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vil-
kunigaikštis Konoye.

rėmimą Sovietų Su

sakyti,

13,155 
pasisa-

Japonijos laivyno, ku- 
ragina ruoštis karui

Pagaliau 32 tūkstančiai len
kų karių traukia į karo frontą 
prieš Hitlerį. Tai pirmas bū
rys didžiulės lenkų armijos, 
kuri Sovietų Sąjungoje ruošia
ma ir ginkluojama.

Džiugu, kad visa lenkų tau
ta suvienyta prieš hitlerizmą. 
Net ir katalikiškoji lenkų sro
vė, net daugybė lenkų katali
kų kunigų, didžiausiu nupšir- 
dumu remia Sovietų Sąjungą 
prieš hitlerinę Vokietiją.

Šiandien nebėra nei vienos 
rimtos lenkų grupės, kuri dar 
tikėtųsi savo tautai laimės iš 
Hitlerio rankų. Hitleris yra 
tautų žudytojas. Tą pamatė 
lenkai, tą pamatė kiekviena 
tauta, ant kurios tik spėjo na
ciai uždėti savo koją.

Ar ne laikas lietuviams šitą 
tiesą pamatyti? Gaila, jog 
mūsų katalikų srovės vadovy
bė taip aklai talkininkauja na
ciams. Tos srovės spauda jau 
seniai paversta nacių propa
gandos organais.

O visgi atsirado net 967 ka
talikų kunigai, kurie supranta 
šio karo pobūdį ir pasisakė už 
pilniausį 
jungos.

Tokį 
Catholic
for Peace. Komitetas Yako iš
siuntinėjęs 34,616 kunigų už
klausimą tuo reikalu. Iš jų at
sakymus davė tiktai 
kunigų. Kiti nenorėjo 
kyti.

Vadinas, negalima
jog visa katalikų dvasiškija 
Amerikoje yra prohitleriška ir 
nori, kad Hitleris šį karą lai
mėtų.

KRISLAI
Lenkai Karo Fronte. 
967 Katalikų Kunigai.
Istorija Apie Vieną Gene

rolą.
Anglų Atstovai Maskvoje.
Šiemet Gali Laimėti.

Rašo A. BIMBA

pranešimą padarė
Laymen’s .Committee
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“Kiekvieną karinį orlaivį, 
kurį mes tik turime, siųskime 
į Maskvą,“ pareiškė generolas 
William Banks.

Šio generolo istorija labai 
įdomi. Jis jau yra 96 metų 
amžiaus. Jis buvo generolu 
Amerikos Civiliam kare. Buvo 
pietinių valstijų armijos vir- 

. šyla. Viename mūšyje pateko 
į šiaurinės armijos nelaisvę.

Karui pasibaigus, sugrįžęs 
namo, susipyko su vienu “jan
ke“ dėl merginos ir drožė 
jam gelžgaliu. Manė, kad už
mušė ir per pusę šimtmečio 
gyveno po kita pavarde. Ne
seniai netikėtai sužinojo, kad 
jo tas žmogus nebuvo užmuš
tas.

Gen. Banks mano, kad A- 
merikos išsigelbėjimas glūdi 
Sovietų Sąjungos laimėjime.

Nors žmogus labai senas, 
bet, matyt, tebeprotauja labai 
logiškai.

Anglijos darbo unijų dele
gacija pribuvo Maskvon. Tai 
be galo reikšmingas dalykas. 
Anglijos darbininkai nori eiti 
daug toliau, negu Churchillio 
valdžia. Jie reikalauja atida
rymo vakaru fronto prieš Vo
kietiją. Jie nusitarė laikyti su 
Sovietų darbo unijomis pasto
vius pasitarimus ir ryšius.

Tarptautinis darbininkų so
lidarumas sužydės, kaipo sėk
mė Šio baisaus karo eigos.

Labai teisingai William Z. 
Fosteris ragina ir-Amerikos 
darbo unijas tuojau susieiti su 
Sovietų unijomis į panašų kon
taktą. Fašizmas nieko kito ne
bijo taip, kaip darbininkų 
tarptautinės veiklos, jį

Nelaimė pasaulio darbinin
kų buvo tame, kad per dvide
šimts su viršum metų didysis 
organizuotas darbininkų judė
jimas Anglijoj, Amerikoje, 
Francijoj ir kitose demokrati
nėse šalyse nenorėjo jokių 
santykių su Sovietų darbinin
kais.

Kaip tik šitas nesusitarimas 
buvo vanduo ant fašizmo ma
lūno. '

Brooklyno komunistai tikisi
v:.-
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Vokiečiai Pralaužę
Liniją, bet Sovietai

Tikisi Atsilaikyt
Maskva, spal. 16. — Na

ciai pralaužė Sovietų apsi
gynimo liniją į vakarus nuo 
Maskvos ir pasiekė punktą 
50 mylių nuo miesto. Mask
vai gręsia rimtas pavojus.

Raudonoji Armija įnirtu
siai priešinasi. Šėlsta bai
siausios žudynės. Mūšių 
laukas nuklotas tūkstan
čiais ant tūkstančių vokie
čių lavonų ir užverstas 
griuvėsiais sudaužytų tan
kų, šarvuotų automobilių ir

Sakoma, kad Sovietai 
Iškraustą Savo Ka
riuomenę iš Odesos
Berne, Šveic., spal. 16. — 

Pranešama, kad vokiečiai ir 
rumunai pralaužę Sovietų 
Odesos frontą, ir sakoma, 
kad Sovietai jau iškraustą 
laivais savo kariuomenę iš 
Odesos, prieplaukos miesto 
prie Juodosios Jūros.

JAPONŲ ATSTOVYBĖ 
APLEIDŽIA MASKVĄ
Tokio, spal. 16. — Japo

nijos ambasadorius su savo 
štabu kraustosi iš Maskvos.

AMERIKOS DELEGACIJA 
GRĮŽTA Iš MASKVOS
London, spal. 16. — Iš 

Maskvos išskrido atgal į 
Ameriką nariai amerikinės 
pasiuntinybės, kurie daly
vavo išvien su Anglijos pa
siuntiniais pasitarimuose su 
Stalinu ir kitais Sovietų vy
riausybės nariais. Jie tarė
si apie reikiamą Sovietams 
ginklų pagalbą prieš Hitle
rį.

FAŠISTŲ TERORAS
BERLIN. — Nuo karo 

pradžios prieš Sovietus, iki 
šiol, naciai nužudė 1,632 sa
vo priešininkus Franci joj, 
čechijoj ir kituose jų užim
tuose kraštuose. Vien tiktai 
cechų jie sušaudė bei pako
rė tris šimtus.

ANKARA, Turkija. — 
Naciai jau nužudė 340,000 
priešingų jiem žmonių vien 
Jugoslavijoj.

DIDVYRIUS JIE VADINA 
“BANDITAIS”

_________ I

Berlin. — Naciu žinių 
agentūra grąsina, kad vo
kiečiai elgsis kaip su “ban
ditais” su tais suimamais 
ginkluotais civiliais žmonė
mis, kurie gins Maskvą.

šiemet išrinkti savo atstovą į 
New Yorko miesto tarybą. 
Prospektai labai geri. Jų kan
didatu yra Peter V. Cacchio- 
ne, kuris jau 1937 metais ne
buvo išrinktas tik 246 balsais. 

kanuolių. Bet naciai vis 
tiek briaujasi pirmyn.

Sovietai nenustoja, 
ties; tikisi bendrai su An
glija ir Jungtinėmis Valsti
jomis, galų gale, laimėti ka
rą.

Sovietų vyriausybė sako’, 
nors vokiečiai užėmė kai 
kurias pramonės sritis, bet 
šalis dar turi milžiniškų 
pramonės jėgų kitose srity
se ir didžią daugybę tinka
mų karui vyrų.

UŽGIRIA PREKYBOS 
LAIVŲ GINKLAVIMĄ 

PRIEŠ NACIUS
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmo komisija kari
niais reikalais užgyrė suma
nymą ginkluoti prekinius 
Amerikos laivus, kurie ga
bena reikmenis šalims kovo
jančioms prieš fašistų vals
tybes. Komisija skyrė tik 
vieną dieną šiam klausimui 
svarstyt kongreso atstovų 
rūme. Tos komisijos pirmi
ninkas Bloom pranašauja, 
kad sumanymas bus priim
tas ne vėliau kaip šį penk
tadienį.

Amerikos laivyno minis- 
teris Knox pranešė, kad tu
ri gana kanuolių ginkluot 
prekinius šios šalies laivus. 
Jiems bus duota ir karinių 
jūreivių, išlavintų šaudyt iš 
kanuolių.

D. FEDERACIJA UŽ PIL
NĄ PARAMA ANGLIJAI. 
SOVIETAM IR CH1N1JAI
SEATTLE, Wash. — A- 

merikos Darbo Federacijos 
suvažiavimas vienbalsiai už- 
gyrė “pilniausią Amerikos 
paramą Anglijai, Sovietų 
Sąjungai ir Chinijai” prieš 
užpuolikus, fašistinius kraš
tus.

Suvažiavimas vėl išrinko 
Wm., Greeną Federacijos 
pirmininku ir George Mea
ny sekretorium - iždininku. 
Nubalsavo nerinkt į virši
ninkystės vietas raketie- 
rius, kaip kad Browne ir ki
ti panašūs.

Sovietų Nuostoliai Dideli, 
0 Naciu — Milžiniški

Maskva. “Pravda” ra
šo, kad Sovietų nuostoliai 
Maskvos fronte dideli, bet 
vokiečių nuostoliai milžiniš
ki. Šaukia visus maskvie
čius su ginklu rankoje gint 
kiekvieną pėdą Maskvos, 
jeigu naciai pasiektų ją.

-Anglų subma-

Washington. — Fašistam 
pataikaujantieji republiko- 
nai kongresmanai H. Fish 
ir Tinkham siūlė Anglijai 
prašytis taikos su Hitleriu.

London.
rinai nuskandino tris italtį 
laivus Viduržemio Jūroj.

Japonijos Laivynas 
Esąs Gatavas Karui 

Prieš Ameriką
PASITRAUKĖ JAPONŲ MINISTERIŲ GALVA

TOKIO, Japonija, spal. 16.
— Pasitraukė iš vietos ja
ponų ministeris pirminin
kas
Jis, esą, nesutinkąs su va
dais
rie
prieš Jungtines Valstijas.

Japonų laikraščiai užsi- 
puldinėja tuos politikus, ku
rie norėtų susitaikyt su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Japonijos karo laivyno 
oficialiai atstovai pareiškė, 
kad jų laivynas esąs pilnai 
prirengtas, ir jam “niežtį 
pirštai” pradėt veiksmus

prieš Ameriką (supranta
ma, ir prieš Sovietų Sibirą).

Pranešama, kad esąs at
šauktas Japonijos ambasa
dorius iš Maskvos.

Kapitonas Hideo Hiraide, 
japonų karo laivyno atsto
vas, užreiškė, kad Amerikos 
santikiai su Japonija “prili
pą liepto galą.”

Jis teigia, kad vokiečiai 
užimsią Maskvą ir kad A- 
merikos laivynas nėra pri
ruoštas veikt dviejuose van
denynuose — Pacifike prieš 
Japoniją ir Atlante prieš 
vokiecius-italus.

"laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN
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P. Bokasy Waterbury . .
ALDLD 136 Kuopa, Kearny-Harrison 
Geo. Kuraitis, Brooklyn ....................
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J. Grybas, Norwood ...................... ,.
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A. P. Dambrauskas, Haverhill .............................
A. Valinčius, Pittston ....... . ...............................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, Lawrence.......
P. Šlekaitis, Scranton ...........................................
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J. Venskevčius, Cambridge....................................
J. Burba, So. Boston ............................. ..............

IŠSIVYSTO VAJININKŲ ENTUZIAZMAS
K. Žukauskienė, iš Newark, N. J. antradienį lankėsi 

“Laisvės” Administracijoj ir atvežė didelį pluoštą at
naujintų prenumeratų ir du nauju skaitytoju. Ji pralenkė 
vyrus vajininkus ir dabar yra pirmoj vietoj. Nors ją 
kankina bloga sveikata, bet drg. Žukauskienė pasiryžusi 
laikytis pirmoj vietoj.

K. čiurlys, Bayonne, N. J., darbuojasi gerai. Dabar 
jau antras vajaus lentelėje. Šią savaitę tikimės daugiau 
sulaukti nuo jo.

J. Ramanauskas, senelis mūsų veteranas iš Minersville, 
Pa., pralenkė pustuzinį vajininkų! Jis norėtų pamatyti 
jaunesnius vajininkus jį pralenkiant! — Nemano, kad 
jie galės taip lengvai padaryti, nes jis stengsis laikytis 
laimėtojų skyriuje.

S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., taipogi į aukštį gerai 
pašoko. Jis sako: “Menininkai ir gali gerai pasirodyti 
vajuje — palaukite!”

Šiomis dienomis prisidėjo naujas kontestantas, C. Shal
tis iš Freehold, N. J. Jo pradžia neblogą. Lauksime dau
giau ! i ‘ “L.” Adm.

Fašistiniai Kongresmanai 
Perša Hitlerio Taiką

LENKAI JAU KARIAUJA 
PRIEŠ NACIUS

WASHINGTON. — Pra
nešama, kad dvi lenkų divi
zijos Sovietų Sąjungoj jau 
kariauja fronte prieš na
cius.

Maskva, spal. 16. — So
vietai atmušė nacių atakas 

ORAS. —- Šį penktadienį ' Leningrado fronte ir paėmė 
. daug jų į nelaisvę.būsią šilčiau.

■■ ■

Naciai Užėmę Kalini 
ną; Pagrobę Daug 

Sovietų Pabūklų
Berlin, spal. 16. — Naciai >gę naikint apsuptą sovieti- 

skelbįa, kad jie užėmę Kali- nę kariuomenę ties Viazma, 
niną ir dabar iš to šono esą bet nacių žinių agentūra 
arčiau negu 100 mylių nuo'DNB sako, jog “raudonar- 
Maskvos. Jie užėmę Kalu- miečiai toj srityj, suglaus- 
gą, prasigrūmę per Tūlą ir j tomis eilėmis, po penkioli- 
žygiuoją pirmyn iš tų pu
sių linkui Maskvos.

Anot vokiečių pranešimų, 
jie vieškelyje nuo Viazmos 
esą jau tik už 50 iki 60 my
lių į vakarus nuo Maskvos.

Nors vokiečių komanda 
tvirtino, kad jie jau užbai-

KOKIA HITLERIO 
"NAUJOJI TVARKA” 

LIETUVOJE
New York. — čia gauto

mis spaudos žiniomis, na
ciai Lietuvoje'per prievartą 
suardė ir išsklaidė organi
zaciją lietuviškų fašistų 
“aktyvistų,” arba vadinamų 
“kovotojų už laisvę.”

Patys naciai buvo įkūrę 
tą organizaciją per kelis sa
vo parinktus lietuviškus 
Quislingus, lietuvių išdavi
kus.

Bet kad Lietuvos žmonės 
vis aštriau kovoja prieš na
cius užkariautojus, ginda
mi savo tautos teises, tai 
Hitleris pasiskubino sudau
žyt ir “aktyvistų” organi
zaciją, kuri buvo įsteigta su 
jo žinia ir pritarimu.

EXTRA
VOKIEČIAI ABELNAI 

SULAIKYTI

MASKVA, Spal. 16. — 
Raudonoji , Armija stipriai 
laikosi. Naciai abelnai sutu
rėti. Per porą paskutinių 
dienų nebuvo jokių žymių 
atmainų fronto linijoj, sa
ko Tass, Sovietų žinių agen
tūra, ir tik kur-nekur vo
kiečiai pasivaro pirmyn.

RAGINA AMERIKĄ UŽ
BĖGT JAPONAM Už 

AKIŲ

WASHINGTON, spal. 16. 
— Demokratas senatorius 
Cl. A. Pepper ragina, kad 
Amerika pirmiau pradėtų 
karo veiksmus, prieš Japo
niją, kuomet japonai jau 
rengiasi karan prieš Ame
riką.

NACIAI SKELBIA, KAD 
JIE ŽYGIUOJĄ

Berlin, spal. 16. — Vokie
čiai sakosi per dieną pa
žengę 20 mylių arčiau Mas
kvos; dabar jie bombarduo
ją sovietinius fortus už 60 
mylių nuo Maskvos; esą, 
Maskvos langai jau dardą 
nuo nacių šovinių. >

ką vyrų vienas už kito, be
protiškai atakuoja vokie
čius.” Ta nacių agentūra 
dėl to dejuoja šitaip: “Jeigu 
jų vadovybė būtų atsako- 
minga, tai tokioje padėtyje 
siūlytų pasiduoti, bet Sovie- 

' (Tąsa ant 7-to pusi.)

Naciai Sako Sunaikinę 
Ar Pagrobę 888 Tan
kus, 4,133 Kanuoles
Berlin. — Vokiečių ko

manda spal. 15 d. teigė, kad 
jie visai baigią dvigubą mū
šį Briansko ir Viazmos ir 
išdaužę apsuptą ten sovie
tinę kariuomenę, bet dar 
tebevalą likučius raudonar
miečių iš miškų į pietus nuo 
Briansko.

Pasak nacių komandos, 
jie šiame fronte suėmę jau 
560,000 sovietinės kariuo
menės ir sunaikinę bei pa
grobę 888 tankus ir 4,133 
kanuoles.

Ištisame sovietiniame 
fronte vokiečiai sakosi iki 
šiol paėmė nelaisvėn jau 
kur kas daugiau negu 3,- 
000,000 raudonarmiečių.

»Anot nacių, jie oro bom
bomis padegę Maskvoj ke
lis kariškai svarbius pasta
tus.

20,000 VOKIEČIŲ ŽŪVA 
PER DIENA

'-'i'
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London. — Anglijos kari
ninkai skaičiuoja, kad vo
kiečiai Maskvos fronte kas
dien praranda po 20 tūks
tančių kareivių.
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ĮKALINO BUVUSIUS
FRANCUOS VALDOVUS

Vichy, Franci j a, spal. 16. 
— Pranešama, kad marša
las Petain, diktatorius 
Franci]os “nepriklausomos” 
dalies, įsakė neribotam lai
kui įkalint tris buvusius 
Franci] os ministerius pir
mininkus:

M

P. Reynaudą, 
Ed. Daladiera ir Leoną 
Blumą: buvusį vidaus rei
kalų ministerį G. Mandeli ir 
buvusi vyriausią francūzų 
komandieriu eren. M. Game- 
lina; esą, už tai, kad jie “be 
reikalo” pradėjo karą prieš 
Hitlerį ir pralaimėjo.

> ■

Holandų radijas, be pa- J 
tvirtinimo, pranešė, kad So
vietų valdžia jau pradėjus 
kraustytis iš Maskvos į Ka- 
zanių, 500 mylių toliau į ry
tus. x •

’į?
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dama Odesą, Leningradą, Maskvą, triuš
kindama fašistų jėgas, tuo pat kartu gi
na ne vien pavergtų tautų; ateitį, bet ir 
Amerikos miestus. Jeigu Vokietijos fa
šistai ir jų talkininkai laimėtų Sovietų 
Sąjungoj, tai tada Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos fašistai užpultų Jungtines 
Valstijas. Labai teisingai prezidentas 
Rooseveltas, spalių 9 dieną, pareiškė: 
'“Aš jums iškilmingai sakau, kad jeigu 
dabartiniai Hitlerio planai bus sėkmin
gai įkūnyti gyvenime, tai mes amerikie
čiai būsime priversti kovoti apgynimui 
pačių savo namų ir savo laisvės kare 
taip daug kaštuojančiame ir taip sunai
kinančiame, kaip tas karas, kuris dabar 
siaučia Rusijos fronte.”

Kad tokia nelaimė neatsitiktų, tai 
Amerika privalo visomis jėgomis padėti 
Sovietų Sąjungai sumušti barbariškus 
fašistus. f ' '

Daug Gražių Žodžių
it •

• t 1 
•W !

Susmuko Jų Reakcinės Teorijos
* I

Kai Hitlerio gaujos užpuolė Sovietų 
Sąjungą, tai ant rytojaus reakcininkas ir 
Amerikos darbo liaudies neprietelius 
kongresmanas Martin Dies kalbėdamas 
Orange, Texas, pareiškė: “Mano supra
timu, Hitleris kontroliuos Rusiją per 30 
dienų.”

Panašią mintį išreiškė ir “New York 
Times” karinis apžvalgininkas ponas 
Hanson W. Baldwin, kad “Hitleris įveiks 
Sovietus į tris savaites.”

Kaip matome, visos šios reakcinės te
orijos jau seniai susmuko. Hitleris per 
keturis mėnesius laiko neužkariavo So
vietų Sąjungos ir jos neužkariaus nei per 
keturis metus! Hitleris nepajėgė nei per 
tris savaites, nei keturis mėnesius su
mušti Raudonąją Armiją, nepaisant, kad 
jis užgrobė nemažą plotą Sovietų šalies. 
Karas ilgas, sunkus, bet galų gale jis 
■bus Sovietams pergalingas.

Jugoslavijos Didvyriai
Kada Anglijos valdonai teisinasi, kad 

jie negalį iškelti armijos prieš Hitlerį, 
tai tuo pat laiku Jugoslavijos liaudis, 
kuri jau keli mėnesiai fašistų pavergta, 

į veda mirtiną kovą prieš ,fašistus barba- 
rus.

Atėjo žinių, kad jugoslavai ir juodkal- 
niečiai partizanai užėmė Valjevo miestą, 
į piet-vakarius nuo Belgrado. Tuo pat 
kartu sukilo Šabats miesto gyventojai 
prieš fašistus. Visoj apylinkėj jungiasi į 
partizanų būrius valstiečiai ir kaunasi 
prieš pavergėjus. Apie Šabats miesto gy
ventojų sukilimą sužinoję, partizanai ir 
jų būriai atėjo sukilėliams į pagalbą, pa
ėmė miestą, jo centrą ir ištaškė Vokie- 

Į . tijos fašistų jėgas.
Jeigu Jugoslavijos ir Juodkalnijos par

tizanai taip didvyriškai gali kovoti prieš 
I fašistus, tai aišku, kį galėtų padaryti 

Anglijos nors pusės miliono iškelta armi
ja į Franciją. Juk Hitleris ten neturi 
daug jėgų. Anglų armijos iškėlimas pa
drąsintų prie sukilimo Francijos, Belgi- 

g, Jos, Holandijos, Danijos ir Norvegijos 
gyventojus. 

- — ~.... ....
’ Nelaiminga Francijos Liaudis
1 Franciją išdavė jos valdininkai “demo-

.kratai,” Daladierai, Betainai, Weygan- 
įr .dai ir kiti. Pusė Francijos yra okupuo-, 
I ta fašistų jėgų, o kitoj pusėj viešpatau

ja fašistų Betaino ir Darlano gaujos. Hit
lerio karas prieš Sovietų Sąjungą priver
tė jį atitraukti karo jėgas iš okupuotos 
Francijos, ten paliko tik Italijos fašistų 
gaujos ir Vokietijos antraeilės jėgos.

Francijos liaudis pasidrąsino ir pradė
jo individualę kovą pireš fašistus paver- 

. gejus. Bet kol sta kova yra 'necentrali
zuota, kol ji negauna pagalbos iš Angli
jos karo jėgų, tai fašistai budeliškai žu
do kovotojus.

Iš Berno praneša, kad jau per 200 
francūzų fašistai sušaudė, kurie nieko 
nebuvo prasikaltę. Fašistai šaudo įkai
tus, suimtuosius, už tai, kad kas nors 

'"pasikėsina kitur ant fašistų. Tais davi- 
'niais fašistai dar turi suėmę per 50,000 
• francūzų, kuriuos visus rengiasi sušau
dyti, jeigu nebus sulaikyti individualiai 

-žygiai prieš Vokietijos fašistus.

M Laiku Persergėjo Ameriką
Senatorius Norris persergsti mūsų ša

lį, kad jeigu Hitleriui pavyktų sumušti 
J Sovietų Sąjungą, tai tada Japonijos im

perialistai pasijustų saugūs iš Sibiro pu- 
į sės ir jie užpultų Jungtines Valstijas.

Tai yra aišku! Raudonoji Armija, gin-
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Faktai Verčia Skaitytis
Stambaus kapitalo organas 1<N. Y' 

Times” nuolatos rašo prieš So v. Sąjun
gos tvarką, kada tos šalies liaudis krau
ju apsipylus veda mirtiną kovą prieš 
barbarišką fašizmą. Stambaus kapitalo 
redaktoriams vis ant liežuvio komunis
tai ir komunistinė tvarka.

Vienok spalių 15 d. redakcijos straips- 
nyj ir tas laikraštis rašo: “Rusija šių 
dienų ir jos kovos linijos parodo, kad 
tai nėra Rusija 1914-1918 metų. Jos at
siektas progresas pramonėje ir pajėgu
mas yra įrodytas keturių mėnesių me
chanizuotame kare.” Ir toliau rašo: “Net 
ir pasekmėje dabartinių mūšių, pralai
mėjimų ir Raudonosios Armijos pasi
traukimų, rusų kariai nuolatos išlaimi 
demokratijai galutiną pergalę, nes tos 
kovos suteikia jai laiko ruoštis.”

Taip rašo turčių organas. Jau keturi 
mėnesiai baisių ir sunkių kovų prieš vi
so pasaulio barbariškas fašizmo jėgas! 
Ber keturis mėnesius Raudonoji Armija 
mušasi pati viena be jokios pagalbos iš 
demokratijų pusės. Ber keturis mėnesius 
Anglija ir Jungtinės Valstijos jau iš-; 
laimėjo laiko geresniam prisirengimui. 
Ir, nepaisant, kad Raudonajai Armijai 
prisiėjo užleisti didelius plotus žemės,, 
daug miestų, bet tą visą Vokietijos fa
šistai ir jų talkininkai pirkodabai bran
gia kaina. Reiškia, ant kiek > Raudono ji 
Armija daugiau užduoda priešui smūgių, 
ant tiek silpnina fašistų jėgas, ant tiek 
prigreitina galutiną Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Jungtinių Valstijų pergalę 
prieš fašizmą. Taip žiūri į Raudonosios 
Armijos ir Sovietų Sąjungos kovas žmo
nės, kurie neturi jokių komunistams ir 
Sovietų Sąjungos tvarkai simpatijų.

Bet ne taip žiūri lietuviški hitlerinin
kai iš “Naujienų,” “Keleivio,” “Draugo,” 
“Sandaros,” “Vienybės” ir kitų laikraš
čių. Jie purvino ir purvina Sovietų Są
jungą ir Raudonąją Armiją. Jie džiau
giasi Vokietijos fašistų pergalėmis. Jie 
persispausdina iš Hitlerio organų fašis- 

’ tų propagandą, prieš Sovietus. Jie talpi
na fašistų sufabrikuotas “žinias,” iš Ber
lyno be jokių pastabų ir abejonių. Jie 
trukdo Roosevelto politikai ir skaldo lie
tuvių demokratines jėgas. Laikas ir la
bai laikas lietuviams, be skirtumo jų po
litinių įsitikinimų ir religijos nusistaty
mo, atsisukti nuo hitlerininkų ir visomis 
jėgomis remti anti-hitlerišką frontą.

Antifašistų Vargai Afrikoje
Jaunas vyras, Beter Michel, tik 23 rųe- 

tų, vokietis, gimęs Francijoj, buvo įvi
liotas į fašisto Betaino Užsienio Legio
ną, o vėliau darbo batalionus ir pa
siųstas į Afriką' Iš ten jam pavyko iš- 

I trūkti ir jis tą vergiją aprašė “B M” 
laikraštyje. ’

Betain, kuris bernaują Hitleriui, tie
sia gelžkelį per Sacharos dykumas į Da
kar prieplauką. Michel, aprašydamas sa
vo • vergavimą, tarpe kitko, sako:

“Brie Trans-Sacharos strateginio gelž- 
kelio linkui Dakaro dirba 6,500 užsie
niečių po francūzų fašistų nagaikų smū
giais. Virš 2,500 jų yra iš Centralizes 
Europos ir 4,000 ispanų liaudiečių. Bou 
Arfa, kur ir aš buvau, yra 300 liaudie
čių.”

Iš šio aprašymo mes matome, kad vi
si tie žmonės iš Ispanijos ir Centralinės 
Europos yra antifašistai kovotojai. Jie 
dirba ir gyvena baisiausiose sąlygose. 
Apvienytas Amerikiečių Kbmitetas Is
panijos Pagalbai ręnkaųaūkas ir bando

- ” - - - , ' š Fran
cijos liogerių ir darbo kempių į Meksiką. 
Bet toji pagalba eina labai lėtai, nes sto
ka pinigų.

gelbėti antifašistus

h i

Jau beveik ketjiri mėne
siai, kaip Sovietų Sąjungos 
liaudis su Raudonąja Armi
ja prieky didvyriškai kau- 
jasi su Hitlerio sukurstyta 
gauja. Tai karas šviesos su 
tamsa, kultūroš su barba
rizmu ; karas socializmo su 
fašizmu, ateities Su praei
tim. Iš abiejų pusių krinta 
nesuskaitomą kiekybė jau
nų gyvybių. > Naikinamas 
turtas, kurį liaudis įgijo 
per eilę metų. Fašizmas — 
produktas kapitalizmo, ant 
žūt ar būt,, sukuopė > visas 
savo jėgas ir visu žvėrišku
mu puola, idant sunaikinus 
tą ateities švyturį žmonijai 
—Sovietų Sąjungą., ,

Iki šiol, galima sakyti, 
tik viena Sovietų - Sąjunga 
fiziniai kovoja prieš Hitle
rio govėdas. Tiesa, nuo bir
želio 22 d., kada Hitleris už
puolė Sovietų Sąjungą, Lon
done ir kitur tapo pasakyta 
visa eilė gan'gražių prakal
bų ir pažadų, kad Anglija 
darys tą ir kitą bendrai su 
Sovietų Sąjunga prieš na
cizmą. Bagaminta ir pasira
šyta ir sutartis tuo reika
lu ... Brabėgo vienas mė
nuo — konkretaus nieko. 
Brabėgo kitas ir trečias, o 
dabar, ir ketvirtas mėnuo, o 
vis vakarų frqpte ramu,.. 
žodžių buvo labai daug/ o 
darbų, neskaitant keletos 
bombardavimų iš oro Vokie
tijos karinių miestų, nėra 
kas užrašyti net į protokolų 
knygą. : ..

Kiekvienam sąžiningam 
tėmytojui, priešingam na
cizmui, veržte veržiasi klau
simas: kodėl? Tą klausimą 
stato nė; tikilžmonės Ameri
koje, už kelių tūkstančių 
mylių atstume nuo karo 
arenos, bet ir pačioj Angli
joj, kur, be abejonės, žino 
Anglijos spėkas ir galimu
mus imti griežtų žingsnių 
prieš Hitlerį vakarų fronte. 
Anglijos liaudis ne tik kad 
stato klausimą, bet ir rei
kalauja atidaryti vakarų 
frontą, idant pagreitinus su
mušimą nacizmo. Tačiaus, 
prie valdžios vairo stovin
tieji žmonės Anglijoj tupi
nėja ant vietos ir pasiten
kina tik pagyrimu Raudo
nosios Armijos <ir pasiunti
mu Beaverbrooko su keliais 
orlaiviais į Maskvą, sakyda
mi, kad “kol kas yra pavo
jinga bandyti perkopti An
glijos kanalą...” taip ban
dė išaiškinti, čerčilas apie 
trys savaitės tam atgal An
glijos parlamente. Argi? 
Jei dabar yra “pavojinga,” 
tai kada bus, saugu? Ar gal 
tada, kada Hitleriui pavyk
tų sumušti Sovietų Sąjungą 
ir mestų visas spėkas ant 
Anglijos? . -1

Šis klausimas prašosi pa
žvelgti kiek' giliau: . ar tik 
kartais dar neveikia Muni- 
cho liekanos; > ar , nėra kar
tais klasinio išrokavimo toj 
tyloj (darbais) vakaruose? 
Visai netolimos praeities 
patyrimai , ir tas nerangu
mas dabartiniu laiku rodo, 
kad klasių '.reikalai stovi 
pirmoj vietoj turčių sfero
se ir tie reikalai daro nema
žos įtakos kapitalistinėse 
šalyse.

Baimkime palyginti pas
kubą tos pačios Anglijos 
1939 metais Finliandijos in
cidente su •? 1941 metais. 
Koks skirtumas! 1939 me
tais Finliandijai duota dau
giau pagelbos per vieną ir 
pat pirmutinę savaitę, kiek 
šiais metais ; duota Sovietų 
Sąjungai per 4 mėnesius. 
Tuomet spyčių mažai buvo,
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fai, tu turi dar ištisus me
tus laiko švaistytis kardu 
po Europą be mūsų sutruk
dymo, o paskui, tai vėl pa
žiūrėsime. ..

Apart to visko, dar ir to
kia nuomonė gali rastis tar
pe Anglijos viešpačių: Hit
leris, bedurnavodamas Eu-

bet darbais sušilę prakaita
vo, gi šiandieną iš to kalno 
gražių spyčių kol kas išsi- 
rutuliayo pelės dydžio dar
bai! Šie du pavyzdžiai 
mums pasako labai daug...

Be abejo, nuo 1939 metų 
dalykai jau yra žymiai pa
sikeitę, tačiaus tas tupčioji- 
mas, delsimas, ypač iš Ang
lijos pusės, neparodo to nuo
širdumo, kaip kad skamba 
gražiose prakalbose. Iki šiol 
aktuali pagelba ateina So
vietų Sąjungai, tik iš “žemu
tinių” sluogsnių darbininkų 
klasės, tai iš partizanų Hit
lerio pavergtuose kraštuose. 
Bartizanai veikia ypatingai 
sunkiose sąlygose, bet jie 
nesako, kad tai “negalima? 
ir nesiskundžia, kad tai “pa
vojinga,” bet daro viską, ką 
gali, kad tik kuo daugiau už
duoti smūgių hitlerinei ma
šinai ir priartinti sunaikini
mą hitlerinio siaubūno. Bar
tizanai Lenkijos, Jugoslavi
jos, Lietuvos ir visų kitų 
okupuotų šalių, kerta skau
džius smūgius Hitlerio gau
jom ir parodo, kad galima, 
o tuo tarpu Anglijos gerai 
apginkluota, kelių milionų 
armija sėdi apsnūdime ir 
nieko neveikia, praleidžia 
geriausią progą kirsti mir
tiną smūgį nacių žvėriui.

Rodos, šiuo atveju nerei
kėtų nei militariško strate
go tą permatyti — pačios 
sąlygos diktuoja: dabar ar 
niekados. Matomai, Angli
joj vyrauja kiti (tikslai, tik
slai iš klasinio taškaregio 
ir todėl ta slieko paskuba. 
To pasekmė gali būti sekan- __
ti: bus sutaupyta biskis da-'dienos tos peticijos su para- 
bar, o prarasta i,labai daug 
ateity. Tai politika, nesie
kianti toliau savos nosies— 
savanaudiška, arba kitais 
žodžiais, kapitalistinė; vil
kas vilku ir pasilieka, neat
sižvelgiant net į tai, kad ti
gras iš pasalų kėsinasi ir 
ant jo kailio.

Ištikrųjų, matant tokį iš
tižimą viršūnėse demokrati
nių šalių, ima gyslose krau
jas virti. Darbininkai auko
jasi, dirba, prakaituoja, 
moka didesnius mokesčius 
taksais, atitraukia nuo sa
vęs šio bei to be zurzėjimo, 
kad tik tas viskas padėtų 
sugniuždinti hitlerizmą — 
laukia rezultatų gana; kant
riai iš savo “gaspadorių,” 
bet nesulaukia. Stato klausi
mus, kodėl? Atsakymą gau
na, kad “dar tik 1942 me
tais apie vasarą prilygsime 
produkcijoj ginklų su Vo
kietija ...” ir tam panašiai. 
Na, ar toks atsakymas ir 
komentavimas nemaloni 
muzika Hitleriui? Žinoma, 
kad maloni, nes toks aiški
nimas, išvertus nediplomati- 
nėn kalbon, reiškia: Adol-

ropoj, gali sukurti revoliu
cinį gaisrą, kurio jis su sa
vo Gesitiapo nepajėgs užge
sinti, kas tuomet? Ot čia, 
tai vyriausias pavojus. Tą 
sykį toji, nieko neveikianti 
armija ant, Anglijos salos, 
bus “išganymu” nuo tokio 

(Tąsa ant 7-to pusi.)
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Du Milionai Parašų už 
Browderio Išlaisvinimą

Lietuvių Biliečių Komite^M. Valatkienė, O. Visockie- 
tas I š 1 a i svinimui Earl 
Browderio yra išsiuntinėjęs 
apie penkius šimtus petici
jų kuopoms, kliubams ir 
draugijoms. Ant tų peticijų 
reikia rinkti parašus., Basi- 
rašyti gali piliečiai ir nepi- 
liečiai, kiekvienas ' žmogus, 
kiekvienas amerikietis. Be- 
ticija taikoma prezidentui 
Rooseveltui, prašant jį, kad 
jis dovanotų bausmę Earl 
Browderiui ir tuomi jį iš
laisvintų iš Atlantos kalėji
mo.

Labai nuoširdžiai prašo
me organizacijų sekretorius, 
organizatorius ir narius tuo 
reikalu tuojau pasidarbuoti. 
Batys pasirašykite, parinki
te parašų tarpe kitų lietu
vių ir blankas grąžinkite at
gal. Reikia, kad blankos bū
tų sugrąžintos tuojau po 
spalių 26 dienos. ,

Dalykas štai kame: Ame-' 
rikinis Biliečių Komitetas f 
Išlaisvinimui x B r o wderio! 
yra paskyręs spalių 25 ir 
26 dienas specialiam visoj 
Amerikoj rinkimui tų para
šų. Yra pasimota surinkti 
du milionu parašų. Bo visą 
Ameriką yra paskleista šim
tas tūkstančių mįnėtų peti
cijų. Tuojau po* spalių 26

nė, A. Stakonienė ir J. Vila- 
kinskas. Bo 25 centus auko
jo: Draugas, Vasil, V. Kaz
io, A. Šoliunienė, M. Mule- 
renkienė, J. Kazlauskas, B. 
Bokas ir Lingienė; po 30 
centų aukojo: M. Juškienė 
ir Vikšrienė.

Dar kol kas tik keletas 
Literatūros Draugijos ir 
LDS kuopų tepriėmė rezo
liucijas ir pasiuntė prezi
dentui Rooseveltui. Kopijas 
rezoliucijų prisiuntė mums. 
Labai gerai ir labai ačiū. 
Kitos kuopos ir organizaci
jos turėtų tuojau tą patį 
padaryti.
Lietuvių Piliečių Komitetas

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

4

šais bus nuvežtos VVashing- 
tonan ir įteiktos preziden
tui Rooseveltui. Tad būti
nai reikia, kad ir. mūsų lie
tuvių parašai ir peticijos 
būtų kartu įteiktos.
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A merica on Guard!
Above ia a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester: French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America^ defense preparations. 
a....:. ‘.. . ...

Visas Pasaulis Pašvinkęs
Karčiamoj vienas ūsuotas 

kostumeris, paėmęs perdaug 
drąsai, kertėj užsnūdo.*Kiti 
jo prieteliai sumanė pašpo- 
sauti ir •paėmę Limburger 
sūrio aptepė miegančiam 
ūsus. Po valandėlės šis pa
budo, pakraipė nosį, perme
tė akimis per visus ir many-

Labai malonu, pranešti,1 damas, kad karčiamoj esa- 
kad kai kurių kolonijų ge-'nia netvarkingų svečių, iš- 
ros valios prieteliai priside- ėjo ant gatvės gauti tyro 
da prie išlaisvinimo Brow- oro. Už keletos minučių įei- 
derio ne tik rezoliucijomis • 
ir parašais ant peticijų, bet 
taipgi ir finansiškai. Mat, 
pravedimas tokios didelės 
kampanijos kaštuoja nema
žai pinigų. Todėl labai dė
kui tiems, kurie prisideda 
prie padengimo šios kampa
nijos kaštų.

Štai gavome laiškutį nuo 
Alex S h erbino iš Pitts- 
burgho, kuriame jis prane
ša, kad Lietuvių Literatū
ros Draugijos 40 kuopa pri
ėmė rezoliuciją už Browde
rio išlaisvinimą ir iš iždo 
paskyrė tam tikslui $5. Pas
kui, rašo jis, dar “draugai 
sumetė ant vietos kelis do
lerius, aš parinkau iš ša
lies ir taip pasidarė, kad 
jau turime $12; Pinigus 
gausite už poros dienų,' nes 
aš turiu viltį .dar gauti porą 
dolerių.”

O štai Waterbbrio LLD 
28 kuopa paskyrė iš iždo $2 
ir kuopos ' susirinkime gera 
draugė' Strižauskienė dar 
surinko $3. O spalių 12 die
ną įvyko New Haven, 
Conn., LLD 3-čio Apskričio 
konferencija. Konferencija 
nutarė iš apskričio iždo pa
aukoti Browderio išlaisvini
mo reikalui $10 ir ten pat 
buvo parinkta tam tikslui 
aukų tarpe delegatų. Dele
gatai suaukojo dar $11.20. 
Ir pasidarė labai graži fi
nansinė parama labai gra
žiam darbui. Aukavo seka
mai: po $1, S. Jurkūnas, 
Draugas, E. Valaitienė, Ch. . > i ▼ T I « • -r r- I

na vėl atgal karčiamon ir 
akcentuotai pareiškia:

—Vyrai, visas pasaulis 
pašvinko!

Pasikalbėjimas
—Tai jau sugrįžai iš ju-

—Kas šiandieną buvo?
—Trečiadienis.
—Ne, klausiu, ką ten da

vė?
—Sėdynę už dolerį.
—Bet kokis paveikslas?
—Ant dolerinės, palauk...

o je, Linkolno.
—Bo šimts pypkių, neiš

laikysiu ...
—Ir aš tą patį ~ sakiau. 

Todėl taip greitai ir išėjau.

Nesu pranta
Vyro advokatas:—ši mo

teris turi netikusį charakte
rį. Ji yra pikta, užsispyrė
lė ir apsileidus. Bletkavoja 
ir mėgsta gerti.

Žmonos advokatas:—Tas 
žmogus yra tikras idiotas, 
apart to, brutališkas, pik
čiurna ir didelis girtuoklis.

Teisėjas:—Jei taip, tai 
aš negaliu suprasti, kodėl ši 
pora negalėtų susitaikyti?

♦

Negali Suprasti
Vyras, skaitydamas apie 

kokį tai šliūbą:
—Čia yra kas tokio man 

nesuprantamo!
Bati: — O kas tokio?
Vyrąs: —- Sulyg laikraš

čių, kiekviena /ištekanti 
Astrauskas, J. Latvis ir K. i mergina yra graži. Iš kur 
Vilkas. Bo 50 centų aukojo:1 gi atsiranda tos negražios

Surinko D-tas.
H'JjJ nnj

M. Nikžentaitienė, J. Jocis,'pačios?
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Sokrato Teismas ir Jo Gynimasis
I.. Tolstojus, pagal Platono “Apologiją”

“Bet to, aš čia noriu jums,

KALBOS ATSIRADIMAS - ŽMOGAUS
VISUOMENIŠKUMO VAISIUS

Žmogaus Amžius

Sokratas (senovės graikų 
filosofas) buvo teisiamas1 niano kaltintojams, pasaky- 
svarbiausia už tai: 1) kam P£e„k„L
jis nepripažįsta valstybinės 
religijos ir 2) kam jis veda 
iš kelio jaunuomenę, moky
damas ją netikėti valstybi-' 
ne religija.

Sokratą ištiko tas pat, kas 
paskum ištiko ir daugelį 
žmonijos mokytojų. Sokra
tas rodė žmonėms protingą Mane nugalabiję, jūs sukel- 
gyvenimo kelią, tą, kurį jo 
sąmonė buvo išvydusi, ir 
kurį rodydamas jis turėjo 
neigti klaidingus mokymus, 
kuriais anos gądynės visuo
menės gyvenimas rėmėsi. Ir 
daugumas Athėnų, sostinės, 
gyventojų, nepajėgdami nu
rodytuoju keliu eiti, nors ir 
pripažino Sokratą esant tei
singą, negalėjo pakęsti 
smerkiant visa tai, ką jie 
laikė šventu, ir jie, kad atsi-

prieš pat mirtį žmonės aiš- 
jkiai mato ateitį. Tai aš va 
į ir pasakau jums, piliečiai, 
kad jūs būsite nubausti tuoj 
pat po mano mirties, — nu
bausti kur kas sunkesne 
bausme, negu ta, kuria jūs 
baudžiate mane. Jūs būsite 
nubausti tuo, kad sulauksi
te visai ne to, ko laukiate.

site prieš save visus tuos, 
kurie jus kaltina, smerkia, 
kuriuos aš sulaikydavau, 
nors jūs to ir nepastebėda- 
vot; ir tie kaltintojai jums 
bus tuo ypač nemalonūs, 
kad jie už jus jaunesni, ir 
todėl jų priekaištus pakelti 
jums bus sunkiau. Ir užtat 
mano mirtimi jūs* neišsiva
duosite iš papeikos, kam 
nedorai gyvenate. Neįmano
ma išvengti papeikos per 

kratytų smerkėju ir nusta- atiminėjimą žmonėms gyvy- 
tytos tvarkos griovėju, ati
davė Sokratą teismui, kad 
šis jį nubaustų mirtimi. So
kratas tą žinojo, ir todėl ne
sigynė, o tik pasinaudojo 
proga pareikšti athėnie- 
čiams, kodėl jis elgėsi taip, 
kaip elgėsi, ir kodėl ir to
liau, jeigu jį būtų palikę gy-

bės. Pats paprasčiausias ir 
tikriausias būdas tėra vie
nas: reikia dorai gyventi. 
Tą aš ir norėjau jums, ma
no kaltintojams, paprana
šauti.

“Dabar kreipiuosi dar į 
jus, į tuos, kurie mane tei
siant manęs nekaltinot, bet 
teisinot. Paskutinįjį kartą 
su jumis kalbėdamasis, aš 
noriu jums papasakoti kai 
ką lyg ir nepaprasta, tai, 
kas šiandien man atsitiko ir

Teisėjai pripažino Sokra
tą kaltu ir nusprendė jį nu
bausti mirtimi. Ramiai iš
klausęs sprendimą, Sokra
tas kreipėsi į teisėjus šiais ką man šis nepaprastas nuo- 
žodžiais: 

K

— tarė jis, — kad jūs, Athė- 
nų piliečiai, nepagrįstai nu
galabijote išminčių Sokra
tą; pasakys mane buvus iš
minčium, nors aš visai ir 
neišminčius, bet jie taip pa
sakys jums priekaištą dary
dami; pasakys, kad jūs ne
pagrįstai mane nugalabijo
te, todėl, kad jeigu būtumėt 
truputį palaukę, tat būtų }- 
vykę savaime, kadangi aš 
juk ir taip jau pagal savo 
amžių esu netoli grabo, len
tos. Ir noriu aš jums čia pa
sakyti, — jums, kurie mane 
pasmerkėt mirti, — kad be 
reikalo jūs manote, kad aš 
nežinąs, kaip galėčiau išsi
gelbėti nuo mirties. Kaip iš
sigelbėti, aš žinau, bet to 
nedarau, nes laikausi nuo
monės, kad tat man būtų 
negarbė. Aš žinau, kad 
jums būtų malonu klausy
tis, jeigu aš raudočiau, de
juočiau, dalyčiau ir kalbė
čiau daug ką panašu. Bet 
nei teisme, nei kare, nei 
man, nei bet kam kitam ne
dera stengtis gelbėtis nuo 
mirties negarbingu būdu. 
Visuose pavojuose rasi prie
monių išvengti mirties, jei
gu tik negerbsi savęs. Iš
vengti mirties nesunku. 
Kur kas sunkiau išvengti 
piktybės: piktybė greitesnė 
už mirtį ir greičiau pagau
na. Aš štai esu jau nejudrus 
ir senas, ir mane pagavo 
mirtis, o jūs, mano kaltin
tojai, jūs gyvi ir vikrūs, ir 
jus pagavo kažkas bloges
nis — piktybė. Ir todėl ma-

*ne, jūsų pasmerktą, ištiks 
mirtis; o jus, mane pasmer
kusius, ištiks piktybė ir ne
garbė (gėda), nes tam jus 
pasmerkia tiesa. Aš pasilik
siu vienaip nubaustas, o jūs
— kitaip. Visa, tat taip ir 
turi būti, ir visa į gerą.

tikis parodo. Aš per visą 
Žmonės dabar pasakys, savo gyvenimą reikšmingo

se ir nereikšmingose aplin
kybėse visados girdėdavau 
paslaptingą savo sielos bal
są, kuris mane įspėdavo ir

Žmogus yra visuomeniš- Tai buvo kaž kas panašaus bos, kol ji įgijo šiandieninę 
kas padaras, žmogus nega
li be visuomenės gyventi. 
Tik gimęs, jis jau nuo pir
mų dienų patenka į visuo
menę ir bendrauja su ja iki 
mirties. Kitaip ir negalėtų 
būti, nes žmogus iš mažens 
nėra pajėgus kovoti su gam
ta ir jos reiškiniais. Juk gi
męs žmogus tik dėl to gyve
na, kad kitas juo rūpinosi, 
jį penėjo; jis kalba tik dėl 
to, kad kiti su juo kalbėjo, 
pagaliau, jis ir galvoja tik 
dėl to, kad visoj aplinkoj, 
kuri jį apsupa, buvo ir te
bėra galvojama.

Jei ir galima būtų įsivaiz
duoti žmogų nuo pat ma
žens išskirtą iš visuomenės 
tarpo, tai toks žmogus tik
riausiai nemokėtų sėkmin
gai kovoti dėl būvio ir ne
mokėtų kalbėti. Pasakoja
mas Robinsono Kruzės pa
vyzdys patekus jam negy- 
venamon salon, jei būtų net 
ir tikras faktas, tai vis dėl
to jis nesugriauna mūsų 
tvirtinimų ir neįrodo, kad 
žmogus galėtu gyventi be 
visuomenės. Juk Robinso
nas pateko salon po to, kai 
ilgesnį laiką gyveno visuo
menėje ir jos dėka išmoko 
kovoti dėl būvio. Jeigu jis 
to patyrimo neturėtų, tai 
neabejotinai būtų saloje jau 
pirmomis dienomis žuvęs.

Tad tik bendraudamas su 
visuomene, tik gyvendamas 
jos tarpe asmuo išmoksta 
dirbti, galvoti, kalbėti ir ko
voti. Atskirtas nuo visuo
menės žmogus to viso netu-

į bliovimą: vaikai pamėg
džiojo ožkas, vienintelius 
gyvus tvarinius, kurių riks
mus jie buvo girdėję. Vai
kai rėkė: “Be-e, be-e”. Ne- 
girdėdami gyvo žmogaus 
žodžio, jie ne tik kad neiš
moko kalbėti, bet negalėjo 
susikalbėti ir tarpusavy.

Dar 17-me amžiuje Euro
poj buvo paplitusi nuomo
nė, kad pirmąja seniausia 
kalba reikėtų laikyti seno
vės žydų kalbą dėl to, kad 
ja parašyta, biblija ir ja kal
bėjęs “pirmasis žmogus”, 
bibliškasis Adomas. Nega
lima būtų pasakyti, kad tas 
tvirtinimas turėtų bent 
kiek stipresnį pagrindą. Jis 
buvo pagrįstas labai silp
nais argumentais, kuriuos 
kiek vėliau visiškai sugrio
vė mokslininkas Leibnicas. 
Šiandien vargu ar galima 
būtų tikėti, kad senovės žy
dų kalba yra seniausioji 
kalba ir kad pirmuoju pa
saulio žmogum buvęs kaž 
koks iš žemės nulipdytas 
Adomas.

Žmogaus gyventa žemėje 
daug anksčiau, negu mums 
pasakoja religinės knygos. 
Ir kaip ilgą evoliucijos (išsi
vystymo) kelią turėjo išeiti 
žpiogus, kol jis tapo kultū
ringu bei civilizuptu, ' toks 
pats ilgas evoliucijos ke
lias buvo ir žmogaus kal-

savo formą ir turinį.
Prieš šimtus tūkstančių 

metų urvinis žmogus mažai 
kuo tesiskyrė nuo gyvulių 
ir jo kalba reiškėsi tokiais 
pat garsais, kokie pastebi
mi gyvulių pasaulyj. O gy
vulių kalba, tai riksmai ir 
įvairūs kūno judesiai.

Taip šuva d ž i a ugsmą 
reiškia uodegos judinimu, 
katė p a tenkinta murma. 
Pirmuoju atveju mes turi
me kūno judėsiu ir žestų 
kalbos, antruoju — garsų 
kalbos pavyzdį.

Dar įdomesnė yra riks
mų kalba. Juk šuva vienaip 
loja sutikdamas priešą ar 
nepažįstamą ir visai kitaip 
— n o r ė d a mas išreikšti 
skausmą bei išgąsti. Gaidžio 
riksmas prieš lietų gerokai
skiriasi nuo riksmo, kuriuo tarpusavyj. 
jis praneša vištoms apie tai, 
kad surado maisto. Tad gy
vulių bei paukščių pasaulyj 
mes galime pripažinti savo
tiškos “kalbos” buvimo fak
tą.

Pirmykščių žmonių kalba 
n e d aug tesiskyrė nuo 
paukščių bei gyvulių “kal
bos”, nes ir pirmykščiai 
žmonės kalbėjo kūno jude
siais, mimika ir riksmais. 
Dar ir šiandien kai kuriose 
necivilizuotose tautelėse ar 
jų giminėse yra. užsilikusių 
minėtos “kalbos” pėdsakų.

Relikvijos ir Ligos
Senovės graikų istorikas 

sulaikydavo nuo veikimų, Herodotas, gyvenęs 5 am- 
galinčių man atnešti nelai- žiuje prieš krikščionių ga- 
mę. Bet šiandien, kaip jūs dvnę, pasakoja vieną atsiti- 
patys matote, nežiūrint to, 
kad mane ištiko tai, kas pa
prastai yra laikoma didžiau
sia nelaime, šiandien tas 
balsas manęs neįspėjo ir ne
sulaikė nei rytą, kai aš į- 
žehgiau šičia — į teismą, 
nei dabar man kalbant.

“Ką tat reiškia? Ogi tai, 
jog kas mane šiandien išti
ko, tat, mano supratimu, ne 
tik nėra piktybė, bet ’ gery
bė. Juk, iš tikrųjų, viena iš 
dvejų: mirtis yra arba vi
siškas sunykimas ir išnyki
mas sąmonės, arba, pasak 
padavimo, tik permaina ir 
sielos persikėlimas iš vienos 
vietos į kitą. Jeigu mirtis 
yra visiškas sąmonės išny
kimas ir yra panaši į gilų, 
be sapno miegą, tai mirtis 
yra neabejotina gerovė, nes 
tegu kiekvienas atsimena 
praleistą naktį be sapno, ir 
tegul palygina su tąja nak
timi kitas naktis ir dienas, 
praleistas baimėje ir neri
me, su nepatenkintais no
rais, kuriuos jis patyrė tik
rovėje ir sapne; ir aš esu 
tikras, jog kiekvienas ’ he- 
daug atras dienų ir naktų 
laimingesnių už naktį be 
sapno. O jeigu teisybė, kaip 
yra sakoma, kad tenai esą 
visi anksčiau prieš mus mi
rusieji išminčiai ir šventie
ji, tai argi gali būti didesnė 
gerovė, kaip ta, kad tenai 
gyventum su tomis būtybė
mis? Aš norėčiau mirti ne 
kartą, bet šimtą kartų, kad 
tik pakliūčiau į tokią vietą.

“Ir todėl, nors sumany
mas tų, kurie mane nuteisė,

kimą su Egipto karalium 
Psametich. Sakoma.
liūs norėjęs patirti, kuri 
kalba yra seniausioji 
rimta” žmogui. Tuo

kara-

Nuo pat žilos senovės pas jos tyrus ar po Afrikos dau- 
žmones yra užsilikęs palin- sas jieškoti: yra dar daug 
kimas savimi nepasitikėti. • jų ir Lietuvoje, net ir Ame- 
Senovėje, kai beginkliam 
žmogui reikėjo grumtis vie
nam miškų glūdumoje su į- 
vairiomis gamtos kliūtimis, 
būti nuolat pavojuje dras
kiųjų žvėrių, o taip pat ir 
stipresnio kaimyno auka, 
gal ir buvo daugiau pama
to nepasitikėti savimi ir sa
vo jėgomis. Kad nebūtų 
nušluotas nuo nedėkingos 
gamtos paviršiaus, jis tu
rėjo jieškoti pagalbos pas 
savo gerus kaimynus, o ko 
kaimynas negalėjo suteikti 
ar neišrutuliotam protui ne
suprantant ir nerandant iš
eities, maldavo pagalbos iš 
skaitlingų tais laikais dievų 
ir dvasių. Čia ir prasidėjo 
keliaklupsčiavimo, verkšle-

ir “į- 
tikslu 

jis liepęs atiduoti du nauja
gimius kūdikius vienam pie
meniui, gyvenusiam tokiose 
vietovėse, kur niekuomet 
n e p asirodydavo žmonės. 
Karalius manė, kad ir at
skirti nuo visuomenės vai
kai išmoks kalbėti.

Piemeniui buvo griežtai j- 
sakvta su vaikais nekalbėti 
nė žodžio. Tik nustatytomis 
valandomis piemuo atvary
davo savo ožkų bandą prie 
namelio, kuriame gyveno nimo ir maldavimo įprotis, 
vaikai ir tylėdamas maitino1 
juos pienu. Atskirti nuo vi
so pasaulio, vaikai augo, ne- 
matvdami, išskvrus pieme
nį, dauriau jokių žmonių, 
negirdėdami gyvo žodžio iš 
žmogaus lūpų.

Karta iėjes i nameli, pie
muo išgirdo keistus garsus.: a t ve r tų gausvbės ragą. Tam'

užsilikęs iki mūsų dienų.
Daugelis ir dabar, reikš

dami kam nors simpatijas, 
nuoširdžią padėką ar prašy
mo jausmą, stengiasi mal
daujamąjį taip paveikti ir 
taip įtikinti, kad maldau j a-

( Dažnai sutinkame lai
kraščiuose, kad Albanijoje, 
Bulgarijoje ar Chinijoje gy
vena žmonių, turinčių 110, 
120 ar netgi 130 metų. Vie
nas Heidelbergo mokslinin
kas - fiziologas vardu Put
ter, kuris ilgesnį laiką tyri
nėjo žmonių amžiaus ilgu
mą, yra pareiškęs, kad lai
kraščiuose paduodamoms 
žinioms apie žmonių am
žiaus ilgumą negalima tikė
ti. Profesorius matematiš
kai, pagal statistikos duo
menis, yra apskaičiavęs, 
kad 107 metų amžiaus žmo
gus sutinkamas kartą per 
226 metus, 108 metų am
žiaus — kartą per 230 me
tų, o 110 metų amžiaus esąs 
aukščiausias žmogaus am
žius. Prof. Putter pažymi,

I, -------------

labai sunku patikrinti senų 
žmonių amžius. Labai daž
nai, ypač Balkanuose, tai 
padaryti esą visai negalima, 
nes prieš šimtą metų ten 

. nebuvę dar tinkamo žmo
nių surašinėjimo knygose 
krikšto metu. O kad jų am
žius paduodamas labai se
nas, prašoksiąs 120 ir 130 
metų, tai esą todėl, kad se
ni žmonės mėgstą sau pri
dėti metų. Pav., neseniai 
per gyventojų surašymą 
Bavarijoje 27 žmonės pasa
kė, turį daugiau negu 100 
metų. Patikrinus gi- metri
kų knygas pasirodė, kad tik 
viena moteris turėjusi, iš 
tikrųjų, 100 metų, o iš jų 
tarpo 15 žm. neturėjo netgi 
90, metų. Seniausias žmo
gus, kurio gimimo metai 
patikrinta, esąs buvęs ang
lų chemikas Chevrey, kuris 
gyvenęs 103 metus (1786 — 
1889). Putter pastebi, kad 
ligi šiol nė karto tikrai ne-

nors

Kai kurios Amerikos ir 
Afrikos atsilikusių, užkam- 
pinių žmonių giminės tebe
kalba įvairiais ženklais, mi
mika ir kūno judesiais. 
Taip indijonų tarpe yra pa
protys susėdus naktį prie 
ugnies laužo kalbėti tylo
mis, naudojantis rankomis 
ir kūnu. Jei indijonas nori 
pasakyti, kad jis keliavo 
pėsčias, bet nevažiuotas, tai 
daro sekančiai: jis duria 
pirštu sau į krūtinę ir po to 
kairės rankos dviem pirš
tais ant dešinės rankos del
no rodo, kaip pėsti žmonės 
vaikščioja. Jei jis nori pa
sakyti, kad jo kelionė vyko 
žiemos metu, tai jis prade
da drebėti. Šitokios “kal
bos” pagalba indijonų arba ’kad daugumoje atsitikimų 
Afrikos negrų atskiros gi
minės gana gerai susikalba

riko j e.
Neretai šventųjų stovylų 

papėdėse klūpo ir jiems ne
duoda ramybės savo maldo
mis ir prašymais dažniau
sia liguisti, nuskriausti ir 
savo gyvenimo eiga nepa
tenkinti asmenys. Jų tarpe 
daugumas protinių ir fiziš
kų paliegėlių, ligonių, netu
rinčių vilties bei galimybės 
ar nenorinčių gydytis da
bartinėmis medicinos prie
monėmis. Šie ligoniai, gal 
visai nejausdami ir nesu
prasdami, bučiuodami sto
vy las ir maldykloje esan
čias šventenybes, nuo savo'
lūpų ar rankų apkrečia jas iš vienodų žodžių, 
ligų bakterijomis, kurįos to- siamiečiui jo prasmė 
kiu pat keliu nuo apkrėstų- aiški.
jų relikvijų pakliūva į svei- niekas neparduoda mieste 
kųjų organizmą. Sveikasis 
maldininkas, gal visą laiką 
meldęs ir prašęs tos pačios 
statulos sveikatos, apleidžia 
šventyklą jau su ligos pra
dais ir pasiekia savo buvei
nės slenkstį jau ligonis,

,masis be jokios abejonės nors organizmas< dar tos Ii

Yra dar vienas būdas 
vartojamas kalboje, tai — 
balso įvairavimas. Mes gali
me vienus ir tuos pačius 
garsus įvairiai reikšti: tę
siamai arba trumpai, rūs
čiai ar maloniai, garsiai ar
ba vos girdimai.

Balso keitimas turi dide
lės reikšmės šių dienų žmo
gaus kalbai; jis yra būtinas 
kiniečiams, anamitams ir 
kai kurioms kitoms tau
toms, kurių kalbose tas pats 
žodis turi įvairių reikšmių, 
ir sakinio prasmė priklauso 
nuo balso keitimo ir nuo žo
džio vietos visame sakinyje.

Vienas keliautojas savo 
a t s i m i nimuose pasakoja, 
kad jis girdėjęs, kaip ana- 
mitas pasakęs 4-ris kartus 
iš eilės žodį “ba,” bet kiek
vieną kartą'vis kitu balsu. 
Tuo būdu pas jį gavosi fra- nustatyta, kad kuris 
zė iš keturių “ba,” įvairiai žmogus gyventų daugiau 
ištartų, kuri turėjo tokią negu 110 metų, 
prasmę: “Moteris davė au- giausias 
sų trims šeimininko meilu- metų, 
žėms.”

Pas kiniečius yra labai 
daug žodžių, turinčių tą pa
čią prasmę, tačiau nežiūrint 
to įvairumo, kiniečiai labai 
gerai tarpusavyj susikalba. 
Panašaus pagrindo yra ir 
siamiečių kalba. Pavyzdžiui 
vienas siamietis klausia ki
tą: “Khaj khaj kaj khaj na 
khaj?” Sakinys tikrai labai 
keistas, nes susidaro beveik’ 

tačiau 
yra 

Tai reiškia: “Argi

Taigi ii- 
amžius esąs 110

Iš antros pusės, Sovietai 
tam tyčia surašinėjo šimta
mečius žmones ir atrado, 
ypač Kaukaze, daug senes
nių negu 110 metų. Anglų, 
amerikonų ir Sovietų moks
lininkai ne kartą išrodinėjo, 
jog tinkamose sąlygose ir 
sekant naujausius medici
nos atradimus, žmogus ga
lėtų gyvent 120, 130 ir dau
giau metų.
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r ~ ” Z “ 7" i “meilės”, maldavimo ir pra
buvo tas, kad man padary ų §ymo jausmo nuoširdumui 
piktą, as nepykstu nei ant (parociyti vra įvairūs išreiš- 
mane nuteisusių, nei ant 
kaltintojų.

“Tačiau jau laikas išsis
kirti: man, — mirti, jums — 
gyventi. Kam iš mūsų ge
riau, — žino tik Dievas.”

Po teismo Sokratui mir
ties sprendimas greitai bu
vo įvvkdytas, — įvykdytas 
tuo, kad jis turėjo išgert 
taurę nuodų ir ramiai pasi
mirė savo mokinių tarpe.

Jo mirtį smulkiai yra ap
rašęs jo mokinys Platonas 
pašnekesyje “Tedonas”.

gos apčiuopiamai nejaučia. 
Ir štai tie garsingieji, šven
ti “sveikatos” šaltiniai vie
ną po kito stumia prie gra-

kimo budai _ir papročiai. jentos> jaro paliegusiais, 
aSf.SeSliguistais, o užėjus apkre- 

. - čiamų ligų bangai, siekiai nes būtybės . prašoma ar 
maldaujama, tuo dau- dar TofimT
giau susilenkus prie jos ei
nama ir daugiau ji glamo
nėjama.

Aišku, kad tik nepasiti
kintieji savo jėgomis ar no
rintieji lengvai sau pragy
venimo š a Įtini patikrinti 
yra tų keliaklupsčiautojų 
skaičiuje.

Nereikia jų po Australi-

Daug kalbama ir rašoma 
apie tautos sveikatingumą, 
apie priemonių tam sudary
mą, bet j tuos žalingus pa
pročius dar ligi šięl mažai 
kas tinkamą domesį atkrei
pė. Leidžiama jiems po “los- 
kų” skraistėmis neliečiamai 
bujoti ir griauti to nesu
prantančių sveikatą. V. L.

kiaušinių?” Antras siamie- 
tis, n o rėdamas pasakyti, 
kad “šiandien k i a ušinių 
pardavėjas serga”, atsako 
taip: “Chaj naj khaj fakhaj 
khaj”.

Garsais žmogus jau se
niai pradėjo kalbėti. Nuo to 
momento, kad atsirado ats
kiri garsai, praėjo daug 
tūkstančių metų. Daug lai
ko turėjo praeiti, kol žmo
gus išmoko atskirus garsus 
jungti, nudarydamas žo
džius ir sakinius. Kalbos iš
sivystymo kelias buvo ilgas, 
kaip ilgas buvo ir žmogaus 
kultūrėjimo kelias. Ir tas 
žmogaus kultūrėjimas, tas 
kalbos tobulėjimas buvo į- 
manomi tik dėl to, kad žmo
nės gyveno ne atskirai, bet 
drauge, sudarydami šeimas, 
gimines ir bendruomenes. 
Jei žmogaus prigimtyj ne
būtų visuomeniškumo jaus-

Tie Patys Seni 
Prietarai Kaime

mo, vargu ar šiandien 
ma būtų kabėti apie 
turingą žmogų.

Alb. Kn

—
Amerikiečiai, n u v ažiavę 

Lietuvon porą metų atgal, 
rado kaimuose daugelį tų 
pačių senų prietarų. Pavyz
džiui:

Išvažiuoja žmogus j ke
lionę, ir jei pirmiausiai su
sitinka moterį, kuri perėjo 
jam skersai kelią, tai reiš
kią nelaimę. Gyvatė ką 
nors įgylė, tuojau žmogus 
skuba pas kokią bobutę, 
kad “užkalbėtų.” Prasidėjo 
audra ir perkūnija, degina 
švęstas žoles, kad audra 
praeitų. Senas puodas iškel
tas kabo ant aukštos kar
ties, tai ręiškią, kad vana
gas vištų neneš, ir tt.
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“No Nation, Divided Against Itself, Can 
Long Endure,” - “Americans All” Week 

Points Road to National Unity
Rodeo Provides Western Entertainment 

For Jaded and Blase New Yorkers
The main problem confronting the 

American people today is the de
fense of our national existence 
against the menace of Hitlerism. 
One of the elements essential for 
this defense — just as important as 
tanks and battleships — is a united 
people.

There are more than 14,000,000 
Americans who were not born in the 
United States. They came here from 
Austria, Spain, Germany, Czechoslo
vakia, Poland, France, Greece, Ita
ly, England, Russia — those coun
tries whose independence is now de
stroyed or imperiled by Hitler’s 
schemes for world domination. Be
cause of their loyalty to this coun
try and their sympathy for the 
people of their native lands, the 
foreign bom wholeheartedly support 
every measure for the defeat of Hit
ler.

The foreign born recognize that 
only the military defeat of the Nazi 
army will break the shackles which 
enslave their native lands and will 
remove the peril to the existence of 
their adopted America.

By their toil in thc< factories and 
in the fields, by the service they 
and their sons are rendering in the 
armed forces, the foreign born are 
contributing of their utmost to our 
nation’s defense. By their hatred of 
tyranny and their devotion to free
dom — for which they came to this 
country — the foreign born have 
enriched our democracy and bolster
ed our determination to render all 
possible aid to the opponents of Hit
ler.

However .technical difficulties and 
unnecessary delays in the naturali
zation process interfere with the 
full participation of the non-citizen 
in our national endeavors. Discrimi
nation against Americans of foreign 
birth in public and private employ
ment deprives us of greatly-needed 
labor and creates disunity at a time 
when national unity is essential to 
the security and defense of Ameri
ca. These barriers to unity must be 
eliminated because they are grist to

LD.S. Has MO,000 
Invested in U.S.
Defense Bonds

BROOKLYN,- N. Y. — Represen
tative of the sentiment with which 
Lithuanian-Americans are participat
ing in the defense effort of the 
United States is the purchase of 
$40,000.00 worth of U. S. Defense 
Bonds to date by the L.D.S.

This large investment by the As
sociation of Lithuanian Workers is 
significant for it shows complete 
agreement of its membership of 
Lithuanian-Americans with the de
fense policies of the United States 
against Hitlerism.

The “Tiesa,” official organ of the 
L.D.S. has staunchly supported the 
government’s policy of all aid to the 
enemies of Naziism.

Lithuanians, it can be seen, like 
other nationalities are doing their 
part to stop Hitlerism.

Wilkes-Barre Chorus to 
Hold Picnic on 19th

The Lyros Chorus from Wilkes- 
Barre is holding an Autumn picnic 
on October 19, 1941. The picnic will 
be held at Valinchus farm providing 
the weather is nice.

The bus will leave at 11:00 A.M. 
from the corner of East Market and 
South Sherman Streets. The bus 
ticket Is 50 cents. In case of bad 
weather we will gather at the Cry
stal Ballroom. I am sure we will 
have a good time at either place.

The fragrance of the crisp au
tumn air will give you a good ap
petite. No need to worry for we 
have very good cooks who will pre
pare delicious food. There will be 
plenty to eat and drink. I shall be 
looking forward to seeing you and 
your friends at Valinchus farm on 
the 19th. So don’t disappoint me.

—Stella Poderls.

AFORETHOUGHT
“You are evidently honest lad. But 

the money I lost was a five-dollar 
bill.”

“Yes, sir; I had it changed in case 
you wanted to give me a reward.”

“LAISVE”
English Section

Published in the interest of 
Lithuanian-American youth and 
English-rcoding adults every 
Tuesday and Friday.

Correspondence and articles 
must be in every Wednesday for 
Friday's issue, and every Fri
day for Tuesday's issue.

Laisve English Section 
427 Lorimer Street,

Brooklyn, N. Y. 

the mill of appeasers and fifth co
lumnists in their efforts to under
mine our national safety and to 
prevent fulfillment of our common 
desire to put an end to Hitlerizm.

Our national security can be safe
guarded only if every person in the 
land —■ native and foreign born, 
citizen and non-citizen — is enabled 
to participate in its defense. Every 
obstacle to that goal must be re
moved.

In prder to break down the false 
barriers of birth and citizenship that 
tend to divide the people and to 
eliminate unnecessary delays in the 
naturalization of non - citizens, the 
American Committee for Protection 
of Foreign Born is conducting a 
National ‘‘Americans AH” Week 
beginning October 21st. This cele
bration will culminate in the natio
nal observance of the 55th (VVth) 
anniversary of the dedication of the 
Statue of Liberty on October 28th.

The supporters of Hitlerism in our 
own country would aid his schemes 
for world domination by dividing 
our people into native and foreign 
bom. Therefore, they spread dis
crimination, promote unfounded sus
picion and hysteria against Ameri
cans of foreign birth.

We hope that National ‘‘Ameri
cans All” Week will serve to con
vince the American people of the 
need for sympathetic understanding 
and action to eliminate undemocra
tic treatment of the foreign born 
as one of the steps necessary for 
the establishment of national unity. 
We know that once existing dis
criminations and difficulties are eli
minated, the foreigra born and their 
organizations will be encouraged and 
enabled to redouble their efforts 
for the defense of America.

We urge that the people of the 
United States and their organiza
tions unite in local community meet
ings and ceremonies during National 
“Americans All” Week as a fitting 
demonstration of our determination 
to establish unity of all Americans 
and to defend our country.

—A. Sabath.

Attempt to Discredit 
Report of Terror 
In Lithuania

“NAUJIENOS,” in one of its 
recent issues, has been going frantic 
with anger because this paper pub
lished a cablegram from Jonas Mar
cinkevičius describing the reign of 
terror inaugurated by Hitler’s 
vicious attack upon Lithuania.

Not daring to dismiss the cable
gram by saying that Hitler is a 
fine misunderstood gentleman, the 
Chicago newspaper went to great 
lengths in saying that the cable
gram was a forgery. This attitude 
proves what numerous Lithuanian- 
American commentators have re
peatedly stated, that “Naujienos” in 
every possible way is trying to de
preciate the horrors of Nazi occu
pation and is trying to cast doubt 
upon the Lithuanian people’s hatred 
of Hitlerism and all the things it 
represents.

Cablegrams from overseas are in 
the English language and must, of 
course, be translated into Lithuanian 
before being published in this daily. 
The cable printed in the English 
Section was an exact copy of Mar
cinkevičius’ stirring document and 
the original is, of course, on file at 
“Laisve.” /

Other apologizers-for-Hitler, as 
well as “Naujienos,” are invited to 
come over and see for themselves.

Chicago to Be Hosts to 
CDS in July, ’42

CHICAGO, Ill. — The 1942 Con
vention of the L.D.S., as announced 
by the youth and adult branches in 
Chicago, will be held in this city 
during the week of July 19. The an
nouncement is made in advance in 
order that delegates may be able to 
arrange their summer vacations so 
that they could attend the conven
tion.

The convention of the L.D.S. is 
held every two years and each con
vention decides the place, but not 
the exact time, of the next conven
tion. Delegates who assembled in 
1940 at Brooklyn gave Chicago the 
honor of being host to the 1942 con
vention.

“Motery Balsas” 
Magazine Ready

“Moterų Balsas,” the large illus
trated magazine published to com
memorate the 25th anniversary of 
the first Lithuanian women’s news
paper has just rolled off the press. 
By the end of this week it will be 
on its way to the thousands of sub
scribers all over the States.

The magazine is a beautifully 
made job of 64 pages, plentifully il
lustrated. Articles In it čover every 
possible field of activity among 
Lithuanian women. Single copies 
may be purchased for 25c.

A fleet of motor yawls designed for minelaying service under construction at North Ton
awanda, N. Y.

BUILDING PEOPLE’S MORALE VITAL Cavalcades Have Hike 
FOR THE DEFENSE OF USA. YOUTH To Palisade Park

CONGRESS IN 6-WEEK CAMPAIGN
In a stirring proclamation to 

young America, the American Youth 
Congress, through its, executive sec
retary, Frances M. Williams, declared 
that “full mobilization of the Ame
rican people now in the fight against 
Hitler is decisive.” The AYC procla
mation was the opening gun in an 
intensive six-weeks’ National Youth 
Campaign for American Security.

The six weeks campaign includes 
a nation-wide enrollment of millions 
of young Americans into civilian 
defense forces, organized medical aid 
work in committees throughout the 
country, aud “Youth Defense Ral
lies” to take place in every main 
city of America on Armistice Day, 
November 11th.

The text in part, follows:
“Youth of America:
We appeal to you who in the 

splendid and historic tradition of 
our country have an underlying 
hatred of injustice, oppression and 
tyranny.

Put aside every feeling of false 
security. Our nation and our^ gene
ration arc in mortal danger!

Rally millions strong in a great 
youth campaign of cooperation with 
the people of Great Britain, the 
Soviet Union and China to defend 
America, ancį to put an end to the 
threat of the Hitler conquest.

Dedicate the period October 1st 
— November 11 th, 1941 to a Natio
nal Youth Campaign for American 
Security.

Every day the relentless, des-

Hell on the High Seas - The Saga 
Of Ten Days in an Open Boat

OTTAWA. — Two English boys, 
Fred Farrell, sixteen years old, and 
Frank Cooper, seventeen, related 
their ten - day experience in a 
lifeboat on the north Atlantic after 
their ship, the Marconi, a British re
frigerator vessel, was torpedoed and 
sunk last May. Both boys are wait
ing in a hospital here for artificial 
legs. Their own were amputated be
cause they had been frozen in the 
nearly waterfilled lifeboat before it 
was picked up on the tenth day by 
H. M. S. Churchill, one of the fifty 
American destroyers traded to Great 
Britain.

Two men were crushed to death 
against the side of the Marconi 
when they attempted to get into the 
lifeboats after the torpedo struck 
early one morning and sent the ship 
down with twenty-two men aboard.

"We had twenty-three in our boat 
packed like sardines,” Farrell said. 
Both boys were lightly clad. The 
first three days things went well, 
although their legs were getting 
numb from sitting in cold water up 
to their knees. On the fourth day

ON THE BAND CIRCUIT
Sponsors of the NBC-Blue’s shiv

ery Sunday night “Inner Sanctum 
Mystery” scries, which will feature 
BURGESS MEREDITH as guest 
star on Oct. 19, have decided to 
discontinue studio audiences on fu
ture programs. Reason announced is 
that several less hardy visitors have 
fainted (which is bad enough) but the 
disturbance upsets the cast. Listen 
to MEREDITH’S villainous portray
al in “Hell Is Where You Find It” 
and you’ll understand ...,

RICHARD KENT, the Blue’s 
“Traveling Chef,” is the recipient 
of probably the oddest compliment 
ever accorded a radio personality. 
During his • present tenure KENT 
has received fan letters from a 
total of seventy different husbands, 
all of whom declared they were so 
pleased with the dishes he sug
gested they" went out and bought 
kitchen radios for their wives so 
they wouldn’t miss future recipes. 
... KENT, incidentally, averages 
nearly 1,200 fan letters a week...

TOMMY “HI” MITCHELL, of the 

perate drive of the Nazi armies 
toward world conquest makes our 
action more imperative. Every day 
the courageous fight of the people 
of Great Britain, the Soviet Union, 
China and the nations where Nazi 
occupation has blacked out democ
racy -— provides inspiration and 
confidence in the ultimate victory 
for people everywhere.

All that we have today, all that 
we hope for tomorrow, depend upon 
the job that each one of us does 
now. The Nazi aggressors already 
make war upon America — sink oup 
ships and threaten our shores. This 
is our final choice. Time will not wait. 
The bastion^ of our defense in Lon
don, Leningrad and Chungking must 
be reinforced by our full cooperation 
before they share the fate of Prague, 
Vienna and Madrid. FULL MOBILI
ZATION OF THE AMERICAN 
PEOPLE NOW IN THE FIGHT 
AGAINST HITLER IS DECISIVE.

We must not allow the appeas
ers to betray our country' to Hitler 
by obscuring the gravity of the 
danger to America;: by calling for a 
peace which today could only be 
on Hitler’s terms; by creating dis
sension and disunity through in
citing anti-Semitism, and by making 
false appeals to prejudice of race 
and creed.

America is united and dedicated: 
Hitlerism must be defeated: democ
racy can and must win! Mobilize 
our generation in <this NATIONAL 
YOUTH CAMPAIGN for the job 
America faces now.” 

a Negro crewman died and was 
dropped over the .side as religious 
services were read.

The next day the accompanying 
lifeboat disappeared, another man 
died and “some of us got scurvy, 
and our teeth became loose. We 
couldn’t have eaten it we had want
ed to.” The following day one of the 
Negroes went mad and slashed the 
lifeboat’s sails with his knife.

On the sixth day another man 
died, “but we were too dry to sing 
for the funeral, so we just read the 
Bible.” On the seventh day Cooper 
became unconscious, and every time 
he came to, some one would knock 
him out to prevent him from feeling 
pain. The next day another man 
died. By this time the boys’ legs 
had swollen to twice their normal 
size.

On the ninth day the men aban
doned hope and began to look for
ward to death, but the next day 
what they at first thought was a 
mirage turned out to be the rescue 
ship, and they were taken aboard. 
The other lifeboat was picked up by 
an American Coast Guard cutter.

“Hi, Lo, Jack and the Dame” 
quartet featured on the Blue’s 
“Prescott Presents” shows, has 
found a silver lining in the current 
daily grind of a 5-a-day at the 
Strand Theater on Broadway, sand
wiching broadcasts and rehearsals 
in between. It’s the opening of the 
new Broawday musical comedy, 
“Best Foot Forward,” which fea
tures his girl friend JUNE ALLI
SON. The stage entrances for both 
theatres are right next to each 
other so TOMMY drops in between 
shows... Incidentally, the quartet 
declined an offer to go with TEDDY 
POWELL’S band ...

“Prof.” KAY KYSER’s next film 
will be "My Favorite Spy,” an RK 
O production. to be produced by 
Harold Lloyd. If you’re curious, 
KAY’s favorite spy probably is that 
little man who calls up unexpectedly 
to ask you what program you’re 
listening to ...

An average of 300 shots are fired 
on each broadcast of Gang Busters, 
the anti-crime series heard on the 
air.

The Maspeth LDS Cavalcades are 
having a hike to Palisades Park on 
Sunday Morning October 19, 1941. 
All those who wish to join us, be at 
the Citizens’ Club in Maspeth at 10 
o’clock A. M. sharp. —Comm.

Camera Angles
by Ed Yarns

IN TAKING PICTURES with a 
box or any other type of camera 

it is always well to have the sub
ject centered properly. Too often 
we snap at just the “right moment” 
only to find the final result disap
pointing.

Look over some of your old snap
shots to see what • you like or dis
like about them. You will find one 
instant where your girlfriend’s pose 
was excellent, the background was 
good, yet the part of her body from 
the knees down was simply left out 
of the scene. The mere fact that her 
feet are not included in the picture 
somehow makes the photo less in
teresting. On the other hand if her 
entire body from head down to toes 
had been in the snapshot and a 
little margin included between the 
extremes of her body and the bor
ders of the scene, ‘ the picture would 
have been decidedly better. A pic- 

! ture of a subject showing the sub
ject as a complete human being 
with head, toes, finger tips, arms, 
etc., is much better than one with 

; part of the person missing al
together.

Getting the picture prpperly cen
tered does not mean having the sub- 

| ject occupy the middle of the photo.
You may have a snapshot of a 

friend sitting on a chair, gazing off 
into the distance towards the right 
of the scene. In this picture your 
friend happens to be in the exact 
center, and all of his body is includ
ed in the view. To all intents and 
purposes the subject seems to be 
‘centered.” Yet when you examine 
the picture you feel there is some
thing unsatisfactory about it. Of 
course there is something unsatis
factory about it. Your friend is look
ing off into the distance. Everyone 
studying the picture is more inte
rested in what your friend sees than 
in the subject himself.

In a case like this it is best to 
take the picture in such a way that 
your friend occupies the left third 
of the scene, leaving plenty of space 
between your friend1 and the border 
of the picture towards which he is 
looking. The space and the back
ground that partially fills the space 
supply a hint as to what your 
friend is looking at, thus satisfy
ing the person studying the photo.

If you wish to snap your friend 
in a pose in which he looks up as 
well as to the right, in other words 
in a pose in which he is staring to
wards the upper right hand corner 
of the . scene, the best and most 
pleasing way of arranging the pic
ture is to have your chum (your 
whole, complete chum, andi not just 
his head or bust) occupy the lower 
left corner. But in most such pic
tures 1 where a great deal of sky 
must of necessity appear in the 
photo, it is necessary to use a fil
ter to darken the sky so that clouds 
will show. A yellow filter with veri- 
chrome film or a light red filter 
with super panchromatic film would 
do the trick. The clouds in the sky 
would give the needed hint as to 
what the friend is looking at.

Getting a subject properly center
ed means getting the most effective 
position of the subject in relation 
to the background.

Visockis Back in N. Y.
BROOKLYN) N. Y. — Joe Visoc

kis, one of the first Lithuanian men 
to be drafted in this area, returns 
to civilian life and work this month. 
During his term of service at San 
Antonio, Texas, Joe fell seriously ill 
and his wife, Ann, went South to 
help him recover. Both returned to 
New York last Saturday and, after 
a rest period, Joe vYill be back at 
work. • ,

Madison square garden, 
once the dignified home of pu
gilism and mass meetings now re

sounds to the mooing of cows, the 
pawing of bulls and the yodelling of 
thousands of Brooklyn’s drug store 
cowboys in the audience.

The Rodeo is in town. Yes sir!
Casting off the protective gar

ment of urban sophistication we 
exposed ourselves to several scores 
of gaily bedecked cow girls and cow 
boys who romped around the Garden 
floor a’ropin and a’tying and a’mil- 
kin and a’steerin cows, bulls, long 
horns, horses and assorted quadru
peds of various sizes, types and de
scriptions. The truth of the matter 
is that after two hours of this, we 
began to feel a tiny yodel and yipee 
being born within our citified breast.

Back in the old days when the 
West was the True West and the 
man who said different better reach 
for his six-shooter, our heroes were 
stalwarts of the plains like Bob 
Steele, Buck Jones and Harry Carey. 
The old stars are gone, we reminis
ced, but the West goes on in the per
son of Gene Autry, singing cowboy, 
whose melodies “Alla en el Rancho 
Grande” and “If You Don’t Like 
Your Uncle Sammy, Why Don’t You 
Go Across the Sea?” managed to 
bring down the houseful of boys, 
girls, parents and, as we’ve said be
fore, assorted cowboys from Brook
lyn and the Bronx.

Autry’s famous horse “Champion” 
was led through the paces from dan
cing to music and taking bows to a 
representation of the painting “End 
of the Trail.”

The “End of the Trail,” by the 
way, was actually represented in a 
small herd of long-horned Texas 
cattle. “This,” the microphone dolo

From Minneapolis to Saint Paul — The 
Sights and Scenes of a Trip

by Mrs. Witold Tilwick
(conclusion)

The Bakers local from Minneapo
lis’ sponsored, a tour, for which they 
chartered eleveru^preyhound Busses. 
We saw many beautiful lakes, parks 
and schools and Colleges. As we 
rode along we realized what beauti
ful places there are to see and en
joy, and how too few can do so 
for economic reasons.

As we rode we couldn’t help but 
hear the different discussions bet
ween other passengers. One of the 
discussions centered on the Negro 
question. A delegate from Maine 
was endeavoring to point out to a 
delegate from New Orleans, just 
how it was the white man’s respon
sibility to educate the negro and at 
the same time make possible, by 
giving them fullest equality, their 
taking their rightful place in society 
as fellow human beings. The south
ern delegate accepted the arguments 
rather well, which shows that the 
people are advancing.

When the convention adjourned 
on the morning of Tuesday, Sept. 
23rd, we left immediately for the 
homeward trip. This time we fol
lowed a different route. We rode 
from. Saint Paul, Minn., to Manito- 
wac, Wisconsin, where we boarded a 
ferry boat and crossed Lake Mi
chigan to Luddington, Michigan, 
From there we went to Port Huron 
where we crossed into Canada. We 
had no difficulty crossing. There 
were very few automobiles on the 
roads, and we noticed that on the 
farms we passed, the implements 
were all horse-drawn.

There was only one place where 
they refused to sell us gas, that 
was in a small town near Paris, 
Ontario. The attendant said it was
all sold. A mile or so further on 
we filled up. Near London, Ontario, 
we passed a large factory at closing 
time, the men just poured out of the 
gates but there was not an auto
mobile among them. They were all 
riding bicycles.

Alt Niagara Fafls
We arrived at Niagara Falls and 

stayed there overnight. The next 
day we went out to look at the 
falls from the Canadian side be
fore crossing over to the U. S. A. 
While we were taking pictures of 
the falls, the Canadian Army patrol 
planes were flying over. A park at
tendant toljd us that the Canadian 
planes cross, over to the American 
side and back and that American 
patrol planes do likewise. When we 
were about ready to leave, we 
noticed two ^soldiers in English uni
form, but that had a strip On their 
sleeve with the word Poland oh it.

My husband greeted them in Po
lish and spoke to them for a little 
white. They told him they had been 
taken prisoners by the Russians and 
turned over to the British. While 
they were in England they volun
teered to fight with the Allies 
against Germany. There are about 
three hundred of these Polish vo
lunteers training in Canada. These 
two werp on a seven day furlough 
and were taking in the sights at 
Niagara Stills which is about three 
hundred and fifty miles from their 
camp.

Polish Soldiers To Fight 
With x Soviets

My husband ;ask them what 
they thought of the Russians. The 
soldiers , had Very high regard for 

rously told us as the lights dimmed 
and five very very pretty cowgirls 
stood on guard, “is truly the va
nishing herd.” Numbering far less 
than the equally-dying buffalo, the 
thirty or so long-horns were a tes
tament to a romantic West that has 
left its mark in the American tra
dition.

The greater part of the program 
was devoted to contests in roping, 
wrestling and milking cattle and 
bronco busting. Cowboys and cow
girls from all parts of the West 
came to the Garden in New York 
in order to participate in the con
tests for cash prizes.

Mosts of the contests were for 
time and we were lucky to witness 
an all-time record at the Garden 
broken when a steer was downed 
by a mounted cowboy in 3 and 
4/5ths second. But before you think 
that the four-legger hasn’t got a 
chance, do not forget the cowboys 
who were tossed for a loop a few 
seconds after having left the corral 
bareback on an untamed horse.

Most interesting, to this reviewer 
at least, was the “basketball” con
test between two teams of mounted 
cowboys in which the best elements 
of polo, basketball, wrestling and 
racing were combined. Ten men be
gan the game with their shirts on. 
When it was finished, with Texas 
winning, 7-5, over Oklahoma, the 
Garden floor was lit.tered with rip
ped-off shirts and roamed-in by 
riderless horses.

The rodeo contests for world 
championships goes on at the Gar
den until October 26th. Tickets 
range from $1.10 to $3.85 and, whe
ther you’ve been to a Rodeo before 
or not, the chances are that you 
will get a considerable kick from it.

—Walter Kubilius.

1
V

them. They told him that Russia 
had freed all the soldiers and 
officers that had been taken prison
ers and that the higher Polish 
officers were now on a tour of the 
Russian front to see just where 
they and the Polish volunteers could 
take their stand to help most. 
These two Polish soldiers also ex
pressed wonderment at the Polish 
American Youth for not volunteer
ing ‘ in greater • numbers to help 
fight against Hitler.

We took pictures of the two sold
iers before we left and they gave 
us their names and address so we 
could write to them and send their 
pictures.

We also spoke to a native Cana
dian who told us that they could 
not leave Canada without a passport 
and they had to have a mighty 
good reason for obtaining one. He 
also said they were allowed just 
the very smallest amount of money 
necessary to take them out of the 
country and back.

About noon we crossed back to 
the American side. In Niagara Falls, 
N. Y. we noticed the construction 
of many new homes going on. Their 
bright paint was certainly a relief 
after the drabness of the country 
side in Canada, for we saw very 
few places which had ever had a 
coat of paint.

We travelled through New York 
state and into Pennsylvania and 
finally about nine-thirty P. M. We 
reached home.

The old adage “No place like 
home” was as true for us as it is 
for most, but I would not have 
missed the opportunity of taking 
that trip for anything and I’m cer
tainly looking forward to any others 
like it in the future.

Dental Rehabilitation 
Planned for Registrants

BUFFALO. — The chjef dental 
offiqer of Selective Service said that 
a plan to rehabilitate men rejected 
because of dental defects is being 
contemplated to meet the wishes of 
President Roosevelt. Lieutenant 
Commander C. Raymond Wells, of 
Washington, added in an interview 
that Under the program the family 
dentisĮ would correct the defects for 
the registrant who would go to him 
voluntarily.

“For those unable to pay, the 
Federal government would meet the 
dentists bill,” he asserted. ’Thus, 
the civil practitioners will have 
Charge of the rehabilitation of men 
in their own communities. The pro
gram would be under the direction 
of the Selective Service system, the 
local board and physicians and dent
ists,connected with local boards.’ He 
estimated that 100,000 of the 500,000 
rejected frjeh can be made available 
for general or limited military ser
vice upon I correction of dental de- 
fects.

t
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(Tąsa)
— Taip, taip, taip, misteriai! — kalbė

jo laimingas tėvas, spausdamas kūdikį 
prie savo pilvo. — Jūs tiesiog juokiatės.

Kai kūdikį paguldė, mes iš mandagu
mo kalbėjome apie šį bei tą, o paskiau 
vėl pradėjome riesti savo.

Dėl baby mes padarėme daugybę pa
siūlymų, bet nė vienas jų netiko. Visiškai 
nusivylę staiga tarėme, tiesiog paptelė
jome:

( — O ar jūs neturite kokios nors gar
bingos damos, kuri galėtų pabūti su 
baby, kol jūs keliausite.

Pasirodė, kad tokia dama, rodos, yra. 
Mes jau ėmėme vystyti šią idėją, kaip 
staiga misteris Adamsas pakilo. Jo aki
nių stiklai sužibo. Jis pasidarė labai rini
tas.

— Serai. Mums reikalingos dvi dienos 
išspręsti šį klausimą.

Dvi dienas mes slankiojome po New- 
Yorką, viens antram įkyrėdami klausi
mais, kas bus, jei Adamsai atsisakys su 
mumis važiuoti. Tuomet kur mes rasime 
idealią būtybę? Ir mes ilgai stoviniauda- 
vome prie kelionės daiktų magazinų vi
trinų. Šotlandijos audeklo krepšiai su už
segimais — “Žaibais”, kuprinės iš laivų 
būrių, minkšti odiniai čemodanai, pledos, 
termozai, — čia viskas primindavo kelio
nę ir viliodavo į ją.

Tiksliai paskirtu laiku į mūsų numerį 
atėjo misteris Adamsas. Jo negalėjai pa
žint. Jis buvo šaltas ir iškilmingas. Jo 
liemenės sagos buvo visos užsegtos. Taip 
'ateina kaimyninės draugiškos valstybės 
pasiuntinys pas užsienių reikalų ministe
rs ir praneša, kad jo didybės vyriausybė 
laiko save esančia karo būvyje su valsty
be, kurios atstovu ir yra paskirtasis už
sienių reikalų ministeris.

— Misteri Ilfai ir misteri Petrovai, — 
tarė mažasis storulis, pūkšdamas 
ir šluostydamas nuo plikės ledinį prakai
tą, — mes nutarėme jūsų pasiūlymą pri- 

, imti. ‘ :
Mes norėjome - jį apkabinti, bet jis ne

sidavė taręs:
— Serai, tai perdaug rimta valanda. 

Negalima ilgiau gaišti. Jūs turite tat su
prasti, serai.

Per šias dvi dienas misteris Adamsas

ne tik kad pasiryžo, bet ir smulkiai išdir
bo visą maršrutą. Nuo šio maršruto su- ' 
kosi galva.

Iš sykio mes perkertame ilgą ir siaurą 
New-Yorko štatą veik per visą jo ilgį ir 
sustojame Skenektedyje — elektros pra
monės mieste. Kitas didelis sustojimas — 
Bufalo.

— Gali būti, per daug įprasta žiūrėti 
Niagaros krioklio, bet, serai, tai reikia 
pamatyti. •

Paskiau, Ontario ir Eri ežerų krantais 
mes važiuojame į Detroitą. Čia mes ap
žiūrėsime Fordo fabrikus. Vėliau — Či
kagon. Po to kelias eina į Kanzas city. 
Per Oklagomą mes patenkame į Techa- 
są. Iš Techaso į Santa-Fe, New-Mexico 
štatą. Čia mes pabuvosime indėnų terito
rijoje. Už Albukerko mes pereiname Uo
lų kalnus ir patenkame į Grend kenjoną. 
Paskiau — Las-Vegas ir garsioji Kolo
rado upės užtvanka — Boulderdam. Ir 
štai mes Kalifornijoje, perskrodę Siera- 
Nevados viršūnę. Vėliau San-Francisko, 
Los-Andželos, Holivudas, San-Diego. At
gal, nuo Ramiojo vandenyno krantų mes 
grįžtame išilgai Meksikos sienos per El- 
Passo, San-Antonio ir Justoną. Čia mes 
keliaujame išilgai Meksikos įlankos. Mes 
jau juodųjų štatuose — Luizianoje, Mi- 
ssisipi, Alabamoje. Sustojame New-0r- 
leane ir per šiaurinį Floridos kampą, per 
Talagassi, Savaną ir čalstoną keliaujame 
į Vašingtoną, Jungtinių Valstybių sosti
nę.

Dabar lengva apie visa tai rašyti, o 
tuomet... Kiek buvo riksmų, ginčų, tar
pusavio įtikinėjimų! Norėjosi visur pa
buvoti, bet laikas neleido. Visa automo
bilio kelionė galėjo trukti du mėnesius ir w 
daugiau nė vienos dienos. Adamsai griež
tai pareiškė, kad su baby gali persiskirti 
tik šešiasdešimt dienų.

Kliūtis buvo dėl automobilio. Kokį 
pirkti automobilį?

Nors iš anksto buvo žinoma, kad bus 
nupirktas pigiausias automobilis, kokį 
tik galima rasti Jungtinių Valstybių teri
torijoje, bet mes nutarėme aplankyti 
1936 metų automobilių saloną. Buvo 1935 
metų lapkričio mėnuo, ir salonas tik atsi
darė.

(Bus daugiau)

Svetimšalių Turtai Privalo 
Būt Surašyti

šiame krašte po tam 
datos. Savininkai neju- 
turto (property) ir tie, 
žino apie turtą svetim- 
nuosavybėje, prašomi

del apsaugos 
investmentus 

ir kad jų pi- 
armi-

krizė 
mūsų

Kubos žmones renka visokius senus nessiunčia as
Amerikos kontinentui apginti; vadinasi, ginklam ir kitokiem karo reikmenim.

dienų, na, ir po vakacijų.
C.I.O. unija veda derybas 

ir reikalauja vakacijų savai
tės per metus, nepaisant, kiek 
darbininkas bus išdirbęs, ar 
pilnai, ar tik du ar tris mė
nesius. Kompanija turi duoti 
darbininkams vieną 
apmokamų vakacijų. 
gu esti labai “bizi”, 
sumokėti dvi algas 
savaitę. Tai tokio
turėtų reikalauti ir Arlingtono 
darbininkai.

savaitę 
O j ei

tai turi 
už vieną 
kontrakto

Keletas ūkininkų, kurie lai
ko vištas, praneša, kad vištas 
užpuolė kokia ten 
liga. Taigi, perkant 
kia apsižiūrėti, kad 
gotos.

nežinoma 
vištas rei- 
nebūtų li-

Pagal įsakymą, kuris buvo 
išsiųstas iš Washington© rugp. 
18 d., raportai reikalabjami 
visų svetimšalių turtų priklau
somų svetimoms valstybėms 
arba jų piliečiams, kurie gy
vena 
tikros 
domo 
kurie 
saliu
padaryti faportą (arba sąra
šą) ant blankos TFR 300, 
prieš pabaigą spalio mėnesio, 
šios formos gaunamos iš Fe
deral Reserve ir kitų bankų, 
šis įsakymas turėjo veikti tik 
ligi rugsėjo pabaigos, bet lai
kas tapo pratęstas. Išimtis yra 
padaryta “generally licensed” 
nacionalams, tai yra tiems, 
kurie apsigyveno šiame krašte 
nuo birželio 17 d., 1940 m., 
išskiriant Norvegiją, Daniją, 
Belgiją, Holandiją ir Luxem- 
bourgą, kurių turtai buvo į- 
šaldyti prieš birželio 17 d., 

' 1940 m. Turtus, kurių vertė 
yra žemiau $1,000 ir bankų 
įdėlius ž.emjau šios sumos, ne
reikia raportuoti.

Įvykdymas šio įsakymo su
darys cenzą ne tik visų turtų 
trisdešimts Europos valstybių 
kartu su Japonija ir Kinija, 
kurių turtas 
prieš liepos 
bet ir turtų 
tybėms ir
kurie nebuvo įšaldyti. Į šį są
rašą irgi įeina valstybės, ku
rių turtai buvo įšaldyti, bet 
vėliau atšaukti, būtent Mek
sikos, Brazilijos ir net Rusijos.

Tikslas šio sąrašo yra įvyk- 
didesnę kontrolę svetim

šalių turtų, negu buvo galima

buvo įšaldytas 
26 d., 1941 m., 
priklausomų vals- 
jų nacionalams,

mo tikslas buvo 
tų, kurie turėjo 
svetimose šalyse 
nigai neprapultų Ašies 
joms įėjus.

Kadangi tarptautiška 
liečia Jungt. Valstijas,
tautinis interesas kontroliuoti 
šiuos turtus pasidarė būtinas, 
ir birželio 14 d., 1941 m., pre
zidentas davė įsakymą įšal
dyti svetimšalių turtus (for
eign holdings), tarp jų ir Vo
kietijos ir Italijos, šis valdžios 
įsakymas yra duotas todėl, jog 
Jungt. Valstijų finansiniai, iš
tekliai (financial facilities) 
nebūtų panaudoti kenksmingu 
būdu prieš valstybinę apsau
gą ir kitus Amerikos intere
sus, ir kad neprįleisti prie lik
vidacijos Jungt. Valstijose 
turtų, kurie buvo užkariauti 
neteisėtu būdu, ir kad suma
žinus j
Jungt. Valstijose.

Nors siuntimas pinigų į už
sienį yra 
Valstijos 
bą tiems, 
kalinga, 
persiuntimai 
nors siunčiama suma yra apri
bota. ^Tiktai $100, per mėnesį 
galima siųsti svetimos valsty
bės piliečiui. Tą pačią sumą 
galima siųsti kiekvienam šei
mos qariui. Su kiekvienu per
siuntimu reikalinga paduoti 
pasirašytą pareiškimą, kuris 
liudija, kad tie pinigai būtinai 
reikalingi pragyvenimui.

Amerikos piliečiams galima 
siųsti $400 daugiausia per mė
nesį ir kitą $1,000 kelionės iš
laidoms, kuomet pilietis turi

Parupinimai reikalauja spe
cialaus leidimo, kada pinigai 
priklauso tam, kuriam siun
čiami. Prisiektame dokumente 
reikalinga išaiškinti; kad tie 
pinigai nekontroliuojami tų, 
kurių turtai įšaldyti, tai yra, 
tų, kurie nepriklauso prie “ge
nerally licensed” kategorijos.

Yra kelios valstybės, su ku
riomis New> xYorko bankai ne
gali įvykdyti jokių transakci
jų. Tarp jų yra Norvegija, 
Holandija, Belgija, Latvija, 
Estija, Lietuva ir Rumunija.

Perlaidos Lenkijai, Bohemi
jai, Graikijai ir Albanijai 
įvykdomos per Berlyną. Tie
sioginis susisiekimas galimas 
su Danija, Francija, Bulgari
ja, Japonija, Švedija ir Švei
carija.

Valdžios nusistatymas kas- 
link specialių leidimų dides
nėms sumoms ir vartojimas 
įšaldytų bankuose pinigų nor- 
maliams asmeniniams reika
lams ir biznio reikalams nėr 
varžomas. “Blanket licenses” 
yra išduodama, kurie duoda

priešvalstybinį veikimą nacionalams teisę užsiimti biz
niu, ir visokiems teisingiems 
pabėgėlių reikalams.

Kelios Europos valstybės 
griebiasi reprizų ir įšaldė te
nai gyvenančių Amerikos pi
liečių įdėlius. Tad kuomet su
prantame, jog tik iš Ameri
kos pinigai siunčiami gimi
nėms į užsienį, bet iš ten jo
kių pinigų negaunama šioje 
šalyje, tokis nesmagumas mū
sų amerikiečiams kitose šaly
se neturi jokio pamato.

sumažintas, Jungt. 
leidžia siųsti pagal- 
kuriems ji yra rei- 
Šiuo laiku bankų 

n e p a m ažėjo,

Cleveland, Ohio

iki šiol. Pagrindinis įšaldy- būti repatrijuotas.

draugei Valentai įteikta rau
donų rožių bukietas nuo drau
gės Land ir šeimynos, kaipo 
pagerbimas už jos pasidarba
vimą darbininkų judėjime. Po 
ceremonijų buvo surengti pie
tūs jaunųjų Valerttukonių na
muose, kur dalyvavo tik šei
mynos nariai ir artimesni 
draugai. Ant rytojaus draugai 
Alvinai paliko Clevelandą ir 
išvažiavo gyvent Detroitan.

Visi clevelandiečiai lietuviai 
linki draugams Alvinams ge
riausios laimės ir kad draugė 
Marė toliau dirbtų gerą darbą 
darbininkų judėjime.

“Labor Day” dieną buvo 
surengtas išleistuvių bankie- 
tas draugei Alvinienei ir pel
nas buvo skirtas Komunistų 
Partijai. Svečių dalyvavo arti 
du šimtai. Laike bankieto bu
vo rinkta aukų dėl Rusijos 
medikalės pagelbos. Buvo su
rinkta $49.

Šiuom pačiu kartu noriu 
tarti labai ačiū tiems drau
gams, kurie pasidarbavo su
rengime to bankieto ir seka
moms draugėms už pyragus ir 
“keiksus”: Strepeikienei, Gi- 
neikienei, Šilinienei,,,:. Sklerie- 
nei. Visoms ačiū.

Draugams Alvinams geriau
sių linkėjimų nuo viso Cleve- 
lando1

Newark, N. J.

British 
atsišaukė 
keltų 75 
dėl kalėdinių dovanų

War Relief Society 
į žmones, kad su- 

tūkstančius dolerių 
kūdi-

K. Romondienė.

Newark, N. J.

vakaro

ir gra- 
atidarė

Pranešimas Apie Sietyno 
Choro Pikniką, Įvykusį 

Rugsėjo 7
Piknikas buvo surengtas 

dviejų chorų: Lietuvių Siety
no Choro ir Rusų Darbininkų 
Choro. Piknikas įvyko ant 
Speedway ir 16th Ave., Ir
vington, N. J. Piknikas buvo 
pasekmingas, diena buvo la
bai graži, publikos susirinko 
gana daug ir visi linksmai ir 
smagiai vaišinos iki 
vėlumai.

Programa buvo ilga 
ži. Sietyno Choras
programą su gražiomis daino
mis. vadovavo B. šalinąitė. 
Paskui sekė didelis Rusų Cho
ras savo moderniškomis daino
mis. Gražiausia tai buvo rusų 
šokikų grupė, pasipuošus ru
siškais kostiumais, labai gra
žiai pasirodė savo gabumais. 
Visai publikai labai patiko.

Vėliau buvo leista keturios 
dovanos. Pirmas laimėjimas 
buvo šilkinė kaldra, kurią au
kavo draugės Ona Kazakevi
čienė ir Helena Ragauskienė. 
Kitos, trys buvo pinigais.

1. Kaldra teko Frank Toi- 
ves, 104 Emmett St., Newark,

Apsivedė draugė M. Valen
tą su draugu Alvinu iš Det
roit, Mich, šliūbą paėmė lais
vą advokatės Yetta Land ofi
se. Laike ceremonijos buvo

2. $5 teko Karol Disko, 142 
Wainwright St.-, Newark, N. J.

3. $3, teko L. Masaild, 95 
16th Ave., Newark, N. J.

4. $2, teko Harry Scmenuk, 
408 So. 7th St., Newark, N. J.

Dėkui visiems, kurie daly
vavo šiame piknike. Labiausia 
dėkui tiems, kurie^ prisidėjo 
prie mūsų darbo. Tai buvo 
pirmas bendras lietuvių ir ru
sų piknikas ir gerai pavyko. 
Vėliau bus didesnis draugiš
kumas parengimuose ir prog
ramose tarp Sietyno Choro ir 
Rusų Darbininkų Choro.

P. Casper.

Trumpai Apie Velionį 
Juozą Mikšį

Spalių 5 d. (šiais metais) 
Šv. Bernardino ligoninėje, Ne
wark, N. J. mirė Juozas Mik- 
šis, senas “Laisvės” skaityto
jas, ilgametis Sietyno Choro 
narys-veikėjas ir bendrai pa
žangus žmogus.

Juozas Mikšis gimė prieš 
48 metus Narvudiškių kaime, 
Vabalninko parapijoj, Pane
vėžio apskrityje. Į Ameriką 
atvyko 1912 metais ir apsigy
veno Connecticut valstijoj. 
Ten dirbo įvairiose pramonė
se. Neužilgo jis patapo socia
listas ir buvo LSS narys. Tai
merio puolimų laikais, 1919- 
1920 metais Juozas buvo areš
tuotas, bet paskui ir vėl pa
leistas, 
buvo 
jos.

Per ilgoką laiką jis 
narys Komunistų Parti-

kelių valandų gesinimo atras
tas žilas žmogelis negyvas ir i kiams, nukentėjusiems nuo ka- 
apdegęs. Atrodo, kad senelis 
negalėjo pabėgti.

ro. Dovanos bus pasiųstos An- 
glijon ir išdalintos vaikams 
per šventes.

Mrs. Tresas Sheridan Du
bois, mokytoja, raportuoja 
policijai, kad vagiliai pavogė 
jos $25 su paketbuku, kurį ji
nai buvo palikus namie ant 
pijano. Policija jieško vagilių. 
Pinigų nepalikite viešoj vietoj, 
nes yra tokių, kurie tokių pro
gų tik ir jieško.

orlaiviųNo. An doverio 
stotyje smogė stulpan vienas 
vairuotojas, kuris buvo prisi- 
drožęs mėnulio šviesos. Pavo
jingai susižeidė. Visi paimti 
ligoninėn, o stoties prižiūrėto
jas padavė policijai prašymą, 
kad būtų duota apsauga nuo 
panašių atsitikimų.

Lawrence Chamber of Com
merce direktoriai pasiuntė pa
sveikinimo laišką ponui Lu- 
pien, Civil Service komisionie- 
riui, kuris gerai apsidirba su 
Lawrence valdininkais už par
davinėjimą darbų. Tur būt 
šitie direktoriai bijosi, kad ir 
jų nepakratytų, tai pasiskubi
no laišką pasiųsti.

Arlington o dirbtuvės darbi
ninkai vieni džiūgauja, kad 
Amerikos Darbo Federacijos 
Unija paskelbė pasirašiusi 
kontraktą su kompanija. Gau
na 7 (ko?—Red.) į valandą 
ir vieną savaitę Vakacijų į me
tus. Darbininkas turi išdirbti 
150 dienų per metus, tik tada 

įgaus vakacijas. Tai reiškia, 
kad turi išdirbti šešius mėne
sius. O jeigu nors vienos die
nos truks iki 150, tai neturėsi 
vakacijų. O bosai greitai gali 
tai padaryti. Jie gali darbinin
ką atleisti iš darbo ant poros

Iš Lawrence išvyti gemble- 
riai Pin Ball Machines susira
do No. Andoveryj vietų. Bet 
ir ten neilgai buvo. Tuojau bu
vo paimti už skiautures ir bus 
teisiami. Policija pripažįsta, 
kad tai tie patys gembleriai, 
kurie turi Slot Machines. Štor- 
ninkai apsižiūrėkite. Kai kurie 
tas mašinas turi savo krautu
vėse.

Mrs. Adolph Nubert džiau
giasi, kad jos trys dukrelės, 
kurias visas tris kartu pagim
dė, auga gražiai. Jau yra 8 
mėnesių amžiaus.’ Mergaičių 
vardai: Patricia Anne, Angela 
Mary ir Anna Marie. Taipgi 
visos lygiai sveria po 18 sva
rų.

L. K. Biuras.

Dr. J. J. Kaškiaučius
Juozas Mikšis

Į Newarką atvyko prieš virš 
20 metų. Čia tūlą laiką dirbo 
dirbtuvėse, o vėliau įėjo į biz
nį : buvo partneriuose su W. 
Skeistaičiu—abu turėjo gėri
mų užeigą ir restoraną.

Nors velionis buvo biznie
rius, bet niekad nepamiršo 
darbininkiško judėjimo. Buvo 
LDS ir ALDLD narys; o Sie
tyno Chore visuomet veikliai 
dirbo, nes velionis mėgo dai

lę-
Per keletą mėnesių Juozas 

Mikšis sunkiai sirgo vidurių 
vėžid liga. Numirė labai su
menkęs, sudžiūvęs.

Paliko liūdėsyj daugelį ge
rų draugų ir draugių, taipgi 
seserį Antaniną Baltienę (gy
vena, su vyru ir vaikais N. H. 
valstijoj) ir dvi seseris ir brolį 
Lietuvoj.

Laidotuvėmis daugiausiai 
rūpinosi mirusiojo partneriai, 
Walteris ir Elzbieta Skeistai- 
čiai. Laidotuvių direktoriumi 
(graboriumi) buvo Bujauskas. 
Palaidotas labai gražiai Ever
green kapinėse. Prie kapo 
“Laisvės” Redaktorius R. Mi- 
zara pasakė atatinkamą kal
bą.

Walteris ir Elzbieta Skeis- 
taičiai reiškia nuoširdžią pa
dėką visiems draugams ir 
draugėms, prisiuntusiems gė
lių, atsilankiusiems į šermenis 
ir visokiais būdais prisidėju
sioms prie velionio Juozo Mik
šio palaidojimo.

Koresp.

Lawrence, Mass
Ant Essex St. Blakeley Buil- 

dinge buvo kilęs gaisras. Po.

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-Under taker 

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

LAISVĖS
KONCERTAS

Dienraščio “Laisvės” Metinis Koncertas 
tik bus už trijų savaičių

Lapkričio 9 November
Programą pildys žymūs lietuvių talentai 

iš tolimą kolonijų. Už dienos-kitos 
bus paskelbti ją vardai.

“LAISVES” KONCERTAS BUS

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N.

Toje pačioje salėje, kur visada būna 
“Laisvės” koncertai

Tuojau įsigykite įžangos bilietus

Įžanga 55c, 83c ir $140 Pradžia 3 v. po pietų
Bilietus galite gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus.
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Kaip Eina Gelbė
jimas Antifašistų?

Sharkis ir S.- Meison. •
Drg. E. čeikiene iš Bos

ton, surinko ; ant blankos 
$8.25. Aukavo po $1: A. J. 
Kupstis, J. Šūkis, S. Am
brasas, 'J. Žekonis, A. Kviet-

Lietuvių visuomenė nuo
širdžiai rėmė Ispanijos ko
votojus ir nuoširdžiai remia 
antifašistų gelbėjimą iš fa
šistinės Franci jos. Todėl ji 
turi žinoti, kaip gelbėjimas 
eina. Šiomis dienomis gavo
me iš United American 
Spanish Aid Committee se
kamą laišką:

> Spalių 11, 1941
“Literatūros Draugijai ir 
Lietuviams, per
D. M. šolomskas. •
Brangūs Prieteliai:—

Trys savaitės atgal mes 
pranešėme jums apie mūsų 
kampaniją išgelbėjimui 50 
žymių antifašistų iš Gesta
po nagų ir pervežimui jų į 
Meksiką. Štai kas atsiekta:

“1. šeši kovotojai atplau
kė į New Yorką laivu ‘Ny- 
asse,’ yra Ellis saloj ir 
greitai bus pervežti Į Mek
sika. *

“2. Jau padarėme sutartį,

kuopa $2; M. Luzinienė $1; 
M. Bekerienė, J. Kaminsky 
ir J. Uogentas po 50 cen
tų. N. Mačiukienė, V. Ka
minskienė, J. Garuckis, H. 
Viežienė, J. Baliukint ir E. 
Tinkunienė po 25 centus. H. 
Žukienė 39 centų, o kiti po 
mažiau.

Drg. M. Varnas iš Grand 
Rapids prisiuntė $5.50. Au-

kauskas. Po 50 centų: J. 
Goodvin, Annie Stoškus, M. 
Skliutienė, Nežinomas ir J. 
Burba. 25c.

Drg. A. Jocis, iš Bridge
port, prisiuntė ant blankos 
$14. Aukavo: J. Mockaitis 
$2. Po $1: T. Staneikienė, 
J. Vaitekūnas, A. Jocis, M.
Valatkienė, O. Arison, M. 
Mureikienė, A. Katinas, K. 

kavo ALDLD 66 kp. $3. E.. Saltonas ir J. A. Rudminas, 
Skripkienė 50 centų; po 25 M. Kairis 25 centus ir ALD 
centus: A. Senkus, V. Gil-jLD 63 kuopa $1.75. 
bert, J. Motėjaitis, S. Raz- 
gūnienė, F. Draugelis, O. 
Žilinskienė, L. Levanavich,
ir 0. Daukšienė.

Drg. M./lJrba iš Easton 
prisiuntė ( ant blankos $7. 
Aukavo: ALDLD 13 kp. $3. 
Po $1: L. Tilvikas ir K. Ba- 
kanauskas; po 50 centų: O. 
Urbienė, M. Švegždienė, S.

Visiems draugams, drau
gėms ir organizacijoms už 
aukas tariame širdingą a- 
čiu! Aukos perduotos ski
riamam tikslui ir prašome 
ateityje neužmiršti antifa
šistinius kovotojus.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

Žioplas Laiškas iš Lietuvos
. _______________ ____ i

kad 39 antifašistai kovoto- t -----
jai greitai išplauks iš Mar- tės, kaip “Keleivyje” buvo
seilles prieplaukos, Franci- 
jos, laivu ‘Serpa Pinto’ tie
siai į Meksiką. Pusę kelio
nės lėšų už juos jau įmokė
jome. Jie išplauks iš Fran- 
cijos pabaigoj šio mėnesio.

“Francijoj dar yra daug 
žymių ąntifašistų kovotojų, 
kuriuos mes galime išgelbė
ti. Todėl, mums reikia su
kelti šių lėšų antrą dalį iki 
spalių 25 d. už tuos 39 ko
votojus ir rūpintis kitomis 
partijomis.

“Prašome rinkti aukas. 
Padėkite mums toj priešhit- 
lerinėj kovoj.- Surinktas au
kas skubinkite siųsti/ ' ’ "

Jūsų už pergalę,
Dr. Edward K. Barsky, 

Komiteto Pirmin.”
Taigi, šis laiškas pasako 

daug, šeši kovotojai jau pa
siekė Ameriką ir 39 kiti 
greitai bus išplėšti iš fašis
tų nagų. Kas iki šiol auka
vote tam reikalui, didelis 
ačiū ir prašome ir ateityje 
aukoti, o mes perduosime 
tam komitetui.

Aukos Antifašistams
Pastaruoju laiku gavome 

aukų antifašistų gelbėjimui 
nuo sekamų draugų, drau
giu ir organizacijų:

Draugas A. Butkauskas, 
Brooklyn, aukavo $2.

Drg. J. Sharis, Girard
ville, aukavo $2.

Drg. Augustas ir Marė 
Kazlauskai, iš Haverhill 
aukavo $5.

Drg. Petras Butkevičius 
iš Worcester, aukavo $3.

Drg. J. Štupuras, iš Port
land, Oreg., prisiuntė aukų 
$5. i !

ALDLD 31 kp., Lewisto
ne, aukavo per J. Žilinskas, 
$5.

Drg. Jonas Krapas pa
aukavo $25 antifašistų pa
galbai.

Drg. K. Plačenis, iš Tole
do ant blankos prisiuntė 
$2.50. Aukavo; Jonas Dun
dulis $1, K. Plačenis $1 ir 
L. Beleckis 50 centų.

ALDLD 6 kp., Montello, 
per drg. J. Šimaitį aukavo 
$10.

ALDLD 37 kp., Lawren
ce, per C. Gradeckas paau
kavo $3.

Drg. J. Kirtuklis, Akron, 
prisiuntė aukų $7.25. Auka
vo: LDS 73 kuopa $5: Pet
ras Sedar ir John Vitaitis 
po $1 ir Adelė Bakulienė 
25c.

Drg. H. žukienė, iš Bing- 
-hamton- prisiuntė surinkus 
ant blankos $8.92. Aukavo: 
J. Luzinas $2; ALDLD 20

Jau praslinko kelios savai-(laikytų, tai kaip maiše mus 
užrištų — nebežinotume, kas

patalpintas šitokio turinio laiš
kas iš Lietuvos. Kaip Sovietai 
atidavė Lietuvai Vilnių ir pa
sirašė sutartį, taip, kad Sovie
tai laikys 20,000 raudonar
miečių Lietuvoje, tai, girdi, 
kaip pradėjo važiuotti Lietu
von raudonarmiečiai basi ir 
nuplyšę, ir pamatę, kad Lie
tuvoje visko pilna, pasakė, 
“atvažiavom į mažą Ameri
ką”. Girdi, jie ėmė trauktis 
savo familijas, tai kaip pra
dėjo viską pirktis iš krautu
vių, tai jau kurių familijos 
paskiau atvažiavo, tai jau 
tiems nebeišteko.

Kas gali tikėti tokiai žiop
lai' gromatai ? Jeigu jie tiek 
daug pinigų turėjo, tai kaip 
jie galėjo būti basi ir apiply
šę? Juk tik paskutinis šykš
tuolis gali šitaip elgtis.

Ot, jeigu to žioplo laiško 
autorius būtų parašęs, kad 
raudonarmiečiai viską išvogė 
arba ponevalia atėmė, tai gal 
atsirastų daugiau kvailių, ku
rie jam vierytų. Bet su tokiu 
raštu žmogus pasirodo nieko 
nesuprantąs ir dar jieškąs už 
save durnesnių. Kadangi “Ke
leivio” redaktorius tokią gro- 
matą patalpino, tai pasirodo, 
kiek proto jis teturi.

Kitam “Keleivio” numeryje 
Maikio Tėvas sako, kad 
“Laisvė” vis prašo aukų ir jos 
prenumerata du sykiu brau
ne už “Keleivio”. Kadangi 
Maikio Tėvas yra senas žmo
gus, tai jo razumelis yra iš
sekęs. Jam galima atleisti už 
tokias nesąmones.

žinoma, “Keleivis” aukų 
neprašo. Kaip vienas draugas 
rašė, kad “Keleivis” ir saliū- 
ną turi, tai jisai padaro biznio 
iš saliūno, o ir laikraščio už 
dyką juk nesiuntinėja.

Gi “Keleivio” prenumerata 
yra du kartu brangesnė už 
“Laisvės” prenumeratą. Jeigu 
“Keleivis” išeina viena karta 
į savaitę už du doleriu, tai 
“Laisvės” prenumerata, turėtų 
būti dvylika dolerių, nes ji 
išeina šešius sykius į savaitę.

Be to, “Laisvė” jokio biz
nio neturi. Kaip, da nebuvau 
prieglaudoje, 1931-32 metais, 
kaip buvo bedarbės laikas, 
kiek žmonių “Laisvę” skaitė 
ir neturėjo iš ko užsimokėti, 
bet nė vienam nesulaikė. O ir 
dabar daug “Laisvių” siunčia 
už dyką į prieglaudas ir sa
natorijas ir į kitas vietats, kur 
žmonės pinigų neturi. Ir mū
sų prieglaudoje “Laisve” mus 
lanko jau daug metų. Da pir
ma, kaip turėjome kokį dole
rį, tai daugiau pasiųsdavom. 
Bet kaip čia ilgai būni, tai do
leriai pasibaigia. Tai dabar 
jeigu sudarome kokį dolerį, 
tai tik už popierą, o už dar
bą pasiunčiame tik širdingą 
ačiū. Mes ir taip nuo žmonių 
atskirti, tai nors “Laisvė” mus 
suramina. Jeigu “Laisvę” su-

kur dedasi. Todėl mes velija
me “Laisvei” ilgiausio gyve
nimo.

Aš negaliu suprasti, kodėl 
“Keleivio” redaktorius kož- 
nam numery j tain paškudija 
komunistus ir Paleckio val
džią Lietuvoje, kad būk jie 
tiek žalos pridarę. Aš gi ga
vau du laišku iš Lietuvos prieš 
šitą karą — vieną nuo mies- 
čionies, o kitą nuo švogerio 
ūkininko. Miesčionis rašė taip, 
kad dabar visi žmonės links- 
mūs, uždirba gerai ir gražiai 
gyvena. Bet švogeris rašė ki
taip. Nors nepeikia tos val
džios, kaip “Keleivis,” bet sa
ko taip: Kurie ’ mažai žemės 
turėjo, tai tiem gerai, bet dide
lius ūkininkus tai nuskriaudė 
ir dar, girdi, ketina padaryti 
kolchozus, tai turėsime kokia 
30—40 šeimynų išvien dirbti 
ir “iš vieno katilo valgyti.” 
To, žinoma, jau jiem būtų 
perdaug.

žinoma, kad dideli ūkinin
kai nevalgo kartu su šeimy
na (samdiniais). Jie valgo, kas 
iiems patinka, o šeimynai duo
da, kas nuo jų lieka. Tiesa, šis 
ūkininkas valgo kartu su šei
myna, bet paskui nuėjęs į ki
tą kambarį, valgo ką nori.

O kas liečia darbą, tai daug 
tokių buvo, ką visai nedirbo. 
O kitas kad ir prikišdavo na
gus kokią pusę valandos, tai 
paskui pametęs ir eina sau: 
kam jam dirbti, kad kiti dir
ba beveik už dyką. Aišku, kad 
tokiem ūkininkam buvo peilis 
teisinga tarybinė valdžia.

Prieglaudos Burdingierius
Voodville, Pa.

Wilkes Barre. Pa.
Apie Lyros Chorą

Labai malonu pranešti vi
suomenei apie Lyros Chorą, 
kuriam labai gerai sekasi. 
Choras, savo patarnavimu or
ganizacijoms, jau. spėjo pa- 
garsėt ne tik Wilkes-Barre, 
bet Scranton, Shenandoah ir 
net Philadelphijos apylinkėse.

Mūsų choras turi nemažai 
savo gerų rėmėjų, kurie nuo
širdžiai darbuojasi choro nau
dai. Todėl ir Lyros Choro pa
rengimai būna pasekmingi. 
Pav.: iš rugpjūčio 17 d. išva
žiavimo chorui atliko gryno 
nelno $70.23. O tai ačiū tam, 
kad visi vieningai ir harmo
ningai dirbome.

Bene didžiausias kreditas 
priklauso, tai mūsų ‘gabioms 
gaspadinėms, kurios per visą 
dieną prakaitavo. Tai ne juo
kai tokiai “šeimynai” per vi^ą 
dieną patarnauti!. . .

štai tos mūsų gerbiamos 
gaspadinės: Kuzmienė, Jan- 
čiulienė, Norbutienė, Bartu- 
lienė, Gilienė, Kelminskięnė, 
žitkuvienė.

Varde Lyros Choro tariu 
jums, draugės, širdingą ačiū 
už jūsų tos dienos sunkų ir 
nuoširdų darbai

Dabar Lyros Choras rengia
si mokintis operetę “Apsiga
vo”. Tai graži ir juokų pilna 
operetė.

Taipgi choras jau apsiėmęs 
dainuoti L.D.S. 10 apskričio 
metiniame bankiete, kuris 
įvyks 2 d. lapkričio, Liet. Pro- 
grės. Kliubo svetainėje.

Kaip atrodo, tai choras 
ir žiemos sezone bus “very 
busy.”

Svarbus Pranešimas
Prie šios progos noriu pra

nešti, kad Lyros Choras ren-- 
gia dar vieną (ir jau paskuti
nį šį sezoną) pikniką, kuris 
įvyks Valinčiaus farmoje, 19 
d. šio mėn., t. y., ateinantį ne- 
dėldienį.

Kurie neturite su kuo nu
važiuoti, tai 11 :00 vai. ateiki
te į Liet. Prog. Kliubą, o iš 
ten gausite nuvažiuot ir su
grįžt tik už 50c.

Pikniką . manom . turėt labai 
didelį: Bus visokių valgių ir 
gėrimų. Bus gera muzika šo
kiams. Choras sudainuos dar 
negirdėtas dainas. Todėl var
de Lyros Choro kviečiu visus 
atsilankyti ant šio pikniko, 
kuris jau bus paskutinis šį se
ną.

Tikiu, kad visi pasimatysi
me nedėlioję.

Bij ūnas.

Wilkes-Barre. Pa
Šis tas iš L.L.D. 43 Kuopos 
Susirinkimo, Kuris Įvyko Spa

lių 12-tą Dieną
Nors šis susirinkimas na

riais nebuvo labai skaitlingas, 
bet buvo atlikta daug kas 
naudingo. Pirmas dalykas, bu
vo išrinkta delegatai į LLD 
12-to apskričio metinę konfe
renciją, kuri įvyks lapkričio 
16-tą dieną Binghamtone.

Antras, nutarta į trumpą lai
ką surengtjpkokį parengimėlį, 
kad sukelt kiek finansų dėl 
medikalės pagelbos Sovietų 
kariams, ši kuopa nusitarė ne
atsilikti nuo kitų miestų dar
bininkų su pagalba tokiam 
svarbiam reikalui..

Vasarai pasibaigus, kuopos’ 
susirinkimai įvyks skirtingu 
laiku. Dabar susirinkimai bus 
laikomi pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 2 valandą 
po pietų, toje pačioje vietoje.

Balsavimai į Centro Valdy
bą buvo palikta kitam susi
rinkimui. Dalyvavę susirinki
me nutarė sušaukt kita susi
rinkimą daug skaitlingesnį 
nariais.

Apkalbant dienraščio “Lai- 
’svės” vajaus, reikalus, dalyva
vę susirinkime nusitarė dar
buotis pagal išgalę gavime 
naujų skaitytojų.

Kuopos nariai įsitėmykit, 
kad jau susirinkimų diena ir 
laikas yra permainyta. Todėl 
visi skaitlingai ir laiku daly
vauki! susirinkimuose, atsives- 
dami ir naujų narių prirašyti 
prie šios apšvietos organizaci
jos.

Kuopos Narys.

Lowell, Mass.
Susirinkimas

Spalių 4 dienos L.D.S. 110 
kuopos susirinkimas išrinko 
komisiją įvykdymui gyveni- 
man nutarimo suruošti prakal
bas dėl medikalės pagalbos 
Sovietų Sąjungai. Komisijon 
įėjo šie smarkūs vyrai: V. 
Čulada, S. Paulenka ir J. Kar- 
sonas. ' ' . •

Po mitingo buvo klemsų va
karienė. Visi linksmai pralei
do laiką, dalindamiesi įspūd
žiais iš dabartinės kritiškos 
padėties.

Nubaudė 10 dolerių
Spalių 21 dieną teismas nu

baudė tūlą pienininką pasimo- 
kėti 16 dolerių už tai, kad jis 
ėmė nuo kitų tuščius butelius.

Rengiasi Streikan
Spalių 2 dieną apie šimtas 

gezauneswdarbininku, po C.I. 
O. unijos vadovybe, ^padavė

USA karys nešiojasi radijo setą, kuris sveria tik 
septynis svarus. Tai yra portablinis radijo priim
tuvas, lengvas ir patogus ypačiai kariuomenėje.

Dalyviai sumetė aukų So
vietų kovotojams medikalei 
pagelbai.

Aukotojų Vardai
Po $5 aukavo: Anna Gend- 

rėnas, E. Raulošaitis ir M. 
Vincelov. Po $1: P. Kurulis, 
J. Poška, V. A. Vaupsas, G. 
Gendrėnas, V. Gendrėnas, G. 
Gendrėnas. Po 50c.: F. Bauža, 
V. Bekevičius, Anna Gefvert 
ir V. Young. Po 25c.: D. Gei- 
son, J. Kanapeckienė, J. Kar- 
sokienė, J. M. Ross, A. Bane- 
lis. Viso aukų surinkta $24.25 
ir pasiųsta Lietuvių Komitetui.

Draugam Gendrėnam ir jų 
įkurtuvių vakare visiems da
lyviams varde visų kovotojų 
prieš fašizmą už aukas tariu 
širdingai ačiū ir atsiprašau tų 
visų, kurių vardus gal netei
singai parašiau.

reikalavimą kompanijai, kad 
pakeltų algas ir įvestų kitus 
pagerinimus.

Prapuolė ir Atsirado
čia buvo toksai kurijozas. 

Rugsėjo 27 dieną šeima J. 
Hollingworthu su dviem vai
kučiais išvažiavo piknikauti į 
Nashua miškus. Nuvažiavę su
stojo prie upelio, o vaiku
čiai, berniukas ir mergaitė, 
nubėgo vandens atsinešti. Už 
minutės atbėgo berniukas, o 
penkių metų amžiaus sesutė 
dingo miške. Tėvai sugudo 
jieškoti ir niekur nesurado. 
Policija net kareivius pašau
kė padėti jieškoti mergaitės. 
Jieškojo per aštuonias dienas. 
Laikraščiai per visas dienas 
visokių komentarų prirašė. 
Bet devintoje dienoje mergai
tę atrado ant kalno sėdinčią, 
gyvą ir sveiką.

Kai tėvai mergaitę pamatė, 
tai klausė jos, “kur tu bu
vai?” Jis atsakė: “Jieškojau.”

Kadangi tuose kalnuose šal
ta ir žvėrių yra, tai stebėtina, 
kaip mergaitė išliko gyva. Kai 
jos klausinėjo, ką ji valgė, tai 
ji atsakė: “Kada išalkiu, tai 
geriu vandenį. O kai šalta, 
tai įlendu urvan, apsikloju la
pais.” Tai vis tiek gudri mer
gaitė.

Streikas Užsibaigė

Merrimack Mill kompanijos 
darbininkai po penkių savai
čių streiko susitaikė ir streiką 
pabaigė.. Truputį laimėjo: ga
vo nuo 10 iki 13 nuoš. ąlgų 
pakėlimą ir vieną savaitę ap
mokamų vakacijų. Iš trijų uni
jų jie pasirinko taip vadina
mą “nepriklausomą uniją.” 
Tai yra mažytė vietinė unija.

Griaustinis.

Lawrence, Mass.
Del Lawrence Lietuvių

Sovietų Sąjungos Medikalei 
Pagalbai Naujosios Anglijos 
Komitetas nutarė sure ngti 
mūsų apylinkėje visur, kur tik 
galima, prakalbas, su nedide
liais koncertais! Šia proga 
Lawrencio geros valios lietu
viai pasirodė patys pirmiau
si! Vardan viso komiteto ta
riu Lawrencio geriem lietu
viam daug dėkui.

Spalių 19 d. 2 vai. po pietų 
įvyks prakalbos ir koncertas, 
lietuvių svetainėje. Kalbės du 
žymūs kalbėtojai, prf. B. F. 
Kubilius ir Tėvas Antanas J. 
Kupstys, abu iš South Boston, 
Mass. Apart jų, dainuos mū
sų visų mylimas dainininkas 
A. Vasiliauskas ir iš Lowellio 
jaunas vyrukas pilnas energi- 
jos> kuris jaU pasirodė per 
Tarybos R>adio programą -kai
po sugabus dainininkas ir tu
rintis ateityj daug prospektų 
su savo balsu. Tai yra A. či- 
ziunas. Gal bus dar ir dau
giau.

Taigi, visi Lawrencio lietu
viai atminkit, kad nepaisant 
oro arba kitų kliūčių, daly
vauki! šiose prakalbose-kon- 
certe ir parodykit kitiems 
Naujos Anglijos draugams, 
kad Lawrencius stovi aukštaiI 
ant mapos mūsų, apylinkėje. |

Visi iš ryto klausykit mūsų 
radio programos ir žinių 19 
dieną spalių.

Sekretorius.

Philadelphia; Pa.
Spalių 26 dieną čionai įvyks 

Lietuvių Literatūros Draugijos 
6-to Apskričio konferencija. 
Konferencija bus Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave. ir pra
sidės 10 vai. ryte.

Visos kuopos turi išrinkti ir 
atsiųsti savo delegatus. Juo 
daugiau delegatų, tuo geresnė 
konferencija esti.

Tą pačią.dieną bus bankietas 
“Laisvės” pikniko darbinin
kams. Todėl visi ir visos būkite. 
Bankietas bus 6 vai. vakare.

Ši konferencija bus labai 
svarbi, nes laikas labai svar
bus. Visos apskričio kuopos tu
ri tuomi susiinteresuoti.

Koresp.

Clevelando Kronika
Gražios Įkurtuves

Draugė Gendrėnė spalių 4 
d. savo namuose, kuriuos da
bar pirko ir apsigyveno juose, 
turėjo gražias įkurtuves. Į 
įkurtuvių vakarą susirinko 
gražus būrelis jų giminių ir 
artimų draugų. Kadangi Gen
drėnė ir jos abudu sūnūs yra 
vietiniam pažangiųjų lietuvių 
darbe veikėjai ir viso pažan
gaus darbo rėmėjai, tai įkur
tuvių vakare vakarieniaujant 
pavėlino parinkti aukų parė
mimui kokio nors pažangaus 
darbo.

A. M. B.

WILKES BARRE, PA.
LDS 10 Apskr. rengia savo 

3-čią metinį bankietą lapkr. 
(Nov.) 2 d. Progresyvių Kliubo 
Svetainėj, 325 E. Market St. 
Pradžia 6 v. vakare. Vakarie
nė 7 vai. Visos plačios apylin
kės, kaip tai: Shenandoah, 
Scranton ir Wilkes-Barre yra 
širdingai kviečiamos dalyvauti 
šiame metiniam bankiete. Jau 
seniai binghamtoniečiai atsilan
kė mūsų parengimuose, būtų la
bai smagu, kad į šį bankietą at
silankytų. O atsilankę nesigrau- 
dins. Netik bus gerai pavaišin
ti gerais valgiais, bet išgirs ir 
gerą programą. Wilkes-Barre 
Lyros Choras apsiėmė padai
nuoti. Taipgi dainuos S. Kuz
mickas ir V. Kuzmickienė iš 
Shenandoah.

LDS 10-to Apskr. Valdyba.

Philadelphia. — Amerika 
turi naujai išrastų pabūklų 
ginti savo jniestams nuo 
priešo bombininkų ir apsau
goti laivams nuo užpuolikų, 
sake dr. Th. S. Gates, Penn- 
sylvanijos Universiteto pir
mininkas ir valdiškas derin
tojas karinių užsakymų 
Phil adelphijos apskrityje. 
Tie išradimai laikomi slap
tybėje. Jais, girdi, būtų nu
stebintas priešas.

Ar Atlikai Savo Pareigą?
Ar gavai “Laisvei” naują skaitytoją?
Jau trečia savaitė eina “Laisvės” vajus gauti 

naujų skaitytojų. O dar visai mažas būrelis gerų 
“Laisvės” patriotų tegavo naujų skaitytojų. Kodėl 
toks apsileidimas? Argi tai reiškia nesupratimą sa
vo uždavinio kaipo apšvietos žmogaus? Jei taip, tai 
blogai.

Eilė pasiryžusių žmonių gavo jau po keletą naujų 
skaitytojų. Jei su pasiryžimu žmonės gauna po kele
tą desėtkų naujų skaitytojų, tai kodėl kiekvienas iš 
mūs negalime gauti nors po vieną naują skaitytoją 
savo dienraščiui? Pagalvokite apie tai ir pamatysite 
kaip sarmatinsitės savo apsileidimu.

Nusistatėme kvotą gauti 1,000 naujų skaitytojų 
šiuom vajum. Ar nebūt gėda, jei negautume tūkstan
tį? Bet jei nepaimsime to reikalo rimtai, tai ta gėda 
gali rėžti mums į akis. Turime tuojau stoti į darbą, 
turime gauti 1,000 naujų skaitytojų savo dienraščiui.

Dar galite stoti į kontestą gavimui naujų skaityto
jų ir turite progos laimėti vieną iš žemiau pažymėtų 
dovanų: ‘

1—$50; 2—$35, 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 
7—$12; 8—$10; 9—$7; ir 10—$5.

Pasirodykite branginančius apšvietą ir mokan
čiais ją skleisti. “Laisvė” yra vadas amerikonų lietu
vių kovoje prieš hitlerizmą. Duokite progą savo va
dui pasiekti dar platesnes mases, kalbinkite žmones 
ją užsisakyti ir skaityti. Tuom pat kartu gaukite vie
ną iš anksčiau nurodytų dovanų, atsižymėkite gar
bingumu apšvietos platinime.

“Laisvės” kaina metams $6.00, pusei metų $3.25. 
Viskam kylant pakils ir “Laisvės” kaina, tad nau
dokitės proga, užsisakykite “Laisvę” dabar, kurie 
dar nesatę užsisakę.

Gavę naują skaitytoją, ar patys sau užsisakydami 
“Laisvę,” kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir 
mokestį. Adresuokite:

‘'LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.



■ ' '' '

Penktadienis, Spalių 17, 194T

.••.'.■. ... ................... ............. •-■■■■•’■■ p:j^.3gęr^^7K?^fr

LAISVE Septintas puslapis

1 / "JW. ''<*' 5 J1'W'' -'T? <

*"v

Naciai Užėmę Kalininą; 
Pagrobę Daug Sovietų

Pabūklų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tų kareiviai, girdi, “yra au
kojami aklam pašėlimui po
litinių savo vadų.”

Pietiniame fronte Raudo
noji Armija su didžiausiais 
tankais atakavo vokiečius, 
bet jie, esą, atmušę visas 
atakas, ir varąsi toliau pir
myn.

Leningrado fronte Sovie
tai kontr-atakuoja vokie
čius, bet šie sakosi atmušę 
visas kontr-atakas. Be pa
tvirtinimo, jie buvo paskel
bę, kad jau įsilaužę kai kur 
į Leningrado skvernus.

Naciai teigia, kad jie pra
mušę tvirčiausią Sovietų 
Krimo gynimo liniją ir taip 
atsidarę vartus į tą pusiąu- 
salį.

MASKVA. — Per kelias 
paskutines dienas sovietinė 
kariuomenė sudaužė bei už
grobė 500 vokiečių tankų 
vien tik Maskvos fronte.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
PADĖTIS FRONTE PABLOGĖJO

Maskva, spal. 16. — Sovietų pranešimas vidunaktyje 
sakė:

Mūsų pozicija naktį spal. 14 į 15 d. vakarinėje kryptyje 
pablogėjo.

Vokiečių fašistų armijos metė pirmyn didelį daugį 
tankų ir motorizuotų pėstininkų prieš mūsų kariuomenę 
ir vienoje fronto dalyje pralaužė mūsų apsigynimus.

Mūsų kariuomenė didvyriškai priešinosi vokiečiams, 
padarydama jiems sunkių nuostolių, bet buvo priversta 
pasitraukt atgal šioje fronto dalyje.

Spal. 13 d. buvo sunaikinta 36 vokiečių orlaiviai, o So
vietai prarado 11 orlaivių. Vakar 9 vokiečių orlaiviai bu
vo numušti žemyn Maskvos priemiesčiuose, pagal dar 
nepilnus skaitmenis.

Grąžino Darban Unijos 
Viršininkę

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BAYONNE, N. J.
ALŲ Kliubas rengia balių, bend

rai su rusų ir ukrainiečių organiza
cijoms. Liberty Hali, 329 B’way. 
Spalių 18 d., 8 v. v. Bus visokių gė
rimų ir skanių užkandžių. Galėsite 
smagiai pasišokti prie smagios mu
zikos. Kviečia Rengėjai. (įžanga?— 
Adm.). (244-246)

Maskva, spal. 15. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Visą naktį spal. 14 į 15 d. buvo tęsiami mūšiai ištisu 
frontu; ypatingai žiaurūs jie buvo Viazmos, Briansko ir 
Kalinino sektoriuose.

Vienoje fronto dalyje arti Leningrado grupe sovieti
nės kariuomenės, komanduojama Rodino, padarė labai 
sėkmingą ataką prieš vokiečių kariuomenę ir sunaikino 
7 baterijas jų kanuolių, 26 kulkasvaidžius; 28 punktus, iš 
kurių buvo šaudoma kulkasvaidžiais ir 50. motorinių 
sunkvežimių su pėstininkais ir užmušė 1,500 vokiečių kai
rei vių.

Pietiniame fronte, mūsų Juodosios Jūros laivyno or
laiviai sėkmingai atakavo vyriausias vokiečių jėgas ir 
sunaikino 7 tankus, 3 šarvuotus automobilius, 10 mo
torinių sunkvežimių ir vieną kuopą kareivių.

Oro mūšyje buvo sunaikinta 7 priešo.orlaiviai, o kiti 8 
sudaužyta ant žemės. Paskui Juodosios Jūros laivynas 
šoviniais iš kanuolių sunaikino tris priešo ginklų ir amu
nicijos sandėlius ant kranto, tris baterijas jo kanuolių 
ir daugelį tankų.

Sylvia Loomis, New Yorko 
Dailės Projekto perd etinė ir 
United Federal Workers, CIO, 
Lokalo 100 veikiančioji prezi
dentė, prieš apie mėnesį laiko 
buvus pravaryta iš tarnybos 
kaltinimu “komunizme”, ta
po sugrąžinta tarnybon. Apie 
tai praneša WPA Darbinin
kams Ginti Komitetas, kuris 
pravedė energingą kampani
ją sulaikymui ragangaudystės 
tarp federalių darbininkų. Tas 
atsiekta, sako komitetas, dėka 
unijistų ir kitų žmonių masi
nei kampanijai už konstituci
nes teises visiems.

P-lė Loomis buvo pirmoji 
raganų gaudymo kampanijos 
auka, kuriai duota teisė vieša
me nagrinėjime atsakyti-at- 
mušti “plepališkus” neva įkal- 
tinimus, iš kokių sudaromos 
“raudonumo” pasakos apie 
valdžios darbininkus. Tokių 
suspenduotų bei pravarytų iš 
tarnybų viename New Yorko 
mieste buvo virš 400. Iš tų 
apie du trečdaliai sugrąžinti 
darbuosna, o 114 dąr vis lie
kasi verstiname nedarbe.

Sibiriečiai Taip Pat 
Gina Maskvą

Amerika Neduos Suomijai 
Daugiau Paskolų

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. rengia vakarienę ir 

šokius, spalių 18 d., Laisvės Choro 
Svet., 155 Hungerford St. Bilieto 
kaina 75c. Žinote, kad Literatūros 
kuopa visuomet suruošia geras va
karienes. Galėsite smagiai laiką pra
leisti prie skanių valgių ir gėrimų. 
Po vakarienės, galėsite linksmai pa
sišokti prie geros orkestros.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 19 d., 1 vai. po pietų, pas 
J. Bakūną, 316 — 3rd St. Kviečia
me narius dalyvauti, nes yra svar
bių dalykų aptarti. Bus ir Centro 
Valdybos rinkimas. (244-246)

Maskva. — Jau ir dalis 
Sibiro kariuomenės atvyko 
gint Maskvą.

(Buvęs Amerikos amba
sadorius Franci jai, Wm. C. 
Bullitt, kalbėdamas New 
Yorke, tvirtino, kad trečda
lis Sovietų armijos partrau
kta iš Tolimųjų Rytų ginti 
Maskvą.)

Washington. — Amerika 
pranešė Suomijai (Finlan- 
dijai), jog Suomija negaus 
daugiau paskolų iš šios ša
lies todėl, kad ji vis kariau
ja prieš Sovietus.

Luckneriūtės Byla Atidėta ■
Paulos Von Luckner byla 

atidėta iki New Yorko fėde- 
rąlis teismas užbaigs kitą by
lą.

Luckneriūtė oficialiai įkai
tinta už neteisingai persista- 
tymą federale agente ir. pesu- 
mokėjimą Mount Sinai ligoni
nei $170.69 bilos. Tačiau sa
koma, kad su jos persistaty- 
mu federale 
daugiau kas. 
tų” pažinčių 
3 tikrai buvę 
tais asmenys
Sakoma, kad, jai prakalbėjus, 
tokio pat likimo galėtų su
laukti ir tūli kiti.

Daug Gražią 
Žodžių, Bei...

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
pavojaus. Ir pamatytumėt, 
koks tuomet būtų skirtumas 
paskuboj, bet tame atsitiki
me jau darbais, , o ne žo
džiais. Staiga atsirastų ir 
galimybių ir nieko nesto- 
kuotų. Panašių įvykių, pa
tyrimų mes stebėjome pra
eityje ir jie kartosis iki ša
lių viršūnėse gaspadoriaus 
atstovai ne liaudies, bet 
grupės kapitalistų ir jų rei
kalų. Išimčių negalima dasi- 
leisti net ir dabartiniu lai
ku, kuomet iš paviršiaus, 
tarytum, ir atrodo, kad tik
rai norima sugniuždinti hit- 
lerizmą. Jei yra kas daroma 
ir dar bus daroma, tai tik 
ačiū didėjančiam masių 
spaudimui, reikalavimui 
veikti, o ne plepėti. Spiria
mi veikti ir tai bando įvai
riais būdais tormazuoti 
darbą, tam suranda stab
džius pavidale taip vadina
mos “opozicijos,” kuriai 
leidžiama liuosaį demorali
zuoti, arba net ir tiesiogi
niai skleisti Goebbelso pro
pagandą, kaip, pavyzdžiui, 
Anglijoj nekurie lordai kad 
daro, o Amerikoj Lindber- 
gas, Wheeleris, Nye ir visa 
eile kitų, įskaitant ir lietu
viškus kleckučius po vado
vyste “socialisto” Grigai
čio.

Tad, akyvaizdoje tų visų 
ženklų ir faktų, ir turint

minty nesutaikomus klasi
nius reikalus, pasidaro aiš
ku, kodėl Anglijos valdonai 
ir lyginai kitų šalių vyriau
sybės nesiskubina atidaryti 
vakarų frontą, idant tuomi 
pagelbėjus Sovietų Sąjun
gai. Delsimas ar paskuba, 
vyriausia priklauso nito 
darbo masių. Reikia tikėtis,

kad masės kiekvienoj šalyj 
galų-gale išjudins savus 
valdonus vykinti gyveniman 
gražius pažadus. Anglijoj, 
jau girdisi kas kart garses
ni ir garsesni balsai su rei
kalavimais imtis darbo ir, 
galimas daiktas, tie balsai 
gana greitu laiku ims vir
šų. Jau laikas! Dar bintas.

«.

ANGLŲ ORLAIVIAI, ESĄ, 
TIK SILPNAI PUOLĘ 

NACIUS -
Vokiečių ko-!

agente surišta 
Dėl labai “kraš- 
su ja mažiausia 
federaliais agen- 
netekę tarnybos,

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 17 d., 7:30 v. v., 407 Lafay
ette St. Prašome narius dalyvauti, 
nes bus išduotas raportas ij Apskr. 
konferencijos, taipgi bus ir Centro 
rinkimas. — Valdyba. (244-245)

Pase Jų Netinka 
Armijai . . .

šiol

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 19 d., 7 v. v., Darbininkų 
Svet. Gerbiamieji draugai, pasisteng- 
kite dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra svarbių reikalų, kuriuos būtinai 
reikia apsvarstyt. UžkvieČia Komi
tetas. (244-246)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, spalių 19 d., lietuvių, 

lenkų ir rusų draugijos ruošia ma
sinį susirinkimą, naudai Rusijos Me. 
dikalės Pagelbai. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Maher’s Auditorium. Susirin
kimą atidarys adv. J. Gallager, iš 
Mahanoy City. Pirm. T. Barret, nuo 
General Mine Board. Lenkų kalbė
tojas, St. Melus iš Scranton, lietu
vių kalbėtojas A. Bimba, iš Brook
lyn©. Taip pat bus ir vietinių kalbė
tojų. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. (244-246)

ROCHESTER, N. V
LDS 11 kp. rengia vakaWRię ir 

Šokius, spalių 18 d. Gedemino Sve
tainėje, 6:30 v. v. Įžanga 5Oc. Kvie
čiame visus. - (244-246)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks 19 d. spalių, 2 vai. po pietų, 
143 Pierce St. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime, nes reikės rinkti 
delegatus į Apskričio konferenciją, 
kuris įvyks 26 d. spalių. Taipgi yra 
ir kiti svarbūs dalykai. (244-246)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį šeštadienį, 18 d. spalių 

įvyks visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų ir veikiančio komiteto susi
rinkimas, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 8 v. v. šiame susirinki
me bus išduotas pereito “Laisvės” 
pikniko raportas ir labai svarbus 
raportai kitais klausimais. Visų or
ganizacijų nariai susirinkit skaitlin
giausiai. —- Veik Kom. Sekr.

(243-245)

Pusė jaunų vyrų iki 
pašauktų į Amerikos armi
ją pasirodė netinkami — 
liguisti arba persilpni kū
niškai bei protiškai. Taip 
raportuoja pulkininkas dr. 
L. G. Rowntree, galva nau
jokų sveikatos tyrinėjimų.

Prez. Rooseveltas, tuom 
susirūpinęs, paragino iš
dirbti planus, pagal ku
riuos galima būt pataisyt jų 
sveikatą, kad jie tiktų ka
riuomenei ir paskui civi
liam gyvenimui.

Pasirodo, kad dabar yra 
didesnis nuošimtis netinka
mų armijai jaunuolių negu 
1917 metaiš, nors, matomai, 
dabar nuodugniau tyriama 
jų sveikata negu tada, ir 
todėl atrandama šiek tiek 
daugiau trūkumų, šimtai 
tūkstančių dabai’ neimama 
į kariuomenę dėl blogų akių 
iv dantų. O jų blogumas 
dažnai atspindi ir prastą 
sveikatos stovį abelnai.

Nėra klausimo, jog ilgų 
metų nedarbas-krizis skau
džiai nuskriaudė sveikatą 
milionų Amerikos jaunuo
lių, bet tik dabar valdžia 
taip ryškiai pamate, jog 
masinė skriauda jiems yra 
kartu ir nuostolis visai ša
liai, ypač, kada jai gręsia 
toks pavojus, kaip šiais lai
kais. N. M.

Berlin.
manda sako, jog tik silpnos 
anglų orlaivių jėgos perlėkė 
per vakarinę ir rytinę Vo
kietiją, ir tik mažai nuosto
lių keliose vietose padarė 
sprogdinančiomis . ir pade
gančiomis bombomis. Nu
mušta žemyn 6 anglų orlai
viai.

ROMA. — Fašistų vadas 
R. Farinačči ragina “iki 
kraujo kankint” tuos žmo
nes, kurie sako, kad italai- 
vokiečiai pralaimės karą.

Berlin, spal. 16. — Nacių 
valdininkai sako, kad jeigu 
Maskva per kelias dienas' 
nepasiduos, tai jų orlaiviai 
ir artilerija paversiu miestą 
griuvėsiais.

Tokio. — Pasirašyta su
tartis dėlei sienos tarp ja
ponų valdomo Manchukuo 
ir Išlaukinės Mongolijos 
Liaudies Respublikos.

Berne, Šveic. spal. 16. —i 
Vokiečiai buvo užėmę Mo
žaiską už kelių mylių į ry
tus nuo Borodino, Maskvos 
fronte; bet suprantama, 
kad Sovietai išmušė juos 
laukan.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

SANDELIS 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 užvadinimąis, 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 
stSs—25c. Sapnų knygelė, atmenb 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimai.' 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliško; 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT. N. Y.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsą Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems / f\ 

pokiliams: bankietams, vestuvėms I i
ir parems h /Fw|

THE BAKERS*

keptuvė 
yra 

unijinė
LASEI

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

■

CHARLES J. ROMAN
. (Ramanauskas)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų 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, Stolls* 
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 kalnas.

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

rttn Mifniyrr
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BOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių “Amberland” 

Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma įvyks šį sekmadienį, pradžia 9 
vai. ryto M stoties WHDH, ift Bos
tono, po vadovybe dainininko A. Va
siliausko. Atsisukite savo radio ant 
860 kics. Išgirsite gražiausias * lietu
vių dainas, muziką, vėliausias pa
saulio žinias, bei pranešimus apie 
progresyvių lietuvių veikimą mūsų 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės | Centro Ofisą, 882 Broadway, 
Sv. Boston, Mass. Tel. Sou. 9428.

Ame rikos Raudonasis 
Kryžius pajieško dar 10 
tūkstančių slaugių (norsių) 
armijai ir laivynui.

Tokio. — Teigiama,' kad 
jeigu vokiečiai užims Mask
vą, tai Japonija užpuls So
vietus; o jei Maskva ginsis 
taip, kaip Leningradas, tai 
japonai palauksią.

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 viršais .......... 4.....,....;.......

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .....    ...

veikslais ......,...................... .....
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 .

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

VERI-THIN* DOUCAS VERI-THIN* FOSTER-
.— 13 |ew»U, pink flold 15 Į«w*l|, pink or y.llow
filltd coio. Ouįdit* bock gold filled coi*. Gvildrto

.......................$33.75 bock..................$33.79
•«EG. “• *• ’AT. OFF. PATENTS PENDING

$1.60

35c

$1.35

$1.75
Sapnų knyga, apdaryta su pa-

$1.60

$3.00 
35c 
25c 
15c

ir kam jie yra naudingi ..... ( 25c
Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 

arba 3 pakeliai už ..............$1,50
• M. Žukaitls,

. . 334 bean Rd., 
SPENCERPORT, N. Y.

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

demišką 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

LIPTONROBERT
JEWELER

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

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

.......A'iiUfrte'1 ' <



B. L. Šaknaitė

PRANEŠIMAI

REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI
Parsiduoda ar mainais kampinis 

mūrinis namas. Mainais 
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. (244-246)

BROOKLYN, N. Y.
Sekmadieni, 19 d. spalių, Moterų 

Apšvietos kliubas rengia bankietą, 
paminėjimui 25 m. nuo pasirodymo 
pirmutinio Amerikoje lietuvių mote
rų žurnalo, “Moterų Balsas.” įvyks 
Piliečių Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., 6 v. Įžanga $1.50. Bus graži 
muzikalė programa. -Rengėjos prašo 
įsigyti bilietus iŠ anksto, galima gau
ti "L.” raštinėje ir pas platintojus. 
— Kom. (243-245)

Aštuntas puslapis

, .. v < į.-K?

Penktadienis, Spalių 17, 1941

NewYorto^M^yZInlorv
Stambi Neplatina 
Tūly Laikraščių

Sveikatos Priežiūra 4

Bankiete Bus Graži 
Dainų Programa

Moterų Balso jubilėjiniame 
bankiete, spalių 19-tą, turėsi
me ne vien tik gerą vakarienę 
ir abelnai vaišingą pažmonį, 
bet taip pat ir gražią dainų 
programą. Organizuotas mo
terų judėjimas visuomet buvo 
artimuose santykiuose su me
no organizacijomis ir meni
ninkais, tad jie neatsako savo 
talkos moterų iškilmėms.

Laisvės Radio
Pereitą pirmadienį vėl gir

dėjome Laisvės Radio Progra
mą iš stoties WBYN, 1430 
klcs. Savaitės žinių sutraukoj 
R. Mizara, komentatorius, at
žymėjo Jungtinių Valstijų 
prezidento Roosevelto pas
tangas panaikinti Neutralumo 
Akto atgyvenusius punktus, 
kurie kenkia apsaugoti Ame
rikos laivus ir teikti pagalbą 
kariaujantiems prieš Hitlerį. 
Davė žinių ir iš patięs karo 
eigos.

Vien dėl tos savaitinės ži
nių sutraukos radio progra
ma verta entuziastiškos visų 
paramos.

Pranešėjas J. Ormanas per
davė klausytojams 
vietos ir apylinkės 
pranešimų, ir šiaip

Ką Pasakys Komunistą 
Kandidatas?

So. Brooklyne

Pastaruoju virš dešimtmečiu 
laiko reta žymi lietuvių pro
grama apsiėjo be dalyvumo 
B. L. šabnaittės. Ji dalyvavo 
kaipo planuotoja programų, 
akompanistė, direktorė ir mo
kytoja chorų, grupių, dainos 
ir muzikos solistų. Ji akom
panuos trims solistėms ir due- 
tistėms bankieto programoj šį 
sekmadienį, spalių 19-tą, Pil. 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Prašome Nesivėluoti
“Turkių” ir dešrų vakarie

nė bus duodama lygiai 6 vai. 
vakare. Ir dar kartą prašome 
visus įsigyti bilietus šiandien. 
Tas reikalinga bankieto Sėk
mingumui. Bilietas $1.50.

Šokiai Per Visą Vakarą
Jaunieji mūsų jubilėjinio 

bankieto svečiai irgi nebus 
nuskriausti. Kadangi bankie- 
tas bus apatinėj svetainėj, tad 
viršutinėj per visą vakarą, 
nuo 7 vai. iki pusiaunakčio, 
tęsis šokiai prie Geo. Kazake
vičiaus orkestros. Negalintie
ji dalyvauti bankiete, prašomi jauna, ; 
atvykti į šokius. Įžanga tik panelė... 
25c. Komisija

Jamhicps naujame gyvena
mų namų projekte—So. Ja
maica Houses—pereito trečia
dienio vakarą pradėta moti
nos 
ros 
yra

reikalingi iššaukinėjimai būna 
priežastimi nelaimių ir mirčių.

Programoj vaikams dalyva
vo pats miesto majoras La
Guardia ir Carol Stone, žino
mojo aktoriaus duktė.

Antradienį buvo Mokytojų 
Diena, jos programą vedant 
Mokytojų Unijos 5-tam, 537 
ir 192 lokalams.

ir vaiko sveikatos priežiū- 
vakariniai kursai. Sekcija 
apgyventa biednuomene.

Masinis Mitingas
Sekantį sekmadienį, spalių 

(Oct.) 19 d., 2:00 vai. po pie
tų, White Eagle Hall, 724 
9-tos Ave. ir kampas 23-čios 
gatvės įvyks masinis mitingas. 
Šio mitingo tikslas pagelbėti 
toms šalims, kurios kovoja su
naikinimui hitlerizmo.

šių prakalbų surengimu rū
pinasi komitetas, susidedąs iš 
atstovų nuo ..penkių tautų, bū
tent: lenkų,’rusi), kroatų, lie
tuvių ir ukraihų. Kalbėtojai 
taipgi bus nuo visų aukščiau 
paminėtų tautų. Lenkų kuni
gas R. Zavistowski, rusų met
ropolitas Benjamin, kyoatų 
advokatas H. ‘M. Justiz,; uk
rainų M. Kniazevitch ir nuo 
lietuvių J. Siurba.

Labai mAlonu matyti, ;kad 
šių tautų žmonės pradeda su
prasti svarbą bendro veikimo.

Visi. lietuviai, kuriem tik 
laikas pavėlina, būtinai atsi
lankykite, o atsilankydami ne
tik kad išgirsite gerų kalbėto
jų kalbas, bet kartu parengsi
te labai svarbų darbą—kovą 
prieš hitlerizmą.

Įžangos nebus.
Koresp.

Rinkimų metu žmonėms 
bai svarbu žinoti, kokia 
kandidatų programa, 
kandidatėliai,, su nepopuliarė- 
mis programomis, -vengia susi
durti su masėmis, nes juo dau
giau žmonės žinos apie jų pro
gramą, juo mažiau rems. Ta
čiau komunistai esą įsitikinę, 
kad juo daugiau žmonių apie 
jų programą žinos, tuo labiau 
užtikrinta jų kandidatų išrin
kimas. ! W •

Šį trečiadienį, spalių 22-rą|. 
Grapd - Paradise . Ęallroom, 
Williamsburgo k o m u n i s tai- 
rengia masinį' mitingą sir- pra-> 
kalbomis ir judžiais. Čia kal
bės du kandidatai' į Miesto 

j Tarybą—Cacchionęr iš Brook
lyno, ir Amter iš New York.

Peter V. Cacchionę . anais 
metais likosi neišrinktas tik 
per trūkumą apie 250 balsų 
po gavimo virš 40 tūkstančių 
balsų. O newyorkietis kandi
datas Israel Amter kartą bu
vo gavęs 105 tūkstančius bal
sų kandidatuojant į J. V. 
kongresmanus. K o m u n i štai 
kviečia visus atsilankyt išgirst 
jų kandidatus ir jų programą, 
taipgi 
visame 
viena 
Įžanga

la
jų 

Tūli Užmušė Nešventus;
Columbo Dienos

S.-Tide, 16 metų berniukas, 
pasišovė dėlto, kad nevyko 
mokintis ir negalėjo gauti dar
bo. Gal pasveiksiąs.

Giuseppe Petitto, Kolumbo 
didelis patriotas, pats sau vie- i 
nas nusprendė, jog visi tie, 

! kurie Kolumbo Dienos nešven
čia neverti yra ko gero. Jis 
pats metė darbą pirmadienį 
ir pasiskelbė sau šventę, ta
čiau kiti 28 darbininkai pasi
liko dirbti B. & S. Cloak Co. 
šapoj, 286 Taafe Plące.

Norėdamas žinoti, ant kiek 
patriotiški kiti, jis apie pie
tus: sugrįžo šapon pažiūrėti 
ir, radęs juos dirbant, gero
kai išsibarė ir išėjo. Gi ant
radienį ateidamas darban, pa
stiprinimui savo argumentų, 
jis atsinešęs darban kirvį ir 
revolverį, kuriuos paslėpęs vy
rų kambaryje. Pietų pertrau
koje ir vėl kilo ginčas dėl 
šventės. Čia Petitto pasisukino 
su kirviu, dar paskiau su re
volveriu. Salvatore Alesi, 20 
m., mirtina pašautas. Kitas, 
James Gestanza, gelbėdama
sis nuo šūvių, išnėrė per stik
lines duris ir nubėgo policijos 
stotin, o Anthony Ferrara su 
aptašyta galva buvo nuvežtas 
ligoninėn, bet aplopius paleis
tas namo. Petitto sulaikytas.

K-as.

Pavojingas Kelias

Planuoja Naują Taksą Skalę

su ame-

turi būt
Brooklyn, N. Y,

ir t.t.
y 
mV

0
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

i

mė-

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

praradus atminti.

ka- 
tik

Nuo lapkričio 14-tos panai
kins W. 23rd St. pervažomis 
susisiekimą su New Jersey.

Side
Little

gą iš Kings Cojjnty ligoninės. 
Ten ji buvo padėta po teis
mo, pripažihusio ją sergant 
nervų paįrimo liga.

Mašinos vai- 
sužeistas.

trečias toj 
bėgiu trijų

vakarienė 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N>Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.
Tel Evergreen 4-9508

Mrs. M. Gadeburg, 27 m., 
dviejų vaikų motina, pereitą 
vasarą mirtinai persmeigus 
savo vyrą, spalių’ 14-tą pati

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

skelbti general}

nepaliečia Daily

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

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, spalių 19 d., 5 v. v. 

Kasmočių Svet., 91 Steamboat Rd., 
Jvyks svarbios prakalbos. Rengia 
bendrai vietines lietuvių ir rusų or
ganizacijos. Lietuviškai kalbės ALD 
LD Centro Sekr. D. M. šolomskas, o
rusiškai kalbės “Russky Golos” re- nusižudė iššokdama pro lan- 
daktorius Krinkin, iš New Yorko. l 
Programoj dalyvauja Pirmyn Cho-: 
ras, H. Homsky, Armonistas ir Trio 
Grupė, gros puikius muzikos daly
kėlius. įžanga 15c. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti, išgir
sti vėliausias žinias iŠ karo lauko.— 
Kom. (243-245)

pamatyti “čepajevą”, 
pasaulyje pripažintą 
iš puikiausių filmų, 
tik 10c.

VALANDOS:
9—12 ryte >
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras 
ųžėjimui 
rimis. ■
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

Shirley Temple, paskilbus 
mažytė judžių aktorė, pasira
šius sutartį dalyvauti keturio
se prieškalėdinėse radio pro-

Reikalingas jaunikaitis, prie abel- gramose iš stoties WABC 
pradedant gruodžio 5-ta.pavalgyti ir $20.00 į menesi algos.

Kreipkitės prie: Gift Shop, 129J
Sands St., Brooklyn, N. Y. (244-246)

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

padarau

Homogenized
Milk

The cream's in ever; Jiop!
Enriched with Vitamin I)

I.

nemažai 
reikalais 

žinelių. 
Taipgi buvo solo ir choro dal

inu.

Lietuvių visuomenė šią pro- 
I gramą aukštai įvertina. Neste
bėtina, dėlto, kad pereitą sek
madienį, Aido Choro pramo
goj, radio programai ir vėl su
dėta virš $35, nors pramoga 
buvo kitam tikslui, kuriam vi
si buvo pasimokėję po nema
žą įžangą.

Ve Kokiu Būdu Ga’ima 
Išlikt nuo Kariuomenės

Jaunimas Prašo Užsižymėt 
Kalendoriuje Tą Dieną

Majoro ir valstijinės Tarpi- 
ninkystės Tarybos pastango
mis sušauktas pasitarimas 
tarp streikuojančių laikraščių 
pardavinėtojų ir leidyklų at
stovų.

Streikas, įžengęs į antrą sa
vaitę, daugelyje vietų sulai
kė pardavinėjimą World-Te
legram, Sun, Post, News, Mir
ror, Journal-American, Ti
mes, ir Herald-Tribune. Uni- 
jistai yra įgaliavę unijos vir
šininkus
streiką, jei nebus susitarta.

Streikas
Workerio, Brooklyn Eagle, ir 
PM. Su tų laikraščių' leidėjais 
pardavinėtojai neturį nesusi
pratimų.

Ginčas vyriausia yra dėl 
grąžinamų neparduotų kopi
jų nuošimčio. Firmos atrokuo- 
ja po $1.50 už šimtą grąžina- 

i mų neparduotų kopijų ir tas 
tankiai praryja visų parduo
tųjų kopijų uždarbį, prisieina 
kompanijoms tarnauti uždy-

Daug Vaikučių Matė 
Apsigynimo Parodų

PUIKUS, NAUJAS 
PIENAS YRA 
GARDESNIS!

Smetona kiekviename laše 
iki paties bonkos dugno!

• Borden’s naujame Golden 
Crest Homogenized Piene 
smetona yra lygiai paskirs
tyta per visą jį—ne tik vir
šuj.
• Kiekvienas lašas Smeto

nos yra suskaldytas ; 200 
mažyčių dalelių lengvų su
virškint. Tatai padaro pieną 
gardesnj... lengvesni su
virškint.
Pasikalbėkite su Borden imoįrum 
arba telefonuokit WAIker 6-7300.

ilsi, iitmium. uu:

šiomis dienomis vienas jau
nikaitis (brooklynietis), kurio 
vardą dėl tam tikrų priežas
čių paminėsim tik X,—turėjo 
išvažiuoti į Dėdės Šamo vais
kų... Rodos nieko nepapras
to. Viską bpvo jaunikaitis X 
gerai prisiruošęs ir tt. Bet, ve, 
kelios dienos atgal, jaunikai
čiui bedirbant dirbtuvėje, įei
na policininkas, pasiklausia, 
kuris yra X, ir su taukuotomis 
rankomis policininkas vedasi 
šį jaunikaitį laukan, o paskui 
j žalią vežimą. . . ir dabok
lėm . . čia tardymas. Pagaliau 
ir kraujo išbandymas; ilgokas 
apklausinėjimas.1 Na, ir prie 
to, į tardymo vietą, truputėlį 
ašarotomis akutėmis, platoku 
ploščium apsisupusi, įeina 

graži geltonplaukė

Prie vingiuoto West 
Highway užsisukimo, 
West 12th St., New Yorke, 
pirmadienio vakarą užmuštas 
J. J. Donavan, WPA darbinin
kas. 802 Friel St. 
ruotojas Murphy

Donavan buVo 
vietoj užmuštas 
dienų ir 32-ras užmuštas nuo 
to kelio atidarymo 1932 m. 
Policija tą vietą praminė Mir
ties Turgavietės Vingiu, bet 
kol kas nieko nepadaryta tai 
padėčiai pašalinti. Tiek daug 
nelaimių vienoj vietoj įvyks7 
tant aišku, jog ne vieni maši
nų vairuotojai ar pėstininkai 
kalti, bet kaltus sąlygos.

' Maspetho LDS jaunuoliai 
rengia savo pirmą didelį va
karėlį subatos vakare, gruod
žio (Dec.) 6-tą, New National 
Hali, 61-60 56th Road, Mas- 
pethe. 'i o, •

Šokiai prasidės 8 vai. vak., 
prie geros orkestros. Įžanga 
tik 55c. Prašome visų nepa
miršt šią dieną. <

Komisija.

Miesto Tarybai priėmus ma
joro planą numažinti ant pir
kinių taksus nuo 2 iki 1 nuo
šimčio, turės būti perplanuota 
taksų ėmimo skalė. Iki šiol 
mažiausis netaksuotas pirki
nys būdavo 12 centų. Dabar, 
manoma, mažiausias netaksuo- 
tįas pirkinys būsiąs iki 25c^

Pasinaudojant Columbus 
Dienos šventėmis, liuoslaikiu 
nuo mokyklos pareigų, tūks
tančiai vaikų aplankė Civilio 
ir Nacionalio Apsigynimo Ek
spoziciją, kelinta savaitė esan
čią Grand Central .Palace pa
talpose, 46th St. ir Lexington 
Ave., New Yorke.

Vaikai bėginėjo nuo vieno 
prie kito eksponato su did
žiausiu godumu žinoti, tyrinė
dami kiekvieną daiktą ir už- 
versdami atatinkamų skyrių 
vedėjus daugybe klausimų. 
Militariška sekcija — didžiu
liai tankai, orlaiviai, kanuo- 
lės, karo lauko telefonai ir 
kitkas labai juos įdomavo. Va
kare buvo specialė programa 
apie žalingumą bereikalingai 
iššaukimo gaisragesių, taikytą 
įtikinti vaikus, kad gaisrage
sių iššaukimo stotys taikytos 
ne šposauti, ne žaisti. Kad be-
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTIJ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1651

Dalykas buvo toks: gelton- 
i plaukė panelė yra atvažiavu
si iš kitos valstijos; ilgokai 
negavo čia užsiėmimo. Ilgai
niui susitiko su jaunikaičiu X, 
ir prasidėjo meilios abiems 
dienos. Eidavo abu į kruta- 
mus paveikslus, važiuodavo 
abu į pajūrį; eidavo į šokius; 
planavo, kaip jie kurs gražų 
šeimynišką gyvenimą,

Dabar jaunikaitis X aiški- 
jnasi tardytojui, kad nieko 
bendro neturįs^ su geltonplau
ke panele, o panelė su ašaro-’ 
mis tvirtina, kad jaunikaitis 
X yra tėvas to „ piliečio (ar 
gal pilietės), kuris “ateis” į 
į šį pasaulį jau už poros 
Tiesių. *

Tokiu būdu jaunikaičio 
riuomenė gal liks... Ir
vėliau pamatysim, kaip daly
kai dėsis. Dzūkelis.

UŽEIGA f
Rheingold extra Dry Alus $ 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Iš senų 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau 
rikoniškais. Rei 
kąlui esant ir 
padidinu tokio 

' dydžio, kokio pa- 
r gėidaujarha. Tai

pogi atmaliavoju 
ivairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 6-6191

Joseph Zeidat, Sav
411 Grand St., Brooklyn |

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo- 
1 i I ■ * Į • - . •

tos degtinės ir vy
' nai, geriausių bra, 

vorų alus ir filius
Kada būsite B»-ook- 1 ;
lyne, užeikite susi* 
pažinti.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

GREEN STAR RAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Nežinoma, apie 70 m. mote- 
Reikalingas darbininkas dirbti res- r^S. ras^ Vaikščiojant nakčia 

taurante. Turi nusimanyti apie viri- prie Quincy St. arti Patchetl 
mą, virtuvės prižiūrėjimą ir paruO- Avė. IŠ jos nieko negalėjo da- 
šimą užkandžių prie baro. Kreipki- ■ sikIaU«ti Menama knri Htės’ 426 So. 5th St., Brooklyn, N.Y. lSIKiausu- Menama, Kad JI

(244-245) ’

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y 

■' • •
Suteikia^, garbingas laidotuvei

y nemoka-'
miesto.

Y $150
Koplyčias. ■ suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

ERANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA'

417 Lorijner St. — “laisvės” Name — Brooklyn
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių-**~virtų ir žalių.

Puikūs lietuviško
Namu darbo Idlbasal 

ir kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barsčiai

4 i

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneS tat 

a<lre8as:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
Tel. Ev. 4-8898




