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Kas Atsimena J. Ripką?
Tai Buvo Jonas

Marcinkevičius.
Dabar Jis Tapo Socijalistų 

Prakeiktas.
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Šiauliuose Šaudymai.
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Prieš porą metų 
einamose 
nuolatos 
“Kauno 
žymų. Jie
gaminti, labai patrauklūs skai
tyti. Dideliu noru skaitytojas 
juos skaitydavo pirmiau, kaip 
kokius kitus rašinius.

Po tais raportažais-vaizdais 
pasirašydavo J. Ripka. Ame
rikoje jo raštus persispausdin
davo “Keleivis”, “Naujienos”, 
ir kiti laikraščiai.

Kas gi buvo tasai Ripka?
Tai buvo Jonas Marcinkevi

čius, rašytojas, beletristas, 
žurnalistas. Tai tas pats žmo
gus, kuris nesenai iš Maskvos 
“Laisvei” prisiuntė radiogra
mą apie pasibaisėtinus Hitle
rio naciškų govėdų darbus 
pirmomis karo dienomis Lie
tuvoje.

Newyorkieciai Šaukia Ame
rikos Unijas Talkon su Angly 

ir Sovietų Unijomis

NACIAI PRARADO 50,000 KAREIVIŲ, 
250 TANKU, 100 KAMUOLIŲ

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Naciai Sušaukė Gyventojus 
Pamatyt, kaip Jie Šaudo 

Lietuvos Piliečius JF

iki Marcinkevičius-Ripka 
rašinėjo “Lietuvos žinioms”, 
iki Amerikos lietuviški socija- 
listai jo raštais (paimtais iš 
“Lietuvos žinių”) puošdavo 
savo puslapius, viskas buvo 
gerai. Marcinkevičius buvo ge
ras žmogus, puikus vyras, ga
bus literatas.

Bet kai Marcinkevičius iš
drįso pasakyti teisybės žodį 
apie Hitlerio govėdy siautimą 
Lietuvoje, tai “Naujienų” ir 
“Keleivio” redaktoriai pradė
jo neišsitekti savo marškiniuo
se!

Ir štai ką jie sugalvojo: 
Marcinkevičius — latras, gir
tuoklis, lenkų šnipas, vagis!...

Tik už tai, kad jis 
nepalankų Hitleriui ir 
vedoms žodį!

Tik už tai, kad jis 
Amerikos lietuviams
apie tragingą mūsų tautos li
kimą po bestijos Hitlerio 
tu!

Ir taip darydami, tie 
daktoriai jieško niekšų,
būtinai turėtų dar kartą gerai 
pasižiūrėti į veidrodį!

New York. — Masiniame 
susirinkime, sušauk tame 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijų Madišon Square par
ke, pereitą šeštadienį, 60 
tūkstančių darbininkų vien
balsiai priėmė, sekamą rezo
liuciją, raginančią suruošt 
Amerikos darbo unijų kon
ferenciją su Anglijos ir So
vietų unijomis kovai prieš 
hitlerizma:

REZOLIUCIJA:
“Anglijos ir Rusijos 

darbininkai iki mirties 
kovoja prieš Hitlerio fa
šistų armijas, o Amerikos 
saugumas ir mūsų žmo
nių gerbūvis priklauso

nuo pergalės laimėjimo 
prieš Hitlerį.

“Anglijos d a rbininkij 
judėjimas nusiuntė savo 
darbo unijų delegaciją į 
Rusiją, kad sustiprintų 
vienybę ir kovos pajėgas 
laisvųjų tautų.

“Mes, todėl, atsišaukia
me į viršininkus CIO ir 
Amerikos Darbo Federa- 
ei jos prisidėt prie Angli
jos ir Rusijos unijų ir.su- 
organizuot bendrą konfe
renciją, kad prieš Hitlerį 
būtų įkurta galinga pa
saulinė tvirtuma Anglų- 
Rusų-Amerikiečių darbo 
unijų.”

Maskva, spal. 27. — Šiandieninis Sovietų pranešimas 
sako:

Per visą dieną tęsėsi mūšiai linkmėse Možaisko ir Ma
lo jaroslaveco ir srityse Charkovo ir Taganrogo.

Vokiečiai pradėjo eilę aršių atakų įvairiose dalyse Mas
kvos fronto, bet tapo atmušti su sunkiais nuostoliais 
jiems.

SOVIETAI APLEIDO MIESTĄ STALINO
Po kelių dienų smarkių kautynių, mūsų kariuomenė 

apleido miestą Stalino.
Vokiečiai prarado 50,000 oficierių ir kareivių, užmuštų 

(Tąsa 5-me puslapyje)

LISBON, Portugalija. — 
Naciai rugsėjo 10 d. Šiau
liuose turgavietėje sušaudė 
tris žmones, kaip kad pra
neša vokiečių laikraštis 
“Deutsche Zeitung im Ost- 
land.” Panašiai jie sušaudė 
kelis žmones ir Mažeikiuo
se.

Vienur ir kitur jie tapo 
sušaudyti viešai. Naciai pa

kvietė tų miestų .gyvento
jus pamatyt, kaip tie žmo
nes šaudomi. Šiauliuose į 
miesto aikštę tuo laiku bu
vo atvesti ir kaliniai iš ka
lėjimo.

Apie sušaudytųjų pavar
des nėra pranešimo.

Jie nužudyti todėl, kad 
vedę sabotažą prieš nacių 
tvarką ir įsakymus.
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Katalikų arkivyskūpas (Te
xas valstijoj) Robert E. Lucey 
pareiškė:

‘‘Hitleris atstovauja tarp
tautinę kriminalystę ir mes ne
galime į tai žiūrėti bešališ
kai.”

šis arkivyskūpas reikalauja, 
kad Amerika mestų šalin neu
tralumo formalumą ir stotų 
griežtai prieš Hitlerį, sutei
kiant visokią paramą demo
kratijoms, kovojančioms prieš 
tarptautinį banditą.

Be abejo, su tokia arkivys
kupo Lucey nuomone sutiks 
didelė Amerikos žmonių dau
guma.

Šiaulių mieste, turgavietėje, 
naciški budeliai sušaudė tris 
Lietuvos piliečius.

Mažeikiuose, irgi panašiu 
būdu, sušaudyta keletas žmo
nių.

Hitlerio niekšai šaudo Lie
tuvos žmones dėlto, kad jie 
nepritaria jo režimui, kad jie 
veda prieš jį sabotažą, ,kad jie 
prieš jį kovoja.

Nesenai iŠ Stockholmo ži
nia skelbė, jog Lietuvoje vo
kiški naciai nužudė jau 4,000 
Lietuvos piliečių!

Matyt, Hitleris pradės šau
dyti žmones viešose vietose, 
rinkose, aikštėse, kad tuomi 
įbauginus kitus gyventojus.

Bet jis klysta, jei jis mano, 
kad tuomi galėsiąs Lietuvos 
žmones palenkti savo pusėn. 
Tiesa, jis gavo savo pusėn lie
tuviškus fašistus, lietuviškus 
Kvislingus, kurie jam padeda 
Lietuvos liaudį mėsinėti. Bet

(Tąsa 5-me pusi.)

Angly ir Sovietų Darbo Unijos Priėmė 8 
Bendro Veikimo Punktus prieš Hitlerį
London. — Maskvos radi

jas pranešė, kad bendras 
Sovietų ir Anglijos darbo 
unijų atstovų komitetas 
Maskvoje spalių 13-15 d. 
priėmė aštuonių punktų re
zoliuciją, kur abiejų šalių 
unijistai pasižada išvien 
žūt-būtinai kovot prieš Hit-

Londono Darbiečiai
Ragina Būtinai Siųst

Armijų prieš Nacius
London. — Dešimt tūks

tančių žmonių, susirinkę 
Trafalgar aikštėje, rūsčiai 
ir griausmingai reikalavo, 
kad Anglijos valdžia siųstų 
armiją prieš nacius į Euro
pos sausumą ir tuomi ati
darytų naują frontą prieš 
Hitlerį.

Tas mitingas buvo su
šauktas anglų Darbo Parti
jos, Londono Darbo Unijų 
Tarybos ir Karališkojo Ar
senalo Kooperatyvės Drau
gijos, su parama Londono 
Komunistų Partijos.

Susirinkimas priėmė re- 
(Tąsa 5-tam puslapyje)

TŪKSTANČIAI VOKIEČIŲ 
IR ITALŲ SIUNČIAMI 

FARMERIAUT UKRAINOJ
Roma. — Gauta žinių, 

kad Italijos užsienių reika
lų.ministeris Ciano, Musso- 
linio žentas, nuvykęs į kar- 
ro frontą pas Hitlerį, tarė
si su juom ir persiųst tūks
tančius italų ir vokiečių 
farmerių į nacių užimtas da
lis Sovietinės Ukrainos. Sa
ko, kad jie tenai ne tik far- 
meriausią, bet prižiūrėsią ir 
ukrainus žemdirbius.

ORAS. — Būsią 
nešalta.

lietaus,

REZOLIUCIJA:
1. Aųglijos ir Sovietų dar

bo unijos išvien organizuos 
tarpusavio pagalbą karui 
prieš Hitlerį.

2. Teikt visokią galimą 
paramą Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos valdžioms bendra
me kare prieš Vokietiją.

3. Padidint pastangas 
abiejų šalių pramonėje, kad 
kuo daugiausiai pagamint 
tankų, orlaivių, kanuolių, 
amunicijos ir kitų ginklų.

4. Pasidarbuot, kad Ang
lija. teiktų kuo daugiausiai 
ginklų pagalbos Sovietų Są
jungai.

5. Panaudot visus agitaci
jos ir propagandos būdus 
kovoj prieš Vokietiją.

6. Visais galimais būdais 
remt tautas tuose kraštuo
se, kuriuos naciai užėmė: 
remt žmones “kovojančius 
už pasiliuosavimą nuo Hit
lerio priespaudos, už savo 
nepriklausomybę ir už at- 
steigimą demokratinių lais
vių.”

7. Anglijos ir Sovietų dar
bo unijos organizuos tarp- 
savinę pagalbą ir duos ži
nių vienos kitoms.

8. Sustiprint ryšius tarp 
darbo unijų atstovų Angli
joj ir Sovietų Sąjungoj per 
Visos Sovietų Sąjungos 
Centralinę Darbo 
Tarybą ir Anglijos 
Unijų Kongresą.

Unijų
Darbo

GRIEŽTAS KARO STOVIS 
MASKVOJE

K u i b i š e v. — Maskvoj 
griežtai vykdoma karo sto
vio taisyklės. Tapo sušaudy
ti du vedėjai valdiškos 
maisto krautuvės už maisto 
vogimą ir savo vietų aplei
dimą.

’Kvočiami asmenys, kurie 
neturi leidimo pasilikt Mas
kvoj ir neina jokių pažymė
tų pareigų.

"Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLE ŠIANDIEN

Punktai 
854 
487 
450 
436 
334 
325 
244 
214 
204 
148 
144 
132 
121 
119 
109 
105 
101 

94

78
72
72
71
71

44
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A. Stripeika, Elizabeth .......................................
K. Žukauskienė, Newark.....................................
Philadelphijos Vajininkai ...................................
J. Bakšys, Worcester..........................................
K. Čiurlys, Bayonne ............................................
P. B okas, Waterbury .........................................
J. Blazonis, J. Karsonas, Lowell ......................
S. Kuzmickas, Shenandoah.................................

i V. Padgalsjds, Mexico ....... ...............................
A. Klimas, Hartford............................. ..............
J. Rudmanas, New Haven .................................
ALDLD 136 Kuopa, Kearny-Harrison...............
Geo. Kuraitis, Brooklyn, ...................................
J. Venskevičius, Cambridge ...............................

’ P. Šlajus, Chester .................. ..........................
J. Ramanauskas, Minersville .............................
ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius, Binghamton ..
J. Matačiūnas, Paterson ...................................
A. Valinčius, Pittston..........................................
P. Šlekaitis, Scranton .........................................
V. Barkauskas, Oakville, ...................................
P. Buknys, Brooklyn .........................................
A. P. Dambrauskas, Haverhill ..........................
P. Žirgulis, Rochester ........................................
M. Urba, Easton ............................. ..................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .............................
J. Grybas, Norwood ............................................
C. Shaltis, Freehold ............... .............................
Grand Rapids Vajininkai.....................................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, Lawrence ....
A. Balčiūnas, Brooklyn ....... ................ ............
V. Tauras, Brooklyn............................................
J. Balsys, New Britain .. . . ................................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ............................
J. A. Shunskis, Amsterdam ...............................
A. Žemaitis, Baltimore ......... . ...........................
J, Burba, So. Boston ..........................................
Baigiantis Pirmam Vajaus Mėnesiui, Turėtume Su

krusti.
J. ADAMS, Grand Rapids, Mich, apgailestauja, kad 

negalėjo anksčiau stoti į vajų, nes jo šeimą ir jį patį iš
tiko nelaimė — sužeisti automobilio akcidente, kur ir 
automobilis sudaužytas. Bet dabar visi sveiksta ir drg. 
Adams stos rimtai į vajaus darbą. Mes linkime Grand 
Rapids vajininkams daug pasisekimo.

J. Blozonis, Lowell, Mass., puikiai darbuojasi. Iki šiol 
kiekviename jo prisiųstame laiške randame naują skai
tytoją. Jis artinasi prie didesniųjų dovanų.

Jonas Rudmanas, New Haven, Conn., nuo seniai va- 
jininkas, taipgi pradėjo lenktyniuoti šiame vajuje. Pri
siuntė keletą atnaujinimų. Tikimės, kad neužilgo su
lauksime daugiau žinių nuo jo.

A. Valinčius, Pittston, Pa., nors jisai fotografistas, 
vistiek suranda laiko pasidarbuoti “Laisvės” naudai. Jo 
rezultatai geri.

Čia pažymime dovanas, kurias duosime tiems vajinin
kams, kurie gaus daugiausia naujų skaitytojų ir atsi
naujinimų: 1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6— 
$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7; ir 10—$5.

Todėl, draugai, stokite rimtai į darbą! Gaukite naujų 
skaitytojų! Pirmas vajaus menuo jau baigiasi, o dar 
kažin kodėl vajus neina taip sparčiai, kaip reikėtų eiti. 
Keli vajininkai darbuojasi gerai, bet yra daug draugų, 
kurie dar visai nepasirodė šiame vajuje. Padarykime šį 
vajų sekmingesnį už visus praeitus vajus!

Didėja Pavojus Ma
skvai ir Rostovui
Maskva, spal. 27. — Prie

kinės vokiečių eilės randasi 
už 40 mylių į pietų vakarus 
nuo Maskvos. Jie įsiveržė į 
Sovietų apsigynimo liniją, 
bet nepralaužė pačios lini
jos. Sovietai kanuolėmis at
mušė daugumą nacių atakų, 
bet padėtis Maskvos fronte 
darosi kritiška.

Berne, Šveic., spal. 27. — 
New Yorko Times kores
pondentas D. T. Brigham 
telefonavo savo laikraščiui 
sekamas žinias gautas iš 
Sovietų fronto:

Maskvos radijas pripaži
no, kad vokiečiai ir jų talki
ninkai vis kiečiau užgula 
Doneco sritį. Neturint ten 
gamtiniai tinkamų apsigy
nimo vietų, Sovietai tikisi 
tik apstabdyt, bet ne sulai-

(Tąsa 5-me pusi.)

EXTRA
SOVIETAI ATGRIEBĖ PO

ZICIJAS NUO NACIŲ
KUIBIŠEV, spal. 27. — 

Raudonoji Armija atgavo 
tas pozicijas Maskvos fron
te, kurias vokiečiai buvo už
ėmę; bet naciai tebedaro 
baisų spaudimą prieš Done- 
co pramones sritį.

JAPONAI VERŽĖSI SIBIRAN;
LIKO IŠMUŠTI

Shanghai, spal. 27.—Gau
ta pranešimas oficialės So
vietų žinių agentūros, kad 
daugiau kaip 20 japonų ka
reivių buvo perėję per sie
ną į Sovietų Sibirą ir mė
gino užpult sovietinius sar
gus. Dalis tų japonų tapo 
sužeista, kiti bėgdami at
gal paliko ginklus.

MAŽIAU BLIZGUČIŲ 
AUTOMOBILIAMS

Vokiečiai Praneša, 
Kad Jie Visur Laimį

Berlin, spal. 27. — Vo
kiečių komanda praneša, 
kad nežiūrint blogo oro jie 
visur pasivarą pirmyn, at
mušdami Sovietų kontr-ata- 
kas.

Šiauriniame fronte nacių 
orlaiviai keliose vietose iš
daužę Murmansko geležin
kelį. Maskvos srityje jie, sa
ko, sulaužę Sovietų pasi
priešinimą plačiu frontu.

Penktadienį naciai suėmę 
4,000 raudonarmiečių Mas
kvos fronte ir 1,700 Ukrai
noj; tą pačią dieną jie su
naikinę bei pagrobę 23 so-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Vardu Šalies Gynimo 
Roosevelt Ragina At

saukt Mainų Streiką
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas antru laišku at
sišaukė į Johną L. Lewisą, 
Jungtinės Mainierių Unijos 
pirmininką, vardu šalies gy
nimo sustabdyt paskelbtą 
streiką 53-jų tūkstančių 
mainierių prieš kasyklas 
priklausomas plienos kom
panijom ir geležinkeliam. 
Rooseveltas paskyrė Myro- 
ną. C. Taylor’į, savininką i • i • •v x i . ikai kurių iš tų kasyklų, tar
tis su Lewisu. Prez. Roose
veltas rašė Lewisui:

“Šiame krizyje mūsų ša
lie gyvenime neturi būt per- 

I traukta gaminimas anglies, 
1 kuri reikalinga dirbimui 
plieno, to pamatinio metalo 
mūsų šaliai ginti. Tatai bū
tinai reikalinga išlaikymui 
mūsų laisvių, jūsų ir ma
no laisvių; o tai tos laisvės, 
nuo kurių priklauso pati 
Jungtinės Mainierių Unijos 
gyvybė.”

Lewis paskelbė streiką 
svarbiausiai tuo tikslu, kad 
priverst minimas kompani 
jas pripažint uniją.

Washington. — Vyriau
sybės įsakymu, naujai sta
tomi automobiliai turės būt 
be žibančių pagražinimų iš 
nikelio, vario, chromo ar ki
tų metalų reikalingų Ame
rikos apsigynimui.
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22 SUDEGE BUŠE

Clanton, Alabama. — Au- 
to-busui atsimušus j tiltą, 
eksplodavo ir užsidegė au- 
to-busas. Sudegė vairuoto
jas ir 21-nas važiuotojas; 
kiti aštuoni apdegė.
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Prezidentas Rooseveltas ir
LaGuardia

9

Prezidentas Rooseveltas viešai ir at
virai pasisakė už tai, kad Niujorko mies
to majoru būtų išrinktas dabartinis ma
joras LaGuardia. Prezidentas pareiškė, 
jog LaGuardia turėtų būti išrinktas dėl
to, kad jis yra toms pareigoms tinkamas, 
kad jis per savo administratoriavimą 
(apie aštuonerius metus) įvedė mieste * 
puikia tvarką.

Tai yra retas atsitikimas, kad šalies 
prezidentas viešai įsikištų “į vidujinę 
miesto” politiką — į miesto, kuriame jis 
negyvena. Dar retesnis dalykas, kad vie
nos partijos žmogus,—prezidentas—pasi
sakytų už kitos partijos žmogų, nepai
sant, kaip į jį žiūrės jojo paties parti j i- 
nė mašina.

Už savaitės laiko įvyks Niujorko mies- 
tavi rinkimai. Mes neabejojame, kad 
juos laimės LaGuardia su savo pasekė
jais. Mes jam ir linkime rinkimus lai
mėti, nes jis, iš tikrųjų, davė Niujorko 
miestui, palyginti, gerą administraciją, 
nepaisant visų trūkumų, nepaisant visų 
paties majoro paklaidų.

Kaip prezidentas Rooseveltas, taip ir 
mes, taip ir daugelis Niujorko piliečių 
pasisakome už LaGuardią. dar ir todėl, 
kad'jis yra griežtas fašizmo priešas, kad 
jis stovi už sunaikinimą Hitlerio ir jo na
ciškų jėgų, kad jis nuoširdžiai koope
ruoja su krašto vyriausybe toje linkmė
je.

Todėl mes patariame kiekvienam bal
suotojui paduoti savo balsą už LaGuar- 
dią. Rinkimai, kaip žinia, įvyks lapkri
čio 4. d.

editorialas pasiliko plepalas. O jei jis bū
tų turėjęs kantrybės, palaukęs, pagalvo
jęs, tai veikiausiai būtų galėjęs išsisukti 
nuo parašymo durno dalyko.

Padvigubinti Tanką Gamybą
Prezidentas Rooseveltas pareiškė, kad 

ši šalis turės padvigubinti tankų gamy
bą. Šio karo prityrimai parodė, kad tan
kas yra svarbiausias įrankis kare. Vo
kiečiai, kurie turi tiek daug tankų— 
savo ir pasigrobę pavergtų-užkariautų 
kraštų—yra stiprūs. Sakoma, vokiečiai 
šiandien Rytų fronte pastato po penkis 
tankus prieš rusų du. Natūralu, todėl 
jiems pavyksta stumtis pirmyn. Jeigu 
Raudonoji Armija galėtų pastatyti tokį 
skaičių tankų, kokį turi vokiečiai, tai šie 
gal būt jau būtų buvę supliekti.

Šis karas gali būti ilgas, — jis gali 
tęstis keletą metų. Amerika ne juokais 
ruošiasi karan stoti. Todėl prezidentas 
ir numato, kad mes turime juo greičiau 
pastatyti didesnį skaičių tankų, kurie 
vaidins kare didelį vaidmenį.

Už Hitlerį Agituoti 
Galima Visaip

STRAIPSNIS DEVINTAS

?

Gaus Atlyginimą
^MJeraįkad prezidentas Rooseveltas iš
stojo Vieš&į prieš Hitlerio kruvinus žy
gius Franci joje ir kituose kraštuose. Jis 
griežtai pareiškė, kad Hitleris, žudyda
mas žmones masiniai užimtuose kraštuo
se susilauks tinkamo už tai atlyginimo. 
Prezidento žodžiais: “Jie (Hitleris ir jo 
ciai) sėja neapykantos pasėlį, kuris ku
rią nors dieną atneš jiems patiems pa
sibaisėtiną atlyginimą.”

Žmonių kerštas anksčiau ar vėliau iš
silies ant nacių budelių galvų. Ir tai bus 
visur, tiek Francijoje, tiek Jugoslavijoje, 
tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, tiek ki
tur. Žmonės atkeršys ne tik vokiškiems 
naciams; jie atkeršys ir “saviškiams” 
Kvislingams, naciams parsidavėliams. O 
tokių Kvislingų yra daug visur. Jie ma
no, kad Hitleris viešpataus be paliovos, 
kad jis yra nenugalimas. Klysta jie ir 
klysta labai smarkiai.

K am Rašyti, Kai Nežinai?
Prie mažiausios progelės Čikagos so- 

cijal-hitlerininkų laikraštis bando įgilti 
Sovietams. Dažnai to laikraščio redak
torius negali nusėdėti, kai Sovietuose 
įvyksta bent kokia atmaina, kad ir labai 
mažytė. Paskui dėl tuščio išsiplepėjimo 
jis pasilieka savo skaitytojų akyse mul
kiu.

Štai, maršalas Timošenko buvo paleis
tas iš Maskvos fronto, o jo vieton pa
statytas gen. Žukovas. “Naujienos” tuo
jau (spal. 24 d.) prapliupo:

“Pasirodo, kad jam (Timošenkai) jau 
nėra palikta jokio fronto. Stalinas jį at
statė. Ai’ su maršalu Timošenko atsitiko 
kas nors daugiau, nežinia...”

Paskui seka Timošenkos niekinimas.
Bet šiandien kiekvienas žino, kad Ti

mošenko nėra paliktas be jokio fronto. 
Jis tapo pasiųstas į pietinį frontą, taigi, 
į svarbesnį frontą. Ir visas p. Grigaičio

Kuibyševas
Pasaulio spaudoje pradėta dažnai kar

toti Kuibyševo miestas, iki šiol Ameri
koje mažai tegirdėtas. Šis miestas, be 
abejo, bus girdėtas vis dažniau ir jis vis 
labiau “įsipilietins” pas mus.

Miestas, nešiojąs Kuibyševo vardą, 
prieš keletą metų buvo žinomas kaipo 
Samara. Jis buvo įkurtas šešioliktajame 
šimtmetyje ir stovi į rytus nuo Mask
vos apie 500 mylių atstume. Iki šiol jo 
gyventojų skaičius buvo apie 200, bet da
bar tas skaičius greit pakils.

Samara buvo pavadinta Valerijaus 
Kuibyševo vardu po to, kai pastarasis 
(prieš kelis metus) mirė. Valerijus Kui- 
byševas buvo didelis Sovietų Sąjungos 
valstybės vyras, gerai pasižymėjęs jo
sios kūrime ir todėl jo vardas buvo duo
tas tam miestui. Valerijus Kuibyševas 
buvo pirmininkas Pirmosios Penkmetės, 
padėjusios pamatus Sovietų Sąjungos 
sunkiajai pramonei. Tai buvo nepalau
žiamo pasirįžimo, didelio talento vyras!

Šiandien, kai vokiškas nacis pasirįžo 
Sovietų Sąjungą (ir visą pasaulį!) nu
galėti ir padėti po savo padu; šiandien, 
kai Maskvai grūmoja rimtas pavojus, 
Sovietų vyriausybė nutarė iškelti iš Mas
kvos į Kuibyševą tūlus komisarijatus ir 
svetimų valstybių atstovus, taipgi spau
dos korespondentus. Ir dėlto Kuibyše
vas pradėjo paskilbti po visą pasaulį. 
Tūli tą miestą jau vadina laikinąja So
vietų Sąjungos sostine, bet pati Sovietų 
vyriausybė to nepripažįsta. Bet jei Mas
kvai grūmos dar rimtesnis pavojus, tai, 
be abejo, ir daugiau Sovietų vyriausybės 
žmonių persikraustys į Kuibyševą ir jis 
turės būti laikinąja sostine.

•Persikėlimas į Kuibyševą, kad ir da
lies Sovietų vyriausybės narių, rodo, kad 
SSSR yra pasirįžusi kovoti prieš neprie
telių, net jeigu Maskvai ir tektų būti pa
imtai.

Kuibyševas tuojau tapo “sujungtas” 
su visu pasauliu. Iš ten Amerikos -spau
dos korespondentai jau siuntinėja savo 
laikraščiams kablegramas, iš ten Ameri
kos radijo korespondentai jau sako kal
bas Amerikos žmonėms apie karžygiškas 
kovas, kurias veda Sovietų liaudis su bai
siuoju neprietelium!

Fašistai Laka Nekaltą Kraują
Kada Amerikoj lietuviai hitlerininkai 

skelbia hitlerišką propagandą apie “ro
jų”, kurį davė Lietuvai Hitlerio gaujos, 
tai tuo pačiu kartu kiekvienas protaująs 
žmogus gali matyti, kas darosi Jugosla
vijoj, Norvegijoj, Francijoj, kur budeliai 
fašistai laka nekaltą žmonių kraują!

Spalių 22 dieną praneša, kad spalių 17 
dieną Belgrade, Serbijos sostinėj, vokie
čiai fašistai sušaudė 200 “žydų ir komu
nistų”, už tai, kad kas tą dieną puolė du 
vokiečių fašistų karius Belgrade.

Francijoj nušauta vokiečių fašistų ge
nerolas. Tuojau fašistai paėmė 50 nieko 
nekaltų žmonių ir sušaudė, o kitus 50 
grūmoja sušaudyti už 48 valandų, jei
gu nebus sugauti generolo nužudytoj ai. 
Tuo pat kartu francūzų liaudies apmau
das kyla, nepaisant, kad išdavikai Petain 
ir Darlan šaukia, kad francūz. vergautų 
vokiečiams fašistams. Keturi vyrai nu
dėjo vokiečių miesto majorą okupuotame 
Francijos mieste Bordeaux. Naciai vėl 
sučiupo 100 nieko nekaltų francūzų ir 
ruošiasi greitai sušaudyti.

Taip maudosi nekaltų žmonių kraujuo
se Vokietijos fašistai. Jie šimtais ir tūks
tančiais žudo Jugoslavijos, Graikijos, 
Francijos, Norvegijos, čechoslovakijos,

Jei šiandien Amerikoje 
bile individualas ar laikraš
tis atsistotų ir pradėtų 
šaukti: “šalin demokrati
jos! Šalin Anglija! Šalin 
Sovietų Sąjunga! Šalin A- 
merikos Parama Anglijai ir 
Sovietams! Tegyvuoja Hit
leris!...” tai jis susilauktų 
labai nepalankų iš žmonių 
atbalsį. Nei tekis individua
las, nei laikraštis neturėtų 
jokio pasisekimo, nes vi
siems būtų aišku, jog tai 
Hitlerio agentas. Todėl tie, 
kuriems rūpi naciams padė
ti, tokių “stačiokiškų” obal- 
sių, tokios atviros pro-na- 
ciškos propagandos nevar
toja. Jie vartoja prideng
tą propagandą.

Prieš tūlą laiką Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
padėjėjas A. A. Berle pa
skelbė, jog valstybės de- 
partmentas turi savo žinio
je iš Vokietijos nacių pri
siųstas Amerikon savo pro
pagandistams instrukcijas. 
Sulyg tomis instrukcijomis, 
nurodė Mr. Berle, Lindber- 
ghas ir kompanija Ameri
koje ir veikia. Lindberghas 
niekur nepasisako, kad jam 
rūpi Hitleriui padėti. Ne! 
Jis sako, kad Hitleris yra 
tokis stiprus, kad jo niekas 
nenugalės, todėl ir Ameri
kai nereikia gelbėti toms 
šalims, kurios kariauja 
prieš Hitlerį ir jo naciškas 
jėgas. Lindberghas, be to, 
išstojo prieš žydus — tai 
pirmas nacių teorijos dės
nis. Lindberghas daro vis
ką, kad tik neprileiduš su
stiprėti a n t i h i 11 e riniam 
frontui, kad tik Hitleris lai
mėtų karą. Bet Lindber
ghas tą daro atsargiai, ne
va išeidamas iš amerikinių 
interesų.

Jei paimsime Hearsta ir 
jo spaudą — rasime, tą pa
tį. Kunigas Coughlinas — 
turi savo techniką hitleri
nei propagandai skleisti. 
America First Committee 
nariai — savo. Visko to čia, 
aišku, negi galima parody
ti.

Jei paimsime tautines 
grupes Amerikoje — rasi
me tą patį. Italuose Hitle
rio agentai veikia po vie
nais obalsiais, graikuose — 
po kitais, lenkuose, rumu
nuose, bulgaruose, serbuo
se, kroatuose — vėl po ki
tais. Kiekviena tauta Euro
poje turi, mat, tam tikrų

savotiškų problemų, tam 
tikrų savybių, tad sulyg jo
mis ir Amerikos tautinėse 
grupėse hitlerininkai prave
da “savo darbą.”

Pas Lietuvius
Paimkim lietuvius. Paim

kim pro-nacišką spaudą, — 
nepaisant, kaip ją pavadin
sime, katalikiška, socijalis- 
tiška ar tautininkiška. Nei 
viename tų laikraščių nesu
rasi šūkio “Valio naciu Vo
kietija!” arba “Valio tau
tų laisvintojas Hitleris!” 
arba “šalin demokratijos, 
kariaujančios prieš Hitle
rį!” Net nei kun. Prunskis, 
kalba “už demokratijas!” 
Hitlerio palaimintas vyras, 
to nerašo! Net Smetona 
Tiesa, atsiranda vienas,- ki
tas pusgalvis, kuris nuo 
platformos tiesioginiai gar
bina Hitlerį, bet tokių ne
daug ir jie jokio žymesnio 
vaidmens visuomeniniame 
mūsų gyvenime nevaidina.

Ar tas jau parodytų, kad 
lietuviuose nėra Hitlerio 
agentų? Ne! Lietuviuose, 
kaip jau nurodžiau., yra 
Hitlerio agentų tiek ir tiek. 
Vieni jų— apmokami, tie
sioginiai agentai, čia pri
siųsti paties furjerio. Kiti 
į nacišką bučį įkrito dėl sa
vo politinio trumparegišku
mo. Jie yra įsitikinę Hitle
rio laimėjimais, jo galybe. 
Jie mano, kad Hitleris bus 
pasaulio “bosas,” o tuomet 
jie galės iš jo gauti daug 
malonių. Kiti prakaituoda
mi skleidžia hitlerinę pro
pagandą dėl neapykantos 
Sovietų Sąjungai. Socijaliz- 
mas jiems yra tokis baisus 
daiktas, kad jie bile kada 
sutiktų savo dūšias velniui 
parduoti, jei tik socijaliz- 
mas būtų sunaikintas, jei 
tik Sovietų Sąjunga, pavyz
džiui, būtų nugalėta! Kiti, 
galimas daiktas, agentauja 
Hitleriui todėl, kad jis nai
kina žydus, kad jis yra ari
jas. Pastarosios rūšies žmo
nės yra visiškai praradę 
žmoniškumo pojūčius; jie 
yra pusiau žvėrimis. Jie 
skaito save aukštesniais 
(arijų rasės!) žmonėmis, 
todėl Hitleryje jie suranda 
išeitį.

Na, ir tos rūšies žmonės 
sudaro pro-hitlerinę “simfo
niją.” Vieni jų pučia korne
tais, antri griežia smuiko- 
mis arba cimbolais, treti 
švilpia klernetais, dar kiti 
yra paprastais barabanšči- 
kais,—bet visi grajina pa

gal Berlyno muziką ir vi
siem diriguoja Goebbelsas!

Kaipgi iš to hitleriško or
kestro išeina viena ir ta 
pati naciška melodija? Pa
imkim kelis pavyzdžius:

1. Bolševikai buvo pasimo- 
ję išvežti iš Lietuvos visus 
lietuvius, o į jų vietą atga
benti kalmukus ir kirgizus. 
Bet Hitleris užpuolė Sovie
tų Sąjungą, užgrobė Lietu
vą ir išgelbėjo lietuvių tau
tą!

Šitaip rašė Ancevičius 
“Naujienose” ir “Drauge,” 
o paskui tą jo nacišką pro
pagandą kartojo kiti tos 
rūšies laikraščiai. Kas gi 
čia, jei ne idealizavimas plė
šikiško Hitlerio karo ?!

2. Hitleris neturįs tikslo 
naikinti kitų tautų kultūrą 
ir laisvę.

Kas tą rašė? Ancevičius! 
Kur? Toj pačioj spaudoje.

3. Lietuvos žmonės svei
kino nacių kariuomenę, kai
po išgelbėtoją.

Kas tą rašė? Ancevičius. 
Kur? Toje pačioje spaudo
je

4. Bolševikai “žiauriai nu
kankino vyskupą Staugai
tį.”

Kas tą rašė? Ancevičius. 
Kur? Toje pačioje spaudo
je

Galima Dar ir Kitaip...
Pavergę ir sugriovę Lie

tuvą, vokiški naciai pasimo- 
jo iš Lietuvos žmonių suim
ti milžiniškus kiekius javų, 
bulvių, pašaro ir kitų daik
tų. Tatai paminėjęs, “Ke
leivis” (iš spal. 22 d.) šitaip 
ramina savo skaitytojus:

‘žinoma, vokiečiai už tuos 
produktus Lietuvos ūkinin
kams užmokės...”

Kas čia, jei ne nacių pro
paganda?! Vokiečiai api
plėš Lietuvos žmones, atims 
iš jų maistą, o jiems duos 
beverčius popiergalius, nors 
jie būtų ir pinigais vadina
mi. O “Keleivis” sako: jiem 
užmokės. Nesakykite nieko 
prieš Hitlerį!

Štai Jonas Marcinkevi
čius parašė straipsnį apie 
Hitlerio govėdų siautimą 
Lietuvoje. Ką darė paminė
toji spauda? Jinai Marcin
kevičių išvadino “šnipu” ir 
“vagimi”. Kaip jis drįsta 
atidengti Hitlerio govėdų 
siautimą Lietuvoje! Kas čia, 
jei ne naciška propaganda!

“Nuliūdę aplankom jų 
kapus...”

Pro-naciška propaganda 
galima varyti ir kitokiais

Anglų traukinys, pilnas tankų, gabena juos Į “kai kurią karinę vietą.”

būdais. Štai fašistų “Vieny
bėje” (iš spal. 24 d.) iš
spausdintas “laiškas iš Lie
tuvos”, parašytas aiškaus 
hitlerininko ar hitlerininkės 
(parašas: “Justė”). Koks 
šlykštus, koks kvailas, koks 
pilnas propagandos už Hit
lerį. Vietos stoka neleidžia 
jį plačiau pakomentuoti.

“Justė” rašo, kad “bran
gūs vokiečiai išvadavo mus 
iš baisios vergijos...” O 
kadangi jie toki “brangūs” 
tai toliau:

“Yra gražiai papuoštų 
vokiečių kariškių žuvusių 
kapai.

“Yra Rietave, yra Tveruo
se apie 50 vokiečių kareivių 
nušautų... Nuliūdę aplan
kom jų kapus...”

Ar neaišku? “Vienybės” 
bendradarbė “Justė” Lietu
voje nuliūdusi lanko “bran
gių vokiečių” kareivių “gra
žiai papuoštus kapus...”

Rusai? Jie toki blogi! 
Kas jų paiso! “Justė” rašo:

“O tų vargšų rusų kapų 
pilna Lietuva. Jų kapų nie
kas nejieško, jų tūkstančiai 
yra. Kur atrodo negyvą, 
ten ir palaidojo, dešimtimis 
į vieną duobę suvertė. Ne
pažino jie pasaulyje geros 
dienos. Jie vargšai kariavo 
vadų verčiami. Jie visada 
buvo nuplyšę ir išalkę ir 
kaip gyvulėliai be geresnio 
žodžio, be mokslo, be švie
sos. Tą patys aiškiai ma
tėm.”

Kas gi čia, jei ne naciška 
propaganda!

Fašistų “Vienybė” nori 
mums įkalbėti, kad Lietu
vos žmonės puošia vokiečių 
nacių, banditų kapus ir juos 
lanko, ant jų verkia, nes jie 
“brangūs vokiečiai”!... Ru
sai—“visada buvo nuply- 

'šę ir išalkę, kaip gyvulėliai 
be geresnio žodžio...”

Skaitytojas gali atsimin
ti, kad prieš šį karą, kai 
raudonarmiečiai atėjo į 
Lietuvą, tai toji pati “Vie
nybė” ir kiti pro-naciški lie
tuviški laikraščiai rašė, kad 
rusai viską išplėšė iš lietu
vių ir patys suėdė. O dabar 
jau skelbiama, kad jie “vi
sada buvo nuplyšę ir išal
kę.”

“Juste” per “Vienybės” 
špaltas bando mums įkalbė
ti, kad rusai “kariavo vadų 
verčiami”, o vokiečiai, ma
tyt, pasišokėdami vyko ka
riauti ir žūti Lietuvos plo
tuose !

“Justė” užbaigia taip: “Ir 
Anė, Adis ir mano vyras, 
visi norime, kad tu galėtu
mei parvažiuoti.”

Lietuvoje dabar taip ge
rai, pagal tą fašistę ar fa
šistą, kad, va, “tu, sesute”, 
imk ir važiuok vokiečiu 
okupuoton Lietuvon.

Visas “laiškas” — atvira 
nacių propaganda. Viskas 
— išgarbinimas Hitlerio, to 
pasaulio žmonijos nepriete- 
liaus, bandito!

Ir jei mes paimsime kitus 
tos rūšies laikraščius, rasi
me tą patį. Tik, aišku, kiek
vienas naudoja skirtingas 
priemones, skirtingus bū
dus!

R. Mizara.

NUSKANDINTA 5 FRAN
CIJOS LAIVAI

London. — Nuo birželio

Lenkijos ir, suprantama, Lietuvos žmo
nes. Jeigu mes mažiau dar žinių gauna
me apie fašistų budelišką terorą Lietu
voj, tai tik todėl, kad dvidešimto šimt
mečio barbarų kruvinus žygius ne vien 
jie patys slepia, bet jiems gelbėja slėpti 
Lietuvoj liaudies^ neprieteliai ir Ameri
koj lietuviai hitlerininkai. .

Jau penktas mėnesis, kaip Lietuvą pa
vergė Vokietijos fašistai, bet “Naujie

nos”, “Drąugas”, “Keleivis” ir kita hit
leriška spauda vis dar melus spausdina 
prieš tarybinę Lietuvą, prieš Sovietų Są
jungą ir tuo pat kartu talpina hitlerio 
propagandos straipsnius ir žinias gar
binančias Hitlerio barbarizmą. Bet ne
paslėpti jiems tiesos! Jų . melai Petro 
Cvirkos, Justo Paleckio ir kitų veikėjų 
vardais jau numaskuoti. Bus iškelta ir 
Lietuvos liaudies vargai ir kovos prieš 
fašistus.

mėn. iki šiol anglai nu
skandino penkis “nepriklau
somos” Vichy Francijos lai
vus .Viduržemio Jūroj. Jie 
gabenę iš šiaur. Afrikos 
reikmenis naciams ir Itali
jai.

Roma. — Fašistų valdžia 
trigubai pakėlė taksus už 
umJTTžinimą titulų kuni
gaikščio, grafo, markizo ir 
šiaip bajoro.
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VLADIMIR L. KOMAROV, Presi
dent of the Academy of Science of 
tlie U.S.S.R., and an internationally 
known botanist:

B
rothers in the common 
cause, scientists of the world, 

builders of culture a^d progress, this 
is a momentous, decisive hour for 
mankind. Sinister hordes of modern 
vandals are holding out a mortal Į 
threat to world civilization.

Hitler hates science, which is 
pledged to progress and prosperity. 
In downtrodden, disgraced Germany 
science has been replaced by cynical 
lies and the propagation of race 
murder. The bloodthirsty assasin 
Hitler wants to cast into the steam
ing cauldron of Nazi reaction such 
unfading cultural values as the heri
tage of the geniuses of French 
science—Descartes, Pascal, Laplace 
— the culture which Holland gave to 
the world— Spinoza and Huygens— 
the scientific contributions of the 
Slavs and the peoples of western 
Europe, who take pride in the names 
of Copernicus and other great men.

Hitler wants to erase culture and 
science from the face of the earth. 
He wants to see the degenerate rem
nants of enslaved humanity wander
ing through smoking and blood- 
drenched ruins.

But that will never be. The migh
ty democracies of modern times, to
gether with all freedom-loving 
peoples of the world, are mobilizing 
their forces against the enemy of 
mankind. The arsenal of the anti
Nazi coalition contains unlimited re
sources of scientific creation.

In Germany science, tortured and 
crucified, takes vengeance on its 
hangmen in the degeneration and

Camera Angles
jei ne naciška•/

Vienybė” nori 
ti kad Lietu- V * J
)uošia vokiečių 
ų kapus ir juos 
verkia, nes jie 

dėčiai”:... Ru- 
buvo nuply- 

kaip gyvulėliai 
žodžio?. .”
; gali atsimin

si karą, kai 
čiai atėjo į 
toji pati “Vie- 
pro-naciški lie- 
iščiai rašė, kad 
šplėšč iš lietu- 
suėdė. 0 dabar 
a, kad jie “vi- 
itiplyšę ir išal-

’ by Edward Varus.

I
T VERY OFTEN happens that 
our camera is unable to take in 

all of the scene we want. In deal
ing with such a problem the first 
thing we must determine is this: 
can a certain part of the scene 
carry over the impression we re
ceived by the entire scene itself?

Sometimes we are able to carry 
over the beauty of a view by 
photographing a small section of 
it. I once took two pictures of the 
little lake at the Brooklyn Botanic 
Gardens. One included a large part 
of the lake, water lilies, the trees on 
the opposite shore and the grass in 
front of the camera. The other in
cluded the glass in front of the 
camera, a few water lilies, very

paralysis of scientific, technical, 
constructive thought.

In England scientists are devoting 
their forces to the destruction of 
Hitlerism, sworn enemy of liberty 
and reason.

The United States, the country of 
Franklin and Edison, has become 
the industrial base of the world 
anti-Nazi front.

Russian science has endowed the 
world with Lomonosov’s ideas on the 
atom, Lobachevsky’s non-Euclidean 
geometry, Mendeleyev’s periodic law, 
Mechnikov’s doctrine of phagocites, 
the development of Darwinism in 
the work of Kovalevsky and Timi
ryazev, Sechenov’s and Pavlov’s the
ory of reflexes, Karpinsky’s “line,” 
the discoveries of Przevalsky and 
many others.

In modern times, under conditions 
of Soviet democracy, our scientific 
forces have multiplied. Scientists of 
the Soviet Union are taking an act- j 
ive part in furthering the industrial, 
cultural and military progress of 
their country.

Practical activities in the Soviet 
Union have’ served as a starting 
point for such achievements of 
scientific thought as electro-physical 
works, new trends in mathematical 
analysis, discoveries in the sphere of 
low temperatures, aerodynamic dis
coveries, the theory of physio-chemi
cal analysis, geo-chemical and bio
chemical researches, new biological 
theories, and geographical discove
ries in the Arctic.

Today the brutal enemy is striving 
at any cost to reach the vital in
dustrial centers of our country. We 
are fully aware of the serious dan
ger menacing our land. Conscious
ness of the danger serves to multi
ply our strength and will to victory.

Soviet scientists appeal to scien
tists of the world to help the great
est and most noble cause of modern 
times, to unite their forces for the 
utter defeat of Nazi Germany. Time 
is short; decisive days have come. 
Hitler must be smashed, or else 
mankind faces its doom.

Savants and scientists are pro
ductively supporting the antifascist 
front. That is our duty to the past 
and to the future. The heroic past 
of science, the grandeur of the 
shades of Galileo, Descartes, New
ton, of the. Humanists and other 
great men of the Renaissance, sum
toon us to struggle against the new 
bonfires of civilization.

The future of mankind, its pro
gress and great plans, demand the 
annihilation of the Hitlerite clique. 
The reason and conscience of man
kind are staggered by the immen-, 
sity of the danger looming over the 
Soviet Union, by the bloody spec
tacle of Hitlerite atrocities. We must

BROOKLYN, N. Y. — Peter V. 
Cacchione, who last year achieved 
nation-wide fame when he lost the 
election to councilman from Brook
lyn by only 250 votes, will be in
troduced to Lithuanians at a party 
being held for him this Sunday, 
November 2nd, in Laisve Hall.

CANDIDATE FOR 
COUNCIMAN

Peter V. Cacchione

Cacchione, who is very well 
known throughout Brooklyn, is a 
candidate for the City Council 
again this year.

Bacevičius to Play 
At laisve Concert

NEW YORK, N. Y. — Vytautas 
Bacevicius, foremost Lithuanian 
pianist of our time, has signified 
his acceptance of an invitation to 
play at the annual concert of the 
Lithuanian Daily “Laisve” to be 
held November 9th at the Labor 
Lyceum in Brooklyn,. N. Y.

The professoi* has just returned 
from a trip to Flint, Michigan, 
where he appeared with the Flint 
Symphony Orchestra presenting a 
piano concerto by Liszt at the open
ing of their musical season.

little of the lake, and featured, in demand revenge and cut off the 
addition, a frog seated on a lily pad.1 hand of the barbarian, already rais- 
The first picture was disappointing.1 ed over new victims.
It did not carry over the beauty of! Let not the thought of tortured 
the scene. The second picture, al- J people buried alive, of corpses of 
though it took in just a small sec-, children and flames of burning ci- 
tion of the view, was very satisfying ties leave you for a moment. Let us

Wet feet are some of the most 
effective agents Death has in the 
field. Those who neglect to keep 
their feet dry are suicides. — Aber
nethy.

LAISVE
English Section

This Section is published eve
ry Tuesday and Friday within 
the pages of the Lithuanian 
Daily “Laisve” for the benefit 
of its youth and English-read-

since it gave the full 
scene.

beauty of the be ruthless. There is no higher hu
manism than extermination of the 
Nazis. Their doom will be a bright

NEW YORK, N. Y, — This Fri
day the best of Lithuanian talent 
will take part in that evening’s 
program at. the Women’s Arts and 
Industries Exposition at Grand Cent
ral Palace.

Open all this week the Exposi
tion is stressing the importance of 
folks arts and handicrafts in a war- 
torn world when these things are 
needed to help us maintain our 
equilibrium.

Among those who have been in
vited to join with the Latvians and 
Esthonians in performing at the 
Palace are the L.M.S. Aido Chorus 
of Brooklyn and the famed Lithua
nian pianist, Professor Vytautas Ba
cevicius.

Pittsburgh On Way
To Breaking Through

The Esplenders at their last meet
ing discussed plans to break the dam 
of inactivity in the Pittsburgh area.

Many plans were suggested and 
run through so the finale was to 
hold a social for all Pittsburgh L. 
D. S. .members.

Invitations have been written to 
the North Side and Ambridge 
branches BUT we have received no 
replies to date. What’s the matter, 
you supposedly cooperative people?

November 7 is the date set. At 
this gathering a few general plans 
for L.D.S. activity in Pittsburgh will 
be discussed.

We have wind of the fact that a 
very important message, or shall we 
say secret, will be revealed too.

The committee has made a few 
different plans in the way of re
freshments and entertainment for 
those who attend.

November 7 at 8, 3131 West Car- 
son Street: and you’re all welcomed 
or; our words of greeting.

So come Ambridge, North Side, 
and all of you, let’s make a time of 
it! Till we see you soon, we hope, 
we remain, the same. —We Three.

Concert Party to Hear 
Famed Anna Kaskas

NEW YORK, N. Y. — Lithuanians 
from the Metropolitan area are 
planning a theatre party this week 
to Town Hall to hear the celebrated 
Anna Kaskas, Metropolitan Opera 
soloists, who will appear in a song 
prongram this Sunday evening at 
the Hall.

Miss Anna Kaskas is already 
quite well known abong her Lith
uanian-American friends and her 
career has been followed with ab
sorbing interest.

Tickets for the song concert at 
Town Hall are selling at 83c., $1.10, 
$1.65 and $2.20. —A. F.

Now Ripe for Action Against
Hitlerism; Now Or Never!

Fate of U. S. A. Rests in All Possible Aid to The 
Soviet Union Which is Fighting Our Struggle

er “Vienybės” 
o mums įkalbė- 
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vokiečiui, ma

dam i vyko ka- 
i Lietuvos plo-

baigia taip: “Ir 
r mano vyras, 
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loti.”
dabar taip ge

tas i s tę ar fa- 
a, “tu, sesute”, 
duok vokiečių 
ietuvon.
;kas” — atvira 
ganda. Viskas 
įas Hitlerio, to 
mijos nepriete- 
o.
paimsime kitus 
ikraščius, rasi- 
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A pine tree is often very striking., holiday for mankind. And their doom 
A picture of the pine tree by itself is inevitable. On our side is justice, 
(if you could manage to get the the strength of the countless re
whole thing into the picture with-1 sources of the great States, and the 
out. having other things getting in inexhaustible might of free, all-con- 
the way) is not very satisfying. But quering scientific genius.
a picture of just one pine cone) Muster everything for the de
hanging on a stem, or of one set struction of Nazism, for the annihi- 
of pine leaves taken from the most lation of the detested foe!
effective angle possible, usually “ —

ing adult readers.
Deadlines for correspondence 

and articles are Wednesdag for 
Friday’s issue and Friday for 
Tuesday’s issue.

All letters should be sent to: 
Editor, Laisve English Section

427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

As Great Neck Goes:

R. Mizara.

NTA 5 FIUN- 
LAIVAI

- Nuo birželio 
oi anglai nu- 
ikis “nepriklau- 
v Francijos lai
mio Jūroj. Jie 
uaur. Afrikos 
iciams ir Itali-

Fašistų valdžia 
ėlė taksus už 

titulų kuni- 
fo, markizo ir

turns out to be more effective than 
the tree itself.

Sometimes in photographing a per
son it is impossible to get the whole 
body of the subject into the picture. 
The next best thing is to get his 
bust. Take the photo in such a way 
that head, neck, and some of the 
chest are in the picture. This view 
is much better than one in which 
part of the ankles or part of the 
legs are missing. But have the sub-1 
ject’s hand remain placid at his side,1 
for slanted arms can become an 
unwanted feature of attraction. i

If you are in a tight (crowded) 
spot and find there is absolutely 
nothing you can do to get the effec
tive part of the scene, then you still 
have one trick up your sleeve. You 
can use a wide angle lens. Such a 
lens takes in more of the scene 
than the lens of your camera, but 
at the cost of making all objects 
smaller in the final print. The wide 
angle lens has the same effect as 
your taking the picture several 
yards further away from the sub
ject. For instance, if you wanted to 
get a picture of a certain building, 
in front of which stood a lamppost, 
and you wanted to get the scene 
without the lampost, you could stand 
right next to the pole and still get 
the entire building into the picture] 
but without the offensive post. All 
this is accomplished by the wide 
angle lens. It would be like taking 
the picture from across the street, 
getting buildings and offensive lamp
post on the negative, and then, 
somehow erasing the lamppost from 
the view. The lens could eliminate 
the necessity of your taking the 
picture from across the street.

Wide angle lenses, however, are 
expensive, too expensive for manu
facturers to bother making them 
for box 'cameras. And besides the 
price, another disadvantage is the 
possibility of distortion from taking 
the picture too close to the object. 
But if you can figure no other way 
of photographing the scene you 
want, then a wide angle lens will 
probably do the trick.

ON THE BAND CIRCUIT
Kurtz Programs Tschalkowsky Work 
By NBC Symphony on 48th Anni

versary of Its Premiere.

NEW YORK. — Forty-eight years 
to the day that Peter Ilyitch Tschai- 
kowsky gave his great “Pathetique” 
Symphony its premiefe performance 
in St. Petersburg, the NBC Sympho
ny Orchestra, under Efrem Kurtz, 
brilliant Russian-born conductor, will 
feature it on the fourth program of 
the 1941-42 season, Tuesday, Oct. 
28, over the coast-to-coast NBC- 
Blue Network, from 9:30 to 10:30 
p. m., EST.

The program will consist of but 
one other selection, the Overture to 
Glinka’s “Russian and Ludmilla,” 
which will open the broadcast.

In marked contrast to the tragic 
Tschaikowsky symphony which fol
lows, the Glinka overture is joyous 
and exuberant. The opera for which 
the overture was composed is based 
on a fairy tale by the great Russian 
composer Pushkin. The work, in
fused with an intense national ele
ment, is regarded as the foundation 
of distinctively Russian music.

The Pathetique Symphony, writ
ten 50 years after the Glinka opera, 
has been described as “one of the 
most personal and eloquent utter
ances in music ever composed.” Pre
sented for the first time under the 
composer’s baton on Oct. 28, 1893, 
the work was rather coolly received. 
Tschaikowsky did not live to see 
the symphony appreciated, he died a 
week later of cholera. The “Pathe
tique” was first presented in this 
country in New York by Dr. Walter 
Damrosch, musical ^counsel of the 
National Broadcasting Company, on 
March 16, 1894.

SYLVIA PORTER, who supplies 
facts and figures on her Thursday 
morning series for women seeking 
to help the defense program, is said 
to be the only woman financial 
writer in the country. Her column 
appears in the N. Y. Post...

Blues singer Dinah Shore, who 
inaugurates a new song period on 
Sunday, Nov. 2, is carrying about 
the identification wristlet of a young 
army flier, but no romance is in
volve,d. The flier, who made a sud
den visit while the singer was ap
pearing in a special show for the 
boys at Fort Bragg, N. C., asked 
her to hold it for him until he called 
for it. He said he was about to take 
a stiff test to get into a pursuit 
squadron and felt she would bring 
him luck. . DINAH expects to hear 
from him any day now...

The absence of aquatic life in the 
Dead Sea is due more to the pre
sence of large quantities of bromide 
of magnesium than to the great 
saltiness of the sea.

...MAURY LONGFELLOW, mu
sical arranger of the Blue’s popular 
new “Musical Steelmakers” series, 
is a direct descendant of the great 
poet, Henry Wadsworth Longfellow...

Coming!...
The authentic and thrill

ing story of R.A.F. bombing 
raids “TARGET FOR TO
NIGHT” will be published 
next week serially in the 
Laisve English Section by 
special arrangement with 
Warner Bros., the producers 
of the film. Told serially by 
Paul Holt, the tale follows 
the dramatic events that lead 
to and th/rough a bombing 
raid over Germany.

Finally, after a successful but bit
ter fight, I have recuperated from 
the trip to Mass., and am prepared 
to give forth with news, views and 
etcetera—.

Chorus Pirmyn had the pleasure 
of being heard over Laisve’s Radio 
Program on Station WBYN last 
Monday. I dare say all reports were 
favorable. The experience was most 
interesting and, naturally exciting.

The gals and fellows present made 
a delightful evening out of what was 
to be a dull one earlier. Seems that 
after the broadcast they hit the 
road and landed in Liggets Drug 
Store somewhere in the vicinity of 
Times Square. After a round of so
das and sundaes everyone was get
ting so you’d think they had mar
tinis. Really, I wonder what they 
put in the ice cream — ha! ha!

If Connie is anywhere in reading 
distance, I would like to see you. 
I’ve forgotten what you look like. 
How about coming around?

Mr. Lukauskas — heard you 
aren’t feeling well. Head up and 
chin out, we need you at chorus. 
The basses aren’t doing as good as 
expected.

A few members attended the Aido 
Chorus’ operetta “Neturtas Ne Yda” 
and found it exceedingly likeable. I 
All had a nice time.

On hehalf of the chorus I wish 
to take this opportunity to thank 
Ruth Shimis for helping our cho
rus out. Our sopranos are good, but 
with Ruth beside them they’re per
fect.

Ricky’s heart is aflutter again. 
One guess is enough — it could be 
Mass.

Jeanie B. visits Great Neck consi
derably again. By golly it’s nice to 
have you back. ' •

Lookutch excited again — Frappie 
looking millions — Valerie with a 
power that so few possess—Georgie, 
the man, lover, and comedian, wow 
—Vince, our Fred Astaire — Abbie 
will be First Lady some day, If I’ 
have anything to say about it —- 
Just heard that Connie is a member 
of the Dargan Swimming Club, 
great work — Zene being missed. 
School taking up his time — Bob
bie, a reformed gal, also losing 
weight.

Watch our column, dear readsrs. 
Surprises in store.

Bye for a while.
—Just A Hick.

Immediate passage of the lend-lease appropriation with oppo
sition to all efforts to exclude the Soviet Union from aid under 
this appropriation, and immediate complete repeal of the neutra
lity legislation, were unanimously urged by the executive com
mittee, the National Cabinet of the American Youth Congress 
meeting in all-day session last week. This sentiment was further 
expressed in an emergency re-0-------------------------------------—
solution opposing Japan’s ag
gressive moves in the Far East, en
dorsing all government resistance 
to Japanese acts of aggression, desi
gnating specifically any attempts by 
Japan to attack either the Soviet 
Union in the north, or any of the 
areas in the south, such as the East 
Indies, the Phillipines, or Thailand.

The resolutions were adopted af
ter prolonged and serious discussion 
among the delegates, all 
the urgency of the present 
Hitler on Moscow, coupled 
pan’s aggressive activities, 
a direct menace to the security of 
the United States. What the United 
States does in this crisis will be de
cisive for all civilization, the dele
gates agreed, and is “a matter not 
of months, but-bf hours.”

The action of democracies in the 
fight against Hitler has always been 
‘too late and too little,” they stated. 
‘Will we repeat this again?” De
legates from local youth councils 
came in from Detroit, Pittsburgh, 
Boston, Connecticut, New Jersey, 
Philadelphia, Washington, D. C. to 
press with the representatives of 
national organizations with head
quarters in New York City for im
mediate leadership by the national 
movement of the American Youth 
Congress on these issues.

Chairman Jack R. McMichael, Jr. 
was instructed to appear before Con
gressional hearings immediately to 
present support for these measures. 
Mr. McMichael, Joseph Cadden, first 
vice-chairman, and Edward Strong, 
Organizational Secretary, were de
signated to call upon Administration 
authorities to speed up the sending 
of materials to- Britain and the So
viet Union and China, and to urge 
the embargoing of all suplies to Ja
pan. Delegates from the local youth 
councils in all parts of the country 
pledged to start telegram, petition 
and letter campaigns in support of 
these issues, and to send at least 
one carload of youth leaders from 
each city to visit Senators, Congress
men and Administration authorities 
in Washington. Fifty thousand copies 
of the resolutions will be rushed to 
the printer immediately for mass 
distribution to implement the. six 
weeks’ NATIONAL YOUTH CAM
PAIGN FOR AMERICAN SECURI
TY now being carried on by the 
American Youth Congress.

Frances M. Williams, A.Y.C. Ex
ecutive Secretary, who left directly 
after the sessions on the United 
States delegation to the planning 
meeting of the International Confe
rence of Youth in Mexico City, Oct
over 24-26, was instructed to pre
sent these resolutions and senti
ments at the international meeting 
and to secure support for them from 
youth who are coming from Canada 
and the Latin-Ameican republics.

The texts of the resolutions 
passed are:

trality act and the substitution of 
provisions which will assure the full 
delivery xof materials to Great Bri
tain, the Soviet Union and China.

* * *
WHEREAS, Japan’s aggressive 

moves in the Far East are wholly 
immoral and are directed, moreover, 

but

stressing 
drive of 

with Ja- 
as being

as

the 
to-

communicate our point 
our Congressmen, and 
youth campaign of re-

WHEREAS, the outcome of 
battles being fought in Europe 
day are deciding America’s future, 
and

WHEREAS, greatly increased ma
terials of war from the United 
States abe urgently needed by Great 
Britain and the Soviet Union in or
der to assure the defeat of Hitler, 

THEREFORE BE IT RESOLVED 
that the American Youth Congress 
favors immediate passage of the 
Lease-Lend appropriation, and op
poses efforts to exclude the Soviet | 
Union from aid under the appropria-I 
tion, and

THAT we 
of view to 
inaugurate a
solutions, letters and telegrams.* * *

WHEREAS, America is gravely 
endangered today by the Nazi drive 
for world domination and our future 
peace and liberty demand the defeat 
of Hitler, and

WHEREAS, the existing neutrali
ty legislation, forbidding the arm
ing or convoying of merchant ships, 
forbidding the delivery of goods to 
belligerent ports, prevents us from 
carrying out our declared policy of 
cooperation with the people fighting 
Hitler, and therefore helps Hitler 
and endangers the United States.

THEREFORE BE IT RESOLVED 
that the American Youth Congress 
favors immediate repeal of the neu-

con-
Con-
way
Con-
was

SAN PEDRO. — “The policy of 
this organization is wholly in 
formity with your speech to 
gress that an AEF is the only 
we are going to beat Hiteler,” 
gressman Vito Marcantonio 
told by CIO fishermen here.

In a wire to the anti-Fascist re
presentative, Secretary George 
Ivankovich expressed concurrence in 
Marcantonio’s plea for immediate 
action against Hitler on behalf of 
the International Fishermen and Al
lied Workers of America, Local 33.

not merely against China 
against America as well, And

WHEREAS, Japan’s war moves 
are aligned with Hitler’s scheme for 
world domination and are calculated 
to impede Soviet Russia and Eng-

1 land in their heroic resistance to 
. Hitler's legions, and
J WHEREAS, we as a nation are 

committed to all cooperation with 
the brave peoples now opposing 
Hitler’s aims of world enslavement.

THEREFORE BE IT RESOLVED 
that the 
endorses 
tance to 
sion, and

THAT we call for the uninterupt- 
ed flow of aid to the Soviet Union 
and China, and,

THAT we demand a complete ces
sation by Japan of all her aggressive 
acts in the Orient, and a complete 
embargo on trade with Japan so 
long as she continues in any degree 
in these acts, and

THAT together with Britain and 
China we resolutely declare our in
tention of opposing any attempt-by 
Japan to attack either in the south 
or against the Soviet Union or to 
impede the flow of aid to China and ’ 
Russia from the United States, and

THAT this resolution be published 
and copies be sent to President Roo
sevelt and Secretary of State Hull.

American Youth Congress 
our Government's resis- 

Japanesc acts of aggres-

I

Times 
appear 

feature 
is writ-
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this issue is the last of 
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Louis Weintraub

Spitalny and 
are perfor- 
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the Globe
an actual bombing 
Germany by R.A.F. 
new A.M. daily to 
November 1st will

Another fifth columnist, huh?

is

COVERING TIMES SQUARE 
AND BROADWAY

newsstands, 
the upcoming 
weekly!!!

TIMES SQUARE, N. Y. — “The 
Andrews Sisters” are again at it in 
person at New York's Paramount 
Theatre ... While Phil 
his all girl orchestra 
ming at the Strand. . 
Tonight” showing at 
Theatre, shows 
over Freihausen, 
Bombers ... The 
hit Windy City,

BROADWAY, New York. — “Ban
jo Eyes,” Eddie Cantor’s show will 
open with a bang at the Hollywood 
Theatre, December 5th ... Maria 
Kramer, owner of the Lincoln and 
Edison Hotels in town, will con
tinue presenting name bands in the 
recently acquired Roosevelt Hotel, 
Washington, D. C. ... Blue Barron 
will be the first bandleader... A. 
J. Cronin, the author, will leave for 
Hollywood next week, so that he 
will be present when the filming of 
his best seller “The Keys of the
Kingdom” begins ... Dan Gillmor’s j pay, $10,000 to the person who sub- 
“Scoop” formerly “Friday” is on the mits a suitable name for the paper.

I How about it you LDS and Chorus 
members ???...

Somewhere on the Battlefront. — 
Many noted stars of the stage, radio 
and screen came from Hollywood 
to perform at the Russian War 
Relief benefit 
Square Garden, 
Ethel Merman returns to 
in "Panama Hattie” after 
illness . . .

Mayor La Guardia’s return to City 
Hall after November 4th, is, pre
dicted 3 to 1 by bookmakers around 
town. .. Ralph Ingersol, the pub
lisher begins his series of stories 
on Russia with an exclusive inter
view with Josef Stalin in the news
paper PM shortly! ...

Ex-Congressman Jerry J. O’Con
nell is on a speaking tour on the 
West Coast bitterly denoucing Sena
tor Burton K. Wheeler’s tactics. His 
speaking engagement is sponsored 
by the I.W.C. and A.P.M.... Paul 
P. Rao’ scandidacy for Supreme 
Court Justice is opposed by the New 
York County Lawyers Association 
for pro-facist activities and “not 
conforming to the best standards of 
professional conduct” as an attor
ney. He is a relative of Generoso 
Pope, the Italian publisher..

FOR DRY FEET
A good way to cross a stre,am 

on a bridge. Army engineers built 
this footbridge across the Wateree 
River at Camden, S. C.

This column “Covering 
Square and Broadway” will 
every Tuesday as a regular 
of Laisve English Section. It
ten by Louis Weintraub, newspaper
man and publicist especially for the 
readers of this newspaper. News, 
gossip and views heard around town 
will be presented in a human inte

rest style.
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Ketvirtas puslapis LAISVE Antradienis, Spalių 28, 1941'
Antradienis, Spali

Vienaaukštė Amerika Lowell, Mass
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41---- 36

(Tąsa)
Ir jei į pirma mažą miestą keleivis į- 

važiuoja su jaudinančio laukimo jausmu, 
tai antrame mieste šis jausmas žymiai 
atvėsta, trečiame virsta nusistebėjimu, 
ketvirtame — ironiška šypsena, o penk
tame, septynioliktame, aštuoniasdešimt 
šeštame ir šimtas penkiasdešimtame pa
virsta abejingumu, tarytum priešais au
tomobilį lekia ne nauji, nepažįstami neži
nomos šalies miestai, o papratos geležin
kelių stotys, būtinai su varpu, virduliu 
ir dežūmojančiu valdininku su raudona 
kepure.

Per miestą eina svarbiausia gatvė. Va
dinasi ji būtinai arba Main street (kas 
ir reiškia Svarbiausioji gatvė), arba 
State street (štato gatvė), arba Broad
way.

Kiekvienas mažas miestas nori būti 
panašus į Nevv-Yorką. Yra New-Yorkų 
su dviem tūkstančiais gyventojų, yra su 
tūkstančiu aštuoniais šimtais. Mums pa
sitaikė vienas New-Yorkiūkštis net su 
devyniais šimtais gyventojų. Ir tai buvo 
tikras miestas. Jo gyventojai, užrietę į 
padangę nosis, vaikščiojo po savo Broad
way. Dar nežinia, kurį Broadway jie lai
kė tikruoju, savąjį ar New-Yorko.

Svarbiausios gatvės namų architektū
ra akiai negali teikti meniško pasitenki
nimo. Tai plytos, pačios atvirosios ply
tos, sukrautos į dviejų aukštų kubus. Čia 
žmonės uždirbinėja pinigus, ir nereikia 
jokių atitrauktų pagražinimų.

Ši žemutinė miesto dalis vadinasi
“Business center” — biznio centras. Čia
yra prekybos įstaigos, įvairiems reika
lams kontoros, kino. Šaligatviai tušti. 
Užtat gatvių grindiniai pilni automobilių. 
Pakraščiuose jie užėmę visas laisvas vie
tas. Jiems draudžiama sustoti tik prie 
ugniagesių kranų ir privažiavimų, ką 
liudija užrašas: “No parking!” — “Ne 
sustoti!”.

Tat kai kada virsta varginančiu darbu 
— surasti mašinai pastatyti vietą, kaip 
Amerikos rusai sako, — “surasti parką”. 
Vieną vakarą mes atsidūrėme San-Diego, 
mieste ant Ramiojo vandenyno kranto. 
Norėdami papietauti, mes turėjome kur 
nors pastatyti mašiną. Ir mes visą va
landą važinėjome po miestą, degdami no
ru “rasti parką”. Miestas buvo taip ku
pinas mašinų, jog neatsirado vietos dar 
vienai, iš viso tik vienai mašinai.

Mažam Amerikos miestui charakterį 
teikia ne pastatai, bet automobiliai ir vi
sa su jais susiję: benzino stulpai, remon
to stotys, Fordo arba “General-Motors” 
magazinai. Šie bruožai savaimingi vi
siems Amerikos miestams. Galima nu
važiuoti tūkstantį mylių, du tūkstančius, 
tris — pasikeis gamta, klimatas, teks lai
krodį pasukti pirmyn, bet miestelis, ku
riame jūs sustosite nakvynės, bus lygiai 
toks pat, kokį jūs matėte prieš dvi sa
vaites. Jame taip jau nebus praeivių, tiek 
pat, jei nedaugiau, pakraščiuose automo
bilių, vaistinių ir garažų iškabos liepsnos 
tuo pat neonu arba argonu. Svarbiausio
ji gatvė po senovei vadinsis Broadway, 
Main street arba State street. Nebent 
namai būtų pastatyti iš kitos medžiagos.

Residential part, gyvenamoji miesto da-

lis, jau visiškai ištuštėjusi. Tylą suardo 
tik prabėgančių automobilių padangų 
šlamesys. Vyrai dirba savo Business 
center, namų šeimininkės rūpinasi namų 
ruoša. Vieno ar dviejų aukštų namukuo
se šnypščia dulkių siurbliai, perstatinėja
mi baldai, šluostomi auksiniai portretų 
rėmai. Darbo daug, namelyje šeši ar sep
tyni kambariai. Pakanka pabuvoti viena
me, kad žinotum, kokie baldai yra mili
jonuose kitų namelių, žinotum net kaip 
jie sustatyti. Kambarių paskirstymas, 
baldų sustatymas — čia visur įstabiai 
panašus.

Namukai su kiemais, kur būtinai yra 
lengvas, be užrakto lentų garažas, nie
kuomet neatskirti vienas nuo kito tvoro
mis. Nuo durų cemento juostelė veda į 
šaligatvį. Ant keturkampių gazonų guli 
storas prikritusių lapų sluoksnis. Švarūs 
namukai žėri rudens saulės šviesoje.

Kartais ta Residential-part dalis, ku
rioje gyvena turtingieji žmonės, daro 
pritrenkiamą įspūdį. Čia tokia turto idi
lija, jog rodosi — tat gali būti tik pasa
koje. Juodos auklės baltais žiurstais ir 
nuometais vedžioja čia mažus džentel
menus. Rudaplaukės, mėlynomis akimis 
mergaitės ritinėja lengvus geltonus lan
kus. Prie turtingų namų stovi puikieji 
sportiniai automobiliai.

O greta šito aukštesniojo pasaulio vi
sai arti yra rūstus, geležinis ir plytinis 
Business center, visuomet baisokas Ame
rikos biznio centras, kur visi namai pa
našūs į ugniagesių daržines, kur tik ką.
atvaizduotajai idilijai uždirbinėjami pi-
nigai. Tarp šių dviejų dalių toks žiaurus 
skirtumas, jog iš karto nesitiki — ar iš 
tikrųjų jos yra viename mieste. Deja, jos 
visuomet kartu! Kaip tik dėl to toks bai
sus biznio centras, jog visos jo jėgos eina 
sukurti turtingiesiems idiliją. Ir labai 
daug galima suprasti pabuvojus mažame 
mieste. Vis viena kur bepamatysi — Ry
tuose, Vakaruose arba Pietuose. Bus vie
nas ir tas pats.

Mašina lekia keliu, mirga miesteliai: 
Kokie puošnūs pavadinimai! į Sirakūzai, 
Pompėja, Batavija, Varšuva, Kaledonija, 
Vaterloo, Ženeva, Maskva, puiki mažutė 
Maskva, kur vaistinėje duoda pusryčius 
Nr. 2: karštus blynus, užpiltus - klevų 
sunka; kur prie pietų būna saldūs rau- 
gyti agurkai; kur kine rodo banditų gy
venimo filmą, — grynai amerikietiška 
Maskva.

Yra keletas Paryžių, Londonu. Yra 
Šanchajus, Charbinas ir visa dešimt Pe
terburgu. Maskva yra Ogajo štate,, yra 
ir dar dvi Maskvos dviejuose kituose šta
tuose. Vienas Peterburgas turi visą šim
tą tūkstančių gyventojų. Yra Odesų. 
Nieko, jei šalia Odesos ne tik Juodosios 
jūros nėra, bet ir aplamai jokios jūros. 
Ji yra Techaso štate. Kokį odesietį ten 
taip toli nusviedė? Ar rado jis ten sau 
laimės, — šito, aišku, niekas nežino. Yra 
Neapolis ir Florencija. Šalia Neapolio 
vietoje Vezuvijaus rūksta konservų fa
briko kaminas, o Florencijoje, tikriau
siai, visai nėra prasmės kalbėti apie fres
kas ir panašius mažai įdomius ir netei
kiančius tikrų pajamų dalykus.

(Bus daugiau)

CLEVELAND© ŽINIOS
I 2. Užgyrimo rezoliucija Bri- 
i tanijos nusistatymo link Sovie
tų Sąjungos su raginimu atida
ryt karą vakarų fronte.

Ohio Lietuvių Vienybės toris. Apie jų padėtį tai net bai- 
Konferencija i su ir pamislyti.

i
Konferencija įvyko spalių 19 “Naujas orderis” grąžina vi

li., 1941 m., Liet. Darbininkų duramžius Europon, tas vyki
Svetainėje, 920 E. 79th St., 
Cleveland, Ohio.

Dr. J. N. Simans, konferen
cijos sumanytojas, konferenci
ją atidarė 10:30 vai. ryte, daly
vaujant 55 delegatams nuo 16 
organizacijų bei kuopų, repre
zentuojant 1,000 organizuotų 
lietuvių.

Visą eilę delegatų pirminin
kas pakvietė išsireikšti mintis 
ir kalbėjo Nemura, 
Mažeikienė ir Mrs. 
vietinio skyriaus 
Liaudies Komiteto.

Mrs. Cox aiškiai
bartinę padėtį netik Lietuvoj, 
bet visoj Europoj po Hitlerio 
letena “naujo orderio.” Nacių 
brutalis teroras nesuskaitomus’ 
tūkstančius grūda į koncentra
cijos stotis ir varo baudžiavon į 
Vokietijos gilumą vyrus ir mo-

Mažanskas 
Cox 
Amerikos

nama visuose užkariautuose 
kraštuose, ypač jis pageidauja 
Jungtinių Valstijų, kur demo
kratija dar stipri, bet ir čia jis 
agentų daugelį turi, kurie dar
buojasi “naujam orderiui.” .

Konferencija vienbalsiai iš
rinko S. K. Mažanską .pirmi- 
ninkaut, vice-pirmininku D. 
Petrauskas, užrašų raštininku 
S. Mažeika, iždininku Dr. J.

Į N. Simans. Rezoliucijų komisi-
nuo;jon išrinkta J. Klimas, J. Pet-

nu rodė da-

Simans.
pietus dovano- 
Gendrėnienė ir 
pietų surinkta

rauskas ir Mrs.
Konferencijai 

jo Mrs. Simans, 
Venslovienė. Po
Sovietų Sąjungos medikalei pa- 
gelbai $30.

Rezoliucijos pagamintos ir 
priimtos sekančiais klausimais'.

1. Earl Browderio paliuosa- 
vimas.

3. Užgyrimui prez. Roosevel- 
to užsienio politikos.

4. Užuojautos rezoliucija So
vietų Sąjungai; Stalinui, pilie
čiams ir darbininkiškai kariuo
menei.

5. Užuojautos rezoliucija Ki
nijos respublikos gynėjams.

v 6. Rezoliucija prieš pro-hitle- 
rinę propagandą ir jos skleidi
mą Jungt. Valstijose.

Visos rezoliucijos užgirtos.
Konferencija išrinko pastovų 

Veikimo Komitetą tęsti vieny
bės darbą, iš sekančių ypatų:

Mrs. Rūbas, farmerių kuopos.
P. Sodeikis, Youngstown.
Geo. Brazas, akronietis.
P. Boškas, Mrs. Mažeika, 

Vendonienė, Mrs. Simans, Kar- 
sokienė, P. Rodgers ir S. K. 
Mažanskas, viso 11.

Buvo diskusųota duoklių 
klausimas, prigulėjimo Vieny
bės Komitete, bet tapo palikta 
komitetui išrišti.

X 
k-

Draugai iš Priemiesčių

Mūsų miestas Lowellis ne 
vienas sau apsistojęs kampe 
tarpe dviejų plaukiančių ir čia 
susiduriančių upių. Miestas įsi
kūrė pačiame kampe, kur su
bėga ir dingsta Concord upė į 
didįjį Merrimacką, kuris sku
biai atbėga tarsi bijodamas 
pasivėluoti iš žiemių New 
Hampshire valstijos; čia pasi
suka į rytus, kerta skersai 
Lowellj ir taip visu smarku
mu neria rytų link pro Law
rence, Haverhill ir ten toliau 
su visa energija ir pasiryži
mu putodamas puolasi į pla
tų ir rūstų prieglobstį didžio
jo okeano, žinoma, tas di
dysis vandenynas ne tik vien 
mūsų smarkuolį Merrimaką, 
bet ir visas kitas upes ir upe
les priglaudžia savo įšėlusiose, 
sūriose ir šaltose bangose.

| Taip, mūsų didysis Lowel
lis ne vienas, čia, kur gilioje 
senovėje buvo daugybe čiagi- 
mių indijonų stovyklų, vėliau 
įsikūrė miestai ir miestukai. 
Veik tos pačios vietos nuka
riavus indi jonus, virto baltųjų 
centrais.

Laikui bėgant, kuomet Lo
wellis išsiplėtė ir išaugo į ge
rokai suvirs šimtatūkstantinį 
gyventojų miestą, tai jis pasi
darė, kaip tas geras patrijo- 
tingas tėvas, su labai plačia 
šeimyna. Didysis Lowellis tu
ri labai daug priemiesčių savo 
plačioj apylinkėj.

Vieni iš tų miestukų yra 
net daug senesni už patį Lo
wellj “tėvą”, bet ten biznis 
nesivystė iv jie taip ir pasili
ko mažais miesteliais. Tuose 
miesteliuose mes turime gerų 
draugų, kurie vieni yra mūsų 
organizacijų nariais, kiti, tik 
taip kuomi nors paremia mū
sų judėjimą.

Mes be reikalo nevarginam 
mūsų tolimesnių kaimynų. 
Tankiai paliekame ramybėje. 
Bet kuomet jau užeina dide
le rugiapjūtė, taip sakant, 
svarbus darbas ir reikalauja 
visų mūsų spėkų apjungimo, , 
tuomet mes atsikreipiame ir j 
į tų priemiesčių gyventojus 
draugus.

Šiuomi nepaprastu laiku 
yra svarbiausiu ir didžiausiu 
darbu, tai
d įkalės pagalbos 
siems kovotojams, 
būtingoje kovoje 
kas ir savo gyvybes aukauja.,
gindami pasaulį nuo pasiutu
sio hitlerizmo. Taigi, draugai 
ir draugės, jūsų finansinė pa
rama nors medikalei pagalbai 
dėl Raudonosios Armijos gali 
tūkstančius ir tūkstančius su
žeistųjų išgelbėti nuo baisių 
kančių ir žiaurių mirčių.

Taigi, brangūs draugai, mū
sų kaimynai, pasistengkit'e, 
kaip galite greičiau, paaukoti 
šiam svarbiam tikslui, kiek 
jūs manote yra verta aukoti. 
Draugė Nelie Augliutč nera
ginta paklojo dolerinę. Kaip 
smagu yra matyti, kad ši jau
nuolė turi tokį gilų susiprati
mą ir rūpestingai prisidėjo 
į pagalbą kovotojam. Tą patį 
padarė ir draugai Gicevičiai,' 
tą patį padarė draugas Drau- 
čunas. Tai vis priemiesčių 
žmonės. Kas sekantis?

J. M. Karsonas.

teikimas nors me- 
raudonie- 
kurie žūt- 

visas spė-

Stoughton, Mass
Spalių 4 dieną buvo sureng

ta šauni parė dėl Juzės ir 
Kleopo Česnulevičių paminė
jimui 25 metų ženybinio gy
venimo. Draugai pasitarė ir 
parinko aukų dėl Sovietų .Są
jungos medikalės pagalbos. 
Aukavusių vardai telpa že
miau. B. Mockus aukavo savo 
visos dienos darbą, būtent 
$8.13. Karolis Valentukevičius 
—$5, J. Petrukaitis—$5, K. 
čespulevičius $2. Po $1 auka
vo: Juzė česnulevičienė, V. 
Grigas, J. Antulevičius, H.

Konferenciją uždarė 5 vai. 
vakare pirmininkas K. Mažans
kas.

Rep. D. Petrauskas.

Vaizdas iš sovietinių karinėms medžiagoms gaminti 
įruošimų Uralu kalnuose, Čeliabinske.

operaciją, ir po tam jautėsi ge
rai, po savaitės laiko sugrįžo 
namo. Bet kaipo jauna mergaitė 
(ji dar eina tik 14-tus metus), 
neapsisaugojo ir pagavo šaltį, 
na, ir uždegimą plaučių. Dabar 
vargšė kovoja su mirčia.

Jei pavyks atsilaikyt, tai aš 
turėsiu liuosesnio laiko, ir dirb
siu dėl “Laisvės”, kad atsiekus 
savo tikslą.

Draugiškai, P. Šlekaitis, 
Scranton, Pa.

“Laisvės” Redakcija ir Admi
nistracija reiškia giliausią už
uojautą draugui Šlekaičiui ir 
vėlina jo dukrelei Alenukei 
greito ir pilno pasveikimo.

SOVIETU
(T

ir sužeistu, 250 t;
Pagal dar nepii 

žemyn 26 vokiečių

Svetman, P. Rafalka, V. Stul- 
gaitis, J. Vasilevičius, J. Gry
bas, ir F. J. Repšys. Po 50c. 
P. Walant, J. Kžtziulis, 
Wallen, F. Kvedaras. Po 
centus: 
Valma, 
manas, 
gas,’ S.

Užuojauta Draugui

25
J. Valančauskas, J.
M. Chatauski, V. Kil- 
Ch. Akučka, P. Gri-i 
S vi d er is, A.

Smulkių surinkta
surinkta

Mateus.
80c., viso

Aukas
$34.83c.
perdavėm 

Komitetui.
Lietuvių Komitetas

Bostono

Draugas Bukny!
šiais metais aš maniau laimė

ti jei ne pirmą, tai bent vieną 
iš 10-ties kontesto dovanų. Ir tą 
dovaną jau buvau paskyręs, 
kaipo auką Raudonosios Armi
jos Medikalei Pagelbai.

Bet gal tas nepavyks, nes ma
ne sulaikė nuo šio siekio mano 
duktės Alenukčs liga. Ji sirgu
liavo ir gydytojas patarė eit į 
ligoninę. Rugsėjo 30 d. jai darė

SANDELIS VISOKIŲ 

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Maskva, spal. 26 
ve šitokį pranešim

Leitenanto Milk 
duo jam as vienetas 
Leningrado fronte 
iš punkto G ir pag 
lias apkasų patrar

Komandierius G 
batalioną iš 484-tc 
pagrobė 3 kanuole; 
įrengimų.

Mūsų artilerijos 
nu mėtytuvų batei 
pastatytų iš medži 
vokiečių artilerijos.

! Didėja Pavoji 
skvai ir Rosi

Dienraštis "Laisvė'1 
Laukia Jūsų Darbo
Dienraštis “Laisve” laukia naujo skaitytojaus nuo kiekvieno 

seno skaitytojaus. Jums, senas “Laisves” skaitytojau, dienraš
tis “Laisvė” patinka. Jis patiks ir jūsų draugui ir jūsų kaimy
nui. Tik pakalbinkite juos užsisakyti “Laisvę.”

Kontestantų surašė matome eilę gerų “Laisves” patriotų, ku
rie gavo po keletą, po desėtką ir po daugiau naujų skaitytojų 
savo dienraščiui. Po vieną skaitytoją lengvai gali gauti kiek
vienas.

Aišku jog Tamsta norite, kad “Laisve” pasiektų kuo plačiau
sias minias žmonių. Norite, kad teisybės žodis ateitų į kiek
vieno lietuvio namus. Norite, kad apšvietą siektų kuo plačiau
sia. Jūs savo norus galite įvygdyti gaudami “Laisvei” nors vie
ną naują skaitytoją.

Tūkstančiai senų “Laisvės” skaitytojų, jei visi gautų nors po 
vieną naują skaitytoją, tai mūsų dienraštis būtų stiprus finan
siniai ir moraliai. Linksma ir gražu būtų visiem. O tai atsiekti 
yra visai lengva. Gaukime visi nors po vieną naują skaitytoją 
ir tai bus atsiekta.

Keletas žmonių, kad ir labai pasiaukojusių, dirbdami per iš
tisus vakarus ir šventadieniais jokiu būdu negaus tiek naujų 
skaitytojų kiek jų galėtume gauti jei visi “Laisvės” skaitytojai 
išmintingai pažvelgtų į tą didelį reikalą, į tą neapsakomai svar
bų reikalą ir pasirūpintume gauti nors po vieną Jiau ją skaitytoją.

Daugelis miestų dar neįstojo į kontestą gavimui “Laisvei” 
naujų skaitytojų. Tai jau nereikia didesnio apsileidimo. Per 
menesį laiko neprisirengia taip svarbiam darbui! Stokite į va
jų dabar-tuojau ir gaukite vieną iš šių dovanų:

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

Pasirodykite branginančiais apšvietą ir mokančiais ją skleis
ti. “Laisvė” yra vadas amerikonų lietuvių kovoje prieš hitleriz- 
mą. Duokite progą savo vadui pasiekti dar platesnes mases, 
kalbinkite žmones ją užsisakyti ir skaityti. Tuom pat kartu 
gaukite vieną iš aukščiau nurodytų dovanų, atsižymėkite gar
bingumu apšvietus platinime.

“Laisvės” kaina metams $6.00, pusei metų $3.25. Viskam ky
lant pakils ir “Laisvės” kaina, tad naudokitės proga, užsisaky
kite “Laisvę” dabar, kurie dar nesate užsisakę.

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 1-mo 
įsilenkime
kyt fašistus Done 

Vokiečiai didžiom 
ir kanuolių jėgomis 
šė išlaukinę Rostov 
m o liniją, nežiūriu 
Raudonoji Armija 
liai priešinosi. — 1 
prie Dono upės yra : 
miestas su priepl: 
didžiais fabrikais, 
sovietinis pranešima 
do, kad vokiečiai pei 
landas jau gal u:

4 miestą.
Naciai užėmė didž 

lį Perekopo, žemėj 
tarp pietinės Ukra 
Krimo pusiausalio. T 
naikinti visi nacių į 
tistai, kurie mėgin 
leist anapus apsigyr 
nijos.

Atrodo, jog kanuc 
bar yra svarbiausias 
tų gynimosi pabūklą: 

Maskvos srityje i 
armiečiai sunaikino 
kiečių divizijas ir 
trečią.

Kalinine, 95 mylios 
rių vakarus nuo M 
dar tebesiaučia mūši 
vėse.

Sovietiniai tankai 
šino 38 vokiečiu tai 

Į * 107 šarvuotus autom
Leningrado fronte 

atmetė vokiečius toli: 
Gatčinos ir Krasnogv 
ko.

ANGLAI SAKO, PAI 
I . GINTI KAUKAZj

London, spal. 27. - 
glų armijos koman< 
Indijoj, generolas 
per savaitę tarėsi su 
tais Sovietų karininke 
flise, Kaukazijoj, kai] 
lai galėtų padėt Sm 
gint Kaukazo žibalo 
nius, jeigu naciai das 
tų iki tos srities. Gcn 
vellio komandoj yra 
nas armijos.

Kalinine Verda Mi
Dėl Kiekvieno Na
Maskva. — Sovietu 

jas teigia, jog mieste 
nine, 95 mylios į šiauri 
karus nuo Maskvos, 
verda kruviniausius k 
nes:

“Siaučia mūšiai gal 
Statoma gatvėse baril 
ir kliūtys vokiečių tani 
Aikštės išvagotos apk 
Kova eina už kiekvien 
lį sovietinės žemės, už 
vieną gatvę, už kiek 
namą. Kai kurie miešti 
kai jau kelis kartus 

\jo iš vienų rankų į kit 
vėl atgal.



tesi ge- 
sugrįžo 

pergaitė 
metus), 
o šaltį, 

L Dabar

, tai aš 
ir dirb-
atsiekus

1941

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI

Uis, 
n, Pa. 
r Admi
ts ią už- 
ūčiui ir 
-\lenukei 
mo.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
ir sužeistų, 250 tankų ir 100 kanuolių.

Pagal dar nepilnus pranešimus, vakar buvo nušauta 
žemyn 26 vokiečių orlaiviai. Mes netekome 17 lėktuvų.

■ •
Maskva, spal. 26. — Sovietų Žinių Biuras šiandien da

vė šitokį pranešimą:
Leitenanto Milkadzevo ir majoro Michailovo koman

duojamas vienetas sovietinės kariuomenės vienoje dalyje 
Leningrado fronto smarkiomis atakomis išvijo nacius 
iš punkto G ir pagrobė 3 kanuoles, 8 kulkasvaidžius, ke
lias apkasų patrankas ir daugelį šovinių.

Komandierius Gribov sumušė ir nuvijo atgal vokiečių 
batalioną iš 484-to pulko, 254-tos pėstininkų divizijos; 
pagrobė 3 kanuoles, 7 kulkasvaidžius ir dikčiai karinių 
įrengimų.

Mūsų artilerijos ugnim tapo supleškinta 10 priešo mi- 
nų mėtytuvų baterijų, 15 kulkasvaidžių lizdų, 10 fortų 
pastatytų iš medžių ir žemių ir viena grupė sunkiosios 
vokiečių artilerijos.

MV 
pLIŲ 
lai, pelu- 
jai, apvy- 
is, Valeri
jų po 70c 
svarai už

i sutaisytų 
ais ir lie
ti jos nau-

Didėja Pavojus Ma
skvai ir Rostovui

;.....  85c
...... 60c
......  60c
......  60c
......  60c
k. $1.50.
sokias žo-
s pranašy-

atmena
nukėlimais

angliškos

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
įsilenkime
kyt fašistus Doneco upės 

Vokiečiai didžiomis tankų 
ir kanuolių jėgomis pramu
šė išlaukinę Rostovo gyni
mo liniją, nežiūrint, kad 
Raudonoji Armija atkak
liai priešinosi. —# Rostovas 
prie Dono upės yra stambus 
miestas su prieplauka ir 
didžiais fabrikais. Vienas 
sovietinis pranešimas nuro
do, kad vokiečiai per 48 va
landas jau gal užims tą 

‘ miestą.
Naciai užėmė didžiąją da

lį Perekopo, žemės kaklo 
tarp pietinės Ukrainos ir 
Krimo pusiausalio. Tapo su
naikinti visi nacių parašiu- 
tistai, kurie mėgino nusi
leist anapus apsigynimo li
nijos.’

Atrodo, jog kanuoles da
bar yra svarbiausias Sovie
tų gynimosi pabūklas.

Maskvos srityje raudon
armiečiai sunaikino dvi vo
kiečių divizijas ir sukirto 
trečią.

Kalinine, 95 mylios į šiau
rių vakarus nuo Maskvos, 
dar tebesiaučia mūšiai gat
vėse.

Sovietiniai tankai sukriu- 
šino 38 vokiečių tankus ir 
107 šarvuotus automobilius.

Leningrado fronte rusai 
atmetė vokiečius toliau nuo 
Gatčinos ir Krasnogvardeis- 
ko.

ANGLAI SAKO, PADĖTU 
GINTI KAUKAZĄ

M

i I Ri
I 
4

J

London, spal. 27. — An
glų armijos komandierius 
Indijoj, generolas Wavell 
per savaitę tarėsi su aukš
tais Sovietų karininkais Ti- 
flise, Kaukazijoj, kaip ang
lai galėtų padėt Sovietam 
gint Kaukazo žibalo šalti
nius, jeigu naciai dasivary- 
tų iki tos srities. Gen. Wa- 
vellio komandoj yra milio- 
nas armijos.

Kalinine Verda Mūšiai 
Dėl Kiekvieno Namo
Maskva. — Sovietų radi

jas teigia, jog mieste Kali
nine, 95 mylios į šiaurių va
karus nuo Maskvos, tebe
verda kruviniausios kauty
nės:

“Siaučia mūšiai gatvėse. 
Statoma gatvėse barikados 
ir kliūtys vokiečių tankams. 
Aikštės išvagotos apkasais. 
Kova eina už kiekvieną co
lį sovietinės žemės, už kiek
vieną gatvę, Už kiekvieną 
namą. Kai kurie miesto blo
kai jau kelis kartus perė- 

v \ jo iš vienų rankų į kitas ir 
vėl atgal.

Londono Darbiečiai
Ragina Būtinai Siųst

Armiją prieš Nacius 
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

žolinei ją, kad Anglijos val
džia turi pilnai išpildyti už
tikrinimus duotus Sovietam 
ir remt juos visais galimais 
būdais kare prieš Vokietiją.

Susirinkę žmonės vijo ša
lin tuos valdiškus politikus, 
kurie bandė įkalbėt, būk 
Anglija dar neprisirengus 
atidaryt naują frontą prieš 
nacius.

Mitingas taipgi priėmė 
rezoliuciją reikalaujančią, 
kad valdžia panaikintų sa
vo uždraudimą, kuriuom ji 
uždarė anglų komunistų 
dienraštį Daily Workerį.

VOKIEČIAI PRANEŠA, 
KAD JIE VISUR LAIMĮ 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vietinius tankus ir sudaužę 
10 kanuolių. šeštadienį na
ciai sakosi nušovę žemyn 
54 sovietinius orlaivius ir 
sunaikinę apie tuziną trau
kinių užnugarėje Raudono
sios Armijos.

Sovietų kariuomenė ka- 
nuolėmis ir kitais pabūklais 
atkakliai kontr-atakuoja vo
kiečius, bet jie, girdi, atmu
ša visas kontr-atakas. Visur 
fronto linija keičiasi, apart 
Leningrado srities, kur ji
nai apsistojus vietoje.

Tik vienoje Leningrado 
fronto dalyje naciai iki šiol 
atkasė 5,000 užtaisytų jiem 
minu, v

SUBMARINAI NUSKANDINĘ 
KETURIS ANGLU LAIVUS
Berlin. — Vokiečiai sako, 

kad jų submarinai Atlanto 
Vandenyne nuskandinę dar 
keturis prekinius anglų lai
vus, viso 32,000 tonų įtal
pos.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Lietuvos liaudis kovos ir prieš 
tuos Kvislingus—dar gal grie
žčiau, negu prieš pačius vo
kiškus nacius.

Hitleris šaudo Lietuvos žmo
nes. Hitleris gabena tūkstan
čiais lietuvius gilumon Vokie
tijos karo darbams dirbti. Gi 
Ancevičius rašė, būk Lietuvos 
žmonės sveikino atvykusias 
Hitlerio go vedas. O Amerikos 
lietuviškoji pro-naciška spau
da tatai išspausdino savo špal- 
tose!

žinių apie sušaudymus Lie
tuvoje ateis tiek ir tiek, nors 
ir pavėluotai. Turime žinoti, 
kad šis karas bus ilgas; bus 
baisus karas, o su jo ilgumu 
sunkės ir Lietuvos liaudies 
buitis.

PRANEŠIMAI .
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Pažangių Lietuvių Tarybos, Wor- 

cesterio Skyriaus susirinkimas Įvyks 
spalių 28 d., 8 v. v. 29 Endicott St. 
Visi nariai ir> delegatai dalyvaukite.
J. M. L., Sekr. (253-254)

LOZOVSKIS TEIGIA, KAD 
SOVIETU JĖGOS AUGA, 

0 NACIŲ SILPNĖJA
Kuibyšev. — Sovietų už

sienių reikalų vice-komisa- 
ras Lozovskis užreiškė, jog 
dabartinė vokiečių ofensy- 
va prieš Maskvą “yra viena 
iš paskutinių didžiųjų Hit
lerio ofensyvų, jeigu dar ir 
ne paskutinė. Hitleris ne
pasieks greitos pergalės ry
tiniame fronte,” sakė Lo
zovskis: s.

“Mes žinome, kad mūsų 
jėgos vis auga, kuomet vo
kiečių jėgos silpnėja.

“Tik žmonės, kurie nema
to toliau savo nosies, tik to
kie tegali nusimint” arba 
abejot apie galutiną Sovietų 
laimėjimą, pareiškė Lozovs
kis.

Ankara. — Darbininkai 
Rumunijoj taip sabotažuo- 

(ja fašistus, jog tūluose ka- 
t rimuose Rumunijos fabri
kuose faktinai sustabdytas 
gaminimas ginklų ir amuni
cijos.

Memphis, spal. 27. — Ne
paprastai smarkūs viesulai 
užmušė 16 žmonių Arkan
sas valstijoj ir sužeidė 20.

K. Petrikiene
Kalbės De

troite Spal. 28

K. PETRIKIENĖ
K. Petrikienė, žymioji lietu

vių prakalbininkė ir veikėja, 
buvusi pirmojo ‘^Moterų Balso” 
redaktorė, taipgi redaktorė ką 
tik iš spaudos išėjusio jubilėji- 
nio “Moterų Balso,” sakys pra
kalbą Detroite spalių 28-tą, an
tradienį, Draugijų svetainėj, 
4097 Porter St. Pradžia 7:30 
v. v. Visi kviečiami atsilankyti.

Greta prakalbų bus dainų- 
muzikos programa. Rengia Mot. 
Pažangos Kliubas.

* * *
Spalių 29-tą K. Petrikienė 

kalbės Chicago j, tenykščių mo
terų rengiamame jubilėjiniame 
parengime didžiojoj Lietuvių 
Auditorijoj ant Halsted St. N. 
s------------------------------------- 0

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

530 Summer Avė.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

B-------------------- ■-----------------------a

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ...................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................ 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ............................   $3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c 
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi . 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M. Žukaltls,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

HITLERIEČIAI ŠAUDYSIĄ 
DAR 100 FRANCOZŲ

Paryžius, spal. 27. — Na
ciai jau sušaudė 100 nekal
tų francūzų civilių imtinių 
už tai, jog kas kitas nušovė 
du vokiečių oficierius. Jei
gu tuoj nebus suimti kalti
ninkai, tai naciai žudys dar 
100 nekaltųjų.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas atsišaukė į vi
są šalį minėt pirmadienį 
(spal. 27 d.) kaipo Ameri
kos laivyno dieną; ragino 
žmones visais būdais remt 
laivyną, kaipo pirmąją A- 
merikos apsigynimo liniją. 
Prezidentas sakė, kad šios 
šalies laivynas priruoštas 
veikti.

Washington. — Bendix, 
N. J., orlaivių korporacija 
tapo priversta priimt pata
rimus valdiškos tarpininkų 
komisijos ir taikytis su 
streikieriais, vadovaujamais 
CIO unijos.

NEWARK, N. J.

Vakarienė, Koncertas ir Šokiai 
RENGIA SIETYNO CHORAS

Sekmadienį, Lapkričio 2 November 
ŠV. JURGIO SALĖJE

180 New York Ave., Newark, N. J.
Svetanė bus adara 4 vai. o vakarienė 6 v. v.

Programo Dalyviai': Sietynas dainuos šešias parinktas 
naujas dainas, o grupe šokikų, įvairiuose kostiumuose, 
šoks ne ant estrados, bet svetainėje, svečiai susėdę 

apie stalus galės regėti.
Šokiams gros G. Kazakevičiaus Orkestrą iš Brooklyno 

Prašomo visų Sietyno Choro simpatikų dalyvauti šiame parengi
me. Atsiveskite savo draugus, nes bus žingeidu.

VAKARIENĖ $1.00

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

11 <• VANDA

,lv£r bell baking cob?-

.3 UNION LABEL

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

>*■

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

demišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

H
i

BOMBARDUOJA KREMLIŲ 
NACIAI NUSKANDINĘ 3 

ANGLIJOS LAIVUS
Berlin. — Nacių koman

da sako, kad jų orlaiviai 
bombomis pataikė į Krem
lių, Sovietų valdžios centrą, 
žymiausią istorinę vietą 
Maskvoje.

UŽMUŠTAS NACIŲ ORLAI
VIŲ GENEROLAS •

London. — Maskvos radi
jas pranešė, kad tame fron
te liko pavojingai sužeistas 
ir mirė vokiečių generolas 
Ottenbacher, orlaivių ko
mandierius.

Berlin, spal. 27. — Vo
kiečiai sako, kad jų genero
las Ottenbacher tik lengvai 
sužeistas Maskvos fronte, o 
ne užmuštas.

Roma. — Mussolinis kal
bėjo, kad italai kariausią, 
kol “jie pilnai laimėsią.”

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Praga, čechija. — Načių 
radijas sakė, kad Anglijos 
orlaiviai nuleidžia parašiu
tais į Čechiją-Moraviją sa- 
botažuotojus prieš nacius.

Šimtai tūkstančių darbi
ninkų ir darbininkių dieną 
ir naktį stato aptvirtinimus 
ir kasa apkasus Maskvai 
ginti.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas marie galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėles. 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 tabletėles nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų supkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

v
THE BAKERS'Varj>o 

keptuvė 
yra 

unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stoller 
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 kainas.

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

VERI-THIN’ DORCAS 
į—15 pink gold
filled coie, GuildHe bock 
.............................. $33.75

VERI-THIN’ FOSTER — 
15 jeweli, pink or yellow 
gold filled coie, GuildHe 
bock.......... .. .$33.75

SEO. M. 1. PAT. OFF. PATENTS PENDING J

I
 ROBERT LIPTON

JEWELER
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.Tarpe Graham ir Manhattan A ves.

Stokite j mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depožitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų orlaiviai bom
bomis nuskandinę tris pre
kinius anglų laivus, 12,000 
tonų iš viso. Jie taipgi sėk
mingai bombardavę anglų 
įrengimus Tobruke, šiauri
nėje Afrikoje.

Laike streiko net po 8,000 
darbininkų pikietavo už- 
streikuotą fabriką.
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60,090 N. Y. Unijisty Reikalavo 
Vakary Fronto Prieš Hitlerį

Didelė Jubilejinė 
Dovana

Kandidatui “Pare” 
Perkeliama

tūkstančių Įzidente

Maspeth, L. I.
SERGA

šiomis dienomis sunkiau ar 
lengviau susirgo S. Milčius, ži-

LANKĖSI “LAISVĖJE” Futbolo Rungtynės
Pereitą penktadienį lankėsi 

“Laisvėje” Antanas Gukas iš 
Chicagos, vilnietis, atvykęs

Pereito sekmadienio futbolo 
rungtynės tapo pralaimėtos 
3:2 Maccabi naudai, dėl Jono

šešios dešimt 
unijisty, susirinkusiu į CIO ir 
AFL unijų bendrai sušauktą 
demonstraciją pereito šešta
dienio popietį, Madison Sq. 
Parke, New Yorke, reikalavo, 
kad visos šalies ekonominės ir 
militariškos jėgos būtų mes
tos karan sutriuškinti Hitlerį 
ir hitlerizmą. Tas unijisty 
sentimentas buvo atkartoti- 
nai pareikštas audringomis 
ovacijomis tą mintį išreiški!-; 
siems kalbėtojams.

Demonstraciją unijos sušau
kė tikslu akstinti šalies gy
ventojų augantį susipratimą, 
kad reikaliriga ko didžiausia 
produkcija; tuojau atšaukti 
neutralumo akta; teikti viso
keriopą reikiamą pagalbą tuo- 
jautiniam atidarymui vakarų 
fronto ir daryti visus kitus rei
kalingus žygius priartinimui 
militariško sumušimo Hitlerio.

Paskii busiu kalbėtojų sąs
tate, atsišaukusių į mases vie
nytis už prezidento Roosevelto 
apsigynimo politiką, buvo 
New Yorko miesto majoras 
La Guardia, vyskupas Francis 
McConnell, CIO vadas Joseph

Roosevelte, vadovau
kite, darbininkai bus pirmose 
eilėse;” “Raudonoji Armija 
kariauja, kad mes galėtum gy
venti—padėkime jai”; Atida
rykite Vakarų- Frontą Dabar!”

Audringai Sveikino 
Majorą

Majoras ypatingai pabrėžė 
reikalingumą kuo didžiausios 
produkcijos, sakydamas:

‘ Moderniškam kare armijos 
remiasi produkcijos mašineri
ja užpakalyje armijos. Darbi
ninkai vyrai ir moterys jokio
mis kitomis aukomis negali 
taip daug padėti armijoms, 
kaip išlaikymu produkcijos ra
tu sukantis be pertraukos.

“Aš atsišaukiu j jus, aš ra
ginu, lai nebūna sulaikomas 
darbas jokiu laiku, nei jokioj 
vietoje mūsų apsigynimo pro
dukcijoj.”

Kad darbininkai tam prita
ria, rodė audringi sveikinimai 
majorui pertraukinėjant jo 
kalbą ir palydint prakalbą už
baigus.

Nedvejojo majoras pasakyti 
ir kam, dėlko, mes turime

Prieš savaitę laiko, šeštadienį 
ryte atsilankė į “Laisvės” raš
tinę retas, bet svarbus svečias 
ir apdovanojo dienraštį “Lais- 
yę” $25.00, 30 metų Jubilėjaus 
proga. Tai buvo Artistas Jonas 
Valentis.

Jis pareiškė savo padėką 
“Laisvei” už gražią kooperaciją 
paties Valenčio 25 m. Jubilė
jaus, jo dramos darbų paminė
jimui. Kartu su padėka suteikė 
taip stambią finansinę dovaną 
dienraščiui. Valenčio 25 metų 
dramos darbų paminėjimas bu
vo pernai rudenį.

Jonas Valentis šį rudenį su- 
mokino veikalą “Neturtas—Ne 
Yda,” kurį Aido Choras persta
tė spalių 12 d. su gražiu pasi
sekimu ir, kiek girdėjome, da
bar Valentis vėl stoja į darbą 
mokyti kitą veikalą, apie kurį 
greit išgirsime.

Rengėjai su kandidatu Peter 
V. Cacchionę susipažinimo “pa
res,” pirmiau skelbtos būsiant 
lapkričio 1-mą, nusprendė “pa- 
rę” nukelti diena toliau, kada 
sužinojo, jog ta pačią diena 
pripuola Dr. . Martin Luther 
Draugijos pramoga.

Visi prašomi įsitėmyti, jog 
su Cacchionc susipažinimo va
karas įvyks ne šeštadienį, bet 

sekmadienį, lapkričio (Nov.) 
2-rą, 6 vai. vakaro, “Laisves” 
salėj. Bus silkių su bulvėmis ir 
kitų tikrai lietuviškų užkandžių I 
vaišės, taipgi alaus. Įžanga ne
mokama.

Suspenduoto iš Miesto Ko
legijos instruktoriaus Daktaro 
Lewis Balamuth, jo advokato 
prašymu, byla atidėta į lap
kričio 12-tą.

Marcijona Buckus Dar 
Vis Ligoninėje

Baleženčio Užeigoj Buvo 
Smagi “Parė”

ir

nomas maspethiečiams ir bro- 
oklyniečiams apavų krautuvių 
savininkas: serga natnieje.

Taipgi serga Petras Buge- 
nis,—pastarasis sunkiai serga.

Susirgo ir Emily Keras— 
duktė J, ir V. Kalvaičių.

Linkime visiems greit 
sveikti.

pa- 
K.

Prezidentas Rooseveltas 
Užgyrė La Guardijos 

Kandidatūrą

Valstijų 
LaGuardi- 
naujo iš- 
ir tą pa- 

terminais.

čionai svečiuosna su grįžtan
čiu namo brooklyniečiu Kava
liūnu, kuris buvo nuvažiavęs 
Chicagon laidotuvėsna šių 
abiejų pusbrolio Jono Gutaus
ko. Sykiu su svečiu lankėsi ir 
Kavaliūnas. Gukas, savo nau
ja mašina, grįžta Chicagon 
kada nors šią savaitę.

Unijos ir Am. Darbo Partija 
Paskleis Milioną Lapelių 

Už La Guardią

Belecko klaidos. Pirmas pus- 
laikis buvo suloštas lygiu są
statu ir rungtynės ėjo labai 
gyvai, bet prieš baigiant rung
tynes J. Beleckas netikėtai 
padarė klaidą ir teisėjas davė 
žydų komandai “laisvą šūvį” 
į mūsų vartus ir tapo pi alaimė- 
tomis. Aikštėj matėsi daug lie
tuvių, įdomaujančių sportu.

Malonu yra matyti, jog jau 
ir lietuviai eina pasižiūrėti 
rungtynių.

GOLA1 : J. Simonavičius 1. 
Fred Ayad 1. F.

Curran, rabinas Stephen Wise, 
AFL vadas George Brown, 
jaunas judžių aktorius Leon 
Janney ir daug kitų unijinio 
ir abelnų liaudies organizacijų 
vadų ir veikėjų.

Kalbėtojai visi, kaip vienas, 
nurodinėjo reikalą greitos ir 
nedvejojančios Jungtinių Val
stijų valdžios veiklos įėjimui į 
šį tarptautinį karą prieš nacių 
karo mašiną—ir tą veiklą pa
daryti kuo sėkmingiausia pare
miant ją stipriausia nacionale 
vienybe. Pradžia tos vienybės 
buvo dramatiškai užakcentuo
ta šioje pačioje demonstracijo
je, kurioj Joseph Curran, CIO, 
vadas, ir John Sullivan, AFIj 
vadas, bendrai pirmininkavo 
demonstracijai.

Toji besicementuojanti liau
dies -vienybė buvo aiškiai ma
toma pasidairius po parką. 
Čia AFL, ten CIO vėliavos; čia 
vienos, ten kitos unijos iška
bos ir žmonės, tačiau visų vie
nodi šūkiai: “Darbininkų mar
guojančios kolumnos sumuš 
Hitlerio penktąją kolumną;” 
“Pone Churchill, pavartokite 
mūsų kanuoles ir orlaivius ati
daryti Vakarų Frontą;” “Pro-

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė virėja. Dar

bas nuolatinis. Reikia dirbti tik 5Vz 
dienas j savaitę. Su mokesčia susi
taikysime. Atsišaukite: W. Skuodis, 
564 Wythe Ave.. Brooklyn, N. Y.
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Prašome iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus ir būti 

šiame koncerte.
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toje pačioje salėje.

kur visada:

j Labor Lyceum | 
I 949 Willoughby Avenue | 

I Brooklyn, N. Y.

daug įdirbti. Jis sakė :
“Mes turime daryti viską, 

kad tos apsigynimo medžia
gos, kurias mes siunčiam ša
lims kariaujančioms prieš 
Hitlerį, nepaskęstų Atlantike.” 
Ir tam, sakė majoras, “mūsų 
liaudies stipri, kaip mūras, 
parama prezidento Roosevelto 
užrubežių politikai yra būti
niausia sąlyga.”

Nauja audra aplodismentų 
palydėjo šį majoro pareiški
mą.

Tarpe kitų iššaukusių aud
ringus užgyrimus kalbėtojų 
buvo Michael Quill, Transpor
tininkų Unijos vadas; Salva
dore Ocampo, Chilės darbi
ninkų vadas, pasveikinęs, de
monstraciją varde to krašto 
darbininkų unijistų.

Demonstracijoj buvo ir mu
zikos, kurią dovanai davė mu
zikantų Unijos Lokalo 802 na
rių benas. Metropolitan operos 
dainininkė Natalie Bodyna ati
darė demonstraciją su nacio- 
naliu himnu.

Vienbalsiai priimta rezo
liucija, kurioje pasisakoma:

“Suprasdami Hitlerio pavo
ju saugumui mūšy šalies, ir 
jos įstaigoms, organizuoti dar
bininkai, kaip visada, užima 
vietą priešakinėse eilėse mūsų 
nacionalio apsigynimo.

“Naciai išžagė tautas Euro
pos ir Azijos, užpulti žmonės 
Maskvos ir Londono, didvyriš
ka Raudonoji Armija, narsūs 
karališko orlaivyno kovotojai 
atsišaukia į mus pagalbos. Mes 
būtume neverti mūs prosenuo- 
lių paliktos mums paskirties, 
išstatytume pavojun mūsų na- 
cionalį saugumą, būtume neiš
tikimi patys sau, savo šei
moms, savo unijoms ir viskam, 
ką mes branginame, jei mes 
neatsilieptume su visa galia 
tautos, esančios mirties pavo
juje.

“Mes atsiliepiame į pašau
kimą mūsų prezidento, Frank
lino Delano Roosevelto, kaipo 
darbininkai ir piliečiai, kurių 
gerovė ir troškimai gaji būt 
atsiekti tik per militarišką su
mušimą Hitlerio.

“Jvykdydami tokio sumuši
mo Hitleris turi būt priverstas 
kariauti dviejuose frontuose. 
Amerika turi padėti atidaryti 
Vakari; Frontą.

“Mes, 60,000 New Yorko 
darbininkų ir piliečių; susirin
kę čion Madison Square Par
ke šeštadienį, spalių 25-tą, 
1941 m., laikome virš paminė
tas tiesas save priparodančio- 
mis ir dėlto pareiškiame:

“1. Mes sveikiname pirmą 
bendrą organizuotų New Yor
ko darbininkų veiklą sumuši
mui Hitlerio, ir šaukiame visą 
darbo unijų judėjimą budavo- 
ti ir plėsti tą vieningumą dar-

M. Buckus, seniai serganti 
keliais atvejais pirmiau buvusi 
ligoninėje, šiuo tarpu vėl būna 
Kings County ligoninėje, H. 
Bildinge, Clarkson Ave., netoli 
Albany Ave., Ward 31. Lan
kymo valandos sekmadieniais ir 
trečiadieniais nuo 2-4 po piet, 
o pirmadieniais ir penktadie
niais nuo 7-8 vakare.

Ligoniai, visada, o ypatingai 
ilgai sergantieji pasiilgsta lan
kytojų. Labai pageidautina, 
kad draugės ir draugai aplan
kytų ligonę.

Praeito šeštadienio vakarą 
Baleženčio užeigoj, ant kam
po Lorimer ir Ten Eyck gat
vių, buvo smagi parė. Mat, ne
seniai Baležentis gavo “lais- 
nius” ant savo vieno vardo 
(pirmiau buvo su Turausku 
pusininkai), tai tąja proga 
Baleženčiai surengė kaip ir 
įkurtuvių baliuką. Svečių pri
sirinko tiek daug, kad net vie
tos stokavo,—pritrūko stalų ir 
kėdžių, vienok dėl to niekam 
nereikėjo ilgai laukt: Bale-

A. | ženčio žentas greitai surasda-

Prezidentas Rooseveltas, žy
miausias Jungtinių 
demokratas, užgyrė 
jos kondidatūrą iš 
rinkimui į majorus 
sakė nedvejotinais

Šiais be galo svarbiais lai
kais nevienas peržengia senų
jų partijų rubežius, kad pa
remti tinkamiausį kandidatą.

New Yorko prokuroras De
wey, republikonas, taipgi pa
reiškė, jog LaGuardia yra di- 
džiausis majoras iš visų, ko
kius New Yorko miestas yra 
bent kada turėjęs ir kad šiais 
kritiškais laikais ypatingai 
yra svarbu jį išrinkti, šimtai 
kitų žymių asmenų pasisako 
už La Guardią.

Brooklyn© smetonininkų 
kliubelis, ant Stagg St., kuris 
turi nuo pusės tuzino iki po
ros tuzinų savo masių laike 
svarbiausių- savo prelekcijų, 
remia tammaniečių išstatytą 
ir aiškių-prohitleristų-bundis- 
tų remiamą O’Dwyer. Smeto
nininkų išstojimas ką nors 
remti reiškia remiamajam po
litinės mirties bučkį kas liečia 
lietuvių piliečių mąsių balsus.

Darbo Unijų Komitetas Iš
rinkimui Darbiečių Kandidatų 
išleido milioną lapelių, kuriuo
se atsišaukia į miesto piliečius 
iš naujo išrinkt majorą La
Guardia, taipgi išrinkti kitus 
darbiečių kandidatus. Lapelių 
platinime veikliai dalyvauja ir 
Darbo Partijos veikėjai, nešio
dami lapelius po namus, mi
tingus, šapas ir visur, kur tik 
sueina-praeina minios žmonių.

Mrs. T. Garrarrfone teisėjo 
pripažinta savininke rasto 10 
karatų deimanto, kurio pamo
tėj as neatsišaukė per 6 mėne
sius.

t

bininkų už sunaikinimą hitle- 
rizmo.

“2. Mes pasižadame koope
ruoti su valdžia ir industrija 
ir daryti viską mūs galioje, 
kaipo darbininkų, atsiekti au
kščiausią produkciją amunici
jos ir medžiagų užtikrinimui 
sumušimo Hitlerio armijų ant 
žemės, ant jūrų ir ore.

“3. Mes reikalaujame at
šaukimo viso Neutralumo Ak
to ir prižadame savo pilniau
sią paramą prezidentui Roose- 
veltui bile kurioje veikloje, 
kokią jis matys reikalinga mū
sų kraštui imtis, kad Hitlerio 
Vokietija būtų sumušta.

“4. Mes šaukiame preziden
tą Rooseveltą ir kongresą duo
ti Anglijai, Sovietų Sąjungai 
ir žmonėms užkariautų šalių 
visokiausią reikalingą pagalbą 
atidaryti Vakarų. Frontą kaipo 
tikriausią garantiją greičiau
sia sumušti Hitlerį ir atsteigti 
laisvę visoms tautoms.”

vo ir atnešdavo stalą ir kė
dės. Svečius Baleženčiai vaiši
no ne tik skaniais*valgiais, bet 
dar ir gėrimų užfundijo kiek
vienam atsilankiusiam. Parė 
užsibaigė be jokių nesmagu
mų, geroj nuotaikoj.

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expelleris, kuris yra stebėtinu linimentu ir 
kurj naudoja tukstanėiai žmonių. Virš 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Expellerio su Inkaru ant 
dėžutės.
PAIN-EXPELLER

' CHARLES’
' UP-TO-DATE

' BARBER SHOP
I K. Degutis, Savininkas
| Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

) BROOKLYN, N. Y.
i GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622 <

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
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

Prof. Bacevičius Skambins 
Miesto Radiofone

Pranešama, kad prof. Vy
tautas Bacevičius pakviestas 
ir pasižadėjęs skambinti pia
nu New Yorko miestavoj ra
dio programoj lapkričio 
tarp 1:05 ir 1:30 po 
Miestava stotis vadinasi 
YC. 8:30 klcs.

Stanley Teatre

1-mą, 
piet. 
WN-

LS/r
ŠILDYMAS 
GELBSTI 

PALENGVINIMUI 
NUO VARGINAN

ČIO MUSKULŲ 
SKAUSMO

*

Seventh Ave. ir 42nd St., 
N. Y., spalių 27-tą pradėta 
rodyti anglų-amerikonų ir So
vietų filmininkų imta Sovietų 
Sąjungoj filmą “Viena Diena 
Sovietų Sąjungoj.” Greta tos 
rodo “Gulbių Ežero Baletą” ir 
vėliausias Sovietų karo žinias.

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

immtausss: b» į
SOCIO-PSYCHOLOGIŠKA PROGRAMA:

Istoriniai svarbus Sovietų 
sociologiškas judis.

“ROAD TO LIFE”
taipgi parinktiniai dalykėliai

Nepaprastas nušvietimas Freudo 
psycho-tyrimų ______

“ETERNAL MASK”
ir naujausi žinių judžiai.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

GERIA Ė!

d Street, Brooklyn, N. Y
Tel. ŲVęrgreen 7-8451

I IR PARDAVĖJAI

OS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite* kainas su kitomis krautuvėmis.

409 ir 417 Gr

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupl&ko
ir Amerikoniško

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai Ir Barsčiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

. pažinti.

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

8i 
i 0
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

g 
s

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

c s

i$
0 K

i
$ s

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

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

$

i
g

laidotuvet

G

nemoka- 
miesto.

gu
□ įjįi 
S?

Stai 
Efesas:

J
F. W. Shalins

(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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




