14 d. čionai 
simirė Petras Rastauskas,
laukęs 77 metų amžiaus. Ame
rikoje jis išgyveno per 46 me
tus. Iš Lietuvos paėjo iš 
Kauni jos. Amerikoje gyven
damas visą laiką užsiėmė ūki
ninkavimu. Paliko 
savo žmoną, vieną 
dukteris. Dukterys 
jau yra vedę.

Velionis Petras Rastauskas- 
Ross buvo nuolatinis “Lais
vės” skaitytojas ir jos rėmė
jas. Del to, kad jis 
“Laisvę”, jo broliai 
draugai jį vadindavo 
nistu. Jam mirus, jie 
nuo dalyvavimo šermenyse ir 
laidotuvėse. %

Longinas Ross,
Velionio Petro sūnus.

nuliūdime 
sūnų ir 5 
ir sūnus

Penktadienis, 'Gruod. 5, 1941

tvirtus apsigynimus ir speci- 
jalius transportacijos kelius, 
kur galima armiją momenta
liai kilnoti iš vienos V/.etos į 
kitą.—Mano mintis ir ^įsitiki
nimas,—sakė kalbėtoja—tenai 
Hitlerio armija ras sau kapus!

Čionai buvo ilgas ir griaus- 
... _ ~ mingas delnų plojimas. Pa-

Phila. lietuvių nėra girdėję, ši sak kalbėtojos, Sovietų liau- 
organizacija susiorganizavus dis yra tokio įsitikinimo, jog 
su tikslu praplėsti lietuvių biz- karas turi būt laimėtas, 
nierių įtaką tarpe lietuvių ir žiūrint, kiek reikėtų panešti 
veikti ką nors dėl lietuvybės sunkenybių ir nuostolių. Esą, 
labo. Prie tos organizacijos jie žino, jog po karui jie vėl 
gali priklausyti įvairių pažval- 
gų žmonės ir laike savo susi
rinkimų bando vengti srovi
nių nusistatymų, kad išvengus 
savitarpinių ginčų ir nesutiki
mų. Tas daroma su tikslu or
ganizaciją daugiau išpopulia- 
rizuoti ir išauklėti lietuvių 
tarpe.

Praeitame organizacijos su- 
. „..................j išrinkom net tris
korespondentus, kad aprašytų 
organizacijos veikimą ir išpo- 
puliarizuotų daugiau spaudoj. 
Pora susirinkimų atgal buvo 
pakeltas klausimas, kad prisi
dėti prie 
dėl Smetonos, 
atrodo, 
ginčų, 
atmetė.

Beje, 
greitu laiku didelį balių, ir 
mano sutraukti daug lietuvių. 
Turi taip pat nusirendavojusi 
5 m. laiko radio programos, 
dėl perdavimo svarbių įvykių 
iš Lietuvos. Pirmiau tos per
duotos žinutės man nelabai 
patiko, bet jau pastaruoju lai
ku pagerėjo, ir teisingesnės 
pasidarė. Matomai, žinučių 
rinkimo komisija daugiau per
sitikrino Hitlerio “gėrybėmis” 
ir “laisve.”

šios organizacijos susirinki
mai įvyksta kas 1-mas nedėl- 
dienis kiekvieno mėnesio, 8 
vai. vakare, Lietuvių Muzika- 
liškoj salėj. Patartina lankyti 
skaitlingiau susirinkimus pri
klausantiems nariams, ir tė- 
myti, kad organizacija neštų 
kokią naudą lietuvių tarpe.

Vienas L.B.S. Koresp.

Iš Lietuvių Biznierių Sąryšio 
Veikimo

čia, Phila., tarpe kitų lie
tuviškų organizacijų, yra su
siorganizavęs Lietuvių Biznie
rių Sąryšis, apie kurį dar daug

Churchill Reikalauja 
Draftuot dar Tris Mi

liūnus Vyry į Armiją

ne-

Pagal audėjų gabumą ir 
medžiagos gerumą, audėjai 
uždirba nuo $20 iki $40 per meiia 
savaitę. Staklių taisytojai gau- j sirįnkime 
na savaitinę algą $38.50. šiaip 
jaunuoliai darbininkai prie 
trynimo šeivų ir kitokių siūlų 
darbų, gauna nepavydėtinas, 
vergiškas algas.

Viskas brangsta, tai darbi
ninkai pradėjo nerimauti ir 
bruzdėti už pakėlimą algų. 
Kompanija tai suuodė ir pri
stabdė darbus, aiškindama, 
kad tūlų medžiagų ji negau
nanti.

Šapoj darbininkai unijos 
neturi. Darbininkas kaip tik
tai prasitaria, kad .reikia ša
poj organizuot uniją, išdavikai 
praneša kompanijai, toks dar
bininkas būna išspirtas lauk. 
Bet kompanija turi savo ša
poj suorganizavusi kokią ten 
draugiją, kurią vadina Asso
ciation. Mokestis po 10 cen
tų per savaitę nuo kožno dar
bininko. Jeigu darbininkas 
suserga ir dėl kompanijos 
nuolankus, tai pašalpos gauna 
po septynis dolerius per sa
vaitę.

Darbų dabar iš kitur atva
žiavusieji negauna. Dirba ten 
gal apie dešimts lietuvių dar
bininkų audėjų.

Klaidos Pataisymas
“Laisvės” No. 272 pasakyta, 

kad pas Victor Balata Belting 
Co. dirba penki šimtai darbi
ninkų. Tikras skaičius: 
dirba 350 darbininkų.

ten

nuoStewart Silk Mill Gavo 
Valdžios Užsakymą

Kariškas U. S. departmen- 
tas davė užsakymą vertės 
$358,100, už kuriuos aus me
džiagą - audeklus dėl para
šiutų. Stewart Silk Mill ran
dasi ant Lincoln ir Coal gat
vių South Side. Darbininkai 
priklauso prie CIO unijos.

Grįžta “Laisves” Veteranai
Draugas F. Marcinkus skai

tė “Laisvę” dar prieš dvide
šimts metų. Geo. Yankus prieš 
kelius metus. Bet dėlei buvu
sios bedarbės negalėjo “Lais
vę” prenumeruoti. Bet dabar 
laikai pagerėjo ir tie draugai 
užsisakė “Laisvę,” kožnas ant 
metų.

Laike “Laisvės” koncerto 
man draugas Kuraitis pasakė, 
kad eastoniečiai turi 37 “Lais
vės” skaitytojus ir prašė ma
nęs, kad aš davaryčiau skait
linę iki 40. Du jau gavau, lie
ka dar vienas kur nors buvu- 
sis “Laisvės”-veteranas. Kaip 
tiktai surasiu, tai mano kvota 
bus išpildyta!

V. J. Stankus.

ITALIJA PRARADO PUSĘ 
SAVO NAIKINTUVŲ

London. —- Anglija ir jos ( 
talkininkai šiame kare nus-| 
kandino jau 35 karinius. 
Italijos laivus naikintuvus;! 
tai pusė visų naikintuvų, 
kiek italai turėjo pirm da-

skaitė bartinio karo.
ir neva 

komu- 
šalinosi

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

ITALAI NUSKANDI- 
NE ANGLŲ ŠAR

VUOTLAIVĮ
Roma., — Italų komanda 

skelbia, kad jų torpediniai 
orlaiviai nuskandinę Angli
jos šarvuotlaivį “Aurora” 
rūšies ties Tobruku.

O®

suruošimo bankieto 
Susirinkimas, 

kad išvengti srovinių 
prisidėjimo klausimą

ši organizacija ruošia

Bethlehem, Pa
Iš Anna Louise Strong 

Prakalbų
Prakalbos įvyko, lapkričio

jog So-

atbūdavęs viską sau, o ne ka
pitalistų saujelei, kurie šian
dien rūpinasi daugiausiai pa
sipelnyti.

Kalbėtoja aiškino, kad šian
dien ir mūsų šalies adminis
tracija persitikrino,
vietai kariauja netik už savo 
šalį, bet ir už viso pasaulio 
demokratiją, kartu ir už mū
sų šalį. Dėlto, esą, preziden
tas Rooseveltas persitikrino, 
jog Sovietus reikia remti viso
keriopa pagalba, kad sutriuš
kinus fašistų frontą. Ji ragi-

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chill seime pareiškė, kad 
jeigu Sovietai sumuš Hitle
rį, tai jis “visu pašėlimu už
puls Angliją.” Churchill, to
dėl, reikalavo, kad seimas 
nutartų imt kariuomenėn 
Ivyrus jau nuo 18 ir pusės 
įmetu iki 50 metų amžiaus. 
Iki šiol Anglijoj buvo ima
ma armijon vyrai nuo 19 iki 
41 metų.

Seimui priėmus Churchil
lio reikalavimą,
armija tuo. būdu padidėtų 
dar trimis milionais vyrų.
MOTERŲ IR J AUNUO-

Anglijos

LIŲ DRAFTAVIMAS
Kiti Churchillio pasiūly

mai seimui yra tokie — pri- 
no vieningai ir sutartinai pa- verst 1,620,000 pavienių mo- 
dėti pravesti šalies preziden- terų tarp 20 ir 30 metų ain
iui jo planus. 'žirnis ist.nt i nnifnrmnnbiR

Pagalbai kovotojams 
fašizmą aukų surinkta 
trijų šimtų d oi.

Po prakalbų pasitikau 
liūs draugus. Klausiau 
kaip dabar Bethleheme 
darbais. Darbai einą labai 
rai, tik yra privažiavusių daug 
darbininkų,—negali gauti gy-, draftuot į armiją net 60 
venimui vietos. įmetu vyrus ir panaudot 16

Uždarbiai esą pusėtini, kai 'metų berniukus, 
unija susiorganizavo, bet pra-' 
gyvenimo reikmenys taip kils- 
ta, kad, su laiku, sunku bus 
pasiekti. . . Ūpas tarp darbi
ninkų yra geras: jau kalbė
damas apie darbą darbininkas 
ne taip bijosi kompanijos šni
pų-

Jžiaus. įstot į uniformuotas 
pr\eJ’ pagalbines karo tarnybas 

ai 1 ir reikalaut, kad berniukai 
ir mergaitės tarp 16 ir 18 

k e- metų amžiaus susiregis- 
•hb truotų pagalbinėms kari- 

nems pareigoms.
Churchill sakė, kad teks

ge-

Prakalbose Buvęs.

TRYS NUSMERKTI MIR
TINI BULGARIJOJ

Sofia, Bulgaria. — Bul
garų karinis teismas nus- 
merkėCmirt tris tariamus 
komunistus už gadinimą ge
ležinkelių, tarnaujančių na
ciams, ir už naikinimą fa
šistų žibalo sandėlių.

Roma. — Italijos laikraš-
30 d. Jas rengė International (Čiai rašo, kad vakarine Ju-
Workers Order. Publikos bu- goslavija, girdi, jau baigia- 

Užsilaikymas ma apvalyt nuo “siaučian
čių komunistų” (suprask, 
partizanų - sukilėlių prieš 
nacius ir italus).

vo apie 500. 
klausovų labai 
klausėsi su atyda. 
buvo mišri: susidedanti iš uk- 
rainų, slovakų, ir vengrų; 
lietuvių buvo mažas skaitlius.

Kalbėtoja labai plačiai nu
švietė Sovietų Sąjungos liau
dies pasiryžimą apginti savo 
šalį ir sutriuškinti fašizmą 
ant visados; ji nušvietė, kaip 
Sovietų moterys plačiai yra 
įsitraukusios į šį karą ir kaip 
jos kovoja užfrontėje, gadin- 
damos vokiečiams susisieki
mus karo reikaluose. Kalbė-
^»rk°’ \°-e Hitle.ris,savo I Joseph Zeidat, Sau. | armija negales paimti Mask-1® , g
vos, nes jinai turi įrengtus I 411 Grand St, Brooklyn g

ramus: visi
Publika

fI
&

UŽEIGA į
Rheingold extra Dry Alus ę

Didelis pasirinkimas visokių v
VYNŲ ir DEGTINES įį

Importuotų ir Vietinių Q

Kasdien Turime *'
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ £

Madrid, Ispan. — Diplo- 
.matinės žinios sako, kad 
Vokietija, turbūt, reikalaus, 
kad Šveicarija išvytų visus 
Anglijos piliečius.

sandelis 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 Ministrantūra .... 25c 
Gydyklos nuo Baimės Mirties—su 

daugeliu paveikslų ............
Pontsko Piloto Galas ..............
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį 
Kabalas arba Salamono Išmintis 
Girtuoklių Gadzinkos ................
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

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

kai kalbėti be kito pagelbos 35c
Mikaldos Pranašavimai ............  25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

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

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos

Karvės, 
gerus

50c
10c
10c
15c
15c
50c

25c 
jų nauda ir kaip padaryti 
sūrius ........................ 25c

ŽOLES.
Arbata, 50c; Nervų arbataDusulio

85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliarto- 
rius,^ 60c;
bata 60c;
Peršalimo
Trajankės,

Kosulio ir Kokliušo Ar- 
Kraujo Valytojas 60c; 

ir Kataro Arbata 85c; 
stambių ir gerų šaknų 

60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS 
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

Laisvės” Radio Pramoga
RENGIA VIETINIS “LAISVĖS” RADIO KLIUBAS

Įvyks Sekmadienį Gruodžio 14 Dec
Programa Prasidės 4 vai., Šokiai 6 vai. vakaro

NEW NATIONAL HALL
61-60 — 56th ROAD, (Clinton Ave. ir Willow Ave.) MASPETH, N. Y.

Bus graži dailės programa: Dainuos Aido Choras, Pirmyn 
Choras iš Great Neck ir bus žymią solistą ir duetą.

- - ■ ' ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ —

Daugelis išreiškė džiaugsmo, kad įsisteigė švari nuo nacių propagandos radio 
programa. Aišku, jog tai yra kuom džiaugtis. Tačiau, reikia rūpintis, kad ta prog
rama gyvuotų. Todėl yra rengiama ši pramoga, kad sukelti finansų radio palaiky
mui. Skaitlingai dalyvaukime šiame parengime ir tuomi paremkime “Laisvės” Radio 
Programą.

-----------v,-. .
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Penktadienis, Gruod. 5, 1941

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ninku Susivienijimą. Tautinė 
ir tarptautinė padėtis taipgi 
tam palanki.

“Ponas važiuoja—šunys lo
ja”. Tokia antrašte tilpo “Dir
voje” straipsnis. Jame aiškina
ma, jog, kai Antanas Smetona 
pasileido važinėti po tūlas 
Amerikos lietuvių kolonijas 
rinkdamasis pinigus, tai kleri
kalų ir socijalistų spauda pra
dėjo jį kritikuoti. Taigi antraš
tė “Ponas važiuoja—šunys lo- . 
ja” ir pasako, kas skaitomas 
ponu, o kas šunimis.

Pašovė Nacių Medikalį 
Oficierių Paryžiuje

Vichy, Francija. — Neži- 
žinomas vyras šovė ir su
žeidė vieną vokiečių medi
kalį oficierių. Šovikas pabė
go. Karinis Paryžiaus ko
mendantas generolas von 
Schaumburg uždraudė gy
ventojams Dešimtame mies
to apskrityje pasirodyt gat
vėse po 6:30 vai. vakare, 
bausdamas juos už šoviką.

Bet jeigu šovikas nebus 
suimtas iki gruodžio 20 d., 
tai komandantas pagrąsino 
baust juos “daug skau
džiau.” Jis priminė, jog ta
me pačiame apskrityje buvo 
nušauta du vokiečių karei
viai ir sužeista keli kiti 
lapkr. 2Q d.

ANGLAI RUOŠIASI NAUJAI 
OFENSYVAI LIBIJOJE

London. — Anglai pripažįs
ta, jog paskutinėmis dienomis 
fašistai daugiau laimėjo prieš 
anglus Libijoje. Bet dabar an
glai mobilizuojasi naujai ofen- 
syvai. šiuo tarpu nėra ten di
desnių mūšių.

PRANEŠIMAI

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 klės. Išgirsite gražiausias lietu
vių dainas, muziką, vėliausias pa
saulio žinias, bei pranešimus apie 
progresyvių lietuvių veikimą mūsų 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės į Centro Ofisą, 332 Broadway, 
So. Boston, Mass. Tei. Sou. 9423.

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. rengia gardžių sil

kių vakarienę, gruodžio 6-tą, 6 v. v., 
Liet. Am. Piliečių Kliube, 255 Main 
St. įžanga 50c. Pelnas yra skiriamas 
Sovietų Sąjungos Medikalei Pagel- 
bai. Kviečiame vietinius ir iš 
linkės atsilankyti. — Kom.

• (285-287)

apy-

v; ■■■■v

Septintas puslapis

"Laisvės" SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
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50

48
48
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45
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Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

J. Barkus, Ozone Park .,....................................
J. Žilinskas, Lewiston .................. ................ .
J. Kalvelis, B ridge water .....................................
J. Burba, So. Boston...................... . ....................
C. Shaltis, Freehold..............................................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ................ .............
J. Genavičiuš, So. Boston.....................................
M. Klimas, Richmond Hill .................................
V. Barkauskas, Oakville, ...................................
S. Šaltys, Rockford..............................................
D. M. Šolomskas, Brooklyn...................................
J. Weiss, So. Brooklyn ......................................
Dr. J. Simans, Cleveland.................... ................
J. Mažeika, Pittsburgh ........................................
J. Chuplis, Springdale ........................................
M. Smitravičienė, Detroit ...................................
Mary Yuoces, Cleveland ...............................
J. Ur bon, Pittsburgh............................................
A. Žvingilas, So. Boston.......................................
H. Tamašauskiene, W. Roxbury ..........................
A. Kupstas, E. St. Louis .. . .................................
Senas Vincas, Gibbstown.....................................
Grand Rapids Vajininkai.....................................
A. Čekanauskas, Springfield ...............................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ............................
K. Valeikis, Cleveland ........................................
J. Surdokas, Wilkes-Barre.................................
R. Jarvis, Plymouth ........................ . ..................
P. Šolomskas, Brooklyn .. ......................................
P. J. Martin, Pittsburgh............. ..........
Z. Yurkevičius, So. Boston.................................
J. Balsys, New Britain .........................................
J. A. Shunskis, Amsterdam .................................
S. Mack, Baltimore ................................................

P. Bakas vėl gražiai pasirodė. Prisiuntė du naujus 
skaitytojus ir daug atnaujinimų. Jis dabar pralenkė 
Philadelphijos vajininkus.

A. Klimas taipogi eina aukštyn. Vis arčiau prie pir
mųjų. Laukiame daugiau žinių nuo jo.

P. Beeis pašoko punktais, arti laimėtojų. Linkime 
jam daugiau laimėti.

ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius gražiai darbuojasi; 
drg. Navalinskienė pasiryžusi, kad moterys gautų do
vaną.

Drg. Smitravičiene iš Detroito džiaugiasi, kad de-_ 
troitiečiai talkon suėjo; bus geresni rezultatai. Laukia
me.

Sekanti vajininkai pakilo punktais: ALDLD 136 kp., 
Kearny-Harrison, N. J.; J. Simutis, Nashua, N. H.; J. 
Kalvelis, Bridgewater, Mass.; John Rudmanas, New 
Haven, Conn., ir J. Venskevičius, Cambridge, Mass. 
Pastarieji du prisiuntė po vieną naują prenumeratą.

Įstojo į vajų: P. Šolomskas, Brooklyn, N. Y.; prida
vė naują prenumeratą; J. Mažeika, Pittsburgh, Pa., ir 
D. M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y.; J. Mažeika, Pitts
burgh, Pa., ir S. Mack Baltimore, Md.

Vajus eina prie pabaigos, ir dabar kasdien ateina 
daugiau ir daugiau žinių, todėl dabar bus kiekvieną 
dieną pažymėta reultatai iki paskutinės dienos. Prašo
me įsitėmyti, kad paskutinė vajaus diena bus 15 d. 
gruodžio. Jeigu vokas bus išsiųstas 15 d. gruodžio, tai 
dar bus galima įskaityti į vajų, o po 15 d. gruodžio ne
bus įskaitoma.

Linkime vajininkams daug gerų pasisekimų iki 15 d. 
gruodžio.

“L.” Administracija
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. susirinkimas 
įvyks gruodžio 8 d., 7:30 v. v., Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Draugai, sezonas baigiasi, o dar 
daug turime darbo, tai malonėkite 
dalyvauti. — A. W. (286-288)

HARTFORD, CONN.
įvairi graži pariukė įvyks sekma

dienį, gruodžio 7 d., ruošiama Liet. 
Moterų Kliubo, Laisvės Choro Sve
tainėje, 157 Hungerford St. Pradžia 
3 vai. po pietų. Rengėjos duos už-

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 7 

d. gruodžio, YMHA Svet., Ferry and 
Walnut Sts. Draugai ir draugės,' kandžių taipgi ir dovanų. Todėl pra- 
malonėkite visi dalyvauti, nes turi- Į šome svečius dalyvauti, praleisti 

rloiicr rlalvlrn anforti fnir\crl hnc I smagiai laiką

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. paskutinis šiais 

metais susirinkimas įvyks pirmadie
nį, 8 d. gruodžio, 8 v. v., Laisvės 
Choro Svet., 155 Hungerford St. Ne
pamirškite dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti. Bus renkama 1942 m. 
kuopos valdyba. Nariai, kurie ne
gaunate "Šviesos," praneškite kuo
pos Sekretoriui. — Sekr. (286-288)

me daug dalykų aptarti, taipgi bus 
rinkimas valdybos 1942 metams. — 
M. Urba, Sekr. (285-287)

WORCESTER, MASS.
Operetė ’’Grigutis” bus sulošta 

sekmadieni, 7 d. gruodžio, 4 vai. 
dieną. Rengia Worcester!© Lietuvių 
Suvienytų Dratigijų Komitetas, savo 
namo naudai, 29 Endicott St. Suvai
dins Aido Choras, vadovybėje M. 
Karsoklenės. Užprašome visus. Pa
dėkite mums pagrąžinti mūsų namą.
— Kom. (285-287)

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kp. rengia metinę vaka

rienę ir šokius, gruodžio 6 d., Liet. 
Taut. Namo Svet., kampas Vine ir 
N. Main Sts. Pradžia 7 v. v. įžan
ga 75c (įskaitant taksus). Kuopos 
nariai būtinai turi dalyvauti šiame 
parengime.
Rengimo Komiteto.

G. Shimaitis, narys 
(285-287)

• WORECESTER, MASS.
Pranešimas Mass, valstijos Dai

lės Meno mylėtojams. Sekmadienį, 
gruodžio 7-tą, Worcesterio Aido 
Choras suvaidins gražią eperetę 
"Grigutis," Suvienytų Draugijų 
svetainės naudai. Prašome apylinkės 
ir vietinius dailės mylėtojus atsi
lankyti išgirst gražių dainų, pama
tysit įspūdingą vaidinimą, nes "Gri
gutis’’ yra vienas iŠ popuiiariškiau- 
sių ir labiausiai publikos mylinčių 
operečių. Pradžia 4-tą valandą, Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St.— 
Kviečia Suvienytos Draugijos.

(284-6)

PHILADELPHIA, PA.
L. M. Birutės kliubas šeštadieni, 
gruodžio rengia smagų vakarą.6

Bus rankų darbo paroda, skanių už
kandžių, gėrimų ir šokiai prie ge
ros muzikos. Pradžia 7 yal. vakare, 
735 Fairmount Avenue. ' Kviečiame 
gerbiamą publiką atsilankyti. Užti
kriname, kad būsite patenkinti. — 
Rengimo Komisija. (284-286)

EASTON, PA.
Pasilinksminimo vakarėlį rengia 

ALDLD 13 kuopa, subatoje, 6 d. 
gruodžio, buvusioje Liet. Piliečių 
Kliubo svetainėje, 61/> Ferry St. 
Prasidės kaip 8 vai. vakare.

Eastono ir apylinkės lietuviai! Vi
sus širdingai kviečiame dalyvauti ir 
linksmai praleisti vakarą. Bus už
kandžių, gėrimų ir muzika pasišok
ti. Visas likęs pelnas bus paskirtas 
medikalei pagelbai Sovietų Sąjun
gai. Todėl visi būkite ir netik turė
site gerą laiką, bet ir paremsite 
taip sunkią kovą Sovietų liaudies 
prieš Hitlerį- Kviečia visus Rengi
mo Komisija. (284-6)

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

IŠ senų padarau 
nąujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
nogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore. 5-6191

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Priešas dabar bando praeit pro miestą E į pietų va

karus. Mūsų artilerija ir artimesnio šaudymo kanuolės 
labai aktyviai veikia.

Priešas kenčia milžiniškus nuostolius, prarasdamas 
daugybę kareivių ir pabūklų. Musų kanuolininkai, tikrą
ja to žodžio prasme, rūkyte išrūko priešą iš vieno mies
telio.

Visose fronto dalyse vyksta aštrūs mūšiai.
Sovietų oro jėgos ypatingai smarkiai veikė vakarinia

me fronte. Mūsų lakūnai per dieną padarė 105 užpuoli
mus ir sunaikino 29 priešo tankus, 130 trokų, tris pus
lankius, keturias baterijas minų mėtytuvų ir vieną ba
talioną pėstininkų. )

MaskvU,^gruod. 3. — Maskvos radijas anksti šiandien 
paskelbė sekamą oficiali pranešimą:

Mūsų kariuomenė gruod. 2 d. visais frontais vedė mū
šius prie priešą.

Vakariniame fronte kelios įnirtusios vokiečių atakos 
buvo atmuštos.

Priešas prarado daug kareivių ir pabūklų Rostovo 
fronto sektoriuje, kur sovietinė kariuomenė ir toliau ve
jasi priešą.

12 vokiečių orlaivių buvo sunaikinta gruodžio 1. d. So
vietai neteko keturių lėktuvų. 13 vokiečių orlaivių buvo 
nušauta žemyn arti Maskvos gruod. 2 d.

Mū^ų oro jėgos sunaikino arba pavojingai sužeidė, iš- 
mušdamos iš veikimo, 13 vokiečių tankų, 30 lauko kanuo
lių, du. trokus gazolino ir apie du batalionus priešo pės
tininkų. \

Mūsų kariuomenė vienoje dalyje vakarinio fronto, ko
manduojama drg. Maslennikovo, sunaikino tris bateri
jas priešo apkasinių patrankų ir 10 kulkasvaidžių.

Per nuožmias dviejų dienų kautynes Leningrado fron
te buvo sunaikinta apie 1,000 vokiečių kareivių ir ofi
cierių. Mūsų kariuomenė užgrobė 8 priešo tankus, 14 lau
ko kanuolių, 32 kulkasvaidžius, dvi radijo perdavimo 
stotis ir daug kitų įrengimų. Prieštankinių kanuolių ba
terija, komanduojama leitenanto Zverevo, viename mū
šyje sunaikino du1 vokiečių tankus ir sužalojo šešis.

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

Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 
ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklynįečiai

K. ir N. KULBOKAI

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

ANGLIJA SUGRĄŽINO 
AMERIKAI 35 LAIVUS
Washington. — Anglija 

sugrąžino jau 35 žibalinius 
laivus, kuriuos Amerika bu
vo paskolinus anglams. Pa
gerėjo Anglijos padėtis kas 
liečia laivus.

Pranešama,London.
kad Sovietai Ladogos eže
ro ledu siunčia daugiau tan
kų i Leningradą.

BRIDGEPORT, CONN

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

2<

Brooklyn, N. Y
TeL Evergreen 4-9508

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
P. S. SEKITE MCSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS .4 
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.

NOTARY 
PUBLIC

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergrecn 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA1TIENE IR SŪNAI

U

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

• — ■■■■!■! ■>■■■!. I.. I ■ I. . . . ..Į I ■■

. Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

iL?

l>r*

O

I CHARLES J. ROMAN
1 (Ramanauskas)
fl 'V W '■ <? '"į’"'

£

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3022

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7170

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

¥ S3
0

I$

i$ ė. v

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411**

THE BAKUS*

BAKING COW-

keptuvė 
yra 

unijinė
) UNION LABEL
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NetvYorko^zž^foŽIiito Mitingas Išlaisvinimui 
Earl Browderio

Gražūs Skaitymo 
Vakarai

L. L. TEATRO NARIAMS 'i

Lietuvių Konferencijos 
Telegramos

Matilda Jau Du Sykiu Apalpo, 
Jinai Nenorėjusi Nusižudyt

Ameriką 
laikytoj 
Lietuvių 
Kliube,

America and liberate Lithua
nia held November 30 at Lith
uanian American Citizens Club 
Hall, Brooklyn, representing 
4,100 members of 35 organi
zations congratulate 
wholeheartedly upon 
great work 
the Civilian 
tration and 
cooperation.

Chairman: Ig. Bechis 
Secretary: John Orman.

you 
the 

done by you in 
Defense Adminis- 
pledge our fullest

Stankų Šeimai, 
69 Providence Street 
Worcester, Mass.

Kalantų Šeimai, 
11 Wade Street, 
Worcester, Mass.

Mes, delegatai, susirinkę 
Didžiojo New Yorko ir apy
linkės Lietuvių Organizacijų 
Konferencijoj Ginti 
ir Laisvinti Lietuvą, 
30 dieną lapkričio, 
Amerikos Piliečių
Brooklyne, atstovaudami 4,100 
narių iš 35 organizacijų, nori
me išreikšti jums didžiausią 
užuojautą jūsų sūnelių, Anta
no Kalanto ir Antano Stan
kaus žuvime per nacių žvėriš
ką užpuolimą ant Amerikos 
laivo Reuben James. Mes ži
nome, kad šie du jaunuoliai 
sykiu su kitais Amerikos jūrei
viais žuvo gindami Amerikos 
demokratiją.

Konferencijos Pirmininkas:
Ig. Bechis, 

Sekretorius: J. Orman.

vicinity to defend Ame- 
and liberate 
November 
American
Brooklyn,

Lithuania 
30 at Lithua- 
Citizens Club 

representing 
of 35 organi-

Hon F. H. La Guardia 
Mayor of the City of 
New York 
City Hall 
New York City

We the delegates of 
Conference of Lithuanian
ganizations of Greater New 
York and vicinity to defend

the
or-

Hon. Franklin D. Roosevelt 
President of the United States 
The White House 
Washington, D. C.

We, the delegates of the Con
ference of Lithuanian organi
zations of Greater New York 
and 
rica 
held 
nian 
Hall,
4,100 members 
zations congratulate you for 
your work in the present war 
situation and pledge whole
hearted support for your po
licy and the Atlantic Charter. 
We pledge ourselves to carry 
on work against Hitlerism 
among Lithuanians in Ameri
ca.

Chairman: Ig. Bechis 
Secretary: John Orman.

Turtuolio Isaac Brown ad
vokatas Tobias A. Keppler tei
sme taip “kamuoja” gražuolę 
jaunuolę Matildą LeBoyers, 
jog pastaroji jau du sykiu 
apalpo, turėjo būt išnešta 
ant tyro oro ir teismas per
trauktas. Iš sykio buvo many
ta, jog gal ji tik lošia, idant 
laimėjus džiūrės simpatiją, bet 
paskui paaiškėjo, kad jinai iš- 
tiesų negali atlaikyti aštraus 
kamantinėjimo.

Brown advokatas Keppler 
bando priverst Matildą prisi
pažinti, kad jinai gruodžio 19 
d. važiavo į Mount Vernon 
pasidaryti sau galą, o ne tam, 
kad tenai, tuščiam lote, ant 
cemento, ją pasiguldęs, Brown 
padarytų jai aborciją, arba 
kad ją ten Brown norėjo nu
žudyti, ją pasmaugdamas.

Matildos pusę laiko Valsty
bės prokuroras Tobias T. Gal
lagher. Prieš Isaac Brown yra 
kaltinimas, kad jis kėsinosi 
Matildą nužudyti. Jeigu jis 
būtų rastas kaltu tik šiame
vienam kaltinime, jo laukia 25 £u ir vienminčiu savo brolių, 

kurie pereitą penktadienio ry
tą (4-tą valandą) labai nuken
tėjo net septyniese nuo vieno 
Dėdės Šamo kareivio ir vieno 
jūreivio. . . Todėl reiškiu gilią 
užuojautą broliui dičkiui, ku
ris dabar negali užsidėti skry-

Matildą kvosti apie tariamą 
Browno užpuolimą ant jos jo 
apartmente ir apie jos užvei- 
sima. 4

“Kada jis jus užpuolė lovo
je, kur tada buvo jūsų ran
kos?” Klausė advokatas.

“Mano rankos buvo už ma
no nugaros,” atsakė mergio
tė.

pa-

“Jos nebuvo surištos?”
“Aš gulėjau ant jų.”
Brown advokatas žada 

sišaukti ekspertus ir įrodyti,
kad minėtas laiškas, prieš ku
rį prokuroras Gallagher pro
testavo, yra iš tiesų Matildos 
rašytas.

Užuojauta Nukertėju
siems Ant Lituanikos 

Skvero
Būdamas u ra-tautišku patri- 

jotu, ir būdamas artimu drau-

Jaunimo Balius “Pergalės Sparnai”

metų kalėjimas. Bet jis turi 
dar du kaltinimu, būtent, pir
mo ir antro laipsnio užpuoli
mus ant nekaltos, jaunos, gra
žios mergaitės ir jos išgėdini- 
ma. c 

Teisme buvo smarkus susi
kirtimas tarpe ; 
laiško, kuri būk Matilda ra
šius Brownui 1940 metų rug
sėjo 11 dieną, prieš tris mene- kiu “grinoriukui”, kuris dabar 

Mount nešioja juodus akinius. Ir gi- i,L. • . • v. . * , ... ,

Mileli dUdl**

advokatų dėl belenuo didelio guzo ant pa- 
Ikaušio.

Taipgi gilią simpatiją reiš-

Gruodžio 8- d. didžiulėje 
Cooper Union svetainėje New 
Yorke įvyks masinis susirinki
mas dėl išlaisvinimo 
Browderio. Mitingą šaukia 
žymūs visuomenininkai ir vei
kėjai, kurių tėvų tėvai daly
vavo Amerikos revoliucijoj 
1776 metais. Advokatas Fran
cis Fisher Kane, iš Philadel- 
phijos, bus vyriausiu kalbėto
jom.

MIRĖ

Amerikinių Rašytojų Lyga tyt 
kas penktadienis laiko taip va- Youth 
dinamą “skaitymo vakarą.” h* norite 

Earl | Koks nors žinomas rašytojas 
”1'”' skaito ištraukas iš savo para

šyto, bet dar neišleisto veika
lo, o paskui publika daro pa
stabas bei kritikuoja. Susiren
ka nuo 45 iki 50 žmonių. Iki, 
šiol jau buvo trys tokie vaka
rai. Jie tęsis iki pabaigai sau

sio mėnesio. ‘
Vakaras prasideda 8:30 

vai. ir tęsiasi iki vienuolikai. 
Įžanga esti Lygos nariams tik 
35 centai, o pašaliniams visas 
doleris, šį penktadienį skaitys 
iš savo parašytos knygos rašy
tojas William Blake. Jo nove
lė liečia Amerikos civilį karą, 

šitie vakarai įvyksta po nu-

ši šeštadieni, gruodžio 6-tą 
d L liaudies Teatro nariai 
važiuoja j New Yorko pama- 

veikalą—"Days ,Our
i”. Kurie turite tikietus 

• > kartu važiuot, tai 
susirinkite Piliečių Kliube 
(280 Union Avė.), lygiai 7:30 
vai. vak.

Visi būkite laiku.
N. P.

m.
44

Povilas Stankevičius, 55 
amžiaus. Gyveno po num. 
Main St., Mannsville, N. J. Mi
rė gruodžio 3 d. Kūnas pašar
votas graboriaus M. Bieliaus
ko koplyčioje, 660 Grand St., meriu 237 East 61st St. Atida- 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks rį visiems, kurie 
gruodžio 6 d., Trejybės kapi-1 grožine literatūra ir jos kūry-

žingeidauja

nėse. Paliko nuliūdime brolį 
Adomą Stankevičių ir dvi se
seris: Oną Abeciunienę ir Ma
rijoną Stankevičiūtę, Lietuvo
je.

Laidotuvių pareigom rūpina
si graborius- M. Bieliauskas.

AUKOS MENO SĄJUNGAI

ba.

MILK 
BOTTLE 

MAIL

“Mamyte, mamyte, nupirk 
man naują suknelę, nes suba- 
tos vakare (gruodžio 6) no
riu eiti pas jaunuolius maspe- 
thiečius, kur žinau, kad pba- 
leisiu labai gražiai ir links
mai laiką. Ir žinai ką, George 
Kazakevičiaus orkestrą gros 
dėl šokių. Tai šoksiu! Įžanga 
bus tik 55 centai.”

Nepamiršk pasakyt ir savo 
draugam ir draugėm, kad at
eitų į New National Hali, 61- 
60 56th Road. O pradžia bus 
8 valandą vakare.

Jaunuole.

Šnipų Teismas Eina 
Prie Pabaigos

Brooklyno federaliam teis
me jau eina byla prieš 14 na
cių šnipų. Dabar ir valdžios 
prokuroras ir apsigynimo ad
vokatai pabaigė savo parody
mus ir teismas eina prie pa
baigos. Teisėjas duos džiurei 
instrukcijas ir džiurė išneš sa
vo nuosprendį.

Iš viso buvo sumedžiota ir 
patraukta apkaltinimui 33 šni
pai. Septyniolika prisipažino 
kaltais prieš prasidėsiant teis
mui, vienas prisipažino kaltu 
laike teismo.

Teismas prieš tuos 14 nacių 
šnipų prasidėjo 13 savaičių 
tam atgal.

Sesuo Nušovus Savo 
Brolį iš Meilės

ligo- 
atėjo 
broo-

Trečiadienį į valstijos 
ninę Kings Park, L. L, 
Edith Reichert, 28 metų, 
klynietė, ir nušovė savo ser
gantį brolį. Jos brolis buvo iš
ėjęs iš proto. Jų motina irgi 
ten buvo ir matė tragediją. 
Bet motina nežinojus, kad 
duktė atsinešė šautuvą ir bu
vo nusprendus brolį nušauti.

Policijai sesuo aiškinąs, kad 
ji savo brolį nušovus iš mei
lės. Negalėjus jinai matyt jį 
tokioj padėtyje. Jos vyras pa
samdė advokatą apginti ją 
teisme.

Brooklyne per savaitę gimė 
791 kūdikis.

New Yorke ant 7th Avė. 
ir 42nd St., Stanley Teatre 
rodo tikrai nepaprastą sovieti
nį judį “Wings of Victory” 
(“Pergalės Sparnai”). Kurie 
šį judį jau yra matę, labai gi
ria. Daugelis ėjo pamatyti an
tru kartu.

Kiek man žinoma, iš lietu
vių dar nedaugelis buvo nuė
ję “Pergalės Sparnus” pama
tyti. ,Leiskite man visiems pa
tarti be jokio atidėliojimo ta
tai padaryti, šiame judyje su
sipažinsite su Sovietų Sąjun
gos Raudonosios Armijos ap
siginklavimu ir pajėgomis.

Rep.

Neklausymas Policijos 
Lietuviui Kaštavo $50

Bet jis

Mano frentas lietuvis Z. per 
,du sykiu gavo kortą nuo po
licijos už pastatymą mašinos 
uždraustoje vietoje,
pašaukimo neklausė. Pagaliau 
gavo griežtą įsakymą pasiro
dyti teisme, 

y
Teisėjas, matyt, buvo labai 

supykęs už nepaklusnumą ir 
tą prietelių nubaundė užsimo
kėti $50, arba eiti kalėjiman 
ant 15 dienų. Jis, žinoma, pa- 
simokėjo finansinę bausmę.

O jeigu būtų tuojau ėjęs į 
teismą, būtų jam viso labo te- 
kaštavę keturi ar penki dole
riai.

Brooklyniečiy Savaitinė 
Sveikatos Apžvalga

Sveikatos komisionierius Dr. 
Rice praneša sekamą brook- 
lyniečių sveikatos stovį tarpe 
lapkričio 23 ir 30:

Buvo 75 nauji susirgimai 
plaučių uždegimu ir 25 miri
mai nuo tos ligos. Tai reiškia, 
kad per tą savaitę susirgimų 
buvo 27 daugiau, negu savaitė 
prieš tai.

Piktuoju kosuliu buvo 76 
susirgimai, 27 susirgimai Skar
latina, šeši susirgimai “menin
gitis” ir tt.

Automobiliai užmušė šešius 
žmones, šiais metais Brookly
ne automobilių nelaimės iš vi
so žuvo 501 žmogus.

sius pirm tų įvykių
Vernon ant tuščio loto, kuria
me jinai būk sakanti, kad už 
jos nėštumą kaltas ne Brown, 
bet jos vaikinas vardu Paul 
LePoint. Prokuroras Gallag
her griežtai užprotestavo ir 
pareiškė, kad šis laiškas yra 
sųklastuotas. Teisėjas palaike 
prokuroro pusę ir laiškas ne
buvo skaitytas.

Brown advokatas pavartojo 
visus savo gudrumus bandyda
mas Matijdą priverst pasisa
kyti, kad ne Brown yra kai-' 
tas už jos nėštumą ir kad j 
Brown visai nebuvo ją nųsive-- 
žęs į Mount Vernon su tikslu 
nužudyti.

Keppler jos klausia:
“Argi ne faktas, kad 

tuomet, kuomet Paul LePoint 
buvo pašauktas į armiją spa
lių mėnesį ir jūs pasilikote 
viena bejėgė, jūs nu vykote 
pas B'rowną ?”

“Ne”, atšovė Matilda.
“Ar jūs vykote į Mount 

Vernon tą naktį sau gyvybę 
atimti ?”

“Ne”.
“Ar jūs suradote, kada nu- 

vykote, kad ten nėra medžio, 
nei kitko, kuo būtų galima gy
vybę* atimti ?”

“Ne, visai ne tam ten bu
vau.”

“Ar ne tiesa, kad kuomet 
jūs pasijutote, kad jūsų pro
blemai nėra išrišimo, jūs nu- 
vykote į Mount Vernon ton 
vieton, kur pirmiau buvote su 
savo vaikinu ?” ■

“Absoliutiškai ne.”
“Jūs 

motivą 
sa?”

“Ne,
“Ko jūs tikėjotės iš

Browno ?”
“Aš tikėjaus, kad 

suos mane nuo bėdos.”

tik

turėjote labai galingą 
nusižudyti, ar ne tie-

ne tiesa.
Isaaco

paliuo-!

Matilda užsispyrusiai teigė, 
kad tai buvo Browno sumany
mas vykti į Mount Vernon ir 
ant tuščio loto padaryti jai 
aborciją. Jinai sugestavus ta
tai padaryti viešbutyje, bet 

'Brown nepritaręs.
Nieko negalėdamas išgauti 

iš LeBoyer, Browno advoka
tas prašė teisėjo, kad jis leis
tų visai džiurei važiuoti į 
Mount Vernon ir apžiūrėti tą 
tragedijos vietą. Teisėjas tik 
vėliau atsakys į šitą prašymą.

Paskui Keppler vėl pradėjo

liai atjaučiu tam broliui, ku
riam laike to “civilio karo” iš- 
iškrito pusantro dančio. Taip
gi širdinga ir gili užuojauta 
tam trumpam ir storam, pla
čia burnele, jaunikaičiui, ku
ris beveik apalpo nuo perši- 
gandimo, atvažiavus ir ties 
juo sustojus baltam policijos 
vežimėliui. (Mat, jam kaž kas 
yra pasakojęs, kad čia Am., 
pakliuvus už muštynes į po
licijos rankas,—gali patekt į 

!elektros kedę!)x

Taipgi pagerbiu ir sykiu pa
smerkiu tą jūrininką ir tą ka
reivį, kurie taip negarbingai 
“apkaustė” mūsų brolius imi
grantus ir išvaikė nuo Litua
nikos Skvero, beveik kaip iš 
savo sostinės.

Taipgi patariu niekam 
neužleisti tų dviejų brunečių 
panelių! 
kaktom 
turi būt

Todėl 
pirmiau 
susigydyt, negu 
New Yorke. Tuomet mes vėl 
drauge galėsim dalinti pono 
Klingos pronaciškus lapelius; 
galėsime progresyvių, prakal
bose ar bile parengimuose už- 
baubti vilkučių balseliais!...

Geriausio pasisekimo šioje 
“profesijoj”, rpano mieli bičiu
liai!

, Nukentėjusių Grupės
Sekretorius.

Pereita sekmadienį, lapkr. 
30 d., Liet. Liaudies Teatro 
perstatyme veikalo “Pavogtas 
Kūdikis”, buvo rinkta aukos 
Lietuvių Meno Sąjungai. Rin
kėjos pridavė komitetui šių as
menų vardus^ kurie aukojo po 
dolerį:

P. Beeis, D. M. šolomskas, 
Liepienė, C. Dzeveckas, K. 
Mockus, P. Kapickas, J. J. Be- 
ders, Bnnni Shallin (1942 m. 
duoklės), C. Tiškus, S. Lukas, 
Daugėlienė, G. Stasiukaitis, V. 
Bovinas, E. Bagdonas.

Smulkesnės aukos neužrašy
ta. Bet viso surinkta $40.55.

Varde Meno Sąjungos Ko
miteto tariama nuoširdus ačiū!

P. B.

Teisėjas išnešė mirties nuo
sprendį prieš kriminalistą Lou
is Buchalter. Jam einant iš 
teismo jo žmona pripuolė prie 
jo ir ašarodama apkabinus 
bučiavo.

Reporteriai nesupranta: Ar 
jinai ištikrųjų jį taip myli, ar 
gal tik dėl pasigarsinimo, nes 
gal jinai ruošiasi tapti kokia 
nors aktorka.

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-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN-EXPELLER

Išdavė Indžiokšina 
Prieš Uniją

Kad ir sulopytom 
vaikščiosim, bet mūsų 
viršus!
linkiu savo broliams 
pasveikt ir žaizdas

Hitleris bus

Teisėjas Koch išdavė laiki
ną uždraudimą prieš laikraš
čių pardavinėtojų uniją, ku
ri veda streiką prieš septy- 
nius didžiuosius New Yorko 
komercinius laikraščius. Strei- 
kieriams uždraudžiama pikie- 
tuoti nestreikierius 
paradvinėtojus.

Streikas užvestas 
mes”, “Herald 
“News”, “Mirror”, 
Telegram”, ' 
can” ir “Sun”.

laikraščių

prieš “Ti- 
Tribune”, 
“World- 

Journal-Ameri-

1 taiUb\aU: 
’^utinis ‘gurkMtil,k''! 

bo»kos lain1' ks,lls iš 
sn>et°ningas 
Pirmas. ’ ka‘P ir 
Milioną .

^kui - 

',om<*epiw Pie
en’s

Ml'S. Q

HOMOGENIZED MILK
The cream’s in every drop! 
Enriched with Vitamin D

USJD
THE UKDEN CHČ

Copyright 1941-The Borden Company

Amerikiečiai rusai stovi su heroiškais gynėjais
RUSŲ—AMERIKONŲ

Koncertas — Prakalbos
Nedėlioj, 7 Gruodžio-Dec., 2 v. p. p.

MANHATTAN CENTER
34th Street ir 8th Avenue, New York City

ARTISTAI:
Nina Tarasova 
Vytautas Bacevičius
N. M. Tvardovskaya
Jascha Herzog'
Efim Vitls
United Russian Chorus 
Akompanistai:

A. Pressman, M. Maranz 
ir kiti

KALBĖTOJAI: 
Metropolitan Benjamin 
Prof. A. Petrunkevltch 
V. Tereschenko 
S. Kournakov 
Irana Khrabroff

Tikletai: 55c, 88c, $1.10, $1.65. Galima pirkti pas American-Russian 
Committee for Medical Aid to the U.S.S.R. ofise

55 West 42nd Street, New York.

AMERICAN-RUSSIAN COMMITTEE for MEDICAL AID TO USSR
55 West 42nd Street, New York PEnnsylvania 6-3370

Vėl Susirgo K. Balčiūnas

f

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto. 
Tel. SOuth 8-1551

Brooklyne pereitą savaitę 
mirė 488 asmenys.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Balčiūną, kuris dabar 
Maspethe, gruodžio 

išvežė į Kings County 
Jis neseniai sugrį-

DR. ADAM V. WALMUS
• DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, laisniai 

yra tiktai dėl vyno ir alaus. Prie-, 
žastis pardavimo — bloga sveikata. 
Kreipkitės pas savininką po 1428 
DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(286-288)

fate •.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Kazį 
gyvena 
3 dieną 
Ligoninę,
žo iš ligoninės po sunkios li
gos, ir dabar vėl jį suėmė ta 
pati vidurių liga.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneStaj 

adresas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y
Tet Ev. 4-8698




