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Rašo A. BIMBA

Prieš nacių užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos, “Naujienų” 
orakulas sakė, kad nacių ar
mija pereis per Raudonąją 
Armiją kaip peilis per minkš
tą Sūrį. Betgi neperėjo ir to 
žmogaus troškimai neišdegė.

Dabar tas pats Hitlerio pa
stumdėlis filozofuoja, kad tik 
stebuklai išgelbėsią Sovietus. 
Tai irgi Grigaičio gilus troš
kimas. Mes manome, jog jam 
ir vėl prisieis smarkiai nusi
vilti.

Sovietų Sąjungos žmonės 
stebuklams netiki ir stebuklų 
pagalbos nesitiki. Jie savo 
spėka ir ginklais amžinai pa
laidos hitlerinę pabaisą pla
čiuose savo žemės laukuose.

Spalių 3 dienos “Tėvynės” 
editoriale skaitome:

“Washingtone neseniai pa
tirta, kad teisingumo depart- 
mentas užvedęs tyrinėjimą tū
lų organizacijų šiame kraš
te... Valdžios ofičialai nu
mato, kad tos organizacijos 
rengiasi veikti prieš Amerikos 
valdžią tuomet, kai Amerika 
įstotų į aktingą karą prieš 
agresorius.”

O agresoriais yra Hitleris ir 
Mussolinis. . . Vadinasi, val
džia jieškos nacių agentų, pa
stumdėlių ir ims juos nagan.

“Tėvynės” redaktorius ma
no, jog į tokį valdžios tyrinė
jimą gali patekti ir lietuviški 
susivienijimai, Bet, girdi:

“Kas liečia mūsų Susivieni
jimą, tai mes galime širdingai’ 
ir atvirai pasisakyti, kad mū
sų vyriausi tikslai yra apdrau- 
da, pašalpa, fraternalizmas ir 
lietuvybė... Kitokio veikimo 
mūsų Susivienijime nėra. . . 
Prie to, mūsų Susivienijimas 
visuomet buvo ir visuomet bus 
lojalus šio krašto vyriausybei 
ir Amerikos principams. . .”

Taip turėtų būti. Deja, da
bartinė Susivienijimo vadovy
bė ir ypatingai “Tėvynės” šta
bas pastatė tą didžiulę organi
zaciją į labai pavojingą ir 
kompromituojančią poziciją.

Bagočiaus landžiojimas Wa: 
shingtonan neva Lietuvos rei
kalais, tie jo ir kitų Hitlerio 
p a s t u m d ėlių “memorandu
mai,” bjaurojanti Sovietų Są
jungą, mūsų valdžios akyse 
meta nuožiūrą ant visos orga
nizacijos.

Dar blogiau su “Tėvynės” 
redakcijos štabu. “Tėvynės” 
pirmas puslapis paverstas Hit
lerio propagandos biuro orga
nu. “Tėvynėj” talpinimas 
Hitlerio apmokamo Ancevi- 
čiaus telegramų iš Berlyno 
(pav., rugs. 26 d. laidoje), ar
ba liepos 4 dieną džiaugsmas, 
kad naciams okupavus Lietu
vą, Lietuva “laisva ir nepri
klausoma,” pastato pavojun 
visą Susivienijimą.

Štai daugiau naciškos pro
pagandos “Tėvynėje.” Liepos 
4 d. įdėtas net angliškas “Mi
nister of Lithuania” pareiški
mas, kuriame sakoma, “the 
present German Drang nach 
Osten. . . gave the Lithuan
ians a real opportunity” ir t.t.

Liepos 11 d. “Tėvynė” pa
talpino pogrominę nacių pro
pagandą prieš žydus. Girdi: 
“žydus lietuviai mušė už tai, 
kad laike okupacijos žydai 
tarnavo okupantams.”

Vadinasi, ne naciai muša ir 
žudo žydus, bet lietuviai! Tai 
yra prakeiktas paniekinimas 
ne tik Susivienijimo, bet visų 
lietuvių. Lietuviai Amerikos 
valdžios ir žmonių akyse pa
statomi antisemitais, pogromš- 
čikais.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis

, Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

No. 239 LAISVĖS

Vokiečiai Vėl Toliaus
Pasivarė Pirmyn, bet su 

Didžiais Nuostoliais
Hitleriečiai Užėmė Oriol; Bet Sovietai Turėjo Laimėjimu 

Leningrado, Odesos ir Ukrainos Frontuose
Maskva, spal. 9.—Galinga 

banga fašistų tankų ir šar
vuotų automobilių užplūdo 
miestą Oriol, 210 mylių į 
pietus nuo Maskvos. Sovie
tų kariuomenė pasitraukė iš 
Oriol nuo atūžiančių kur 
kas didesnių priešo jėgų. 
Šioj centralinio fronto da- 
lyj vokiečiai pasivarė 80 
mylių pirmyn iki Oriol.

Oriol, apie 200 tūkstančių 
gyventojų miestas, stovi 
prie geležinkelio, einančio iš 
Maskvos per Charkovą į 
K rimo pusiausalį.

Tebesiaučia žiauriausi 
mūšiai ties Viazma, 125 iki 
130 mylių į vakarus nuo 
Maskvos. Vokiečiai vis šiek 
tiek pasistumia pirmyn.

DABAR LAIKAS, KAD AN
GLAI KIRSTU NACIAM SMŪ

GI IŠ VAKARŲ PUSĖS
Maskva. — J. Jermaše- 

vas, sovietinis laivynų žino
vas, rašo laikraštyje “Rau
donasis Laivynas”, kad 
Hitleris dabar vartoja bent 
200 divizijų armijos—dau
giau kaip tris milionus ka
riuomenės—rytiniame fron
te, prieš Sovietus. Jermaše- 
vas sako, jog didžioji dau
guma nacių karo laivyno, 
tame skaičiuje ir 125 sub- 
marinai, dabar yra sutelkti 
Baltijos ir Barents Jūrose 
prieš Sovietus, ir faktinai 
visas vokiečių oro laivynas 
šiandien veikia prieš Sovie
tų Sąjungą. Taigi dabar yra 
laikas Anglijos armijai, lai
vynui ir orlaivynui kirst na
ciams smūgį iš vakarų pu
sės.

Anot Jermaševo, tai An
glijos laivynas galėtų už- 
blokuot visą vokiečių ka
rinį laivyną rytinėje dalyje 
šiaurinės (“Vokiškos”) Jū
ros. Jis skaičiuoja, jog da
bar lieka tik 25 iki 30 nacių 
silpnų divizijų ginti Franci- 
jai.

SOVIETAI SUDAUŽĖ DVI 
NACIŲ ATAKAS

Maskva, spalių 9. — Pra
nešimai iš sovietinio fronto tei
gia, kad Raudonoji Armija su
mušė vokiečių ataką darytą 
prieš Viazmą ir sustabdė na
cius, kurie mėgino nuo miesto 
Oriol toliau prasibriauti linkui 
Maskvos.’

Nacių Prekybos Sutartis 
Su Turkija

Ankara. — Turkija pasira
šė prekybos sutartį su Vokie
tija; pasižadėjo siųsti naciam 
ir šiek tiek metalo chromo, 
nors pagal pirmesnę sutartį su 
Anglija, tai Turkija turėjo 
chromą pardavinėt tik Angli
jai.

/

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telefonas STagg 2-3878

Bet pati Viazma dar atsilai- 
’ ko. Naciai kenčia baisius 
nuostolius ir “brangiai turi 

'užmokėti už kiekviena savo 
žingsnį pirmyn,” sako “Rau
donoji žvaigždė.”

Vien šiame fronte vokie
čiai prarado jau tūkstan- 

•čius įvairių mašinų ir nesu
skaitomus tūkstančius ka
riuomenes.

Vartodami daug karei
vių,—ne tik vokiečių, bet 
vengrų, rumunų, italų, slo
vaku ir kitu,—naciai kai 
kur buvo prakirtę sovieti
nes linijas, iki liko sustab
dyti. Hitleris metė į šį 
frontą ir visus galimus savo

(Tąsa ant 7-to pusi.)

“Pravda” Įspėja prieš 
Penktakojus

Maskva. — “Pravda”, So
vietų Komunistų Partijos 
laikraštis, atsišaukė į mote
ris dirbančias karinėse pra
monėse, kad jos “laikytųsi 
tvirtumo ir budėtų prieš 
penktosios kolonos asmenis, 
kurie skleidžia nusiminimą 
bei stengiasi sukelt išgąstį.”

“Pravda” sako: “Priešas 
bando iškrikdyti mūsų už
frontę, ir tuo tikslu jis įsta
to savo agentus, kad skleis
tų melagingus paskalus ir 
sėtų persigandimą; priešas 
tuo tikslu pasirenka silpnų 
sąžinių moteriškes.”

Naciai Nužudė Dar 78 
Hitlerio Priešus

Berlin. — Naciai sušaudė 
bei pakorė dar 46 savo prie
šininkus Čechijoj-Moravijoj 
ir 32 Jugoslavijoj, už geležin
kelių ardymą, pramonės ga
dinimą ir už kitokį sabota
žą prieš vokiečius ir už tie
sioginius veiksmus prieš 
nacių kariuomenę bei val
dininkus.

Jugoslavijoj vis labiau 
plinta pilietinis žmonių ka
ras prieš vokiečius ir ita
lus.

Sukilėliai paskelbė nepri
klausomybę Juodkalnijos, 
buvusios Jugoslavijos da
lies.

Hitleriečiai areštavo ir į 
koncentracijos stovyklas pa
siuntė dar 22 Norvegijos 
darbo unijų vadus.

■ ■..K -■ >—      ■--■'■■■ v

Maskva, spalių 9. — Tapo 
nusmerktas sušaudyt nacių pa- 
rašiutistas K. Preuss, kuris 
prisipažino nusileidęs užfron- 
tėn šnipinėt prieš Sovietus.

Daugiau Pasaulinių žinių 
7-tam puslapy j

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalių (October) 10, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

ROOSEVELTO LAIŠKAS STALINUI;
NACIAI NEŽINIA KAIP IŠGAVO JO

TURINĮ, PAKLASTAVO IR PASKELBĖ
Washington!. — Nežinia, 

kaip>fr kur naciai išgavo 
turinį laiško, kurį prez. Ro- 
oseveltas parašė Stalinui. 
Prezidento laiškas buvo 
įteiktas Stalinui per Ameri
kos pasiuntinį Av. Har- 
rimaną, galvą Amerikos pa
siuntinių, nuvykusių Mask
von į konferenciją tartis 
bendrai su Sovietų įgalioti
niais ir Anglijos pasiunti
niais apie reikalingą Sovie
tam paramą prieš nacius. 
Nei prez. Rooseveltas, nei 
Sovietai iki šiol to laiško 
nepaskelbė.
ROOSEVELTO LAIŠKAS

Prez. Rooseveltas rašė J. 
Stalinui, Sovietų Komisarų 
pirmininkui:
“Gerbiamas p. Stalini

šį raštuką tamstai įteiks 
mano draugas Averell Har
riman, kurį aš paprašiau 
būt galva mūsų pasiuntinių 
Maskvon.

P-s Harriman gerai- su
pranta strateginę svarbą 
jūsų fronto ir aš žinau, kad 
jis darys visa, ką tik gali, 
kad pasitarimai Maskvoj 
sėkmingai išeitų.

Harry Hopkins man ap
sakė su daugeliu smulkme
nų apie padrąsinančius ir 
patenkinančius jo atsilan

"Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLE ŠIANDIEN

Punktai
A. Stripeika, Elizabeth ....................................... 294
K. čiurlys, Bayonne .......................................... 254
V. Padgalskas, Mexico ........................  126
P. Bokas, Waterbury.........................................  92
ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius, Binghamton .... 53
K. Žukauskienė, Newark ......................   52
J. Davidonis, Worcester ..................................... 52
J. Matačiūnas, Paterson.......................................... 50
A. P. Dambrauskas, Haverhill................................ 48
A. Valinčius, Pittston ............................... :.............44
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, Lawrence .... 44
J. Ramanauskas, Minersville................................... 42
P. Šlekaitis, Scranton ..........................................  42
Geo. Kuraitis, Brooklyn ..................................... 40
P. Buknys, Brooklyn.............. .................................34
V. Tauras, Brooklyn ............................................  24
J. Stalnkevičius, Wilkes-Barre .......................  22
M. Urba, Easton ...........................   20
S. Penkauskas, Shenandoah..................  20
J. Venskevičius, Cambridge ................................. 13
Jau po biskį pradeda bruzdėti mūsų vajininkai ir lau

žo ledą.
Gavome viltingą laišką nuo mūsų vajininko P. Boko iš 

Waterbury, Conn. Jis, apart atnaujintų prenumeratų, 
prisiuntė ir naują pusmetinę prenumeratą.

Iš Lawrence, Mass., atsiliepė vajininkai S. Penkaus
kas ir P. Tamašauskas. Jie rašo, kad ir juos uždėtume 
ant lentelės, nes rimtai stos į varžytines su kitais mies-.’ 
tais gavimui naujų skaitytojų.

Dr-gė Žukauskienė iš Newarko, N. J., taipgi netyli: ji 
prisiuntė naują metinę prenumeratą.

Kitas geras mūsų prietelius iš Haverhill, Mass., A. P. 
Dambrauskas irgi darbuojasi mūsų dienraščio labui.

Atėjo laiškutis nuo vajininko S. Kuzmicko iš Shenan
doah, Pa. Jis pradėjo veikti vajui savo apylinkėj.

Pradžia graži, bet vis dar: laukiame kitų vajininkų. 
Pasiskubinkite, kad šie pirmtakai nepralenktų jūsų!

Šiam raštui einant į spaudą, gavome pluoštą pinigų ir 
gražių rezultatų nuo mūsų vajininko A. ^tripeikos iš 
Elizabeth, N. J. Jis jau pradėjo! Užėmė pirmą vietą ant 
lentelės ir bandys išlaikyti tą vietą per ištisą vajų. I

kymus pas tamstą. Aš ne
pajėgiu net pasakyt, kaip 
giliai sujaudinti mes visi 
esame, matydami, kaip nar
siai ginasi Sovietų armijos.

Aš esu įsitikinęs, jog bus 
surasti būdai pristatyt me
džiagų ir dalykų, reikalin
gų kovai prieš Hitlerį vi
suose frontuose, taip pat ir 
jūsų fronte.

šia proga aš ypač noriu 
išreikšt savo didį pasitikė
jimą, kad jūsų armijos ga
lų gale įveiks Hitlerį ir už- 
tikrint jums didį mūsų pa
siryžimą teikt visokios ga
limos medžiaginės pagalbos.

Labai širdingai jūsų, 
FRANKLIN D. /

ROOSEVELT.”
NACIŲ KLASTA

Berlyne paskelbdami vo
kišką to laiško vertimą, na
ciai suklastavo pačius pir
muosius, ir 'paskutinius jo 
žodžius.Jų vertimas, sako: 
“Brangus Mano Drauge 
Stalin!” vietoj “Mr. Stalin.” 
O Roosevelto laiško pabai
gos žodžius: “Labai širdin
gai jūsų” tai naciai išvertė: 
“Jūsų su širdingu draugiš
kumu.” Patį gi laiško turinį 
abelnai jie neblogai išsiver
tė.

Amerikos Kongresas Už- 
girs Ginklavimą Prekinių 

Laivų prieš Nacius
Prez. Rooseveltas Galės Duot Sovietam Pagalbos iš Antro 

“Lease-Lend” Fondo; Generolas Ragina Remi Sovietus
Washington, spal. 9. — 

Prez. Rooseveltas atsikriei- 
pė į kongresą, kad taip pa
taisytų Amerikos bepusiš- 
kumo įstatymą, kad būtų 
leidžiama kanuolėmis gink
luot prekinius šios šalies 
laivus, kurie gabena karo 
reikmenis kraštams kovo
jantiems prieš Vokietiją ir 
Italiją. Kongreso vadai tei
gia, kad šis prezidento su
manymas bus užgirtas.

Pranešama, jog prez. 
Rooseveltas šiuo tarpu ne
reikalaus atsaukt kitą be- 
pusiškumo įstatymo punk
tą, kuris užgina Amerikos 
laivams plaukt į pačius ka
riaujančius šalių uostus. 
Prezidentas žiūrės, ar len
gvai ar sunkiai kongresas

Svyruoja Mūšių Linijos 
Ties Oriol

Berne, Šveic., spal. 9.— 
New Yorko Times kores
pondentas D. T. Brigham 
telefonavo savo laikraščiui 
sekamas žinias gautas iš 
Sovietu-vokiečiu karo fron- C v
to:

Srityje miesto Oriol ru
sai kai kuriose vietose su
stabdė vokiečių žengimą 
pirmyn, bent laikinai. Į va
karus nuo Oriol, prie mie
stelio Leduos Sovietų tan
kai sudaužė stiprią vokiečių 
eilę. '
(Tąsa ant 7-to puslapio)

Verda Desperatiški Mū
šiai ties Briansku

Maskva. — Verda despe
ratiški mūšiai tarp sovieti
nės kariuomenės ir vokiečių 
ties - Briansku, apie 60 my
lių į vakarus nuo Oriol. 
Daugybė nacių užmušama 
ir sužeidžiama.

Ties Smolensku sovieti
niai orlaiviai sunaikino 10 
priešo traukinių pilnų ka
riuomenes ir karinių reik
menų, šimtus trokų, 24 tan
kus ir 30 vokiečių orlaivių.

Paskutiniais veiksmais 
Leningrado fronte raudon
armiečiai, komanduojami 
pulkininko Andriaus Bon- 
darevo, užmušė 9,500 vokie
čių, tarp jų ir vieną gene
rolą.

Komisarų pirmininkas 
Stalinas už tai pakėlė Bon- 
darevą į generolus ir apdo
vanojo Raudonosios žvaig
ždės ordinu. 16 kitų pul
kininkų taipgi pakelta į ge
nerolus ir pagerbta tuomi 
ordinu.

ORAS. — Šį penktadienį 
šilčiau.

priims pirmąjį jo sumany- 
mą-ginkluot prekinius Am
erikos laivus. Nuo to pri
klausys paskui seksiąs 
Roosevelto reikalavimas 
leist šios šalies laivam ke
liaut į kariaujančių kraštų 
prieplaukas*

KONGRESO KOMISIJOS 
PIRMININKAS RAGINA 

REMT RUSIJĄ
Washington. — Kongreso 

lėšų komisija užgyrė antrą 
“lease-lend” (paskolų) su
manymą, reikalaujantį pas
kirt 5 bilionus 985 milionus 
dolerių Anglijai ir jos tal
kininkams, kariaujantiems 
prieš vokiečius ir italus fa
šistus:

’ (Tąsa ant 7-to pusi.)

NACIAI SAKOSI SULAUŽĘ 
SOVIETŲ FRONTĄ PER 

750 MYLIŲ
Berlin, spal. 9. — Hitlerio 

spaudos viršininkas Otto 
Dietrich, specialiai atvažia
vęs iš karo fronto, paskelbė, 
kad, girdi, vokiečiai sukriu- 
šinę sovietines armijas cen- 
traliniame ir pietiniame 
frontuose, viso 750 mylių 
ilgio. Pasak jo, tai naciai 
apsupę 70 divizijų sovieti
nės kariuomenės (900,000 
iki miliono vyrų srityse 
Briansko ir Viazmos ir, 
esą, tos Sovietų armijos 
greitai būsiančios sunaikin
tos. Ukrainos fronte naciai 
sakosi taipgi apsupę daugį 
raudonarmiečių, o kiti tai, 
girdi, bėgą atgal betvarkė
je.

Dietrich skelbia, kad ka
re prieš Sovietus vokiečiai 
iki šiol praradę tik penkis 
procentus to skaičiaus, kiek 
jų buvo užmušta, sužeista, 
nelaisvėn paimta ar kitaip 

į dingę pereitame pasaulinia
me kare. Tai būtų tiktai 

’357,100 nacių kareivių nuo
stolių dabartiniame kare 
prieš Sovietus.

Bet vokiečių komanda 
kiek pirmiau teigė, kad jie 
šiame kare netekę 402,000 
kareivių. Praeitame pasau
liniame kare vokiečių nuo
stoliai buvo 7,142,000 karei
viu. c

London, spal. 9.—Anglai 
suėmė vieną nacių submari- 
ną ir atsivarė į Gibraltarą.

Maskva. — Vokiečiai per 
tris dienas turėjo įtūžusiai 
šturmuot sovietines jėgas ties 
Oriol, iki Sovietai ištraukė sa
vo kariuomenę iš to miesto.

.įSkil 
f

Mexico City. — Meksikos 
vyriausybė planuoja suval
dyt Ispanijos fašistų šnipus

• ir propagandistus.
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Finliandijos ir Anglijos Komedija
• Anglijos imperija pergyvena tragedi
ją bet jos valdonai vis vaidina komedi
ją. Anglija dar vis neskaito savo priešu

'-Finliandijos, dar veda derybas su finų
- fašistais. Ar reikia dar didesnės ir ne- 

sąmoningesnės komedijos iš Anglijos pu-
- sės?

Argi Anglijai neužtenka faktų, kad
• Finliandijos fašistai ir menševikai yra
• Hitlerio barbarų sėbrai? Argi ji nežino 

(1) Kad Finliandijos fašistinė budeliška
4 valdžia leido Vokietijos fašistams atvež
ti į Finliandiją šešias fašistų armijos di
vizijas puolimui Sovietų Sąjungos? (2) 
Argi Anglija nežino to, kad Finliandijos 
fašistinė-menševikiška valdžia visaip sa- 
botažavo sutartį su Sovietų Sąjunga? 
(3) Argi Anglijos valdonai nežino ir to, 

.* kad budelis Hitleris iš pasalų užpulda- 
; mas Sovietų Sąjungą savo kalboj jau 
_ pareiškė, kad išvien su juo eina Rumu

nija ir Finliandija, kad Sovietų Sąjun
gą užpuolė finai, naciai ir rumunai nuo 
Šiaurinio Didjūrio iki Juodųjų Jūrų?

Anglija vaidina komediją. Ji būk rei
kalauja, kad Finliandijos valdonai susto- 

, tų ant tų sienų, kurios buvo tarpe So
vietų Sąjungos ir Finliandijos pirm finų 
1939-1940 metų karo provokacijos. Tar-.

- turn Anglijos valdonai nežino, kad finai
- ir iš Finliandijos vokiečių nacių di

vizijos jau pirmose dienose užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos perėjo iš Finliandi
jos į Sovietų žemę. Tartum Anglija neži-

“ no, kad Finliandijos fašistai jau yra įsi
griovę į Sovietų Kareliją, užėmę net jos 
sostinę Petrozavodską? Tartum Anglija 
nežino, kad nuo pirmos karo dienos finų 
ir vokiečių fašistai veržiasi prie Mur
mansko prieplaukos ?

.. Finai fašistai atvirai reiškia savo ape- 
. titus, kad jiems turi prigulėti visa Ka

relija, net Leningradą jau padarė “finų 
miestu”, kuris vienas turi daugiau rusų 

-gyventojų, kaip visa Finliandija, jie 
trokšta Sovietų žemių net iki Uralo kal- 

•-nų ir tuo kartu sako: “vedame apsigy
nimo karą.”

Kodėl Anglijos valdonai vaidina tą 
komediją? Kodėl Washingtone taip pat 
diplomatų teisėmis naudojasi Finliandi
jos atstovas, kuris yra atstovas fašistų 

' agresorių valstybės, talkininkas brutališ- 
,'ko Vokietijos fašizmo?

Melai, Pasigyrimai ir Melai
• / Fašistai nežengia nei žingsnio be me- 
h lo. Hitleris jau daugelį metų skelbia, kad
• • kuo didesnis melas, kuo nachališkesnis,

kuo dažniau jį kartoji, tuo daugiau tas 
ri melas turi visuomenėj pasisekimo. Jis 
-galų gale, kaip kokia buožė pritrenkia 
net ir tuos, kurie iš karto nepasiduoda

- melui. Net vidutiniai kultūriškas žmo
gus galų gale sako:

. “Negali viskas būti melas. Jeigu jau
• tiek daug kalba, šaukia, tai turi būti pa- 
Imato.” Fašistai tą žino. Jie turi didelio 

patyrimo. Kuo daugiau jie šaukia apie 
"savo armijų pergales, pasisekimus, tuo 
daugiau apgauna Vokietijoj žmones, 

i tuo daugiau demoralizacijos ir nepasiti
kėjimo paskleidžia tarpe Vokietijos prie
šų.

Kad išlaikyti Vokietijos žmones pri- 
į blokštais fašistų melais, tai naciai imasi 
visokių priemonių. Užtenka priminti tik 
tą faktą, kad Vokietijos fašistai amži
nu kalėjimu ir net mirčia baudžia tuos 

- piliečius, kurie drįsta pasiklausyti iš už
sienio radio pranešimų. Kodėl? Aišku,

-• kietijos žmones nors 
į tiesos.

Jeigu taip Vokietijos fašistai saugoja

Vokietijos žmonių mintį, tai aišku, kad 
jie supranta, kaip žalingas fašistų prie
šams yra melas, kaip jis naudingas fa
šistams. Jie naudoja visas priemones, kad 
ti£ daugiau ir didesnių, nachališkesnių 
melų paskleidus ir tuo pat kartu visada 
prideda: “mūsų steitmentai tiesa, tik 
tiesa.” Tuos gi Hitlerio fašistų melus iš
nešioja šimtai ir tūkstančiai fašistų pro
pagandos įmonių. Jiems Amerikoj tar
nauja “Keleivis”, “N-jienos”, “Draugas”, 
“Naujoji Gadynė”, “Dirva”, ‘Sandara”, 
“Vienybė” ir kita pro-hitleriška lietuvių 
spauda talpindama radiogramas iš Ber
lyno (fašistų propagandą) ir net ištisai 
persispausdindama melus iš fašistų laik 
raščių.

Dažnai fašistai melų nesuriša galus, 
bet tas jiems nesvarbu, štai iš Berlyno 
liepos 13 dieną šaukė, kad “Už kelių die
nų” naciai paims Maskvą ir Leningra
dą. Prabėgo jau trys mėhesidi, o jie vis 
“ima”. Rugpjūčio 6 dieną iš ’ Berlyno 
šaukė, būk Raudonosios’Armijos nuos
toliai yra 5,000,000. Du mėnesiu po‘to, 
Hitleris tą skaitlinę tik pakartojo.

Pažadai, tai dar Nėra Pagalba
Ar gali pas ką nors būti abejonė, kad 

jeigu Vokietijos, Italijos fašistai ir jų 
viso svieto reakciniai talkininkai nuga
lėtų Sovietų Sąjungą, tai tada supliektų 
Angliją? Ar gali būti geresnė proga An
glijai kirsti Vokietijos fašistams smūgį, 
kada jų visos jėgos yra kovoj prieš So
vietų Sąjungą? Jeigu Anglija dabar ne
gali iškelti savo desantą į Franciją, tai 
kokią viltį ji turėjo išlaimeti karą be 
Sovietų Sąjungos? Ar gali būti abejo
nė, kad jeigu fašistų gaujos įveiktų Rau
donąją Armiją, kad jie tada neužpultų 
Jungtinių Valstijų?

• Aišku, kaip diena, kad fašistai siekia 
pavergti visą pasaulį. Hitleris senai mo
kina, kad vokiečiai yra “dievo žmonės”, 
geresnė veislė už visus kitus žmones. 
Goebbelis sako, kad “kiti žmohės tik 
trąša vokiečių veislei.” Aišku,’kad tokio 
nusistatymo fašistiniai barbarai siekia 
pavergti ir išnaudoti kitus žmones.

Todėl šiandien, Raudonoji Armija, ko
vodama prieš budeliškus fašistus, kau
nasi ne vien už savo teritoriją, Sovietų 
Sąjungos plotus, namus ir žmones, 'bet 
už viso pasaulio žmonių laisvę L .Kova už 
Odesą, Leningradą, Maskvą, tuo pat kar
tu yra kova už New Yorką, Chicagą, Wa
shington^

Bet kiek demokratijos padeda Sovie
tų Sąjungos kovai? Kol kas mes nežino
me, kas buvo tartasi tarpe Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Amerikos, kas nutar
ta. Bet mums atrodo, kad su pačia kon
ferencija, kuri įvyko Maskvoj, buvo la
bai ilgai vilkinama.

O dar blogiau yra su pagalba Sovietų 
Sąjungai. Anglija, kuri pirma pati, su 
Amerikos pagalba, rengėsi sumušti Vo
kietijos fašizmą, dabar, kada Sovietai ve
da mirtiną kovą, kada ten fašistai su
traukė jėgas, tai neturi jėgų pagelbėti. 
Ji veik nieko nedaro. Nustojo karo veiks
mus prieš fašistus Libijoj. Retai kada at
simena Italiją. Jos orlaiviai mažiau bom
barduoja Vokietijos karo strateginius 
centrus. Jie dažnai tik kelias bombas nu
meta į okupuotos Francijos pajūrį, kur 
tas mažai reikšmės turi. Kanada prižadė
jo duoti Sovietams 100 tankų, kurie bus 

- iki metų pabaigos pastatyti. Ką reiškia 
100 tankų, kuomet Raudonoji Armija ne
teko 7,000!? Būk iš Amerikos išvežta 
300 karo orlaivių, ką tas reiškia, kada 
Sovietai jau neteko 5,316 karo orlaivių?

Fašizmas yra- mirtinas neprietelius 
Sovietų Sąjungos, demokratinės Anglijos 

: ir Jungtinių Valstijų. Jeigu - taip* o tas 
yra taip, tai reikia Anglijai ir Jungti
nėms Valstijoms mesti visas' savo jėgas 
fašizmo sunaikinimui ir mesti dabar, ka
da Raudonoji Armija yra sukaUŠčius fa
šistų jėgas!

Jeigu yra Anglijoj ir Amerikoj žmo
nės, kurie mano, kad Vokietijos fašistai 
sumuš Sovietus, o Anglija ir Amerika 
paskui sumuš Vokietijos fašistus, tai jie 
labai klysta! Jeigu yra žmonės, kurie 
laukia, kad Raudonoji Armija vieha ves
tų kovą ir ją laimėtų, kada mes tik šne
kame, tai tokis jų nusistatymas yra fak
tiška pagalba fašizmo reakcijai, tokio 
nusistatymo yra Lindberghai ir kiti hit- 
leristai.

Bendrą žmonijos neprietelių—fąšizmą 
reikia bendromis jėgomis ir mušti, kol 
jis bus sunaikintas, kol žmonija galės.lai- 
svai atsikvėpti. Šiandien Sovietu. Sąjun
goj vienas tankas, vienas orlaivis, vięną 
kanuolė, yra vertesnė, kaip Amerikoj ar,- 
ba net ir Anglijoj tūkstančiai tų ginklų, 
kurie neleidžiami kovon prieš fašistus!

LIETUVOS IR VARDO NĖRA IR KAIP HITLERININKAI 
AMERIKOJ APGAUDINĖJA LIETUVIUS

i ’ ‘

Kiekvienas; žmogus su
tiks, kad Antras Pasaulinis 
Karas griežtai pasikeitė su 
barbariškų Vokietijos fašis
tų užpuolimu ant Sovietų 
Sąjungos. Gi kas liečia mus, 
lietuvius, tai nuo tos dienos 
tas karas įgavo daug dau
giau reikšmės ir lietuvių 
spauda užpildyta apie jį. 
Viena, tai buvo tiesioginis 
užpuolimas ant mūsų senos 
tėvynės — Lietuvos, kurios 
miestus, kaimus ir namus 
degina fašistai, naikina 
žmonesy.ir antra., tas > paro
do,, kaip padidėjo, pavojus 
Amerikai nuo fašistų už
puolimo. s ! •

Įdomu yra’ tas, "kaip daly
kai dėjosi Lietuvoj ir kaip į 
tai atsinešė Amerikoj lietu
vių spauda. D į e n r a štiš 
“Laisvė,” birželio 24 dieną, 
išspausdino pilnai Sovietų 
ro Molotovo ’prakalbą, ku
ro oMlotovo prakalbą, ku
rioj iškeliamas Vokietijos 
fašistų barbariškas užpuoli
mo tikslas. Ir toj; pat laidoj, 
redakcijos straipsny j — 
“K R I MINALIŠKAS FA
ŠISTŲ U Ž P U O LIMAS 
ANT SOVIETŲ SĄJUN
GOS,” tarpe kitko, pasaky
ta:

“Rasizmas , yra žvėriš
kiausią darbo žmonių pa
vergimo ir išnaudojimo sis
tema.” Ir tori buvo išdėsty
ta, kaip bjauriai fašistai 
laiko pavėrgę kitas tautas. 
Redakcijos straipsnis baigė
si: “Pažangios Amerikos 
lietuimc visųorhenės uždavi
nys: dar ehei'giškiaū, dar 
smarkiau kovoti pries fašis
tus, Hitlerio agentus,, vei
kiančius mūsiį- krašte.”

Visk'. ;pamfeamė, kaip 
energingai “Laisvė,” “Vil
nis” ir “Tiesa” vedė kovą 
prieš fašizmą nuo jo atsira
dimo. Visi žinome, kaip šie 
laikraščiai plačiai informa
vo Amerikos lietuvius apie 
barbariškas fašistų priemo
nes pavergtuose kraštuose. 
Ir dabar mūsų išvados, nu
matytos nelaimės Lietuvai 
ir mūsų tbn gyvenantiems 
gentims\vis labiau pasitvir
tina. Mes sakėme, kad Hit
lerio gaujos neša Lietuvai 
baisiausį vargą ir nelaimes. 
Dabar tas pilniausiai pasi
tvirtina.' Meą sakėme, kad 
Hitlerio gaujos siekia išnai
kinti lietuvių tautą, mūsų 
kultūros atsiekimus ir pačią 
Lietuvą. Dabar tas pilniau
siai pasitvirtina. I

Kas Gelbsti Amerikoj 
Hitleriui?

Kada iškėlėme mūsų spau
doj Vokietijos fašistų tiks
lus ir nurodėme, kokia bai
si nelaimė patiko Lietuvą, 
tai tuo pat kartu Amerikoj

faktus, kad Lietuvoj išeiną 
lietuviški laikraščiai yra 
niekas kitas, kaip Hitlerio 
propagandos organai. Gi 
virš įvardinta Amerikoj lie
tuvių prohitleriška spauda 
glėbiais tuos melus persi
spausdina. “Keleivis” nuo 
rugsėjo 10 dienos net pen
kis fašistų propagandos 
straipsnius • persispausdino. 
Virš minėta prohitleriška 
spauda talpino ir talpina 
melus iš Berlyno, gauna te
legramas nuo Hitlerio agen
to Dr. Ancevičiaus, o tos te
legramos tik,taip sutaisytos, 
kaip Hitlerio propagandos 
biuras nori. 1

Ta spauda skelbia viso
kius melus Sovietų Sąjun
gos antrašu, ' tuo silpnina 
pagelba Sovietų Sąjungai, 
kuri labai reikalinga nuga
lėti barbarišką fašizmą ir 
išlaisvint pavergtas tautas. 
Ta spauda skaldo Amerikoj 
lietuvių vienybę, skaldo jė
gas, stengiasi sukelti tarpe 
lietuvių simpatijas Hitle
riui, jo užgrobikiškiems žy
giams ir tuo būdu silpnina 
Jungtinių Valstijų demo
kratijos. frontą, silpnina tas 
jėgas, kurias prezidentas 
Roose vėl tas ir jo valdžia 
stengiasi mobilizuoti kovai 
prieš barbarišką hitlėrizmą, 
silpnina Amerikos ' pajėgas 
ir pastangas padaryti mūsų 
šalį arsenalu kovoj prieš 
hitlėrizmą.
Kaip Hitlerininkai Naikina 

Lietuvą ?
Tai tokia padėtis Ameri

koj tarpe lietuvių. Dabar 
bus įdomu žinoti, kaip Hit
leris pavergė .Lietuvą ir 
kaip jis tem viską naikina. 
Kol kas žinių iš ten fašis
tai nepraleidžia. Prisieina 

įgauti aplinkiniais keliais.
Štai buvęs Smetonos at-, 

stovas Washingtone' patei
kia apie Lietuvą žinių. Jos 
tilpo toj pačioj “Vienybėj,” 
nuo rugsėjo 26 d., kuri taip 
karštai sveikino Hitlerio 
gaujų užplūdimą ant Lietu
vos, kuri siuntė Hitlerio su
darytai “valdžiai” pasveiki
nimus. Dar norime ir tą pa
brėžti, kad ponas atstovas 
yra paskirtas Smetonos, o 
kaip patsai Hitleris savo 
kalboj, kurią sakė užpulda
mas ant Sovietų Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos, pripažino, 
kad Smetona ir jo valdžia 
1939 metais prašė Hitlerio, 
kad, jis' užimtų Lietuvą. 
Vienok ir iš tokių šaltinių 
paimtos žinios parodo tą 
baisią Lietuvos padėtį, ku- 

, rioj ji dabar yra.
Buvęs Smetonos atstovas 

savo surinktose žiniose sa-, 
ko: .

“Reicho komisaras (Hein-

tai pavergė Lietuvą, jos 
žmones, grobia jos turtus, 
bet jie panaikino Lietuvos 
vardą, Lietuvą įjungė’ į 
“Ostlando” Rytų-žemės sri
tį.

Kada Amerikoj prohitle- 
rišĮti lietuviai krykštavo, 
džiaugėsi Hitlerio okupacija 
Lietuvos, kada “Vienybė” 
išleido “Ekstra” numerį 
šaukdama — “N epriklauso- 
ma Lietuva!”, tai tuo kartu 
Lietuvoj vokiečiai fašistai, 
su pagelba lietuvių parsida
vėlių, viską naikino. Tre- 
čion dienon nuo karo pra
džios Kaune kalbėdami vo
kiečiai oficieriai per radio 
Kauną jau pakrikštijo “Ka- 
uen” vardu, o Nemuno upę 
“Memel.” Jau liepos • pra
džioj vokiečiai fašistai pa
naikino “nepriklausomos” 
Lietuvos žodį, o pradžioj 
rugpjūčio ir žodį “Lietuvą”. 
Tuojau buvo uždrausta pa
rodyti Lietuvos vėliavą ir 
giedoti himną, o įsakyta 
giedoti: “Deutschland uber 
alles” (“Vokietija virš vis
ko”) ir “Horst Wessel.” Po 
to Hitlerio komisarai išvai
kė tą “Laikinąją Lietuvos 
valdžią,” kuri jiems pra
džioj buvo reikalinga, o sau 
už pagelbininkus pasišaukė 
hitlerininkus generolą Ku
biliūną, Jurgutį ir Germa- 

I ną, kad tie verstų iš vokie
čių kalbos Hitlerio diktato
riaus įsakymus ir davinėtų 
juos lietuviams vykinti sa
vo vargo, ir nelaimių didini
mui.

Švedų laikraščiai prane
ša, kad Berlyne vokiečiai 
fašistai areštavo tulus lietu
vius fašistus, kurie vis dar 
norėjo “n e p r įklausomos” 
Lietuvos. Liepos 4 dieną 
Kaune per radio buvo per
skaitytas Kauno arkivysku
po J. Skvireckio Hitleriui 
pataikaująs laiškas, kuria
me gyrė susidariusią Lietu
voj padėtį.

Liepos 28 d. iš Kauno ra
dio buvo perskaityta Hitle
rio diktatoriaus Ostlandui 
patvarkymai, pagal kuriuos 
paaiškėjo, kad Lietuva ne
turės net tų ubagiškų tei
sių, kurias turi čekai. Kau
nas jau gavo vardą — Ka- 
uen, Vilnius — Wilna ir 
Šiauliai — Schaulen. Taip 
vokietinama Lietuva nuo 
pat pirmų fašistų okupaci
jos dienų.

Dabar Lietuvos ir lietu
vio vardas jau niekur nėra 
minimi. Vokiečių kalbos pa
mokos varomos kasdien. Ži
nios duodamos per radio tik 
vokiečių kalboj. Kaune ren
ka aukas Vokietijos Raudo
najam Kryžiui. Lietuvos 
Raudonasis Kryžius jau lik
viduotas.

Tokia tai varginga padė
tis Lietuvoj. Kas kart ji da
rysis dar sunkesnė. Lietu
vos išlaisvinimas priklauso 
nuo Sovietų Sąjungos karo. 
Jeigu Raudonoji Armija su
muš fašistų gaujas, tai ne 
vien Lietuva, bet ir kitos 
fašistų pavergtos tautos bus 
išlaisvintos. Todėl, Ameri
kos pagelba Sovietų Sąjun
gai ir Anglijai labai reika
linga.

D. M. Šolomskas.
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PROF. ŠAIPOKAS APIE 
STILISTUS

Kai skaitysite šias pasta
bas, taikomas plunksnos bei 
• popieriaus pelėms, nemany
kite, gerbiamieji, kad Jūsų 
Šaipokas pretenduoja į lite
ratūros kritikus. O, pondie, 
ne!

Viskas, ko Šaipokas nori, 
tai, kad jo kolegos rašytų ne 
sau, o visuomenei, žmo
nėms. O, jeigu mano kole
gos trokšta rašyti sau, tai 
tegul jie patys savo raštus 
ir skaito...

Apief tokius sau rašytojus 
Šaipokas čionai ir imasi pa
šnekučiuoti.

Imsime čionai tik du Lie
tuvoje gimusius - augusius 
literatus Liudą Dovydėną ir 
Juozą Tysliavą. Vienas jų 
prozaikas-romanistas, kitas 
—poetas.

L. Dovydėno romane “Ie
škau gyvenimo draugo” 
skaitome:

- “...gyvenimas eina susi
kaupęs ir nesulaikomas, 
kartais ir puikiausio plano 
pilyje padaro žalingus ply-

, sugriauna tvirtoves

—rb~—r—•' '■ >
“sykis” yra koki dalba, ar 
kas? Matyt, norėta pasa
kyt, kad “šį sykį” vėjas 
griauna... Čia jau padary
ta stamboka linksniavimo 
klaida.

Paliksime romanistą Do
vydėną, eisime prie poeto 
Tysliavos, kuris irgi apie 
viską kalba išpūstai, “kad ir 
nežmoniška, bet tik kitotiš- 
ka” kalba.

Skaitome (“Nuskendusi 
saulė”):

( “Tyla per pasaulį,
Kaip žemės drebėjimas, 
Eina.”

i Jūsų Šaipokui nėra žino
mą, w kad tyla vaikščiotų. O 
jeigu ji (tyla), “kaip žemės 
drebėjimas, eina”,—ji ne

čius prieš Sovietų Lietuvą, Icpiidui ūleidp, pareiškimą šius, 
skelbė melus, apgavinėjo, liepos 2$ d. — D.M.Š.) jau mūrais ir stambiom asme- 
lietuvius, šaukė būk Hitle- kalba apie Lietuvą, kaip bu- nybėm (?—Š.) sumūrytas, 
ris “Lietuvą išlaisvino.” \vusią nepriklausomą v aisty - šiuo sykiu įvykių vėjas,

Lietuviai fašistai “Vieny- \bę, kaip inkorporuotą Į Ost- kuklus ir paprastas, kaip ir
bes” riet specialę laidą išlei
do su labai dideliu antgal- 
viu “ 
va.” 
“Naujienos,” 
“Draugas,” 
vyne,” ‘ 
ninkas,” 
Lietuvis” i 
nios” visi šaukė, apgavinėjo 
Amer. lietuvius, įkalbinėjo, 
kad būk Hitlerio gaujos su
teikė Lietuvai “laisvę,” kad 
būk Lietuvoj žmonės sukilo 
prieš Sovietus. Ir ta kampa
nija hitleriškos propagan
dos, melų, apgavysčių, jau 
tęsiasi ketvirtas menesis. 
Užtenka primiki tik’tokius

Nepriklausoma Lietu- 
Paskui “Vienybė/’ 

“K e 1 e ivis,” 
“Dirva,” “Tė- 

“Šandara,” “Darbi- 
“Garsas,” “Amer. 
ir “Lietuvių Ži-

lando sritį, kuriai paskirti\visi užsimojimai ir žygiai, 
’/ ’'griauna Daugvilienės eski

zu, Daugvilos išpildytą 
margą kortų namelį.” 

Mielas skaitytojau,

vokiečių komisarai valdyti 
bei Įsakymus davinėti, pa
liekant gyventojams juos 
paklusniai vykdyti. Tai yra 
tas pats vergovės metodas, ką nors supratai toj 
kuris pritaikintas visai .eilei (trių žodžių virtinėj? 
kitų Vokietijos užkariautų 
kraštų,...”

Reiškia, išsipildo tas, ką i “mandrųjį” abzacą. 
mes sakėme. Lietuva pa- 1 u
vergta. Lietuvos nebeliko. 
Lietuva senas kryžiokų 
kraštas —

ne.
! Panagrinėkime šį

ar tu 
įirian- 
Aš—

tos1. Kokios gali būti 
tvirtovės “mūrais ir stam
biom asmenybėm sumūry-

Ostlandas.” tos”? Nejaugi “stambias as- 
Lietuviai paversti į vokiečių menybes” galima mūryti į 
vergus!
Panaikino Kauno ir Nemu- tas?

2. Kaip gali vėjas griau- 
Ne vien Vokietijos fašis- ti “šiuo sykiu”? Nejaugi

tvirtoves, lyg kokias ply

no Vardus

Daugiau :
“Vidury kaimo, kur med

žiai ošia ir linguoja,
kaip per sapną,
Kur vieškelis, kaip dir- 

-žas nutiestas per lauko
■ žolę,

’Vakarų šalies varna, at
lėkus, padėjo kiaušinį,

Kad po šimto metų iš jo 
išsiristų didelis miestas.”

Šaipokui nesupranama, 
kas ta do “vakarų varna,” 
iš kurios kiaušinio po šim
to metų išsiris “didelis mie
stas”? Sakyčiau, tąja stebu
klingąja varna Juozas Tys- 
liava “mynina” pats save, 
bet kaip su tuo kiaušiniu?...

Šaipokui taipgi nesupran
tamas pasakymas “medžiai 
ošia ir linguoja, kaip per 
sapną”? Galimas daiktas, 
kad per sapną galima gir
dėt medžių ošimą, bet kaip 
ten su tuo jų “lingavimu”— 
čia jau reikia matyt?
2—Prof Šaipokas apie still

Šaipokas kreipėsi pas 
prof. Murzą, kad jis jam 
padėtų išsiaiškinti Dovydė
no ir Tysliavos poetinius 
įmantrumus. Bet Murza

(Tąsa ant 5 to pusi.)
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LAISVE Trečias puslapis

gyvulių prijaukinimas Sovietų Akademikų Sveikinimai ŽMOGUS SKAITLINĖSE
Daugelis mūsų naminių lių, iš kurių žmogus jokios 

gyvulių prijaukinta priešis- naudos neturi. Ir dabarti
nės puslaukines tautelės tu
ri prisijaukinę tokių gyvu
lių, kurie joms jokios nau
dos neduoda.

Ir treti spėja, kad gyvu
lių prijaukinimas galėjo į- 
vykti tokiu būdu: Laukiniai 
gyvuliai, b e j i e š kodami 
maisto, prisiartindavo prie 
priešistorinio žmogaus gy
venamų vietų, kad pasinau
dotų jo maisto liekanomis. 
Taip gyvuliai palengva prie 
žmogaus priprato; paga
liau, žmogus pastebėjo gy
vulių naudingas savybes ir 
paėmė juos savo globon. ši 
nuomonė remiasi tuom, kad 
ir dabar laukiniai gyvuliai, 
jieškodami maisto, prisiar-

toriniais laikais. Spėjama, 
kad gyvulių prijaukinimas 
prasidėjo akmens amžiaus 
antroje pusėje, kada prieš
istorinis žmogus ėmė- vers
tis žemes ūkiu. Pirmiausia 
žmogus prijaukino šunį, 
s ta m b iuosius raguočius, 
avis, ožkas ir vėliausiai ar
klį (žalvario amžiuj).

Kuriuo būdu žmogus pri
jaukino gyvulius — nėra vi
siškai aišku, nes to laiko 
žmogus nemokėjo rašyti ir 
nepaliko jokių nurodymų, 
kurie galėtų palengvinti šį 
k 1 aušimą išspręsti. Todėl 
apie gyvulių prijaukinimą 
atskiri mokslininkai turi sa
vo nuomones.

M o kslininkai Wagner, 
Wilkens ir kt. mano, kad 
priešistorinis žmogus gyvu
lius prijaukino sąmoningai, 
norėdamas patenkinti savo 
interesus. Žmonės sąmonin
gai gaudę laukinius gyvu
lius, norėdami juos arba jų 
prieauglį prijaukinti.

Bet daug mokslininkų su 
šia nuomone nesutinka. Jie 
mano, kad vargiai ar galė
jo priešistoriniam žmogui 
toki gyvuliai duoti bent 
kiek naudos. Mat, toki lau
kiniai gyvuliai davė labai 
mažai pieno, ; kurio užteko 
vos jų vaikams išmaitinti. 
Laukinė avis irgi davė labai 
mažai ir blogos rūšies vilnų. 
Be to, priešistorinis žmogus 
savo kūną dengdavo kai
liais, ii' panaudoti vilnas 
dar nesugabėio.

Nei mėsai, nei kailiams 
tada žpiogus negalėjo gyvu
lių jaukintis, nes buvo leng
viau gauti gyvulius medžio
jant, negu juos auginant. 
Apie gyvuliu produkcijos 
pakėlimą to laiko žmogus 
negalėjo galvoti, nes jo pro
tas tada buvo dar labai že
mo laipsnio.

Kita nuomonė gyvulių 
prijaukinimą aiškina žmo
gaus įgimta meile gyvu
liams. Ji remiasi tuo, kad 
daug prijaukinama gyvu-

Sueigai Talkininkų Moks!o Vyrų

tina labai arti žmonių gyve-1 jog mokslas turėtų tar- 
namų vietų.

Gyvulių prijaukinimas ei
na visą laiką ir tęsiasi ir 
mūsų laikais. Mūsų naminė 
antis prijaukinta palyginus 
neseniai, nes romėnų rašy
tojai Columella ir Varron 
savo raštuose mini, kad an
tys labai gerai skrenda ir 
turi būti laikomos uždeng
tuose garduose, kad neiš
lėktų, o Afrikoj strausas 
pasisekė p r ijaukinti vos 
prieš keliasdešimt metų.

J. Bebrinis.

Rugsėjo 26-28 d. Londo- naut žmonijos reikalams, 
ne įvyko konferencija moks- Tas bendras įsitikinimas su- 
lininkų iš šalių, kurios iš-. jungia visus mokslininkus, 
vien kariauja prieš nacius.1 kurie priklauso tautoms da- 
Sovietų Sąjungos Mokslų j bar išvien vedančioms didį- 
Akademija pasiuntė šitokį 
sveikinimą tam mokslininkų 
susirinkimui:

“Sovietų Mokslų Akade
mija siunčia karštus sveiki
nimus konferencijai sąjun
gininkų kraštų mokslinin
kų, sušauktai A n glijos 
Mokslininkų Susivienijimo.

Visose šalyse žmonės, ku
rie pašventė savo gyvenimą 
moksliniams tyrinėjimams, 
yra visi kaip vienas įsitiki-

Žinomas francūzų statis- rai ir penktadalis suvirš. 
tikas George Colienas seka-į 
mai apskaičiavo žmogaus 

i kūno smulkmenišką sudėtį,
lų Akademijos pirm. Koma-l.i° yeiklą ir praleidžiamą
rovas, vice-p i r m i n inkai 
Šmidtas ir čudakovas ir na
riai akademikai Bachas, Bo- 
g o m o 1 e c as, Burdenko, 
Frumkinas, Joffe, Kalitsa, 
Lina Stern, Tarle ir kiti.

Toje mokslininkų konfe
rencijoje Londone dalyvavo 
ir Amerikos ambasadorius 
Anglijai, John Winant, ir 
Sovietų ambasadorius Ang
lijai, Ivan Maiski. Sąjungi-

Vėžys ir Vitaminai

Daktaras Jules C.Abels 
užpraeitą savaitę parodė su- 
v a žiavimui Amerikos X- 
Spindulių Draugijos, jog 
kraujas žmonių sergančių 
vėžio liga turi savyje kur 
kas mažiau vitaminų negu 
paprastai. Nors vėžio ligo
niai valgytų ir labai turtin
gą vitaminais maistą, vis 
tiek jų kraujuje randama 
permažai vitaminų.

Spėjama, kad vėžys blo
gai paveikia kepenis, ir ta
da jos nepajėgia būdavot vi
taminų iš tam tinkamų me
džiagų, nesugeba sudaryti 
vitaminų sandelio nei pas- 
kirstyt jų po kūną.

Kaimynas Marsas “Arti”
Jeigu naktis giedri, dabar,, vena protaujančios esybės, 

bile kas.gali be žiūrono ma- “ 
tyti žemės kaimyną plane
tą Marsą. Jis spindi kaip 
rausva skaisčiausia žvaigž
dė esama arčiausiai mėnu
lio. ;

Marsas dabar yra gana 
arti žemės, tiktai už 38 mi-

Kai kas sakydavosi per te
leskopą matęs Marse ir “ka
nalus,” kuriuos, girdi, turė
jo pravest protaujantieji 
“sutvėrimai”. Marsas yra 
s'ausa, išdžiūvusi planeta, 
tai, esą, marsiečiai iškasę 

• tuos “kanalus,” pravesdami 
l’ion'ų" 130'tūkstančių mylių.'jai,s sau vandfn’ ’? dar?ur 
Taip arti jis atsilanko tik. 
sykį per 17 metų.

Didžiausias • tolis Marso 
nuo žemės yra 248 milionai 
mylių, ir jis niekada nežvel
gia į žemę iš arčiau kaip 
per 35 milionus mylių. Sau
lė gi toliausiai nuo žemės 
būna už 94 milionų 452 ___ __ ~ _____
tūkstančių mylių, o arčiau- turi permažai oro, kad jame

į bei vandens- susikuopimų.■ —
i Dabar joks rimtas moks
lininkas netiki, kad protau
jančios esybės būtų iškasu- 
sios vadinamus Marso ka
nalus. Kas atrodo panašu 
ten į kanalus, tai bus gam
tiniai susidariusios Marso

i paviršiaus žymės. Marsas
šiai — už 91-no miliono 342 
tūkstančių mylių.

Marsas yra kur mažesnis 
už žemę. Savo skersmenyje 
—diametre jis turi tik 4216' matoma Marse žali plotai, 
mylių,, o. žemės skersmuo įr astronomai daleidžia, kad 
yra vidutiniai 7918 mylių. įen gaj aUga kokie menki

Kietoj Marso medžiaga augalai, bet labai žemos 
yra visai panaši kaip žemės, rūšies. Z1 1 _
ir seniaus buvo spėjama, tai nykstąs “pasaulis, 
kad ant Marso taip pat gy-

galėtų, gyvent bet kokie gy
viai, nekalbant jau apie pro
taujančias esybes.

Per t e leskopus, tačiau,

Plonosios žmogaus žar- . 
nos vidutiniai turi 6 metrus 
75 centimetrus ilgio, o sto
rosios — 8 metrus 75 centi
metras ilgio.

Celių (narvelių), iš kurių 
susidaro visas mūsų orga
nizmas, mes turime apie 8 
bilionus.

Vidutinis 70 metų žmo
gus mieste praleido savo 
gyvenimo laiką šitaip: mie
gojo 22 metus ir 280 dienų, 
dirbo 18 metų ir 314 dienų, 
valgė 4 metus ir 40 dienų, 
vaikštinėjo po kambarius 
3 metus 310 dienų, kelia
vo 3 metus ir 10 dienų, skai
tė 3 metus ir 8 dienas; prau
sėsi, skutosi, avėsi kojas 2 
metus ir 48 dienas; žiūrėjo 
į laikrodį 47 dienas; rašėsi 
savo pavardę 32 dienas; rū
kė 188 dienas; joukėsi 2 
dienas ir 18 valandų.

ATMAINOS ŽMOGAUS 
ORGANIZME SKIR
TINGAIS LAIKAIS

Oro a t m ainos sukelia 
žmogaus organizme daug 
pasikeitimų, o kai kuriem 
asmenim ir skausmų bei 
nervų pairimų. Metų laiko- 
t a rpiais, kada pasikeičia 
oras, padaugėja įvairių li
gonių skaičius.

Gydytojai kai kurias nes
kubias operacijas dažniau
siai stengiasi daryt esant 
geram orui.

Žmogaus organizmo vei
klumo svyravimas turi ry
šio su dienos ir nakties lai
ku. .

Tulžies ir nervu priepuo
liai dažniausiai pasireiškia 
vakare ar naktį. Kurie ser
ga plaučių uždegimu (pneu
monia), tiem pavojingiau
sias laikas yra 2 iki 4 va
landos ryto.

__  Dirbtiniai elektros jėga 
Per 70 metų žmogus įkve- įerzinus dantis, patirta, kad 

pia daugiau kaip 608 mili
onus 420 tūkstančių kubinių 
metrų oro, kuris sveria apie 
127 tūkstančius centnerių.
— Centneris yra 50 kilogra
mų, o kilogramas — du sva-

laiką:
Vidutinio suaugusio žmo

gaus kūne yra 4 iki 5 kvor
tų kraujo. Viename kubi
niame kraujo centimetre 
yra maždaug 7 iki 8 tūks
tančių baltųjų kraujo kruo
pelių ir 5 milionai raudonų
jų kraujo rutuliukų. — 
Pustrečio centimetro suda
ro vieną coli. — Visame ku

ine yra 33 iki 36 bilionų

jį mūšį už tiesą.
Sovietų mokslininkai, ku

rie petys petin kovoja su 
savo draugais iš sąjunginių 
valstybių prieš bendrą prie
šą, už šviesią ateitį žmonijai, 
jie pašvęs visą savo jėgą, 
kad laimėtume galutiną per- v ,_  d _
galę, kuri busv pergalė lais- ninku šalių m o kslininkai krahjo rutuliukų, 

‘pri ėmė septynių punktų1 
programą, kur iš esmės sa
ko tai pat, ką Sovietų Moks^ krauj0, mes netenkame per 

išreiškė sa- milioną raudonųjų kraujo

vės, kultūros, mokslo ir ci
vilizacijos prieš barbariz
mą, tironiją ir tamsinimą.”

Šią sveikinimo telegra
mą pasirašė Sovietų Moks-

Kai įsipjovus pirštą išbė- 
i vienas antras lašelis

lų Akademija 
vo' sveikinime.

Sovietų Matematikų Atsiliepimas į
Amerikos Mokslininkų Sveikinimus

Cambridge, Mass. — 93 liniukai, 
matematikai, aukštųjų skai
čiavimu m o kslininkai, iš 
Amerikos kolegijų ir uni
versitetų pasiuntė širdingus 
sveikinimus Sovietų mate
matikam. Sveikinimų ka- 
blegramoj jie, tarp kitko, 
sako:

Mums daro gilų įspūdį 
didvyriška k o va Sovietų 
tautų ir mes žinome, jog So
vietų Sąjungos matematikai 
atlieka savo 
aukščiausiose 
prieš nacius.

sovietiniai mate
matikai dalyvauja šioje ko
voje drauge su visais, žmo
nėmis. ši Sovietų mokslinin
kų kova yra bendroji idėja 
visų d e mokratinių šalių 
mokslininkų; tai kova, kuri 
siekia nukapot rankas tiem, 
kurie šaudo vaikus, degina

Dar Viena Dingusi 
Civilizacija

pareigą šiose 
pastangose”

knygynus, griauna universi
tetus ir naikina mokslą.

Tegul draugiškumas tarp 
sovietinių ir A m e r ikos 
mokslininkų bus užtikrini
mas draugiškumo tarp mū
sų didžiųjų tautų, užtikrini
mas demokratijos laimėjimo 
prieš tamsiąsias hitlerizmo 
jėgas!”

Šį Sovietų mokslininkų 
atsakymą < a m erikiečiams 
matematikams pasirašė so
vietiniai matematikai, pro
fesoriai ir akadeniikai So
bolevas, Muschelišvili, Šmid- 
tas ir kt.

Abelnai gi Marsas n
N. M.

Tarp kitų a m erikiečių 
matematikų, padėjusių savo 
vardą po sveikinimais sovie
tiniams matematikams, yra 
profesorius Marston Mores, 
pirmininkas Amerikos Ma 

| tematikų Draugijos, Mass
achusetts Technologijos Ins
tituto profesoriai D. C. 
Spencer, D. J. Struik ir N. 
Levinson, ir garsūs vokiečių dabar 
matematikai, pabėgę Ame
rikon nuo hitlerizmo: pro
fesoriai E. Artin, R. Cou- 
rant, H. A. Rademacher ir 
kt.
SOVIETINIŲ M O KSLI-

NINKŲ ATSAKYMAS
Į sveikinimus amerikiečių 

matematikos mokslininkų 
sekamai atsakė 66 žymieji 
Sovietų matematikai ir kiti 
aukšto mokslo vyrai:

“Puikūs jūsų sveikinimai, 
brangūs draugai, šiltai atsi- ventojų. Atkasta 
liepė į širdis mūsų šalies gos gatvės ir surasta vie- 
mokslininkų. Jie dar kartą1 tos apie 600 namų. Ipiutakų 
pabrėžė bendrumą minties 1 a vonai palaidoti ilguose f“ I ,....!*! _ _ Y.- A---  , ....
Amerikos ir Sovietų Sąjun- kokiuose pailguose šuliniuo- 
gos matematikų. se. Į akiu duobutes kai ku-

Per kelis paskutinius me- rių lavonų įdėta akių “obuo- 
tus didžioji jūsų šalis tapo liai” padirbti iš t____
centru, kur buriasi žymieji į (sloniaus) kaulo, o jų “ 
Europos matematikai, kurie liukės” ; 
buvo priversti pabėgt iš į- 
vairių kraštų sutremptų ka
nopomis nacių barbarų. Į 
mūsų tėvynę taip pat įsiver
žė ta juodoji viduramžių 
tamsybės jėga.

Hitleriečiai nori sunai
kint Sovietų Sąjungą, kad 
paskui galėtų paleist savo 
jėgas naikint didžiąją jūsų 
šalį. Kova, kurią šiandien 
Sovietų žmonės veda, , yra 
kova už žmonijos pažangą, 
už viską, kas yra progreso 
dalykas — kova už gerovę 
kultūros ir mokslo.

Kaip ir visi Sovietų moks-

Amerikinis Gamtos Isto
rijos Muziejus atkasė lieka
nas labai seno miesto ties 
Point Hope, Alaskoj, už 150 
mylių nuo šalčiausio šiauri
nio žemės ruožto. Ir to 
miesto palaikai taipgi liu
dija, kad Amerikos indijo- 
nai yra atkeliavę iš Azijos, 
per Beringo Jūros sąsiaurį, 
iš Sibiro į Alaską. O iš 
Alaskos ilgainiui jie pajūriu rašo daktarai Richard War- 
pasiekė tuos plotus, kuriuos ren ir H. T. Ballantine Žur- 

užima Kanada ir nale Amerikos Gydytojų 
Jungtinės Valstijos. Toliau Draugijos. Jiedu patys su- 
indijonai paplito ir po Cen-' rado 138 atsitikimus, kur 
tralinę ir Pietų Ameriką. . per operacijas buvo išpjau- 

Tas miestas išnykęs du. ta žmonėm visai sveikas 
tūstančiai metų atgal, o 1,1

pastatytas buvęs dar keli 
tūkstančiai metų pirmiau. 
Amerikos mokslininkai pa
vadino “Ipiutakais” tą indi- 
jonų tautos gentę, kuri gy
veno tame'mieste ir apylin
kėj.

Jis turėjęs bent 3,000 gy- 
, šešios il-

Bereikalingi Apen
diko Išpjovimai

Daugeliui žmonių išpjau
namas sveikas apendikas 
(aklažarnė) be reikalo, kaip

rutuliukų.
Baltosios kraujo kruope

lės kasdien sunaikina po ke
letą šimtų ligų perų pateku
sių į krauja, o jeigu žmogus 
dirba užterštame ore, tai 
baltosioms kraujo kruope
lėms prisieina sunaikint nėr 
dieną ir tūkstančius įvairių 
ligų pradų.

Kraujas teka po 30 cen
timetrų per sekundą. Sudė
jus visas gyslas ir gysleles, 
kuriomis kraujas teka, gau
tume 560 tūkstančių kilome
trų ilgio gyslą. — Kilome
tras yra 3,280 pėdų ir 10 co
lių.

Jeigu ištiestume į vieną 
paviršių visas plaučių dūJ 
das, dūdeles ir duobutes, tai 
susidarytų sklypas daugiau 
kaip 130 ketvirtainių metrų. 
— Metras yra 39 coliai ir 
virš trečdalis.

Per minutę mūsų plaučiai 
apie šešiolika kartų įkvepia 
ir tiek pat kartų iškvepia. 
Vienu įkvėpimu įtraukiame 
apie 500 kubinių centimetrų 
oro.

žmogaus jautrumas skaus-. 
mams auga nuo ryto iki va
karo, paskui vėl silpnėja iki 
ryto. J a utriausias skaus
mams žmogus esąs apie 6 
vai. vakaro.

ir draugiškumo ryšius tarp kapuose su sienomis, kaip j°s-

apendikas. Jie jautė pilve 
skausmą, tad gydytojai nu
sprendė, kad tai būsiąs įsi- 
senėjęs apendiko uždegimas 
ir išpjovė jį. O paskui pa
sirodė, jog pilvą skaudėjo 
dėl kitokių priežasčių.

Trys ketvirtadaliai žmo
nių, kuriem buvo padaryta 
apendiko operacija, pasvei
ko visai ar iš dalies; o vie
nas ketvirtadalis blogiau 
jaučiasi negu pirm operaci-

PROTINIS AUGIMAS 
ŽIEMĄ IR VASARĄ

drambliol Vaikai daugiausiai protiš- 
le- kai paauga per šaltesnįjį 

pagamintos iš juo- metų laikotarpį, nuo rudens 
dojo gintaro. Kiti numirė- iki pavasario, o mažiau per 
liai papuošti keistais išdro-' šiltesniuosius 
žinojimais iš dramblio ilčių.' nuo/p

Su lavonais taipgi palai-i Tatai i-------
dota strėlos, vilyčios, titna
giniai darbo įrankiai, di
džiulės adatos ir kt. Jokių 
daiktų iš geležies ar kito 
metalo visai neužtikta.

Ipiutakų įrankiai ir kiti 
daiktai skirtingi nuo eski
mų, bet panašūs į Amerikos 
indi jonų. Tai esąs vienas iš 
įrodymų, kad jie buvo ne of Standards, išrado lempą, 
eskimų veislės, bet skirtin- su kurios pagalba galima 
gos indi jonų tautos.

mene sius, 
pavasario iki rudens. 

___  atrado Calif. Univer 
siteto profesorius Harold 
E. Jones, kuris ištyrė dau
giau kaip 1,700 vaikų, tėmy- 
damas jų protinį kilimą į- 
vairiais metų laikais.

Washington. — M. K. 
Laufer ir L. K. Foskett, 

I mokslininkai valdiško Biuro

išmieruot t a msių debesų 
J. C. storumą iki 9,000 pėdų.

Sausros Nebiją Kviečiai
Sovietų Mokslu Akademi

jos Augalų Institutas pri- 
ruošia kviečių pasėlius aug
ti ne palankiose sąlygose. 
Taip antai, p a v ašarinių 
kviečių sėklos yra mirko-

Gal Chemikai Pasi
kinkys Saulę

pro-

mos trečdalyje tiek vandens, 
kiek jos pačios sveria. Ka
da sėklos sugeria vandenį į 
save, jos yra išgrėbstomos, 
išpurenamos ir paliekamos 
išdžiūti. Taip daroma iki 
trijų kartų. Kai kuriu rūšių 
sėkloms užtenka ir vieno 
karto.

Kviečiai, kurie paprastai 
auga tik drėgnose vietoąe, 
tai po tokio pri ruošimo ge
rai tarpsta ir sausose vie
tose, nebijo sausros. O der
lius iš taip prirengtų sėklų 
būna didesnis 32 procentais 
iki 110 procentų.

Yale Universiteto 
fesorius C. C. Furnas lemia, 
kad per 12 metų beveik išsi- 
semsią dabartiniai žibalo 
šaltiniai A m e riko j, jeigu 
bus jo po tiek sunaudojama 
kaip dabar automobiliams, 
įvairioms mašinoms, namų 
šildymui ir kitiems reika
lą.

K a 1 b ėdamas Amerikos 
Chemikų Draugijos suva
žiavime Rochesteryj, N. Y., 
jis ragino chemikus surast
būdą pavaduot žibalą kaipo Jius kaip šilumos šaltinį na- 
šaltinį jėgos ir šilumos.;mams. Juk Massachusetts 
Prof. Furnas sakė, galima 
būtų surast chemines me
džiagas, į kurias veikdama 
saulė prigamintų elektrinės 
jėgos didžiulėse baterijose. 
O ta jėga" būtų galima pa
vartot varymui automobilių 
ir kitiem tikslam, kuriem

dabar naudojama gazolinas 
bei žibalas.
Teisioginis Saules Spindu

lių Naudojimas
Prof. Furnas nurodę, jog 

ir tiesioginiai galima pla
čiai išnaudot saulės spindu-

Technologijos Institutas yra 
įrengęs pavyzdinį namą, 
kur pritaikytais veidro
džiais sukaupia saulės spin
dulių karštį ir šis įkaitina 
vandens bakus ant stogo, 
kad namui pilnai užtenka 
karšto vandens. C. J.
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HITLER MAKES DESPERATE ATTEMPT
Fine Crowd at 
Sorority Sup

Lithuanians Join With Other Gue- Dance First
rj1,OS,in Europe in Attacking and

BROOKLYN. N. Y — The 
Dance and Spaghetti Supper 
by the Builders’ sori

Barn ' 
held j 

ority turned out 
a succses. Despite the un-į 
hot weather and the fact > 

started coming in

# ’4 Penktadienis,

Vienc
Raio 1. Hfas ir E-

rillas in
Weakening Nazi Armies in Rear

Crying- out with
to be 
usually 
that people only 
after ten. a good crowd attended. |

Among the girls who acted as; 
cooks and waitresses were Aldona I 
Bamot. Helen Kaunas. Alda Orman. • 
Emily Klimas. Helena Incas 
Mary Sineus. Helping out were 
Kairys and Jeanie at the tickets 
Dainius at the bar.

Sprigs of leaves decorated 
hall while candles rammed into beer 
bottles supplied the autumn atmos- Command to effect 
phere and made the spaghetti andjsational victory 
wine more palatable and delicious.

men in desperate attempt t> 
Red Army. More than thi 
that in a few short days the 
Moscow, but now that boast 
has turned sour, 
not been taken.

and 1 Army is still intact 
fighting back.

The failure of

and
Moscow

The 
and is

. • rage the High Command of the i 
v J tip ir new forces of three million

• Moscow rJlnd the heroic 
e mouths ago. Hitler made the vow 

Brownshirts would be dining in 
H—------------------------------

; of sabotage which onue
j sporadic are now becoming 
’more and more organized and 
effective.

were;

sun is 
kiddies 
happy 

laughter, somewhere a. man's a king. 
But there is neither joy nor hope 
nor smile nor song in Brooklyn 
for the Dodgers—are —out!

OH. SOMEWHERE the 
shining and somewhere the 
sing. Somewhere there is

the
any 

over the
■ Army has made the subju
gated people
I ize that the 
i not invincible
■ be destroyed,
. Army is
i troying the elite of Germany’s
, troops.

Feeling the very
rumble underneath his feet Kaunas

'Hitler is staking everything i Small
on a last desperate attempt to women, sometimes numbering 

!smash the Red Army before only
the rumbling roar underneath. in

į him becomes an exploding re- communication, in raiding iso- 
1 volution.

sen-1

of Europe real-| 
Nazi Terror 
and that it 
just as the

systematically

the 
the

HAVING DISPENSED with 
funeral lament, let us turn to 
brighter side of these dismal days.

Obviously, this gag was stolen 
from some place or other, but not 
knowing from where we repeat it. It 
was told to us on the banks of the 
Rideau 
Ottawa

Hitler 
ing the 
rists to 
deep thought. Goebbels is sitting, 
cross-legged on the floor. Between 
the thumb and forefinger of his 
right hand he is holding a four inch 
cigarette. Between the thumb and 
forefinger of his left hand he is 
holding a three inch' cigarette. Con
fusion reigns.

“Their bomb-site was a push
over.” Goebbels says, "we’ve got the 
plans for everything they ever 
turned out. But what in the blazes 
is this secret weapon called 'Modern 
Design ?”

Canal looking toward the! 
River in Canada:
and Goebbels, after study-I 
report of one of their tou-' 
America, are wrapped in • 

is

WONDER WHAT EVER hap- , 
pened to Robert Sherwood’s ode to1 
little ‘democratic” Findland. “There 
Shall Be No Night”? The play was 
greeted with howling enthusiasm 
by Broadway and although crudely 
done and the obvious product of one 
unfamiliar with the reality of the 
world, was heralded as a master
piece of playwriting and stagecraft. 1

Where oh where are all those 
panegyrics to that great democrat 
Mannerheim? Where are those oh-so 
-clever sneers that the Soviet Union 
had anything to fear from the little 
"republic” ?

Many were the tears shed for 
the few killed in Finland, yet the 
eyes that wept so copiously are now 
dry despite the thousands being 
systematically murdered by German 
Naziism and Finnish 'democracy”.

Enunciation »
The nazi mercenary 

Ltihuania, Latvia and 
named Lohse
is pronounced "lousy” ...

which,

who rules
Estonia is 
of course,

The Birth of a Misanthrope:—
You have just spent the 

three weeks explaining why you 
gave her a stand-up on that night 
and finally it looks as if everything 
has blown over. You promise to see 
her on a certain night three weeks 
from now after vowing that it will 
never happen again. Comes the night 
and four different people remind you 
that a very very important meeting 
begins at 7:30 and if you aren't 
there, well... >

After five years ot failing to catch 
trains you are firmly convinced that 
the driver of the BMT patienly .

past

is 1
can1

des-'

In this “Third Front’’ — 
behind the lines — the people 
of Lithuania are joining hands 
with the Croats, the Poles, 
Czechs and French in an 
heroic attempt to 
German armies 
battle against 
Union.

throttle the 
engaged in 
the Soviet

of Lithua- 
work in the

Partisan units 
ground ; nians are now at 

and Vilnius sectors, 
bands of men and

handful, are engaged 
nipping at Nazi lines of

a

lated Nazi outposts 
ing as the gnats 
bleeding the Nazi 
white\

Hitler’s plans of
major victory over the So
viets are doomed to failure,

and act- 
that are 
war-horse

scoring a

By staking .all on one] 
gamble the Nazi Command; 
believes that if it secured so, 
much as one major victory it ! 
will have something to show ; 
to the conquered people of
Europe. But they have already! for the subjugated people of 
lealized the weaknesses of Na- Europe will not rest until ia- 
ziism and the revolts and acts seism is destroyed.

Lieut. Commander Eddie Peabody, banjoist on the NBC-Red Net
work’s “National Barn D.ince”, has, with Lieut. Ai Kvale, one-time 
Chicago orchestra leader, built the Great Lakes U. S. N. Band into 
one of Ų1C finest musical organizations in the country. Lleuts.

Peabody and Kvale do the arranging.

Home Hints Camera Angles
by Edward Yarns.

OX CAMERAS when used care- 
I with thought can be 

to take very good pictures.

Chopped apples contribute a new I 
flavor to sausage stuffing used for 
meats or fowl. Use a cup of chopped 
apples for each four cups orocrumbs. made

Tart apples cooked with red cab-i The limitations of such cameras are 
_ _________________ in Thnv run nnlv bebage will preserve its rich red color. 

Or add vinegar or lemon juices on 
serving to restore lost color.

If the juices from an apple pie 
run into the oven, shake salt on it. 
It will burn crisp on the bottom of 
the oven and may easily be re
moved.

Apple butter, the* spicy kind, 
makes a delicious topping, for fresh
ly baked gingerbread, loaf or drop 
cakes. Frost just enough at a time 
for one meal and serve promptly. 
They go very well with fresh canned 
or stewed fruit.

Chopped apple?) in pancake batter 
keeps the train in the station wait- will give the cakes a delightful fla- 
ing for you for the pleasure of 
having the doors slam in your face...

Perhaps it is chemical affinity, 
but you know full well that when' mixed together. Combine equal por- 
you go to the movies the man with1 tions r ,1’ ’ "7 ~
t.b. coughing his lungs out will be <____ _ IL L
seated directly in Hack of you, a improve the flavor, 
loving pair_who accent the tender] 
scenes with loud kisses will be in 
front of you, on your right you will sides of a barrel, and store 
find the fat man whose legs compete! dry platform a foot or more nv™ 
with yours for resting space. | the ground. Where only a few apples

Every Monday morning you have are available for storage, a good 
bępn receiving, letters inviting you 
to parties, which have just been 
held the past Saturday ...

vor. A cup of finely chopped apples 
for each two cups of flour is enough.

Apples and rhubarb are tasty

tions and cook as for a regular 
sauce. Add a little lemon juice to

To keep apples through the .win
ter, bore holes in the bottomf and

BOX CAME 
fully and

New Ships for Defense
The Navy announced 38 keels 

were laid and 26 ships launched 
from September 1 to October 3. The 
Department predicted “even greater 
acceleration in October.” The Mari
time Commission chartered two 
ships fo the Irish Free State to sail 
under Irish flag with Irish crews, 
and chartered three more to carry 
nitrates to, the U. S. I
America.

plan is to carefully wrap them sing
ly in paper, then pack them in lay
ers three of four deep In shallow 
boxes and place them in the coolest 
position in the house or outbuilding.

Apple pudding is a quick and easy 
pudding to make when you haven’t 
a hot oven, as it can be made on 
top of a stove by stewing apples in 
a pudding dish, add a little water 
and sugar and nutmeg, then cover 
with a soft dough made same ns for 
dumplings, and covet* airtight with a 
close cover and steam for 15 mb 
nutes.

mainly in speed. They can only be 
used outdoors for average snapshots, 
and even so, only when the sun is 
shining. Pictures taken on heavy, 
overcast days turn out to be very 
unsatisfactory in the final print. But 
on bright, sunny days the box ca
mera can take just as good pictures 
as the most expensive Leicas, 
linas, etc.

The advantages to be 
box camera are:

1. It is cheap. Prices 
$1.75 to $5.95C

2. Il is sturdy. If it 
around a.bit its inner mechanism is 
not appreciably affected.

3. It uses roll film, and, therefore, 
eliminates the changing of films and 
plates after every picture, which 
is bothersome in plate cameras.

4. The Focus is fixed. You do 
have to spend any time getting 
correct focus before taking 
picture.

5. The pictures are of a size con
venient enough for the album. No 
enlargements arc required to dis
tinguish the features of the sub
ject.

The disadvantages are, however: 
1, It is bulky.

1 2. The shutter and the lops open
ing are fixed to one or two speeds. 
Pictures, therefore, can be taken on
ly on bright, sunny days, outdoors, if 
special film or special lighting are 
not used.

But, as a camera to start taking 
pictures with, for most outdoor 
work, and for beach pictures, 
box camera is the best choice.

found

range

Of alliv Of all the joys that brighten
from South | suffering Earth, what joy is wel-

I corned like a new-born babe? —

Dol-

in a

from

is banged

not 
the 
the

the

Security
“Aren’t you afraid your creditors 

might see you at this expensive res
taurant?”

“It’s the safest place. They can’t 
afford to come here.”

BRIDGEWATER, Mass. — The ■ 
Lambda Delta Sigmas are holding | 

i a "Barn Dance” for the tall sea- j 
I son’s first LDS activity in Mass. It 
will be a real honest-to-good "Barn 
Dance" with cornstalks, hay and 
cider. The correct dress will be over
alls. an old straw hat and a corn- 

I cob pipe. So don’t wear good clothes 
* if you want to look proper!

It is rumored that a new refresh
ment (in (he punch line) will be 
served, for the thirsty farmers. Pol
kas, old-fashioned and modern danc
ing will be enjoyed.

So don’t miss it! This Saturday, 
October It, 1941 at the Citizens' 
Club Hall. 60 Hale Street, Bridge
water, Mass. The fun starts at 8 
p. m. until you want it to end.

Come 
ranteed 
Dance.”

Lith-Amer. My 
laisve Honored 
In Lithuania

ATTENTION!

and writers,
"Laisve"

where a good time is gua- 
for everyone, the "Barn

Winnie Winkle

Women Celebrate 
25th Anniversary

this 
women 

"Moterų Balsas"

A quarter of a century ago 
year Lithuanian-American 
issued the first 
newspaper and held the first con
gress of the Moterų Progresyvis Su
sivienijimas.

Since then considerable water has 
rippled by under the bridge. In 
those twenty-five years Lith-Amer- 
ican women have accomplished much 
in educational work and in helping 
to solve the problems of the day. 
Nor can we overlook the tact that 
jt was usually to the credit of Lith
uanian women that picnics, dances, 
gatherings, parties, etc. succeeded.

In order to celebrate this silver 
jubilee, women’s organizations are 
issuing a special edition of the "Mo-j 
terų Balsas” which will review the, 
work of the past twenty-five years., 
In addition to that, it will give a 
cross section picture of the lives and 
activities of today’s Lithuanian-Ame
rican women and what they are 
contributing to Lithuanian societies 
and cultural life.

The Jubilee is also being celebrat
ed this year with a banquet which 
will lx? held October 19th at the Ci
tizens’ Club Hall at 280 Union Ave
nue in Brooklyn. Tickets for the 
banquet are $1.50 and may now be 
secured.

“Ghosts” Float in Plane
So swift was the dive of a Lock

heed-Hudson plane escaping from a 
Heinkel’s attack recently that a 
camera, a box ( of biscuits and a 
bottle of mi)k, dislodged from the 
cabin shelves, floated around the 
cabin, like "ghosts” at a seance, 
suspended in mid-air until the air
craft’s 
ing to 
as told

‘‘The 
all the 
jl wallow 
gunner a crack on the head.”

The Heinkel was fought off; was 
last heard appealing to* its base for 
help.

speed was checked, accord- 
the radio operator’s story, 
in The1 London Daily Mail, 
camera was the craziest of 

articles,” he said. "I watched 
about until it hit the

Civilians Trained for 
National Defense

the 
their

Just twelve short days before Na- 
ziism’s murderous attack upon Lith- 

i uania and the Soviet Union, 
; people of Lithuania gave 
warmest greeting to the Lith-Ame-

I rican Daily 'Laisve” on the occa- 
I ssion .of its thirtieth anniversary, 
i In “Tiesa," a Lithuanian newspa- 
' per issued in Kaunas, a full page 
j of the 8-page tabloid was devoted to 
; the Lithuanian-American daily news
paper. A photograph of a full page 
of the Laisve Jubilee issue adorned 

' the lop of the pa^e. At the bottom 
appeared a three column picture of 
"Laisve’s” editorial, managerial and 
technical staff. A good part of the 
page was devoted to a history of 
"Laisve” and to the greetings which 

j the "Tiesa" extended to the news
paper across the seas. Excerpts from 
articles by Pranas Pakalniškis, L. 
Pruseika, Antanas Bimba and M. 
Pukis-Punis were printed, as well

■ as greetings from an LDS branch in 
! Baltimore and LLD branch in Ohio.

"Tiesa," as well as all other news- 
papers in Lithuania -which do not 
regard Hitler as some benevolent 

i goti, has been suppressed by the fas
cist armies of occupation.

On Thursday e.veniny, Oct. 
^th, a meeting of Youth Sec
tion readers 
sponsored by the
h'ditorial Staff, ivas held.

This issue of the Youth 
Section went to press before 
it teas possible to 
some of the decisions 
suits of this meeting.

.1 detailed account
resolutions and actions adopt
ed by the meeting will be 
found in ■ coming Tuesday's 
issue of the Youth Section. 
Leery reader is urged to 
watch for it.

Laisve Offers 
Features to New
Lith Readers

sub>-
wav

and ve

li f the

“Neturtas—Ne Yda” 
Opens Sunday

Profits at Ex- 
į pense of Defense

BROOKLYN. N. Y. Ostrovsky's 
cornice drama "Neturtas Ne Yda" 
will grace the footlights this Sun
day at Labor Lyceum. After several 
weeks of rehearsing under the care
ful attention of Jonas Valentis the 
east is adequately prepared to (x'r- 
form this humorous and slightly sa
tirical play about young love in the 
face, of parental machinations.

Aldona Sharry, who not so long 
ago directed some Lithuanian plays 
now appears before the public as 
the spirited young girl who is faced 
with a marriage problem. Veto Zab- 
lackas, a relative newcomer as tar 
as acting on Lith stages i 
cerned, portrays the young
who is frowned upon by the girl's 
father, Joe Byron. An able support-1 
ing cast in the persons of Niek Į

Povilas. Adele Pakai- | 
Mrs Buck does its į

The first month of Laisves ; 
cription drive is well under 
and now is the time to sum iq 
many features which Laisve 
to its readers. One glance at 
as you can know why every 
uanian should become a Laisve 
er; ,■

Literatūra ir Mena*. A full 
each Saturday devoted to poetry, 
articles on literature, drama, art. 
etc.
Įvairumai. One page each b ruiav 
containing articles of scientific im
port. Oddities. Unusual news items

Laisve Youth Section. An English 
page appearing every Tuesday and 
Friday.

New York ir Apylinkės žinios. 
Lithuanian news of the Metropolitan 
area appearing daily.

Krislai. One of the most popular 
columns of comment and chatter in 
any Lithuanian newspajier. It 
pears daily and is written b) 
Mizara or Antanas Bimba or 
guest columnists

Vienaaukštė Amerika, bach 
of Laisve contains a part of 

novel or famous

offets 
them 
Lith-

IssUi 
sonu

about 
America 

down

that

con- 
lover

President Roosevelt's promise 
a new crop of millionaires would not 
be spawned by the defense program Pakalniškis, 
has become a colossal joke. Profits: niškiene and 
on many war orders have skyrocket- part to bring out the humorous ek 
ed so high and so fast that the 
House Naval Affairs Committee is 
drafting legislation which will im
pose a 7 per cent ceiling on all de
fense contracts.

‘We’re making more war million
aires than we did last time,” de
clared Congressman Melvin J. Maas 
(Rep., Minn.), ranking minority 
members of the committee "rhe ex
orbitant profits reaped by
industries have had more to do 
fomenting labor unrest than 
other single factor.

Tt'i/ only natural that labor, 
time when living costs are rapidly
rising, should insist on its share ot 
the huge earnings of defense indus
tries and strike to win their de
mands.”

merits of the story.
There is quite a deal of singing 

and the Brooklyn LMS Aido Cho
rus under Aldona Žilinskas fulfills 
its share of the play with merit.

Tickets are selling for $1, 75c. and 
50c. Curtain rises at 4 p. m.

serialized
Currently is a humorous slots 
two Russians who visited 
some years back and wrote 
their impressions.

Moterų Skyrius. A full page each 
Wednesday devoted to articles ot 
terest to women.

A glance at these features and the 
articles and news items about 
world and Lithuanian communities 
that one finds in the daily Laisve 
makes it clear why Laisve is one ot 

1 the most ixrpular Lithuanian news
papers in America.

At this moment, when 
in the midst of a drive 
subscribers, every reader 
to join in the work and 
more reader.

in

the

Laisve is 
tor new 
is urged 
get one

Gives Program for Out 
Of School Boys

defense 
with 
any

4-F Draftee Recalled as 
He Stars in Football

at a

Committee investigators, it was 
disclosed this week, have combed 
thousands of questional res returned 
by naval contractors and are said to 
have reached the “inescapable” con
clusion that profits in many eases 
are far beyond reasonable limits. 
Their findings are to be made pub
lic as soon as the committee 
sumes hearings, unless lobbyists
manufacturers succeed in putting on 
the lid.

ro-
for

The Department of Justice an
nounced the OCD and FBI have i 
completed plans for "FBI Civilian 
Defense Course” in 55 <U. S. cities 
and'- territories where FBI field 
headquarters offices are located. The 
courses will train police and other 
officials for various law enforcement 
duties in emergencies. OCD Director 
LaGuardia said 85 hospitals have 
started courses in the program to 
train 100,000 nurses’ aides and 153 
Red Cross chapters have also start
ed thejr courses. He announced a 
committee of public and parochial 
school administrators is preparing a 
manual of instructions to protect 
lives of elementary and high school 
children and school buildings in 

and the Advi-
Civilian 

auxiliary

event of emergency, 
sory\ Committee on
Defense
fighting apparatus.

is studying
Fire 
fire-

Majority Rules
urgeon was giving clinical in

struction to a class of students. The 
younf men accompanied him around 

ards. The surgeon halted by

A

the
the Bedside of a doubtful case.

"Now,” he said, “is this, or is 
this'1 not,, a cose for operation.”

The dozen students made thejr 
diagnosis, and each decided it was 
this’not, a case for operation.”

“You are all wrong,” said the sur
geon. “I shall operate tomorrow.”

”Nb, you won’t,” said the patient. 
“Twelve to one is a good majority. 
Give rnc my clothes.”

It is indicated that during the pre
sent year a number of corpora
tions will show profit increases ran
ging from 100 to 200 per cent. In 
a few eases the increase is even 
greater.

Those staggering profits, it is 
emphasized, remain after the compa
nies have made generous allowances 
for -taxation, amortization, deprecia
tion and reserves.

Unless something is done about it, 
members of the committee say, pro
fits will reach fantastic proportions 
when defense expenditure, now run
ning at about $1,000,000,000, hit the 
$3,000,000,0(M)-a-month mark which 
defense officials predict for next 
year.

It is significant (hat previous ef
forts to limit profits of government 
contractors eiwmated from the Na
val Affairs Cqjnmittees of the House 
and Senate. Several years ago, when 
it was disclosed that, aviation and 
shipbuilding corporal ions were de
manding excessive prices and reap
ing extortionate profits. Congress 
put through the Vinson-Trammell 
bill, limiting profits on ship con
struction to 12 per cent and on air
planes to 8 per cent,

Big Business Threatens Sabotage
When the administration launched 

the defense program, manufacturers 
descended in force op Congress and 
served notice that unless the Vin
son-Trammell Act was repealed (hey 

| would not bid on government busi
ness.

WHITE PLAINS, N. Y. If able! 
to play college football, Louis R. 
DePalo, 23-year-old star end of the 
Villanova College eleven, perhaps. 
should be able to serve a year in 
the Army as a trainee, Draft Board 
747 of this city said today in an
nouncing that Mr. DePola had been 
summoned for re-examination by the 
physicians. J

When examined last June Mr. j 
DePalo, who lives here at 19 Chat-1 
terton Avenue, was placed in (’lass 
4F because of physical unfitness for 
Army service, the board said. Henry 
S. Goodspeed, clerk of the board, 
read in the football news recently 
that' DePalo not only was on the 
Villanova team but was mentioned 
as potential all-American timber.

Mr. DePalo came here today to 
further deferment of Army ser- 
He said an old football injury 

left him with a bad left knee, 
he received treatment for it at I 

that whenever he 
a special (

Ten suggestions as to what boys 
out of school and not in training 
camps can do to tit themselves to 

? national detense effort 
by the Civic Education 
the State Department of 

They can lake:
for drattees.

seek 
vice, 
had 
that
Villanova and 
played football he wore 
brace.

• j Ain’t It tlio Truth ?
Early' Morning 

partmeqt store); 
nants counter?”

Saleslady: “No, 
and tablecloths counter. We had a 
bargain sale here yesterday.”

Customer (in 
“Is this the i

i de- 
ręrrj-

this ,is the sheet*

In 1940, Big Business staged the 
greatest, financial sitdown in histo
ry. For six months, between May 
and October, aviation concerns, ship 
builders and other concerns folded 
their arms and refused to turn a 
wheel until the price limitation was 
repealed.

When this concession was granted, 
the manufacturers “upped” their de
mands to include special tax conces
sions and exceedingly generous pro
vision for the amortization of the 
cost of defense plants.

are made
Division of
Education.

I’re-induction course
First aid course (for girls also'.
Uourscs in foods and nutrition.
Instruction in auto mechanics.
Health-improving instruction.
Courses in connection with avia

tion such as map reading, eour.se 
plotting, wireless, etc.

Also suggested are the following:
Cixiperation with adult organiza

tions such as the USO and various 
conservation drives.

Information as to the defense ei- 
fort.

Helping out in housing surveys, 
etc.

Help find suitable recreation for 
defense workers.

Further information on thesi* 
matters may be had by applying to 
the Division of Civic Education tor 
national defense for out-of-seh<x)l 
youth, University of the State of 
New York, Albany.

Hurry is only good for catching 
es. —Russian Proverb,

A view of the Conga line at a dance festival given for 2,00U 
soldiers, sailors, marines and coast guardsmen in New York. 
Among the 14 unions which contributed their service* wore 

AFL bakers, butchers, musicians and waiters.

(T
Iš mirties 

į anatominę ramyl 
jau visai ramus kai 
saus prikrautas pa 
tu.

— Karstus čia p; 
niai, — pranešė mū

— Na, gerai, roc 
Galima eiti!

Staiga misteris . 4 ielektros kėdę, kad i 
jo mirti pojūčius,

—No, no, sci ai. 
tai neilgai užtruks.

Jis gerai įsitvirti 
ir iškilmingai pažve 
liko Įprastą ceremo 
diržu pririšo prie k 
apyrankiais prisĮiai 
dės kojelių, r:\nkas 
atramų, šalmo mis 
dėjo, bet jis ėmė ta 
jo žvilgančios galvi, 
laido galą. Minutei 
su. Misterio .Adams 
paprastu smalsumu 
tyt, kad jis toksai žm 
padaryti pats, visk; 
mis, pats viską pam 

Pries išeidami iš 
jome į bažnyčios b 
ėjo kino seansas. Pv 
linių žiūrėjo filmą 
čia paaiškėjo pagii 
pastangos duoti k; 

gausias filmas. Ištii 
kratas” šiandie ejc 
Tačiau, nusistebėjin 
ma buvo iš banditų 
kaliniams buvo tas ] 
tines erzinti alkohi 
mes padėkojome id 
liūto narvas prasiv 
Misteris Adamsas, j 
dėje, staiga įpuolė į 
kelią tylėjo,

* Grįždami mes pai 
važiavusį kroviniu ; 
nė jo dalis buvo vis 
nia svarstė įvykį, h 
desne minia klausei 
kalbėjo apie šios die 
si automobiliai ant s 
lų turėjo rinkimų l;i 
gojuose ir miškeliui 
lęs ruduo.

4 So. Boston, P
Visiems Tebūna 
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Lietuvių žinyčios 

nutarė šį metą turėti 
geriausių koncertų, ii 
ma baigsis su iskilmi 
kietu. Taipgi yra nut 

.ti geriausias* meno j 
rios išpildys šį kotu 
koncertas su bankieU 
šiamas kas metą —- n 
ko, kuomet Žinyčiog 
buvo pradėtas, jau s 
ka metų tam atgal. į 
metų Zmyėios apvaik 
turi begalinę reikšim 
pažangiųjų judėjime 
nyčios patalpos, narįi 
M misteris yra \ eikiili 
šventusiai tarnauja 
idėjai, ir pažangiam

* judėjime.
Žinyėios pose<i\jei 

rinkta labai gabi lų 
kurią jei na ])r. J. B 
gota (Jrinkaiticne ir 
brauskienė. Jų |)Uft 
reigos priruošti ir 
17-kos žinyčios Mop

Komisija jau ra pi 
nyčios valdybai, kai 
tainė yra paimta del 
tės, |r diena yra 
Koncertas }\\ks Soi 
no Mųnicipalėje Sve 
Broadway, So. ^>usL 
sekmadienj ( K ui i si* 
—Red,) 3:30 vai. p 
bankiątas j\.\ks žin 
tainėje, Atlantic > 
•1th, So. Bostone; 
koncertai! bus tik 
tai, o j bankietą, I 
po koncertui tuoja 
vai. vakaro, bus vi 

* « ris.
Komisija raportą

eour.se
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DETROITO ŽINIOS

(Tąsa)
Iš mirties bausmės kambario durys ėjo 

į anatominę ramybę, o dar toliau buvo 
jau visai ramus kambarėlis, ligi pat vir
šaus prikrautas paprastų medinių kars
tų.

— Karstus čia pat kalėjime daro kali
niai, — pranešė mūsų palydovas.

— Na, gerai, rodos, — prisižiūrėjote! 
Galima eiti!

Staiga misteris Adamsas pasiprašė į 
elektros kėdę, kad išbandytų pasmerkto- 

c jo mirti pojūčius.
—No, no, serai, — murmėjo jisai, — 

tai neilgai užtruks.
Jis gerai įsitvirtino erdvioje sėdynėje 

ir iškilmingai pažvelgė į visus. Su juo at
liko įprastą Zeeremoni ją. Plačiu odiniu 
diržu pririšo prie kėdės atsilošimo, kojas 
apyrankiais prispaudė prie ąžuolinių kė
dės kojelių, rankas pririšo prie alkūnių 
atramų. Šalmo misteriui Adamsui neuž
dėjo, bet jis ėmė taip maldauti, kad prie 
jo^žvilgančios galvos pridėjo apnuoginto 
laido galą. Minutėlei pasidarė labai bai- 

. su. Misterio Adamso žvilgsnis žėrėjo ne
paprastu smalsumu. Iš karto buvo ma
tyt, kad jis toksai žmogus, kuris nori viską 
padaryti pats, viską paliesti savo ranko- 

* mis, pats viską pamatyti ir viską išgirsti.
Prieš, išeidami iš Sing-Singo, mes užė

jome į bažnyčios būstinę, kur tuo metu 
ėjo kino seansas. Pusantro tūkstančio ka
linių žiūrėjo filmą “Daktaras Sokratas”. 
Čia paaiškėjo pagirtinos administracijos 
pastangos duoti kalihiams pačias nau

jausias filmas. Ištikrųjų, “Daktaras So
kratas” šiandie ėjo Ošeninge, laisvėje. 
Tačiau, nusistebėjimą sukėlė tai, kad fil
mą buvo iš banditų gyvenimo. Rodyti ją 
kaliniams buvo tas pat, kaip buteliu deg
tinės erzinti alkoholiką. Jau buvo vėlu, 
mes padėkojome už malonų priėmimą, 
liūto narvas prasivėrė, ir mes išėjome. 
Misteris Adamsas, pasėdėjęs elektros kė
dėje, staiga įpuolė į melancholiją ir visą 
kelią tylėję

J Grįždami mes pamatėme nuo kelio nu
važiavusį krovinių automc^ilį. Užpakali
nė jo dalis buvo visiškai sunaikinta. Mi
nia svarstė įvykį. Kitoje vietoje dar di
desnė minia klausėsij oratoriaus, kuris 
kalbėjo apie šios dienos rinkimus. Čia vi
si automobiliai ant savo užpakalinių stik
lų turėjo rinkimų lapelius. Dar toliau — 
gojuose ir miškeliuose baigė degti pašė
lęs ruduo.
————— | I

; So. Boston, Mass.

Vakare mes nuėjome pažiūrėti vidu
rinio amerikiečio laimės — nuėjome į 
“Holivudo” restoraną.

Buvo septinta valanda. Pusės namo di
dumo pano degė virš įėjimo į kiną. Jau
ni vyrai su pusiau kariška uniforma, ku
rią dėvi restoranų, viešbučių ir teatrėlių 
tarnai, vikriai pastūmėdavo įeinančius. 
Privažiavime kabojo fotografijos nuogų 
merginų, besisielojančių iš meilės tautai.

Kaip ir kiekviename šokių restorane, 
“Holivudo” viduryje buvo pailga aikšte
lė. Aikštelės pakraščiuose ir truputį 
aukščiau. jos., stovėjo staliukai. Aukš
čiau visko sklido skardus džazas.

Džazo galima nemėgti, ypatingai leng
va jį nustoti mėgti Amerikoje, kur nuo 
jo Nepasislėpsi. Bet aplamai kalbant, 
amerikiečių džazai groja gerai. Restora
no Wolivud” džazas buvo nuostabiai su
tvarkyta ekscentriška muzikos mašina, 
ir jo klausyti buvo malonu. Kai jau prieš 
mus stovėjo lėkštės mažai įdomios ir vi
sai nejaudinančios amerikietiškos sriu
bos, staiga iš už orkestro iššoko mergi
nos, pusiau nuogos, tris ketvirčius nuo
gos ir devynias dešimtąsias nuogos. Jos 
smarkiai straksėjo savo aikštelėje, ret
karčiais plunksnomis pakliūdamos į lėkš
tes su sriuba.arba į garstyčių indelius.

Rūstūs Mahometo kariai, tikriausiai, 
štai taip vaizdavosi rojų, — ant stalo val
gis, būstinėje šilta ir hūrijos atlieka sa
vo senobinį darbą.

Merginos vėliau dar daug sykių išbė
go. Tarp pirmo ir antro patiekalo, prieš 
kavą ir ją geriant. “Holivudo” šeiminin
kas neleido joms tinginiauti. Šitas primi- 
tyvines amerikiečių kulinarijos sujungi
mas su tarnybiniu gašlumu mūsų sielose 
pasėjo tam tikrą sumišimą.

Restoranas buvo pilnas. Vienam žmo
gui čia pietūs kaštavo du dolerius. Tai
gi, vidurinis New-Yorko žmogus čia atei
ti gali tik vieną kartą per mėnesį, o dar 
ir rečiau. Užtat jis smaginasi* kiek įma
nydamas. Jis ir džazo klauso, ir kotlietą 
valgo, ir hūrijomis gėrisi, ir pats šoka.

Viem/šokėjų veidai buvo atbukę, kitų 
— pasigailėtini, trečių — žiaurūs, bet vi
sų vienodai išvargę.

Mes atsisveikinome. Nuo New-Yorko 
laimės mums buvo liūdna.

(Bus daugiau)

Serga Drauge V. Smalstienė
Jau gana ilgas laikas kaip 

nesveikuoja mūsų gera drau
gė V. Smalstienė. Pabuvus 
keletą dienų Fordo ligoninėj, 
dabar randasi savo namuose 
arba ant ūkės 10-Mile Rd. ir 
arti Schaeffer Rd. Girdėjau, 
kad į trumpą laiką eis ant 
operacijos. Linkiu draugei 
greito pasveikimo.

Apie D. L. Kliubą
Detroito Lietuvių (vyrų) 

KJiubas praėjusio mėnesio su
sirinkime aptarė savus reika
lus. Buvo skaitytas laiškas ar
ba atsišaukimas, kad kiek ga
lint paremti fondą Sovietų me- 
dikalės pagelbos. Po ąpkalbė- 
jimui nutarė iš iždo aukoti 
$25. Pinigai pasiųsti į USSR 
medikalės pagelbos skyrių. 
Tas parodo, kad draugai kliu- 
biečiai gana supranta gyveni
mo reikalus ir esant svarbiam 
dalykui, visados prisideda su 
stambia auka. Kliubiečiai yra 
dikčiai aukavę'’dėl Tom 
Mooney išlaisvinimo ir šelpi
mui streikų. Todėl už tai 
draugai kliubiečiai verti pagy
rimo.

D.L. Kliubas yra dikčiai su
sirūpinęs, kad kur įsigyti sau 
namą, tinkamą dėl biznio ir 
dėl susiėjimų. Dabar per val
dybą yra surastas namas ir 
reikės rimtai visiems nariams 
aptarti. Todėl visuotinis narių 
susirinkimas įvyks spalių 11 
d., šį šeštadienį, 7:30 vai. va
kare, dabartiniame name, 
9236 Cardoni Avė. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes reikės

vauti progresyvių org. piknike 
Beechnut Grove darže, ir te
ko susitikti diktas skaičius sa
vo pažįstamų ir šiaip veikles
nių draugų įr draugių: Kra- 
kaičius, Vasiliauskus, Nausė
das, Litvinus, Smitrevičius, 
Butkus, Beliūnus ir daugelį ki
tų. Man labai domėjosi drau
go J. J. Butkaus draugiška 
kalba ir mokėjimas tinkamai 
pajuokauti, šis pirmas pasi
matymas su savo pažįstamais 
ir naujais draugais detroitie- 
čiais suteikė man daug malo
numo ir labai jaučiuosi links
ma ir noriu plačiau su jais su
sipažinti ir dalyvauti jų veiki
me. ; / I

Dvi Radio Programos
Nors jau virš dvi savaitės 

gyvenu Detroito mieste, bet 
dar pirmą kartą atsiėjo gir
dėti radio progamą. 9-tą va
landą ryte girdėjau, kaip det- 
roitiečiai progresyviai žmonės 
davė labai pagirtiną, gražią 
programą iš radio stoties 
WJBK. Tai buvo ko gėrėtis 
per visą pusvalandį, negalėjau 
atsitraukti nuo radio. Dau
giausia dainavo solistai: J. 
Vasiliauskas, U. Palevičienė, 
O. Tvaskienė ir Ruth žigman- 
taitė; ir visų dainos buvo su
dainuotos pagirtinai, gražiai. 
Man' buvo įdomu tas, kad 
draugas Mikas Masys pasi
traukė nuo opozicijos ir jau 
dabar puikiai kalba per ra
dio kaipo anaunceris.

Apie 10 vai, ryte, sekmadie
nį atsisukau radio įr vėl už

girdau lietuviškai kalbant, pirmesne programa, tai vis- 
Tai buvo Dailės Choro radio kas atrodė labai švakai. 
programa, bet palyginus su Margaret Alvinas.
— ' .... .... - ho   ————---- .....    —.....—.—  • "Tsar*

j 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; K AL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturaljšką 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 svarą 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.

Visiems Tebūna Žinoma 
’ jLietuvių žinyčios Valdyba 

nutarė šį metą turėti vieną iš 
geriausių koncertų, ir progra
ma baigsis su iškilmingu ban- 
kietu. Taipgi yra nutarta gau

bti geriausias meno jėgas, ku
rios išpildys šį koncertą. Šis 
koncertas su bankietu yra ruo
šiamas kas metą —- nuo to lai
ko, kuomet žinybos veikimas 
buvo pradėtas, jąū septynioli
ka metų tam atgal, šis 17-kos 
metų žinyčios apvaikščiojlmas 
turi begalinę reikšmę lietuvių 
pažangiųjų judėjime, nes ži
nyčios patalpos, nariai ir pats 
Ministeris yra veiklūs ir pasi
šventusiai tarnauja pažangos 
idėjai, ir pažangiam masiniam

< judėjime.
žinyčios posėdyje buvo iš

rinkta labai gabi komisija, į 
kurią įeina Dr. J. Borisas, A- 
gota Grinkaitienė ir M, Dam
brauskienė. Jų bus visos pa
reigos priruošti ir surengti šią 
17-kos žinyčios Metų Sukaktį.

* Komisija jau raportavo ži
nyčios valdybai, kad jau sve
tainė yra paimta dėl tos šven
tės, ir diena yra paskirta. 
Koncertas įvyks South Bosto
no Mųnicipalėje Svetainėje, E. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
sekmadienį (Kurį sekmadienį? 
— Red,) 3:30 vai. po pietų, ir 
bankietas įvyks Žinyčios sve
tainėje, Atlantic St. and E. 
4th, So. Bostone; ir įžanga 
koncertan bus tik 50c. ypa- 
tai, o į bankietą, kuris -įvyks 
po koncertui tuojau, apie 6 
vai. vakare, bus vienas dole- 

1 ris.
Komisija raportavo, kad A.

Vasiliauskas, Dzūkas, žemai
tis ir Zanavykas dainuos tame 
koncerte. Taipgi prie koncer
to žvaigždžių prisidės pagraži
nimui Harmonijos Mišri Gru
pė ir eilė bus kitų dainininkų, 
kurie sudarys labai įspūdingą 
ir gražų koncertą. Klausytojai 
ilgai, ilgai nepamirš šio kon
certo.

e
Gal nekuriems nėra žinoma, 

kodėl šis koncertas yra rengia
mas? šis koncertas yra rengia
mas sukėlimui pakankamai fi
nansų, kad palaikius visas 
programas, kurios įvyksta ži
nyčios patalpose. Kas tik iš 
pusės meno ir kultūros įvyks
ta pažangiųjų judėjime, yra 
priruošiama žinyčios svetainė
se. Tas viskas nemažai lėšųor 
ja žinyčios vyriausybei. Todė- 
lei yra mūsų visų šventa prie
dermė paremti jų pastangas 
savo atsilankymu ir piniginiai. 
Prašome visų organizacijų tą 
dieną nerengti savo pramogų, 
nes tas pakenks žinyčios kon
certui.

Pažangietis.

Hamtramck, Mich.

jungai visokia militariška pa- 
gelba, idant būtų sunaikinta 
fašistinė pavietrė. Bažnyčia 
buvo sausakimšai užpildyta 
žmonėmis. Prakalbos buvo sa
komos per garsiakalbį. Apart 
kitų, kalbėjo Michigano vals
tijos pažangus senatorius Stan
ley Novak. Jis yra lenkų tau
tybės žmogus ir savo prakal
boje ragino visus slavus ben
dromis spėkomis kovoti prieš 
hitlerizmą ir teikti pagelbą 
Sovietų Sąjungai.

Susirinkime kalbėjo Mike 
Duletsky, automobilistų unijos( 
Plymouth Localo narys. Jisai 
nurodė reikalą padidinti ga
mybą, idant Amerika galėtų 
suteikti d a u giau pagelbps 
Anglijai ir Sovietų Sąjungai. 
Hamtramcko koncilmonas Jos. 
Sawicky ragino visai Ameri
kai susivienyti. Jis sakė, kad 
taikos įsteigimui ir palaikymui 
būtinai yra reikalingas Hitle
rio militarinis sunaikinimas.

Buvo renkamos aukos sutei
kimui Sovietų/Sąjungai medi- 
kalės pagelbos. Nenugirdau, 
kiek aukų buvo surinkta.

Korespondentas

Rugsėjo 5 dieną čionai bu
vo didžiulė rusų demonstraci
ja prieš hitlerizmą. Gatvėmis 
maršavo apie du tūkstančiai 
Amerikos rusų. Jie susidėjo iš 
visokių pakraipų žmonių. Baž
nytiniai rusai irgi skaitlingai 
dalyvavo.

Po demonstracijos gatvėmis 
buvo atlaikytas masinis susi
rinkimas rušų bažnyčioje, ku
riam pirmininkavo kung. Che- 
peleff. Jis reikalavo, kad tuo
jau būtų teikiama Sovietų Są

■ New York. >— Suimtas 
Geo, Sylvester Viereck kaip 
nacių agentas.

tą klausimą galutinai aptarti.
Paskutinis Piknikas

Praėjusį sekmadienį įvyko 
šio sezono paskutinis piknikas 
draugės Urbontienęs darže. 
Kaip girdėjau, šio pikniko 
pelnas dalinsis tarpe savinin
kės ir Detroito tūlų organiza
cijų. Pikniko dieną* oras buvo 
nepaprastai gražus ir šiltas, 
tad žmonių susirinko į pikni
ką daugiau, negu kada vasa
ros metu.

Laike pikniko, patėmijau, 
draugai ir draugės rūpestin
gai platino garsinimus dėl rin
kimų kampanijos, kiti savo 
parengimų reikalais rūpinosi, 
o draugė M. Smitrevičienė 
dikčiai darbavosi dėl laikraš
čių vajaus. Tai yra linksma 
matyti, kad draugiai ir drau
gės nepamiršta savo organiza
cijų ir spaudos reikalų.

Alvinas.

Man Patinka Gyvenimas 
Detroite y

Jau praleidau arti tris sa
vaites gyvendama Detroito 
mieste, ir kol kas viskas man 
patinka ir juo toliau; tuo ge
riau. Pradėjau susitikti savo 
pažįstamų ir visi suteikė man 
gerą simpatiją ir draugišku
mą. , !

Atsiėjo apsilankyti pas 
draugus Abraičius, mūsų gimi
nes, 5109 St. Lawrence St. 
Žmonės labai simpatiški ir la
bai puikiai gyvena naujame 
name.

Pirmą sykį atsiėjo dalyvau
ti LDS 21 kp. susirinkime, ir 
į tą kuopą persikėliau. Ten 
matėsi tarpe valdybos ir na
rių draugiškumas ir gera 
tvarka.

Tą pačia dieną atsiėjo daly-

Šypsenos
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

murziškai numojo ranka, 
piktai burbtelėdamas:

—Bez vodki ne razbereš!
Nudūlinau pas Juozą Ty- 

sliavą, ir sakau janį:
—Poete, tu panašus į 

Lordą Byroną, bet ąš noriu 
tave pakritikuoti...

O jis man išdidžiai pade
klamavo stapzą iš savo poe
mos “Tygliava Paryžiui”:

“Ne, jau ne,
Nepaimsite
Manęs,
Kultūringo barbaro
Iš Suvalkijos lygumų,”

Prof, šaipokas.
I



šeštas puslapis LAISVE Penktadienis, Spalių 10, 1941

Browderio Išlaisvinimo Reikalas 
Apima Naujas Teritorijas

Amerikinio Piliečių Komite
to Išlaisvinimui Browderio 
darbo unijų sekretorius Wil
liam Albertson lankėsi tuo 
reikalu Connecticut valstijoje 
ir praneša džiuginančių žinių. 
Jis sako, kad visoje valstijoje 
plinta judėjimas už E. Brow
derio išlaisvinimą. Darbo uni
jų vadai, eiliniai nariai, žmo
nės iš profesionalų klasės vi
sur stato klausimą: “Kodėl 
Earl Browderas tebelaikomas 
už kalėjimo grotų? Kai visas 
padorusis pasaulis susivienijęs 
prieš hitlerizmą, kodėl žy
miausias anti-hitlerinis vadas 
Amerikoje uždarytas kalėji
me?“ ’ i

Pasekmėj tokio sentimento, 
Connecticut miestuose pradė
jo augti tinklas piliečių komi
tetų už Browderio išlaisvini
mą. O Browderj išlaisvinti ga
lima tiktai ifer prezidentą 
Rooseveltą. Tik jis gali jam 
dovanoti bausmę ir atidaryti 
kalėjimo duris. Tiktai reikia 
padaryti tokį masinį spaudimą 
ant prezidento, jog jis tokį 
žygį be atidėliojimo padarytų. 
Tai toks yra tikslas besiku
riančių piliečių komitetų Con
necticut valstijoj ir visoj Ame
rikoj.

Bridgeporte didokas būrys 
piliečių susirinko į Arthur B. 
Weiss raštinę ir pradėjo dar
bą. Ponas Weiss yra narys 
Civil Liberties Committee of 
the Oonneticut Conference on 
Social and Labor Legislation. 
Šis susirinkimas apkalbėjo 
Browderio išlaisvinimo reika
lą ir suorganizavo Piliečių Ko
mitetą. Komitetas susideda iš 
sekamų žymių veikėjų ir vi
suomenininkų : Harley De- 
Long, ’ prezidentas Bryant 
Westinghouse Local of the 
ectrical, Radio and Machine 
Machine Workers of America; 
kunigas E. S. Jackson; August 
Storm, prezidentas Columbia 
Record Local 237, United El- 
ectircal, Radio and Machine 
Workers of America; Alfred 
S. O’Brien, redaktorius “Strat
ford News”; kunigas A. J. 
Cuffee; Ruth McKenney, ra
šytoja; Henry Johnson, prezi
dentas Bridgeport Industrial 
Union Council, CIO; Bruce 
Minton, redaktorius; R. Pau- 
mi, narys Bridgeport CIO Ex
ecutive Council; George Thor- 
ley, prezidentas Stanley Wks. 
Local, Steel Workers Organiz
ing Committee. Jack Gold- 
ring išrinktas šio komiteto se
kretorium.

Piliečių Komitetas Išlaisvi
nimui Earl Browderio susida
rė ir Hartforde. Komiteto 
pirmininku išrinktas Dr. Da
niel Howard, oficialis Con
necticut valstijos istorikas. C. 
L. Brett išrinktas Komiteto se
kretorium. Brett yra veikėjas 
Electrical, Radio and Machine 
Workers of America unijoje. 
Clinton Salisbury, veikėjas iš 
Hartford Youth Federation, 
išrinktas Komiteto iždininku.

New Haven buvo sušauktas 
Garde, Hotelyj grupės pilie
čių pasitarimas ir prieita prie 
išvados, jog neužilgo turi būti 
sudarytas platus piliečių ko
mitetas. Neužilgo įvyks kitas 
susirinkimas ir ten bus toks 
komitetas sudaryta iš unijų 
veikėjų ir profesionalų.

Vadinasi, Connecticut vals
tijoj Browderio išlaisvinimo 
kampanija pradėta labai rim
tu ir plačiu pamatu.

Piliečių Komitetas Išlaisvi
nimui Earl Browderio, kurio 
pirmininku yra Tom Mooney, 
praneša, jog į komitetą įstojo 
Harvey O’Connor. Ponas O’
Connor yra pagarsėjęs biogra
fijų rašytojas ir žinomas visai 
skaitančiai Amerikai. Jis yra, 
pažangus žmogus ir tampriai 
susirišęs su Amerikos organi

zuotų darbininkų judėjimu.
Lietuvių Piliečių Komitetas 

Išlaisvinimui Earl Browderio 
išsiuntinėjo lietuvių organiza
cijoms prašymus, kad jos pri
dėtų savo balsą prie Browde
rio paliuosavimo iš kalėjimo. 
Taipgi laiškuose yra parašų 
rinkimo blankos ir angliškas 
tekstas rezoliucijos arba pra
šymo prezidentui Rooseveltui.

Mes prašome organizacijų 
veikėjų tuos atsišaukimus per
skaityti savo susirinkimuose ir 
priimti minėtą rezoliuciją ir 

Ar Kada Nors Gali Būt Dar 
Aiškiau, Kaip Dabar?

Viskas pleška kruvinojo ka
ro ugnyje. Tai didžiausias ir 
nuožmiausias karas, kokio vi
sų amžių žmonijos istorijoj 
nėra buvę. Kas tą baisiausią 
žmonių skerdynę sukūrė ir ją 
pradėjo?

Rodosi, visiems labai aišku 
ir daugiau aiškinti jau nebe
reikėtų. Užtenka tik to, kad 
paviršutiniai prisiminti, ką di
dieji darbininkų klasės vadai, 
tokie, kaip Karolis Marksas, 
Fredrik Engelsas, N. Leninas, 
J. Stalinas, vadas dabartinės 
žūtbūtingos kovos prieš pasau
linį fašizmą, ir kiti didieji im
perialistinės sistemos kritikai 
pasaulio žmonėms yra sakę, 
aiškinę ir mokinę.

Tie tikrieji žmonijos vadai 
ir mokytojai su pabrėžimais 
nurodinėjo, kad pakol išnau
dojimo sistema ir monopolinis 
kapitalizmas, paremtas impe
rialistiniais pagrindais viešpa
taus, tol bus žmogaus žmogu
mi išnaudojimas, rengiami 
.kruvini plėšikiški karai ir ne
kaltas pasaulis su viskuo, kas 
jame yra geriausia ir bran
giausia, pleškės baisių karų 
ugnyje.

Tie didieji žmonės mus mo
kina, kad tik tarptautinio so
cializmo pagrindais pasaulį 
pertvarkius ir žengiant link 
komunistinės sistemos impe
rialistiniai kruvinieji karai ir 
visokios žmonių baisios sker
dynės bus visiems amžiams 
panaikinta. Ir tik tada žmo
nių tikroji brolybė ir maloni 
tarptautinė taika viešpataus 
pasaulyje-.

Kas Šį Brutališkiausį Karą 
Pradėjo ir Kodėl?

Sovietų Sąjungos ir visos 
pažangiosios žmonijos priešai, 
o'ypatingai lietuviški Hitlerio 
agentai ir jo garbintojai, savo 
pasekėjams visai durną kvai
lumą bando įkalbėti, girdi, jei 
Rusijoj nebūtų bolševikų tvar
kos, tai Hitleris jos nebūt 
puolęs; pirmučiausia, nebūt ki
tų mažųjų šalių kliudęs. Tai 
dalis “Keleivio“ redaktoriaus 
Stasio Michelsono filosofijos, 
ką jis yra tam panašiai viešai 
išsireiškęs. O jo sekliai mano, 
kad tai labai gudrus ir tvirtas 
argumentas nukaltinimui So
vietą Sąjungos už Hitlerio 
kruvinus žygius prieš ramią 
Sovietų liaudį. Tuomi jie nori 
pateisinti fašizmo puolimą ant 
demokratiškų šalių.

Na, tai gerai. Dabar pažiū
rėkime faktams tiesiai į akis, 
ir ką mes atrasime? Visi, kas 
ką nors žino, tai žino ir tą, 
kad po pereito pasaulinio ka
ro senovinis monopolinis kapi
talizmas išperėjo naują ir bai
siai brutališką fašistinį kapita
lizmą, kam buvo dirva jžtu 
priruošta su- labai aktuale so- 
cialfašistų iš Antrojo Interna
cionalo pagelba Vokietijoj, 
Italijoj, Austrijoj ir dalinai 
kitur. Taipgi gausiai remia
mas visokių padaužų — parsi
davėlių iš vidujinės klasės: 
dvarininkų, karininkų ir viso
kių junkerių.

Užtenka prisiminti vien Vo
kietijos socialfašistus - parsi- 
dayėlius: Ebertą, Noskę, šei- 
demaną ir daug kitų bjaury
bių besivadinančių socialde
mokratais, bet tikrenybėje

tuojau pasiųsti prezidentui 
Rooseveltui.

Aišku, jog atspausdinimas 
atsišaukimų, laiškų, konventų 
ir 1.1., sudaro nemažai išlaidų. 
Gi Lietuvių Piliečių Komitetas 
neturi iš niekur jokių įplaukų. 
Todėl prašome organizacijų 
bei pavienių asmenų, kurie iš
gali, prisidėti prie to darbo su 
auka. ’

Brooklyniečiai ir šiame rei
kale padare pradžią. Rugsėjo 
26 d. susirinkime parinko au
kų ir surinko $18 su centais. 
Ačiū tiems, kurie prisidėjo su 
auka.

Lietuvių Piliečių Komitetas, 
A. Bimba, Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

esančių uoliausiais nacizmo 
bei fašizmo vykdytojais Vo
kietijoj. Juk be jų pagelbos 
Hindenburgas nebūt buvęs iš
rinktas. O tai reiškia, kad ir 
Hitleriui nebūt buvę galima 
patekt į tretįjį Reighstagą. 
Nes tame laike, jei Vokietijos 
socialistų vadai būt savo bal
sus sujungę su 6,000,000 ko
munistų rinkimuose (socialis
tai turėjo 11^000,000 balsų), 
o ne stovėję vieni atskirai, tai 
fašistams nebūt buvę progos 
viršyti bendrą progresyvių 
sleitą. Ir tuomi būt buvus iš
ganyta ne tik Vokietijos liau
dis, bet ir visas pasaulis nuo 
fašistinės pavietrės. Bet ka
dangi Vokietijos pardavingi 
socialistų vadai atsisakė dėtis 

• į bendrą frontą su komunis
tais, tai dabar, pasekmėj to, 
pasaulis ir maudosi kraujuose, 
dėlei įsigalėjusio žiauraus fa
šizmo.

Fašizmas reiškia karą. Fa
šizmas turi savyje bjaurų gro
bimo ir plėšimo imperialistinį 
tikslą. Jį, fašizmą, kitaip ir 
suprast negalima. Kam tad ir 
plepėti, kad Hitleris puolė 
Soviėtų Sąjungą vien dėl to, 
kad ten “bolševikų tvarka.“ 
žinoma, kad fašistai, kaip ir 
socialfašistai, baisiai neapken
čia tos šalies, kur patys dar
bininkai valdosi ir tvarkosi. 
Bet gi Hitlerio dūkimas jau 
įrodė, kad jis, kaipo fašistas, 
turi baisų imperialistinį ape
titą. Jis grynais imperialisti
niais tikslais pasigriebė jau vi
są Europą, kurioje visai nebu
vo bolševikiškų tvarkų.

Mussolinis, Italijos fašistų 
galvinis diktatorius, buvo pa
sigriebęs rytinėje Afrikoje 
Abisiniją. Ar ir ten buvo “bol
ševikų tvarka“?

Kruvinasis fašizmas labiau
sia neapkenčia Raudonosios 
Armijos, nes hitlerizmas gau
na daugiausia į kailį nuo jos, 
tas tiesa, betgi jokis padorus 
žmogus nebandys Hitlerį tei
sinti ir jo bjaurumą mažinti 
tuomi, kad jis link kitų šalių 
tai gerutis, tik bolševikų tvar
kos nemylįs. Ak, jūs Hitlerio 
agentai! Jeigu jis jus pasiek
tų, jis jus nukarstytų geleži
niais kryžiais nuo galvos iki 
kojų.

Kruvinasis hitlerizmas grie
bia, kur tik jis pasiekia ir kur 
gali prilysti savęs sustiprini
mui. Bet juo daugiau jis už
griebia, tuo daugiau jis dre
ba iš baimės. Jis gerai žino, 
kad užgriebtoji ir žiauriai pa
vergtoji liaudis ramiai netylės 
ir ilgai nekęs paniekos. Ap
sijungus pasaulio pažangioji 
liaudis ir kietai susirišus su 
Raudonąja Armija anksčiau 
ar vėliau padarys pribaigia
mąjį galą tam barbariškam 
fašizmui, kuris žudo, kamuo
ja ir vargina nekaltus žmones.

J. M. Karsonas.
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“NETURTAS — NE YDA” yra graži komedija iš turčių šeimynos. Tėvas dėl garbės ir tur
to nori apvesdinti jauną gražią dukterį su 70 metų seniu. O duktė įsimyli jauną saulygų beturtį 
vaikiną. Dėl to kyla skandalai turčiaus šeimoje. Pokiliai virsta muštynėm. O kaip pagaliaus iš- 
siriša turčiaus dukters apvėsdinimas pamatysite Spalių-Oct. 12, Labor Lyceum Salėje. x

Ši komediją yra su dainomis. Daug gražių solų, duetų ir viso choro dainų.

Daugiau Aukų Medikalei 
Pagelbai Sovietams

Lietuvių Komitetas Mediką-1 
lei Pagalbai Sovietų Sąjungai 
aplaikė sekamas aukas perei
tą savaitę :

Iš Detroit, Mich, per S. Tva- 
rijoną aplaikėme auką $38. 
Aukoja sekami: Detroito Lie
tuvių Kliubas, $25; Kazimiera 
Eglit, $5; Raimonas Sharkas, 
$5 ir Stasys Tyarijonas, $3.

K. LaudRfiįskas, is Rockford, 
Ill., prisiuntė sekamą laišką 
su auka $16:

“Mes, rock ford iečiai patė- 
mijome spaudoje, kad gyvuo
ja Lietuvių Komitetas Medi
kalei Pagalbai Sovietų Sąjun
gai. Suaukavome $16 tam 
tikslui. Aukavo sekami: Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 55 kuopa, $10; E. ir A. 
Mikalauskai, $5; ir Grigienė, 
$1.

“Prašome priduot tarptauti
niam komitetui, kuris pasiry
žęs sukelt milijoną dolerių 
tam tikslui. Aš turiu viltį, kad 
mes čia Rockforde sukelsime 
ir daugiau aukų pagalbai So
vietu kariams. TDA 55 Kuo
pos Finansų Raštininkas, K. 
Laudanskas.“

Iš New Kensington, Pa., per
J. Yesadaviče, aplaikėme 
$73.20. Aukavo sekami: LDS 
10 kuopa, $10. Po $5 aukavo:
K. Šukys, P. Kriščiūnas, G. 
Stonis, O. Stonienė. Po $2.50 
aukavo: J. Yesadaviče, A. Ye- 
sadavičienė, St. Beyaviče, K. 
Aydukas ir Mrs. Aydukienė. 
Po $2 aukavo: M. Stašinskie- 
nė, ir J. Kompikevičius. Po $1 
aukavo: O. Skierienė, J. Ye- 
sadavičiūtė, A. Valaitis, Ago
ta Valaitienė, K. Stonienė, A. 
Sheiris, P. Povelaitis, Mrs. Po- 
lilaitienė, Z. česnikienė, S. 
Martirikus, I. Martinkienė, H. 
Daugirdas, J. Genis, ^V. Gura, 
V. Vaitkevičius, Frank S. 
Adomaitis, ir J. Tamošiūnas. 

Ostrovskio Trijų Aktų Komedija su Dainomis 
“Neturtas-Ne Yda“ 

REŽISIERIUS ARTISTAS JONAS VALENTIS 
MUZIKOS DIRIGENTĖ ALDONA ŽILINSKAITĖ 

RENGIA IR PERSTATYME DALYVAUJA AIDO CHORAS

Aido Choras, kuris dalyvauja vaidinimu šios komedijos

BROOKLYN LABOR LYCEUM
949. WILLOUGHBY AVE.,

Pradžia 3 vai. po pietų.

PO PERSTATYMO ŠOKIAI

BROOKLYN, N. Y.

Įžanga; Rezervuotos Sėdynes — $1.00 ir 75c. Nerezervuotos 50c.

Po 50c aukavo : Mrs. česnienė, 
J. Mockas, A. Visniauskas, J. 
Balsis, J. Virbickienė, A. Stul
gis; M. Stonienė, ir K. Žukas. 
45c — O. Ramanauskienė. 35c 
—S. Gura, F. Kuzmickas ir F. 
Lin. Po 25c: R. Ramonauskis, 
J. Sperskis, J. Blujus, A. Kuz- 
nikis, A. Petraitis, A. Glot- 
nis, T. Kurns,t V. Serdinkevi- 
čius, J. Sakalauskis, V. Naca- 
jienė ir E. Kuznickis. Po 10c.: 
Marko ir C. Stašinsky.

Iš Chicagos, per L. Prusei- 
ką, aplaikėme $135. Tą sumą 
suaukavo sekami: F. Simonai
tis, $25; LDS 63 kuopa, Benld, 
Ilk, $5. Po $2 aukavo: J. Stul
ga itis, E. Stulgaitienė ir S. 
Danilevičius. Iš Kenosha, Wis., 
LLD 94 kuopa, $2. Scottville- 
Custer, Mich., farmeriai auka
vo sekamai: F. Žukas, $25; 
A, žukienė, $25; L. Stakėnas, 
$25; J. Juodaitis, $10; M. 
Stakėnienė, $5; ir LLD 218 
kuopa, $5. Po dolerį aukavo 
J. Stankaitis, ir M. Lingevi- 
čius.

Per O. Mikola j ūnienę, iš 
Binghamton, N. Y., aplaikė
me $40. Suaukota sekamai: 
Pelnas nuo Lietuvių Literatū
ros Draugijos 20 kuopos Mo
terų Skyriaus išvažiavimo, ku
ris įvyko rugsėjo 14 dieną, 
$24.25; LLD 20 kuopos Mote
rų Skyriaus $5; P. Mikolajūno 
šeimos, $5; A. ir N. Yudikai- 
čiai, $3; J. ir K. Vaicekauskai, 
$2; ir A. Beker, 75c.

Aplaikėme sekamą laiškutį 
nuo Dr. J. N. Simans, iš Cle
veland, Ohio su $22.75:

“Čia prisiunčiu dar biskutį 
aukų dėl Medikalės Pagalbos 
Sovietų Sąjungai. ALDLD 190 
Kuopa paaukavo $10 ir auka
vo po $1: P. Nemura ir Yo- 
čiai. K. Lapinskas 50c; ir M. 
Karsokienė, 25. Vęliau Julia 
Werney paaukavo $10.“

Per P. J. Martin, iš N. S. 
Pittsburgh, Pa., aplaikėme 
$.73, kuriuos suaukavo seka
mi: F. Timbroz, ^10; P. J. 
Martin, $10; K. Kairis, $5; J. 
Deimont, $2; D. Lekavičia, 
$2; J. Kudis, $2; H. Kairie
nė, $1 ; ir J. Vasiliauskas, $1.

Per V. Smalstienę, iš De
troit, Mich., aplaikėme $53.22. 
Aukavo sekami: LDS 21 Kuo
pa, $10; V. Smalstienė, $10; 
A. Gotautas, $5; P. Smalstis, 
$5; P. Jočionis, $2; S. Tvari- 
jonas, $2. Po $1 : J. V. Ma
linauskas, J. Birštonas, J. Pa- 
liokaitis, Z. Dantienė, M. Ge- 
raltauskienė, J. Brazauskas, J. 
Gugas, P. Janiūnas, J. Lubi- 
kas, M. . Naruševičius, C. Juo
daitis, J. Stakvila, C. Nausėda,
J. Ginaitis, J. Savickas. Smul
kių $4.22.

Per Matthew J. Kasei, iš 
So. Boston, Mass., gavome 
gražią sumą pinigų, $241.00. 
Jis rašo sekamai:

“Siunčiu čekį $241. Aukos 
buvo surinktos rugsėjo 7 d., 
1941. Aukavusių vardai tilpo 
“Laisvėje“ penktadienį, rugsė
jo 19 d. Kitą savaitę tikiuos 
pasiųsti ir antrą čekį. Draugiš
kai, M. J. Kasei.“

Per M. Ragauską, iš Pater
son, N. J. gavome $23.55 au
kų. Suaukavo sekami: Po $5 
R. ir S. Ančiai, ir V. ir M. Bin- 
gilai. Po $1 : S. Ivanauskaitė, 
V. Krimas, D. Sinkauskienė, J. 
Dietkis, J. ir J. Skaudai, S. K., 
R. Sedel, ir M. ir M. Šimė
nai. Po $2: J. ir E. Strimelai 
ir J. ir C. Skarbalai. Po 50c.:
K. Yankus ir F. Trąjnis. J. 
Remeikis 30c, ir M. Ragaus
kas 25c.

Iš Lewiston, Maine, aplai
kėme $11.70. Komitetas Prieš 
Karą ir Fašizmą likvidavosi, 
tai jie aukoja visus savo pini
gus Medikalei Pagalbai Sovie
tų Sąjungai.

Moterų Apšvietos Kliubas, 
iš Brooklyn, N. Y., aukoja iš 
iždo $5 ir narių aukos $5.25, 
viso $10.25. Aukotojų vardai

paskelbti korespondencijoj.
Per M. Klimą, iš Richmond 

Hill, N. Y., aplaikėme $25. 
Aukavo sekami: LDS 13 kuo
pa, $5, ALDLD 185 kuopa 
$10, M. ir A. Klimai, $5; J. 
ir S. Vinikaičiai, $2. Po $1 : J. 
Daugėla, K. Mockus ir Al. 
Klimas.

Kitos aukos: Gicevičių šei
ma, Bedford, Mass., $10; Mrs. 
Statkuvienė, Maspeth, N. Y., 
$5; R. ir S. Aučiai, Paterson, 
N. J., $5;* J. ir S. Stupuriai, 
Portland, Oregon, $5. Per L. 
Gudzin, nuo LDS 18 kuopos, 
Schenectady, N. Y., $14.95. 
Per J. Koblin, nuo ALDLD 
153 kuopos, San Francisco, 
Cal., $25. SLA 199 kuopa, 
Shaft, Pa., $5. Per J. Julius, 
ALDLD 64 kuopa, Moline, 111., 
$10.

Ačiū, draugai, už jūsų gra
žią paramą ir didelį pasidar
bavimą. Jų kovoj prieš fašiz
mą, Sovietams parama yra 
reikalinga dabar. Todėl, dar 
prašome, kad darbuotumėtės 
ir ant toliau. Prisiųskite au
kų, kiek tik išgalite.

Čekius bei money orderius 
rašykite iždininkės, L. Kava
liauskaitės vardu ir siųskite 
Komitetui.

Lietuvių Komitetas Pagalbai 
Sovietų Sąjungai,

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.
Alda Orman, Sekr-ė.

Berne, šveic. — Prane
šama, kad Jugoslavijos par
tizanai (guerilos) užėmė 
miestelį Gružą, nuginklavo 
vokiečius ir sunaikino gele
žinkelio stotį rugp. mėnesį; 
o rugsėjo mėnesį jie užėmė 
ir sunaikino Krajevo gele
žinkelio stotį, didelį Kam- 
kazoro tiltą ir Ibar tiltą, ir 
susprogdino geleži nkelio 
stotis Bliną, Mosanicą, Voi- 
nicą, iltą ties Vidomu’ ir 
centralinę telefonų stotį Za- 
grebę.
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Amerikos Kongresas Už- 
girs Ginklavimą Prekinių 

Laivų prieš Nacius
komisijos užgyrimu.

AMERIKOS ARMIJOS 
GALVA Už SOVIETŲ

RĖMIMĄ
Kalbėdamas kongreso lė

šų komisijoj, generolas G. 
C. marshall, armijos štabo 
galva, kartotinai reikalavo 
siųst Sovietams visos ga
limos pagalbos, “ 
mes 
kia 
va

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Septintas puslapis

likti savo civilinę - politinę pa
reigą. Jie turi užsiregistruoti 
balsavimui. Lai to nepamirš
ta lietuviai piliečiai.

Visai prastas tas pilietis, ku
ris nedalyvauja valdžios rin
kimuose. O negalės dalyvauti 
lapkričio 4 dienos rinkimuo
se, tie, kurie šią savaitę neuž
siregistruos.

Svyruoja Mūšių Linijom 
Ties Oriol

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Kiek toliau į šiaurių va

karus vokiečių tankai ir 
šarvuoti automobiliai, štur
muodami bangų bangomis, 
užėmė Choitynec miestelį, 
po įnirtusių kautynių su 
sovietinėmis jėgomis.

Ties Piesočna Sovietų ka
riuomenė išdaužė vokiečių 
linijas ir pasivarė pirmyn 
iki Bolva upės krantų; ap
supo dalį nacių kariuome
nės.

Vokiečiai prasigrūmė pir
myn nuo Velikije Lūki ir 
bombarduoja vieškelį prie 
Toporec ir Roznaja. Bet 
raudonarmiečiai apsupo na
cių kariuomenę ties Rozna
ja.

Pietinėj Ukrainoj gręsia 
apsupimas sovietinei 
riuomenei netoli Azovo 
ros.

APŠILDYMAS PER 
GRINDIS

Kur patalpose yra ce
mentinės (arba konkryto) 
grindys, tai pigiau ir geriau 
tokias patalpas apšildyt ga
ro vamzdžiais pačiose grin
dyse, negu radi atoriais. 
Vamzdžiai įmūryjami į ce-| 
mentą arti paviršiaus grin
dų. Šitaip apšildant triobė- Lietuviai puikiai pasižymėjo 
sį, mažiau tereikia anglies 1<ov°.ie už Sacco ir VanzettL

Maskva, spalių 9.—Sovietų Žinių Biuras šiandien sakė:
Pereitą naktį spalių 7 mūsų kariuomenė visu frontu ve 

dė mūšius su priešu, ypač įveržtai Viazmos ir Briansko 
linkmėse.

Vienoje fronto dalyje linkui vakarų, mūsų orlaiviai 
sunaikino 15 priešo tankų ir 20 sunkvežimių amunicijos. 
Kitame sektoriuje šioje linkmėje mūsų orlaiviai sunaiki
no 12 priešo tankų ir 24 sunkvežimius pilnus pėstinin
kų kareivių.

Morozovo komanduojama sovietinės kariuomenės gru
pė, veikdama vienoj fronto dalyj linkui šiaurių vakarų, 
vienu žygiu sunaikino apie 400 vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių, 18 tvirtumų, pastatytų iš rąstų ir žemės, 17 kul- 
kasvaidžių, 23 minų mėtytuvus ir vieną didžiąją ka- 
nuolę.

Mūsų orlaivių būrys, veikdamas pietiniai vakarinėje 
fronto kryptyje, staiga užpuolė priešo eilę ir sunaikino 
35 trokus, vežančius vokiečių kareivius, tris šarvuotus 
automobilius, kelias lauko kanuoles ir apie batalioną na
cių pėstininkų. Kita mūsų lėktuvų grupė sunaikino apie 
vieną kuopą vokiečių pėstininkų, keturis tankus ir daug 
motorinių dviračių.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Lėšų komisijos pirminin

kas, kongresmanas Cannon 
pareiškė, kad iš to fondo 
turės būt kuo greičiausiai 
siunčiama parama “mūsų 
talkininkams užsienyj, ku
rie kovoja Mongolijoj, dy
kumų srityse šiaurinėj Af
rikoj, į šiaurius nuo Angli
jos kanalo ir užšalusiuose 
Rusijos Stepuose.”

Kongresinė lėšų komisija 
savo raporte sako: Nors šio,joj 
įiEvouiiv piugiauia neapi- ką, ką -tik pajėgiame, 
ma pagalbos teiktinos Rusi- idant jpalaikyti Rusijos ar- 

’’’ ’ ‘ ‘ 1- miją mūšių lauke agresy
viai besiginančią nuo vokie
čių. Tai didžioji mum pro- Per dvi dienas orlaiviai mūsų Baltijos Jūros laivyno

įnešimo programa “

jai,” bet prezidentas galė
tų, “pagal suteikiaas jam 
teises lease-lend įstatyme,” 
siųst rusam tiek paramos, 
kiek tik jis norėtų, su, tos

J

nes “visi 
turime suprasti, ko- 

baisi, milžiniška ko- 
dabar vedama Rusi- 
ir turėtum dai*yt vis

ką tik pajėgiame,

ga ir nauda mūsų šalies gy
nimui.”

Vokiečiai Vėl Toliaus 
Pasivarė Pirmyn, bet su 

Didžiais Nuostoliais
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

I 

atsarginius kareivius (re
zervistus).

Sovietų pėstininkai veik
dami vien “kišenine artile
rija”—bonkomis gazolino ir 
rankinėmis granatomis — 
sunaikino 300 vokiečių tan
kų ir šarvuotų automobilių 
centraliniame fronte.
VISUOSE KITUOSE

FRONTUOSE LAIMI
SOVIETINĖS JĖGOS

Raudonoji Armija prane
šė apie savo laimėjimus vi
sur kitur, apart centralinio 
fronto.

Pietiniame Ukrainos fron
te ties P. sovietiniai tankai 
su vietinių gyventojų pagal
ba sunaikino 63 vokiečių 
tankus ir 70 motorinių 
sunkvežimių, gabenusių 
priešui kareivius ir amuni
ciją.

Sovietiniai Odesos gynė-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 13 d.; 7:30 v. v., Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. Malonėkite 
lyvauti, nes yra svarbių dalykų 
tarti. (239-241)

da-
ap-

MONTELLO, MASS.
Paskutinis piknikas Liet. Tautiš

kam Parke. įvyks spalių 12, 13 dd. 
Ruošia Liet. Taut. Namo Draugovė. 
Bus ir šokiai. įžanga dykai. — Val
dyba. (239-240)

SOUTH BOSTON, MASS.
Visi žinyčios nariai yra kviečiami 

ateiti į labai svarbų susirinkimų, ku
ris įvyks sekmadienį, October 12 d., 
kaip 11 vai. ryte, savo name. Kiek
vienas narys privalo būti Žinyčios 
rudeniniame susirinkime. Tebūnie 
žinoma nariams, kad kiekvienas na
rys privalo būti šiame susirinkime! 
Tą įsakymą turite pildyti, nes tai 
yra įsakymas Žinyčios Valdybos.

Turiu viltį kaipo Žinyčios Sekreto
rius, kad jūs išpildysite mūsų žiny
čios Valdybos prašymą, ir nereikės 
turėti nesusipratimų su nariąis. Jūs 
žinote savo pareigas, ir malonėkite 
jas pildyti kaip geri ir pastovūs na
riai. Labai ačiū jums iš anksto 
atsilankymą! — Vladas Balčas, 
nyčios Sekretorius. (238-240)

už
Ži-

DETROIT, MICH.
Šiuomi pranešame, kad ALDLD 

188 kp. susirinkimas perkeltas nuo 
penktadienio į sekmadienį, spalių 
12 d., 10 vai. ryto. Pas dd. Latožus. 
Priežastis perkėlimo todėl, kad dau
gelis draugų dirba naktimis ir ne
gali dalyvauti susirinkime. Praneš
kite ir kitiems, taipgi dalyvaukite 
laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, spalių 12 d., 2-rą vai. 
po pietų, 1035 Caniff. Malonėkite vi
si nariai būti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(238-240)

WIKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas Įvyks spa

lių 12 d. Progresyvių Kliubo Svet., 
325 E. Market St., 10 vai. ryto. Na
riai dalyvaukite, bus išduotas rapor
tas iš LDS 10 Apskr. Taipgi reikės 
išrinkti darbininkai LDS 10 Apskr. 
metiniui bankietui. — O. Zdanienė, 
Sėkr. (238-240)

ar žibalo dėl tiek pat šilu
mos. J.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

jai atgriebė nuo rumunų 
dar du kaimus ir sunaikino 
pulką jų ^kariuomenės.

Leningrado apygardoj 
raudonarmiečiai atkariavo 
nuo nacių tvirtovišką E po
ziciją, nutildė nacių artile
riją ir persikėlė per vieną 
upę, stumdami vokiečius

JAPONŲ SPAUDA RAGI
NA VEIKT PRIEŠ JUNG

TINES VALSTIJAS
Tokio. — Japonijos spau

da kaltina Jungtines Valsti
jas, kad jos “jau perdaug 
kišasi” į Azijos reikalus. 
Japonų laikrašiai ragina sa
vo valdžią pradėt veikt 
prieš Ameriką.

Baltimore. Md
Sirgimai ir Mirimai

Serga labai sunkiai draugė 
Meškienė (Mecks). Randasi 
ligoninėj, Maryland General, 
Linden Ave. ir Madison St. 
Labai silpna. Turėjo jai duoti 
kraujo ir dabar guli po dirbti
nu kvėpavimu, 
geros 
čios. 
nėra 
greit 
vena

Labai gaila 
draugės, daug veikian- 

Turi mažą vaikutį, 
vienų metų. Vėlinu, 
pasveiktų. Meškiai 
1709 Kalian St.

dar 
kad 
gy-

Mirė Emilija Bertulienė,' 
6908 Foyt Ave. Paliko 4 sū
nus, 4 dukteris, tris žentus, 
tris marčias ir vieną anūką. 
Nors vaikai ir buvo išauginti, 
bet dar norėjo sulaukt ir anū
kų.

Mirė A. Sirvilas, 1100 Bo- 
jar St. Paliko vieną sūnų ir 
marčią.

Taip. Bertulienė, taip Sirvi
las palaidoti religiškai.

M. Yanonienė.
<?>

a

a
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 ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

MM t

sunaikino 6 vokiečių orlaivius, 20 tankų, tris šarvuo 
tus automobilius, 136 trokus kariuomenės, devynis trokus 
gazolino, 32 kanuoles įvairaus dydžio, 27 kulkasvaidžius 
ir 30 automatiškų priešlėktuvinių šautuvų. Mūsų šiauri
nio laivyno orlaiviai numušė žemyn penkis vokiečių lėk 
tuvus, kurie mėgino užpult karinius mūsų taikinius.

RAUDONARMIEČIAI APLEIDO MIESTĄ ORIOL
Visą dieną spalių 8 mūsų kariuomenė ištisu frontu 

įnirtusiai kovojo.
Ypač dideli mūšiai buvo vedami linkmės^Viazmos ir 

Briansko ir Melitopolio srityje. č.
Po smarkių kautynių, mūsų kariuomenė pasitraukė iš 

Oriol miesto.
Spalių 6 d. per kautynes ore buvo nukirsta žemyn 19 

priešo orlaivių. Mes praradome 12 orlaivių.
10 vokiečių orlaivių buvo nušauta žemyn prisiartini

muose prie Maskvos spal. 7 d. Pagal dar nepilnas skait 
lines , šeši vokiečių orlaiviai buvo numušti žemyn spalių 
8 dieną.

GRIEŽTAI SUMAŽINA
DIRBIMĄ MECHANIŠKŲ

ŠALDYTUVŲ NAMAMS
Washington. — Valdyba 

medžiagų taupymo kari
niams reikalams įsakė 42 
procentais sumažint dirbi
mą mechanišku šaldytuvų 
namams. Kur per pirmes- 
nius 12 mėnesių buvo paga
minama po 309,234 šaldy
tuvai kas mėnuo, tai po šio 
įsakymo leista pagaminti 
tik 175,519 šaldytuvų per 
mėnesį.

Mechaniškų šaldytuvų 
dirbimo sumažinimas kliu
dys 45 tūkstančius darbi
ninkų trisdešimtyje fabri
kų.

General Motors korpora
cijos Frigidaire skyrius 
Day tone, Ohio, sako, jog 
turės paleist apie 3,000 to
kių darbininkų, tai apie 
penktadalį.

Taip sumažindama šaįdy-

tuvų dirbimą, valdžia tikisi 
sutaupyt 175,000 tonų plie
no per metus apsigynimo 
reikalams. Be to, bus ne
mažai sutaupyta aliumino, 
nikelio, vario, chromo, mi- 
singio, cinos, cinko, gumos 
ir maikos (sliudos).

Anglų Ministėris šaukiasi 
Greitesnės ir Didesnės 
Pagalbos iš Amerikos

London. — Anglijos vi 
daus reikalų ministeris 
Herb. Morrison.„aįsišaukė į 
Ameriką, kad pagreitintų ir 
padidintų ginklų pagalbą ne 
tik Anglijai, bet ir Sovie
tam. Sako, tik pilniausia 
Amerikos parama užtikrin
tų pergalę prieš Hitlerį.

ka-
Jū-

Jie labai daug darbavosi už 
išlaisvinimą Tom Mooney ir 
Warren Billings. Jie nesigailė
jo energijos kovoje už Scotts
boro jaunuolius.

O dabar kalėjime sėdi Earl 
Browder. Visiems aišku, jog 
jis persekiojamas už jo poli
tinę veiklą. Lietuvių pareiga 
dalyvauti ir šioje kampanijo
je už išlaisvinimą Browderio.

Ir organizacijos ir pavie
niai piliečiai turėtų pasiųsti 
prezidentui Rooseveltui prašy
mą, kad jis atidarytų kalėji-

GARSAI IR BAKTERIJOS

Tam tikri aukšti garsai 
užmuša bent kai kurių ligų 
bakterijas; jie nužudo ir to
kias bakterijas, kurios nai
kina — ėda kitas bakterijas, 
kaip įrodo tyrimai, padaryti 
Californijos U n i versiteto 
profesorių K r uegerio ir 
Scribnerio.

Washington.—Wm. Knu
dsen, karinės gamybos di
rektorius, ragina fabrikus 
mašininių įrankių dirbt 7 
dienas per savaitę.

50c

$1.60

35c'

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru .....................................
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais....

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršafe .................. ...$1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .............................................$1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ................................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ...............  ...............

Lengvas būdas išmokt angliškai 
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

Trajenkės, stambios, pakelis ....
arba 3 pakeliai už ................

i M. Žukaitės,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y
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DIENRAŠČIO

“LAISVES”
METINIS

KONCERTAS
_ v ,v . . . i .Prašome is anksto įsigyti 

įžangos bilietus ir būti 
šiame koncerte.

Sekmadienį

Lapkričio

November
1941

Bus toje pačioje salėje, 
kur visada:

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

B
B
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Arba ve “Tėvynės” džiaugs
mas (liepos 11 d.) : “vokiečių 
kariška vyriausybė, glaudžiam 
kontakte . su laikinąja Lietu
vos vyriausybe, intensyviai or
ganizuoja ir tvarko krašto gy
venimą.”

Ir dar vėl: “Dabar vėl Lie- mo duris ir išleistų Browderį. 
tuvos Himnas skamba per ra-1 
dio ir visoje Lietuvoje.”

Lai kiekvienas sprendžia, 
ką bendro turi šita naciška 
“Tėvynės” propaganda su lo- 
jališkumu Amerikos vyriausy
bei ir Amerikos principams.

New Yorko piliečiai turi at-

Le VANDA

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ....._ 60c
Dusulio arbata .............  60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų Žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

25c 
60c 

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams:* bankietams, vestuvėms 
ir parems

THt BAKUS*

NOTARY
PUBLIC

Varpo 
keptuvč 

yra 
unijinė

Telephone
STagg 2-5043

į fe

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

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

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

'BEU. BAKING COR?*

AUNION LABU

I

MATTHEW P. BALLAS
- ! (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
™ 9

i įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND S BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas )f

i

i

O

O

§
i

i&

I &
i:,

Ii

aia■J*

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

3I8O5I!

1

i

i
B

$u16 
B B K

I

ROBERT LIPTON
JEWELER

| 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpe Graham ir Manhattan Aves.

| Stokite j mūsą Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
$ palaikys jums jūsą pasirinktus daiktus iki Kalėdą.

irfvwniwi utit iriSTP

s

VERI-THIN* FOSTER- 
15 pink or yellow 
gold filled cote, Guildite 
bo<k.................... $33.75

VERI-THIN* DORCAS 
!—15 i«w«li, pink gold 
flll»d cos*, Guildlt# back 

.... .. .............$33.75

• bfG. >1. S. PAT. OFF. PATENTS PENDING

7



Aštuntas puslapis
£U_

Penktadienis, Spalių. j

NewWko^^^Zinloi Bankietas už Savaitės Pergalės Motorkada Visiems Piliečiams

“Neturtas - Ne Yda” Komedi- 
j on Įpinta Za vingy Dainy

“Didžioji Pradžia” 
Irving Teatre

Lindberghas Seka
Berlyno Liniją

Jubilėjinis bankietas, ruo
šiamas lietuvių moterų laik
raščio Moterų Balso 25 metų 
sukakčiai paminėti, įvyks sek
madienį, spalių 19-tą, L. Am. 
Piliečių Kliubo salėj, 280 Un
ion Avė., Brooklyne.

Bankiete bus graži dainų, o

Jau pati žinia, jog veikalą 
stato scenon Aido Choras, pa
sako, kad jame bus ir dainų. 
Teisybę pasakius, matydami 
aidinčius kas mielas penkta
dienio vakarėlis, o pastaruoju 
laiku ir šventadieniais einant 
į pamokas, jauste nujautėme, 
jog iš to išeis kas nors gra
žaus. Bet kas? štai dalis se
kretų :

Devyniose dainose girdėsi
me visą chorą, trylika dainuo
ja merginos ir vyrai solistai, 
ir netoli kita tiek dainuos vy
rų, merginų ir mišrių balsų 
duetai, tercetai, kvartetai ir 
didesnės grupės vaidylų. Išsto
ja ir orkestras.

Tos dainos įvairiuoja tarp 
linksmų “tra, la, lia,” tarp 
mylimosios išsiilgusios bernu
žėlio serenadų, tarp pražudo- 
mos mergelės raudų, ir tarp 
džiaugsmingo pergalės himno.

ALDONA ŽILINSKAITĖ 
Aido Choro Mokytoja’

sunkiaj-uįįrbo ištisais vakarų 
vakarais per visą vasarą, kad 
juos pąyuošti ko gražiausiam 
išpildymui dainų. O penkta
dienį su visu choru ir jo rūpes
čiais. Suharmonizuota, išmo
kinta, tai, žiūrėk, vakariniai 
darbai, choristų atostogos, 
karinė tarnyba, jaunų moterų 
šeimos pareigos ir vėl kurį 
nors choristą ištraukė. Dapil- 
dyk naujais dainininkais, išla
vink, harmonizuok. Nelengva. 
Kartais išsisėmus ^pajėgoms 
net gaili ašara nurieda veidu. 
Tačiau už sekundos kitos ji 
vėl paskendo muzikoje, vėl 
įsakmiai kartojasi direkcija ir 
aidi dainos.

Dainos reikalingos lietuvių 
kultūrai kelti. Mes privalome 
jas atlikti kas kart gražiau, 
artistiškiau, — sako Aldona. 
Aido Choras visada išlaiko tą 
savo mylimos mokytojos troš
kimą. Aidiečiai irgi neskait- 
liuoja minučių, kada reikia 
pasiruošti išstojimams.

Dainų šiam veikalui sumo- 
kinta nepaprastai puikių ir 
sunkių išpildymo atžvilgiu. N. 
N. “Kalinka,” Shuberto “Se
renada,” Verdi’o “Pakelkime 
Taurę” — tik kelios iš dauge
lio. Yra daug liaudies dainų, 
liūdnų ir linksmų — Aleksio, 
Šimkaus, Danajevskio, P. B., 

: Petrausko, Tallat - Kelpšos, 
Gruber, Strauso, žurono, Ka- 
čanausko, Kavalio, Audrano ir 
Flotovo kompozicijų.

Dainas, pritaikant veikalo 
dvasiai, parinko Jonas Valen
tis.

VERA MARETSKAJA ' 
žvaigždė judyje '‘Didžioji * 

Pradžia”

Sovietinių filmų triumfas 
“Didžioji Pradžia” pradeda
ma rodyt spalių 10-tą ir tęsis 
per visą savaitę Irving Teatre, 
Irving Place ir 15th St., New 
Yorke.

Tai yra įspūdinga drama, 
išmarginta komiškais momen
tais. Paskilbusioji artistė Ve
ra Maretskaja neužmirštinai 
gražiai atvaizduoja naujos So
vietų moters gyvenimą asme
nyje paprastos, užguitos kai
mietės, turinčios savyje stip
rų troškimą pagerinti savo ir 
kitų sau lygių darbo ir skur
do žrbonių gyvenimą kovojant 
prieš visokią neteisybę. Savo 
siekyje ji susiduria su devy
niomis galybėmis sunkių kas-

Tos nepaprastos grožės 
mums paruošime neapsakomai 
daug nusipelnė visas Aido 
Choras ir ypatingai jo darbšti 
ir gabi mokytoja Aldona’ Ži
linskaitė.

Nepraeis kelios dienos, kad 
toji jaunutė, liekna mergaitė 
tiesiai iš darbo raštinėj, nei 
namie nebuvus, neskubėtų 
“Laisvės” ar Piliečių Kliubo 
salėsna. Tai su vienu, tai su 
kitu solistu ar su grupėmis ji

Kaip minėjau,* čia tik dalis 
sekretų. Kad viską išgirsti ir 
pamatyti, atsilankykite šį sek
madienį, spalių 12-tą, 3 vai. 
po pietų, Labor Lyceum salėn, 
949 Willoughby Ave., Brook
lyne. Patartina įsigyti bilie
tus iš anksto, kad galėtumėt 
pasirinkti sau geriausią vietą. 
Bilietų kainos rezervuotoms 
sėdynėms po $1 ir po 75c. Ne
rezervuotoms 50c.

Po vaidinimo bus šokiai.

Atidarė Rodeo Lietuvių Siuvėjų Balius

K ai bedamas II ar ward Kliu- 
bui, 29 W. 44th St., Adolf A. 
Berle, Jr., valstybės sekreto
riaus padėjėjas, pareiškė, jog 
Lindberghas “seka lygiai ta 
linija, kuri nustatyta nacių 
propagandistams vartoti Ame
rikoje.”

Berle sakė, jog Valstybės 
Departmentas neseniai sužino
jo tūlas nacių instrukcijas, iš
siuntinėtas nacių agentams už> 
rubežiuose. Tarpe tų, jisai sa-j 
k'o, buvp „įsakymas, “sukelti, 
riksmą, būk prezidentas Roo- 
seveltas sibkiąsis tdpti dikta
toriumi.”

Orlaivių Pratimai
Jeigu jūsų apylinkėje maty

sis perdaug orlaivių ir padan
ges raižys galingi žibintai, ne
nusigąskite. Tai nebus naciai, 
bet savieji sakalai pratimuo
se — oro karo manevruose, 
pasiruošiant kovoti, jeigu iš- 
tikro tų bestijų nacių orlai
viai drįstų savo kruvinus sna
pus čia rodyti.

Pratimai bus vykdomi pla
čiu plotu, šiauriuose prade
dant Bostonu .ir į pietus net 
iki Norfolk.

Pratimuose dalyvaus 25’0 
mūšio orlaivių, keli skvadro- 
nai bomberių ir penki būriai 
priešorlaivinės artilerijos, pa
dedami bent 40,000 civilių 
liuosnorių. Pratimai prasidėjo

dieninių problemų, kurias su . spalių 9-tą ir tęsis per savai
pagalba Sovietų valdžios ji 
nugali ir pati darbe auga.

Kada ji, sunkiai dirbdama 
ir gabiai vadovaudama įkur
dina ir išaukli gražų kolcho
zą, ir pati tampai stachano- 
vietė karvių melžėja, ja?'pa
siūloma kandidatūrą į* Aukš--

tę.

John 
amžiaus,

MIRĖ
Mykolyszyn,

357 So.
10 m. 

5th St., 
Brooklyne,,. mirė antradienį, 
spalių 7 d. Laidotuvės įvyks 
spalių 11 d. šyA Trąicės kapi- 

čiausįjį Sovietą. Ji nustebus ir. ngse. Kūnas , pašarvotas na- 
nusiminus sako: “Ko daugiau mu0SGj p0 virš minėtu antra- 
jie iš manęs bepanorės? Argi Laidotuvių pareigom rū
tai mano galvai tokius klausi- pinasi graborius J. Garšva.

taip pat ir trumpų sveikinimų 
programa. Bet apie tai kitą 
kartą, šiuo atveju primename, 
jog bankietui bilietus- įsigyti 
laikas dabar. Gerai “turkių” 
vakarienei, su gražia dainų 
programa ir šokiais, bilietas 
t‘ik $1.50.

Bilietą . Platintojoms
Prašome visomis išgalėmis 

pasidarbuoti šiomis paskutinė
mis •dienomis, kad kiekvienas 
moterų organizacijos draugas 
ir rfifnėjas. galėtų būti su mu
mis mūs jubilėjaus minėjime.

Komisija.

šį pirmadienį, spalių 13-tą, 
williamsburgiečių jauni mas 
(Youth Council) rengia mo
torkada — važinėjimą auto
mašinomis po gatves tikslu su
interesuoti susiędijos gyvento
jus teikimu paramos kariau
jantiems prieš fašizmą. Jų ma
šinos bus apdekoruotos obal- 
siais ir pakelėse skleis, lape
lius, literatūrą.

Jaunimas prašo visus turin
čius mašinas ir galinčius tame 
patarnauti pribūti su mašino
mis. Neturintieji mašinų kvie
čiami taipgi ateiti, nes kol bus 
vietų mašinose nei vienas no
rinčių dalyvauti motorkadoj 
nebus paliktas.

Susirinks lygiai 7 vai. vaka
ro prie kampo Roebling St. 
ir Lee Avė. (netoli nuo Wil- 
•liamsbuy'g Bridge Plaza), 
Brooklyne.

Šią savaitę kiekvienas pilie
tis privalo užsiregistruoti bal
savimams lapkričio 4-tą. Nesi- 
registravę negalės balsuoti.

Valandos nuo 5 iki 10:30 
vakaro kasdien, o paskutinę 
dieną, šeštadienį, nuo 7 ryto 
iki 10:30 vakaro.

Childs Derybos Nutrūko
Per keletą dienų nusitęsu

sios derybos tarp Childs R'es- 
tauranų firmos ir unijos virši
ninkų nutrūko pereitą antra
dienį. Tuojau buvo sušauktas 
darbininkų mitingas. Unijos 
viršininkams raportavus, jog 
firmos atstovai nesukalbami, 
neparodo noro susitarti dar
bininkams priimtinomis sąly
gomis, 2,200 dalyvavusių dar
bininkų didele didžiuma balsų 
įgaliavo derybų komitetą skel
bti streiką.

Skūpejęs Valgiui 
Skūpęsjęs Valgiui

Mrs. Louise Emmer, 1042 
DeKalb Ave., apsiskundė teis
mui,. kad jos vyras, uždirbąs

Auto Vairuotojams
Auto vairuotojai, kurių lei

dimai išsibaigę, įspėjami išsi
imti naujus dabar, kadangi iš
buvusieji metus be leidimo tu
ri iš naujo pereiti egzaminus, 
kaip ir naujieji. Primena, kad 
leidimams gauti taisyklės da
bar daug griežtesnės, negu se
niau. Apart vikraus pasirody
mo ant kelio, reikia žinoti at
sakymus į šimtą klausimų, lie
čiančių vairavimo ir važiuotės 
taisykles. Vienu kartu klausia 
tik penkių iš to šimto, bet ne
gi žinosi, kurio paklaus, turi 
visus žinoti. Pagaliau ir nau
dinga žinoti, nes jie įvesti pa
čių vairuotojų ir abelnai vi
suomenės saugumui.

Nauji ir seni pirmiau nie
kad nebalsavę naturalią>oti 
piliečiai privalo gauti raštin
gumo liūdymą.

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

kCopyright 1941-The Borden Company '

šešioliktas metinis rodeo 
atsidarė Madison Square Gar- 
dene pereitą,trečiadienį su pa
radu iš Gardeno į Miesto Sa
lę, kur jų laukė majoras La
Guardia. Rodeo tęsis 19 die
nų.

Žaksėjimą Sustabdė 
Per Operaciją

Gal retam kuriam nepasitai
kė būti užkluptu žaksėjimo. 
Paprastai jis savo auką aplei
džia nevarytas, tad nelaiko
mas nei liga. O pasitaiko štai 
kokių dalykų su žaksėjimu :

Anna Mayer, 18 m., gyve
nanti su tėvais 122-67 134th 
St., So. Ozone Park, pradėjusi 
žaksėti nebegalėjo sustoti. Iš 
kaito viskas atrodė paprasta, 
bet praėjo valanda, kita, o vis 
galo nėra, šeima susirūpino, 
pakviesta gydytojas, bet ir 
tas negali sustabdyti, šaukta 
kitas, trečias, virš desėtko gy
dytojų, ir vis tas pats.

Iš karto ji žaksėdavo po 15- 
20 kartų per minutę, bet to
liau patankėjo iki 60 kartų 
per minutę. Pasekmė buvo ta, 
kad negalėjo nieko valgyti, 
nes negalima spėti praryti. 
Prisiėjo gyvastį palaikyti į 
kraują leidžiamais prepara
tais. žaksėdama per 42 die
nas, nuo 110 svarų mergina 
nupuolė iki 67 svarų. Paga
liau Queens ligoninės vyriau- 
sis operacijų daktaras Lester 
Samuels padarė operaciją ir 
mergina nustojo žaksėjus. Ji 
pasveiksianti. Sakoma, opera
cija esanti nesunki, bet rizi
kinga.

Lietuvių Kriaučių Skyrius 
54, ACW of America, rengia 
puikų pasilinksminimą-balių, 
kuris įvyks spalių 18, Grand 
Paradise svetainėje, kampas 
Grand ir Havemeyer Streets, 
Brooklyn, N. Y. Prasidės 7 
valandą vakare, įžanga tik 
25 centai ypatai. Kiek yra 
žinoma, kad dirbtuvių čerma- 
nai gerai platina iš kalno ti- 
kietus, kas rodo — bus daug 
žmonių šiame pasilinksmini
me. Todėl kviečiame visus 
lietuvius Didžiojo New Yorko 
ir apylinkių dalyvauti, kur 
bus proga pasimatyti su 
savo draugais ir pažįstamais ir 
turėti gerą laiką. Tad nepa
mirškite spalių 18-tos.

Kviečia Baliaus Komitetas.

RANDAVO! IMA!
• Pasirandavoja 3 kambariai, priva

tinė vana, naujas pečius, garu šildo
ma. Renda $17. Adresas: 212 Moore 
St., Brooklyn, N. Y.

mus rišti?” Jai išaiškinama, 
kad tokios galvos, kurios vals
tybei kolchozus ir reikmenis 
kuria, yra labai reikalingos 
valstybei valdyti. Ji išrenka
ma į Aukščiausįjį Sovietą.

Toj pat programoj rodoma 
francūzų filmą “šešėlių Por
tas” su Jean Gabin vyriausioj 
rolėj, taipgi “Carmen Ama
ya.” ' !

Pereitais metais 10 miesto 
i 

gaisragesių neteko gyvasties 
einant pareigas.

R

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7A79

»
(J

Vį

Joseph Zeidat, Sav.
I 411 Grand St., Brooklyn
B

po $55 per savaitę ir turįs per 
$25,000 taupmenų, skūpaująs 
ant pragyvenimo. Jis iš sy
kio duodavęs po $12 maisto ir 
namų užlaikymo reikalams, 
paskui tą numažinęs iki $8. 
O kada ji susirgus reumatiz
mu ir gydytojas pataręs kraus
tytis iš Brighton Beach apy
linkės į sausesnę, jis visai ne
paisęs. Teisėjas įsakė vyrui 
mokėti jai po $25 per savaitę 
užlaikymui iki teismo ir $150 
advokato lėšoms.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DAJŠTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

4

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalinga apysenė moteris, prižiū
rėti du vaikus nuo 1 vai. dieną iki 
6 v. v. Dėl daugiau informacijų ga
lima matytis asmeniškai nuo 12 vai. 
dieną iki 6 v. v. Kreipkitės pas: 
Mrs. A. Augulis, 380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N.. Y. (238-243)

PARDAVIMAI-
Parsiduoda ar mainais kampinis 

mūrinis namas. Mainais turi būt 
New Yorko ar Brooklyno pakrašty, 
je. Dabar biznis name yra. Norintie
ji daugiau informacijų sužinoti, pra
šome kreiptis po antrašu: 256 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. (238-240)

CHARLES’;
UP-TO-DATE

BARBER SHOP' 
K. Degutis^ Saviniiįkas- J 

Prielankus Patarnavimas į 5 j 

306 Union Avenue H 
Tarp Ten Eyck ir Matijer Sts.

BROOKLYN, N; Y. ' •
gerai patyrę barberiai i

Parsiduoda saldainių krautuvė su 
visais įtaisymais. Tinkama ir dėl len
gvų valgių pataisymų. Dėl daugiau 
infonriacijų kreipkitės po antrašu: 
472 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Ev. 4-8129. (237-242)

B

t--------——-----------:  -~

F. W/Shalins;
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laldotuvet

$150 i 1 ’V
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-44§9”

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

■ IŠ senų padarau
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
padarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

LIETU VISKAS i

UŽEIGA
Rlieingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
$ n

a

a

3

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

1
409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

s

MATEUŠAS SIMONA MCI! S
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

pažibti

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausiu bra^ 
vorų alus ir filius. 

t . Kada būsite Brook-

Kiekvieną su batą 
karšta

Į Atskiras kambarys, 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai. .

vakarienė.

su mote- 
Nedėliomis

Brooklyn, N. Y.
Tel Evergreen 4-9508

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

Puikūs lietuviško 
Namų darbo Idlbasal 

ir kepta paršiena

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “laisvės” Name — Brooklyn 
GERIAUSIOS:

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Euruplško
ir Amerikoniško b

Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Gaspadorlškal nuvirti 
Kopūstai Ir Barščiai
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
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. JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
---------------r_s-------------------------L-------- -----------------------------------------

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą




