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“Gruodžio 7 diena amžinai 
gyvens viliūgystėje,“ pasakė 
mūsų prezidentas gruodžio 8 
dieną Kongrese, 
rioje pasiutusio 
ponijos banditai 
tines Valstijas. «

Toj pačioj prakalboj jis taip- ♦’g ♦ Vt ♦ ♦'g ♦
gi pasakė: “Mes ne tik ginsi- /V IL^'g O -g
mes iki paskutiniųjų, bet tik-l rlJLJLLCJL llklCCIcll OUIIHWJL 
rai padarysime taip, kad pana-Į 
šios rūšies viliūgystė mums 
niekados nebegrūmotų.“

Tai diena, kli
šu ns būdu Ja- 
užpuolė Jung-
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no Didelį Japonų
PREZIDENTO ROOSEVELTO 

ATSAKYMAS IR PADĖKA 
. “LAISVEI”

Ant rytojaus prezidentas pa-‘ 
sakė kitą, ilgesnę prakalbą. 
Tikrai nepaprasta ta prakalba.

Prezidentas nurodė, kad šis 
Japonijos užpuolimas ant mūsų 
nėra tiktai Japonijos užpuoli
mas. Prieš mus lygiai kariauja 
naciška Vokietija ir fašistiška 
Italija.

Todėl, sakė jis, jeigu mes pa
sitenkintume tik tuo, kad nu
galėtumėme Japoniją ir praša
lintumėme pavojų iš jos, tai! degdamas, 
naudos mažai tebūtų. Kartu j  
turi būti sunaikinti Hitleris ir TOKIO, gruod. 11. _  Be-
Mussolmis. ! vielinis Japonijos telegrafas

Karo Laivą
Manila, 

merikos 
praneša, 
trimis bombomis pataikė 
stačiai į Japonijos karo lai
vą, “Haruna” rūšies, 29,000 
tonų, ir jis tuojaus apsi
pylė liepsnomis, smarkiai

armijos komanda 
kad jos orlaivis

pranešė, kad tapo nuskan
dintas japonų karo laivas.

THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON

December 9, 1941

Amerikos Kongresas 
Paskelbė Karą Vokie- 

tijai ir Italijai

TIKRAI NUSKANDIN
TAS JAPONŲ DIDLAIVIS

Amerikos laivyno minis- 
teris Knox praneša, jog 
amerikiečiai lakūnai oro 
bombomis tikrai nuskandi
no Japonijos karo didlaivį, 
28 iki 29 tūkstančių tonų.

My dear Friends:
Permit me, in the President’s name, to thank 

you for your telegram. The pledges of patriotic sup
port which have been received from many, many loyal 
citizens in all parts of the country have given the 
President strength and courage to carry out the will 

of the American people.
For the splendid assurance conveyed in your 

message he is more appreciative than he can say.
Very sincerely yours,

STEPHEN EARLY 
Secretary to the PresidentLabai reikšmingi šitie prezi

dento žodžiai:
. “Tikrasis tikslas, kurio mes 

siekiame, yra daug aukščiau ir 
toliau, negu negražus mūšio 
laukas. Kada mes pavartojame 
spėką, kaip kad dabar mes tu
rime ją pavartoti, tai stengia
mės, kad šita spėka būtų nu
kreipta linkui galutino gero, 
lygiai taip, kaip prieš tuojauti- 
nį blogą. Mes amerikiečiai ne
same ardytojai — mes esame 
statytojai.“

AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJA PASIŽADA 
PILNAI REMT PREZIDENTĄ RODSEVELTĄ 

KARE PRIEŠ JAPONIJĄ'

Editorial Staff,
The Lithuanian Daily Laisve, 
Brooklyn, 
New York.

v'

Amerikos Komunistų Pąr- |giančiąją galybę, 
tijos Nacionalis Komitetas 
pasiuntė Prezidentui Roo- 
seveltui sekamą telegramą 
ant rytojaus po to, kai Kon
gresas, paragintas Prezi- 
'dento, paskelbė karą Jąpo-

Mūsų prezidentas užtikrino nijai:
mums: “Mes laimėsime šį karą; ..T_ . _ . , , . ,Tr
ir mes laimėsime taika, kuri i , . KalP° Prezidentui Wą- 
seks po karo.” * shmgtono, Jeffersono ir

šitoje dvasioje mes visi t^j- Lincolno Respublikos ir kai- 
rime šimtu procentų remti mū-ipo Vyriausiam Armijos ir 
sų prezidentą ir mūsų vyriau-'Laivyno Komandieriui, vi
sybę šio krizio valandoje. si Amerikos žmonės šioj 

—’— . _ {’sunkioj valandoj privalo
Tamstai užtikrint, kad jie,Keičia savo maską visi Hitle

rio pastumdėliai ir parsidavė- be apsirubežiavimo ir ne- 
liai. Jie nebegali išeiti ir kai- skaitydami
bėti prieš Amerikos gynimą.

Jų taktika dabar tokia: Mes 
už gynimą Amerikos. Mes už! 
sumušimą Japonijos. Visas sa
vo spėkas panaudokime tam 
tikslui. O Anglija ir Sovietų 
Sąjunga tegul eina velniop — 
jokios karinės paramos joms 
negalime dubti.

Su tokiais veidmainiais ir 
apgavikais, mano supratimu, 
negali būti jokios bendros kal
bos. Jie dar pavojingesni A- 
merikai dabar, negu tada, ka
da atvirai garbino Hitlerj. Da
bar jie mūsų krašto karines 
pastangas sabotažuos slaptai.

________ I

Šitokia Hitlerio pastumdėlių 
taktika neapgaus Amerikos' 
žmonių.

Pamatysite, lietuviški Hitle
rio pastumdėliai, išgelbėjimui 
savo kailio, taip pat pakeis sa
vo maskas. 'Jie irgi šauksis di
džiausiais Amerikos patrio
tais. Jie irgi stos už Amerikos 
gynimą.

Bet tuo tarpu jie bjauros 
Sovietų Sąjungą ir bolševikus, 
kurie milionais guldo galvas 
šiame kare prieš Amerikos ir 
prieš visos žmonijos bendrą 
priešą, hitlerizmą.

Amerikos Darbo Federacija 
pasisakė šimtu nuošimčių rem-

(Tąsa 7-me pusi.)

savo n a š tų, 
rems karo paskelbimą prieš 

i Japonijos valdžią.
Šiuo didingu momentu 

mes Tamstai pareiškiame 
ištikimą ir nedvejojančią 
paramą kiekvieno mūsų 
Partijos nario, jų pasiruoši
mą tuojau įvykdyt reikala
vimus, uždedamus visiems 
Amerikos piliečiams, kad ši 
galinga šalis laimėtų perga
lę savo teisingame pasiryži
me. Amerikos darbininkai, 
giliai branginantieji (kons- 
titucinį)~’Teisių Sąrašą (Bill 
of Rights), > rems Tamstą, 
kai Tamsta ^vykdysi stipria 
ranka visus kariniai reika
lingus žingsnius prieš prie
šus šios šalies saugumo.

Idėja, dėl kurios mūs ka
reiviai, jūreiviai ir civiliai 
žmonės jau lieja savo krau
ją, yra teisingai laikoma 
reikalu viso Ąmerikinio Že
mės Pusiaurutulio ir didvy
riškų žmonių Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Chinijos, 
ir visų laikinai užkariautų 
Europos tautų.. Tai yra 
kiekvienam kraštui* viena i- 
dėja, reikalaujanti tautinės 
vienybės. Visame pasauly
je bendrai, tai yra viena i- 
deja, kuri reikalauja tarp
tautinės vienybės prieš ver-

sukauptą 
centre suviename jėgos 

Hitleriu galvinyje.
Tarptautinė vienybė tau

tų prieš tą siaubūnišką pa
vergimo galybę bus begali
niai sustiprinta, atsišau
kiant į tarptautinę darbo 
žmonių vienybę, apie kurią 
Tamsta, neseniai kalbėda
mas, padavei Lincolno žo
džius: “Stipriausias ryšis 
žmonių tarpsavinės simpa
tijos, po giminystes savoj 
šeimoj, turėtų būti ryšis 
vienijąs visus darbo žmo
nes, visų tautų, visų kalbų 
ir genčių.”

Išvien su visais kitais pa
triotiniais a m erikiečiais, 
Komunistų Partija stovi ga
tavai pasirengus tarnybon 
savo šaliai teisingame jos 
reikale.

Komunistų Partijos
„ Nacionalis Komitetas,

. William Z. Foster,
.Nacionalis Pirmininkas,
Robert Minor,
Veikiantysis Sekretorius.

Vyrų ir Moterų Mobili
zacija Amerikai Ginti
Washington, gruod; 11.— 

Įnešta kongresui sumany
mas suregistruot visus tin
kamus vyrus ir moteris ša
lies gynimui bei kariniams 
darbams.

WASHINGTON. —Įteik
ta Kongresui sumanymas 
imt karo tarnybon vyrus 
nuo 18 iki 44 metų amžiaus. 
Planuojama sudaryt 25 mi- 
lionų armiją.

MANILA Amerikiečių 
komanda pranešė, jog Fili
pinų Salose jie visiškai su
kontroliavo padėtį kovoj 
prieš japonus.

VERTIMAS
BALTASIS RŪMAS

WASHINGTON
Gruodžio 9, 1941

Brangūs Prieteliai:
Leiskite man, 

už jūsų telegramą, 
mos, gauti nuo daugelio, daugelio ištikimų piliečių iš 
visų šalies dalių, duoda Prezidentui stiprybės ir drą
sos įvykdyt Amerikos žmonių valią.

Puikųjį užtikrinimą, atsiųstą jūsų pareiškime, 
jis brangina labiau, negu galėtų pasakyti.

Labai nuoširdžiai jūsų,
STEPHEN EARLY 

Prezidento Sekretorius.

Prezidento vardu, padėkot jums 
Pasįžadėjimai patriotinės para-

Redakcijos Štabui
Lietuvių Dienraščio “Laisvės,”
Brooklyn,
New York.

WASHINGTON, gruod. prieš karo skelbimą Japoni- 
11. — Jungtinių Valstijų jai- 
Kongresas didžiu vieningu
mu paskelbė karą prieš Vo
kietiją ir Italiją. Tuomi A- 
iherika atsakė Į Mussolinio 
ir Hitlerio karo paskelbimą 
Amerikai.

Senatas vienbalsiai nuta- dėjo 
rė paskelbt karą Vokietijai 
ir Italijai. Balsavime daly
vavo 90 senatorių.

Kongreso Atstovų Rūmas 
taipgi vienbalsiai nuspren
dė paskelbt karą tiem fa
šistų kraštam. Ųž tai bal
savo 399 kongresmanai; su
silaikė nuo balsavimo tik 
republikone kongreso narė 
Jeanette Rankin.

Jinai • pikmiau balsavo

MUSSOLINIO* IR HITLE
RIO KARO PASKELBI

MAS AMERIKAI
Roma, gruod. 11. — Mus-

I solinis paskelbė karą prieš 
į Jungtines Valstijas. Jis ža-

i “sumušti” Ameriką.
Berlin, gruod. 11. — Hit

leris, kalbėdamas savo “sei
mui,” paskelbė karą Jung
tinėms Valstijoms.

, Hitleris pranašavo, būk 
naciai išvien su Italija ir 
Japonija laimėsią karą 
prieš Ameriką ir Angliją, ir 
gyrėsi, būk jie tuomi “nu- 
statysią istoriją penkiem 
šimtam ar tūkstančiui me
tų.”

Sveturgimiai Piliečiai 
Turi Būt Ištikimi Tik 
Amerikai, Niekam Kil.
Washington. — Amerikos 

; valstybės ministerija stip-
I • _ • ______i  Y i Y _ 1 T — ! 1 ? _ i

Japonai dar Laikosi Tik Smailgaly j Luzon 
Salos; Kitur Jie Atmušti su Dideliais 
Nuostoliais; Nuskandintas Jų Laivas

Washington, gruod; 10. —' Jungtinių Valstijų karo mi
nisterija šiandien 5 vaL po pietų išleido sekamą prane
šimą: • '

1. Japonų darytos pradinės atakos prieš vakarinį pa
kraštį Luzon salos (Filipinuose), į!šiaurius nuo San Fer
nando,' buvo atmuštos su, 
stoliais. Japonai iškėlė savo kariuomenės į šiaurines Lu- 
zdno pakrantes. Japonai atakuoja gana stambiomis jė
gomis, remiami didelių savo laivyno spėkų.

(Tąsa 7-me pusi.)

nuošė), į šiaurius r 
matomai, dideliais priešui nuo-

Laisvės" Vajus
• •

VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN
Punktai 

2745 
2154 
1765 
1607 
1469 
1341 
1266 

926 
876 
874

J. Bakšys, Worcester ........................... . ...........
P. Bokas, Waterbury.................... . . ..................
K. Žukauskienėj Newark........... . .....................
Philadelphia Vajininkai .....................................
A. Klimas, Hartford ........................-...............
K. Čiurlys, Bayonne • • G......................... • •. .
S. Penkauskas-P. Tamašauskas, Lawrence .... 
J. Jeskevičius, Hudson . <•...................................
P. Beeis, .Great Neck ...................... . ..............

(Tąsa .7-me puslapyje)

*< A

1 w's>^

11

*■

" /-

S’

-

'WE

Sovietai Atgriebė 
40 Miestelių bei 
Kaimų nuo Nacių

riai ragina šios šalies pilie
čius nedalyvaut vadovauja
muose komitetuose ar gru
pėse žmonių, kurie atsto
vauja fašistų užimtus sve
timus kraštus, veikdami dė
lei jų pasiliuosavimo.

Visi Amerik. piliečiai, ne
žiūrint iš kurios tautos jie 
būtų kilę, turi šimtaprocen
tiniai, visiškai ir nedalomai 
būti ištikimi šiai šaliai ir 
tik jai darbuotis. Jie neturi 
skaldyti savo 
tarp senųjų tėvynių ir Jun
gtinių Valstijų.

Maskva, gruod. 11. — So
vietų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių 15 miestelių bei 
kaimų Leningrado fronte ir 
šešis Stalinogorsko - Tūlos 
srityje.

Vakar raudonarmiečiai 
atkariavo nuo nacių miestą 
Jelecą, už 225 mylių į pie
tus nuo Maskvos, esantį 
Oriolo apygardoje. Čia So
vietai sunaikino dvi vokie
čių divizijas. Naciai bėgda
mi paliko mūšio lauke 12,- 
000 užmuštų ir sunkiai su- 

ištikimybės žeistų saviškių.
Leningrado ir Maskvos 

frontuose sunaikinta dar 4,-
Vien iš Amerikos piliečiu I'800 nacių.

—i—a..- ! Per dieną visuose fron-
I tuose Raudonoji Armija at
griebė nuo vokiečių 40 mies
telių ir kaimų.

Pietiniame Taganrogo - 
Mariupolio fronte raudon
armiečiai vejasi nacius vis 
tolyn į vakarus.

Sevastopolio srityje, Kri- 
me, naciai atmušami vis to
liau atgal. Per paskutines 
30 dienu vokiečiai ties Se
vastopoliu prarado 15,000 
kareivių, 150 tankų, 131-na 
orlaivi ir daugiau kaip 70 
kanuolių.

London. — Anglai pripa
žįsta. kad japonų orlaiviai 
išdaužė kelias Anglijos lėk
tuvų stovyklas Malayoi. v 
Bet anglų kariuomenė at
mušė japonus.

tegal būt sudaryti tiktai | 
patariantieji, bet ne vei
kiantieji komitetai dėlei 
svetimų kraštų atvadavimo..

(Kitą kartą “Laisvėje” 
bus plačiai nušviestas šis 
Amerikos vyriausybės pa
tvarkymas.)

Amerikiečiai Apvalo 
Filipinus nuo Japonų
WASHINGTON, gruod. 

11. — Amerikiečių ir fili
piniečių kariuomenė apvalo 
Luzon salų nuo įsiveržusių 
japonu. Dabar japonų teli
ko tiktai šiauriniame tos 
salos kampe.

Kai kur japonai nuleido 
savo parašiutistus iš orlai
vių. Juos medžioja ameri
kiečiai.

■
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ORAS. — šį penktadienį 
ne taip šalta.
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Amerikos, Anglijos ir Sovietų 
Bendri Reikalai

Mes visada nurodinėjome, kad naciš
ka Vokietija, fašistinė Italija ir barba
riška Japonija su savo talkininkais ve
da pasaulio pavergimo karą. Prieš jas 
kovoja Jungtinės Valstijos, Sovietų Są
junga ir Anglija. Aišku, kaip Italijos, 
Japonijos ir Vokietijos yra bendri plėši
mo, razbaininkų reikalai, taip iš kitos 
pusės Amerikos, Anglijos ir Sovietų yra 
bendri apsigynimo reikalai.

Puikiai tą bendrumą — Amerikos, An
glijos ir Sovietų kovų — pabrėžė mūsų 
prezidentas Rooseveltas savo kalboje 
gruodžio 9 dieną. Tarpe kitko jis sakė:

“Mes turim pripažinti, pavyzdžiui, kad 
japonų pasisekimai prieš Jungtines Vals
tijas Ramiajame Vandenyne yra. pagal
ba Vokietijos veiksmams Libijoj; ir kad 
bile Vokietijos pasisekimas prieš Kau
kazą neišvengiamai yra pagalba Japo
nijai jos veiksmuose prieš Hollandijos 
Rytų Indiją; kad Vokietijos atakos prieš 
Algeriją arba Morocco atidaro kelią ata
koms prieš Pietų Ameriką.

“Iš kitos pusės mes turime išmokti 
suprasti, kad partizanų karas prieš Vo
kietiją Serbijoj gelbsti mums; kad Ru
sijos ofensyvo pasisekimai prieš Vokieti
ją gelbsti mums, kad . Anglijos pasiseki
mai ant sausžemio ar jūroj bile pasaulio 
dalyje sutvirtina mus.

“Atminkite visados, kad Vokietija ir 
Italija, nepaisant, kad neturi formalio 
karo paskelbimo su Jungtinėmis Valsti
jomis šiuo momentu, bet jos skaitosi 
esančiomis su mumis kare, kaip ir su 
Anglija arba Rusija. Ir Vokietija pasta
to visas kitas Amerikos respublikas į 
savo priešų kategoriją...”

Šis prezidento Roosevelto pareiškimas 
aiškiausiai parodo, kaip bendri yra Ame
rikos, Anglijos, Sovietų Sąjungos ir visų 
pavergtų tautų ir tautelių reikalai.

Turint mintyje šį prezidento Roose
velto pareiškimą, Amerikos valdžios nu
sistatymą, visi lietuviai turi suprasti, 
kaip žalingos pozicijos laikosi “Naujie
nos,” “Draugas,” “Keleivis,” “Vienybė”' 
ir visa ta spauda, kuri džiaugiasi iš Hit
lerio laimėjimų prieš Sovietų Sąjungą ir 
kuri talpina hitlerišką Pr. Ancevičiaus 
ir kitų propagandą, kuri sako, kad So
vietų karas yra svetimas, kad tai spau
dai “nedaro” skirtumo, kas laimi naciai 
ar Sovietai, nors tikrumoj džiaugiasi tik 
iš nacių pergalių, kad Sovietų ir Vokie
tijos karas yra “dviejų banditų,” kaip 
rašė “Naujienos.”
»- Mes reikalaujame, kad ta lietuvių 

•spauda sustotų tarnavus Hitleriui, tal
pinus jo propagandą, nes Japonijos, Vo
kietijos ir Italijos reikalai yra bendri, 
nukreipti ne vien prieš Sovietų Sąjungą, 
Angliją, bet tuo pat kartu prieš visas 
pavergtas tautas, jų tarpe Lietuvą, ir 
prieš mūsų šalį — Jungtines Valstijas.

Mes reikalaujame, kad toji spauda 
liautųsi kursčius vienus lietuvius prieš 
kitus, ardžius prezidento Roosevelto 
“National Unity,” skaldžius Amerikos 
lietuvių demokratines jėgas, nes skaldy
mas žmonių jėgų, tai yra hitlerininkų 
darbas, kad apsilpninus mūsų šalies ko
vingumą ir atsparumą.

Mes reikalaujame iš tos spaudos, kad 
ji laikytųsi šiame kare prieš budelišką 
Japonijos imperializmą, Vokietijos hit
lerizmą, Italijos fašizmą, Finliandijos, 
Rumunijos ir Vengrijos hitlerininkus tos 
pat politikos, kurios laikosi mūsų pre
zidentas Rooseveltas ir valdžia.

Mes reikalaujame, kad jie sustotų tal
pinę hitlerišką propagandą prieš Sovie
tų Sąjungą, tą stiprųjį Amerikos talki- 
ninką šiame kare.

Mes kviečiame Amerikos lietuvius, iš- 
1 

tikimus demokratijai, sąžiniškus šios ša
lies ‘ piliečius^ atsisakyti sekti tuos laik
raščius,., kurie įneša paskaldymą tarpe 
Amerikos, Anglijos ir Sovietų Sąjungos 
jėgų, kurie drįsta išstoti net prieš Roo
sevelto politiką.

Mes pareiškiame, kad Jungtinės Vals
tijos daug davė lietuvių tautai. Mes, lie
tuviai, atvykę į Ameriką, turėjome .ge
resnį, malonesnį, kultūriškesnį ir lais
vesnį gyvenimą. Daug iš lietuvių čia 
išmokome rašyti, skaityti, tapome kul
tūriškais žmonėmis. Dabar mūsų šalis 
yra sunkiame kare. Dabar mes, Ameri
kos lietuviai, turime nuoširdžiausiai pa
dėti mūsų šalies valdžiai ir jos talkinin
kams sumušti bendrus neprietelius iš 
Japonijos, Vokietijos, Italijos ir jų tal
kininkus.

“Darbininkas” Vis Organauja 
Hitleriui

Kunigų So. Bostono “Darbininkas” vis 
dar organauja Hitleriui ir talpina Goeb- 
belso propagandą. Aišku,, kad Amerika, 
Anglija ir Sovietų Sąjungą glaudžiausiu 
būdu kovoja prieš Vokietijos, Italijos, 
Japonijos barbariškus fašistus užpuoli
kus. Aišku, kas šiądien vienaip ar kitaip 
kenkia Anglijai, tas kenkia Amerikai ir 
Sovietų Sąjungai, kas kenkia Amerikai, 
tas kenkia Anglijai ir Sovietų Sąjungai, 
arba kas kenkia Sovietams, tas padeda, 
kovoti prieš Ameriką ir Angliją.

Tą supranta kiekvienas. Bet “Darbi
ninko” redaktoriai vis nuduoda, kad jie 
nesupranta ir nuolatos talpina bjauriau
sius Goebbelso melus. Lietuva yra pa
vergta budeliško hitlerizmo. Lietuvoj 
spauda ir radio yra hitlerininkų ranko
se. Spaudoj rašoma tik tas, ką pagami
na Hitlerio propagandos ir melų biu
ras priešakyje su Goebbelsu. Per radijo 
kalba tik tą, ko fašistai nori.

Lietuvoj nacių spauda ir radijo veda 
melų kampaniją prieš Sovietų Sąjungą, 
prieš Jungtines Valstijas, prieš preziden
tą Rooseveltą, prieš Angliją, prieš Jugo
slavijos partizanus, prieš pačią Lietuvos 
liaudį, kuri kovoja už savo laisvę.

Kunigų redaguojamas “Darbininkas” 
puikiai žino, kąd tai yrą melai, kąd tai 
nacių prasimanymai. “Da^bininkąs” pui- . 
kiai suprąnta, kad jis negali' persispaus
dinti nacių melus prieš prezidentą Roo- 
sevelta, prieš mūsų šalį. Bet “Darbi
ninkas” už tai nuolatos persispausdina. 
Hitlęrio propagandą, kuri telpa Lietu
vos spaudoj arba, ką tik hitlerininkai 
pasako per radiją prieš Sovietus.

Taip ir “Darbininko” No. 93, iš gruo
džio 9 d., telpa daug tos hitleriškos pro
pagandos. Tarpe kitko ten persispaus
dinta hitlerininko Al Merkelio sakyta 
kalba per Kauno radio, taip pat ir hit
lerininko Taimanto radio kalba.

Mes norime paklausti “Darbininko” 
redaktorių: ar tą Hitlerio propagandą 
ir melus talpindami, jie mano gelbsti 
Amerikai, Anglijai ir Sovietų Sąjungai 
sumušti Japonijos, Vokietijos ir Italijos i 
fašistus? Ar tai šitaip jie pildo preziden
to Roosevelto kvietimą visiems bendrai 
kovoti prieš tuos nevidonus? Ką gauna 
“Darbininkas” už talpinimą nacių pro
pagandos?

“Darbininkas” Apie Japonijos 
Užpuolimą

So. Bostono “Darbininkas” No, 93 
talpina Kmito straipsnį “Japonai Puola.” 
Ten pasakoja apie Japonijos niekšišką 
užpuolimą ant Amerikos. Tas straipsnis 
parašytas, tarytum apie kokį visai sve
timą dalyką, apie kokį karą, kuris eina 
kur nors ant Marso ar kitur.

“Darbininko” redakcija visai nęsirūpi- 
na, kad mobilizavus lietuvius bendrai ko
vai, kad sulaikyti savo špaltose hitleriš
ką propagandą, kuri skaldo Amerikos 
lietuvių vienybę, kuri silpnina Amerikos 
jėgas.

Gruodžio 9 dienos laidoj “Darbinin
kas” pirmame puslapyj talpina iš Berly
no “žinią:” “Naciai Laimėjo Dono Ba
seine.” “Žinioj” atpasakoja, kad Vokie
tijos ir Italijos fašistai Dono Baseine .pa
darė progresą.

“Darbininkas” surado tą Hitlerio ir 
Mųssolinio “laimėjimą” kaip tik ten, kur 
Raudonoji Ąrmija ir kazokai vijo nacius.

Ramumo, Pasitikėjimo Mums 
Reikia

Prezidento Roosevelto, gruodžio 9 die
ną, sakyta kalba pateikė pagrindą, kaip 
Jungtinių Valstijų žmonės turi priimti
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Kova Prieš Penktą 
Kolumną

kovoti

Lietuviai, Saugokitės Japo
nijos, Vokietijos ir Italijoj 

Agentų
Kad sėkmingai 

prieš barbarišką Japonijos
imperializmą, V o kieti jos
hitlerizmą ir Italijos fašiz
mą, tai reikia kovoti prieš 
jų šnipus, agentus ir agen
tėlius — Penktą Kolumną. 
Hitleris pavergė Norvegiją, 
Holandiją, Lenkiją, Čechos- 
lovakiją, Jugoslaviją, Fran- 
ciją tik su pagelba Penktos 
Kolumnos. Sovietų Sąjunga 
sėkmingai gali kovoti prieš 
hitlerizmą tik todėl, kad ji 
apsivalė nuo Hitlerio Penk
tos Kolumnos — trockistų, 
buchariniečių, tų šnipų, ku
riuos apverkė “Naujienos”, 
“Draugas,” “K e 1 eivis,” 
“Vienybė” ir panaši spauda.

Mūsų šalis jau turi pra
džią bjaurių Penktos Ko
lumnos žygių. Gauta davi
nių, kad Hawaii salose Ja
ponijos šnipai gelbėjo bjau
riam užpuolimui ant mūsų 
laivyno, orlaivyno ir armi
jos barakų. Philippinų sa
lose veikia Japonijos Penk
ta Kolumna. Malaja saloj

Areštuoja Japonijos, Vokie
tijos, Italijos šalininkus 
Mūsų šalies valdžia žino, 

kad Penktoji Kolumna duos 
signalus priešo orlaiviams 
laike oro užpuolimų, kad 
priešo šalininkai teiks Ja
ponijai, Vokietijai ir Itali
jai visokias žinias ir kenks 
mūsų krašto kovai. Todėl, 
ima nagan,. priešo Penktą 
Kolumną. Hawaii salose jau 
areštavo per 20,000 japonų. 
Kalifornijoj suimta per 1,- 
lOO . jhpopų. ^hffippinų Ak
lose api^£5,0&0 japonų. Ki
tur eina1 areštai Japonijos 
piliečių ir simpatikų.

Prezidentai. Rooseveltas 
paskelbė, kad japonai, vo
kiečiai ir italai yra priešai 
mūsų šalies. Žinoma, tas 
yra paskelbimas prieš nepi
liečius. Bet valdžios auto
ritetai seks ne vien nepilie
čius, bet ir piliečius, kurie 
pirma parodė hitleriškai 
Vokietijai prielankumą. Su- 

<

kitus 
kitus

Laik-

imta jau per 800 vokiečių ir 
italų.
Nęw Yorke, Areštavo 40Q
New Yorko mieste į dvi 

dienas areštavo per 400 vo
kiečiu, italų ir japonų, kai
po mūsų šalies neprietelių. 
Mes turime davinių, kad 
valdžios autoritetai apklau
sinė jo jau du lietuvius fašis
tus— smetonininkus, kurie 
taip neseniai džįaugbsį Hit
lerio pergalėmis.

Areštuoti pristatyti ant 
Ellis Island salo?.

Connecticut v a i stijoj 
areštavo. 50 vokiečių ir ita
lų, jų tarpe Hans von Bern- 
harth, buvusį San Francis
co mieste nacių konsulo pa- 
gelbininką. Boston mieste 
areštavo 17 vokiečių ir 3 
moteris. Daugelį jų policija 
surankiojo namuose, 
rado viešbučiuose, o 
kitokiu būdų suėmė.
Areštavo Hitleriškus 

raštininkus
Federaliai policininkai 

suėmė ne vien nepiliečius, 
bet ir tuos, kurie turi mūsų 
šalies pilietybės popieras, 
bet parodė simpatijas Hitle
riui.

Suimta Hans Wolfram, 
nacių užsienio koresponden
tas; Heinz Vrąmer, vokie
čių laikraštininkas: Fred 
Wakler, austras rašytojas 
ir George Nitze, nacių fil
mų gamintojas. Suimta — 
Hans Sieberick, Krutzing ir 
dar 1-nas, nacių žinių agen
tūros DNB bendradarbiai. 
Tai tos pat agentūros, ku
rioj Berlyne dirba Hitleriu 
agentas Pranas Ancevičius 
in - kurio ko.rų?{xxndeneij as 
nuolatos spaušdina “Nau
jienos” ir “Draugas.”

Areštuota lakūnė barone- 
sa Lisette de Kapri. Ji tu
rėjo išsiėmus mūsų šalies 
pirmas pilietybės. * popieras. 
New Jersey Areštavo 1,000

New Jersey valstijoj 
areštavo per 1,000 japonų, 
vokiečių, italų ir ateiviu iš 
Hitlerio pavergtų šalių. 
Areštuotų tarpe yra rumu
nų ir net čechoslovakų, ku-

Po to, kai sis piešinys buvo, pagamintas, daug kas pasikeitė—Japonijos gyvate kirto 
Amerikai ir Anglijai.

188 
ant

žinias ir kaip užsilaikyti.
‘ Aišku, kad Japonijos barbariški impe

rialistai užpuolė mūsų šalies jėgas Ra- 
miąjame Vandenyne nepasirengusias; 
Japonijos plėšrūnai laikinai turi ten pir
menybės, į Jų karo laivynas, orlaivynas 
ir ąrmija mobilizuota. Mūsų orlaivynas 
ir karo laivynas buvo paskirstytas. Ims 
ląijko,/ kol Amerikos karo ląivai susi- 
jungs, Ramusis Vąndeųynas didelis.

Tuo laiku Japonijos imperialistai puor
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rie parodė savo darbais, 
kad jie stoja už hitlerizmą. 
Suimta grafienė Mary dę 
Bergass, kuri gyveno vie
name viešbutyj. Ji gimus 
Anglijoj, bet buvo vedus 
Ispanijos grafą, su kuriomi 
dabar divorsavus.

Areštavo Ęąnkięrius
Suimtas Guglielmo Reiss- 

Romoli, prezidentas Italų 
Komercinio Banko, kuris 
yra 62 Williams st. Suimtas 
turčius vokietys-nacis Wal
ter Weber, kuris gyveno 
Waldorf-Astoria Towers, 
Suimtas čechoslovakas ad
vokatas Paul Fiala, kuris 
vedė nacių propagandą.

Kaip kurie iš suimtų gai
lisi už savo pirmesnius dar
bus, teisinasi, kad jie pasi
rodė neištikimi mūsų kraš
tui tik todėl, kad klausė 
Japonijos, Vokietijos, ir Ita
lijos konsulų ir kitų agentų. 
Japonų kunigas Hozen Su
seki dabar sako, geriau jis 
sutiks būti Amerikoj kalė
jime, negu važiuoti į Japo
niją. Kitas vardu Kashiwa, 
kuris atvyko iš Kobi, Japo
nijos, sako, kad jis gerai 
gyveno, turėjo North 
Branch, N. J., 65 akrus že
mės, 300 prūdų, kurie suda
rė 45 akrus, į metus užau
gindavo 2,500,000 žuvų.

Daugelis iš jų darėsi ge
rų gyvenimą mūsų šalyje, 
bet tuo pat kartu buvo jos 
neprieteliais, tarnavo užsie
nio imperialistams. Kaip 
kurie iš areštuotų gal būti 
yra ir nekalti, patekę per 
paskubų areštavimą. Kaip 
kurie iš jų yra tik aukos 
Mikados, Hitlerio ir Musso- 
linio agentų.
Lietuviai, Būkite Ištikimi

i Valdžiai
‘ Mes kviečiame' visus lie
tuvius būti ištikimais Jung. 
Valstijų valdžiai, , nuošir
džiai pravesti visus valdžios 
patvarkymus, būti pavyz
dingais gamyboj, bendra
darbiauti apsigynimo tary
bose, veikti visais būdais, 
kad padėti Amerikai, Angli
jai ir Sovietų Sąjungai su
mušti Japonijos, Vokietijos 
ir Italijos fašistus.

Mes persergstime lietu
vius — saugotis tų elemen
tų, kurie vienaip ar kitaip 
kenkia Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos bend- 

radarbiavimui, kufie ne
remia prezidento Roosevel
to užsienio politiką, kurie 
puola Sovietų Sąjungą ir 
tuomi ardo lietuvių vienybę, 
skaldo lietuvius, neleidžia 
visiems susivienyti ir remt 
prezidento Roosevelto poli
tiką; kurie visokiais bū
dais platina hitlerizmo pro
pagandą ir giria budelišką 
Hitlerio režimą Lietuvoj.

Lietuviai, saugokitės to
kių elementų, tų laikraščių, 
nes jiems nerūpi Amerikos 
laimėjimas karo. Saugoki
tės Penktos Kolumnos, kuri 
po priedanga kovos prieš 
Sovietų Sąjungą tuo pat 
kartu praveda Hitlerio, 
Mussolinio ir Mikados pla
nus Amerikoj.

D. M. Šalom skas.

Marta Burgess, iš Kaliforni
jos, viena ąžuolinių gilių rin
kėjų i gilės renkamos USA ag
rikultūros departmental, ku
ris mano pakelti korko pra
monę Jungtinėse Valstijose.
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SLA Nariai!
Nominuokite šiuos Kandi
datus Į SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams

♦ Į

kp., 
pre-

kp->

i

lą Amerikos mažas jėgas ant Wake, Mid
way, Guam, Filipinų salų. Laikinai jie 
gali turėti perviršį. Jie gali paimti vie
ną, kitą salą. Bet tas nereiškia, kad Ja
ponija šį karą laimės. Kaip kurias salas 
ji nebandys nei laikyti — sugriaus, su
degins ten mūsų pastatus ir pabėgs, kaip 
kokis banditas.

Šaltai priimkime blogas ir geras ži
nias. Pradžioj jų bus daugiau blogų. Mū
sų jėgos neišsemiamos ir galų gale karą 
laimėsime!

I 
j.
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Jie apvalys SLA ir jo or
ganą “Tėvynę” nuo prona- 
ciškos smetoninės politikos 
įr sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.

F. Kubilius, 
Boston, Mass., 
zidento.

L. Kavaliauskaitė, 152 
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, j Mass., ir

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

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

Nominacijoš prasidėjo 
lapkričio 1-mą, baigsis 
gruodžio 31-mą. Būtinai 
dalyvaukite patys nomįna- 
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-

1

Berlyno radijas pranešė, 
kad Sovietai atšaukė namo 
visus savo laivus, plauku
sius į Jungtines Valstijas
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LITHUANIAN AMERICANS SPRING TO THE DEFENSE OF THE U. S. *
Music Notes

by MARION GROZAN

MIKHAIL SHEYNE is undoubt
edly one of the most brilliant 
and gifted pianists of the present 

day. It was a distinct pleasure to 
have been present at his piano re
cital in Town Hall Saturday even- ; 
ing.

Born in Petrograd, Mr. Sheyne 
began his studies in the Conserva
tory there. Later, going to Moscow 
to work with Constantin Igournnoff. 
He has played is most every part 
of Russia and a great many places 
in the Orient, making his Town ; 
Hall debut in 1937 midst bravos and 
cheers from the press.

His technical perfection is equal- I 
ly matched by the intelligence of I 
his interpretative ability. He has a 
deep understanding and feeling for 
the works of the various composers 
represented in his program. Even 
though he injects a great deal of 
his own intense personality into the 
performance, the identity of the 
composer is not lost in the master
ly delivery by Mikhail Sheyne.

The first part of Saturday night’s 
program consisted of Beethoven’s 
Thirty two Variations in C Minor 
and his Sonata in E Flat Major. 
Brahams Scherzo in E Flat Minor; 
held the most appeal to this listen- • 
ed. It was imbued with the true 
tonal richness which Sheyne so ex
pertly and deftly draws from every 
note he plays.

After the intermission came the 
Sonata by Scriabin. The artist’s in
terpretation of this work held unu
sual depth and emotional quality, 
bringing forth clearly the under
lying tone of mystery, the impe
rious command and decisive pre
cision to the abrupt and sudden 
climax.

The program was brought to a 
close with Variations on a Theme 
by Paganini, by Brahms, which 
though quite lengthy for a last 
piece, never for a moment lagged 
in tempo or spirit.

Encore after encore was gracious
ly accorded in answer to long, in
sistent, clamoring applause of the 
admiring audience who, even after 
the fifth encore, were reluctant in 
letting the evening come to a close. |

Builders Elect New 
Exec, on 17th

BROOKLYN, N. Y. — LDS “Buil
ders” please keep this date in mind, 
Wednesday December 17th, as that 
is the date for the Builders meeting 
to elect a new executive.

Those of us who have ever been 
on the executive, have felt that it 
was a duty to the branch to do so. 
From this meeting on, it shall here
after be an honor to be on the 
Builders’ Executive, as only those 
members who are capable, and are 
willing to work for the betterment 
of the branch shall serve as its 
officers.

Therefore, it is the duty of every 
Builder to be down at this meeting 
to see that a good executive com
mittee is elected for 1942.

Besides the meeting, there is go
ing to be a special Feature, A 
Christmas Party. Each member 
coming to the meeting must bring 
with him a little gift, suitable for 
either male or female, at a cost of 
no more than 25c. As the meeting 
will be a very, very short one each 
member may bring a friend. Also, 
those reading this article who have 
no particular friends in the Buil
ders branch, but would like to come 
may, you are very very welcome. 
We’d love to have you.

About the Christmas Party, well, 
the Social Committee solemnly 
swore that this party will really be 
something. There will also be a 
tree, and there is a promise of a 
live Santa, so everybody bring your
selves and your gifts. Don’t forget 
on December 17th, at 8 P. M. at 
LAISVE HALL.

See you there,
M. S.

Season’s 1st Concert 
Of Montello Chorus

DO YOUR PART IN 
CIVILIAN DEFENSE

MONTELLO, Mass. — The Free
dom Chorus held i,ts first concert 
of the season November 29th. It 
was a great success with such ar
tists as Alexander Vasiliauskas with 
his companions. Antoinette Stevens 
and Ann Minikis.

The Freedom Chorus began the 
program with “Ir Tada Tik Viena” 
with George Stevens leading and 
closed with “My Hero” from the 
“Chocolate * Soldier,
Stevens singing the solo part. The 
soloists, Antoinette and Ann Mini
kis were presented bouquets of 
chrysanthemums by Patsy Gataus- 
kas from the chorus members 
friends.

After the concert dancing 
enjoyed to the music of the
pular Stevens’ Orchestra. The Cho
rus now boasts foul’ new members, 
but we are still looking for 
more of you GLiDerS to 
Rehearsals everyx Wednesday 
Lith. National I Tail at 7:30

Every Lithuanian American 
should do his or her part in 
Civilian Defense. There is no 
“war zone” in this war, and 
men and women are urgently 
needed for 
the lines as 
tiefront.

war effort behind 
well as at the bat-

With the Japanese onslaught against ths freedom of the United States Lithuanian Ame
ricans in all parts of the country stood as one man for the defense of America against the 
assault of Japan, Hitler’s pawn in the East. Spontaneously telegrams from Lithuanian re 
presantative organizations and newspapers were sent to the President of the United State? 
------- ------------------------------------------------- ——------------ -----------------------^pledging the support of every 

Lithuanian American to the 
cause of the defense of the 
United States.

The Lithuanian Daily “Lais
ve” sent the following tele
gram to the President:

Cleveland Elects Representatives to LDS 
National Conference of Youth Leaders

Antoinette

and

was
po-

a few 
attend, 
at the 
p. m.
Dana.

A Letter From a 
11-Year OH Girl

Dear Editor:

can do their part 
one of the

Civilians 
by volunteering for 

defense positions 
filled in this cri-

many civilian 
that must be 
sis.

These are the tasks for 
which volunteers are urgently 
needed:

air raid warden ser
vice

2. Give messenger service
nurses aide service

CLEVELAND, Ohio. — Cleveland 
will be represented at the National 
LDS Youth Leaders Conference 
which will be held on December 
27th in New York. Delegates are 
coming to New York from Chicago, 
Detroit, Massachusetts, Philadel
phia, Wilkes Barre, Baltimore 
Pittsburgh and Binghamton, it 
learned.

and 
was

the 
LeaDerS 

of 
in

In electing Adele Vasil as 
representative of the 
branch, the members chose one 
the first LDS Youth Organizers

The English Section of the 
Lithuanian Daily Laisve is pub
lished for the benefit of its read
ers every Tuesday and Friday. 
Deadlines for articles and cor
respondence are Wednesdays for 
Friday’s issue and Friday for 
Tuesday’s issue.

LAISVE ENGLISH SECTION 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.
L_______ ________________________

When I opened up the book 
Soviet Russia Today,” my eyes 
were suddenly filled with tears 
so that I could barely see 
speak. Morn asked me what 
the matter.

I said I was sorry 
poor children who were 
tally killed for nothing 
Nazis 
arc so 
bombs, 
closely
fighting to rid their country of 
Nazism.

I am only 11 years old, but I 
hope that the world will be rid of, 
Nazism forever.

Ellita Ziuinskaite, 
Suffield, Conn.

in Russia. The

or 
was

the 
bru- 
the

HERE AND THERE
Strangely enough, amid the rash ' 

of bulletins and articles that has ! 
currently been breaking in n^ws- | 
papers concerning the war with 
Japan, readers have found little or 
no mention of Nippon’s notorious 
Black Dragon Society. This outfit 
is comprised of 15,000 Japanese big- • 
wigs. Approximately a third of the 
membership ranks high in the 
armed forces, generally acknowledg- j 
ed to be the most ardent war drum 
beaters in the Land of the Rising 
Sun. »

The Black Dragons are the most1 
potent influence operating behind
the Japanese decisions and, usually, 
what they say goes. They are
known to have given the “go ahead’’ 
sign on assassinations, the Manchu
rian conquest, and the invasion of I 
China. Defiance of the Emperor 
himself is not beyond them, and 
they would not stop at tossing the 
Mikado into the can if he stood in 
their way. Now, here’s the payoff:

The Unreluctant Dragons decided 
way back on August 26 that De- 

• cember or February would be the 
month in which to attack America. 
Saboru Kurusus knew of this and 
all his amiable hobnobbing with the 
press and diplomats was just a tre- 
cherous stall. It lasted three weeks 
— just long enough to enable sub
marines and aircraft carriers to 
take up positions close to American 
shores.

• • •
Anyone who may heretofore have 

claimed the title of “Forgotten 
Man” must now relinquish it with
out protest to Private Victor Goliss 
U.S.A.

Victor was recently returning to 
Massachusetts from the Southern 
army maneuvers in a convoy num
bering about 100 trucks. In a small 
Maryland town they came to a par
ticularly dangerous railroad inter
section and our Private was ordered 
to "direct the crossing and wait 
there until you are picked up.” 
Finally, the last truck passed and 
was fading in the distance. Night 
came and with it a heavy downpour. 
The soldier stood his post all night 
and the rest of the next day. His: 
canned provisions kept him amply Į 
fed.

That night, after thirty sleepless 
hours, he left his post long enough 
to phone the local MP office and 
was flabbergasted to find he was 
being hunted as a deserter. How
ever, his commanding officer came 
to his rescue and arranged for him 
to get plenty of sleep, food, and 
first class passage back to his home 
fort. Said he, ‘Private Goliss, you 
were absolutely correct in your ac
tions.. In the army an order is an 
order and must be carried out”.

• • •
The radio industry of America 

certainly did itself proud on that 
fateful Sunday afternoon. Wtih al
most unbelievable swiftness the 
broadcasters organized their facili
ties and provided the listeners with 
bulletins, warnings, and eye wit
ness reports. In rapid succession

came pickups from Washington, Ho
nolulu, Manila, and South America. 
Finally, the analysts, experts and 
commentators took the air and 
helped clear up the maze of con
flicting news reports which must 
have been confusing the average 
listener. On Tuesday when the first 
air raid alarm sounded in New 
York, radio added another gold star 
to its record by keeping the pub
lic fully instructed as to how it 
should behave. Our hat’s off to the 
“Johnny on the spot” radio industry 
of America.

You Can’t Afford to Miss:
Patrick Hamilton’s "Angel Street”. 

Here is a “sleeper” which no one 
expected to cause much excitement. 
It literally knocked the critics for 
a loss — a loss of adjectives. 
Author Hamilton is at present with 
the British army in Libya.

Arturo Toscanini’s last of two 
broadcasts with the NBC Symphony 
tomorrow evening. The finest music 
of any day interpreted by the finest 
conductor alive today.

Lux Radio Theatre’s "All This 
and Heaven Too” this Monday 
night. A great book, then a great 
picture, and now a great radio 
show. Bette Davis and Chas. Boyer 
wilt be on hand to see that it con
tinues to rate "GREAT”.

• • •
Overheard Everywhere:

Only ten shopping days to Christ
mas.

—Max Weintraub.

LAISVE’S RADIO CONCERT 
THIS SUNDAY

Lalsve’s Radio Program over 
WBYN holds its first affair this 
Sunday at the New National Hall 
in Maspeth, L. I.

Admission to the affair on Sun
day, Dec. 14, is 50c.

The Pirmyn Chorus of Great 
Neck and the Aldo Chorus of Broo
klyn will sing.

The Brooklyn Builders (LDS 
200 Branch) invite everyone to 
be with them on December 27th, 
at Laisve Hall where they are 
arranging a •

BANQUET
The admission is only $1:25.
The food, we can assure you, 

will be delicious.
You will be able to meet, the 

many delegates to the LDS 
leaders conference. There will be 
many from not only the Eastern 
Seaboard, but Chicago, Cleveland 
and Detroit.

During the banquet, that de
licious beverage, beer, will be 
served at no extra charge. You 
can drink to your full.

The time is 8 P. M. The place 
is LAISVE, the price $1.25.

Tickets may' be obtained from 
J. Orman, Mary Sineus, and 
other "Builders.”

M. S.

for 
so 
by 

mothers
brave running from the 
carrying their children 

to them. Their fathers

“Now, Willie, you must let your 
brother have the sled half of the 
time.”

“Yes, mother, I do. I have it 
going down the hill, and he has it’ 
going up.”

4. Serve in medical corps
5. Act as fire watcher
6. Serve
7. Serve
8. Serve

& housing
9. Serve 

corps
< 10.

in rescue squads
in drivers’ corps
in emergency food
corps
in decontamination

Serve in staff corps 
Act as auxilliary police

ADELE VASIL 
to represent the Cleveland

Youth
Elected 

LDSers at the National 
Leaders Conference.

credit to the entire LDS organiza
tion and are looked upon by many 
branches as the shining example to 
be followed and emulated.

Last July, when the LDS Vice 
President, Tony Vasaris, of Mon
tello, Massachusetts, visited 
land, he had this to say in 
port on Cleveland:

“The LDSers of Cleveland, 
estimation, are about as 
group of young 
could have in our organization. Af
ter spending several days with 
them, I found that this was the 
town where the true LDS spirit 
prevails. By that I mean that even 
though they have been organized 
for about ten years, the 
of the original people are 
gether,- even though a lot 
have married and settled, 
ways work hard to keep 
going. If we had groups 
towns such as we have i 
land, I think that we would have 
no trouble in making the LDS the 
biggest and best Lithuanian Ame
rican organization in the country.”

Others who have visited Cleve
land, also, have nothing but praise

Cleve- 
his re-

in my 
about as fine a 

people that we

ma jority 
■ still to-

of them 
They al- 
the club 
in other 

in Cl eve-

man
12.

man
13.

Act as auxilliary fire-

Serve in bomb squad
14. Serve in demolition and 

clearance crew
15. Serve in road repair 

crew.

The Brooklyn Builders an
nounce that they are sponsoring 
a largo banquet ąt Laisve Hall 
on the evening of December 27th 
at Laisve Hall. Admission will be 
$1.25. Further details are being 
announced as they develop.

the entire country. It is a little 
known fact that the Cleveland 
Leaders was the first youth branch 
to be organized, beating out the 
Brooklyn Builders by about six 
months. Adele Vasil and her hus
band, Alex, were the first Lithua
nian 
ball 
been 
LDS

Americans to start the little 
rolling in those days and have 

actively participating in the 
organization ever since.

This year, the Leaders, celebrat
ing their tenth anniversary are a

IFITCOMES .... .. .
The United States is now at war with 

Japan. I
Warships are now 

being trained'. Young 
ries are working day
vast quantities of supplies to armour Army, 
Navy and Air forces.

in action. Soldiers are 
men are flying. Facto- 
and night turning out

This is for You

land and preserve our

a new technique in the 
There is no longer a

Every possible method of war will be used 
against us. We must protect our shores, pre
vent invasion of our 
institutions.

We have learned of 
invasion of countries,
“war zone.” An entire country is subject to 
sudden, surprise attacks. Every civilian is ex
posed to danger. A vital part of bur defense, 
therefore, is that civilians be trained to pro
tect themselves and to know just what to do 
in the event of an attack from the air.

New York City is in little danger of 
from airplanes. But such an air attack 

| impossible. New York, as the nerve 
of the nation^ presents a tempting
which might justify an enemy in taking- great 
risks.

Just in Case

attack 
is not 
center 
target

We must prepare now against this possibi
lity just as we take precautions against every 
day fires and accidents.

The Mayor has appointed an Emergency 
Board to draw up rules for the protection of 
the citizens,

More detailed accounts of what to do and 
where to go in times of emergency will be 
publicized in the press and radio. Keep in
formed of all the latest developments.

If an Attack Should 
Come...

It is so important that every citizen should 
know just what to do and how to do it. In 
due time, definite instructions will be given.

In the meantime, learn to keep calm — 
walk, never run, in the event of any emer
gency.

Do not be frightened.
Pay no attention to Rumor Mongers. Do 

not listen to gossip.

Hon. Franklin Delano Roosevelt, 
President of the United States, 
Washington, D. C.

The Lithuanian Daily Laisve 
pledges its fullest support to all ef
forts of our government to defend 
this country against the Japanese 
aggression. We will do everything 
in our power to mobilize all Arne- . 
rican Lithuanians for the total war 
against the Axis.

Editorial Staf, 
Daily Laisve, 
427 Lorimer 
Brooklyn, N.

The A.L.D.L.D. (Lithuanian

St.,

its support with the following 
telegram:

Hon. Franklin Delano Roosevelt, 
President of the Untied States, 
Washington, D. C.

go- 
as- 
the 
our

In the name of seven thousand 
members and officials of the Lith
uanian Workers Literary Society 
of America we pledge our fullest 

i support and cooperation to the
to offer for the fine LDS solidarity | vernment against unprovoked 
and spirit which prevails there. It j sault upon this country by 
is this spirit that keeps the LDS i Japanese mad militarists, and in 
alive and going. It is this spirit that total war against the Axis,
contributes to the success of the I Long live the United States of 
branch. It is this spirit to which Al America and its allies, Great 
and Adele Vasils have contributed ! Britain, Soviet Union, and China! 
very much. There are also people j 
as Joe Paltan, the Bekevic Sisters, 
Amelia Skeivis, Ed Skeivis, Johnny 
Balchunas, 
Mary and
host of others that are always there 
plugging.

The LDS is proud of such peo
ple as we have in the Cleveland 
branch. And expecially proud will 
be the National LDS Youth Lead
ers Conference to have such a noted 
LDS personality as 
their midst.

Adele has never 
LDS convention or
thering of LDS Youth Leaders. Liv
ing at one time at least 30 miles 
from 
never 
ahead

Bertha Galinauskas,
Chuck Andrews and a

Adele Vasil in

yet missed an 
a national ga

the bronch headquarters, she 
missed a meeting, and went 
with her husband to give the

National Committee,
D. M. Sholornskas, Secretary, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

The Association of Lithua
nian Workers (L.D.S.) many 
of whose youthful members 
are in the armed forces facing 
the fascist aggressors, sent 
this telegram of support:

Do not become panicky and above all, do 
not permit anyone to cause any fear. Even 
in times of peace, in a congested city there 
is a grave danger of people being injured by 
people becoming panicky. Whether it is a fire, 
or the chase of a pickpocket, or a bursted 
water main, do your part by not mingling 
with crowds, by not rushing and running. 
We have learned that it is easy to create a 
panic by just a few people shouting, scream
ing and racing in a given direction* Panic 
stricken people impede firemen, the police and 
other authorities who are 
them.

trying to protect

alarmed! Just use

that, may be later

So keep cool —don't be 
common sense!

Some of the instructions 
issued are of this character:

Avoid open spaces, streets, parks. Lea^e 
bus, street car or auto. Seek a place of safety.

Avoid top and bottom stories of buildings. 
Don’t use elevators. Use cellars only in well 
constructed buildings.

Leave all personal belongings — your life 
is more important.

Do not crowd in one spot.

If You Are at Home.
Put out the lights — they may guide ene

my planes.
.Close windows tightly. Pull down shades.
Turn off gas, electric connections if pos

sible.
Do not get excited.
The above are only samples — but all 

should be thinking about them. It is our hope 
that we never will be called upon to carry 
them out.

We'-Are Americans, 
And Mighty Proud of It

Remember, this is not a war bulletin. It is 
only a reminder that in course of time defi
nite instructions may be given. Even that 
will not mekn that there is any danger of 
attack. Be prepared to learn to do your indi
vidual part as a citizen of this great de
mocracy in every emergency.

Everything possible is being done for your 
protection. If we keep our heads and follow 
instructions we have nothing to fear.

ALEX VASIL
One o'f the first LDSers in the 

country to start organizing 
LDS Youth Branches.

LanDerS a hand in starting the 
farmers LDS branch in Windsor, 
Ohio. The Vasils have also contri
buted to the beginning of a branch 
in Youngstown, Akron, Collinwood 

Corlett. The latter branches 
active, although 

circumstancesto
short 

beyond
lived 
con-

LDS leading 
at the Youth 
They will all

are
Con-

figures 
Leaders 
be feted at

and 
were 
due 
troL

Other 
expected 
ference. 
the LDS Builders Banquet on De
cember 27th in the evening at Lais
ve Hall.

—LDSer.

Liths Take Part in 
Russian Relief 

Program in Boston
BOSTON, Mass. — Russian War 

Relief, Inc., announced to Jhe pub
lic of greater Boston, that former 
United States Ambassador to the U. 
S.S.R., will address a huge mass 
meeting at the Boston Arena on 
Sunday afternoon, Dec. 14, launch
ing a drive in Massachusetts to 
provide relief for citizens of 
war-torn nation.

Mr. Davies, who has never 
en in Boston, will appear on a 
ram which will bring to this city 
nationally known stars from Holly
wood and Broadway for what pro
mises to be one of the most unu
sual programs of entertainment ever 
arranged for a mass meeting here.

One of the nation’s big business 
men Mr. Davies has expressed him
self as favoring swift and generous 
aid to the "brave men and women

that

spok- 
prog-

Franklin Delano Roosevelt, 
President of the United States, 
Washington, D. C.

In this greatest crisis in the his- 
tery of, the United States, the Asso
ciation of Lithaunian Workers, a 
fraternal benefit organization with 
9,000 members, pledges its utmost 
loyalty in defense of our country. 
We call upon all other Lithuanian 
organizations in this country and 
upon every Lithuanian American to 
support fully and loyally all defense 
efforts of the U.S.A, and every 
effort to deliver a smashing defeat 
not only to the treacherous Japa
nese attackers, but also to all the 
barbaric Axis forces of destruction 
and enslavement, and to the libera
tion of 
nations.

the

Roy 
John

enslaved peoples and

Mizara, President,
Siurba, Secretary.

years the greater part 
Lithuanians ' in Ameri-

For 
of ths 
ca have realized that the exis- 
tancc of Hitler fascism is 
threat to the United States. 
The treacherous attack of the 
Japanese Empire has proved 
that it is inspired by Hitler in 
Berlin. Lithuanian Americans 
are also confident that victory 
will come'for in our war of 
defense against the Axis we 
have the world’s greatest de
mocratic allies: Great Britain, 
the Soviet Union and China.

Be they in defense industry, 
in the armed forces or in civi
lian defense, Lithuanian Ame
ricans pledge not to stop until 
fascist aggression is wiped 
from the face of the earth.

BULLETIN
The LDS National Office has 

announced that it received word 
from Binghamton, Shenandoah, 
and Baltimore that large delega
tions will be present at the LDS 
National Youth Leaders Confe
rence on December 27th. The 
Conference will be held at the 
Midston House, Madison Avenue 
and 38th Street, a few blocks 
from Grand Central Station in 
the heart of New York City and 
near the famous Park Avenue of 
New York City5.

who. are today facing the guns and 
bombs and famine and disease let 

.loose by Adolf Hitler on the broad 
plains of their native land.”

The Massachusetts committee of 
Russian war relief, of which the 
Boston Symphony conductor, Serge 
Koussevizky, is honorary chairman 
and the Lithuanian Committee of 
Massachusetts, begs all Lithuanian 
American young people to .-attend 
this meeting.

Prof. B. F. Kubilius, Lithuania^ 
Chairman

Dr. J. F. Borisas, Secretary.



Medis Vietoj Gazoli
no Automobiliams

Gazolinas galima pava
duot medžiu automobiliams 
varyti. Taip daroma jau ga
na seniai Anglijoj, Franci- 
joj, Vokietijoj ir kitose Eu
ropos šalyse, kurios pristin
ga gazolino.

Bet norint vartot medį 
kaipo kurą automobiliui, 
reikia skirtingo karburyte- 
rio ir prietaiso gamint du
jas (gesą) iš medžio. Tos 
permainos nebrangiai kaš
tuotų, sako Luther Schnur, 
miškų viršininkas - žinovas 
rytinėje dalyje Marylando 
valstijos. Jis teigia, kad 
automobilių fabrikai Jung
tinėse Valstijose galėtų per 
60 dienų pridirbt įvalias 
naujų karburytorių ir įren
gimų dujom gamint iš me
džio.

Įvairiose pramonėse lieka 
daug skiedrų, pielavinų ir 
kitų medžio atmatų. Jos pil
nai tiktų automobiliams. 
Miškų darbuose susidaro di
deli kiekiai šakų ir nevar

tojamų kitiem tikslam me
džio gabalų. Susmulkinus 
juos į drožles - skiedras ir 
išdžiovinus, iš to pasidary
tų gausybė kuro automobi
liam.

Ar daug medžio reikėtų, 
sakysime, auto-trokui nu
važiuot 100 mylių? Neper- 
daug. Dešimties tonų tro- 
kui, pilnai prikrautam, už
tektų £50 iki 420 svarų me
džio nukeliaut 100 mylių. 
Tiek pat jis galėtų nuva
žiuot, sunaudodamas 175 
iki 210 svarų medinių ang
lių.

Nors Amerika turi dide
lius kiekius gazolino, bet 
karas sueikvos daugybę jo. 
Gazolino pristatymas iš va
karinių ir pietinių valstijų 
į rytines taipgi labai pa
sunkės. Medžio vartojimas 
automobiliams vietoj gazo
lino, todėl, galės tapti rim
tu praktišku dalyku.

N. M.

Naujas Vitaminas Kaipo Vaistas prieš 
Chroniškas Ligas

Naujai atrastas vitami
nas cholinas iš B vitaminų 
grupės tarnauja gydymui 
cirrhosio, savotiško kepenų 
sugedimo. Taip kepenys 
dažnai sugenda nuo per
daug alkoholio vartojimo. 
Choline taipgi prisideda gy
dymui ir kitų įsisenė
jusių, chroniškų ligų, — 
tvirtina daktarai Jungti
nių Valstijų Viešos Sveika
tos Instituto. Tą vitaminą, 
kaipo gyduolę, jie ypatin
gai išbandė ant žiurkių, ku
rioms buvo dirbtiniai išvys
tyta minima kepenų liga, ir 
cholinas, duodamas joms su 
maistu, išgydė tų žiurkių 
kepenis.

Kepenys yra svarbiausias 
organas kovai prieš nuodus 
atsirandančius kūne nuo ža
lingų bakterijų, nuodingų

'valgių ir alkoholinių geri
amų.

Žymėtiną, jog tie dakta
rai tyrinėtojai išvystė cir- 
rhosį žiurkių kepenyse, duo
dami jom ėdesį, kuris turi 
savyje daug cystino, o jo 
yra visoje eilėje maisto da- 
lykų.

Dar įdomiau štai kas. Ku
riom žiurkėm buvo duoda
ma užtenkamai vitamino 
cholino, tų kepenys visai ne- 
apsirgo cirrhosio liga, nors 
jos buvo šeriamos ėdesiu su 
gausa Cystino.

Newyorkietis d a k taras 
Arthur J. Patek išbandė 
cholihą' ant kepenų tokių 
savo ligonitų ir pusė jų nuo 
to stebėtinai pasitaisė*

Ištraukos iŠ mielių yra 
vienas šaltinių, iš kur yra 
gaunamas vitaminas choli
nas. . N. M.

Kaip Laukiniai Žmones Žiūri į Judžių Bučkius
Darwin, Australija. — 

Dvidešimt laukinių - giri
nių žmonių, vadinamų buš- 
menų pėsti iš toli atkeliavo 
į Darwin miestą pasižiūrėt 
judamųjų paveikslų. Apie 
tą baltųjų žmonių “stebuk
lą” jiem papasakojo vienas 
jų tautietis’ paleistas iš ka
lėjimo. Jis per kalėjimo lan
gą matė judžių iškabas ir 
daugybę žmonių einančių į 
juos. Kada buvo paleistas 
iš kalėjimo, jis norėjo nueit 
į judamųjų paveikslų tea
trą, bet policija neleido, o 
tuojau išgabeno jį iš mies
to.

Bušmenai per lietus ir 
dumblus klampojo 400 my
lių per 40 dienų, kol pasie
kė tą miestą, o kai pateko į 
judžių teatrą, jie ėmė 
spjaudyti ir niekinančiai 
šnypšti. Tie laukiniai labai 
pasibjaurėjo rodomais mei
liškais judžiais, kur vaiki
nai su merginomis bučiavo
si ir glamonėjosi.

Po to jie iškeliavo namo,
■ 5 -6 'i'-,' ' ' ■ .•

IŠ STIKLO ISTORIJOS Trejopi Termometrai;

užsikeikdami daugiau nie
kad neit į tokias baltųjų 
“šlykštynes,” kaip meiliški 
judamieji paveikiais, U. P.

žMOGžUDlšKlAUSlAS 
BOMBININKŲ 

ŽYGIS

Vokiečių lakūnai, visu pa
šėlimu bombarduodami Co
ventry miestą, Anglijoj, 
pernai lapkr. 14 d., Užmušė 
600 žmonių ir sužeidė 800. 
Tai buvo mirtingiausias iki 
tol bombardavimas iš oro 
visariie Europos kare.

Bet Japonijos bombinin- 
kai, iš pasalų Užpuldami A- 
merikos salą Oahu, Ha- 
waii’uose; praeitą sekma
dienį buvo kUr kas žmogžu- 
diškesni. Jie užmušė pus
antro tūkstąnčio žmonių ir 
kitą tiek sužeidė.

Washingtoh. — Dešimt 
Lotynų Amerikos respubli
kos taipgi paskelbė karą 
prieš Japoniją.

Stiklas, kuris paprastai 
laikomas žmogaus išradi
mu, tikrumoje buvo dar 
prieš žmogaus atsiradimą 
Žemėje. Tuo stiklu buvo 
taip vadinamas obsidianas 
— vulkaninės kilmės pro
duktas, paparstai gulįs 
sluoksniais ir atkreipęs į 
save žmogaus dėmesį dar 
akmens amžiuje.

Kada, kur ir kieno buvo 
pagamintas pirmasis dirb
tinis stiklas — nežinoma. 
Plinijus savo “Gamtos isto
rijoj” pateikia legendą; pa
gal kurią stiklo gamybos 
būdas būVo atrastas visiš
kai atsitiktinai. Štai jo le
genda;

Finikiečių laivai, pakrau
ti salietra; prisiartino prie 
kranto Visiškai arti Belitso 
upės žiočių; Sirijoj. Išlipę 
į krantą, žmonės ėmė ga
mintis maistą; bet kadangi 
toje vietoje arti nebuvo jo
kio akmens, tad po savo ka
tilais jie padėjo salietros 
gabalus. Ugniai kaitinant, 
salietra, susimaišiusi
smėliu, pradėjo virsti per
matomu skysčiu.

Taip sako legenda... Ta
čiau mes žinome, kad de
gančio medžio ugnies kait
ra yra nepakankama stik
lui pagaminti. Matyt, le
genda buvo prastai sugal
vota.

Pats 
žinomas 
čių; jis 
maždaug 
prieš

čiausios formos. Labai at- anglis — geltona arba žalia, 
sargiai reikia vertinti paša- Vario priemaišas stiklui ga- 
kojimą apie tai, esą mitinis Ii suteikti žalsvą atspalvį 
Ph o n C? rr rx i--.' Z 1 Xfaronas Sezostris (XIV— 
XIII amž. p. Kr.) užsakė 
žmogaus ūgio vyro statulą 
iš izumrudiniai žalio stiklo.

Mūsų eros pradžioje stik
las jau buvo paprasta me
džiaga geriamiesiems in
dams gaminti. Romoje Ne- 
rono laikais stiklinį puodelį 
buvo galima nupirkti už va
rinę monetą. Roma pasida
rė senojo pasaulio stiklo 
pramonės centru, 
anais laikais labai vertino 
stiklą ir jo išdirbinius įsi- 
veždavo iš Romos.

Stiklo pūtimo menas pa
plito ir po romėnų koloni
jas; Ispanijoj ir Gali joj

pereinantį į ryškiai raudo
ną spalvą, jei stiklas iš lėto 
vėsinamas.

Kai dėl paties vėsinimo, 
tai ir čia reikia mokėjimo 
ir įgudimo: per greitas at- 
šaldymas stiklą padaro la
bai trapų, per lėtas gi gali 
priversti jį iširti į 
mąsias dalis.

Rubininio stiklo 
;mo paslaptis buvo

sudeda-

gamini- 
dingusi. 
gamini

mo būdo išradimas siekia 
septynioliktojo amžiaus pa
baigą. Jį išrado alchemikas 
Johannas Runkelis fon Le- 
venšternas, kuris, panašiai 

_ kaip ir daugumas kitų al- 
(Prancūzijoj) taip pat su-1chemikų, tarė esant galima 
sikūrė stiklo pramonė. Ro- dirbtiniai pagaminti auksą | 
mos imperijai žlugus, stiklo ir buvo tai idėjai visiškai i

Graikaij§i0 puikaus stiklo

Kuom Jie Skiriasi?
Termometrai, kurie yramuose šilumos, pagal Fahr. 

civilizuotam pasauliui žino-žmogus gali nuogas būti to- 
mi, yra trijų zrūšių (trijų kiam klimate, bus ne šalta 
vardų): ir ne karšta.

1. Fahrenheito termome- 2. Termometras Reaumu- 
tras, vartojamas Anglijoj irro yra išrastas Europoje. 
Amerikoj; jis todėl varto-Pagal šį termometrą van- 
jamas šiose šalyse, kadduo pradeda virti ant 80 
žmogus vardu Fahrenheit,laipsnių karščio, ir ledas 
anglas, išrado termometrą,darosi esant ant nulio — 0. 
todėl patrijotiškumo sume- 3. Centigradas arba, kaip 
timais ir yra vartojamas Europoje vadinama, Celsi- 
šiose šalyse Fahr. termome-jaus termometras, yra iš- 
tras, nors jis visai neprak-rastas švedo astronomo, ku- 
tiškas. rio ir buvo vardas Anders

Pagal Fahrenheito ter- Celsius. Pagal Celsijaus 
mometrą vanduo pradeda termometrą vanduo prade- 
virti ant 212 laipsnių karš-da virti ant 100 laipsnių 
čio, ir ledas ant vandens karščio, ir ledas pradeda 
darytis ant 32 laipsnių virš darytis ant nulio — 0. 
nulio. — 69-niuose laips- P. ir J. ir B. ir B.

i
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pramonės centras persikėlė atsidėjęs. Runkelis suprato J1SS1

su

gamy-

trimis-

ir medžio

dė pirmą kartą plačiu mas
tu organizuoti stiklinių siū-

ryje, ir jau tada (1851 m.) amerikoniškajam, 
prancūzas de Brenfo paban- m?” fabrikai Maskvoje ga-

garbingą vietą, 
, . v ri.dsavo reikšme nenusileisda-kad jo darbas gali likti; . , J & imas metalams.

mina pirmą tramvajaus 
elektrovariklį su naujais

bergždžias. Jis rašė: “Al
chemikai paprastai be pėd-

mokta gaminti veidrodžius. | ti visas sritis, kuriose ras- penkjų tūkstančiu metu 
Po to šuoliais pradėjo augti!ta būdų stiklą pritaikyti, įtik|į istorija _

UNIJŲ VADAI PASIŽA
DA VENGT STREIKŲ 
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. G’reen ir CIO

vus ir bonkas, 
rankraščius ir vaikus,

į Bizantiją, o Bizantijos im
perijai žlugus — į Veneci
ją, išlaikiusią, vyraujantį 
vaidmenį stiklo gamyboje 
kelis amžius. Venecijos 
stiklo meisteriai mokėjo pa
gaminti geltoną, žalia, juo
dą stiklą ir nepermatomą 
stiklą, atrodžiusį beveik 
kaip farforas, o taip pat 
permatomą, kaip vandenį. 
Paskutinysis buvo laikomas 
pačiu vertingiausiu.

Dabar žinoma, kad pigio- 
seniausias mums jo stiklo žalsvas atspalvis 
stiklas — egiptie- yra geležies deginio įmaišy- 
buvo gaminamas mo į stiklo masę rezultatas, 

per 3200 metų ,Venecijos amatininkai mo- 
mūsų erą, t. y. dau-ikėjo šito išvengti, nors, ga- 

giau kaip prieš 5000 metų, limas daiktas, ir apskritai 
Pradžioje egiptiečiai stiklą nežinojo, kodėl šis trūku- 

’* i išdirbi- mas atsiranda. Venecija ga- 
arba glazu- mino sudėtingiausias stikli

nes statulėles, o taip pat 
pigius stiklinius karolius 
ražančiams, konkuravusius 
su gintariniais.

XIV amž. venecijieciams 
rimti konkurentai stiklo 
pramonėje pasidarė vokie
čiai, o XV amž. Vis daugiau 
reikšmės pradėjo įgauti Bo
hemijos stiklas; Kinija stik
lą pradėjo gaminti V amž., 
ir stiklę,išdirbimo mene pa
siekė didelio tobulumo.

vartojo tik molio išdirbi
niams alvinti
ruoti. Praėjo per tūkstantį 
metų, kol jie išmoko gamin
ti stiklinius karolius. Dar 
per šešius-septynius am
žius egiptiečiai jau sugebė
jo iš stiklo pasigaminti į- 
vairių formų indus ir ge
riamuosius puodelius. Pats 
seniausias daiktas, užsilikęs 
iš visų mums žinomų tos 
rūšies stiklo išdirbinių, yra 
taurė, kurioje randame į- 
rėžtą faraono Tutmoziso II 
vardą. Taurė priskiriama 
1490 metams prieš mūsų 
erą. Viršutinis taurės kraš
tas ir apačia apvedžioti 
auksinėmis juostelėmis'.

Kaip tokios taurės būda
vo gaminamos, mokslininkai 
nesutaria. Vieni taria; kad 
taurėms gaminti įkaitintą, 
o gali būti,-plastinį stiklą 
egiptiečiai lipdydavo ant 
atitinkamo taurės formos 
molinio modelio. Stiklui šu- 
kietėjus, molinė forma bū
davo pašalinama, ir taip 
pasidarydavo stiklinis puo
delis; Kiti teigia, kad mo
linę formą pritvirtindavo 
prie lazdelės ir paprastai 
panerdavo į indą SU stiklo 
masės skysčiu. Paskutiniu 
metu labiau pritariama ant
rajai nuomonei; tačiau, 
greičiausiai, buvo naudoja
masi tiek pirmuoju, tiek ir 
antruoju būdu.

Per 250" metų prieš mūsų 
erą buvo išrastas stiklo pū
timas, žymiai suprastinęs 
visų rūšių indų gamybos 
procesą. Ar tuo metu jau 
mokėta gaminti liedintus 
stiklo išdirbinius, tikrai ne
žinoma. Greičiausia, buvo 
liejamos tik pačios papras-

Dvidešimtojo a m ž iaus 
sakų apleidžia šį pasaulį, ^uvo padaryti nauji 
palikdami tiktai mėgintu- lsradimai, dar labiau isplė- 

knve'as stiklo pritaikymo sritį. 
kJ Tai stikliniai verpalai ir 

čiau nei pinigu, nei galvi- stiklinės plytos.
jų.” Runkelis ‘'įsiteikė di-i Iš senų_ laikų kiekvienas 
džiajam kurfiurstui, davu-l stiklo pu t ė ja s žinojo, kad iš 
šiam jam laboratoriją Povų stiklo mases galima paga

minti labai plonų siūlų. Į tai 
buvo atkreiptas dėmesys 
dar pereito amžiaus vidu-

saloje, prie Potsdamo, o 
priedo — ir pačią salą.

Tačiau Runkelis taip ir 
nepasiekė savo tikslo: jam 
nepavyko pagaminti auk
so... Vietoj to 1680 metais 
jis pradėjo gaminti puikų 
rubininį stiklą, kurio gami
nimo paslapties jis betgi ne
atidengė.

Praėjo ištisi du amžiai, 
kol pavyko išaiškinti Run
kelio paslaptį: pasirodė, 
kad auksas, susmulkintas 
stiklo skystyje, pagaminą 
rubininį stiklą.

Drauge su stiklo 
bos augimu plito ir jo pri
taikymo sritis praktikoje; 
tobulėjo stiklo gaminimo 
būdai.

XVII amž. buvo pilnai iš-

čių įvairiausių daiktų ga< 
myboje.

Pas mus, Tarybų Sąjun
goje, stiklo siūlų gamybos 
klausimams teikiamas rim
tas dėmesys, ir šioje srity
je jau yra pasiekta labai 
vertingų laimėjimų. Šioje 
srityje didelį darbą dirba 
Stiklo mokslinių tyrinėjimų 
Institutas. Jau seniai iš
mokta gaminti stiklinė va
ta ir veltiniai. Pagamintas 
elektros izoliacijos kaspinas 

į savo kokybe nenusileidžia 
“Dina-

lų gamybą. Betgi jam tatai; aPvaJU laidais, kurių įzolia- « « • • « • ir, * z-x I I <■ <-» % «« z*nepavyko, lygiai kaip nepa
vyko vėliau (1855 m.) ir 
Njutonui, Anglijoje. Tiktai 
1891 metais Simensas, Dres- 
dene, pagaliau stiklo siūlų 
gamybai padėjo pagrindus.

Pirmas patentas statybos 
plytų gamybai iš stiklo at-i 
matų buvo išduotas 1897' 
metais. Stiklinės plytos bu
vo panašios į marmurą, 
granitą ir porfirą. Vėliau 
plytas pradėjo gaminti ir 
iš permatomo stiklo.

Sunku būtų ir išskaičiuo-]

naujas mokslas — optika, ypač paskutiniais 
Stiklas stūmė mokslą pir- keturiais dešimtmečiais, 
myn, atidengdamas jam 
plačius galimumus. Be to
kių instrumentų, kaip teles
kopas; mikroąkopas, foto
grafijos aparatas, spektros- 
kopas ir kiti, kuriuose stik
las turi vienokį ar kitokį 
sprendžiamą, patį svarbųjį; 
vaidmenį, mokslininkams 
nebūtų pavykę išspręsti it 
dešimtosios' dalies tų prob
lemų, be kurių išsprendimo 
ir mokslas, ir kultūra, ir 
pramonė būtų sustoję savo 
raidos kelyje.

Tikras perversmas žmo
gaus buityje įvyko stiklu 
pakeitus popierių, žėrutį ir 

j ir riebalais išteptas gyvulių 
v l stiklo gamybos paslap- plėves, kuriais anksčiau bū
čių skaičių įeina, pavyž- davo uždengiami langai, no- 
džiui, būdai suteikti stiklui pint apsisaugoti nuo šalčio 

bei blogo oro. Namuose pa
sidarė šviesiau. Betgi ir 
dirbtinio apšvietimo pato
bulinime stiklas turėjo le
miamą vaidmenį. Be stiklo 
gal nebūtų buvę ir žibali
nės lempos, gal nebūtų at
siradusi ir elektros lemputė 
(bent tokio pavidalo, kokio 
ji yrą dabar). Ir moksle, ir 
pramonėje, ir technikoje, ir 
gyvenime — stiklas visur

Stiklas yrą nė kas kita, 
kaip titnagienos, kalcio ir 
natrio arba kalio deginių 
mišinys. Stiklui- pagaminti 
tereikia švaraus balto smė
lio, kalkakmenio ir natrio 
arba kalio anglies deginio. 
Esant pakankamai aukštai 
tempertūrai, šie junginiai 
susilydo ir virsta stiklu. Į 
šią masę dar įmaišoma su
dužusio stiklo, kai kada su
darančio net iki 25% viso 
mišinio.

Gaminti stiklą gali beveik 
kiekvienas, tačiau gauti 
stiklą aukštos kokybės ir 
tuo labiau su specialėmis 
ypatybėmis gali tik šios sri
ties specialistas.

tą i ar kitą spalvą.
Stiklui spalvą suteikia 

metalų arba jų deginių 
priemaišos. Pavyzdžiui, ge
ležies deginys stiklui suteL 
kia žalsvą spalvą, bet, įmai
šius kitokio sąstato deginio, 
stiklas gali būti ir balkšvai- 
mėlyn^s; kobaltas nudažo 
purpurine arba mėlyna 
spalva, marganas — viole
tine, Chromas

cija iš' stiklo. Izoliacija iš 
stiklo yra žymiai pranašes
nė už anksčiau vartotą. 
Šiuo metu jau yra paleisti 
bandymui pramoninių tipų 
įrengimai stiklo pluoštui 
gaminti.

Ypač didelių laimėjimų 
Sovietų Sąjunga yra pasie
kusi optikos srityje. Šioje 
srityje mes ne tik pasivi
jom, bet ir pralenkėm visus 
Europos kraštus. Sovietų 
optika šiuo metu vaidina 

I vadovaujamą vaidmenį.
! Tokia bendrais bruožais

nuo gru
bių strėlų antgalių ir pri
mityvių karolių iki stikli
nių plytų ir verpiamojo 

Jau prieš du šimtus metų pluošto, iki “viską matan- 
M. V. Lomonosovas rašė, įčios akies” — achromatinės 
kad stiklo laukia ypatingai teleskopo stiklų kombinaci- 
skaisti ateitis. Didžiojo ru- jos ir tobuliausių dabarti- 
sų mokslininko pranašavi-' nių laboratorinių įrengimų, 
mas visiškai išsipildė. i-------------------

loon ™ ATSARGUS TEISĖJAS1900 metais, laiyziausj T j g- Coleman Balti- 
pasaulines parodos atidary-, J ~ , -
mo iškilmėj drmurp ki ^noreb gruod- 9- d- nedave tais ' oratoiiais kalbėdami, Amerikos popierų
žinomas stiklo gamybos ,^Tit£ 
meisteris Utaras, be kitalAmerika faktįna- ja’ V-

o, paša e. p-iauja su Vokietija ir Itali-
“Plienas ir stiklas cha- ja> 

rakterizuos dvidešimtą am-1 
žiu ir duos jam savo var
dą.”

Vargiai, ar ir pats Uta
ras tikėjo, kad jo pranaša
vimas taip greitai ir tokiu 
mastu išsipildys: per praė- unijų genera lis pirminin- 
jusius 40 metų stiklo garny- kas Philip Murray pasiža
bos, srityje padaryta kelis 
šimtus kartų daugiau, ne
gu per visą stiklo istoriją. 
Galima sakyti, kad praslin- 
kę penkiasdešimt amžių bu
vo tiktai pasiruošimo perio
das tam išimtinam Vaidme
niui, kurį dabar turi stiklas 
kaip plataus vartosimo, taip kiti tūkstančiai atidėjo 
ir specialios paskirties pa-'streikų planus.

dėjo vengt streikų, o per 
derybas spręst ginčus tarp 
darbininkų ir samdytoju, 
idant nestabdyt gamybos ir 
tuo būdu padėt Amerikai 
laimėt karą.

Tūkstančiai streikavusių 
darbininkų sugrįžo dirbti;
1 • i • i v • 4 • • « «» •
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(Tąsa)
Taigi, jis buvo meisteris pas šitą ma

žą fabrikantėlį ir vedė jo dukterį. Tai 
buvo labai laimingos vedybos. Jaunave
džiai viską darė kartu — ėjo į kiną, pas 
pažįstamus, net šoko tik vienas su kitu. 
Ji buvo mokytoja, labai gera, protinga 
mergina. Vaikų ji nenorėjo, — bijojo, 
kad jie atims iš jos vyrą. Ir jiems sekėsi 
puikiausiai. Per keturis bendro gyveni
mo metus jie sutaupė du tūkstančius do
lerių. Jie turėjo aštuonioliką veislinių 
karvių ir nuosavą automobilį. Visa klo
josi taip gerai, jog geriau jie nė nenorė
jo. Ir štai trisdešimt ketvirtų metų vasa
rio mėnesį įvyko nelaimė. Žmona nukri
to nuo laiptų ir įvyko sudėtingas stubur
kaulio lūžimas. Prasidėjo operacijos, gy
dymas, ir per pusantrų metų visa, ką jie 
turėjo, išėjo gydytojams. Galų gale, tai 
buvo labiau panašu į banditų užpuolimą, 
negu į žmogų mylinčią medicinišką pa
galbą. Daktarai paėmė visa — ir esamus 
pinigus, ir pinigus, gautus už parduotas 
visas aštuoniolika karvių ir automobilį. 
Nė cento nepaliko. Pirma ligoninė ėmė 
po dvidešimt penkis dolerius į savaitę, 
Oklagomoje dabar ima po penkiasde
šimt. Žmonai reikia padaryti metalinį 
korsetą — tai kaštuos dar šimtą dvide
šimt dolerių.

Kalbėdamas apie daktarus, Robertsas 
jais visai nesiskundė. Ne, jis pasakė la
bai ramiai:

— Nieko nepadarysi. Man nepasisekė.
Jei Robertsus gyvenime ištinka nelai

mė, tai retas jų ieškos užklupusios nelai
mės šaknų. Netoks būdas vidurinio 
amerikiečio. Kai jo reikalai vyksta gerai, 
jis nepasakys, kad jį kaž kas geradėjys- 
tėmis apipylė. Jis pats sau pinigų pasi
darė, savomis rankomis. Bet jei- reika
lai nesiseka, jis nieko nekaltins. Jis pa
sakys, kaip mums pasakė Robertsas: 
“Man nepavyko,” arba: “Šitas reikalas 
man neišėjo. Vadinas, aš jo nemoku da
ryti.” Robertsą apiplėšė daktarai, bet 
vietoje pagalvoti — teisinga tai ar ne
teisinga, jis ramina save mintimi, kad 
jam nepavyko ir viltimi, kad po metų 
jam vėl pasiseks. Kartais net savižudžių 
rašteliuose yra tik ši viena primityviška 
mintis: “Man gyvenime nepavyko.”

Robertsas nesiskundė. Tuo tarpu, per 
vienus metus jis visko nustojo. Žmona 
pasidarė amžina invalidė, ūkį ir pinigus 
išgrobstė medicinos darbuotojai. Pats jis

gyvų gė-

neseniai 
dar pir-

Lowell, Mass
Skebaudamas Neteko Vieno 
Piršto. Krekinės Darbininkai 

Jau Visi Streike
Su pradžia gruodžio mėn. 

sustreikavo Megowen Educa
tor Food kompanijos darbinin
kai, reikalaudami, kad kom
panija pildytų su darbininkais 
pasirašytą sutartį lapkričio 
12 dieną, š. m. Gruodžio 3 d. 
streikierių maršavimas apie 
dirbtuvę buvo skaitlingas ir la
bai entuziastiškas, nes šį rytą 
ir likusieji skyriai išėjo į pa- 
gelbą pirmiesiems.

Dabar jau veik visi šios kre
klų (sausainių) kepimo išdir- 
bystės darbininkai streikuoja. 
Už dienos visa išdirbystė bus 
uždaryta, nes nieks ten nebe
dirbs. Streikieriai šimtu nuo
šimčių susiorganizavę į Nepri- 
gulmingą Darbininkų Asocia
ciją ir žada negrįžti darban 
kol kompanija nepagerins 
darbinių sąlygų; kol nepakels 
algas 15 nuošimčių, kol neuž
tvirtins senesniems darbinin
kams pirmenybę — tiesas pa
silikti darbe (seniority rights) 
ir kol neįves “closed shop” sis
temos.

Dabar jau streikuoja gero
kai — virš 400 darbininkų. 
Šiandien jie vieningai pareiš
kė: “Mes antrą syk kovoja
me už tuos pačius reikalavi
mus, bet šį kartą -kompanija 
mus neapgaus.” Pikietavimai 
yra skaitlingi. Pikietuoja ry
te nuo 5:30 iki 9-tai vai., tai 
vėl po pietų iki vėlokam lai
kui. Pas streikierius matomas 
geras budrumas: daboja, kad 
jokis skebas neįsigautų vidun, 
bet visgi keli buvo užsilikę.

Gruodžio 2 d., po pietų, 
vienas vyrukas, vardu James

vėl 
fo- 
pa-

stovi pakelėje ir prašosi į svetimą maši
ną. Vienintelis, kas pas jį dar užsiliko, 
— tai pakeltas aukštyn dešiniosios ran
kos didysis pirštas.

Fenikse jis gaus po aštuonioliką dole
rių per savaitę, o pragyvens už šešis, 
septynis. Likusius išleis žmonai gydyti. 
Vargšelė vis dėlto nori dirbti. Ji mano 
namie mokyti lotynų kalbos. Bet kas 
Oklagomoje panorės eit į namus mokytis 
lotynų kalbos? Tai mažai įtikėtina.

Niūriai besišypsodamas, Robertsas 
mums parodė laikraščio iškarpą. Po 
tografija buvo matyti optimistiškas 
rašas:

“Ji žino, jog paraližuota visam gyveni
mui, bet su šypsena žiūri į ateitį. — Juk 
su manim mano Robertsas! — pasakė 
vargšė moteris, kalbėdama su mūsų 
bendradarbiu.”

Misteris Adamsas staiga stvėrė Ro- 
bertso ranką ir ją pakratė.

— Good bye, — sumurmėjo jis, ir nu
sisuko. — Geras vaikas!'

Robertsas paslėpė iškarpą ir nutilo. Iš 
išvaizdos jis buvo dvidešimt aštuonerių 
metų. Ramus jaunas vaikinas, su vyriš
ku veidu ir juodomis akimis. Truputį 
kuprota nosis teikė jam šiek tiek indė
nišką išvaizdą. Robertsas čia pat paaiš
kino, jog jame iš tikrųjų esama ketvir
čio indėnų kraujo.

Velnias griebtų šituos techasiečius! 
Jie moka ganyti karves ir pakelti likimo 
smūgius. O gali būti, indėnų kraujo 
priemaiša padarė mūsų bendrakeleivį to
kį stoiškai ramų! Jo vietoje francūzas 
arba italas, gal, būtų puolęs į religinį pa
mišimą, o gal būti, būtų prakeikęs die
vą, bet amerikietis buvo ramus. Jį pra
šė papasakoti apie save — jis papasako
jo-

Taigi, mes kalbėjome su juo keletą va
landų. Mes davėme jam šimtus klausimų 
ir sužinojome apie jį visa, ką tik galima 
buvo sužinoti. Mes, savaime, laukėme, 
jog ir jis panorės bet ką sužinoti ir apie 
mus. Šito tuo labiau galėjome laukti, nes 
mes tarpusavyje kalbėjomės rusiškai, 
kalba, kurią jis vargiai girdėjo savo Te- 
chase. Gali būti, garsas šios, niekuomet 
jo negirdėtos, kalbos sukels jame susido
mėjimą savo bendrakeleiviais? Tačiau, 
jis nieko mūsų nepaklausė, nepasirūpino 
sužinoti, kas mes tokie, kur važiuojame, 
kokia kalba šnekamės.

(Bus daugiau)

vėl dainavo porą dainų. Vieną 
iš pastarųjų labai gražiai pa
dainavo. Tas parodo, kad vie
tinis choras gerai progresuoja.

Paskui dvi solistės, Antoi
nette Stephens (Steponavičie
nė) ir Ona Mineikiūtė padai
navo po tris dainas, kurios 
publikai labai patiko. Abi dai
nininkės apturėjo'po 
lių bukietą.

A. Steponavičienė, 
atvykus iš Chicagos,
mą sykį dainavo mūsų koloni
joj. Tikimės ir daugiau išgirs
ti jos dainavimo.

Sekantis ant programos bu
vo visiems gerai žinomas dai
nininkas, Aleksandras Vasi
liauskas. Jis padainavo keletą 
dainų, kaip kurios iš jų, buvo 
dar pirmą sykį girdimos. Pa
skutinė jo daina, kuri užsiya- 
dina “Namai Pragarai,” tikrai 
sujudino publiką*.

Paskiausia ant programos 
buvo Amberland Radio artis
tai, paprastai žinomi kaip 
Dzūkas, žemaitis ir Zanavy
kas. Jie savo rimtomis ir ko
miškomis dainomis džiugino 
visą publiką.

Visiems solistams ir due
tams pianu akompanavo vieti
nis choro mokytojas, G. Ste
ponavičius.

dirbyklos dirba visas 7 die
nas savaitėje, 3-jomis pakaito
mis po 8 valandas paroje, ir 
į valandą mažiausia moka po 
68c.; taipgi tiesa, kad čionai 
yra unija, bet žymėtina ir tai, 
kad yra ir kompanijos “sie
tas”, kuris išsijoja darbinin
kus iš kitų miestelių, 
šiai unijos priešus ir 
nius, kaip 40 metų.

Yra čionai ir šilko 
čių, ir taip vadinamų 
torinių darbų. Tuose
unijos nėra, šilkaunėse uždar
biai nuo $12 iki $17 savaitė
je; koritraktoriai moka 40- 
45c. į valandą pelavintiems 
vyram ir moterim. Bedarbių 
čionai ir gi yra nemažai, ypač 
kaip oras atšalo, kaip staty
bos darbai apsistojo.

Arthur, gyvenąs 11 Mill St., 
skebaudamas bandė operuoti 
mašiną ir dirbti vienas vietoj 
kelių darbininkų, bet čia, be- 
skubindamas, įkišo ranką į pa
leistą eskulatorį. Ranka liko 
sutrinta, bet kol kas dar tik 
vieną pirštą dešinės rankos 
užteko nupjauti ligonbutyj.

Gal visos rankos nereikės 
netekti, bet jis su ja daugiau 
ir nebeskebaus, 
žalota.

Negražu būti 
dar, pasekmėj
kia nemaloni atmintis pasiliks 
visam gyvenimui.

nes labai

skebu. O 
skebavimo

su-

čia
to-

J. M.

Chicagos Žinios
Iš

Tautininkų
Nominacijas

SLA 36 Kp. Susirinkimo 
Sleitas” Laimėjo

apskričio kon-

buvo šauktas 
narių dalyvavo

Trečiadienio vakare įvyko 
SLA 36 kuopos priešmetinis 
susirinkimas, kuriame nomi
nuota kandidatai į Pildomąją 
Tarybą, rinkta kuopos valdy
ba ir komisijos ir išduota ra
portai iš 6-to 
ferencijos.

Susirinkimas 
atvirutėm, bet
tik apie 80, o kuopoj priklau
so daugiau negu trigubai tiek. 
Paprastai mūsų kuopos nariai 
susirinkimus nenoriai lanko.

Atlikus bėgamus kuopos 
reikalus, nominuota kandida
tai į Pildomąją Tarybą. Pir
ma susirinkimo grigaitiniai ir 
sandariečiai jau buvo apdo
vanoję narius “sample” balo
tais. Bet iš visko atrodė, kad 
sandariečiai į susirinkimą at
ėjo geriau organizuoti, negu 
dabartinės PT šalininkai gri-

69,
1.

Gu-

68,

gailiniai. Tas paaiškėjo sus
kaičius balotus. Nominuoti se
kami kandidatai:

Prezidento urėdui: Laukai
tis 48 balsus, Bagočius 26, Ku
bilius 3.

Vice-prez.: Kerševičius 53, 
Mažukna 16, Kavaliauskaitė 3.

Sekretorium: Vinikas 
Miliauskas 3, Jurgelionis

Iždininku: Bačiūnus 35, 
gis 25, žebrys 2.

Iždo glob.: Mockus
Brazauskas 45, Mikužiūtė 
24, Jatul 2, Kuržinskas 2.

Daktaru kvotėju: Bicžiš 72, 
Baltrušaitienė 3.

Kuopos valdybon sekamiem 
metam išrinkti veik visi tie 
patys ir be jokios kompetici- 
jos—vienbalsiai. Tik f in. raš
tininkas išrinktas naujas A. 
Kaulakis, nes senasis M. Ki
ras atsisakė kandidatuoti.

Nutarta sekamus tris susi
rinkimus turėti prelekcijas 
sveikatos klausimu, kurias pa
tieks mūsų kuopos daktaras 
kvotėjas V. Šimkus ar kuris 
kitas gydytojas.

. 36 Kp. Narys.

Montello, Mass
Gerai Nusisekė Koncertas
Lapkričio 29 d., Liuosybės 

Dailės Ratelio Choras turėjo 
koncertą Lietuvių Tautiško 
Namo svetainėje. Programą 
išpildė vietinis choras, vietinės 
solistės ir Bostono Amberland 
Radio artistai.

Pirmininkaujant A 1 b ertui 
Vasariui, koncertas prasidėjo 
aštuntą valandą vakare. Pir
miausia vietinis choras, po va
dovybe Geo. Steponavičiaus, 
sudainąvo porą dainelių, ku
rios nusisekė neblogai. Biskį 
vėliau, iš antro sykio, choras

Gruodžio 5 d. Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšis turė
jo prakalbas su pamargini- 
mais, paminėjimui Moterų 
Veiklos Sidabrinio Jubilėjaus. 
Parengimas įvyko Liet. Taut. 
Namo svetainėje.

Pirmininkė J. Stigienė trum
pai paaiškino prakalbų tikslą, 
ir tuomi prasidėjo to vakaro 
programa.

Visų pirma, Moterų Apšvie
tus Kliubo Grupė padainavo 
tris dainas, akompanuojant 
Geo. Steponavičiui. Dainavi
mas pavyko labai gerai.

Po tam, tūlas jaunuolis, var
dų Zinkis, padainavo porą 
dainelių. Apart to, buvo dar, 
šokiai. Dvi mažos mergaitės, 
seserys Grušaitės šoko ir sy
kiu dainavo. Sulyg jųjų me
tų; pasirodė labai gerai, labai 
pagirtinai.

Pagaliaus prasidėjo prakal
bos. S. Sasna, “Laisvės” re-, 
dakcijos narė-iš Brooklyn, N. 
Y., kalbėjo iš: dviejų atvejų. 
Pirmoje savo kalbos dalyje 
perbėgo dabartinio karo abel- 
ną situaciją ir ragino žmones 
kad visais galimais būdais pa
gelbėtų, kariaujančioms ša
lims nugalėti hitlerižmą.' Ant
roje kalbos dalyje prisimiilė 
apie Lietuvą ir jos gyventoj uš. 
Nurodė Lietuvos žmonių sun
kią padėtį po Vokietijos nacių 
žiauria priespauda. Kalbėjo 
apie lietuvių progresyviškos 
spaudos vertę, ir kvietė visus 
smarkiau pasidarbuot, idant 
pagelbėti didvyriškai kovo
jantiems raudonarmiečiams 
prieš juodąjį fašizmą. Jos kal
ba publikai patiko.

Gruodžio 4 d. Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybos vietinis sky
rius turėjo susirinkimą ir iš
rinko delegatus į metinę kon
ferenciją, kuri įvyko gruodžio 
7d., So. Boston, Mass.

Montellos lįętuviai labai ne
kantriai laukia 13-toš dienos 
šio mėnesio, kadangi minėtoj 
dienoj yra ruošiamas teatras 
ir šokiai. Jie nori pamatyti tą 
labai išgarsintą komediją, ku
ri užsivadina: “Atvažiavo su 
kraičiu.” Tūli iš jų skubina iš 
anksto įsigyti tikietus, kad 
užtikrinti sau vietą.

- X. Kareivis.

Bethlehem, Pa
Po Truputį Apie Viską

“Laisvėje” gruodžio 5 
laidoje draugas “Prakalbose1 
Buvęs” labai teisingai aprašė 
Anna Louise Strong prakal
bas, įvykusias lapkr. 30 dieną. 
Tiktai netiesą, tau, drauge, 
Prakalbose Buvusiam, pasikal
bant tie draugai sakė, būk' 
Bethleheme darbai eina labai 
gerai ir pusėtinai darb. gerai 
uždirba. Jeigu manęs būtumei 
paklausęs, aš būčiau kitaip 
pasakęs 
bitis.

Tiesa,

d.

apie darbus ir uždar

Bethlehem Steel Co,

SKELBKITES “LAISVĖJE

išdirbys- 
kontrak- 
darbuose

vakarienė, 
kambarys, 
su roote- 

Nedėliomis

CAMBRIDGE
15 |ewel» . . . $2975

Apart kitko didelis pasirinkimas rengimų daiktų 
nešiojimui ir laikymui namuose

susižeidė

s

serga d. 
Abrama-

«■ į, 
-.4

daugiau- 
nešenes-

Robert Lipton 
GIFT

Brooklyn, N. Y.

Penktas puslapis

’This year

WITH

701 Grand St
Rinkūnienė, 

žmona, kuri 
parengimų

Serga
Serga draugė 

Stasio Rinkūno 
yra mūsų, įvairių 
lankytoja.

Jau senokai kaip 
Abramavičienė, R. 
vičiaus žmona.

Prieš kiek laiko
Franas Zavis; susižeidė strė
nas ir negali nieko sunkesnio 
pakelti. *

L.D.S. 64 Kp. Susirinkimas
Metinis kuopos susirinkimas 

įvyks ateinančio sekmadienio 
ryte (10 vai.), gruodžio 14 
d., po num.' 1728 E. 3rd St.

Nors kartą, draugai drau
gės, sueikime visi-sos ir atsi- 
veskime naujų narių. Taipgi 
gaukime mūsų teisingam 
dienraščiui “Laisvei” skaityto
jų. Be “Laisvės”, mes kaip 
kapitonas be kompaso jūroje. 
Ypač dabar, kai mūsų šalis 
įstojo į karą—“Laisvė” mums 
paduos teisingiausias žinias iš 
visų pasaulio kraštų.

Geršino Susiedas.

Philadelphia, Pa.
Aplankykime Ją

Serga draugė Anna žalnie- 
raitienė, Birutės kliubo iždi
ninkė ir L. D. S. 5 kp. pirmi
ninkė.

Draugai ir draugės, atlan
kykite ir suraminkite ją sun
kioj jos ligoj.

Antrašas: 1009 Jackson St.
Šmitienė.

Tokio. — Visoj Japonijoj 
suimta 1,270 Amerikos ir 
Anglijos piliečių.

BŪKITE

“Laisves” Salėje
Šeštadienį

Gruodžio 27 (December)
Įvyks

LABAI GRAŽI PARE

DEAN
15 |«weli . . . $2475

PATRICIA 
17 jewels . . .

BEATRICE
17 jewels . . . $2975

MATEUšAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

Pasveikinti Geriausius LDS 
Jaunimo Veikėjus t

BUS DUODAMI

GERI PIETŪS 
PROGRAMA, ŠOKIAI 

Gėrimai
Pradžia 8-tą va|. vakaro

BILIETO KAINA — $1.25.

Dalyvaukime Visi, Jauni 
Ir Seni ’

Gros Jurgio Kazakevičiaus
Orkestrą

Rengia Btodklyho LDS 
Jaunimo Kuopa

I F. W. Shalins
f (SHALINSKAS)

j Funeral Home
jj 84-02 Jamaica Avenue
s| Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas Iftidotuvei

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tėl. Virginia 7-4499

Brooklyn, N. Y
Tel. Evergreen 4-9508

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, Pičių, 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 degtiną tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar 
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-980S

Kas atsineš j krautuvę išsikirpęs Šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.

fl

IS:. J

‘‘O '<l£. B 
fe



Pirkite Apsigynimo Bonus
Šeštas puslapis Penktadienis, Gruod. 12, 1941

šioje 
žino-

Gyvatės Galva ir 
Uodega

T arpplanetinės Kelionės ir 
Žmogaus Fiziologija

Įvyko tas, ko galima bu- 
,vo laukti bile valandą. Ja
ponija gyvatiškai puolė A- 
merikos Jungtines Valsti
jas. Kuomet Japonijos at
stovai Washingtone lošė 
judošišką komediją, būk 
jiems rūpi taika, Berlynas 
ir Tokio jau buvo padarę 
savo planus.

Niekad nereikia užmiršti, 
kad tos gyvatės galva Ber
lyne, o Japonija jos uode
ga. Karas Pacifike ir ka
vas Atlantike eis paraleliai.

Nėra kvailių, kurie pati
kėtų, kad Berlynas nieko 
nežinojęs apie savo partne
rio razbaininkiškus planus. 
Hitleris, mat, sakosi, dar 
nežinąs, kaip ten kas įvy
ko. Jis taip “nežinojo” apie,______ ___ x _ _________
naują organizuoto razba-Įtai tik pradžioje. Amerika 
jaus fazę, kaip ir Kurusu, nebuvo užklupta bemiegant.

Tai tokia ašies valstybių 
diplomatija! ji tik parodo 
jų visišką išsigimimą.

Japonijos užpuolimas ant 
Amerikos buvo niekuo neiš
provokuotas u ž p u olimas. 
Nenoromis prašosi palygi
nimas su Hitlerio taktika 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu.

Naciai užpuolė Sovietų 
Sąjungą, išanksto nepa
skelbdami jai karo. Japonai 
užpuolė Jungtines Valstijas, 
išanksto nepaskelbdami jom 
karo. Judošišką Hitlerio 
taktiką Japonijos militaris- 
tai pasekė iki “zet.”

Žinoma, toks viliūgingas 
užpuolimas gali jiems duoti 
šiokių tokių pradinių lai
mėjimų, nes užpuolikas pa
sirenka laika ir vietą. Bet

for the P w chart of

DDIĖEPIEJŠSffli

__________________ <__________________________  ______

DETROITO ŽINIOS

ant 
1:30 po

dalyvau-

Lietuvių
Kliubo

iš-

pa-

kuris veidmainiškai šypso
josi Washingtone, kalbėda
mas apie taiką, kuomet Ja
ponai jau laikė savo ranko
se bombas.

Tai bendra razbaininkų 
sutartis.

Amerika šiame kare bus 
vieninga. Visa liaudis, visi 
visuomenės slouksniai susi- 
kuops geležiniam pasiryži
me suaižyti galvą samura
jams, naciams, fašistams. 
Izoliacionistai jau prikando 
savo liežuvį. Chicagos “Tri
bune,” kuri iki paskutinio 
momento darė viską, kad 
diskredituoti p r e z i dento 
Roosevelto politiką ir ardy
ti Amerikos žmonių vienin
gumą, jau pakeitė toną, tik 
nežinia ar tai padaryta ščy- 
rai. Pabaigoje pereitos sa
vaitės tas laikraštis paskel
bė konfidencialius karo pla
nus. kurie dar buvo studi
javimo stadijoje ir labai 
tuomi didžiavosi. Dabar, 
veikiausiai, jau nesididžiuo-

T indberghas kur tai pa
sislėpė, kad prie jo negali
ni0 nei prieiti.

Dabar visiems, išėmus 
aklus Japoniios agentus, tu
ri būti visiškai aišku, kaip 
L”vo teisinga ir toli prama- 
♦'Wi Roosevelto politika, 

išanksto stiorgani- 
karnės gamybos 

’^-š’^erii”. kuri dirba nil- 
*^-’s "arais, o dabar dirbs 
r1av didesniu įtempimu.

Amerika nebuvo užklupta 
neprisirengus. Jos industri
nis ir karinis pasiruošimas 
buvo, stiprinamas diena iš 
'l;enos. O kas būtu buvę, 
Mini šalies vadovybei e bū- 
4'? -M^eję ponai izoliacio- 
^:"fai? •

Visos spėkos, visos šalies 
pajėgos, visi resursai bus 
sumobilizuota, kad užtikri
nus tokį laimėjimą, kuris 
ant visuomet garantuotų 
pasaulio taiką.

Amerikos žmonės nesigai
lės savo kraujo, kad par- 
klupdžius ir sunaikinus fa
šistinius krauj a lakius.

Ji žinojo, kad turi reikalą 
su viliūgingu priešu.

šis karas nebus trumpas 
karas. Jis apėmė visą pa
saulį. Fašizmas, nacizmas 
padegė visą pasaulį. x

Amerikos pajėgos neišse
miamos, Amerikos žmonių 
patriotizmas u ž s iliepsnos 
beribiu pasišventimu.

šį karą laimės Amerika, 
Sovietų Sąjunga, Britanija 
ir viso pasaulio demokrati
ja! —“Vilnis.”

Detroito Kalendorius
Gruodžio 14 d. Detroito Lie

tuvių Pašei pos ir Pilietinio 
Kliubo priešmetinis susirinki
mas Lietuvių Svetainėj, 
25-tos gatvės, nuo 
pietų.

Visi nariai privalo 
ti.

Gruodžio . 18 d.
Moterų Pažangos
priešmetinis s u s i r i n k imas, 
4097 Porter Sj.

Visos nares kviečiamos da
lyvauti 7:30 vai. vakare.

Gruodžio 21 d. įvyks pami
nėjimas Lietuvos karžygių, su
šaudytų per Smetonos budelių 
valdžią. Bus suvaidintas gra
žus veikaliukas, ir bus muzi- 
kalė programa. Rengia LLD. 
52 kp. ir LDS. 21 kp.

Pradžia nuo vai. vakare.

Hartford, Conn.
Susipažinimo Bankietas

Lapkričio 30 d. vietos Liet.

Kuomet Japonijos atsto
vas Washingtone atnešė 
valstvbes sekretoriui Cor
dell Hull savo valdžios at
sakymą, formaliai derybos 
tarpe Amerikos ir Japoni
jos dar nebuvo nutrauktos.

Tuo tarpu Washingtone 
jau buvo gauta žinių, kad 
anksti ryte, nedėldienį, 7- d. 
gruodžio, Japonija jau buvo 
užatakavus Hawaii ir Fili
pinus!

Nieko bjauresnio negali
ma įsivaizdinti. Čia “taikos 
misionierius” kalbasi su A- 
merikos valdžios atstovu, o 
io atstovaujama valdžia jau 
bombarduoja Amerikos že
mę!

talpoje, prigelbstint kitiem lie
tuviams, turėjo bankietą pla
tesniam susipažinimui su 
dviem lietuviais gydytojais — 
moterų gydymo specialistu 
daktaru G. F. Allen ir dak
taru E. F. Krikščiūnu. Abu 
gerb. daktarai yra kliubiečiai.

Kliubo pirmininkas J. Pil
kauskas, keliais žodžiais pa
aiškinęs pramogos tikslą, pra
nešė liūdną žinią apie dakta
rą Mikolainį, kuris atsiskyrė 

lis gyvųjų tarpo ant visados. 
Paprašyta visu bankieto daly
viu atsistoti išreiškimui gedu
lu mirusiam jaunam gydyto
jui.

Po to, vakaro vedimas buvo 
perduotas p. F. Mančiūnui. 
kuris mokinasi advokatūros. 
Jis programą vedė sugabiai.

Apie pasakytas kalbas šia
me bankiete čionai atskirai 
neminėsiu, nes jos maždaug 
savo turiniu buvo panašios - 
susidėjo iš linkėjimų mūs gy
dytojams gerų pasekmių jų 
profesijoje. Protarpiais trum
pų kalbų, dainavo p-le V. 
Kaunetytė, p. Vailiunienė ir 
p. Kripas sų savo dviem sū- 
nais. Klaųsovai buvo pilnai 
patenkinti dainavimu. Dainuo
jantiems pi j anų gražiai paly
dėjo p-lė M. Čeponytė iš New 
Britain, Conn.

Vakaro vedėjas ant pabai
gos pakvietė pasakyti kalbas 
ir gerb. gydytojus, kurie nuo
širdžiai dėkojo už suteiktą 
jiems simpatiją ir pinigines 
dovanas.

Bankiete dalyvavo arti 4 
šimtų dalyvių, tarp kurių bu
vo profesijonalų ir dvasiškių 
(prel. Ambutaą, kun. Kripas).

Programai išsibaigus, vėl 
užėmė vietą Kliubo pirminin
kas J. P., kuris padėkojo pro
gramos pildytojams ir visiems 
svečiams ir viešnioms už atsi
lankymą. Kartu p. J. P. 
kvietė' visus, be skirtumo įsi
tikinimų, remti šios šalies, 
prez. Roosevelto vedamą poli
tiką šių karų gadynėje. Pasak 
jo, remiant Amerikos vyriau
sybės nusistatymus, galima ti
kėtis sulauksiant ir Lietuvos 
nepriklausomybės. J. P. kal
bą bankieto dalyviai palydėjo 
aplodismentais.

Bankietas baigėsi linksmais 
šokiais, grojant smagiai F. Pa- 
kėno orkestrai. Reporteris

IT’

Apie LDS. Susirinkimą
Pereitą sekmadienį, gruodž. 

7, įvyko LDS. 21 kp. prieš- 
metinis susirinkimas ir valdy
bos rinkimai. Narių dalyvavo- 
labai skaitlingai ir šis susirin
kimas buvo pašvęstas vien tik 
kuopos reikalams svarstyti.

Perrinkta kuopos valdyba 
dėl 1942 metų. J valdybą iš
rinkti sekami asmenys: pirm., 
Petras Smalstis; pirm, pagel- 
bininku, George Nausėda; fin.
sekr., U. Palevičienė; užrašų nuošimčių, 
sekr., J. J. Butkus; iždininke, <

V. Smalstienė; iždo globėjais: 
Zig. Ramanauskas ir J. Mali
nauskas. Korespondentu 
rinktas J. J. Butkus.

Taipgi išrinkta visa eilė 
stovių ir laikinų komisijų.

Kuopos daktaras — kvotė
jas—M. D. Palevičius.

Šis susirinkimas kaip ku
riems nariams atrodė labai 
nuobodus, nes buvo eikvojama 
daug laiko dėl bereikalingų 
kalbų. Pavyzdžiui, jeigu ku
ris narys ką raportuodamas 
pasako, tai kai kurie nejieško 
pamatinės dalyko priežasties, 
kodėl taip įvyko, bet pradeda 
kartoti dalykus, kurie buvo 
tolimoj praeityj. Tas labai ne
sveika ir nuobodu klausytis 
nariams, kurie tuo dalyku ne
susidomėję. Kada kyla klausi
mas kokio neaiškumo, būtinai 
reikia pavesti valdybai ar spe- 
cijalei komisijai ištirti; o ta
da, suradus dalyką, galima 
labai sutaupinti daug laiko.

Kaip girdėt, LDS. 21 kp. 
rengiasi perstatyti žingeidų 
veikalą vasario 1 d., sekamų 
metų. Tai turėsime gerą pro
gą pasigėrėti ir pasijuokti.

LDS. 11 Apskritys turės 
prakalbų maršrutą pradžioj 
1942 m. Visos LDS. kuopos, 
gavę paraginimą, rengkitės, 
kad prakalbos pavyktų šimtu

Alvinas.

Iš kairės į dešinę: Warren K. Billings, Paul Robeson, 
žymusis dainininkas ir Dr. Max Yergan, žymus mok
slininkas ir negrų vadas,—visi trys jie nutraukti Ma
dison Sq. Gardene, New Yorke, kur nelabai senai 
įvyko masinis mitingas, reikalaująs Earl Browderiui 
laisvės.

Portland, Oregon
Iškilmingos Vestuvės

Lapkričio 22 d., protestonų 
bažnyčioj ėmė šliūbą Edvar
das Murphy su Marion Eleza- 
beth. Publikos suėjo apie 500 
puošnaus šliūbo pamatyti.

Ant rytojaus, lapkr. 23 d., 
Edvardo tėvai (drg. Murphy) 
iškėlė šaunius pietus, žmonių 
buvo daug ir visi jaunavedžius 
pasveikino su įvairiomis dova
nomis ir gerais linkėjimais jų 
ženybiniam gyvenime.

Jaunas Edvardas tai mūsų 
nenuilstančių veikėjų, draugų 
Murphy, jaunesnysis sūnus. 
Jis yra užbaigęs aukštą moks
lą ir dirba vienoj didelėj ap- 
draudos kompanijoj. • Taigi 
nuo savęs linkiu jaunavedžiam 
kuo geriausio pasisekimo jų 
poriniam gyvenime!

buvo gera ir svetainė šokiams 
erdvinga.

Antanina Yonaitis yra drau
gų Ulckių podukra. Taipgi jį 
yra narė LDS T 06 kuopos ir 
ALDLD 4 kp. Abejose kuopo
se gerai darbuojasi, kaip na
rių gavimo vajuose, taip ir 
šiaip komisijose. Visur ją ma
tysi. Buvo renkamos aukos dėl 
Sov. Sąjungos pagalbos. Kiek 
surinkta, tai neteko tikrai su
žinoti, bet manau nemažai. 
Be abejonės, visi, kurie daly
vavome jūsų taip gražiose ves
tuvėse, niekuomet nepamir
šime. i t

Nuo savęs, jauiravedžiams. 
Antaninai ir Juozui Bettsams, 
linkiu ilgo ir laimingo ženybi- 
nio gyvenimo! Taipgi širdin
gai kviečiame Juozą Bettsą į- 
stoti į lietuvių darbininkų' 
draugystes — visiems bendrai 
jose dirbti. C. M.

Lapkričio 29 d.' apsivedė 
Antanina Yonaitis su lietuviu 
Juozu Betts, šliūbą ėmė civilį. 
Ant rytojaus, lapkr. 30 d., tu
rėta didelės vestuvės Lenkų 
Svetainėj, Portlande. Svečių 
buvo daug ir vestuvių, nuotai
ka visapusiškai buvo puiki. — 
Visokių valgių ir gėrimų visi 
stalai buvo nukrauti. Orkestrą

PLEŠKANTI JAPONIJOS
SOSTINE

Chungking, gruod. 9. — 
Radijas, be., patvirtinimo, 
pranešė, kad skęstanti liep
snose Japonijos sostinė To
kio, girdi, matomai, padeg
ta oro bombomis dar neži
nia kurios šalies.

(Tąsa)
Vienas įdomiausių 

srityje bandymų yra 
masįs cirko vaidinimas, kai 
dviratininkas arba motoci- 
klistas greitai važiuoja ver
tikalinėmis didelio ritinio 
sienomis, būdamas beveik 
horizontalinėje pade tyje. 
Paprastai toks numeris, es
ant perkrovimo koeficientui 
lygiam 4, tęsiasi ne ilgiau, 
kaip 2 minutes. To būtų 
pakankama pasiekti grei
čiui 4 — 5 km. per sekun
dę.

Esama pagrindo tvirtinti, 
kad eksperimento ilgumas 
gali būti padidintas be ypa
tingų pastangų.

Tokiu būdu žmogus pa
kankamai ekonomiškose re
aktyvinio variklio darbo są
lygose sugebės pasiekti kos
minio greičio (jau esant ju
dėjimo greičiui apie 8 km. 
per sek. ir atitinkamam 
kampui su statmena krypti
mi, kūnas nebegrįš į žemės 
paviršių).

Gyvuliai yra daug patva
resni perkrovimų atžvilgiu. 
Pav., bandymai su šunimis, 
kuriuos veikė išcentrinis 
greitėjimas, parodė, kad jie 
lengvai išlaiko 80 perkrovi
mų 2 min. ir 40 perkrovimų 
5 min. laikotarpyje. Būda
mi stačiai aukštyn lekian
čioje rakietoje, jie tuo laiku 
galėtų pasiekti 94 ir 117 
km. per sek. greičio, t. y. 
keletą kartų daugiau, ne
gu reikalinga kosminiams 
skridimams.

Veikiant perkrovimo ko
eficientui lygiam .98, per 5 
min. gyvulys žūdavo dėl 
sbiegenų, plaučių ir raume
nų anemijos, bet organų 
nerplyšimų nebuVo pastebė
ta.

1930 m. TSRS atlikti ban
dymai parodė, kad labiau 
organizuoti gyvuliai (triu-1 
šis, katė, pelė) perkrovimą 
pakelia žymiai blogiau, ne
gu pav., vabzdžiai. Tai gali 
sukelti baimę dėl žmogaus 
likimo, skrendant rakieta, 
juo labiau, kad kosmonau
tikos atžvilgiu būtų labai 
svarbu, jei būtų galima ke
leivius veikti ilgą laiką 
maksimaliniais per krovi
mais.
Kokioje Padėtyje Lengviau
sia Atlaikyti Perkrovimą?

Labai svarbu nustatyti, 
kokioje padėtyje lengviau
siai pakeliamas perkrovi
mas. Yra žinoma, pavyz
džiui, -kad stovėdamas žmo
gus sunkumą labiausiai jau- 
įčia kojose, o kitokiose pa
dėtyse sunkumo pasiskirs
tymas, taip pat ir bendras 
nuovargis, bus kitokie. To
dėl žmogus sėdėdamas ne 
taip greit pavargsta, kaip 
stovėdamas, o gulėdamas 
vargsta dar mažiau, negu 
sėdėdamas. Šį žinomą reiš
kinį galima pailiustruoti to
kiu būdu.

Paimsim 8 vienodo svorio 
kubus, pav., po 1 kg., ir iš
dėliosiu! juos trimis būdais, 
kurie primena įvairias žmo
gaus kūno padėtis. “Gulin
čioje” padėtyje visi 8 ku
bai liečia atramą, ir kiek
viename jų spaudimas kin
ta nuo 0 iki 1 kg., pareina
mai nuo to ar kito sluoks
nio nuotolio nuo atramos. 
Šiuo atveju aprokavimo su
mą galima išreikšti reiški-

Inž. A. J. šternfeldas
negu “gulint.” Kitais žo
džiais, pilną nuovargį mes 
galime išreikšti elemento 
masės ir jo įtempimo san
daugų suma, tik su sąlyga, 
kad tas įtempimas nebūtų 
didesnis už leidžiamas ri
bas.

Duotasis pavyzdys, su
prantama, parodo tik labai 
apytikrį žmogaus fiziologi
nio nuovargio vaizdą, nes 
mūsų kūnas nėra vienalytis 
ir labai painios sudėties. Be 
to, ir kokybinė nuovargio

šinimas, kurs didėja pro
porcingai greičio kvadra
tui, nuolat mažina kritimo 
greičio augimą ir pagaliau 
priveda prie pastovaus kri
timo greičio, šiuo atveju 
perkrovimo k o eficientas, 
kurs kritimo pradžioje bu
vo lygus nuliui, toliau nuo
lat didėja ir pasiekia nor
malų dydį, t. y. vienetą, 
nors kritimas ir nesiliauja. 
Tuo būdu, čia mes jau su
siduriame nebe su laisvu 
kritimu, nes ore erdvė

pusė labai priklauso nuo at-^ra- sav°tls^a atrama, 
ramos pobūdžio.

Svoris išnyksta
Paprastose sąlygose žmo- 

gus jaučia perkrovimo vei-i 
kimą, kurs atsiranda dėl 
žemės traukos. Toks per
krovimo koeficientas lygus 
vienetui.

Įsivaizduokim dabar, kad 
mes esame rateliuose, kurie 
laisvai rieda nuožulniąja 
plokštuma, ir tarkim, kad 
jokių kliūčių nėra. Tada že
mės greitėjimas gali būti, iš
skaidytas į dvi sudedamą
sias dalis, kurių viena, ly
giagretė judėjimo krypčiai, 
neduoda perkrovimo efekto, 
nes iš tos pusės nėra atra
mos reakcijos, o antra, pir
majai statmena, sukelia to
kį pat jausmą, kaip ir svo- I 
rio jėga rimties būklėje, tik 
kiek mažesnį.

Keičiant palinkimo kam
pą iš 0 iki 90°, perkrovimo 
koeficientas kinta nuo 1 iki 
0, t. y. svoris išnyksta.

Lygiai taip pat mes jau
čiame, leisdamiesi liftu že
myn, perkrovimo kitimą, 
kurs pareina nuo skirtumo 
tarp žemės greitėjimo ir pa
ties lifto greitėjimo.

Esant kūnai rimties būk
lėje, perkrovimo jausmas 
gali išnykti tik tada, kai 

i kūnas bus planetos centre 
arba tokiame erdvės taške, 
kuriame dangaus kūnų 
traukos jėgos yra pusiaus
vyroje, arba, pagaliau, be 
galo toli nuo dangaus kūnų. 
Be to, visi šie atvejai yra 
tik grynai teoretinio pobū
džio.

Jeigu kosminio skridimo 
metu kūnas juda iš inerci
jos, tai jis nejus perkrovi
mo, nes šiuo atveju, nesant 
atramos, vienos dalelės ne
gali spausti kitų. Kasdieni
niame gyvenime visai nebū
na perkrovimą tik laisvai 
krentant žemyn arba šo
kant aukštyn. Toks bandy
mas geriausiu atveju gali 
testis tik keletą sekundžių. 
Krentant ore, oro pasiprie-

Norint visai panaikinti 
perkrovimo jutimą, reikia 
keleivį patalpinti hermetiš
kai uždarytoje kabinoje ir 
suteikti jai būtiną impulsą 
kritimo metu, išorinio pasi
priešinimo nugalėjimui. To
kios rūšies bandymus pa
kankamai ilgą laiką daryti 
būtų labai sunku. Juos pa
keist galima bandymais su 
specialiomis rakietomis, ku
rios pasiekia didžiausių 
aukščių. Kai bus pasiek
tas 8 km/sek. greitis, 
tai rakieta jau nebegrįš 
į žemę, bet suksis ap
link ją, kaip palydovas visą 
laiką, visai nebeeikvodama 
kuro. Kadangi tuo metu 
Traukos jėgą atsvers išcent- 
irinė jėga, tai keleiviai visiš- 
| kai nebejaus perkrovimo. 
Tokiu būdu bus galima gau
ti išsamius duomenis apie 
ilgo perkrovimo nebuvimo 
įtaką daug anksčiau, negu 
bus įvykdytas skridimas į 
kitas planetas.

Tačiau čia tuoj kyla klau
simas, kokiu būdu įvykdy
ti variklio darbo gale perė
jimą į tą stovį, kai nebebus 

i perkrovimo: ar reikia pa
lengva ir palaipsniui mažint 
perkrovimą iki nulio ar ga
lima iš karto sustabdyti va
riklį be žalos keleiviams? 
Kasdieninis patyrimas (šo
kimai, pastūmimai ir t. t.), 
atrodo, duoda galimybę į- 
vykdyti staigų perėjimą, 
kurs ir kuro taupumo at
žvilgiu rakietiniame varik
lyje yra daug ekonomiškes
nis už laipsnišką perėjimą. 
Fiziologiniai reiškiniai, iš

nykus sunkumui
Mes žinome, kad perkro

vimo nebuvimas keletą se
kundžių yra visai nežalin
gas. Kalbėdami apie tarp- 
planetines keliones, kurios 
gali tęstis metus, mes tega
lime kurti tik daugiau ar 
mažiau pagrįstas hipotezes 
apie keleivių savijautą.

(Daugiau bus)

FREEHOLD, N. J
Štai Jums Proga Pamatyti Sovietų Filmas

“The Red Army”
ir

“FOR HONOR, FREEDOM & COUNTRY”
(Karo Vaizdai)

TAIPGI FILMĄ Iš KAUNO 
Bus rodoma

Šeštadienį, Gruodžio 13 December
Pradžia 7 vai. vakaro

, AM. LIET. PILIEČIŲ KLIUBE
Englishtown Rd., Freehold, N. J.

(du blokai iš miesto)
Įžanga 40c. (įskaitant taksus)

.4

A

Filmas Rodys Jurgis Klimas iš Brooklyn, N. Y?

•j- .'i • ■ *A i*' > l V’.V . .1 ! ' T

Taipgi Bus Rodoma Filmą “Flip the Frog”
PO PAVEIKSLŲ BUS ŠOKIAI 

Prie Geros Muzikos
du galvodami, rasime, kad 
“sėdint” padėtyje nuovar
gis gali būti vertinamas 
skaičium 13, o “stovint” — 
32, t.y. 8 kartus daugiau,
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"Laisvės" Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

J. Kuraitis, Brooklyn ..........................................
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa ..........................
Geo. Shimąitis, Montello .. -.............................
V. Padgalskas, Mexico .........................................
J. Venskevičius, Cambridge ...............................
ALDLD 136 kp., Kearųy-Harrison ................
ALDLD 20 kp., Moterų Skyrius Binghamton .. 
P. Žirgulis, Rochester ........................................
Detroito Vajininkai ............................................
J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell..........................
J. MataČiūnas, Paterson......................................
J. Ramanauskas, Minersville ..............................
John Rudmanas, New Haven.............................
M. Urba, Easton ..................................................
P. Šlekaitis, Scranton..........................................
J. Burba, So. Boston............................................
J. Mockaitis, Bridgeport .....................................
J. Simutis, Nashua ..............................................
A. Balčiūnas, Brooklyn........................................
P. Šlajus, Chestei’ ................................................
M. Bendinskas, Summerlee,.................................
A. Žemaitis, Baltimore........................................
A. Valinčius, Pittston .........................................
A. Dambrauskas, Haverhill................................
J. Ųrbon, Pittsburgh ..........................................
F. Abekas, Chicago ..............................................
V. Jokimas, New Britain ...................................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh...............................
P. Buknys, Brooklyn............................................
j. Grybas, Norwood..............................................
M. Klimas, Richmond Hill .................................
K. Mikolaitis, Baltimore .....................................
J. Barkus, Ozone Park................ .......................
J. Žilinskas, Lewiston .................... . ..................
J. Kalvelis, B ridge water .....................................
Dr. J. Siman, Clevęląnd .. ....................................
A. Buivid, Dorchester ...................... . ..................
C. Shaltis, Freehold..............................................
J. Genavičius, So. Boston.....................................
F. Wilkas, Wilmerding ............. .........................
V. Barkauskas, Oakville, ...................................
S. Šalty s, Rockford.................... . .................... . .
D. M. Šolomskas, Brooklyn.................... . ...........
J. Weiss, So. Brooklyn .......................................
J. Mažeika, Pittsburgh .......................................
J. Chuplis, Springdale .........................................
W. Adomaitis, Meriden .......................................
M. gmitravičienė, Detroit ....................................
P. Šolomskas, Brooklyn .......................................
Mary Yuoces, Cleveland .....................................
A. Žvingilas, So. Boston.......................................
H. Tamašauskienė, 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. J. Martin, Pittsburgh .....................................
Z. Yurkevičius, So. Boston .................................
J. Balsys, New Britain .......................................
J. A. Shunskis, Amsterdam ...............................
S. Mack, Baltimore ..............................................
P. Bukas, auga punktais. Prisiuntė naują prenumera

tą ir atnaujinimų. Jis pralenkė ir Žukauskienę.
J. šapranauskiene, philadelphietė, prisiuntė daug at

naujinimų. Ji pageidauja, kad vajus būtų prailgintas ik.i 
25 d. gruodžio. Gaila, drauge, bet tikrenybėje, vajus tu
rėjo baigtis 1 d. gruodžio, prailginom iki 15 d., ir daugiau 
negalime prailginti.

Šie vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir* pakilo punk
tais: A. Klimas, Hartford, Conn.; K. Čiurlys, Bayonne, 
N. J.; Detroito vajininkai; J. Matąčiūnąs, Pąterspn, N. 
J.; J. Burba, So. Boston, Mass.; P. Šolomskas, Brooklyn,
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Septintas puslapis

773 
752 
713 
711
638 
620 
593 
538

464
433
418
408
388
346
338
326
271

221 
212 
204 
194 
185 
181
180 
168
166
148 
144 
142 
140 
132
122

117
103
96
84
78
76
76
72
72

60
57
54
50

48
48

40

21

Naujų skaitytojų gavome nup vajiniųkų: F. Wilgas, 
Wilmerding, Pa.; A. Buivid, Dorchestęr, Masp.; ĄLDLD 
136 kp., Kearny-Hąrrison, N. J.; J. Venskęvįęiųs, Cam
bridge, Mass.; Geo. Shimaitis, Montello, Mass,, ir J. Ku
raitis, Brooklyn, N. Y.

Prašome vajininkų įsitėmyti, kad vajus baigsis su 15’ 
d. grupdžio. Priskaitysime tik tų punktus, kurhj, vokai 
bus paženklinti pąšte 15 d. gruodžio, o po tos datos, 
punktai nebus įskaitomi. Lauksime rezultatų.

“L.” Administracija.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo uuslapio) 

ti prezidentą ir vyriausybę. In
dustrinių Unijų Kongresas 
(CIO) taip pat. Ir Green ir 
Murray pažadėjo valdžiąi pil
niausią kooperaciją.

Gerai, kad ir John L. Lewis 
viešai pareiškė remsiąs karo 
pastangas.

Taigi, darbo unijų judėjimas 
suvienytas tuomi klausimu. 
Tuti pasibaigti tarpe unijų vai
dai ir kovos už jurisdikcijas.

certe-baliuje ir tuos, kurie nė
ra mūsų dienraščio skaityto
jais. i

Kaip visi mūsų parengimai 
pastaraisiais laikais, taip lai ir- 
šis Laisvės Radijo programos 
parengimas išdegs visu šimtu 
procentų.

Nepamirškite paremti Lais
vės Radijo Programą. Būkite 
baliuje šį sekmadienį, gruodžio 
14 d., kuris įvyks Magpethe.

Paraginkite dalyvauti .kon-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Japonai dar Laikosi Tik Smailgalyj Luzon 
Salos; Kitur Jie Atmušti su Dideliais 
Nuostoliais; Nuskandintas Jų Laivas 

(Tąsa nuo 1-mą pusi.)
Japonų orlaiviai per dieną su pertraukomis atakavo 

armijos ir laivyno įrengimus Luzone, ypač smarkiai bom
bardavo laivyno stovyklą Cavite.

2. Nėra pranešimų apie jokius karo veiksmus Hawaii 
Salose po pradinio japonų padaryto užpuolimo gruod. 7 d.
GAUBO PENKTAKOLUMNISTUS WASH. VALSTIJOJ

3. Vakarinis Amerikos ruožtas. — Komanduojąs gene
rolas, Devinto korpuso srityje, praneša, jog Washingtono 
valstijoj policija praeitą naktį užtiko ir užgesino eilę 
gaisrų arti Port Angeles, Wash. Tie gaisrai buvo už
kurti pavidale vilyčių, rodančių linkui Seattle. Jieškoma 
penktakolumnistų.

4. Sekmadienį vakare buvo pradėta žingsniai sustip,- 
rint apsigynimus Rytinių ir Vakarinių Amerikos pa
kraščių.

Geležinkeliai labai daug padėjo pergabent kariuomenę 
ir pabūklus;'traukiniai be apsistojimo važiavo į paskir
tas vietas pagal greito reikalo planus. Oro jėgos pasi
skirstė į tokias vietas, iš kurių jos galėtų atremt bile 
pavojų rytiniams ir vakariniams šalies pakraščiams.

Manila, Filipinai, gruod. 10. — Priešas pasirodė su di
delėmis jėgomis ties šiauriniu Luzon salos pakraščiu,-nuo 
Vigan iki Aparri.

Stambios japonų laivyno jėgos lydi transportus, gabe
nančius japonų orlaivius. Ties Vigan apie 7:30 vai. ryto 
šeši transportiniai priešo laivai stengėsi iškelt savo ka
riuomenę j krantų.

Tuo laiku mūsų bombiniai orlaiviai užpuolė tuos lai
vus ir padarė jiems sunkių nuostolių. Bombomis tiesiog 
pataikė į tris laivus, ir vienas jų tuojau apsivožė. Buvo 
pastebėta, jog bombos pataikė ir arti trijų kitų Japoni
jos transportinių laivų.

Japonai išsikėlė krantan ties Aparri ir gal į kitus gre
timus punktus. Kiek jų ten įsibriovė, dar tikrai neži
noma.

Raudonarmiečiai Šluoja 
Nacius Vis Atgal

11.
ko-
sa-

Berne, šveic., gruod. 
— New Yorko Times 
respondentas telefonavo 
vo laikraščiui gautas žinias 
iš karo tarp .Sovietų ir vo
kiečių, — kad Raudonoji 
Armija visų frontu stumia 
nacius atgal; kad naciai 
bėgdami paliko didžius dau
gius ginklų ir amunicijos, ir 
kad vokiečiai jau niekur ne
bando atakuot Sovietus, o 
tik stengiasi apsigint.

Los Angeles, Calif. — 
Pasirodė priešų orlaiviai 
ties Los Angeles; tapo šalin 
nuvyti.

Anglai atkariavo nuo na
cių Gambut miestą Libijoj.

NEW STATION THEATRE
305 Market St., Newark, N. J.

Tel. Market 3-4196
RYTQJ: GRUODŽIO 12-tą!

Pirmas Rodymus Newarke 
Sovietų Filmų Trlumphas 

“Wings of Viętory” 
Taipgi: ‘GOLDĘN MOUNTAINS’

Populiarės kainęs. 
Nuolatinis rodymas nuo 12:30.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patąrnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIĄI

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių “Amberland” 

Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma įvyks šį sekmadienį, pradžia 9 
vai. ryto iš stoties WHDH, iš Bos
tono, po vadovybe dainininko A. Va
siliausko, Atsisukite savo radio ant 
850 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, 832 Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. Sou. 9428.

MONTELLO, MASS.
Teatras ir šokiai. Rengia Teatra

liškas Ratelis, šeštadienį, gruodžio 
13 d., 7 v. v. L.T.N., apatinėje Sve
tainėje. Bus suvaidinta dviejų veiks
mų komedija "Atvažiavo su Krai
čiu.” Vėliau bus šokiai prie geros 
orkestros. įžanga 40c. Kviečia visus 
Vakaro Komitetas. (292-293)

Svetainėje, 29 Endicott St. Kalbės 
Stefanija Sasna, iš Brooklyn, N. Y., 
veterane darbuotoja - laikraštininke. 
Muzikalę dalį programos išpildys 
Aidiečių Grupė, vadovaujant J. Kar- 
sokienei. Pradžia 7 v. v. Kviečia L. 
L. D. Moterų Kuopa. (290-292)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, gruodžio 14 

d., įvyks visų darbininkiškų organi
zacijų svarbus ir trumpas susirinki
mas, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave., 6-tą vai. po pietų. Susirinki
mas įvyks šaukiamos konferencijos 
klausimu, radio klausimu ir kitais 
reikalais. Drauges ir draugai, dėkjt 
pastangas susirinkti, nes yra svar
bių reikalų. Būtinai atstovaukit tą 
visų kuopų susirinkimą. — Veikian
čio Komitetos Valdyba. (291-293)

metams. Prašome narių užsimokėti 
duokles, ir jeigu galima, tad Cen
tras reikalauja narių, kurie dar 
skolingi į Bedarbių Fondą, atsiteis
ti. — O Zdanienė, sekr. (291-293)

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. rengia vakari#?? 

šviežių žuvų. Sekmadienį, 14 d. 
gruodžio, 1320 Medley St. Pradžia 7 
v. v. Bus ir gerą muzika ir gėrimų. 
Kviečiame dalyvauti, linksmai laiką 
praleisti. — Komitetas. (291-293)

•ft

$
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HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp, susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 14 d., 10 vai. 
rytą, 1035 Caniff. Visi nariai daly
vaukite, nes reikės išrinkti kuopos 
valdybą 1942 metams. Taipgi yra ir 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(291-293)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 14 d., 2 vai. po pietų. Pro
gressive Club Svet., 325 E. Market 
St. Nariai gerai įsitėmykite, kad 

1942

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 14 d., 2 vai. po 
pietų, pas dd. Indriulius, 415 Elec
tric St. Draugai dalyvaukite, nes 
bus išduotas raportas iš 12-to Aps
kričio metinės konferencijos, kuri
įvyko 16 d. lapkričio Binghamtone. į bus renkama nauja valdyba 
Kitas raportas iš Val.ukų-Vanagaičių 
ir Pabalių išleistuvių bankieto 7 d. 
gruodžio. Taip pat kurie dar neuž
simokėjo duokles, užsimokėkite šia
me susirinkime, nes šis bus pasku
tinis šių metų susirinkimas. — P.
Šlekaitis, Sekr. (292-293.)

FREEHOLD, N. J.
Proga matyti Sovietų Filmas, 

šeštadienį, gruodžio 13 d., 7:00 v. v., 
Am. Liet. Piliečių Kliube, English
town Rd., dif blokai iš miesto bus 
rodoma labai žingeidžios filmos iš 
Kauno, svarbu matyt visiems lietu
viams. Taipgi matysite filmą iš Vo- 
kiečių-Sovietų karo lauko, Raudo
nąją Armiją manevruose ir vieną 
komediją. Nepraleiskite progos ne
pamatę šias filmas. Po paveikslų ro
dymo bus šokiai. įžanga 40c. Kvie
čia visus Rengėjai. (291-293)

0

WORCESTER, MASS.
Sekmadicnj, gruodžio 14 d., jvyks 

prakalbos su muzikale programa,

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

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
s puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

------------------------------------------------ra

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.

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynojn 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

r?

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

įsi

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIŲOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
' dąmes mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

v*

a

'I i

Brooklyn, N. Y,

Telephone 
^agg 2-5043

S ’ ’ «•V • . _ —.  __ - .

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
‘ - Į ■ ...................... Į ■ —■ ■ ■ ■! ■■■ j

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą /
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

FOTOGRAFAS
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš ąenų padarau 
naujus paveiks
lus Ir kra javus 
sudarau su ame-

I rlkoniškais. Rei
kalui esant ir

; p ą d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi ątmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glemnore 5-6191

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL Triangle 5-362$

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

dernišką patarnavimą.
X

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

VARPO KEPTUVEI
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaująm krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

JUNIOR LAIBI ',
*

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, Į# 
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikią- 1 
šias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyrągų; Pineapple Cake, Apple Cal 
Cheese Cake, Coffee Cafcę, Buttęr Cake, Bunke ir Spice Cake, Stoll 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

*■ .' —   A...>  ........................ ... .................... l‘ I I .... ■ •

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir '

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y. I
• . t ■ r ■ • - 4

bell BAKING CO

TMElAKfRS* 
HBMI I
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DAUGIAU GĖRIMO

didelį susirin- 
Williamsburgo 
išdirbti planus

susitikti 
gyvenime 
apie ku- 
nemane-

taupymo 
namie, 

šeiminin-

bei 
bią

rai d
na-

am- 
483 
Mi

giai išsinešę tris 
mašinėles, vieną 
mašinėlę. \ '

RANDA VOJIMAI
Išsinuomuoja vyrui kambarys su 

šiluma. Kreipkitės nuo 6 iki 8 v. v., 
arba šeštadieniais ir sekmadieniais, 
38 Johnson Avė., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Apt. 13. (292-293)

pasyviška. 
viskam, 

turi būt

amžiaus. Gyveno po 
531 Graham Av. Mirė
9 d. Laidotuvės įvyks 
no kapinėse gruodžio 
Kūnas pašarvotas graboriaus
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave. Velionis paliko bro
lį Andrių, seserę Kanadoje ir 
kitą seserę Lietuvoje.

Matthew Naviackas, 83 
antrašu 
gruodž. 
šv. Jo- 

13 d.

Išsinuomuoja 5 kambariai su mau
dyne ir visais moderniniais įrengi
mais. Renda prieinama. Antrašas: 
1122 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

‘ (292-297)

e-4,' -V į'", . •

uz- 
dar 
pa

nebuvo 
Ši šalis 
karą. O 
patrijotingi

jau nu-

ntas puslapis

Brooklyno Lietuvių Vienyk 
Ar Galima ir Ar Prak

tiškas Daiktas

■iU

VhYorko^/^ffZinioj Šį Sekmadienį Didžioji 
Pramoga

Neseniai mes čionai turėjo
me gana didelę, pasekmingą 
konferenciją. Jos tikslas buvo 
pasisakyti už gynimą Ameri
kos, už rėmimą mūsų vyriau
sybės užsienio politikos ir iš
tiesti Lietuvos žmonėms ran
ką jų sunkioje kovoje prieš 
nacizmą.

Dabar visiems aišku, kaip 
laiku buvo ši konferencija su
šaukta. Gali didžiuotis kiek
vienas, kuris joje dalyvavo. 
Gali didžiuotis tos organiza
cijos, kurios turėjo išrinkusios 
ir pasiuntusios delegatus.

Japonija dar 
puolus Amerikos, 
nebuvo įtraukta į 
žangūs, susipratę,
Brooklyn© lietuviai 
matė pavojų šiam kraštui ir 
šaukė apvienytomis spėkomis 
remti prezidentą ir vyriausy
bę. Konferencijos rezoliucijo
je skaitome:

“Broliai! Šią taip svarbią 
valandą pamirškite visokius 
tikybinius ir sriovinius skirtu
mus ir stokite vienybėn, sto
kite bendran darban. Stokite 
talkon prezidentui Roosevel- 
tui. Stokite talkon visoms ša
lims ir visiems žmonėms, ko
vojantiems prieš Hitlerį ir jo 
naciškas jėgas.

“Padvigubinta energija sto
kime talkon hitlerizmui sunai
kinti, Amerikos, mūsą tėvy
nės, saugumui ir demokratijai 
užtikrinti ir mūsą tėvą kraš
tui, Lietuvai, išlaisvinti.” ,

Tai be galo reikšmingas 
brooklyniečių pareiškimas.

Amžinos gėdos užsitarnavo 
tie, kurie prieš šitą konferen
ciją išleido lapelius ir ją vi
saip šmeižė.

Tuo tarpu padėtis kasdien 
darėsi rimtesnė, kraštui pavo
jus darėsi didesnis. Buvo ma
nyta, kad gal po konferenci
jos šitie elementai susivaldys 
ir nurims. Bet kur tau. Po 
konferencijos įvyko organiza
cijų mitingai, švento Jurgio 
Draugijos susirinkiman jie 
atėjo organizuoti. Sukėlė tokį 
lermą, jog neleido nei Draugi
jos pirmininkui pirmininkauti, 
išmetė jį iš pirmininkystės, ne
klausė raporto iš minėtos kon
ferencijos. Džiaugėsi 
bę su konferencijos 
kais ir dalyviais.

Tai darbas žmonių, 
baisiai apgavo ir suvedžiojo 
tokie Buivydai, Strazdai ir 
Stilsonai. Didelę gėdą jie už
traukė ant geros Švento Jur
gio Draugijos. Pakenkė jai, 
pažemino jos vardą ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių 
akyse.

apsidir- 
šalinin-

kuriuos

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 žymių solistų ir duetų.

........ ............... 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- 
riiui. Skaitlingai dalyvaukime šiame parengime ir tuomi paremkime “Laisvės” Radio 
Programą.

išrinko Komi-
Ginti ir Lietu-

Konferencija

pravedimui gyveniman. 
komiteto pirmas didelis 
žygis bus atliktas for- 

Brooklyno ir apylinkės 
susirinkimo, 

gruodžio
po pietų, Grand Para-

Aš tikiu, kad švento Jur
gio Draugija anksčiau ar vė
liau atitaisys tą klaidą ir vėl 
stos į eiles tų organizacijų, 
kurios konferencijoj pasmer
kė hitlerizmą, užgyrė prezi
dento ir valdžios politiką ir 
pakėlė balsą už Lietuvos iš
laisvinimą.

Už kelių dienų įvyko Lie
tuvių Piliečių Kliubo susirin
kimas. To paties plauko ele
mentai vėl atėjo organizuoti 
ir vėl bandė sukelti panašią 
bataliją prieš Kliubo valdybą 
ir visus, kurie konferenciją 
įėmė. Garbė Piliečių Kliubui, 
kad triukšmadariams nepavy
ko atsiekti savo piktų tikslų. 
Kliubas garbingai išnešė savo 
gerą, patrijotingą vardą, gra
žiai nušluostė nosį Buivydams 
ir Stilsonams.

Konferencija 
tetą Amerikai 
vai Laisvinti,
įpareigojo komitetą imtis žy
gių apvienijimui Brooklyno 
lietuvių jos aukštų, prakilnių 
tikslų

Šio 
viešas 
moję 
lietuvių masinio 
Susirinkimas įvyks 
21 d 
dise svetainėje.

Šitas susirinkimas turėtų 
būti lietuvių vienybės demon
stracija. Prie jo prisidėti ir 
jame dalyvauti turėtų visų 
sriovių ir įsitikinimų žmonės.

Komitetas Amerikai Ginti ir 
Lietuvai laisvinti nėra vienos 
kurios sriovės įstaiga, bet or
ganas organizuotų Brooklyno 
ir apylinkės lietuvių.

Jo šaukiamas masinis susi
rinkimas gruodžio 21 d. turė
tų parodyti tikrą tautinę lie
tuvių vienybę šioj krizio ir 
pavojaus valandoje. Reikėtų 
pamiršti susipykimus ir skir
tumus. Visi nuoširdūs šios ša
lies patrijotai, visi 'susipratę 
lietuviai, visi nuoširdūs rėmė
jai šio karo prieš Vokietiją, 
Italiją ir Japoniją, turėtų da
bar sujungti savo jėgas.

Šis gruodžio 21 dienos su
sirinkimas turėtų būti pavyz
džiu visiems Amerikos lietu
viams. ‘

Niekas kitas taip ryškiai ne
įrodys lietuvių tautinės vieny
bės galimumo ir praktiškumo, 
kaip šioj krizio valandoje, ka
da mūsų šalis užpulta, kada 
jinai įvelta į karą, visų Broo-r 
lyno lietuvių suėjimas į daik
tą ir pareiškimas Amerikos 
prezidentui ir vyriausybei: 
Mes, lietuviai, kaip vienas

Visoms Lietuvių Organizaci 
joms Williamsburge

Mes gavome pranešimą nuo 
Organizacinio Komiteto Dėl 
Williamsburg© Piliečių Apsi
gynimo Komiteto, kuriame sa
koma, kad yra šaukiama pla
ti visų tautų atstovų konferen
cija. Ta konferencija įvyks 
gruodžio 17 d., lygiai 8 vai. 
vakare, Williamsburg Public 
Library, Division Ave. ir Mar
cy Ave.

šaukėjai konferencijos sa
ko : <.

“šios konferencijos tikslas, 
bus apvienyti apsigynimo vei
kimą, kuris jau yra pradėtas 
šioj apylinkėj pavienių asme
nų ir organizacijų ir užvesti 
naujus veikimo 
kius, kaip:

“1. Sušaukti 
kimą, kuriame 
piliečiai galėtų
dalyvavimui visos šalies apsi
gynimo programoje, po to, kai 
pasakys prakalbas žymūs 
bėtojai. *

“2. Gauti daugiau ‘air 
wardens’, ‘fire wardens’, 
rių į Amerikos Moterų Sava
norių Tarnybą ir organizuoti 
kitas apsigynimo grupes.

“3. Aktyviška apšvietos pro
grama, kad sukurti vienybę 
dėl palaikymo mūsų šalies ap
sigynimo programos ir mūsų 
valdžios užsienio politikos, 
kuri, kaip pasakė prezidentas, 
‘negali pasilikti
Hitlerio grūmojimas 
už ką mes stojame, 
atmuštas!’

“Programa dėl 
medžiagų, ir šaltinių 
taip, jog kiekviena 
kė galėtų prisidėti, nors ma
žiausia dalimi, prie visuotinos 
apsigynimo gamybos.

“Apgynimas Amerikos pra
sideda namie, . savo apylin
kėje. Mes stengsimės suorga
nizuoti šitą apylinkę apsigyni
mui.

“Mes tikimės, kad jūs ir 
jūsų organizacijos bus atsto
vaujama šioje konferencijoje. 
Jeigu laikas nebepavelytų iš
rinkti oficialius atstovus, tai 
mes patariame paskirti kelin
tą neoficialių obzervatorių,

Žmogus, pažadame Savo para
mą, savo pasiaukojimą. Mes 
darysime viską, kas tik mums 
prieinama ir galima, kad tal
kininkai šitą karą laimėtų, 
kad Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos pasiutę banditai būtų 
nugalėti ir sunaikinti.

Tai tokie yra mano troški
mai. Tokios reikšmės aš vėli
nu gruodžio 21 dieną Komi
teto Amerikai Ginti ir Lietu
vai Laisvinti šaukiamam Broo
klyn© lietuvių susirinkimui.

Pilietis. 

kurie paskui raportuos jūsų 
organizacijai iš šios konferen
cijos diskusijų ir tarimų.

“Prašome mums pranešti, 
kaip galima greičiausia, ar 
jūs atsiusite savo atstovus bei 
tėmytojus.

Nuoširdžiai, už Komitetą:
Joseph H. Van Schoick, 

Bernard Austin.”

Taigi, visos lietuvių organi
zacijos yra prašomos ir ragi
namos pasiųsti savo delegatus 

tėmytojus j šitą labai svar- 
apsigynimo konferenciją.

Geo. Strogis, Jr., 42 m. 
žiaus. Gyveno po antrašu 
Warwick St., Brooklyne. 
rė gruodž. 11 d., Evangelical
Deaconess Ligoninėje, Brook
lyne. Laidotuvės įvyks gruod
žio 15 d., šv. Traicės Kapinė
se. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave. Velionis paliko 
našlę Mary ir du vaikus.

Virš minėtom laidotuvių pa
reigom rūpinasi graborius J. 
Garšva.

’ I

Mateušas. Mačys, 63 m. am
žiaus, mirė gruodžio 10 d., 
Kings County Ligoninėje. Gy
venęs po antrašu 277 Grand 
St., Brooklyne. Velionis pašar
votas graboriąup Stepono Aro- 
miskio koplyčipje, 423 Metro
politan Avė. Laidotuvės įvyks 
13 d. gruodžio, iš Apreiškimo 
Parapijos Bažnyčios, Šv. Jono 
kapinėse. Liko brolis Antanas.

Velionis ilgus metus dirbo 
Vaičekauskienės aludėj, Broo
klyne. Prašoma giminių ir pa
žįstamų atsilankyti į šermenis. 
Laidotuvių pareigomis rūpina
si graborius Steponas Aromis- 
kis.

ši 
liečiu Kliubo svetainėje Broo- 
klyno Moterų Apšvietos Kliu
bas šaukia labai svarbų Broo- 
klyno ir apylinkės moterų su
sirinkimą. Visiems jau žino
ma, kad mūs šalis jau užpul
ta. Laike karo moterims, ypač 
šeimininkėms, tenka 
su daugeliu naujų 
nelauktų klausimų,, 
riuoš pirmiaus ' visai 
me. ’

Į šaukiamą susirinkimą yra 
pakviesta nuo miesto valdžios 
atstovas, kuris aiškins, kaip 
elgtis laike šio karo moterims, 
kaipo pilietėms ir kaipo gas- 
padinėms.

Į susirinkimą yra kviečia
ma visos moterys, nepaisant 
jūs politinių bei asmeninių įsi
tikinimų. šiame reikale visos 
turim veikti tiktai kaipo Ame
rikos moterys. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Komitetas.

Apvogė ‘Tėvynės” 
Įstaigą

Gavome žinių, kad Susivie
nijimo Lietuvių. Amerikoj or
gano “Tėvynės” raštinę apvo
gė. Tatai įvykę naktį iš tre
čiadienio į ketvirtadienį. Va- 

rašomąsias 
skaitliavimo

Nors dar netaip seniai tapo 
įsteigta Laisvės Radijo Pro
grama, bet jau įgavo didžiau
sio pasisekimo ir įtakos ne tik 
Brooklyno, bet visos plačios 
apylinkės lietuviuose. Džiau
giasi visi, kurie tik klausosi 
Laisvės Radijo programos, ku
ri būna kiekvieno ketvirtadie
nio, 6:30 vai., vakare, iš sto
ties WBYN, 1430 klc.

Ir štai dabar Laisvės Radi
jo Programos palaikymo ko
mitetas rengia koncertą-balių

Alarmai Nėra dėl Juo
ko; | Juos Žiūrėkite 

Rinitai
Veikiantis miesto majoras 

Newbold Morris persergsti vi
sus gyventojus, idant jie visai 
rimtai žiūrėtų į alarmus, ku
rie jau buvo tris kartus pa
kartoti. Tiesa, bombų ant mie
sto dar nebuvo numesta, nei
gi priešo orlaiviai buvo pa
stebėti, tačiau tatai gali at
sitikti bile valandą. Tie alar
mai daromi tam, kad priruo- 
šus miesto gyventojus.

Atminkite, kiek daug tūks
tančių žmonių žuvo Londone, 
tik todėl, kad iš sykio žmonės 
nebuvo prisiruošę pasitikti už
puolimą iš oro.

Todėl, Morris sako, kiekvie
no gyventojo pareiga griežtai 
klausyti visų įsakymų, pildyti 
paliepimus “air raid warde- 
nų” ir kitų, viršylų.

Gavome sekamą atvirlaiškį:
“Redakcijai ib Administra

cijai ir visam ‘Laisvės’ Štabui: 
Velinam linksmų šventų Ka
lėdų ir laimingų naujų 1942 
m etų.

“Kasmočiuj su šeimyna.”

Savanoriai Stoja Armi- 
jon ir Laivynas

Japonijai pradėjus karą 
prieš Jungtines Valstijas, New 
Yorko mieste labai padidėjo 
skaičius savanoriai stojančių 
jaunų vyrų į armiją ir laivy
ną. Rekrutavimo stočių, viršy- 
los praneša, kad stotys yra 
apgultos savanoriais. Visur 
prisiėjo padidinti štabus, idant 
galima būtų visus priimti ir 
suregistruoti.

šis japonų banditiškas už
puolimas ant šios šalies pakė
lė visų amerikiečių patrijotinį 
nusiteikimą.

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Pirmyn Choras turi nusamdęs au
tobusą važiuoti į '/Laisvės” Radio 
Kliubo Koncertą Maspethe, kuris 
įvyks 14 d. gruodžio. Kelionė pigi. 
Todėl kas nori su choru drauge va
žiuoti, skubiai užsiregistruokite sau 
vietą pas bile choro narį arba pas 
Komiteto narius: P. Bečį ir F. 
Klastoną. Tel. G. N. 2139.;

(292-293)

UŽEIGA
Rhelngold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ Ir DEGTINĖS 

Importuotų Ir Vietinių
•

Kasdien Turime
i KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn 

ateinantį sekmadienį. Tikslas 
šio parengimo aiškus: suteikti 
lietuviams gražaus pasilinks
minimo ir finansiškai paremti 
Laisvės Radijo Programą. To
dėl kiekvienas lietuvis turėtų 
dalyvauti šiame parengime.

Koncertas-balius įvyks Mas- 
pethe, New National Hali, 
kamp. Clinton Ave. ir Willow 
Ave. Įžanga tiktai 50 centų 
ypatai.

Koncertas prasidės 4 vai. 
po pietų, o šokiai 6 vai. vaka
re.

Šiandien Konferencija
Paskutinį kartą primename, 

kad šį vakarą, 8 vai., įvyks 
Didžiojo New Yorko lietuvių, 
latvių, suomių ir estų organi
zacijų konferenciją. Svarbiau
sias dienotvarkio punktas bus 
pareiškimas šių tautų žmonių 
lojališkumo šiam kraštui ir 
gynimas Amerikos.

Visi lietuvių organizacijų 
delegatai būtinai dalyvaukite. 
Kviečiami dalyvauti ir pavie
niai asmenys kaipo svečiai.

Konferencija įvyks Irving 
Plaza svetainėje, kampas 15th 
St. ir Irving Place, arti Union 
Square.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

Z'Z\ SO. 4th ST.

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS 

417 LORIMER ST.

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARSČIAI. 

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

Visada yra pasirinkimas pienišką valgią ir daržovią — virtą Ir žalią.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adresas.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Penktadienis, Gruod. 12, 1941

SMETONA PASKLIDUS 
PO VISA

ELSIE’S NAUJA PIENĄ
• Kiekvienas gurkšnis Bor
den’s naujo Golden Crest 
Homogenized Pieno turi to
kį smetoningą skonį kaip ir 
kitas ...
• KADANGI Smetona yra 
pasklaidyta per visą pieną- 
nepalieka . tik paviršium 
plūduriuoti.
• IR kiekviena dalelė Sme
tonos yra suskaldyta 200 
sykių, kad padarius šį ste
bėtinai gardų pieną leng
vesnį suvirškint!
• 400 vienetų Vitamino D 
kiekvienoj kvortoj. Išban
dykite jį!

riSE. THE MIDUI C#W,$AT$:

Homogenized 
t Milk
. The'cream’s in epery drop!

Enriched with Vitamin I)

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu lint- 
snentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
šilumą. Virš 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto. 
Tel. SOuth 8-1551

BARZDA, Savininkas
“Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami EuropiAko ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasal ir kepta paršiena.




