
Stockholm© žinios skelbė, 
kad vokiški naciai, su lietuviš
kų Kvislingų pagalba, jau yra 
sušaudę keturis tūkstančius 
lietuvių partizanų Lietuvoje.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Kadangi Ancevičius taip mėg
sta jieškoti “lietuviško krau
jo” ir “lietuvių kapų”, tai bū
tų gerai, kad jis pasirūpintų 
sujieškojimu ir tų keturių 
tūkstančių lietuvių.
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O pro-naciškoji lietuviška 
spauda Amerikoje, paskelbusi 
“šešių šimtų asmenų, išvežtų 
arba sušaudytų” sąrašą, turėtų 
kuoveikiausiai paskelbti sąra
šą tų keturių tūkstančių lietu
vių, kuriuos Hitleris nužudė!

Ar ji tą padarys? Abejoju! 
Jai rūpi tarnauti Hitleriui, o 
ne žmoniškumui, ne demokra
tijoms !

ATMUŠTI VOKIEČIAI 
MASKVOS FRONTE

♦

Sovietai Gins Maskvą iki Paskutinio Vyro

Stalino Įsakymu Įvestas 
Apgulos Stovis Maskvoje

SUŽALOJO AMERIKOS
NAIKINTUVĄ “KEARNY”

Dr. A. Garmus, kurį vokie
čiai buvo paskyrę Lietuvos 
“Raudonojo Kryžiaus” pirmi
ninku, dabar jau gavo “vilko 
bilietą”. Iš ten jį naciai iš
varė todėl, kad jis yra buvęs 
Lietuvos Liaudies Seimo narys. 
Kaip žinia, Liaudies Seimas 
paskelbę Lietuvą tarybine res
publika.

Keista, 
mėdama, 
(tokia,
“Darbininkas 
būk dr. Garmus “pats” iš tos 
vietos pasitraukė. Mat, tai 
spaudai rūpi baltinti Hitlerį 
prie kiekvienos progos!

kad šį faktą pažy- 
pro-naciška spauda 
kaip “Naujienos”, 

ir kt.) skelbia, 
pats” 

Mat,

Berne, šveic., spal. 20. — 
New Yorko Times kores
pondentas D. T. Brigham 
šiandien telefonu perdavė 
savo laikraščiui sekamas ži
nias, gautas iš Sovietų - vo
kiečių karo fronto:

Raudonoji Armija, ginan
ti Maskvą, atmetė vokiečius 
nuo Malojaroslaveco, apie 
65 mylios į pietų vakarus 
nuo Maskvos. Šėlsta įtužu- 
sios kautynės ties Možais
ku, apie 60 mylių į vakarus 
nuo Maskvos.

Vienoje vietoje vokiečių 
mechanizuotos jėgos ir pa- 
rašiutistai buvo užėję užnu
gariu sovietinės linijos, bet 
raudonarmiečiai užpuolė 
juos iš šonų ir išmušė atgal. 
(Naciai buvo toj srityj užė

mę du kaimus, bet jie tapo 
išvyti laukan, kaip praneša 
“Pravda.”)

Mechanizuotom vokiečiu 
jėgom jau kenkia sniegai, 
ledai ir šalčiai.

PER 48 VALANDAS VO
KIEČIAI BEVEIK NIEKO 

NELAIMĖJĘ
Maskva. — Sovietų vy

riausybė įsakė gint Maskvą 
iki paskutinio vyro. (Mas
kva yra puspenkto miliono 
gyventojų miestas.)

Neapsakomai žiaurūs mū
šiai tebesiaučia Maskvos 
fronte.

Per 48 paskutines valan
das vokiečiai labai mažai 
arba visai nepažengė ar- 

(Tąsa 5-me pusi.)
Anne O’Hare McCormick, 

N. Y. “Timeso” bendradarbė- 
kolumnistė, rašo to laikraščio 
laidoj iš spalių 15 d.:

“Lietuviški lyderiai, kurie 
organizavo išvidini sukilimą, 
kad padėti vokiečiams ‘išlais
vinti’ jų kraštą iš rusų, yra 
areštuojami, pasak Švedų 
Spauda, pasiremiant tuo fak
tu, kad vokiečiai negali tole
ruoti ‘tautinių* judėjimų. Uk
rainiečiai lyderiai Lenkijoj, 
kuriuos naciai išauklėjo, at
rodo, susilaukė tokio pat liki- 
_ _ ,, ir.o. . .

Skaitytojas matys, kad žur
nalistė McCormick reiškia tą 
pačią nuomonę, kokią mes vi
suomet reiškėme: Tasai Lie
tuvos žmonių “sukilimas”, 
apie kurį pro-naciškoji lietu
viška spauda tiek plepėjo, bu
vo organizuotas tam, kad pa
dėti vokiškiems naciams kovo
ti prieš Sovietų Sąjungą, prieš 
Raudonąją Armiją. Tai nebu
vo jokis pripuolamas dalykas. 
Tai buvo iš anksto Berlyne ap
galvotas ir suplanuotas žygis.

Tai buvo Kvislingų darbas, 
—darbas lietuvių tautos išda
vikų !

Bet Hitleris su Kvislingais 
elgiasi hitleriškai: kai tik jie 
jam tampa nereikalingi, jis 
juos ima ir sušaudo arba j ka
lėjimą įmeta, čechoslovakijoj 
įvykiai tatai geriausiai patvir
tina. Hitleris ten buvo pasky
ręs tūlą Elias cechams prezi
dentu. Dabar kalbamasis Elias 
jau yra nusmerktas mirti, 
jau sušaudytas.

gal

Iš Lietuvos ateidinės 
daugiau ir daugiau baisių 
nių apie Lietuvą, žmonių bui
tis ten vis sunkės. Hitlerinin
kai gali išmarinti visą lietuvių 
tautą badu; kitus žmones gali 
išgalabinti arba išvežti į Vo
kietiją.

Pro-naciška Amerikos lietu
vių spauda, kuri palaiko arti
mus ryšius su visokiais Kvis
lingais Lietuvoje ir Berlyne, 
tų baisių žinių neskelbs. O jei 
jas kada ir skelbs, tai vis ap- 
glostydama, apdailindama.

Čia teks
niai”, “Tiesai” suvaidinti di
džiausia rolė: informuoti lie
tuvišką pasaulį apie mūsų bro
lių kančias Lietuvoje ir visose 
vokiečių pavergtose šalyse.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

vis 
ži-

“Vii-

CIO Unijos Šaukia
Pradėt Karą Prieš 

Vokiečius Dabar
Youngstown, Ohio. — Su-, 

važiavimas 1,800 delegatų 
Ohio valstijos Industrinių 
Unijų Tarybos (CIO) be
veik vienbalsiai užgyrė rei
kalavimą atšaukt Amerikos 
bepusiškumo įstatymą. At
stovai darbininkų iš auto
mobilių, gumos, plieno ir 
įvairių kitų fabrikų griaus
mingais sveikinimais prita
rė kalbai admirolo Kilpat- 
ricko, negrų vado, kuris 
šaukė: “Nustot tiktai šne
kėjus apie šaudymo karą 
prieš Hitlerį, o tuojaus pra
dėt tikrai šaudyt i nacius!”

“Tai bus teisingas karas, 
tai bus vaistas prieš hitle- 
rizmą,” pareiškė Frank 
Grillo, centro sekretorius - 
iždininkas Jungtinės Gumos 
Darbininkų Unijos.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, pasižadančią remt 
Angliją, Sovietų Sąjungą,

Chiniją ir visas kitas jėgas, 
tiesioginiai k o v o j a n č ias 
prieš Hitlerį.”

Kitas suvažiavimo pada
rytas tarimas kritikuoja ša
lies valdžią, kad jinai “per
sekioja politinių mažumų 
žmones” (kaip kad, pav., 
Browder}) “dėl menkų tech
nikinių dalykėlių.”

VOKIEČIAI IJŽi-lVIE 
TAGANR0G4

10,000 Naciy Tanky 
Šturmuoja Maskvą

Berlin. — Vokiečių ko
manda spal. 19 d. teigė, kad 
jie tarp Azovo Jūros ir Do- 
neco upės toliau sėkmingai 
vejasi “sumuštą priešą.” 
“Daliniai S. S. (parinktinės 
vokiečių) kariuomenės, po 
mūšių namas nuo namo ir 
gatvė nuo gatvės, užėmė 
Taganrogo prieplauką ir 
miestą,” kaip sako nacių 
komanda. į

Vokiečiai bombardavo So
vietų orlaivių stovyklas 
K rime.

LONDON, spal. 20. —An
glų karininkai teigia, kad 
vokiečiai dešimčia tūkstan
čių tankų atakuoją sovieti
nius Maskvos gynėjus ketu
riuose ruožtuose linkui 
Maskvos, iki kurios naciam 
vargiai belieką 60 mylių.

Spėjama, kad vokiečiai 
permesiu Į Maskvos frontą 
dar 15,000 tankų.

Philadelphia, Pa. — Prez. 
Rooseveltas įsakė ištirt, ko
dėl Philadelphijoj paskuti
niu laiku toks blogas geria
masis vanduo ir kode! oras 
taip dvokia įvairiose miesto 
dalyse. Komunistai sveiki
na prezidentą už tą įsaky
mą.

NACIAI SAKO, PRALAU
ŽĘ MASKVOS GYNIMO

LINIJĄ
Naciai neoficialiai skel

bia, kad jie pralaužę spra
gą vienoje išlaukinėje Mas
kvos gynimosi linijoje ir 
prakirtę sovietinius apsigy
nimus keliuose kituose pun
ktuose. Sakosi sunaikinę 19 
sovietinių tankų, dvi gru
pes apsuptos kariuomenės 
ir paėmę nelaisvėn 7,000 
raudonarmiečių.

(Tąsa 5-me pusi.)

Roma. — Fašistų radijas 
skelbė, kad rumunų orlai
viai nuskandinę 8 sovieti
nius laivus Juodojoj Jūroj.

Maskva. — Sovietų Valstybės Gynimo Komitetas su J. 
Stalinu kaipo pirmininku spalių 19 d. išleido įsakymą, 
kuriuom nuo spal. 20 -d. įvedamas apgulos stovis Mask
voje ir aplinkiniuose apskričiuose.

ĮSAKYMO TEKSTAS
“Vyriausia, komanda pozicijose esamose per 100 iki 

120 kilometrų į vakarus nuo Maskvos tapo pavesta va
karinio fronto komandieriui, generolui G. K. Žukovui, o 
gynimui prisiartinimų prie Maskvos paskirtas koman- 
dierius Maskvos garnizono, generolas leitenantas Artem- 
jevas. . .

“1. Kad apsaugot užnugarę Maskvos apsigynimų ir su- 
stiprint kariuomenę ginančią Maskvą ir kad taipgi su
stabdyt veiksmus šnipų, sabotažuotojų ir kitų vokiško 
fašizmo agentų, tai Valstybės Gynimo Komitetas duoda 
šitokį įsakymą:

“2. Visas asmenų ir važiavimo priemonių judėjimas 
gatvėse nuo vidunakčio iki 5 vai. ryto yra uždraustas, iš
skiriant tokius važiavimus ir asmenų judėjimus, kurie 
turi būti išlaukyje pagal patvarkymus, kuriuos priėmė 
organizacija veikianti saugojimui Maskvos nuo užpuoli
mų iš oro ir kurie buvo paskelbti spaudoje.

“3. Atsakomybė už griežčiausią tvarkymą Maskvos ir 
priemiesčio sričių yra skirta Maskvos komandantui, ge
nerolui majorui Sidinovui, ir tuo tikslus jam pavesta 
naudot specialė kariuomenė priklausanti Liaudies Ko
misariatui dėlei vidaus milicijos ir darbininkų.savanorių 
būrių.

“4. Kas tik sulaužys šį įsakymą, tuojau bus atiduotas 
kariniam tribunolui. Provokatoriai, šnipąi ir kiti priešo 
agentai, kurstanti laužyt discipliną (drausmę) bus su
šaudyti vietoje.

“5. Valstybės Gynimo Komitetas atsišaukia į visus 
darbo žmones sostinėje laikytis ramiai ir tvarkiai ir duot 
visos galimos paspirties Raudonajai Armijai ginančiai 
Maskvą.

“Pasirašo
Valstybės Gynimo Komiteto Pirmininkas 
STALINAS,
Maskva, Kremlius, 1941m., spal. 19. d.”

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 20. — Mūšiai spalių 19 d. buvo tęsiami 

ištisu frontu.
Ypatingai atkaklios kautynės įvyko Možaisko ir Ma

lojaroslaveco sektoriuose.
Buvo atmuštos įnirtusios vokiečių fašistų kariuome

nės atakos.
Šeštadienį tapo sunaikinta 38 vokiečių orlaiviai. So

vietai prarado 17 orlaivių.
Viena iš Sovietų kariuomenės dalių, veikdama centra- 

liniame fronte, šeštadienį sunaikino 42 vokiečių tankus, 
per 60 trokų su amunicija ir gazolinu, 10 kanuolių įvai
raus dydžio ir iki vieno bataliono priešo pėstininkų.

Hitleris Praradęs 4 Mi- 
lionus Kariu, Sako 
. Angly Vadas

Swansea, Anglija. — An
glijos darbų ministerijos 
paralmentinis s e k r etorius 
George Hicks, kalbėdamas 
čia spal. 19 d., pareiškė, jog 
Vokietija prarado jau bent 
keturis milionus geriausių 
savo kareivių rytiniame 
fronte:

“Pati Smetona jo kariau
tojų jau pūva nepažymė
tuose kapuose Rusijos lygu
mose,” sakė kalbėtojas.

Jis, tačiau, įspėjo, kad 
Hitleris dar turi 6 milionus 
lavintų kareivių.

WASHINGTON. — čio
naitiniai tėmytojai teigia, 
kad paskutiniu laiku kas
dien iš Amerikos išplaukia 
po du laivu su karo reik
menimis Sovietams.

Dies Kelia Skandalą 
Prieš Amerikos Pa

galbą Sovietams
Washington, — Kongres- 

manas Martin Dies, neva 
tyrinėtojas prieš-amerikinių 
judėjimų, smarkiai užsipuo
lė prezidentą Rooseveltą už 
paramos teikimą Sovietų 
Sąjungai prieš Vokietiją. 
Savo laiške generaliam pro
kurorui Fr. Biddle’ui Dies 
kaltina Roosevelto valdžią, 
kad tarp jos tarnautojų esą 
ir 1,124 “komunistai.” Pa
sak Dieso, tai dabartinė 
Amerikos valdžia “atidarius 
Stalinui naują vakarinį 
frontą pačioje Amerikos 
sostinėje.”

Paryžius. — čionaitinis, 
nacių kontroliuojamas, radi
jas, sake, be patvirtinimo, 
kad vokiečiai apsupę Mask
vą visomis pusėmis.

Senatas Nutars Ginkluot Prekių Laivus
Washington. — Vokiečių 

submarinas, užpuolęs nai
kintuvą “Kearny,” karinį 
Amerikos laivą, praeitą 
penktadienį iš ryto, užmu
šė 11 jo jūreivių ir sužeidė 
10, kaip paskelbė Jungtinių 
Valstijų laivyno ministeri-| 
ja.

Nors rimtai sužeistas,

Anthony L. Danis. įtaikė 
užpuolimo, naikintuve buvo 
177 jūreiviai ir oficieriai.

Jis tapo užpultas ir torpe
duotas toje vandenyno da
lyje, kurią prezidentas Roo
seveltas andai paskelbė A- 
merikos apsigynimo vande
nimis.

“Keąrny” savomis jėgomis 
pasiekė prieplauką, kurios 
vardas neskelbiamas. Jis 
buvo užpultas apie 350 my
lių į pietų vakarus nuo Is
landijos salos.

Washington. — Kad na
cių submarinas žmogžudiš
kai atakavo amerikinį nai
kintuvą “Kearny,” tuo pa
lenkė dar daugiau senato
rių balsuot už ginklavimą

f

Manoma, jog “Kearny” > prekinių Amerikos laivų, ir 
nuplaukė į Reykjaviko uos- dabar apklausinėjimas se
tą, Islandijoj. Paskui jis natorių rodo, kad jie eigoje 
grįšiąs namo pasitaisyt. kokių 10 dienų užgirs tą su-

“Kearny” yra 1.630 tonų manymą, kaip kongresma 
įtalpos. Jo komandierius — nai jau yra padarę.

Anglų Darbininkai
Reikalauja Siųsti 
Armijų Prieš Nacius

London. — 2,000 darbi
ninkų tiesioginių atstovų iš 
šimtų karinių fabrikų savo 
konferencijoj pareikalavo,
kad Anglijos valdžia tuo- 
jaus atidarytų naują karo 
frontą sausumoje prieš na
cius, ir pasiuntė reikalavi
mą ministeriui pirmininkui 
Churchilliui, kad jis nedels-

2 MILIONU NACIU 
PRIEŠ MASKVĄ
Berlin. — Naciai prane

ša neoficialiai, kad į Mask
vos frontą vyksta dar ketu
rios jų šarvuotos armijos ir 
trys pėstininkų armijos.

Sako, kad silpnėjąs Sovie
tų apsigynimas Leningrado 
srityje, kur sumažėję kontr
atakos iš Sovietų pusės.

Per vieną kraujingą mū
šį šiauriniame fronte naciai 
sakosi užgrobę 400 sovieti
nių fortų panašiai šarvuotų 
kaip tankai.

Stockholm, Švedija. — 
Čionaitiniai karininkai skai
čiuoja, kad naciai vartoja 
du milionus armijos ir 7,- 
000 tankų savo atakose 
prieš Sovietus Maskvos 
fronte.

NACIŲ NUOSTOLIAI
Kariniai tėmytojai Stock- 

holme. remdamiesi įvairiajs 
pranešimais iš fronto, tei-

(Tąsa 5-me pusi.)

DETROIT, Mich. — Hit
leris reikalauja, kad Italija 
pristatytų dar milioną savo 
kariuomenės prieš Sovietus, 
kaip sakė antrininkas Ame
rikos valstybės ministeris 
Br. Long.

damas siųstu anglų armiją 
prieš Vokietiją. Tokį reika
lavimą padarė nuolatiniai 
atstovai nuo pusės miliono

1 j

darbininkų iš plieno, tankų, 
kanuolių, orlaivių ir kitų 
karinių fabrikų.

Jų pirmininkas Walter 
Sanson pareiškė:

“Anglų darbininkai labai 
susirūpinę tuom, jog mūsų 
valdžia apleidžia Rusiją... 
Kad dabartiniame ministe- 
rių kabinete yra tokie žmo
nes, kaip Halifaxai, Moore- 
Ba rbizonai ir Margessonai, 
štai kur priežastis, kad nė
ra antro fronto prieš Vo
kietiją. Mes įspėjame savo 
valdžią, kad darbininkai 
niekados neleis jiem par- 
klupdyt Rusiją, nes mes žfcjJĮj 
nome, jog tai reikštų par- 'į 
klundyt ir mus pačius, an-1 
glus.”

Prancūzai Nušovė Na- | 
ciy Komandieriu fl

VICHY, Francija, spal. 
20. — šiandien du francu- 
zai nušovė vokiečių pulki- į 
ninką Karia Fr. Holtzą, na
cių komandieriu svarbioje 
Nantes srityje, pajūryje vo
kiečių užimtos Francijos 
dalies, šovikai pabėgę.

Naciai už tai sušaudė 12 ■ •- b Prancūzų iš tų, kurie nuo 
seniau buvo laikomi kaip į- 
kaitai koncentracijos stovy
klose.

Jie suėmė dar kelis tuzi
nus francūzų, kuriem grę- | 
šia sušaudymas už tai, jei
gu kas nors dar užpuldinės 
nacius.

Hitleriečiai sako, kad jų 
pulkininką Holtzą nušovę 
“komunistai.”

r , ... ’

ORAS. — Būsią giedra, 
šilčiau.
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Reikia Veikt Greit!
Žemesnysis kongreso butas 259 balsais 

prieš 138 pasisakė už tai, kad Amerikos 
prekybiniai laivai būtų apginkluoti ir 
kad jie gintųsi, kai Hitlerio submarinai 
juos užpuls. Dabar šis klausimas pereis 
į aukštesnįjį kongreso butą — į senatą. 
Būtų gerai, kad jis ten juo veikiau pra
eitų.

Mūsų nuomone, senate turėtų būti 
griežčiau klausimas pastatytas: Senato
riai turėtų pasisakyti ne tik už preky
binių laivų ginklavimą; jie turėtų pasi
sakyti ir už visą Neutraliteto Įstatymo 
atmetimą, kaipo atgyvenusio savo die
nas, kaip trukdančio Amerikai ginti sa
vo interesus.

Mes žinome, kad Wheeleriai ir kiti po
nai bandys daryti viską, kad šio klausi
mo balsavimą sutrukdyti. Tačiau izolia- 
cininkai yra mažumoje. Senato daugu
ma stovi su prezidento Roose velto tarp
tautine politika. Jie laimės.

Bet reikia veikti greit, be didelių ce
remonijų.

Vis Daugiau Balsų už Sovietams 
Paramą

“Vilnies” bendradarbis Žurnalistas 
(“V.” iš spal. 16 d.) rašo:

“SSSR kariuomenės ir liaudies heroiš- 
kumas kare prieš nacių plėšrią karo ma
šiną gerokai sutarpino apyserių ir izolia- 
cininkų jėgas Washingtone. Jų skaičius 
nyksta.

“Balsuojant Lend-Lease bilių jie gavo 
vos 67 balsus, kuomet už bilių balsavo 
net 328.

“Dar prasčiau jiems išėjo su pataisy
mu, kad iš tame biliuje nustatytų arti 
šešių bilionų dolerių Sovietai negautų 
nieko. Tokį pataisymą davė reakcinin
kas republikonas Robert Rich, iš Penn- 
sylvanijos.

“Tas pataisymas gavo tik 21 Balsą.
“Tai buvo skaudus smūgis apyseriams.
“Vietoj pakenkti Sovietams, tas apy

serių žygis padėjo, štai kaip kalbėjo tū
li kongresmanai:

“ ‘Aš norėčiau, kad Anglija kariautų. 
Aš geriau veliju siųsti kiekvieną dolerį 
iš šio paskyrimo Sovietų Sąjungai, kuri 
viena veda visą šį karą prieš Hitlerį.

“ ‘Aš norėčiau, kad Anglija parodytų 
tiek pasiryžimo kariaut prieš Hitlerį, 
kaip Sovietai parodo.’

“Taip kalbėjo atstovų buto narys Wil
liam M. Colmer, demokratas iš Missis
sippi.

“Clifton A. Woodrum, iš Virginijos, gi 
sakė:

“ ‘Aš labai norėčiau, kad už visus šešis 
bilionus dolerių orlaiviai ir ginklai būtų 
tiesiog nugabeni. Sovietų žemėn, ir kad 
tai būtų padaryta juo greičiau, kad pa
gelbėti Rusų armijai jos sunkiame ka
re prieš Hitlerio armiją.’

“Mr. Rich bandė įterpti: ‘Ar jūs ma
note, kad mes turime eiti kariauti Ru
sijon?’

“ ‘Čia kalba eina ne apie ėjimą kariaut, 
bet apie skyrimą pinigų paramos teiki
mui/ atšovė Woodrum.”

Dar Vienas Nacių Mostas!
Užpuolimas ant Jungtinių Valstijų de- 

strojerio (naikintuvo) “Kearny” dar kar
tą įrodo, jog Hitleris yra pasimojęs duoti 
smūgį Jungtinėms Valstijoms, kur tik jis 
gauna progos. Šiuo atsitikimu Hitleris 
manė padėsiąs Japonijos imperialistams. 
Jis rodo jiems ir sako: štai, žiūrėkit, aš 
bandysiu Jungtinių Valstijų laivus taš
kyti Atlantike, juos čia palaikydamas, o 
jūs ten, Ramiojo Vandenyno plotuose da
rykite, kaip jums geriausiai patinka: 
pulkite Sovietų Sąjungą arba eikite į pie- j 
tus, rungkitės su Dėde Samu. /
**Ir ką gi mūsų kraštas į tai turėtų at-' 
sakyti? Ar jis turi tylėti ir kantriai kęs
ti, kai priešas mojasi jį naikinti? Ar jis 
turi atsistoti ir griežtai pasakyti: G A-/ 
NA! Toliau nei colio tau koncesijų?!

Mums rodosi, kad pastarasis žygis yra 
geras, korektiškas ir atsako šių dienų 
tarptautinei ir mūsų tautinei padėčiai. 
Taip, Amerikos laivynas privalo smogti 
Hitlerio jėgoms — “barškančioms gy
vatėms” — du smūgiu už kiekvieną smū-. 
gį, duotą mūsų laivynui! I

Mūsų unaras, mūsų saugumas, mūsų 
interesai, podraug su interesais, saugu
mu ir unaru viso pasaulio demokratiniai 
nusiteikusių žmonių reikalauja prieš Hit
lerį ir jo naciškas jėgas atstatyti visas 
galimas priemones, kad jį greičiau su
naikinti, kad pasaulyje žydėtų laisvė, tai
ka ir saugumas kiekvienai tautai, bus ji 
didelė ar maža.

Ir tas privalo būti taikoma ne tik Hit
leriui, bet ir jo talkininkams, Japonijos 
imperialistams, kurie rengiasi dėr dides
nėms karinėms avantiūroms.

Mes pasitikime, kad mūsų preziden
tas, nepaisydamas Hitlerio agentų da
romų skerspainių, vykins gyveniman sa
vo duotą (Darbo Dienoje) pareiškimą: 
Nenuleisime rankų, kol nebus sunai
kintas Hitleris ir jo naciškos jėgos!

«

“Naujienų” Hitlerininkai 
Neišsiteisins

Hitleriškų “Naujienų” redaktoriai, 
matydami, kaip Amerikoje visuomenė 
kasdien vis daugiau įsitraukia į, kovą 
prieš brutališkus Vokietijos fašistus ir 
jausdami, kad ne visada įĄnĮerįfcoi de
mokratijos teisėmis bus leistai,hiilčrmin^ 
kams naudotis, bando išrauti vieną, kitą 
jų išsitarimą prieš hitlerizmą ir tuo save 
padaryti priešhitleriškomis. Nepavyks!

Kas spausdino ir spausdina radiogra
mas Dr. Ancevičiaus, Hitlerio agento iš 
Berlyno, jeigu ne “Naujienos?” Kas 
spausdino vardus “išvežtų” ir “nužudy
tų” Lietuvoj piliečių, kuriuos sudarė ne 
kas kitas, kaip Lietuvoj ir Berlyne hitle
rininkai, jeigu ne “Naujienos?” Kas die
na iš dienos užpildo savo špaltas prohit- 
leriška propaganda, jeigu ne “Naujie
nos?” Kas persispausdino hitlerininkų 
propagandą iš Lietuvoj Hitlerio leidžia
mų lietuviškų laikraščių, jeigu ne “Nau
jienos?” Kas skelbia melus ir fašistų 
prasimanymus apie Sovietų Sąjungą, tą 
vieną iš stipriausių Vokietijos fašistų 
priešų, jeigu ne “Naujienos?” Kas agita
vo už aukų rinkimą ir siuntimą Berly
nan, jeigu ne “Naujienos?” Kas bando 
suskaldyti Amerikoj lietuvių visuomenę, 
susilpninti jos jėgas kovoj išvien su vi
sais antihitlerininkais, jeigu ne “Naujie
nos?”

Gali “Naujienų” redaktoriai kiek nori 
šaukti, kad jie yra antihitlerininkai, gali 
jie purvinti kiek nori Amerikoj lietuvių 
darbininkų organizacijas ir spaudą, tas 
nieko negelbės. “Naujienų” hitleriškas ir 
fašistinis veidas labai aiškus. Niekinda
mos komunistus ir darbininkiškas orga
nizacijas, jos tik ir atlieka vieną iš hit
lerininkų darbų, nes visur fašistai pir
miausiai savo smūgius taiko prieš komu
nistus ir kovingas organizacijas, o pas
kui pasmaugia visus demokratijos požy
mius.

Tik tada “Naujienos” bus antihitleriš- 
kas laikraštis, kada jos rems Roosevelto 
politiką bendrai kovai Anglijos, Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos, kad nugalėti 
Vokietijos, Italijos fašistus ir jų talki

ninkus.
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Jau pernai mūsų draugės atsimenant, kad šis leidi- 
moterys pradėjo kalbėti nys yra istorinis, kad daug 
apie kokį nors didesnį atžy- 
mėjimą pasirodymo pirmo 
lietuvių moterų žurnalo 
Amerikoje prieš 25 metus. 
Pagaliau šį klausimą ap
svarstė Lietuvių Literatū
ros Draugijos Moterų Sek
cija ir Amerikos Lietuvių 
Moterų Taryba ir nutarė iš
leisti jubilėjinį “Moterų 
Balsą”. Dabar šis mūsų 
draugių pasimojimas stojo
si “kūnu”: “Moterų Balsą” 
jau turime. Tai 64 pusi, di
džiulio formato žurnalas.

Tiesa, prie to darbo prisi
dėjo kitos veiklios draugės 
—Skeberdyte, Sasna ir tt., 
bet asmeniškai žinau, kad 
pati sunkioji viso darbo 
našta buvo sudėta ant K. 
Petrikienės pečių. Paskuti
nėmis' keliomis savaitėmis 
nebuvo tokios dienos, kurią 
ji būtų praleidus neatsilan
kius į spaustuvę “Moterų 
Balso” reikalais. Man pa
tinka viena d. Petrikienės 
labai gera ypatybė: Jei ji 
ką pasiima dirbti, tai dirba 
su didžiausiu . atsidavimu. 
Kiek sykių man 
pasiklausti pas ją, 
einasi su žurnalu”, 
met atsakydavo entuzias
tiškai, viltingai. “Raštų tu
rime daug ir tokių gerų!”

Technika žurnalo labai 
graži, nors viršelis man ne
labai patinka. Ypatingai 
žurnalą puošia mūsų drau
gių moterų paveikslai. O 
paveikslų daug — pavienių 
draugių ir organizacijų.

Petrikienė ir redakcijinė 
komisija (Skeberdyte ir 
Sasna) mums vyrams pui
kiai “atsimokėjo”: nei vieno 
vyriško paveikslo (nesaky
siu, “nors , pągražinimui”) 
nė su žiburiu ‘ visuose 64 
puslapiuose nerasi! “Nepri
klausomybė” davaryta ir 
išlaikyta iki galo.

Nesakysiu, kad “Moterų 
Balsas” literatūriniai pui
kiausiai apdirbtas: daug 
kas būtų galima kritikuoti. 
Pav., reikėjo atydžiau 
straipsnius suredaguoti, ne
palikt tokios galybės gra
matiškų ir sintaksišku klai- V 
dų. Tos pastangos būtų ap
simokėjusios šimteriopai,

tumoje su vyrais, kol jos ne
turės tokių pat galimybių 
rimtam ir nuodugniam pri
siruošimui prie kūrybos ir 
studijų.”

Masytė parodo, kaip 
--------sunku yra moteriai, baigu- 
nė nesiekė išleisti kokį ten1 šiai advokatūros mokslą, 
literatūrinį šedevrą. Jų gauti užsitarnautą pripaži-
tikslas buvo prisiminti ir nimą ir p o ziciją. Girdi, 
paminėti anuos, senus lai- “daug merginų, pabaigusių 
kus, kai Amerikos lietuvės advokatūros mokslą, negau- 
moterys, ateivės, dar jau- na leidimo praktikuoti teis- 
nos ir energingos, ėmėsi di- muose, būk tai todėl, 
dėlių darbų: steigė savo ‘neišlaiko’ egzaminų”, 
žurnalą ir kuopė savo j ė-j dėl Masytė ir daro išvadą, 
gas į atskirą moterų orga-ikad “kaip profesijose, taip 
nizaciją. Tai buvo dideli, is- ‘ - 1 — -----  -1-
toriniai darbai.
Šitą pamatinį tikslą šis ju

bilejinis “Motelių Balsas” 
pasiekė. Kas jį atydžiai 
perskaitys, gerokai susipa
žins su tais keliais, kuriais | “Moterys Dabartiniam Ka- 
teko mūsų pažangiosioms re” ir S. S.— “Erškėčiuotas 
draugėms žygiuoti visuome
niškame, kultūriškame, dar
bininkiškam gyvenime. Ir 
tai nebuvo gėlėmis iškloti 
keliai. Daugelis draugių pri
simena, kaip sunku buvo 
darbą pradėti, kokius aukš
tus barjerus prisiėjo per-

kas jį pasidės į savo knygy
ną ir ateityje norės pasi
skaityti bei jo medžiaga pa
sinaudoti. Bet juk draugės

ir po ziciją. Girdi,

kad 
To-

ir industrijoj moterys dar 
neturi lygių teisių”. To už
ginčyti negalima.

Apart anų straipsnių, ver
ti ypatingo atžymėjimo dar 
ir šie: Žmonos straipsnis

Lietuvos Moterų Kelias ir 
Džiaugsmų Metai”. Pirma
jam straipsnyje randame 
apibudinamą kruvinojo na-

, o antrasis 
mus su Lietu

vos moterų pastangomis 
dar caro laikais, paskui su 
baisiai sunkiomis jų kovo
mis krikščionių demokratų, 
paskui Smetonos kruvinojo 
teroro viešpatavimo laikais, 
ir pagaliau su patekėjusia 
joms socializmo saule Tary
binėje Lietuvoje, kuriai, ta
čiau, šviesti ilgai neteko, 
nes ją užgniaužė fašistinis 
pabaisa.

Pagaliau Petri kienės 
straipsnis “Mūsų Jubilė- 
jus”, istorinė peržvalga lie
tuvių moterų judėjimo 
Amerikoje, ir visos eilės 
draugių atsiminimų straips
niai. Visi jie trumpi ir labai 
skaitytini. Nė vienam jų ne
rasi nusiminimo ir nupuoli
mo dvasios.

Lai šių kelių pastabų ir 
užteks. Tik lai šis istorinis 
leidinys esti plačiausiai pas
kleistas. Jį su didele nauda 
skaitys ne tik moterys, bet 
ir vyrai.

Netinka į Kareivius
teko 

“kaip 
visuo-

Baisus dalykas.
Ne tik karas yra baisus, 

bet ir tas dalykas, kad jau
ni vyrai netinka į kareivius.

Mums šitas dalykas turė
tų labiau rūpėti. Juk tai 
yra išsigimimas — mažtur- 
čių ir beturčių klasių žmo
nių išsigimimas.

Pusė draftuotų vyrų A- 
merikoje netinka į karei
vius.

Iš dviejų milionų pašauk
tu — vienas milionas iš
rinktų, vienas milionas at
mestų.

United Press žinių agen
tūra iš Washingtono pra- 

ir tt. Tai vis, labai įdomūs ir' neša spalių 10 d.: 
svarbūs straipsniai. Iš jų 
skaitytojas sužinos, kad ir šiandien 
šiandien moteris dar toli kad leidžia gyvuoti tokioms 
gražu nepasiekus pilnos ly- sąlygoms, kurios padarė 50 
gybės kuopti į pačias aukš
tumas meno, mokslo, kultū
ros srityse. Pavyzdžiui, Ša
knaitė parodo, kad muziko
je moteriai beveik dar ne
galima pasiekti pačias aukš
tumas. Ji pabara vyrus, kad 
“moterys muzikės net iki 
dabartinių laikų mažai pas
katinimo yra susilaukusios 
iš vyrų pusės”. Todėl “ne-

Neteisinga būtų sakyti, 
kad visas “Moterų Balso” 
turinys susideda vien tik iš 
įvairių draugių atsiminimų 
ir pasakojimėlių. Keliatas 
autorių kalba apie moteris 
ir jų problemas abelnai. 
Štai Elizabeth Baranaus
kaitė rašo “Moterys Moks
le,” Prof. Vytautas Bacevi
čius— “Moterų Rolė Meno 
Kultūros Kėlime,” Stepha
nie Masytė — “Moterys ir 
Mokslas Amerikoje”, Siuvė
ja — “Amerikos Siuvėjos”, 
Bronė Šalinaitė-Sukackienė 
— “Muzikių Perspektyvos”

“Prezidentas Rooseveltas 
kritikavo tautą,

nuošimčių jos jaunimo ne
tinkamais protiškai ir kū
niškai į armijos tarnybą.”

Prezidentas sake tuojaus 
pradėsiąs programą “gelbė
jimui” (“salvage”) 200 tūk
stančių iš miliono atmestų 
rekrūtų.

Mat, 200 tūkstančių esą 
galima pataisyti, pagydyti 
ir tada jie gali tikti į ka-

Roma. — Anglijos orlai
viai bombardavo Neapolį, 
Italijos uostą, ir užmušė 12 
žmonių, sužeidė 37 ir sukėlė 
kiek gaisrų.

New York. — Tapo visai 
paliuosuotas G. B. Ovaki- 
mian, tariamas politinis So-

buvo areštuotas. Jau sugrą
žinta ir jo paranka.

žirnių, 165 traukinius ir po
rą tūkstančių kanuolių.

HITLERIEČIAI VĖL 
SKAITO SOVIETŲ 

NUOSTOLIUS

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad laike dabartinės jų o- 
fensyvos prieš Maskvą So

vietų agentas, kuris andai vietai praradę 5,750 sunkve-

PALAUKITE MŪSŲ ŽI
NIŲ, SAKO NACIAI 
Berlin. — Vokiečių ko- 

mandieriai šiuo tarpu ne
skelbia smulkmenų iš savo 
tariamų pasisekimų prieš 
Sovietus; sako, palaukite, o 
pamatysite. 1

M-.

Jhu

IzOliacirUnkai Senate tyrinėja filmų pramonę.

riuomenę. O 800 tūkstan
čių jau nepataisomi. Juos, 
turbūt, visai negydys, pa
galbos neduos. Nesveiki, ne
tvirti tegali būt visai lais
vi, savystoviai. Jų neims į 
karą. Bet jų neims nė į fa
brikus. Taip juos nupuldė 
šios gadynės santvarka. Tai 
tokia laisvė Amerikos jau
nimui: nėra progos nė ko
voti už laisvę, nė dirbti 
daiktus, reikalingus laisvės 
apgynimui.

Prezidentas spaudos at
stovams davė statistiką, pa
skaitė iš Selective Service 
direktoriaus, Brig. Gen. Le
wis B. Hershey raporto. 
Ęsą, atmestųjų 800 tūkstan
čių vyrų netinka dėl “pro
tiško, nerviško trūkumo, 
plaučių ir širdies negalių, 
muskulų ir skeleto nesvei
kumo; juos negalima pada
ryti tinkamais bent iš da
lies, todėl nėra manoma 
juos padaryti sveikais pa
gal dabartinę kariškos tar
nybos programą.”

Daugiausiai esą šios ne
sveikatos: akių — 13 nuo
šimčių vyrų; širdies — 10 
nuošimčių; veneriškų ligų 
— 6 nuoš.; , muskuliškai - 
skeletiški negerumai — apie 
7 nuoš.; proto ir nervų trū
kumas — 6 nuoš; hernia - 
kyla — 6 nuoš.; ausų ne
sveikata — 4 nuoš.; kojų — 
4 nuoš.; plaučių, įskaitant 
ir džiovą — apie 3 nuošim
čiai. Yra ir kitokių įvairių 
negalių.

Prezidentas Rooseveltas 
už tai kaltina tautą, taigi 
visą. Amerikos žmoniją. Tai 
esą apkaltinimas - indict
ment — Amerikos.

Keletas metų atgal jisai 
nekartą kalbėjo, kad trečia 
tautos dalis nedavalgius, 
blogai apsidengus, blogoj 
pastogėj gyvenanti.

Tiesa, kad už tai tauta, 
visa šalis kalta. Kalta, kad 
nepadaro žmoniškesnės 
tvarkos turtų padalinime. 
Turtingiausia šita šąli/, o 
taip daug žmonių laiko nu
stūmus į skurdo dumblyną. 
O kas tik pasako tikrą tie
są, kaip tokį blogumą paša
linti, tai tokį žmogų tuoj 
visi politikieriai ir kiti pa
triotai apskelbia komunis
tu ir neamerikonu!

Patį Rooseveltą keli me
tai atgal didieji politikieriai 
drąsiai vadino “komunis
tu;” tiktai neišdrįso va
dinti neamerikonu.

Komunistai nieko blogo 
tautai arba šaliai nedaro ir 
nemano daryti. Jie tik pasa
ko, kad tos blogybės, kurios 

(Tąsa ant 5-to pusi.)



įj 21, 194 f

I o antrasis 
I su Lietu- 
[astangomis 

paskui su 
k jų kovo- 
kiemo kratų, 
į kruvinojo 
mo laikais, 
patekėjusia 
saule Tary- 

kuriai, ta
tai neteko, 
3 fašistinis

• t r i kienės 
ku Jubile- 
rž valga lie- 

judėjimo 
visos eilės 
mų straips- 
rnpi ir labai 
•nam jų ne- 
ir nupuoli-

pastabų ir 
;is istorinis 
iausiai pas
idėto nauda 
loterys, bet

A. B.

1US
lO tūkstan- 
komi. Juos, 
bgydys, pa- 
lesveiki, ne- 
I visai lais- 
IJų neims į 
Ims nė į fa
ps nupuldė 
tvarka. Tai 
erikos jau- 
[gos nė ko

ne dirbti 
gus laisvės 

spaudos at- 
itistiką, pa- 
ive Service 

ig. Gen. Le- 
ey raporto. 
K00 tūkstan- 
a dėl “pro- 

trūkumo, 
es negalių, 
lėto nesvei- 
alima pada- 
bent iš da- 
i manoma 
>veikais pa
uliškos tar-
•
są šios ne- 
— 13 nuo- 
rdies — 10 
teriškų ligų 
uskuliškai - 
imai — apie 
’ nervų trū- 
>š; hernia -

ausų ne
oš.; kojų — 
ų, įskaitant 
e 3 nuošim- 
okių įvairių

Roose vėl tas 
tautą, taigi 
moniją. Tai 
as - indict-

atgal jisai 
kad trečia 
edavalgius, 
;us, blogoj

tai tauta, 
Kalta, kad

padalinime, 
ta šalis, o 
ų laiko nu
dum blyną, 

o tikrą tie-

Algerd hasn’t changed a bit since he retired.”

be “scooping the
61-60 56

are

organi-

and

grow-

where

Review:-
for

ON THE BAND CIRCVIT

be-

pre-war Warsaw.in

this
too

it 
as 
of 
the

maintains silence on this 
it contemplates the vast 

the USSR already covered 
first snow. The whole of

latest 
it he 
show 
Ame-

by 
the 
his

P.M. to 
is only

THIS WOMAN IS MINE, A Frank 
Lloyd Production starring Franchot 
Tone, John Carrol, Walter Brennan 
and Carol Bruce. Current at the Ri
voli Thėatre.

DEFENSE ON THE AIR; 
STAR PROGRAMS
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and deceived. Only recently 
resembled a huge graveyard 
the Lavals and Quislings 
hand in hand with the Ger-

today? The Quislings and La- 
no longer walk hand in hand 
the German satraps and try to 
independent. They cowardly 
behind the backs of these sa-

of the actors them-
both Carol and

asking all other 
hold this day open.

—Comm.
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THE “NEW ORDER” WILL NEVER COME 
IN EUROPE FOR FINAL DECISION 

RESTS IN HANDS OF THE PEOPLE

independent all these Petains 
in negotiating with the Ger
as equals. They tried to con- 
the people that “collabora- 

with the victorious Germans 
buy their country peace, cco-

Hitler has swept over Europe with predatory war and barba
rian massacres, everywhere promising peace and a “new order.” 
He found traitors and clothed them in the cloaks of rulers, de
claring that he does not interfere in home affairs. This was how 
puppet governments were set up and they are doing their best to 
curry favor with their master.

Nations were conquered and®---- '
remained silent. They were as
tounded, thrown into conster
nation 
Europe 
where 
walked
man Gauleiters.

They wanted to show the people 
how 
were 
mans 
vince 
tion” 
would
nomic restoration and enable it to 
collect its forces and heal its 
wounds. And there were some who 
believed them. What remains of all 
this 
vals 
with 
look 
hide 
traps. They have a morbid fear of 
their own people. In Norway, 
France, Yugoslavia, drastic laws are 
being issued to safeguard Hitler’s 
agents, his French, Norwegian and 
Yugoslav Gauleiters.

But these laws will not daunt 
these who avenge nations suffering. 
The Quislings, Petains and Nedics 
are isolated politically and morally. 
Hitler hoped to be able to rely on 
the traitors in every country, he 
regarded them as true agents and 
assistants in strangling the peoples.

and 
aid

But they proved impotent 
themselves stand in need of 
from the German garrisons.

These garrisons, however, 
dwindling in numbers, for Hitler
uses them to patch up his broken 
ranks at the eastern front. Why did 
this “new order” or fascism col
lapse? Because there was no new 
order at all, it was only a fascist 
signboard to cover up organized 
systematic looting.

The Fear of Winter 
In Russia

The Germans cannot stop 
looting although they are only 
well aware of what repercussions it 
holds out. Trembling at the prospect 
of a Russian winter, they are tak
ing every last stitch of clothing 
from the Norwegian population 
which is more warmly clad than

other occupied peoples. But the Nor
wegian blanket cannot be enough to 
keep Germany warm. The Hitlerites 
are assuring Germany and the whole 
of Europe that alP’this is but tem
porary, that as soon as the war is 
over, a real “new order” will set in.

The “New Order” Will 
Never Come

In his last speech Hitler cried hys
terically that the end of the war 
was near, that one more “decisive” 
battle, one more “gigantic” effort, 
and this promisecį era of the “new 
order” would begin.

This is a lie. It is a new attempt 
to deceive the people by prolonga
tion and procrastination. For Hitler 
and Nazi Germany there can be nei
ther a “final” nor “temporary” de
cision which depends on . the Ger
mans. Hitler is in the grip of a pro
tracted war. In this war he will not 
be saved either by temporary suc
cess or by the seizure of cities.

This was admitted very recently 
by the Nazi press when it hoped for 
a speedy termination of the war. 
Now 
point 
areas 
with 
Europe knows this;’it is alarmed at 
the inevitable hunger that faces it. 
It doesn't believe a single word ut
tered by the Petains and the Quis
lings.
It has a measureless hatred for the 

Germans who have robbed and sub
jugated Europe. It had ample op
portunity to find out that no order, 
neither new nor old, can be estab
lished by the Germans who are 
powerless against hunger in their 
own country. Europe sees for itself 
that the war engineered by the fas
cist cannibals has swallowed up all 
the foodstocks and will now swallow 
up human beings as well.

It is with ill concealed fear that 
the servitors of Hitler watch gar
rison after garrison being removed 
from occupied countries and 
patched to the front from 
they will never return.

Throughout Europe, there is 
ing hope of liberation.

The peoples look to the east 
the heroic Red Army supported by 
the entire Soviet people, is exhaust
ing the forces of the fascist cut
throats in fierce battles.

Great are the ordeals borne 
the Soviet, people upon whom 
frenzied enemy has unleashed all 
forces.

Hitler is desperately playing 
the “final decision.” But the final 
outcome of the protracted war de
pends not on him but on the power
ful coalition of freedom loving na
tions.

r-'rr!

Cavalcades’ 1st Annual 
On December 6

The Maspeth LDS Cavalcades will 
hold their first annual Dance on 
Saturday evening, December 6, 1941, 
at the New National Hall, 
Road; Maspeth.

Dancing will begin at 8 
good orchestra. Admission 
55 cents.

We are 
zations to

Defeatists Cause War, 
Says Admiral Byrd

kečias puslapis

‘Mystery Ride’ Supplied 
Fun for Worcester

Those who cause disunity through 
defeatism and religious prejudice are 
the true “warmongers,” it was 
charged by. Rear Admiral Richard 
E. Byrd in a broadcast address 
sponsored by the Council for Democ
racy.

• Warning that should England be 
conquered we could not stop the 
“flow of Nazi hordes and the Quis
lings” to South America, the Admi
ral emphasized that the nation is 
menaced even more by ‘the hazard, 
of invasion of America by the Nazi 
idea.” Our efforts during the next 
seven months, he said, will prove 
decisive.
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NE OF THE CELEBRATED
“finds” of the season is Carol 

Bruce whose fęminine form graced 
the front covers of magazines some 
months back and who was hailed 
and cheered by all and sundry. Miss 
Bruce, after a terrific fanfare, now 
let’s you in for a terrific let- down 
in This Woman is Mine.

Unfortunately, or should 
fortunately, it takes more 
pealing lips and figure to 
cinema story palatable. In 
of Franchot Tone, it takes 
than reputation 
ability to act.

Is it the fault 
selves ? No, for 
Franchot, as well as the parody of 
a backwoodsman and the imitation 
of a sea captain, read their lines 
well. One could hardly expect bet
ter from a high school drama group 
who found themselves on a boat 
with a script and a camera. Consi
dering the circumstances of incom
petence and a willful desire to make 
a bad picture instead of a good 
one there are parts of it that are 
pleasing. Even a wormy apple has 
one or two bits that supply a tang.

This Woman is Mine is the story 
of a fur-trade exhibition to Oregon 
back in the days of John Jacob As
tor. One woman, enraptured by the 
tall tales of a backwoodsman, sto
waways on the ship and thereby į jaCK plays a Polish matinee idol knnrrc o folrx A nmtir mi rrVx mon ! • _______ nr____

.... BING CROSBY, gallivanting 
“Groaner’ ’of the NBC-Red’s Thurs
day Kraft Husic Hall series, may 
not rejoin the show until Oct. 30, 
according to a “hint” in his 
letter to DON AMECHE. In 
reported he had heard every 
by shortwave during his South
rican jaunt and found reception ex
cellent... GRACIE ALLEN, cur
rently heard Tuesdays at 7:30 p. m., 
EST, over the NBC-Red with hubby 
GEORGE BURNS, PAUL WHITE- 
MAN and tenor discovery JIMMY 
CASH, will play “Mrs. North” in 
the M-G-M 'Version of the recent 
Broadway hit, “Mr. and Mrs. North.” 
GRACIE goes it solo in this picture, 
but will be rejoined by ’’GEORGIE” 
in others now in the works... DO
ROTHY DUNN and TRUDY ER
WIN, two native Los Angeles sin
gers, will take over GINNY SIMMS’ 
spot on the Red’s “College of Musi
cal Knowledge” shows with ‘prexy” 
KAY KYSER and cast... JACK 
BENNY’S next cinema opus will be 
“To Be or Not to Be,” ,directed by 
Ernest Lubitsch and produced by 
Alexander Korda, with shooting 
scheduled to begin Nov. 1. In it

how they can help national de
fense. Dr. James Madison Wood, 
president of Stephens College, 
guest.

Rr. James Madison Wood, President 
of Stephens College, guest, 
“What Can I Do?”, 11:45 a. m.- 
12:00 noon, NBC-Blue.

8:30 P. M. Service With a Smile— 
from army, navy and 
camps and bases. Garry 
amcee, with Ben Grauer. 
America’s Town Meeting 
Air. Fletcher Pratt, Ma-

hangs a tale. A crew of mighty men, 
a Captain Bligh captain, a quiet suf
fering Franchot Tone — and one 
woman. Temptation rears its ugly 
head to the very shores, of Oregon. 
Floggings, flirtations, mutiny, 
struggle, courage, drama — all make 
their stirring appearance in due or
der until the long-suffering audience 
sighs with relief as 
blown to high 
ends.

As we said 
ments when 
your attention. The wilderness in 
its primeval strength and the 
struggles of portage are graphically 
shown, though briefly. The breaking 
down of fear and mistrust between 
two opposing cultures, traders 
Indians, is done with skill and 
derstanding. The trapping of 
ship and its destruction gives 
a hint as to the difficulties and 
gers encountered by the early 
ders of America. What a pity that 
Frank Lloyd did not make that pic
ture instead of a frame for the ap
pearance of a pretty girl.

—Walter Kubilius.

heaven
the ship is 
and the story

there are mo-before, 
the picture deserves

TUESDAY, OCTOBER 21
P. M. “The Treasury Hour — 
'Millions For Defense.” Defense 

Bond program. Variety show 
with Carmen Mfranda, Leonard 
Joy’s orchestra. Talk by\ Sec
retary of the Navy Frank Knox.

Efrem Kurtz, guest conductor, 
• NBC Symphony Concert, 9:30- 

10:30 p. b., NBC-Blue.
WEDNESDAY, OCTOBER 22

Premiere*’of American Melody Hour 
with Vivian dalle Chiesa, sopra
no; Conrad Thibault, baritone; 
Frank Munn, tenor, and Frank 
Block’s Orchestra. 10:00-10:30 
p. m., NBC-Blue.
THURSDAY, OCTOBER 23.

11:45 A. M. “What Can I Do?” Syl
via Porter, famed financial ex
pert and columnist, tells women

Talent 
marine 
Moore, 

9:15 P. M. 
of the
jor Alexander P. De Seversky, 
Rear Admiral Harry E. Yarnell, 
discussing “Will Land, Air or 
Sea Power Win This War?” 
George V. Denny, Jr., moderator.

6:30 P. M. Speaking of Liberty — 
Rex Stout, noted author, and 
Margaret Leech, guest, discuss 
vital aspects of democracy.
SATURDAY, OCTOBER 25.

9:00 P. M. Spin and Win With Jim
my Flynn — quiz program pre
sented direct from army camp 
at Hamlet, N. C. >

12:15 P. M. Consumer Time — de
fense and non-defense angles on 
consumer problems presented 
through the cooperation of the 
U. S. Department of Agriculture. 

7:00 P. M. Defense For America — 
weekly progress report on the 
defense program direct from the 
armaments-producing plants.

10:00 P. M. The Hemisphere Revue 
—variety program designed to 
promote friendship between the 
Americas. Ben Grauer, emcee, 
Paul Laval and his orchestra 
and guests.

Bill Urges Draftee Pay 
Raise to $31 Month

and 
un- 
the 
one 

dan- 
tra-

WASHINGTON. — Legislation to 
raise' the pay of selectees ‘ from $21 
to $31 ai month was offered by. 
Representative Gathings of the Mili
tary Affairs Committtee.

While increasing the pay for sol
diers called into active duty under 
the Selective Service Act, the bill 
would not affect the standard pay 
of enlisted men. >

WORCESTER, Mass. — I have 
held my article long enough now so 
that I wouldn’t 
Bard.”

If you recall, 
held its “Mystery
Indeed it was a mystery. While we 
were riding through the beautiful 
hills of New England, and enjoying 
the fall scenery, we anxiously await
ed the sight of our destination. We 
did come to our picnic grounds, and 
it was none other than our teacher’s 
farm!' I am sure that we all had a 
grand time, and did appreciate the 
darkness that sent us home to our 
beds, tired but happy. The women 
cooked a wonderful meal and receiv
ed many compliments on it.

Fiddlings: Too bad a talent scout 
wasn’t at our mystery ride. He 
would have found much TALENT 
there, what with those sportsmen 
(and

It 
much 
man. 
fly he couldn’t; play for fifteen mi
nutes!

Don’t you think horseshoes an in
teresting sport? (Especially when 
played as you did?)

Boy! Did M. K. wrestle good! Re
member when I J. J. wrestled at 
Olympia? I’ll;bet he couldn’t com
pete with Mary.

Did you see the men and women 
running races? It gave them a good 
appetite.

The Aido Chorus is going to sing 
at the supper for Russian Medical 
aid. It is tq be held at 29 Endicott 
Street on the 26t,h of October at 
six o’clock.

The chorus is preparing the songs 
for the operetta “Gypsys Are Tra
velers,” so we are* very busy.

One more thing to say before I 
close ... Rehearsals start promptly 
at 7:30. So show your fellow mem
bers that you aren’t to be left 
hind and be prompt! '

The Fiddler.

Enlarged Nat’l Youth 
Comm, to Meet in Dec.
BROOKLYN, N. Y. — An en

larged meeting of the L.D.S. Natio
nal Youth Committee will be held 
December 29th, it was decided last 
Thursday at a special meeting of 
the Committee.

buring the L.D.S. convention 
which was held last year a decision 
was passed empowering the Youth 
Committee to call a special con
ference to which can be invited 
leading LDS youth from the various 
sections in the country.

At the coming conference the 
principal topics of discussion will 
probably be the LDS membership 
drive and the effect of the vyar 
and propagandic activity of fascists 
Upon Lithuanian-American youth.

Youth Pledge for 
Defense of U. S. 
Against Hitlerism

As part of its nation-wide 
drive for American Security, 
the American Youth Congress 
called upon the youth of the 
country to take the following 
pledge:

I PLEDGE
My strength, skill, energy, 

and my life if need be, to the 
defense of my country in the 
common struggle of mankind 
to end the threat of Hitler and 
Hitlerism in every form;

To help marshall the vast re
sources of my country and my 
generation, to place them ac
tively on the side of the strug
gle for the defense of our na
tion ;

To work in this way to safe
guard the American ideal of 
freedom, equality, and oppor
tunity for all;

Myself to daily service and 
unflinching loyalty in this time 
of our country's greatest peril.”

THE ~

New Masses All-Soviet Musical Festival 
Enthusiastically Received at Town Hall

by E. WIRT A
The Town Hall, which in its day has presented many an excit

ing debate on social issues over the airwaves, resounded A^ith 
warm applause last Sunday when the New Massas sponsored an 
All-Soviet music festival featuring the works of Prokofieff, Was- 
silenko and Jelobinsky, as well as operatic and popular numbers.

Prokofieff’s Sonata for Piano, No. 6, Op. 82 got its American 
premiere at this occasion. ®---- ’ '■ .nA..——

I must confess that I was dis
appointed in the composition. 
So was a far'-more competent music 
critic than myself — Gene Seaman, 
youthful former director of the cho
rus of Wholesale Workers Local 65. 
We were surprised to note that the 
decadent style which we associate 
with the French modernists prevail
ed in the movements. There was a 
conglomeration of dissonances which 
we couldn’t comprehend, as well as 
a separation of the bass from the 
upper hand. The music sounded 
highly subjective, wrapped up in its 
own individualistic musings; is was 
rationalized. Certainly we couldn’t 
conceive this being expressive of the 
Soviet Union, with its lyrical vitali
ty, realistic romanticism, and the 
simplicity which stems from people 
who work and sing. The second 
movement (the allegretto) was 
much more the Prokofieff we would 
like to hear — the music was sati
rically deft, with nice harmonies. 
This applies also to the fourth move
ment, the vivace. These movements 
were much more lyrical.

WARMTH

Wassilenko’s Quartet for Wood
winds, Op. 65, based on Turkmenian 
folk melodies, was a real treat. Here 
you had warmth, romanticism, sim
plicity, enriched with the peculiar 
Oriental strain in which Rimsky- 
Korsakov pioneered. The contrapun
tal device was clever and yet simple 
—flute, clarinet, oboe and bassoon, 
with a bit of snare drum and tri
angle, were equally balanced, with 
an interweaving of melody.

Stefan Kazakevich sang a num
ber of popular Russian songs. Of 
these, Heifman’s “All for One and 
One for All,” a new war song 
against fascism written after the 
Nazi invasion, was tumultuously re
ceived. It is powerful and rhythmic.

full of confidence, and will doubtless 
become popular among democratic 
Americans. Very successful, too, was 
the air from the opera “The Master 
from Burgundy,” by D. Kabalevsky 
— it was humorous and melodic.

The polka from “The Golden Age” 
ballet by Shostakovich-Grunes de
lighted the audience. The theme and 
processional from “Peter and the 
Wolf,” by Prokofieff-Grunes, cre
ated a storm of hearty laughter be
cause of its clever satire, violin ans
wering piano, and vice versa.

“TIME TO REPAY”
William Blake, the celebrated au

thor of bestsellers and former top 
flight banking expert, spoke from 
the platform on the significance of 
the occasion. He reminded the au
dience of the fact that in the fate
ful days of the Civil War, when the 
Union cause was ebbing, the Russian 
Government, under the pressure of 
liberals who had just won the free
ing of the serfs, sent a flotilla of Its 
navy into New York harbor to help 
the Union cause. In this expedition 
was the then lieutenant Rimsky- 
Korsakov, whose music was called 
to mind by the Wassllenko opus of 
the Festival. This generous act by 
the Russian, government, which in
stilled new courage in the hearts of 
the Northerners, was now to be re
paid, said Blake. The Russian go
vernment today is fighting our 
cause, and we must do all we can to 
help it annihilate the barbaric forces 
of Hitler.

Soviet music is in process of pro
gressive development. This concert 
indicated that. Elsewhere, such is not 
(he case. Predominantly music is be
coming more decadent in America. 
As for Germany, culture has been 
completely uprooted.

Such a progressive cultural center 
as the Soviet Union merits every bit 
of aid we can give in its hour of 
agony.

In Answer to Criticism:—
BETTER LATE THAN NEVER

Bluebeard Now Boss 
In Prague

MOSCOW. — The tested and ex
perienced executioner Heidrich has 
been appointed protector of Bohe
mia. The protector began his new 
job by arresting Czech men and wo. 
men right and left. This was imme
diately followed by summary ex-: 
ecutions.

It seems the Nazis not only feel 
a shortage of flyers, but a shortage 
of executioners as well. They have 
to manoeuver and shift their star 
executioner from country to count
ry.

Only recently Heidrich was bring-, 
ing Norway to her knees. He threw 
thousands of her patriots, students, 
clergymen, fishermen into prison and 
shot leaders of workers’ unions. Now 
he has been shipped post-haste to 
Czechia where a storm was brewing.

The Germans cannot subdue the 
Czechs, and Heidrich has declared 
a state of siege. Courts have been 
ordered to sit day and night! They 
are meting out murder on the con
veyer system. But Heidrich is nbt 
unpacking hiš things, tomorrow he 
may be wanted iri4 Paris, Belgrade, 
the Hague or Athejps. '

Every day the Red Armymen kill 
thousands of potential “would-be 
protectors.” We hear the groans of 
the Prague people louder than even 
in its sinisterly silent, streets. We 
hear Prague’s heart-beat. We know 
who our friends are, and above aU 
human virtues we plade the great-, 
est of all virtues: fidelity.

WOMAN
PROBABLY the wJrst plague that 

besets the oily skin is blackheads. 
These ugly little plugs are generally 
a sign that the oil glands of the skin 
are working overtime and ready to 
catch every bit of dirt and grime 
that floats past the pores. There 
are two ways to rid yourself of 
blackheads. First, make sure your 
diet is up to snuff. Make a sharp 
reduction in' the number of fatty, 
starchy foods you eat. Go easy on 
heavy foods, pies, cakes and candies. 
Eats lots of vegetables, especially 
raw ones, (carrots, celery stalks, 
etc.) and drink plenty of water. You 
will not only be supplying your body 
'with the food values it needs, but 
you will be • regulating your digest
ion as well and this is important 
for a clear skin.

The . second way is local care. Oily 
skins must be kept scrupulously 
clean. Ordinary washing is not 
enough — you’ve got to give your
self a thorough lathering twice a 
day with a wash-cloth, warm water 
and soap —- and don’t forget the 
elbow grease. After you’ve rinsed 
the soap off, wash your face several 
times with very cold water to stimu
late the circulation.

Once or twice a week, depending 
upon how much time you have, give 
yourself a cleansing facial. Wash 
your face thoroughly. Then take a 
towel that has been wrung out in 
hot water and apply gently to the 
face to open the pores. When your 
face is lobster red, it is time to be, 
begin operations. Cover the forefin
gers of both hands with a tissue or 
clean handkerchief and gently — oh, 
so gently — press out the black
head. Dab a bit of peroxide or witch 
hazel over the skin after the black
head has been wiped away, (I can
not emphasize enough how impor
tant it is to treat the skin gently 
and with utmost cleanliness. Other
wise it will coarsen.) Finish the 
treatment with plenty of cold wa
ter, and, if you can, rub a piece of 
ice wrapped in a cloth over your 
face.

It is best for girls ;fyith oily skins 
to be rather sparing 'jin their use of 
cold cream, because it tends to 
make the skin even oilier. And — a 
word of warning about “skin tight
eners.” They are made to sell. Some 
contain harmful ingredients. Most of 
them are nothing but alcohol mixed 
With a few sweet smells. I would 
suggest though that you get a pint 
bottle of witch hazel and put a table
spoon of alum in it. Keep this in a 
cool place and every time you wash 
your face shake the bottle well, and 
apply the witch hazel on your face. 
You can get alum in any drugstore 
and it does the, same trick as these 
fancy concoctions that are on the. 
market. Diana.

He who begins many things, 
finishes nothing. — C. Simmons.

By Young Oak. ,

A FEW MONTHS ago this sec
tion carried a series of six 

articles of criticism and comment 
upon the L.M.S. (Lithuanian Fine 
Arts League) and its activity and 
non-activity in the Lithuanian cul
tural movement. .

On June 21 the Lithuanian cul
tural page Literatūra ir Menas car
ried a rebuff written by Mr. V. Bo
vinas. Even though Mr. Bovinas 
wrote in Lithuanian, this article is 
being written in English since the 
original series also appeared in En
glish. After all, one still feels that 
our English Section is deserving of 
a cultural section also.
. My main complaint is based on 
the fact the Mr. Bovinas wrote from 
what appeared to be an inaccurate 
interpretation of my original English 
text — which fact undoubtedly caus
ed many uncalled for paragraphs of 
an uncomplimentary nature.
> My severe remarks on inactivity 
were answered by saying that they 
could be fixed. Four months have 
passed since — how well are they 
fixed ?

Halfway down the page the writer 
rose to dramatic heights as he vi
gorously condemned my “anti-palai- 
kymą lietuvybės.” Nearly a whole 
column filled with classical examp
les. See what a knave this “Young 
Oak” is! He is against lietuvybę! 
However, the truth of the matter is 
that none of my articles condemned 
“lietuvybė” and the writer has done 
a great injustice in misinterpreting 
a basic feeling of all true Lith
uanians ...

Many feel that our cultural move
ment is based on folklore and is pri
marily “liaudies” and that it should 
not be compared to American com
mercial ventures. I agree with this. 
However, I must point out that just 
because our movement is ‘liaudies” 
is not sufficient reason to perform, 
our obligations in a clumsy man
ner.

Too many a stumble bum has been 
pushed out onto ax Lithuanian stage 
in something that passes for a play. 
Too many silly and valueless plays 
have been performed because the 
august selectors thought that the 
Lithuanian public is ill-equipped to 
enjoy better plays ...

Of course we will find many who 
will undoubtedly say that good plays 
have been performed, but that the 
public did not enjoy them. To this, 
let me point out that slipshod act
ing is not helpful in good plays. 
These, facts also apply to other 
branches of any cultural movement.

The idea of a joint Lithuanian- 
Latvian-Estonian symphony orches
tra was knocked. It was said that 
a symphony orchestra is the high
est form of musical art and that it 
is unattainable to amateurs. Why 
is it unattainable? They think it is 
like “a father sėnding his child first 
to college, and then to grammar 
school.” But there are hundreds and 
thousands of amateur symphony or-

chC^tras in existance today. Should 
not this formula be altered?

In the series I suggested that we 
put on something in the manner of 
Olsen and Johnson’s “Hellzapoppin.” 
Mr. Bovinas calls this a minstrel 
show! Poor Messrs. Olsen and John
son.

Criticism was raised that such a 
production would incur the dis
pleasure of the Lithuanian audience. 
Although thousands of people have 
seen “Hellzapoppin” and enjoyed its 
comic situation, it is the opinion of 
some that the average Lithuanian 
public is not up to par in its esti
mate of entertainment values. Adolf 
Schikelgruber has created a super 
German. But, to whom goes the 
medal for the creation of a below- 
par Lithuanian?

When I am practically forced to 
write and berate my elders, it places 
me in a peculiar position of appear
ing to be someone with “ulterior 
motives” and interested in — of 
all things — “sabotage.” It is dis
tinctly unfortunate when a desire to 
point out faults and weaknesses is 
usually greeted with suspicion and a 
“keep it quiet” attitude.

In closing I wish to say that I 
do not enjoy writing articles such 
as this one. In fact, I would appre
ciate closing the matter. Our effort^ 
can be turned to more productive''V ' 
problems. Yet, I do not retract any 
words or statements in the previous 
articles. They were written with' 
the intention of stimulating the 
L.M.S. and other Lithuanian organi
zations that are involved or should 
be involved in cultural work. In •’ 
fact the articles clearly said so. 
Don’t you think they succeeded?

I

)

Too Soon to Tell
Sergeant — Hi, you can’t go in 

there.
Private — Why not?
“Because that’s the general’s 

tent.”
“Then why has he got ‘private’ on 

the flap?”
“Stop asking why. Do you think 4? 

I’m a fool?”
T don’t know yet. I only came . | 

here yesterday.”

“LAISVĖ”
English Section ; j

—
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, _
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41 —-—31

(Tąsa)
Mes taip pat jautėme malonumą, kad 

iš dvidešimt penkių milijonų Amerikos 
automobilių mums vis dėlto pavyko įsi-
gyti geriausią.

Paskutinę naktį mes praleidome pas 
Adamsus. : : : ; 1

Mes nutarėme atsikelti ko anksčiau, 
kad galėtume išvažiuoti kol dar miega 
vargšė baby. Bet tai nepavyko. Mergai
tė mus užklupo čemodanų tempimo į- 
karštyje. Į Adamsus buvo skurdu žiūrė
ti. Melagingais balsais jie įtikinėjo ba
by, kad po valandos grįšią. Negrė verkė. 
Mes jautėmės niekšais.

Mašina nučiuožė šlapiu Central Park 
Vest asfaltu, spidometras ėmė skaičiuo
ti mylias, mes leidomės į tolimą kelionę.

PER RYTINIUS ŠTATUS
SKYRIUS 10.

AUTOMOBILIŲ KELYJE
Išdidūs New-Yorko kuorai paliko už

pakalyje. Nerūdyjančiu plienu aptaisy
tos “Empire” briaunos neaiškiai švitėjo 
lytiniame rūke, pakibusiame virš gigan
tiško miesto. Švelnus rūkas gaubė viršū
nes “Radio-city”, “Chryslerio”, “Vulvor- 
to” ir kitų su vardais ir be vardų dango
raižių. Dabar mes važiavome gyvu ir ne
gražiu miesto pakraščiu.

Gruoblėtu grindiniu bėgo drumstas 
vanduo. Žalias geležinis virš gatvių trau
kinio tiltas perkerta gatvę penkių aukš
tų aukštumoje. Vikriai automobiliais lė
kė New-Yorko gyventojai atlikinėti z sa
vo reikalų. Žybčiojo kirpėjo dryžas vėji
nis malūnėlis — besisukąs stiklinis vamz
delis baltais, raudonais ir mėlynais dry
žiais. Raudoname plytų name ėjo preky
ba keptais “sandwich”. Tarp kitko, čia 
visi namai buvo plytiniai, visi buvo rau
doni. Kas čia gali patikti, ką čia galima 
pamilti ?

New-Yorkas — gąsdinąs miestas. Mi
lijonai žmonių čia drąsiai kovoja už savo 
būvį. Šitame mieste perdaug pinigų. Vie
ni turi perdaug — ir visai? maža kiti. Ir 
tat meta tragišką šviesą į visa, kas vyks
ta New-Yorke.

Su šiuo miestu mes persiskyrėme 
dviem mėnesiams.

Pirmos dienos maršrutas buvo aiškus. 
Federaliniu keliu Nr. 9 mes važiuojame į 
Skenektedį, per Poukipsi (parašyti šį žo- 
3 anglų kalba reikia dvylikos raidžių), 

udsoną ir New-Yorko štato sostinę — 
Olbani.

Kelionės režimas taip pat aiškus. Mes 
turime šešiasdešimt dienų ir privalome

nuvažiuoti maždaug dešimt tūkstančių 
mylių. Jeigu per dieną važiuoti net du 
šimtus penkiasdešimt mylių, tai šį atstu
mą mes nuvažiuojame per keturiasde
šimt dienų. Penkiolika dienų atidėjome
apžiūrinėjimams, susipažinimams, tyri
nėjimams ir kit kam. Iš viso penkiolika 
dienų. Penkios dienos paliko atsargoje, 
nenumatytoms aplinkybėms. Prie šito 
reikia tik pridurti, kad mylia susideda, iš 
vieno ir šešių dešimtųjų kilometro.

Čemodaną su mūsų daiktais paguldė
me į bagažo vietą, kuri buvo po užpaka
line sėdyne. Ten buvo marškiniai, nosi
nės ir, svarbiausia, rekomenduojamieji 
laiškai, nauji rekomenduojamieji laiškai 
visam mūsų kelionės maršrutui. Adresa
tai vėl buvo profesoriai, teatrų veikėjai, 
poetai, inžinieriai, politikai, gubernato
riai ir senatoriai.

Apskritai, rekomenduojamųjų prekių 
buvo daug.

Laikas jau išpildyti pasižadėjimą — 
parašyti atskirą skyrių apie Amerikos 
kelius. Jie šito verti. Gali būti, jie verti 
dąr daugiau — ištisos įkvėpimu persunk
tos knygos.

Ne pirmu syk mes atsidūrėme auto
mobilių kelyje. Dabar mes jąu apsipra
tome, apsikentėme su šiuo puikiu kelių 
sutvarkymu, bet pirmas įspūdis buvo ne
užmirštamas. Mes važiavome per baltą 
vienuolikos colių storumo geležinę-beto- 
ninę plytą. Šis ideališkai lygus paviršius 
buvo truputį šiurkštokas ir turėjo di
džiulį sukibimų koeficientą. Lietus jo 
neslidino. Mes juo riedėjome taip lengvai 
ir tyliai, kaip vandens lašas teka per 
stiklą. Visu savo ilgiu kelias buvo išrai
žytas baltomis storomis juostomis. Per 
į abi puses iš karto galėjo eiti keturios 
mašinos. Praktiškai šie keliai, panašūs į 
senovės Romos kelius, pastatyti amži
niems laikams.

Retkarčiais missis Adams skurdžiai 
žvilgtelėdavo į mus, bet mes apsimesda
vome, kad nesuprantame jos žvilgsnių, 
nors viskas buvo suprantama. Missis 
Adams norėjo greičiau važiuoti, bet par
duodamas mašiną, dealer rekomendavo 
pirmas keletą dienų važiuoti ne greičiau 
kaip keturiasdešimt mylių per valandą. 
Tai būtina, kad nepražudytume dar ne- 
įsidirbusio motoro. Misteris Adamsas 
dirstelėjo į spidometrą ir, pamatęs, kad 
graži laiba rodyklė jau svyrinėja prie 
skaitlinės v50”, iš karto subruzdo:

— No, no, Bėki! It’s imposible! Tai ne
galima! Karas dar šiurkštus, su juo rei
kia elgtis labai, labai atsargiai. Ar ne 
taip misteriai?

(Bus daugiau)

Kultūriškiausi 
Žmonės

Iki Hitlerio atėjimo į val
džią Vokietijoj, žmones tan
kiai buvo galima girdėt kal
bant, kad vokiečiai esą kultū
riškiausi žmonės pasaulyje. 
Bet kokią jie kultūrą vykina 
Europoj šiandien? Vienas 
žmogus, didelis melagis ir 
niekšas, Adolfas Hitleris juos 
fiziniai ir protiniai visiškai pa
vergė savo piktiems geismams 
vykinti. Dabar jo keturių me
tų kruvinos avantūros Euro
poj nei krislelio tos garbės ne
paliks Vokietijos žmonėms. 
Dabar jau ir didžiausi darbi
ninkų tėvynės priešai turės įsi
tikinti, kad Sovietų Sąjungos 
žmonės yra kultūriškesni už 
vokiečius.

Ir va dėl ko. Sovietų Sąjun
ga per pastaruosius 23 metus 
visur galimas pastangas dėjo, 
kad išvengt karo. įstatė fabri
kus, bėdavojo namus, gražino 
mįestus, po visą plačią šalį iš
vadžiojo daug naujų geležin
kelių, upes, ežerus ir net jū
ras sujungė milžiniškais ka
nalais, kas labai palengvino 
vidaus susisiekimus.

Tokioj didelėj, plačioj ša
lyj, kokia yra Sovietų Sąjun
ga, visi jos fabrikai gamino 
reikmenis žmonių naudojimui 

«— jų būvio gerinimui. Na, o 
dabar pažiūrėkime į darbus tų 
vadinamų k u 11 ū r i škiausių

žmonių, Vokietijoj. Fabrikai 
per šešetą metų dirbo visokias 
pragariškas mašinas vien tik 
žmonių žudymui — dirbo kuo 
daugiausia mirties pabūklų.

Tai tokia fašistų, programa. 
Hitlerininkų darbus žmonės 
bjaurėsis per labai ilgus am
žius, kaipo didžiausius tiro
nus, — žudytojus neką Itų 
žmonių ir jų turto naikintojus. 
Ką kruopščiu savo darbu žmo
gus jau buvo susikūręs dėl už
tikrinimo rytojaus, dabar tie 
20-to amžiaus barbarai naciai 
naikina — sumaišė su žeme ir 
krauju. Kokią tik šalį fašis
tai užima, ten žmonių ašaros 
su krauju plaukia upeliais.

Tai niekšai, kokių dar nėra 
buvę ant žemės rutulio. Net 
ir maži vaikeliai už šimtų me
tų nuo dabar, skaitydami kny
gose, nenorės tikėti, kac| apt 
mūsų žemės kada nors gyveno 
toki žmonės, kurie savo žiau
rumu pralenkė įr žvėrįs-dras? 
kūnus! Stebėsis ir patys vor 
kiečiai,, kad tokis varijotas ir 
niekšas juos taip bjauriai' ap
gavo, jo kruvinoms avantū- 
roms vykinti.-

Kada dar Hitleris buvo silp
nas, tai sakė, kad jam labai 
gaila vokiečių, kurie pasiskirs
tę po visas šalis. Jis norįs juos 
suvienyti į daiktą. O kad įti
kinti Vokietijos žmones, tai

LAISVI Antradienis Spalių 2T, 1941
, u .................... - I M r r •

Lnais tvirčiausių Vokietijos jau
nuolių grūda tiesiai mirčiai į 
nasrus!

O kada Hitleris pamatys, 
kad Sovietų Sąjunga jo karo 
mašiną, jo legionus, jo smo
gikus jau visiškai baigia su
malti, jis su visa savo pasiutė
lių fašistų ruja su maišais 
aukso, sugrobto iš kitų ša
lių, sęs į paruoštus jiems 
orlaivius įr dums kur į Ja
poniją pas savo bičiulius. 
O jūs, Vokieti jos žmo
nės, kareiviai karo frontuose, 
ištikimiausi Hitlerio smogikų 
legionai, jo slaptieji šnipai, 
komunistų ir žydų ėdikai-iš- 
davinėtojai, dabar pasikarkite 
ant pirmo medžio šakos! Jei
gu Vokietijos jaunuoliai, ku
rių dabar milionai guldo sa
vo galvas už tą žmonijos ne
prietelių, ir šaukia “Heil Hit
ler,” žinotų, kas jų laukia ši
tam pekliškam karui pasibai
gus, kurie dar liks gyvi, tąi 
Hitlerio gaiva jau seniai būtų

New Haven, Conn.
Gerai Pavykusi Konferencija

Spalių 12 d, čionai įvyko 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
3-čio Apskričio konferencija. 
Ant laimės, turėjome gerbia
mą viešnią draugę Sasną iš 
Brooklyno. Tai pakol manda
tų komisija sutvarkė delega
tų paliudijimus, draugai Va
laitis ir Sasna pasakė po įs
pūdingą prakalbėlę. Sasna ra
gino rūpintis paliuosavimu 
Earl Browderio, platinimu 
darbininkų spaudos ir rėmi
mu Sovietų Sąjungos.

Mandatų sutvarkymo komi
sija raportavo, kad pribuvo 21 
delegatas nuo penkių kuopų, 
prjskaitant Hartfordo moterų 
grupę.

Buvo skaityta pora laiškų 
su pasveikinimais—vienas nuo 
drg. Šolomsko. Jis paragino 
darbuotis už išlaisvinimą 
Browderio, Kitas laiškas buvo 
nuo P. L. Kliubo.

kalei pagalbai $18,25. Auko
tojų vardai tilps atskirai.

Kadangi buvo pietums per
trauka, tai po pietų moterys 
nusitarė pasikalbėti apie sa
vus reikalus, o rezoliucijų ko
misija tuom tarpu gamino re
zoliucijas. Moterys gana rim
tai svarstė visuomenes reika
lus ir kitų kolonijų moterys 
pažadėjo pasekti Hartfordo 
drauges, steigiant moterų 
grupes, kur tik galima. Kal
bėta, kaip būtų galima įtrauk
ti jaunimą į darbininkišką 
veikimą. Palikta apskričio 
valdybai tųomi rūpintis. .

Taip pat konferencija ragi
na visas kolonijas kuodaugiau- 
sia rūpintis darbininkiškos 
spaudos platinimu.

Į-Trečio Apskričio valdybą 
apsiėmė V. Valaitis, Jurkū
nas, Sipliauskas, Vilkas ir 
Mulerankienė.

Sekančią ko*nferenciją nu
tarta laikyti Hartforde.

Konferencija užsibaigė 6 
vąl. po pietų kuo puikiausioj 
nuotaikoje ir visi pasižadėjo 
kuo daugiausia darbuotis šia
me svarbiame laikotarpyje.

Korespondentė A. L.

Vokiečiai Nuskandinę 
Kelis Angly Laivus

Berlin. — Naciai praneša, 
kad jų submarinai Atlanto 
Vandenyne užpuolę . būrį 
Anglijos laivų ir nuskandi
nę kelis prekinius ląivųs ir 
du naikintuvus.

PENSE

BUY 
tNITED 
STATES 
SAVINGS 
ftONDS 
AAD STAMPS

Antradienis Spalių 1

Vaiz

ant smaigo miestų gatvėmis 
nešiojama. Bet jie šiandien 
dar negali nei įsivaizduoti, ko
kis sumišimas bus Vokietijoj, 
kada fabrikai, kurie dabar 
gamina vien tik visokias pra
gariškas mašinas tik žmonių 
žudymui, karui pasibaigus, su
stos ir turės būt perbudavoti 
į žmonėms reikalingus gyveni
mui reikmenis gaminti. Milio
nai darbininkų laikinai zbus 
paleisti,* kiti sugrįš iš karo 
frontų, ką jie ras? Ką jie da
rys? Vietoj užtikrinto ryto
jaus, ras alkį ir ašaras.

Tik tada jie dažinos, kokis 
niekšas, apgavikas buvo jų 
įdievintas Hitleris. Tik tada 
sužinos, kad jisai vietoje bran
ginti kiekvieno vokiečio gyvy
bę, milionus jų išskerdė, kaip 
visai nekaltus paršiukus, ir už 
,tąi Hitlerio vardas pasiliks is
torijos pusi apiuose kaipo 
bjauriausias keiksmažodis.

Susnįnkų Jurgis.

Konferencija buvo labai įs
pūdinga ir padaryta labai 
daug naudingų tarimų. Priim
tos trys rezoliucijos. Vmna 
užgiria prezidento Roosevelto 
nusistatymą teikime paramos 
Sovietų Sąjungai ir Anglijai. 
Antra reikalauja, kad būtų 
paliuosuotas iš kalėjimo Earl 
Browderis. Trečia, kad Jung
tinių Valstijų valdžia apžiūrė
tų, ką daro lietuviški fašistai, 
varydami pronacišką propa
gandą per savo spaudą.

Kadangi apskričio ižde bu
vo $110 su centais, tai visi pa
geidavo, kad būtų paaukota 
$50 Sovietų Sąjungos medika- 
lei pagalbai, taipgi $10 dėl 
kampanijos už išlaisvinimą 
Browderio, $10 Ispanijos be
laisvių fondui ir $5 apsigyni
mo fondui. Vadinasi, išaukota 
$75, o ižde lieka $33.61.

Dar ant •. vietos surinkta 
Browderio išlaisvinimo reika
lams $11.20, o Sovietų medi-

Apie Omaha, Nebraska, Lietuvius

AR GAVAI “LAISVEI” 
NAUJĄ SKAITYTOJĄ?

VOKIEČIAI Ui
TAGANROt

fašistai puolėsi visaip šmeižti 
ir niekinti žydus, ir kitų tau
tų žmones, kaipo ne arijonus. 
Tik vokiečiai tikri arijonai 
esą, todėl . .vokiečių esanti 
aukštesnė rasė už visas kitas 
rases. Ir tuom vokiečiam rei
kią didžiuotis, ir įgyti viršeny
bę, reiškia, pavergti kitas tau
tas, kad anų žmonės dirbtų, o 
vokiečiai jų darbo vaisiais 
naudotųsi.

Bet kadą Hitleris įsigalėjo, 
su Francijos, Anglijos ir A- 
merikos—bankierių spaudžia
mi šitų šalių valdovai, teikė nu
sileidimus vieną po kitam poli
tikos arenoje, kad tik Hįtlerį 
sųstiprint prieš Sovietų Sąjun
gą, o paskui visiem supuolus 
j*ą nugalėt, ir visai sunaikint 
naują pasaulį; kada jisai, ši
tiems politikieriams padedant 
ir dėka jų išdavysčių prarijo 
keletą šąlių ir pasidarė gana 
tvirtas, tik tuomet jo auk-r 
lėtojai pamatė savo klaidą. 
Bet jau buvo pervėlu, — pa- 
matė, kad jie užsiaugino žaltį 
ąnt savo krūtinių, kuris j Uos 
pačius ėmė draskytį įr pasįda- 
rė labąi pavojingų jo išą^klė- 
tojams. Dabar jau mato visas 
svietas kaip Hitleriui gaila 
vokiečių ir kaip jis juos suvie
nijo! Vietoj suvienyti, tai dar 
labiau paskirstė,. išmėtė kuone 
po visą Europą, Ązįją, Ąffįką, 
abiejose Amerikose, žodžiu 
sakant, dabar vokįečįaį išblaš
kyti po visą platų pasaulį. 
Vienus jisai išsiuntinėjo kaįpo 
šnipus, kad šitie prirengtų dir
vą užpuolimui ir pavergimui 
silpnesnių Šalių. Ęitur milio-

Omaha, Neb., spalio 5 d. — saliūnus, su Papikais, L. Prū- 
Pirmą kartą teko susipažinti seikos 
su šio miesto lietuviais, ypač 
pažangiąją lietuvių dalimi. 
Kaip ir Chicaga, Omaha yra 
išgarsėjus gyvulių skerdyklo
mis. Patys didžiausi čia stak- 
jardai Cudahy Co. čia dirba 
apie 8,000 žmonių. Yra dide
lės skerdyklos Armour and 
Co., Wilson Co. ir Swift and 
Co.. Viso skerdyklose šiuo lai
ku dirba apie 16,000 žmonių.

Dauguma lietuvių, taipgi ir 
čia augusių dirba skerdyklose.

Dabar pastatė labai dide
lę orlaivių dirbtuvę. Sakoma, 
kad pradėjus pilnu tempu or
laivių gamybai veikti bus vie
tos dėl 12,000 darbininkų.

Jau dabar mechanikus ima 
į darbą toj dirbtuvėj.

Lietuviai
Pernai spalio mėnesį į Oma

ha buvo atvykęs kalbėti V. 
Andrulis ir A. Dočkienė su K. 
Abekiene dainuoti, To įvykio 
graži nuotaiką paliko gražių 
atminčių, žmonės norėtų kul
tūrinio veikimo, bet sunkios 
aplinkybės tą ęįarbą trukdo.

Atvykau tą vakarą, kai bu
vo SLA 87 kp. susirinkimas. 
Mątųlaįtis ir Strazdas gražiai 
pasidarbavo kuopos auginimui 
ir naujų narių prirašymui. Po 
susirinkimo teko su likusiais 
pasikalbėti. Drg. Ąrmoškus 
kvietė plačiau susirinkti, bet 
kadangi nebuvo 
buvo tik siauras 
lis.

Pažangiečiai 
su nacicĮpalės vienybės ir ap
sigynimo’ planu —i prieš hitle- 
pznU. Kurio skaito “Tėvy
nę,” “Keleivį” bei “Naujie
nas,” tąi paįpįojasį hįtleristi- 
nės propagandos įtakoj.

Čia daug lietuvių skaito 
“Vilnį” ir jie bei jų draugai 
gerai nusiteigę: gerai žino, 
kad naciai į Lietuvą atnešė 
baisų pavergiamą ir ekonominį 
skurdą.

Buvo daug rpalpnumo susi
pažinti su Armėnais, Matulai
čiu, Filiais,. Meilių šeima, Kir* 
deikiais, SalĮučįąis1, Viskantais, 
Ąkromąis, Adomoniais. Pasta
rieji du turi Kražiai įrengtus

kaimynais ir su kitais 
lietuviais.

Kaip vietos lietuviai pasa
kojo, vietos klebonas Jusevi- 
čius plikai kerpa aveles ir ma
žai ką rūpinasi lietuvių kolo
nijos kultūrinimu.

Spalio 4 d. numirė šio mies
to senas gyventojas Jonas 
Jančiauskas, kuris gimęs Lie
tuvoj, Merkinės parapijoj, 
Trakų apskričio.

J. Jančiauskas yra pusbro
lis drg. Pilienės.

Pažangiečiai privalo ener
gingiau ir drąsiau veikti lietu
vių judėjime. Turėtų įsteigti 
Lietuvių Literatūros kuopą.

Jau trečia savaitė eina “Laisves” 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 geda, jei negautume tūkstan
tį? Bet jei nepaimsim e 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 10rT-$5. ,

Pasirodykite branginančiais apšvietą ir mokan
čiais ją skleisti. “Laisve” yra vadas amerikonų lietu
vių kovoję 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 apšvietus platinime.

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

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

“LAISVAS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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(Tąsa nuo 1-mo p
Užėmus vokiečiam 

rogą, prie Azovo Jū 
bar jiem telikę tik 
mylių pasiekt Rosto 
ris vadinamas vai 
Kaukazo žibalo šalti 
Kaukazo eina per I 
vamzdžiai, kuriais t 
mas žibalas toliau į

Naciai praneša, k 
tadienį jie sunaikinu 
sovietinį orlaivį; nie 
sako apie savo nuos

Vokiečiai paskelfc 
jie centraliniame froi 
noj vietoj suėmę 500 
tinių karių, daugiau: 
cierių, tarp kurių bu* 
generolai ir daugelis 
nių komisarų.

Naciai užginčija, k 
vietai atgriebė miest 
lininą ir Oriolą.

Amerikos Laivy 
Medžioja Vokiet

Washington, spal. 
Kariniai Jungtinių V 
laivai smarkiai nu 
vokiečių submarinus 
to Vandenyne; stengi 
keršyt Hitleriui už tž 
nacių submarinas, 
duodamas Amerikos r 
tuvą “Kearny,” užmi 
jo jūreivių ir sužeidė

Newark N, J- '■■Tri?

KONCERTAS
VĖŽIO RISČIA

Lapkričio 9 November

aiškiai stovi

sigynimd planu

Tuojau įsigykite įžangos bilietus

plakatų, tai 
lietuvių būre-

Dienraščio “Laisves” Matinis Kpncertas 
tik bus UŽ trijų savaičių

Radio 
unija 

kad jai
LAISVES"

Įžanga 55c, 83c ir $1.10 Pradžia 3 v. po pietų

’ HŲaisv6s” Koncertas b|i$

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY ĄVE., BHQ0KLYN, N, Y.

Toje pačioje sąlęje, kur visada būną 
“Laisvės” kpppertai

Grąųįjte “Lftjsveį” namu 
skaitytoju

K

HiHetus galite gauų “Jyuibvėb” rastinėje ir pa* platintojus 

553=

United Electrical, 
and Machine Workers 
(C. I. O.) praneša, 
pavyko iškovoti kontraktą su
Pioręne Manufacturing Co. 
Kontraktas apima penkius 
šimtus1 darbininkų. Darbinin
kai laimėjo algų pakėlimą še
šių centų į vąląndą, savaitę 
apmokamų vakacijų tiems 
darbininkams, kurie išdirbę 
lęšius mėnesius ir dvi savaites 
tiems, kurie yra išdirbę me
tus ar daugiau; šešias apmo
kamas metines šventes ir vie
no mėnesio algą jauniems dar
bininkams, kurie bus pašaukti 
arm i j on.

Tuo tarpu šiosz unijos na
riai tebestreįkupja ' I|olantite 
Co. dirbtuvėje. O keturi šim
tai darbininkų Poste Riprson 
kompanijos laimėjo 10 centų 
pęr valandą algų pakėlimą, 
apmokamas vakacijas ir kitus 
pageripimus.

Vadinasi, United Electrical, 
Ęadio and Machine Workers 
unija yra kovinga organizaci
ja Įr daug gerų dalykų laimi 
dėl darbinįnkų.

Kpręąp.

ANGLIJA, BŪK, “N 
NA ginkluot;

London. — I darbi 
reikalavimą siųst j 
prieš Vokietiją, anglį 
džia atsakė, kad jos a 
dar esanti “negana gii 
ta.”

London. — Vok 
vengrai, italai ir rur 
jau tik labai, labai lėt 
gali pasivaryti pirmyn 
Sovietus pietiniame fi

Programą pildys žymūs lietuvių talentui 
Iš Chicago*, Bostono, Hartford ir New 
Yorko, Greit bus paskelbti jų vardai, Iš 
anksto rengkitęs juos pamatyti ir išgirsti,

Washington. — Spe 
kad Amerikos bepusiš 
įstatymas bus atsaukt 
poros savaičių.

Maskva. — Sovietų 
riuomenė ties Kalinin’ 
naikino 17 nacių tani 
145 trokus su kareivi: 
karo pabūklais.

New York. — Trau 
atvažiavo buvęs An 
karalius Edwardas su 
amerikiete žmona, dė 
rios jis pasitraukė nu< 
to.

London. — Kai ku 
ciai pasiekę punktus 5 
Uos nuo Maskvos.
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Antradienis Spalių 2f, 194'f
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London. — Buvę apsupti 
raudonarmiečiai Mask vos 
fronte, prakirto nacių lan
kų, pasiliuosavo ir dabar 
atakuoja vokiečius.

London. — Kai kur 
ciai pasiekę punktus 55 
lios nuo Maskvos.

ku- 
sos-

ka-
su-

London. — Vokiečiai, 
vengrai, italai ir rumunai 
jau tik labai, labai lėtai te
gali pasivaryti pirmyn prieš 
Sovietus pietiniame fronte.

♦ J 
į v
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PRASIMUŠĖ Iš NACIŲ 
APSUPIMO

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

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
čiau Maskvos, kaip kad So
vietai pranešė pirmadienį.

Maskvos darbininkai, gin
kluoti lengvaisiais kulka-

Maskva. — Sovietų 
riuomenė ties Kalininu 
naikino 17 nacių tankų ir 
145 trokus su kareiviais 
karo pabūklais.

a *t

*

o

Amerikos lietuviai, kuriems 
rūpi Lietuvos likimas, turėtą 
susirūpinti. Mums reikia čia 
pat Amerikoje veikti išvien, 
daugiau veikti bendrai, nepai
sant sriovinių skirtumų.

Padekime prezidentui ROo- 
seveltui pravesti jo politiką 
Hitleriui ir jo naciškoms jė
goms sunaikinti.

Padekime Lietuvos žmonėms 
išsilaisvinti iš hitlerizmo.

Dėl to, kokia santvarka 
Lietuvoje bus po karo, nesi- 
peškime. Kai Lietuva bus lais
va, ji pati galės laisvai pasi
rinkti santvarką, einant pas
kelbtaisiais Churchillo-Roose- 
velto aštuoniais punktais.

25c 
60c 

$1.50

$1.60

35c

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Washington. — Spėjama, 
kad Amerikos bepusiškumo 
įstatymas bus atšauktas už 
poros savaičių.

$1.35

$1.75

$1.60

$3.00
35c
25c
15c

ANGLIJA, BŪK, “NEGA
NA GINKLUOTA”

Le VANDAI
'FUNERAL PARLORS |

Incorporated S
J. LeVanda~E. LeVanda g
Tėvas ir Sūnus Levandauskai S

UNDERTAKER R

(Tąsa nuo 1-mo pysi.)
Dėlto reikia šie laikraščiai 
platinti.

337 Union Avenue g
Brooklyn, N. Y. 8

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

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks antradieni, spalių 21 d., 8 vai. 
na- vak., pas drg. Chuberkias, 1426 Co- 
mv lumbia St. Visos draugės dalyvauki- 

te, nes yra svarbių dalykų aptarti. 
H. T. " . .“(247-248)

£22 - ES
PenltM paslaptį
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VOKIEČIAI UŽĖMĘ 
TACANROGA

Atmušti Vokiečiai 
Maskvos Fronte

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Užėmus vokiečiam Tagan- 

rogą, prie Azovo Jūros, da
bar jiem telikę tik apie 40 
mylių pasiekt Rostovą, ku
ris vadinamas vartais į svaidžiais, plaukte plaukia į 
Kaukazo žibalo šaltinius. Iš mūšius prieš nacius. Be kit- 
Kaukazo eina per Rostovą ko, jie išlavinti ir gazolino 
vamzdžiai, kuriais traukia- bonkomis naikint vokiečių 
mas žibalas toliau į šiaurę.

Naciai praneša, kad šeš
tadienį jie sunaikinę 71-ną 
sovietinį orlaivį; nieko ne
sako apie savo nuostolius.

Vokiečiai paskelbė, kad 
jie centraliniame fronte vie
noj vietoj suėmę 500 sovie
tinių karių, daugiausia ofi- 
cierių, tarp kurių buvę trys 
generolai ir daugelis politi
nių komisarų.

Naciai užginčija, kad So
vietai atgriebė miestus Ka
lininą ir Oriolą. ’

Amerikos Laivynas 
Medžioja Vokiečius

Washington, spal. 20. — 
Kariniai Jungtinių Valstijų 
laivai smarkiai medžioja 
vokiečių submarinus Atlan
to Vandenyne; stengiasi at
keršyt Hitleriui už tai, kad 
nacių submarinas, torpe- 
duodamas Amerikos naikin
tuvą “Kearny,” užmušė 11 
jo jūreivių ir sužeidė 10.

London. — Į darbininkų 
reikalavimą siųst armiją 
prieš Vokietiją, anglų val
džia atsakė, kad jos armija 
dar esanti “negana ginkluo
ta.”

New York. — Traukiniu 
atvažiavo buvęs Anglijos 
karalius Edwardas su savo 
amerikiete žmona, dėl 
rios jis pasitraukė nuo 
to.

2 MILIŪNU NACIU 
PRIEŠ MASKVA
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

gia, kad nuo spalių 2 iki 14 
d. vokiečiai Maskvos fronte 
prarado 220 iki 300 tūkstan
čių kariuomenės, užmuštų, 
sužeistų ir nelaisvėn paim-

tankus.
Dunda frontan ir sunkie- 

jie Sovietų tankai.
(Iš Londono pranešama, 

kad ginti Maskvai atvyksta 
ir didelis skaičius sibiriečių 
ir mongolų kariuomenės.)

Keturios naktys atgal so
vietų lakūnai sunaikino 300 
vokiečių orlaivių pačiose jų 
stovyklose.

Kalinino srityje raudon
armiečiai atkariavo nuo vo
kiečių miestelį Glinką ir ke
lis kaimus.

Oriolo apygardoje naciai 
pasivarė truputį pirmyn, 
bet sovietinė kariuomenė 
užmušė bei sužeidė virš 1,- 
100 nacių ir sunaikino 128 
jų tankus.

Pietiniame fronte, palei 
Azovo Jūrą ir linkui Done- 
co, vokiečiai su savo talki
ninkais: italais, rumunais, 
vengrais ir slovakais mažai 
ką telaimėjo, bet nukentė
jo didžius nuostolius. “Rau
donarmiečiai uždavė ypač 
skaudžius smūgius mandra- 
vojantiems, bet visiškai ne
gabiems Mussolinio raite
liams, ir jie buvo priversti) 
pasitraukt atgal,” kaip rašo 
“Pravda.”

Tas laikraštis teigia, jog 
per 69-nių dienų apgulimą 
Odesos rumunų armija pra
rado 250,000 kareivių — už
muštų, sužeistų ir nelais
vėn paimtų. Vien besitrauk
dami iš Odesos, raudonar
miečiai nukovė 8,000 rumu
nų

Jeigu Naciai Sunaikino 
Tiek Raudonarmiečių, tai 

prieš ką jie kariauja?
Vienas švedų laikraštis 

paskutinėmis dienomis pa
šiepė vokiečių pranešimus 
apie pasakiškai didelius So
vietų nuostolius. Jis rašė: 
Jeigu vokiečiai teisingai pa
duoda, kad jie nelaisvėn pa
ėmę 3,000,000 rusų kareivių 
ir daugelį kartų daugiau už
mušę ir sužeidę, tai reikštų, 
kad rusai prarądo kokius 
12,000,000 kareivių; o jeigu 
taip, tad vokiečiams greitu 
laiku bus labai, labai sun
ku išaiškint, prieš ką jie vis 
dar kariauja.

London. — Anglų radi
jas teigė, kad miestas Kali
nin per mirtinus mūšius ke
lis kartus ėjo iš Sovietų 
rankų į vokiečių rankas 
vėl atgal.

Fašistai Išžudė 
15,000 Graikų

LONDON, spal. 20. — 
Associated Press, amerikie
čių žinių agentūra, praneša, 
kad naciai ir jiem tarnau
jantieji bulgarai policinin
kai iki šiol iŠžudę jau 15 
tūkastančių graikų Kaval- 
los apskrityje, Graikijoje.

Graikai, beveik begink
liai, užmušę 300 bulgarų ir 
7 vokiečius.

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 ........... ..................

Kahtičkos, visokių giesmių kny- 
. ga .... -............... .......... -..........
Sapnų knyga, apdaryta su pa

veikslais ................... ............
Tūkstantis naktų, didelė knyga 

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

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

Trajenkės, stambios, pakelis . 
arba 3 pakeliai už

M. žukaltls,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
žmones puldo, tai puldo ša
lį, o ateityj gali įvykti visiš
ka nelaimė, jeigu šiandien 
netaisysim blogybių.

O blogybė kasmet didėja.
Praeitam pasauliniam ka

re generolas Pershing’as ai
manavo, kad daugybė vyrų- 
rekrūtų netinka į kariuo
menę. Bet tų netinkamų 
tada nebuvo tiek daug, kaip 
dabar. Neatsimenu tikro 
skaičiaus, bet žinau, kad ne 
pusė rekrūtų buvo atmes
ta. Buvo netinkamų į ka
riuomenę mažiau, negu da
bar.

Tai.ženklas vienos baisios 
blogybės. Baisi blogybė, 
kad žmonių išsigimimas di
dėja. ‘

Kitas ženklas: dabar net 
ir sveikų vyrų, pačiame ge
rume, keli milionai jieško 
darbo ir negauna. Praeita
me kare visi galėjo gauti 
darbo, ir policija gatvėse 
susistabdydavo tuos, kurie

■a
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jai išrūdydavo, kad be rei
kalo vaikštinėja, tingi eiti 
dirbti; jeigu ištyrė, kad ne
nori dirbti, tai areštuoda
vo ir pristatydavo darbda
viui.

Šiandien fabrikai daug 
daugiau apsigynimo pro* 
dūktų dirba, o žmonių be
darbių, norinčių dirbti, yra 
šeši milionai.

Tai baisi, baisi blogybė— 
tautos nelaimė, šalies liga. 
O kas blogiausia, tai, kad ta 
liga negydoma.

J. Baltrušaitis.

duokit mane, o aš tuo tar
pu parašysiu naują straips
nį. Va, tai su šita intenci
ja nueikite pas gerus žmo
nes lietuvius ir gaukite 
skaitytoją “Laisvei,” o pas
kui praneškite, kad mano 
prašymą išpildėte. Didesnio 
atlyginimo man nereikia. O 
jūsų pasidarbavimas bus

dabar garbingesnis, negu 
buvo kada nors seniau, nes 
dabar labiausiai reikia stip
rinti mūsų darbininkiškąją 
spaudą, kada jai ir mums 
gręsia visokį reakciniai pa
vojai. Už išpildymą mano 
prašymo — ačiū.

J. Baltrušaitis,

n

Į SKAITYTOJUS
Jeigu jūs skaitote mano 

raštus “Laisvėje,” tai gau
kite po vieną skaitytoją 
šiuo “Laisvės” vajaus laiko
tarpiu. Gavau iš “Laisvės” 
pastogės pluoštą blankų, 
kad gaučiau naujų skaityto
jų. O aš to darbo atlikti 
negaliu. Dėl to prašau jus, 
draugai ir draugės, užva-

J. GARŠVA
Graborius-Urtdei*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

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

Nervų arbata .... .................... 85c
Vidurių reguliatorius ____  60č
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. Mlkaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimai* 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliško* 
kalbos be kilo pagelbos 35c.

M. ŽUKAITE 
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, Moliuką 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 
goro'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 tclefonuokite 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.

1

i

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

THE SAKĖM*

SUSUS LASEI

Varpo 
keptuvč 

yra 
unijinė

Telephone
STagg 2*5043 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 kėksU-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, S tolia* 
'Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*.

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

50c
i
f

VERI-THIN* DORCAS 
1—15 j«w*ll, pink gold 
filled coi», Guildit* bock 

...,....,..$33.73 
••f G. I. »AT. OFF. F AUNTS FINDING ,*

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

. LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patatnAvimą.

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

1113 Mt Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. 
, Telefonas Poplar 4110

^^•7

S

ROBERT

VERI-THIN* FOSTIR — 
15 pink »r y.ltow 
gold fillod co,*. Guild** 
bock................... $33.73

LIPTON
JEWELER • 

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

Stokite į tnūsų Kalėdinį Kliuba dabatx Mažas depozitas 
. palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.



y
Šeštas puslapis
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NewWko^^^2imos
Laisvės' Radio Kliubas

Per Aido Choro parengimą, 
spalių 12 d., kuris įvyko 
Brooklyn Labor Lyceum, ati
ku surinkta Radio Kliubui 
$35.17. Aukavo sekami drau
gės ir draugair Daktaras J. J. 
Kaškiaučius $5.00; po $1.00 
—Stanley Sadauskas, M. Si- 
monavičius, Kazys Mockus, A. 
Sinusas, J. Zeidat, M. Petrai- 
tienė, A. Barčius, K. čiuber- 
kis, J. Gailiunas, P. Zurba, 
V. Čepas, K. Balčiūnas, B. 
Bendorienė, A. Liepienė, J. 
Daugėla, Jonas Zaleckas. Po 
50c.—Menkeliunienė ir Satu- 
lienė (neaiškiai užrašyta).

Gal nevisų vardai užrašyti, 
tai atsiprašome. Rinkėjos nu
siskundė, kad dėlei stokos lai
ko nebuvo galima suspėt visų 
vardus užrašyti.

Great Neck’e buvo rodoma 
filmą “Kaimo. Nuotaka.” Pel
no liko $21.25, kurie buvo pa
skirti Radio Kliubui. Priduoti 
per d. I. Urboną.

Taipgi aukavo $2.00 Ilelen 
Kaulinienė, Maspeth, N. Y., ir 
$1.00 aukavo A. Abraitis iš 
Bayonne, N. J., per d. K. 
Čiurlį.

Širdingai ačiū visiems už 
aukas.

Pirmas Laisvės Radio Kliu
bas susitvėrė Ęayonne. N. J. 
Gavome nuo d. J. Zalecko 
$8.00 duoklių ir laišką, ku
riame prašo informacijų dėlei 
tolimesnio veikimo. Bravo, ba- 
yonniečiai!

Prašome visų užsirašyti 14 
d., gruodžio, kad nepadaryti 
jokių “deitų”, nes tą dieną 
bus Laisvės Radio Kliubo ba
lius su koncertine programa. 
Tai įvyks Maspetho New Na
tional Hali. Kadangi svetainė 
paimta Maspethe, tai draugai 
maspethiečiai pereitam ALD 
LD 138 kuopos susirinkime 
apsiėmė dirbti šiam vakarui. 
Pagamins skanių valgių seka
mos Maspetho geros gaspadi- 
nės—A. Kalvaitienė, M. Lau
kaitienė ir A. Janulevičienė. 
Sekami draugai pagelbės prie 
baro ir kitų darbų—Kalvaitis, 
Laukaitis, J. Kaulinis ir Ced
ronas.

Eva T. Mizarienė,
Sekr.-lždininkė.

LaGuardia Priešingas 
Kėliniui Pieno Kainą

“Daily Worker” Konferen
cija Atidėta

Antradienis Spalii) 21, 1941

Windsorai Lankosi 
New Yorke

w

įspūdžiai Iš Praeity 
Poros Dieny

Amalgameitų Lokalas 
Rems Sovietus

Proga Išgirsti Kandidatus 
Ir Pamatyti Vieną Iš 

Puikiausią Judžią

AFL ir CIO Unijos Bendrai 
Šaukia Masinį Mitingą 

Spalių 25-tą

Para- 
buvo

iš ki- 
šiaip

Pereitą subatvakarį labai 
gražiai pasilinksmino brukly- 
niečiai kriaučiai savo parengi
me, kuris buvo Grand 
dise svetainėj. Dalyvių 
daug ir nuotaika gera.

Baliuje buvo svečių ir 
tur—keletas kareivių ir 
svečių iš kitų valstijų.

Teko kalbėtis su kareiviu 
P. Yukniu, kuris parvyko po
rai dienų iš North Dakotos. 
Besikalbant perstatė ir savo 
žmonelę—Katheriną Yankiū- 
tę (dabartinę Yuknienę).

Petras Yuknys yra prasila
vinęs iš Lietuvos jaunuolis. Jis 
gana įdomių dalykų papasa
kojo apie kareiviavimą.

Taipgi teko kalbėtis 
artimu draugu Jonu Kulikaus
ku, kuris šiuo tarpu apsigy
veno Bridgeporte, Conn. Jis 
sako, kad ten dirbama apsi
gynimui reikmenys visais ga
rais; žmonės uždirba kai ku
rie gana gerai, bet prie kiek
vienos dirbtuvės stovi bedar
bių, laukiančių darbo. Dau
giausia atvykę “laimės” jieš- 
koti iš kitur. Gyvenimui pa
talpų didelė stoka.

Jonas yra ramus, supratly- 
vas jaunuolis; ir gyvendamas 
Brooklyne įsigijo daug drau
gų-

SU

Pereitą šeštadienį turėjo 
įvykti vedybos Aleko Vaškio 
su viena jauna, akylia brook- 
lyniete ; tačiau apie vedybas, 
kol kas trūksta platesnių in
formacijų.

Pereitą nedėldienį buvo ga
na puiki diena. Coney Islande 
ant tilto spaciravo tūkstančiai 
ir tūkstančiai miesčionių. O 
visgi dar buvo keletas smar
kuolių, kurie drąsiai plaukiojo 
pajūryj. O mylintieji sportą— 
važinėjosi dviračiais 
dviratininkams pajūrio

nauju 
keliu.

labaiNedėldienio vakare 
smagiai pašumyta Moterų Ap- 
švietos Kliubo baliuje—Pilie
čių Kliube. ši pramoga-vaka- 
rienė buvo visapusiškai šauni! 
Bravo, kliubietės!

Petras.

Laikraščių pardavinėtojai 
ir leidėjai buvo šąukti pasi
tarimui per vai; i+ffę tarpinin
kavimo tarybą pereitą penkta
dienį.

Brook lyno Labdary bių Biu
ras išleido per metus $674,368 
pašalpom ir jų teikimo admi
nistracijai. Pagalbos teikta 
21,546 asmenims.

Šio trečiadienio vakarą wil- 
liamsburgiečiams ir abelnai 
brooklyniečiams yra proga pa
matyti vieną iš puikiausių j Vi
džių čia pat savo susiedijoj ir 
išgirsti savo miesto-apskričio 
kandidatus į Miesto Tarybą.

Tie judžiai-prakalbos įvyks 
spalių 22-rą, 8 v. vak., Grand 
Paradise salėje, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Įžanga 
tik 10c.

Bus rodoma paskubusioji 
filmą “čepajevas”. Kalbės Pe
ter V. Cacchione, komunistų 
kandidatas į Miesto Tarybą 
iš Kings Apskričio (Brookly- 
no), ir Israel Amter, 
datas iš Manhattan
Yorko). L. K.

kandi- 
(New 

N.

Ridgewoodieciai
Turės Bankietą

Vietos abiejų unijų— AFL ir 
CIO—kom. išleido bendrą pa
reiškimą, šaukiantį unijistus 
ir. kitus laisvę mylinčius žmo
nes išeiti į milžinišką masinę 
priešhitlerinę demonstraciją šį 
šeštadienį, spalių 25-tą, 1 vai. 
dieną, Madison Square Parke, 
23rd St. ir Madison Ave., 
New Yorke.

Majoras LaGuardia kritika
vo pastarąjį pakėlimą pieno 
kainų ir griežtai pasmerkė siū
lomą naują kėlimą. Jis sakė: 
“Aš manau, kad kėlimas visai 
nereikalingas.” Majoras žadė
jo patyrinėti tą klausimą.

Spalių 25-tą žadamas įvesti 
naujas pakėlimas kainų būtų 
trečias nuo gegužės mėnesio, 
padarant pieno kainas aukš
čiausiomis laikotarpiu 21 me
tų. Į namus pristatomo 
kaina būtų 16 ir pusė 
kas tikrovėj reikštų 
centų per kvortą.

pieno 
centų,

Konferencija nukelta iš spa
lių 25-tos į lapkričio 15-tą 
sekcijoms norint daugiau pa
dirbėti prisiruošime, įtraukti 
veikėjus iš visų svarbiųjų mie
sto industrijos centrų ir šapų. 
Louis Budenz, Freedom of the 
Press Co., Inc., prezidentas 
bus vyriausiu kalbėtoju kon
ferencijoj.

Pasiruošiant konferencijai, 
įvairios sekcijos padidino, o 
kitos ir arti padvigubino skai
čius šapose ir gatvėse parduo
damų “Daily Workerio” kopi
jų-

Spalių 
laukta 
Anglijos

New Yoike 
buvusio 

Windsor© 
Amerikoj 
kurią jis

jo 
už

oficialiai pri-

Amalgameitų Kirpėjų Loka- 
las 4-tas pareitą savaitę nusi
tarė visomis pajėgomis dar
buotis Sovietų Sąjungos pagal
bai kooperuojant su Russian 
War Relief, Inc. Unijos Pild. 
Komitetas įgaliotas išdirbti 
būdus sėkmingam pravedimui 
vajaus.

Mitingui pasiūlymą davė 
William Kaufman, eilinių na
rių vadas lokale. Jo sumany
mą' 
Katz, 
sakė, 
linga

Šio sekmadienio vakarą, 
spalių .26-tą, ridgewoodiečių 
Literatūros Draugijos 55-ta 
kuopa rengia skanią vakarie
nę, kurion svečiai kviečiami ir 
iš viso Brooklyn©. Po vakarie
nei bus šokiai. Bilietas tik 
$1.25, o vakarienes, kaip ži
nia, ridgewoodieciai 
geras.

Bus 
nėję.

Demonstraciją šaukia nese
niai sudarytas Priešhitlerinis 
Darbininkų Komitetas, suda
rytas abiejų unijų atstovų 
konferencijoj, atstovaujančio j 
27 AFL ir 18 CIO unijų, tu
rinčių savo eilėse šimtus loka
lų ir šimtus tūkstančių narių.

Komiteto pareiškime* sako
ma :

I

“Hitlerio laimėjimą Vakarų 
Fronte seks įsibriovimas Ang- 
lijon ir tuojautinė ataka ant 
mūsų rubežių. Šioj kritiškiau
sioj valandoj Rusijos liaudis 
užsipelno daugiau, negu tik 
pagarbos. Militariška pagalba 
turi būt teikiama dabar.

“Tai reiškia tuojautinį 
darymą naujo fronto.”

Palikta 2-rai Savaitei Atidengė Olginui Paminklą

ati-

suruošia
Pradžia 6 vai. vakare, 
šapalo, Vaiginio svetai-

Minėjo Vedybinę Sukakti

Reikalaujama Brooklyne sta
tyt naują kalėjimą. Senasis 
Raymond St. kalėjimas laiko
ma “gaisro slastais, krimina- 
lizmo mokykla ir ligoms 
boatriumi.”

MIRĖ

inkų-

Sovietų filmą 
Istorija”, per 
sutraukus re- 

skaičius lankytojų,
savaitei Stanley Te- 
Ave. tarp 41st ir 

New Yorke.

Operetiška 
“Muzikališka 
pirmą savaitę 
kordinius 
palikta 2 
atre, 7th 
42nd St.,

Vyriausiose rolėse vaidina- 
dainuoja paskilbęs 
dainininkas Sergėjus Lemeše- 
vas, vadovaująs Leningrado 
Valstybinės Operos tenoras, ir 
Zoja Fiodorovą. Veikalas yra 
iš šių laikų gyvenimo, o tar
pe prie veikalo pririnktų dai-. 
nų yra moderniškų liaudies, 
yra ir senesnių laikų dainų ir 
muzikos genijų kūrinių, tin
kančių prie veikalo dvasios.

Toj pat programoj rodoma 
filmą “Sovietų žemė”, paro
danti šalies gamtinius turtus, 
dėl kurių Hitleris dabar rizi
kuoja milionus gyvasčių 
pralaimėjimą.

Sovietų

ir

Spalių 19-tos popietį, Mon- 
tefiore kapinėse, Long Island, 
įvyko iškilmingas atidengimas 
paminklo Moissaye Olginui, 
buvusiam žydų dienraščio 

redaktoriui, auto
riui, kalbėtojui ir žymiam va
dui dviejų metų sukaktyje po 
jo mirties. Į kapines nuvažia
vo per 2,000 publikos.

Kalbėjo V. J. Jerome 
varde Kom. Partijos naciona- 
lio Komiteto, Paul Novick, 
“Freiheit” redaktorius; R. Sal
zman, nuo IWO žydų Sekcijos, 
taipgi Max Steinberg, L. Mil
ler ir kiti.

parėmė biznio agentai 
Silverman. Kalbėtojai 

jog nors parama reika- 
Anglijai ir kitiems So- 
Sąjungos talkininkams, 
karas dabar eina Rytų 
ir dėlto visa pagalba 

turi būti skubinama te-

tačiau
fronte 
dabar 
nai.

Lokalo nariai taip pat pa
sirašė peticijas, raginančias 
atšaukti Neutralumo Aktą.

Linksma “surprise pare” su
rengta 18 d. spalių Jonui ir 
Onai Noreikam jųjų vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kakties paminėjimui. Svočia 
buvo Ona Bištrajie^iė iš Great 
Neck, L. I. Piršlio pavardės 
neteko sužinot. Vakaro pirmi
ninku—Jonas Valaitis. Sve
čiam buvo duota proga pa
sveikint “jaunavedžius”. Jiem 
linkėjo visokių laimių per jų 
sidabrinį jubilėjų. \

Dalyvavus.

Atidaryta Nauja Ligon'ne

metųAmelia Stukas, 54 
amžiaus, gyvenusi 299 St. 
Nicholas Ave., Brooklyn, N. 
Y., mirė namie, nedėljoj, spa
lių 19-tą. Bus palaidota spa
lių 22-rą, šv. Jono kapinėse.. 
Pašarvota namie. Paliko nu
liūdime vyrą Igną, sūnų An
taną, dukterį Mary Keblas, 
anūkę Mildred ir seserį yero- 
niką. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graborius J. Garšva, 
231 Bedford Ave., Brooklyn,

“PAVOGTAS KŪDIKIS” 
BUS SCENOJE

Pasibaigus Aido Choro dar- 
bymetei—suvaidinus “Netur
tas Ne Yda”,—dabar pilnu 
smarkumu Lietuvių Liaudies 
Teatras ruošiasi perstatyti 
gražų, jausmingą veikalą — 
“Pavogtas Kūdikis”.

Perstatymas įvyks 30 d. lap
kričio, National Polish Hall, 
Greenpointėje. Vėliaus bus 
pranešta daugiau smulkmenų 
apie šio veikalo perstatymą.

Petras.

Edward Koch, 220 Roebling 
St., senas kriminalistas, vėl su
laikytas be kaucijos kvotimui 
kaltinimu persi statinėj ant 
daktaru ir taip priėjus mote
ris suvogus iš jų per $5,000 
pinigais ir vertybėmis.

Amerikos Federacija atšau
kė streiką prieš Nat. Broad
casting ir Clumbia Broadcast
ing sistemas čia ir kituose 
miestuose.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Būtu Laimėjimas Berlynui

Negrų Vadas Ragino 
Išrinkt LaGuardiją

“Dabartinė miesto rinkimų 
kampanija yra dalimi milži
niškosios kovos Rytų Fronte, 
kur žmonijos jėgos yra išsto
jusios žūt-būtinon kovon prieš 
hitlerizmą,” pareiškė Jame^ 
W. Ford, paskilbęs negras 
darbininkų vadas, kalbėdamas 
bronxiečių rinkiminiame mi
tinge spalių 15-tą, Liaudies 
Mokyklos 67-tos salėje.

“Mes, New Yorke,” sakė 
jis, “turime begaliniai svarbia 
atsakomybę nugalėti jėgas 
apysenių ir fašizmo mūs pačiu 
mieste išrinkimu majoro La- 
Guardijos ir visų priešhitl eri
nių kandidatų.”

Jis, tajp pat ir kiti kalbė
tojai, šaukė į nacionalę vieny
bę prieš apysenius, už atšau
kimą Neutralumo Akto ir už 
apginklavimą J. V. prekinių 
laivų.

Prie Union Turnpike ir 
263rd St., Hillside, Queens, 
atidaryta ligoninė galimomis 
išgydyti proto ligomis susir- 
gusims. Yra 122 lovos. Lėšavo 
$700,000.

Paklausimas policisto “Ar 
esi Hitleriu?” atvedė taksės 
vairuotoją Felix Kubarskį 
teisman. Pasakiusi, kad poli- 
cistų negalima Hitleriu įžeidi
nėti, teisėja Anna M. Kross 
vairuotoją paleido be baudos.

Pieno Vartotojų Komitetas, 
Astorijoj, pasmerkė Borden’s 
Kompanijos pasimojimą dar 
pakelti pieno kainas.

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

Isidore Begun, Bronx ko
munistų kandidatas į Miesto 
Tarybą, kalbėdamas masinia
me rinkimų mitinge pereitą 
trečiadienį nurodinėjo, kad 
jeigu William F. O’Dwyer ne
būtų nugalėtas rinkimuose 
lapkričio 4-tą, būtų nacionalė 
katastrofa, ir laimėjimas Ber
lynui.”

Jauna mergina norėjo prisi- 
girdyt East Upėj pereitą penk
tadienį. Ją ištraukė.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

BL lūs ir krajavus 
Hk sudarau su ame

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

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

a

20-tą 
atvykstant 
karaliaus, 

kunigaikščio, su
gimusia žmona, 
atsižadėjo sosto.

Windsorai bus 
imti Miesto Salėj per majorą
LaGuardiją ir kitus aukštus 
valdininkus, tačiau jų šian ir 
ten dalyvavimo laikas laiko
ma slaptybėj dėl esamos karo 
padėties, vengiama masinių 
sueigų. Dėlto taip vadinama 
New Yorko “aukštoji draugi
ja” susirūpinusi. Pasidabinę, 
viskam pasirengę, o kartais 
gali nesužinoti, kur jie lanky
sis, ir gali liktis nesusitikę, ne
matę.

Darbininkų Kolonijos 
Parama Sovietam

Koperatyvių namų gyvento
jai, oficialiai žinomi kaipo 
Darbininkų Kolonijos Korpo
racija, 2800 Bronx Park East, 
Bronxe, buvo nusistatę sukelti 
$3,000 Sovietų Sąjungos medi- 
kalei pagalbai. Dabar, Rusijai 
Karo* Pagalbai rengiant ma
sinį mitingą spalių 27-tos va
karą, Madison Square Garde- 
ne, kolonija nusitarė kvotos 
užbaigimą paskubinti, kad vi
sas aukas Įteikti Gardeno mi
tinge.

Penktadienį pabaigta išrinkti 
džiūrė teisti žmogžudžių, Ine., 
šaikos šulą Louis (Lepke) Bu- 
chalter. Džiūrės rinkimas pra
sidėjo rugsėjo 15-tą, užtruko 
virš mėnesį laiko.
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UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINftS 

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

I Joseph Zeidat, Sau.
i 411 Grand St., Brooklyn

RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
SS” NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

laidotuvei

nemoka 
miesto.

Štai 
adresas;

Sudegus elektros suvadoms, 
prie Catherine St. ir E. Broad
way, N. Y., eksplozija iššovė 
dviejų pėdų pločio dūdos už
dangą 4 pėdas aukštyn į orą.

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

visados bus patenkinti.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

r F. W. Shalins
j (SHALINSKAS)

! Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue
a Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y.

. ..... ............ ........

Bronx žvėrinčius gavo jau
ną elnaitę iš Wyoming. Per 
15 metų tas paskilbęs reteny
bėmis žvėrinčius neturėjos el
nės.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y..

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, spalių 22 d., 7:30 vai. vak. Liet. 
Ame. Piliečių Kliube, 280 Union Av. 
Nariai prašomi dalyvauti. — Ch. Ne* 
čiunskas, sekr. (248-249)

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namu darbo Idlbasai 

ir kepta paršiena

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name — Brooklyn
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Europlško 
ir AmerikoniSko 

Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




