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Tik stimpantieji gyvuliai 

lietuviams.
Lietuvių tauta beteisė.
Tikra pasiutimo liga. 
Naciams nepatiko, aišku. 
“Draugo” bučkis Hitleriui.
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u
Nacių komisaras išleidęs to

kį patvarkymą Lietuvoje:
“Namie gyvulį galima pjau

ti tik įvykus nelaimės atsiti
kimui, kai gyvulio gyvybės 
negalima išgelbėti ir kai ne
galima, dėl blogo susisiekimo, 
pristatyti jo veterinarijos gy
dytojui.”

Taigi, tiktai dvesiantį savo 
gyvulį lietuvis gali pasipjauti 
ir jo mėsą valgyti.

Be to, komisaro patvarkyta, 
kad lietuvis Lietuvoje negali 
suvalgyti daugiau duonos, 
kaip tik pusę svaro per dieną.

Lietuvoje leidžiamų nacių 
laikraščių “Kauener” ir “Vil- 
naer Zeitung” redaktorius Ka
ki es rašo :

“Tas faktas, kad lietuvių 
tauta yra vokiečių pastango
mis išlaisvinti iš bolševiku ver
gijos, duoda vokiečiams teisę 
vesti Lietuvą į Naująją Euro
pą-”

Taigi, lietuvių tauta jokios 
teisės nebeturi. Ar ji nori eiti 
į tą nacių “Naująją Europą”, 
ar ne, niekas nebealkiausia.

Panašiai naciai elgiasi su 
visomis kitomis okupuotomis 
tautomis.

Dar gal nesate girdėję ve 
kokios naujienos. So. Bostono 
špitolninkų “D a r b i n i nkas” 
(spalių 28 d.) net ant pirmo 
puslapio praneša: “Pasiuti
mo liga—bolševizmo pasėka 
Lietuvoje.” Taip es/i pra
nešta iš Kauno per radiją ir 
taip tiki “Darbininko” štabas.

O e&į taip: Daug šunų pa
siutę ir aprieję daug žmonių. 
Gi kalti bolševikai!

O man gi atrodo, kad tikra 
pasiutimo liga yra susirgę kai 
kurie pronaciškos spaudos're
daktoriai, kai jie tokias hitle
rines niekšytes gaudo ir deda 
į savo laikraščius.

Amerikiečiai Hitlerį vadina 
pasiutėliu. Panašiais 
lietuviški pasekėjai.

yra ir jo

kas nors 
klerikalų
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ROOSEVELTAS PAVEIKĖ 
LEWIS! IR KASYKLAS 

EIT PRIE TAIKOS
Armija Užims Bendix Orlaivių Fabriką, Jei 

Kompanija Nepriims Visų Streikierių
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas pasikvietė į 
Baltąjį Rūmą J. L. Lewisą, 
Jungtinės Mainierių Unijos 
pirmininką, ir Myroną C. 
Taylorį, atstovą angliakasy- 
klų priklausančių plieno 
kompanijoms, ir preziden
tas tiek paveikė juos, kad 
jiedu sutiko tęsti derybas 
dėl unijos pripažinimo 
53-ms tūkstančiams strei
kuojančių mainierių. Prezi
dentas ragino Lewisą šaukt 
streikierius atgal darban ir 
jiem bedirbant tęsti dery
bas su kompanijomis, tar
pininkaujant valdžios 
vam.

Lewis atsakė, kad 
mo klausimą dar
spręst mainierių vadai įvai
riuose tokių kasyklų dis- 
triktuose. Numatoma, jog 
nuo šio penktadienio ir ne 
vėliau antradienio streikie- 
nai vėl pradėsią dirbti.

Prez. Rooseveltas sakė, 
kad jeigu valdiška tarpi
ninkavimo komisija kari-: 
niai svarbiem darbam at
mes reikalavimą pripažint 
uniją, tai tie mainieriai ga
lės vėl streikuoti; bet ir 
kompanijos turės teisę ne- 
oriimt komisijos tarimo, 
kad reikėtų pripažint uniją.

atsto-

grjži- 
turės

DEL CHARKOVO NACIAI 
PRARADO 120,000 KARIŲ 

IR ŠIMTUS TANKŲ
Sovietų Oficialiai Pranešimai

SOVIETAI ATGRIEBĖ
ŠEŠIS MIESTELIUS
MASKVOS FRONTE

kilo, 
įstai- 
Pakš-

Insti-

Man atrodo, kad 
turėtų ištirti, ar tik 
suorganizuoto “L i t h u a nian 
Cultural Institute” nefinansuo
ja Hitlerio propagandos biu
ras.

Pas mane ši mintis 
kai aš perskaičiau tos 
gos bei jos direktoriaus 
to paskelbtą programą.

Lithuanian Cultural
tute esąs pasimojęs išleist an
glų kalba sekamus veikalus:

“Russian intrusion in Oct., 
1939.”

“Situation under the Rus
sian tyranny.”

“The Red War on Religion.”
Aišku, kad tiktai Hitlerio 

propagandos biurui rūpi iš
leidimas tokių veikalų prieš 
Sovietų Sąjungą ir jos žmones.

Nacių spauda labai piktai 
puola prezidentą Rooseveltą 
už pasakytą prakalbą Laivyno 
Dienoje. Mat, Rooseveltas ne
vyniojo į vatą savo išsireiški
mų. i

Ši jo prakalba buvo viena 
iš puikiausių, viena iš aštriau
sių prieš kruvinąjį nacizmą. 
Joje prezidentas dar kartą 
pagyrė Raudonąją Armiją ir 
pažadėjo pilniausią paramą 
Sovietų žmonėms, jų kare 
prieš hitlerinę bestiją.

Pasiskaitykite:
“Yra faktas, kad naciai ka

riauja ne su rusais, bet su bol
ševikais. Tikrieji rusai nieko 
neturi su šiuo karu. Kariau
ja tik bolševikų verčiami. Jie 
pageidauja, kad bolševizmui 
būtų padarytas galas, kad ru
sų tauta ir Rusija būtų išva
duota iš raudonojo teroro.”

Nesunku atspėti, kas taip 
kalba. Visi sakysite: Tai Hit
lerio žodžiai!

Bet apsirinkate: ši citata 
paimta iš Chicagos kunigų 
“Draugo” (spalių 27 d.).

Amerika ir Anglija 
Planuoja Gelžkelius

* Sovietam Aptarnauti
Washington. — Amerikos 

generolas R. L. Maxwell 
greitai išvyks į Vidurinius 
Rytus tartis su anglais ka
rininkais ir žinovais, kurie 
siūlo pravest naujas gele
žinkelių linijas per Iraną- 
Persiją, Iraqą ir iš Indijos 
į Sovietus, ir sujungt tuos 
ereležinkelius su didžiasiais 
Sovietų pramonės centrais 
Uralu kalnų srityje ir į ry
tus nuo jų. Tatai būtų ypač 
reikalinga, tokiame atsitiki
me, jeigu naciai užimtų 
Maskvą arba jeigu Sovie
tam tektų pasitraukt ana
pus Volgos upės.

Pamatinis tikslas naujų 
p 1 a n u o j amų geležinkelių 
yra pagreitiYt pristatymą 
per Iraną Sovietam karo 
reikmenų, siunčiamų iš A- 
merikos ir Anglijos.

ORLAIVIO NELAIMĖJE 
ŽUVO 14 ŽMONIŲ

Morehead, Minn., spal. 30. 
— Nusileisdamas žemyn 
naktį laukuose, keleivinis 
Northwestern linijos orlai
vis atsimušė į krantą gi
laus, skardaus griovio, 
smarkiai eksplodavo ir su
degė. Su juom žuvo 12 ke
leivių, antrininkas lakūnas 
ir orlaivio šeimininkė. Gy
vas išliko tik vienas pirma
sis lakūnas Cl. Bates.

VALDŽIA UŽIMS BEN
DIX FABRIKĄ, JEIGU JIS 
NEPRIIMS VISŲ STREI

KIERIŲ
Washington. — Valdžia 

pasiuntė du karininkus į 
Bendix, N. J., orlaivių kom
panijos fabriką žiūrėt, kad 
samdytojai priimtų atgal 
darban visus streikavusius 
darbininkus. Kompanija iki 
šiol laužė įsakymą valdiškos 
tarpininkavimo komisijos ir 
atmetė veiklesnius streikie- 
rius. Jeigu bosai ir toliau 
taip darys, tai prez. Roose- 
veltas įsakys armijai užimt 
Bendix fabriką ir varyt ten 
pirmyn svarbųjį darbą ša
lies gynimui.

Draftuos Pusę Miliono 
Motery Karinėm Pa

reigom Anglijoj
London; — Anglų valdžia 

rengiasi imt į privalomą 
tarnybą pusę miliono mote
rų kaipo pagalbininkes ar
mijai ir oro laivynui gint 
šalį nuo vokiečių. Į pagal
binę karišką tarnybą bus 
imamos moterys neturin
čios šeimynų ir ne senesnės 
kaip 30 metų.

Žuvo 7 Amerikos Lakūnai
Vaughan, New Mexico. 

— Per pratimus ore nukri
to karinis Amerikos lėktu
vas ir užsimušė 5 lakūnai.

Phoenix, Ariz. — Sudu
žus lėktuvui, žuvo du stu
dentai karinės orlaivinin- 
kystės.

MOŽAISKO SRITYJE NACIAI
ATMESTI 5 MYLIAS

ties Mo- 
fronte, 

k o m an- 
Govoro-

Maskva, spal. 30.— Per 
nuožmius inūšius 
žaisku, Maskvos 
raudonarmiečiai, 
duojami generolo
vo,- atmetė vokiečius 5 my
lias atgal ir stumia juos to- 
liąu visoj Možaisko srity j, 
kaip praneša sovietinis ra
dijas. — Možaiskas stovi už 
60 mylių į vakarus nuo 
Maskvos.
Į PIETUS NUO MASKVOS 

NACIAI PRASIMUŠĖ 
KIEK PIRMYN

Iš pietų pusės naciai tik 
“jardas po jardo” šiek tiek 
pasivarė arčiau - Maskvos., 
Vienoje priemiestinėje Mas
kvos srityje Sovietai užmu
šė’bei sužeidė 1,600 vokie
čiu ir sunaikino dar tris ba
talionus jų pėstininkų, kaip 
teigia . “ Raudonoj i žvaigž
dė.”

/' i
Volokolamsko srity j rau

donarmiečiai sudaužė t 27 
priešo tankus, 18 šarvuotų 
automobilių/ 120 trokų ir 
užmušė bei 
kiečių.

sužeidė 900 vo

Maskva, spal. 30. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa
skleidė sekamą pranešimą per radiją:

Mūsų kariuomenė spal. 29 d. vedė mūšius su priešu 
linkmėse Volokolamsko, Možaisko ir Malojaroslaveco. 
Mūsų kariubnjenė atmušė eilę žiaurių atakų.

Spalių 29 d. arti Maskvos buvo nukirsta žemyn 39 prie
šo orlaiviai.

Mūsų kariuomenė apleido Charkovą.
Vokiečiai planavo užimt Charkovą net rugsėjo mė

nesį, bet tie vokiečių komandos planai likosi ant popieros.
Mūsų kariuomenė dabar pasitraukė iš Charkovo stra

teginiais sumetimais tokiu laiku, kada sovietinei koman
dai patogu, o ne kada vokiečiai norėjo.

IŠKRAUSTYTA FABRIKŲ MAŠINERIJA IR KITI 
SVARBŪS DALYKAI

Tuo laikotarpiu buvo iškraustyta iš miesto visi svar
biausi fabrikai ir dirbtuvės, geležinkelių vagonai ir gar
vežiai, sandėliai žaliųjų medžiagų ir kiti vertingi daiktai.

Kelios vidutinės ir mažos dirbtuvės, turėjusios kiek 
karinės svarbos, buvo susprogdintos.

Mūšiuose dėl Charkovo, vokiečių fašistų kariuomenė 
prarado arti 120,000 kareivių ir oficierių, užmuštų ir su
žeistų, daugiau kaip 340 tankų ir šarvuotų automobilių, 
beveik 3,000 sunkvežimių su įvairiais kariniais reikme
nimis ir virš 200 kanuolių įvairaus dydžio.

(Tąsa 7-me puslapyje)

SOVIETŲ LAKŪNAI 
DEGINO IR SPROG

DINO BERLYNĄ
London, spal. 30. — Čia 

girdėta Maskvos radijo pra
nešimas, kad Sovietų orlai
viai praeitų naktį bombar
davo Berlyną, mėtydami 
sprogdinančias ir padegan
čias bombas; padarę daug 
gaisrų ir eksplozijų fabri
kuose ir kariškai svarbiuo
se pastatuose.

Vokiečių orlaiviai puolė 
Maskvą, bet greitieji So
vietų lėktuvai ir priešorlai- 
vinės kanuolės sulaikė dau
gumą užpuolikų nuo Mas
kvos. Keli nacių orlaiviai, 
pasiekę miestą, numetė kiek 
bombų į paprastus gyvena
mus namus.

Berlin, spal. 30. — Na
ciai nepripažįsta, kad tai 
Sovietų orlaiviai bombarda
vo Berlyną.

, NACIAI PAŽENGĖ KRIMO 
FRONTE, BET NETEKO 

50,000 KAREIVIŲ
Kuibišev, spal. 30. — So

vietai pripažįsta, kad na
ciui, šturmuodami Sovietų 
linijas Krimo fronte, prasi
mušė kiek pirmyn, bet per 
paskutines penkias dienas 
prarado 20,000 kariuome
nės; o vokiečių nuostoliai 
nuo rugsėjo 24 d. iki šiol 
tame fronte siekia jau 50,- 
000 kareivių, užmuštų bei 
sužeistų, kaip rašo “Raudo
noji žvaigždė.”

LONDON, spal. 30. - Ne
oficialiai pranešama, kad 
lordas JJeaverbrook, karo 
reikmenų ministeris, reika
lauja siųst anglų armijų 
prieš nacius. Su tuom nesu
tinka dauguma kitų minis- 
terių; todėl Beaverbrook 
turėsiąs apleist valdžių.

Naciai Biskį Laimėję Tik 2-se Punktuose; Ties 
Rostovu Sovietai Stipriai Laikosi

Kuibišev, SSRS, spal. 30. 
— Maskvos fronte tebesiau- 
čia neatlaidūs mūšiai tarp 
vokiečių ir raudonarmiečių. 
Ypač perkūnuoja artilerija 
iš vienos ir antros pusės.

“Pravda” rašo, kad trys 
dienos atgal sovietinis sub- 
marinas šiauriniuose van
denyse nuskandino keturis 
vokiečių laivus, kurie gabe
no kareivius ir karo reik
menis.

Sovietų gynėjai pietinia
me- fronte stipriai laikosi 
prieš vokiečius arti Rosto
vo.

Šiandieninis Sovietų ko
mandos pranešimas nieko 
nesako apie nacių skelbia-

FAŠISTAI PRISTIGS 
ŽIBALO, KAIP MA

TO ŽINOVAS
Stockholm, Švedija. — Ži

balo klausimų žinovas rašo 
laikraštyje “Dagens Nyhe- 
ter,” kad naciam ir italam 
neužilgo turės pritrūkt ži
balo ir gazolino.

Rumunijoj pirm karo bu
vo per metus gaunama 6 
milionai tonų žibalo iš jo 
šaltinių; karas sumažino tą 
kiekį. Pridėjus dirbtiniai 
pagaminamą žibalą, dabar 
vokiečiai ir italai savuose ir 
užimtuose kraštuose iš viso 
galį gaut tiktai 13,500,000 
tonų žibalo per metus. O 
pirm karo tiktai papras
tiems reikalams Vokietijoj 
ir Italijoj ir tuose kraštuo
se buvo sunaudojama apie 
22,000,000 ton. žibalo per m.

Kare prieš Sovietus fašis
tai kasdien sueikvoja bent 

(Tąsa 7-me pusi.)

NAIKINTUVAS “KEARNY” 
ŠAUDĖ I VOKIEČIŲ 

SUBMARINUS
Washington. — Kada bū

rys vokiečių submarinų 
spal. 16-17 užpuolė preki
nius anglų ir bepusiškus lai
vus, beplaukiant jiem į Is
landiją, Amerikos karinis 
laivas naikintuvas “Kear
ny”' laidė į submarinus gi
lumos bombas ir šūviais iš 
savo kanuolių bombardavo 
tuos submarinus. Taip Fr. 
Knox, Amerikos laivyno 
ministeris, oficialiai prane
šė apie tą susidūrimą su na
ciais šiaurinėje dalyje At
lanto Vandenyno.

Nacių paleista torpeda 
praardė didžiulę skylę “Ke
arny” šone ir užmušė 11 jū
reivių. Ar “Kearny” bom
bos ir šoviniai pataikė į ko
kį vokiečių submariną, to 
nepasakė ministeris Knox. 
Jis pareiškė, kad bus laiko-

Vokiečiai, Sako, Toliau 
Žygiuoją j Krimo 

Pusiausalį
Berlin, spal. 30. — Vokie

čiai skelbia, kad jie galu
tinai sulaužę ’ sovietinę lini
ją Perekope, žemės kakle 
tarp Juodosios ir Azovo 
Jūrų, ir dabar žygiuoją to- 
Ivn • i Krimo pusiausali. 
Baigdami Perekopo mūšį, 
jie, girdi, paėmę nelaisvėn 
dar 7,000 raudonarmiečių. 
Pasiekt didžiąją Krimo 
prieplauką Sevastopolį jiem 
būsią nelengva, nes reikė
sią persigrumt nėr kelis 
aukštus ir skardžius kalny
nus.

Numatoma, kad naciai 
stengsis prasilaužt pirmyn 
šiauriniu Krimo pakraščiu, 
palei Azovo Jūrą, i Kere 
pramoninį miestą su prie
plauka, pačiame rytiniame 
smailgalyie Krimo pusiau- 
salio, iš kur iu orlaiviams 
būtu visai arti bombarduot 
sovietines pozicijas Kauka
ze.

mus laimėjimus Krimo pu- 
siausalyje.

Sovietų kariuomenė tik 
vakar apleido * Charkovą, 
833,000 gyventojų miestą, 
Ukrainoje, kurį vokiečiai 
sakėsi užėmę jau šeštadie
nį. Pirm pasitraukiant iš 
Charkovo, Sovietai iškraus
tė visą dirbtuvių mašineri
ją ir kitus naudingus juda
muosius daiktus. Mechani
kai, fabrikų darbininkai ir 
daugiai kitų žmonių taipgi 
apleido Charkovą.
URMU UŽKLUPO NA
CIUS MASKVOS FRONTE

Aštri omis kontr-atako- 
mis Maskvos fronte Sovie
tai atgriebė nuo vokiečių 
šešis miestelius, kaip pra
neša United Press, ameriki
ne žinių agentūra.

Vokiečiai buvo sutraukę 
milžiniškas savo jėgas su 
daugiais tanku, rengdamie
si šturmuot Maskva, jų ar
tilerija baisingais bombar
davimais stengėsi praskint 
kelią šarvuotoms savo jė
goms linkui Maskvos. Bet 
sovietinės jėgos staiga už
puolė vokiečius pirma, ne
oru jie nasnėio pradėt šį žy
gį prieš Maskvą.

(Tąsa 7-me pusi.)

Raudonieji Marinin- 
kai Nustebino Nacius 
. Leningrado Fronte

SUOMIAI SAKOSI NUŽY
GIAVĘ 60 MYLIŲ

Helsinki, Suomija.
Suomių korespondentai 
šo, kad jų kariuomenė 
dvi dienas numaršavo 60 
mylių pirmyn prieš rusus 
palei Murmansko geležin
kelį į šiaurius nuo Onegos 
ežero.

ra- 
per

CINCINNATI. — Arki
vyskupas J. T. McNicholas 
pranešė katalikų kunigams, 
kad popiežiaus pareiškimai 
neuždraudžia remti Sovie
tus prieš nacius. ,

fašistų submarinus. kuriuos 
nuskandins kariniai Ameri
kos laivai.

Amerikos admirolas S. M. 
Robinson gėrisi stiprumu 
naikintuvo “Kearny,” kad 
jis taip labai sužeistas, o ne 
skendo, bet, getbstimas ki
to naikintuvo, atplaukė į 
uostą.
DAUGIAU PASAULINIŲ 

ma slaptybėje, žinios apie ŽINIŲ 7-ME PUSLAPYJE

Berlin. — Naciai prane
ša, jog kiek laiko atgal So
vietų laivai iškėlė kelis 
tūkstančius savo marinin- 
kų iš Suomijos užlajos į 
Leningrado frontą, ir rau
donieji marininkai išdaužė 
pirmąsias vokiečių apsigy
nimo linijas, atmetė nacius 
mylią atgal, užėmė vieną 
strateginę aukštumą antro
je jų apsigynimo linijoje ir 
užgrobė dalį geležinkelio. 
Tuo tarpu ir tankai iš Le
ningrado užklupo vokiečius. 
Bet po kelių valandų įnir
tusio mūšio vokiečiai at
griebę tas pozicijas. 1,068 
Sovietų marininkai likę nu
kauti, o kiti pasitraukę at-

ITALAI UKRAINOJE SU
KUMPĘ IKI KELIŲ

Roma. — Dideli lietūs 
Ukrainoj taip ištižino žemę, 
kad negali pavažiuot italų 
tankai ir automobiliai. 'Fa
šistai skundžiasi, kad jų 
pėstininkai ten turi brist 
per dumblus ir purvynus iki 
kelių.

Pasak italų juodmarški- 
nių, tai Sovietai aršiausiai 
atakavę italus, bet šie, gir
di, atmušę atakas su sun
kiais Sovietam nuostoliais.

ORAS. — šį penktadienį 
būsią lietaus.



I
Antras puslapis LAISVE Penktadienis, Spalių 31, 1941

JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED By 

The Laisve, Inc.
Every day except Sunday 
Established April 5, 1911

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
TeL Stass 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas
Editor Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year —.............. $6.00
United States, six months _______ $3.25
Brooklyn, N. ¥., per year ----------  $6.50
Brooklyn, N. ¥., six months_____$3.50
Foreign countries, per year ........- $8.00
Foreign countries, six months ____ $4.00
Canada and Brazil, per year ------- $6.00
Canada and Brazil, six months — $3.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

Fašistai Jau Puola Ameriką
Prezidentes Rooseveltas savo kalboj 

pareiškė: “šaudymasis jau prasidėjo. Ir 
istorija užrašys, kas paleido pirmą šūvį. 
Galų gale, tačiau, bus svarbu, kas paleis 
paskutinį šūvį.

“Hitlerizmo žygiavimą pirmyn galima 
sustabdyti, ir jis bus sustabdytas. Mes 
esame pasižadėję atlikt savo darbo dalį, 
kad hitlerizmas būtų sunaikintas.”

Ir vos Roosevelto žodžiai nuskambėjo, 
kaip Vokietijos ir Italijos fašistai pra
dėjo dar daugiau siusti. Banditas Muso
linis, kuris maudėsi nekaltuose Ethijo- 
pijos, Ispanijos, Albanijos ir Graikijos 
žmonių kraujuose, grūmoja, kad jis ir 
Hitleris sunaikins ne vien Sovietų Są
jungą, bet Angliją ir Jungtines Valsti
jas.

Rooseveltas paskelbė pasauliui, kad jis 
turi nacių planus pavergti Pietų ir Cen- 
tralinę Ameriką, o paskui, žinoma, už
pulti ir Jungtines Valstijas. Rooseveltas 
paskelbė svietui, kad jis turi dokumen
tus, kurie parodo, kad banditas Hitleris 
ruošiasi panaikinti visus pasaulyj tikė
jimus ir priversti bažnyčiose jį garbinti 
ir skaityti ištraukas iš Hitlerio knygos 
“Mein Kampf”.

Hitlerio “barškančios gyvatės,” kaip 
sakė prezidentas, jau nužudė 11 Ameri
kos jūreivių ant karo laivo “Kearny,” 
Hitlerio submarinai jau nuskandino 10 
Amerikos prekybos laivų ir kelis kartus 
atakavo karinius laivus.

Ar gi dar reikia atviresnio užpuolimo 
ant Amerikos? Aišku, kad, kol Hitlerio, 
Mussolinio, Vengrijos, Finlandijos, Ru
munijos ir kitų fašistų armijos yra su
kaustytos kovoje su didvyriška Raudo
nąja Armija, tol fašistai daugiau nega
li pulti mūsų šalį, mūsų demokratiją, 
mūsų laisvę! Lai tik jie- laimėtų karą 
Sovietų Sąjungoj, tada jie, kaip pasiutę 
vilkai, užpultų mūsų šalį, o Amerikoj gy
veną hitlerininkai jiems padėtų mus žu
dyti ir pavergti!

Todėl, mūsų pareiga visomis jėgomis 
padėti Sovietų Sąjungai ir Anglijai ko
voj prieš barbarus fašistus, nes jų kova 
kartu yra ir mūsų kova. Kova už Mask
vą, Rostovą ir Leningradą, kartu yra ko
va už New Yorką, Chicagą ir Washing- 
toną.

Rusą Liaudis Užsipelnė Pagarbos
“New York Times” redakcijos straips- 

nyj pakartoja tą, kad jis nesutinka su 
Sovietų Sąjungos tvarka, bet rašo, kad 
tai Sovietų Sąjungos liaudies reikalas. 
Reikalauja iš pasaulio, kad neužmirštų 
tų nuopelnų, kuriuos Sovietų Sąjungos 
liaudis jau penktas mėnesis drąsiai ir 
pasišventusiai kovodama prieš besti jiš-

kus fašistus suteikė demokratijai, kaip 
1914-1917 metais pasaulis užmiršo rusų 
liaudies kovas ir kančias prieš kaizeriz- 
mą. Laikraštis rašo:

“Jeigu Rusijos armijos ir sekamą sa
vaitę subyrėtų, tai Anglija, Jungtines 
Valstijos, esančios užsienyj valdžios ir 
žmonės pavergtų kraštų vis vien pasilik
tų labai daug skolingi Rusijai... Galų 
gale Rusija yra labai sutrumpinus karą, 
naikindama Hitlerio jėgas ir suteikė ga
limybę auklėti demokratijos jėgas.”

Sovietai drąsiai kovojo, kovoja ir ko
vos, tik jiems reikalinga demokratijos 
nuoširdi ir stipri pagalba.

Prezidentas Rooseveltas savo kalboj 
Laivyno Dieną štai, ką pasakė apie did
vyriškas Raudonosios Armijos ir Sovie
tų Sąjungos liaudies kovas:

Nėra nė vieno tokio žmogaus, jeigu 
kuris gerbia narsą ir tvirtą laikymąsi, 
kad jis nebūtų giliai sujudintas visuoti
nu pasipriešinimu Rusijos žmonių. Rusai 
kovoja už savo namus. Rusijai reikia 
visokeriopos paramos — orlaivių, tankų, 
kanuolių, medikalių reikmenų ir kitokios 
pagalbos — kad jinai galėtų sėkmingai 
apsigint nuo įsiveržėlių. Iš Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos jinai gauna didelius 
daugius tų būtinų reikmenų. Bet reika
lai jos didžiulės armijos ir toliau turės 
būt patenkinami — ir mūsų ir anglų pa
galba turės būti teikiama jai ir toliau!”

Perskaitęs šį prezidento pareiškimą 
kiekvienas sąžiniškas lietuvis pasiklaus 
savęs: “Ko yra verti tie lietuvių laikraš
čiai, kurie tyčiojosi ir tyčiojasi iš Rau
donosios Armijos ir Sovietų Sąjungos?” 
Ar gi tai nėra aišku, kad tie, kurie nie
kina Raudonąją Armiją, kaip “Keleivis,” 
“Naujienos”, “Draugas”, persispausdina 
nacių propagandos straipsnius iš nacių 
organų, persispausdina nacių sakytas 
per radio kalbas, talpina Hitlerio apmo
kamo dr. Ancevičiaus “žinias”, spausdina 
visokius melus prieš Sovietų Sąjungą, 
kartu nėra priešai ne vien Sovietų Są
jungos, pavergtų šalių liaudžių, bet ir 
Amerikos demokratijos, Amerikos val
džios, kuri supranta, kad dabartinėj pa
dėtyje vienatinė išeitis, tai remti visomis 
jėgomis Sovietų Sąjungą, kad sudaužius 
fašizmą!

Ypatingai tas liečia mus, lietuvius. 
Mūsų gimtoji šalis pavergta. Fašistai 
žudo mūsų tėvus, brolius, seseris! Mūsų 
pareiga padėti visomis jėgomis sumušti 
hitlerizmą, kad išgelbėjus iš fašistų ne
laisvės Lietuvą, kad išgelbėjus Ameriką 
nuo fašistų užpuolimo.

Goebbelis Jaučia Nacių Galą
Vokietijos barbarų fašistų propagan

dos ministeris Joseph Goebbelsas atsi
šaukė į Berlyno gyventojus aiškindamas, 
kad jų priešakyj stovi dar “daug sunkių 
mėnesių”. Tas parodo, kad nepaisant fa
šistų propagandos ir pasigyrimų “per
galėmis” naciai jaučia savo galą. Tarpe 
kitko Goebbelsas sako, kad “moterys 
dažnai išstovi valandas prie krautuvių, 
kad gauti daržovių,” kad “stoka alaus, 
cigaretų”, kad “dažnai į darbą turi eiti 
po oro užpuolimų tik dvi valandas migę”. 
Taip yra Berlyne, o kas dėl kitų miestų, 
tai, jis sako, “kai kur dar blogiau.”

Iš Sovietų Sąjungos ateina žinių, kad 
vėlesniu laiku suimti vokiečiai į nelais
vę yra nusiminę, nustoję vilties karą' lai
mėti. Jie manė, kad Sovietų Sąjungą 
parblokš į trumpą laiką, kad karas tęsis 
neilgiau, kaip du mėnesius, o dabar visai 
kita padėtis. Ir jeigu tik Anglija ir Jung
tinės Valstijos atidarytų antrą frontą, 
tai tas pakirstų ‘nacių Vokietijoj tikėji
mą į “pergales” ir fašizmas greičiau bū
tų sunaikintas. O juo tas greičiau atsi
tiktų, milijonų gyvastys būtų išgelbėtos 
karo fronte ir nacių pavergtuose kraš
tuose.

nr ♦ T♦ A JT I mus puola? Ar gi neaišku,1 lems, Kune Mums j-V‘^<išis:ai7 j tų Sovietų Sąjungą, tai jie

Rodo Nacišką Liežuvį
___________ šalį?

Tūli lietuviški hitlerinin
kai kai kada išrauna iš se
nų “Laisvės” numerių vie
ną, kitą citatą ir niekina 
mus, kam mes karo pra
džioj turėjom vienokias pa- 
žvalgas, o dabar kitokias. 
Taip darė ir daro visi tie, 
kurie nesiskaito su gyveni
mo pasikeitimu. Bet jiems 
nepavyks kitus padaryti 
juodais, o savo hitlerišką 
veidą paslėpti. Faktai pasi
lieka faktais.

Kas griežčiausiai visas 
laikas smerkė Italijos fa
šizmą ir Vokietijos naciz
mą, jeigu ne mes? Nuo pat 
atsiradimo fašizmo ir na
cinio mes vedėme ir veda
me prieš jį griežtą kovą. 
Kas mus vadino1 “komna- 
ciais” ir pasauliui įkalbinėjo 
arabiškas pasakas, būk tar
pe komunistų ir nacių nėra 
skirtumo, jeigu ne tie patys 
gaivalai, kurie dabar tal
pina Hitlerio apmokamo 
agento dr. Ancevičiaus me
lus, kurie persispausdina 
nacių propagandos straips
nius iš nacių laikraščių, ku
rie persispausdina nacių sa
kytas kalbas per radio ? 
Kas Amerikoj deda visas 
pastangas, kad juo daugiau 
su trukdžius R a u donajai 
Armijai pagelbą, kada ji 
kovoja ne vien už Sovietų 
Sąjungą, pavergtos Lietu
vos išlaisvinimą, už išlais
vinimą kitų kraštų, bet ir' 
apsaugojimą nuo fašistų ir 
nacių užpuolimo ant Ameri
kos, jeigu ne tie patys ele
mentai?

Jie sako, kad mes pakei
tėme nusistatymą linkui ka
ro. Bet jie niekados .neįro
dys, kada ir kur-mes užgy- 
rėme bent kurį Italijos ir 
Vokietijos bei Japonijos fa
šistų ir imperialistų bude
lišką žygį. Kas kovojo vi
somis jėgomis už Ispanijos 
liaudies laisvę, jeigu ne 
mūsų dienraštis, jeigu ne 
pažangus judėjimas? O Is
panijoj juk buvo pirmoji 
rimta kova pastoti fašistų 
agresijoms kelią.

Aišku, kad šis karas kei-

tė savo pobūdį. Keitė linkui 
jo ir žmonės savo nusista
tymą. Ar gi neaišku, kad 
tarpe Amerikos valdžios, 
Roosevelto nusistatymo lin
kui karo jo pradžioj ir da
bar pažvalgų* įvyko griež
tas pasisukimas? Ar gi ne
aišku, kad karo pradžioj 
kariaujančių valstybių tiks
lai buvo skirtingi nuo da
bartinių tikslų, kada Sovie
tų Sąjungą įtraukta karan? 
Argi neaišku, kad pradžioj 
karo nebuvo Ajnerikai pa
vojus, o dabar fašistai jau

Šie visi dalykai yra aiš
kūs ir jie reikalauja iš mūs 
visų, kas tik yra priešingas 
hitlerininkų viešpatavimui, 
bendro veikimo, paramos 
Roosevelto Administracijai. 
O lietuviški hitlerininkai 
tarnauja Hitlerio tikslams. 
Jie deda pastangas, kad 
sulaikyti Amerikos pagelbą 
Sovietų Sąjungai. Jie sklei
džia nacių propagandą 
Amerikoj, skaldo lietuvių 
eiles, kursto vienus prieš 
kitus, silpnina demokratijos 
jėgas.

"Jūs Pageli įėjote Man, 1 )abar 
Pagelbėkit Earl Browderiui”

ris sako:
“Nacionalė vienybė prieš 

nacizmo pavojų Jungti
nėms Valstijoms yra gyve
nimo ir mirties problema 
šiandien. Kadangi mes susi
duriame su visuotinu pavo
jum mūsų kraštui, mes tu
rime pasitikti tą pavojų su 
visuotinai s u v i enytomis 
spėkomis. Dėl tos priežas
ties Browderis turį būti iš
laisvintas. Nepaisant mūsų 
nuomonės apie Browderio 
politines pažiūras, į jo įka
linimą reikia žiūrėti iš to 
taškaregio, ar mes galime 
laikyti nuošaliai bent kurį 
žmogų nuo nacionalio fron
to prieš Hitlerį. Aš manau, 
kad mes negalime. Browde
ris gali prisidėti prie suda
rymo tokio fronto ir jokie 
politiniai skirtumai neturė
tų atmesti nei vieno, kuris 
nori prisidėti prie bendros 
kovos prieš nacizmą.”

Anglai lakūnai su savo orlaiviu (Hurricahe) “kur tiers” Ryty Fronte.

Gera Draugė Išpildė 
Geri Prašymą

“Laisvės” Num. 248 skai
čiau J. Baltrušaičio prašy
mą, kad gauti dėl “Lais
vės” naujų skaitytojų. Aš 
tą jo prašymą išpildžiau, 
gaudama J. Paustautį už 
skaitytoją.

Aš nežinau, ar aš pirma 
atsiliepiau į j® prašymą. 
Gal yra ir daugiau, kurie 
tatai padarė. Aš mylėčiau, 
kad “Laisvė” viešai apie tai 
praneštų, p a a č i uodama 
Baltrušaičiui už naudingą 
prašymą. Jeigu kiekvienas 
rūpintųsi tokiais atsiliepi
mais, tai mūsų brangioji 
“Laisvė” netrūktų skaityto
jų. Stiprus dienraštis nus
tumia visus darbo žmonių 
priešus, kurie šiandien gu
la, kaip nelemtas maras 
ant naudingų produktų. To
dėl visi ir visos turime
dirbti, dirbant, bus geri 
vaisiai.

J. Baltrušaitis žada ra
šyti gerus straipsniu^ iš 
katrų mes didelę naudą tu
rėsime. Rodos, aš nepralei
džiu n e p erskaičius jo 
straipsnių. Man jie patin
ka. Galima daug dažinoti ir 
pasimokinti.

M. Lagūnienč.
Sprihgfield) III.

Amerikinio Piliečių Ko
miteto Išlaisvinimui Brow- 
derio pirmi ninkas Tom 
Mooney išsiuntinėjo visoms 
Amerikos unijoms atsišau
kimo laišką. Tame laiške 
Mooney primena apie sun
kią ilgų metų kovą už iš
laisvinimą iš kalėjimo jo ir 
Warren Billingso. Visa A- 
merika žinojo, kad jiedu 
yra nekalti, bet reakcinės 
spėkos Californijoje norėjo 
juos laikyti kalėjime ir iš
laikė per dvidešimts* tris 
metus. Darbo unijos, orga
nizuoti darbininkai per di
deles daugelio metų pastan
gas pagaliau privertė San 
Quentin kalėjimo duris ati
daryti.

Panaši istorija dabar su 
Earl Browderiu. Ir vėl or
ganizuoti darbininkai turi 
ateiti pagelbon ir atidaryti 
Atlantos kalėjimo.,duris.

“Aš darau asmenišką at
sišaukimą į jumis”,' sako 
MoOney minėtam laiške, 
“už žmogų, kurį aš pažįstu 
per daugelį metų. Jis yra 
vienas iš žymiausių kovo
tojų už darbininkus. Jis ir 
jo sankeleiviai pagelbėjo 
suorganizuoti didelį skaičių 
žmonių už išlaisvinimą iš 
kalėjimo manęs ir Warren 
Billingso, ir kitų darbinin
kų kalinių”.

Mooney nurodo, kad be 
unijistų pagelbos, nei jis, 
nei Billings nebūtų buvę iš
laisvinti. “Mūsų pasitikėji
mas jumis ir abelnai žmo
nėmis”, sako Mooney, “bu
vo pateisintas. Ačiū jums, 
jeigu šiandien aš galiu, kiek 
mano spėkos dar leidžia, 
tęsti tą darbą, kurį palikau 
1916 metais įeidamas į ka
lėjimą.”

Toliau Mooney rašo: “Į- 
vairių politinių pažiūrų vi
suomenės reikalais susirū
pinę piliečiai suorganizavo 
Piliečių Komitetą išlaisvi

nimui Earl Browderio, pra
šant prezidento Roosevelto 
dovanoti jam bausmę. Aš 
atsišaukiu į-jus savo vardu 
ir vardu tų žymių piliečių, 
kurie yra užgyrę minėto 
Komiteto darba”. v

Laiške Mooney prašo vi
sas darbo unijas tuojau pri
imti rezoliucijas ir pasiųsti 
prezidentui Rooseveltui. Jis 
esąs įsitikinęs, kad organi
zuotų darbininkų balsas 
anksčiau ar vėliau bus iš
girstas.

Metal Bed and Spring 
Workers Unijos Lokalo 140 
gaspadorius Alex Sirota 
pasisakė už Browderio iš
laisvinimą. Jis sako: “Mes 
negalime būti per daug 
techniški šiandien. Mums 
reikalingas kiekvienas žy
mus anti-fašistas šiandien 
daugiau, negu kada nors 
pirmiau. Tuo būdu aš ragi
nu, kad Earl Browderis bū
tų paleistas iš kalėjimo. 
Tuo žygiu bus ištrinta dė
mė iš mūsų rekordų ir bus 
pasitarnauta A m e r i kos 
žmonių interesams.”

New Yorko aukštojo 
mokslo įstaigose viršininkai 
ir studentai išeina viešai ir 
reikalauja Browderiui lais
vės. Šiomis dienomis už to
kį prezidento žygį yra pa
sisakę: Bernard Hollander, 
prezidentas E n gineering 
Society; Milton Leidner, re
daktorius “Main Events”; 
Bill McLaughlin, buvęs Stu
dent Council prezidentas; 
Harry Mann, Eiconomics 
Society prezidentas; Robert 
Harris, House Plan prezi
dentas; Alan Berman, Stu
dent Council prezidentas; 
Rose Steinberg, Marxist 
Society prezidentė, ir Ros
lyn Green, Girls’ Club pre
zidentė.

Visų šių veikėjų nuomo
nė panaši į tą, kurią išreiš
kė Bernard Hollander, ku-

Pasibaigia spalių mėnesis 
ir prasidės lapkritis. Pra
džioje mėnesio, paprastai, 
visos mūsų organizacijos 
bei kuopos laiko savo susi
rinkimus. Nepamirškite pa
kelti klausimą apie Browde
rio išlaisvinimą savo susi
rinkime. Priimkite ir pa
siųskite prezidentui Roose
veltui prašymą, kad jis tuo
jau dovanotų bausmę Earl 
Browderiui, tam žymiau
siam Amerikos žmonių va
dui prieš kruvinąjį hitleriz- 
ma.

Lietuvių Piliečių Kom.

London. — Nežiūrint au
dringų vėjų, Anglijos lakū
nai vėl bombardavo nacių 
miestus ir prieplaukas.

Klausimai ir Atsakymai

Leningrado darbihihkai, pietų metu, daro inilitarinius 
prdtifriUs; jie ruošiasi ginti miestų nuo prakeiktojo prie
šo fašisto.

Klausimas:
Gruodžio mėnesį nuvy

kau į paštą ir užsiregis
travau, kaip nuo visų atei
vių buvo reik alaujama. 
Tuomi laiku pirštų įspaudą 
padaryta. Šių metų kovo 
mėn. gavau savo užsiregis
travimo kortelę ir maniau, 
kad tas reikalas jau užbaig
tas. Dabar man pranešė, 
jog turiu nuvykti vėl į paš
tą ir vėl duoti pirštų įspau
dą. Tas mane gerokai išgąz- 
dino. Ką tai reiškia? Pra
šau tamstų man kuo grei
čiausiai atsakyti. Ko nuo 
manęs reikalauja?
Atsakymas:

!Gaila, kad tamstai reikia 
atkartoti savo užsiregistra
vimą. Nusiramink, nes ne
bus jokios bėdos. Galimas 
daiktas, jog pašto darbinin
kas, kuris tamstą užregis
travo ir kuris padarė pirštų 
įspaudą, apie tai visai nie
ko nežinojo ir nepadarė ge
rą pirštų įspaudą!

Visas padarytas pirštų 
įspaudas išegzaminavo eks
pertai, ir rasta, jog apie 
430,000 jų neaiškios, arba 
kitaip netinkamos ir jas ne
galima vartoti identifikavi
mo tikslams. Ir tuos visits 
ateivius antru kartu šaukia 
į paštus. Kadangi registra
vimo oficialai numatė, jog 
ims ilgą laiką peržiūrėji
mui pirštų įspaudų, jie ne
sulaikė kortelių išsiuntimo, 
jie tuoj korteles išsiuntė, 
nes žinojo, jog jos ateiviam 
bus reikalingos.

FLIS.
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prieš Washington. — Valdiški 
Amerikos gydytojai prane
ša, jog karinei tarnybai 
netinka, dėl įvairių nesvei
kumų, pusė jaunų vyrų iš

Eidami į mūšius
norvegus, vokiečių kareiviai 
u ž v a 1 g ydavo jiem duotų 
svaiginančių alkalinių tab- 
letėlių, ir norvegai jų rado 
pas užmuštus, sužeistus bei; tų šeimynų, kurios turi ma-
nelaisvėn paimtus nacių ka- žiau kaip tūkstantį dolerių 
reivius, kaip sako norvegas įplaukų per metus.
dr. Sven Rosseland, pi’ofe-1 Kurios šeimynos turi iki 
sorius astronomiskos fizi-(trjjų tūkstančių dolerių į- 
kos Princetono Universite- • piaukų per metus, tai trys 
te, New Jersey valsttioj., ketvirtadaliai tų šeimynų 
Kada naciai įsibriovė 1 Nor- Sfmų tinkai armijai, ir tik 
vegiją, profesorius Rosse- vįenas ketvirtadalis netin- 
land su savo šeimyna pabe- Taigi antra tiek dau- 
go per Sovietų Sąjunga ir g]au yra nesveikumų šei- 
Japoniją į Jungtines Vals-: mynose su mažiau kaip vie- 
Dias. _ nu tūkstančiu - dolerių į-

Kain veikia tie svaigalai piaukų per metus.
vokiečių kareivius? Ši klau
simą prof. Rosselandas at-Į 
sako iš norvegų patyrimu: 
Svaigalai d°ro nacius žvė
riškais. tuo kartu nieko ne-, 
paisančiais; tada naciai 
praranda atsargumą ir ato
dairą. Tokiu būdu užsislė-l 
pusiem norvegam i 
buvo skinti apsvaigusius.Į važiavimas 
nacius. .
se taipgi apsvaiginti vokie- mokslas turėtų tarnauti j 
čiai nukentėdavę kur kas žmonijos pažangai ir gero- 
’ ' norvegai, i vei visame pasaulyje. Tarp

Būtinieji Dėsniai
Mokslo Pažangai

Matematikos pagrindai yra apie 6,080 pėdų ir 3 co-1 laiko. Kai kurios kometos 
daug tvirtesni negu kitų liai.) • : pasirodo per 10 metų, per
mokslų. Ir todėl, kad skai
čiai ir skaičiavimas, t. y. 
matematika, - p r i taikomi 
prie visokių visokiausių 
daiktų, o kiti mokslai, a- 
naiptol, ne prie visų: kiek
vienas yra pasirinkęs sau 
atskirą sritį: chemija —sa
vo, istorija — savo, teisių 
mokslas — savo. Matoma-i 
tika visur pritaikoma: kur I 
tiktai reikia ką norint ap- į 
skaičiuoti, ten matematika! J 
patarnauja.

100, ir būna matomos tik 
kelis mėnesius arba kelias 
dienas. Bet ir to laiko už
tenka matematikui išaiškin
ti jų kelius erdvėje ir jų 
greitumą. O kai jau tą ap
skaičiuoja, tai gali apskai
čiuoti tuomet, kas bus su 
kometa 1,000 metų praėjus 
arba kur ji buvo prieš 1,000 
metų. Po šitokio apskaičia
vimo jie žino, kada toji ko
meta vėl pasirodys, vėl bus 
mums matoma. Tokiu būdu, 
pavyzdžiui, sužinota apie 
tą kometą, kuri buvo pasi
rodžiusi vadinamu Kristaus 
gimimo metu. Iš tų pavyz
džių matome, kad, dėka 
skąičiavimui, galima- pasa
kyti net, kas buvo ir kas 
bus. Išskaičiuojami kalen
doriai, išskaičiuojama Ve

Bet dalykas štai kame: 
žemė sukasi apie saulę, o 
apie žemę- — mėnulis. Mė
nulis, nors ir bėga apie že
mę ratu, bet šis. ratas eina 
pažulniai. Nuo to ir pareina 
tai, kad ne kiekvieną kartą 
žemės šešėlis uždengia mė
nulį. Mėnulis irgi ne kiek- 

I vieną sykį uždengia saulę. 
I Bet kada uždengia,, kada 

Tai matematikų dar- 
Visų kraštų matema- 

I tikai tai apskaičiuoja su di- 
NAUJŲ ERDVĖS KŪNŲ džiausiu tikslumu. Nei die- 

ATRADIMAS nomis, nei minutėmis, nei 
į Pasiklausykite tiktai, ko j sekundomis neapsirinka, 
pasiekė žmonės dėka skai-1 Nei viena šimtąją dalele se- 
čiavimui, matematikai. Sun- kundos nerasi paklaidos.

Tas mokėjimas matema
tikų pranašauti saulės arba 
mėnulio užtemimus jau ži
nomas žmonijai labai seniai 
—prieš tūkstančius m. Vi
sa svarba čia tame, kad jie

tina, kad tiktai šie elemen
tai yra būtinai reikalingi 

tai i gyvybei palaikyt: azotas 
su_ (nitrogen), g r y n an gi i s 

(carbon),, deguonis (oxy- 
,V1 įgen), manganas — vadina

mas “motinos meilės dėl 
kūdikio mineralas;” varis, 
reikalingas raudoniesiems 
kraujo rutuliukams budavo- 

I tis; fosforas, naudojamas 
kūno energijai perleisti, ir 
iodas (iodine), kuris buti

niai reikalingas kaklinei 
I (thyroidinei) liaukai, kuri 
tarnauja kaip svarbiausias savo nustatytu judinant js‘ kf h 
nizmas.

ku įtikėti. Pavyzdžiui, vie- 
. nas garsus francūzų mate- 

’imatikas, vardu Leverrje, 
i nežiūrėdamas į dangų, la
bai tiksliai apskaičiavo, kad 
ten, tokioje ir tokioje vieto
je yra erdvės kūnas, dar‘moka apskaičiuoti dangaus 

A4. • ‘ c^nfvnia denius Vnin žmoniU nepastebėtas. Jis ne l kūnu bėgimą savaisiais ke-Atviruose musiuo- me septynis dėsnius, Kaip ■ ” • • , 1 b

Neseniai įvykęs Anglijos
lengva Mosklininkų Sąjungos su- •

Londone prie-

da u gi a u negu i
P r o f e s orius Rosselandas tų dėsnių yra ir šie: 
teigia, jog kautynėse ant “Laisvė mokintis, 
žemės vidutiniai kritę po mokinti ir 
30 iki 60 vokiečių prieš vie
ną norvegą.

Jis sako, kad dabar nor
vegai, naciu alkin°mi ir pri
spausti, tiktai svaioia. kaip 
daugiau ginklu įsišmuge- 
liuot iš užsienių ir kain 
gaut sprogimu ardyt fabri
kus gaminančius vokiečiam 
reikmenis ir sprogdint lai
vus prikrautus reikmenų 
naciams. J. C.

ai smulkiai nurodė, ka- 
j me £as “dangaus” kūnas 
yra, bet ir pasakė, kokio di
dumo, kaip toli nuo žemės 
ir saulės ir kokiais keliais 

Pr°gaj erdvėje bėga. Visą tai jis 
pajėgumas^ su-■ |apai tiksliai apskaičiavo, 

remdamasis žiniomis, kitų 
mokslininku surinktomis. 
Apie matematiko Laverrje 
darbus buvo pranešta tele
grafu į visus didelius mies
tus, tame skaičiuje Berly
nui ir Paryžiui, Vienas Ber
lyno mokslininkas, vokiečių 
matematikas, nustatė s^vo 
žiūroną nurodvton vieton. 
Ir tikrai, ten, kur buvo La-

prasti yra reikalingi tam, į 
kad galima būtų išplėtot ži
nojimą; ir mes, kaipo moks
lo žmonės, tvirtiname, kad 
jeigu kur panaikinama to
kia laisvė ir proga, ten pul- 
domas ir žmonių gyveni
mas.

“Visos tautos ir visos vi
suomenės klasės yra prisi
dėjusios prie žinojimo p ra

teisingai apskaičiuota, gali- Princetono Universiteto 
ma įvairiais būdais pati-įastronomijos profesorius 
krinti. Ir tikrinimo rezulta- Henry Norris Russell tvir- 
tai visuomet tie patys.

MAŠINOS
Tiesa, stebėtina. Bet 

dar ne viskas. Juk visos 
dėtiniausios mašinos
padarytos dėka tam pačiam 
skaičiavimui. Kiek vienas 
ratelis, kiekvienas sraigtas, 
kiekviena svirtis čia tiks-* 
liausiai išskaičiuota. Ir me-j 
džiagos tvirtumas apskai
čiuotas. Ir kiekvienos dalies 
judesys. Taip išskaičiuota, 
kad viena mašinos dalis ne-i 
užkliūtu už kitos ir kad v 
kiekviena : 
laiku atsidurtu savo vieto
je. Reikia tiktai pažiūrėti į 
dirbančią mašiną. Kaip 
vikriai jos dalys juda — ir 
lankais, ir apskritimais, ir 

ir vin- 
. Ir . viskas iki 

i smulkmenų čia apskaičiuo
ta su didžiausiu aiškumu ir 
tikslumu. Be to, jokios ma
šinos negalėtume padaryti.
NUOPELNAI MOKSLUI i 

IR ŽMONIJAI i

Matematikos dideli 
pelnai: ji tarnauja 
žmonijai. Dėka matemati
kai, visi kiti mokslai pasi-

lykos.’lr kiek norima laiko tiesiomis linijomis i 
priekyn. Ir ne tiktai šimtui glu°t°mis. _r viez":

i
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Gydytoju Draugija 
ir Vitaminu 
Bubuijiinas

fe !

< j
į « . .fmetų galima > sudaryti ka

lendorių, bet tūkstančiams 
ir milionams metų pirmyn.

AUKŠČIAI, TOLIAI, 
SVORIAI

Ir ko tiktai negalima su
žinoti padedant matemati
kai. Pavyzdžiui, galima pa
sakyti, nelipant ant kalno, 
kokio jis aukštumo. Gali
ma pasakyti, ;koks nuotolis 
vieno miesto nuo kito ir ne- 
daeinant lig jo. Artileristas 
žino, kaip toli lėks kanuo- 
lės kulka; gali nusiųsti ją 
iki tos vietos, kur panori. 
Ir tas viskas dėka skaičia
vimui. Kas būtų įtikėjęs, 
pasakius prieš tūkstančius 

[ mes žinosime, 
kaip toli nuo mūsų mėnulis, 
saulė, žvaigždės, neužlipę 
ten?

Bet dar daugiau apie jas 
žinome, — žinome, be 
svarstyklių, kiek kuris dan
gaus kūnas sveria. Kad tai 

_____ i---------------------------

•F
liais. Suprantamas dalykas, 
kad čia reikia žinoti, kokiu 
greitumu jie bėga ir kokiais 
keliais, o tada galės išskai
čiuoti, kuomet ir kurioje 
vietoje tas ar kitas dangaus 
kūnas randasi. Panašiai 
ka’p gelžkelių traukinių 
tvarkaraštį, galima sudary
ti dangaus kūnų tvarkaraš
tį. Yra skirtumas: trauki
niai bėga vis taip pat, tais 
pačiai bėgiais, vieną sykį ir 
ant visados padėtais. Dan
gaus kūnų keliai šiek tiek 
mainosi. Ir bėgimo greitu
mas mainosi. Bet skaičiuo
jant, visa tai turima omeny. |metų, kad 
Tokį tai darbą atlieka ma
tematikai ir, kas stebėtina, 
su dideliu kartais greitumu.

KOMETOS
Labai įdomūs jų išskai

čiavimai kometų takų, arba 
jų pasirodymo ir išnykimo

Redakcinis straipsnis A- 
merikos Gydytojų Draugi
jos Žurnale įspėja žmones, 
kad perdaug nepasiduotų 
garsinimams vitaminų. Sa
ko:

‘ “Jeigu žmogus per dieną 
darė daug aiškesni ir tiks-'suvalgo gerą porciją kum- 
lesni. Visi mokyti specialis- pio, užvalgė kokios žalios 
tai šaukte šaukia: mums vi- daržovės, išgeria stiklą pie- 
siems reikalingi matas ir no> suvalgo riekutę rudos 
skaičius! Reįkia matuoti! duonos ir kitų tinkamų 
Reikia skaičiuoti ir skai- maisto dalykų, o nesijaučia 
čiuoti! Dabar tai daro visi1 sveikas, 1 tai jam reikia 
mokyti žmonės. Be to nega- kreiptis 1 gydytoją, kad iš- 
lima apsieiti. Skaičiuojama tirtų, k-’me dalykas; tatai 
ir šiluma, ir elektra, ir švie- labiau reikalinga negu ko- 
sa, ir jėgos, ir gyventojai, kia vaistinėje perkama pi- 
žemė, vanduo, amatai, kny- liuke ar vitaminai.” 
gos, laikraščiai, bažnyčios, Tas 
mokyklos, — viskas, viskas, teigia. 
Yra net atskiras mokslas, kantai 
kaip tai viską apskaičiuoti, riebiai 
Jis vadinasi statistika. Be minų, 
to mokslo negali tvarkytis aukso 
valstybės, vystytis pramo- taip ir būbnija 
nė, negalima tinkamai re- Bet vitaminai niekad negali 
guliuoti visuomenės reika- pavaduot sveiką maistą 
Ių. Per šį mokslą matemati- abelnai,

nuo- 
visai

plėtimo, prie gamtos turtų ’ verrje sakyta, pamatė iki 
tol dar žmonėms nežinomą 
žvaigždę. Pasirodo, Laverr- 
je stebėtinai teisingai iš
skaičiavo. Tokiu būdu, dėka 
matematikai, tas, kas buvo 
neregima, pasidarė mato
ma, tas, kas buvo nežino
ma, pasidarė žinoma. Štai 
ką reiškia skaičiavimas, 
štai kas yra matematika ir 
kokia jos galia!

Bet tas stebėtinas pavyz
dys tai tiktai vienas iš tūks
tančio jam panašių. Ir visi 
jie vieną ir tą patį įrodo 
— kokia pajėga skaičiavi
mo, t. y. matematikos. Be
veik kiekviename žingsny
je, dėka matematikai, neži
nomas ir neįmatomas virsta 
žinomų ir matomu.

SAULĖS IR MĖNULIO 
UŽTEMIMAI

Pavyzdžiui, visi žinome, 
jog iš anksto yra skelbia
ma, kad tuomet ir tuomet 
bus saulės arba mėnulio už
temimas. Saulės užtemimai 
būna tuomet, kai mėnulis 
praeina tarp žemės ir sau
lės. Mėnulis yra didelis, ne
permatomas m e džiaginis 
rutulys. O mėnulio užtemi
mai pareina nuo to, kad že
mės šešėlis krinta ant mė
nulio. Žemė irgi yra didelis 
nepermatomas rutulys. Aiš
ku, todėl, kad ir ji, kaip ir 
kiti nepermatomi daiktai, 
turi savo šešėlį. Žemės šešė
lis yra pusantro milijono 
kilometrų ilgio. Mėnulis gi 
yra arčiau nuo žemės: nuo 
mėnulio iki žemės yra tik 
360,000 Su viršum kilome
trų. (Kilometras yra 3,280 
pėdų ir 10 colių; mylia —

išnaudojimo ir prie supra
timo, kaip tie dalykai atsiBAKTERIJOS SĄ

RANČIŲ ŽUDIKĖS 3a žmonijos išsivysty-
“Siekiant mokslinių išty

rimų, reikalinga yra turėti 
pilna protinė laisvė ir ne
varžomas tarptautinis apsi
keitimas žinotinais dalykais 
tarp įvairių šalių, o tatai 
gali bujoti ir klestėti tik

Bobyleva, narė Sovietų 
Taškento Medicinos Institu
to, išvystė tokias, bakteri
jas, kurios užmuša Sąran
čius laukuose. Bakterijos su 
skystimu, kuriose jos už
auklėtos, yra švirkščiamos | per nesupančiotą plėtimąsi 
ant lauku ir pievų. Nuo jų civilizuoto gyvenimo.” 
dvesia šarančiai, bet javam t Ar reikia dar priminti, 
ir žolei tos bakterijos ne- kad naciai Vokietijoj ir fa- 
kenkia. Jos taipgi nėra šistai Italijoj vra pasmau- 
kenksmingos nei žmonėms gę laisvę mokslinio protavi- 
nei gyvuliams.

NEDVOKIANTI ČESNAKAI nė,

I

minu

gydytojų žurnalas 
jog vitaminų fabri- 
paskutiniais laikais 
pinigaujasi iš vita- 

kaip iš kokių “naujų 
kasyklų;” todėl jie 

vitaminus.

1

GREIČIAUSIA FOTOGRA
FIJOS MAŠINA

Wm. K. Rankin iš Lands- 
downe. Pa., užpatentavo 
Washingtone savo išrastą 
greičiausia fotografijos ka
mera, kuri gali nutraukt 7,- 
200,000 
minutę.
Mažiau

paveiksliukų per

Studentų Amerikos 
Kolegijose

Įvairiuose Amerikos uni
versitetuose ir kolegijose 
šiemet vra 5 iki 20 procen
tų mažiau studentu. Nes 

■ kai kuriuos jaunuolius vers
tinoji armijos tarnyba su
laikė nuo aukštesnių moks
lu. o dalis jaunuolių, page
rėjus uždarbiams, nuėjo 
dirbt ažuot įstojus į aukš
tesnes mokslo įstaigas.

Yale Universiteto profe
soriai dr-ai J. R.. Paul ir 
James D. Trask teigia. kad 

< musės išnešioja kūdikių pa
ralyžiaus perus ir apkrečia 
jais.

mo ir visų tokiu tyrinėjimų, 
kurie neitų naudai fašisti
nių diktatorių? Įvairių tau- 

Į tų sandarbininkavimas yra 
reikalingas mokslo pažan
gai. Bet kaip gi fašistai 
leis bendradarbiaut su kito
mis tautomis, kad patys fa
šizmo pagrindai įsako nie
kint visas svetimas tautas 
ir laikyt jas tik išnaudotinų 
gyvulių vietoje? N. M.

KAIP HITLERIS APGY
VENDINA ŽYDUS NAU

JOSE VIETOSE
Skaičiuojama, kad naciai 

išžudė 18 tūkstančių žydu 
iš tų, kuriuos jie pervežė iš 
Galicijos neva apgvvendint 
dalyje Sovietinės Ukrainos, 
užimtoje nacių.

Nors kramtomojo tabako 
vartojimas Jungtinėse Vals
tijose sumažėjo, bet dar vis 
tiek 1939 metais šios šalies 
žmonės sukramtė 100,000.- 
000 svarų. — Taip sako 
A g r i c u 11 ural Marketing 
Service.

J* V,,. ... -,5‘

------------ T~^—

Senosios patarlės ne vi
suomet teisingos. Taip ana, 
viena tokia patarlė sako, 
“nieko naujo nėra ant svie
to.” Bet dabar yra dalykų, 
apie kuriuose nė Saliamo
nas nesapnavo. Jis būtų iš* 
vadinęs kvaliu ar “čėrau- 
ninkų” žmogų, kuris būtų 
jam pasiūlęs nedvokiančių 
arba kvepiančių ’ cibulių. 
Jeigu būtų Saliamonui kas 
atnešęs mielių, turinčių to
kį kvapsnį kaip lašinių, tai 
tas galvočius karalius būtų 
strimigalviais * išgrūdęs jį 
laukan, kad tu, girdi, užtai
sei mieles lašiniais ir dabar 
gundai Izraeliaus sūnus 
tuom “uždraustų” dalyku!

Bet dabar yra nedvokian
čių cibulių ir česnakų ir 
mielių, kurios be lašinių, o 
turi lašinių skonį. Šie daly
kai ir daug-kitų naujoviškų 
valgio daiktų dabar yra ro
doma Svęikatiškp Maisto 
Parodoj New Yorke, Capi
tal viešbutyje, prie 8th 
Avenue ir 51 St.

Čia galima paragaut sal
dainių pagamintų be cu
kraus, pagert arbatos be 
arbatžolių, o iš alfalfos (pa
šarinių augalų), ip kitų šim
taprocentiniai , tarnaujančių 
sveikatai valgių ir gėrimų.

-U ’

LIETUVIŠKAI SUMALTI 
KVIEČIAI

Šioje parodoje, beje, yra 
ir gerų senų maisto dalykų, 
kurie- buvo užmiršti arba 
biznio sumetimais išvyti iš 
turgaus. Tarp jų yra ir tik
rai čielų kviečių miltai su
malti rankinėmis akmeni
nėmis girnomis. Šitaip su
maltuose - kviečiuose yra 
daugiau vitaminų, nes to
kiu būdu malant jie^ neį
kaista, — o žinoma, jog 
karštis sunaikina bent dalį 
vitaminų.

Parodoje yra išstatyta ir 
eilė valgio produktų “šalies 
gynimui.” Jie turtingi vita
minais, .turi gausą baltimių 
(proteinų) ir mineralų, ku
rie, sakoma. “atgaivina 
energiją, greičiau išblaško 
nuovargį ir greitai teikia 
žmogui šviežios jėgos.”

Vienas parodos ' skyrius 
yra pašvęstas nutukusioms 
moterims, kurios norėtų 
nusikratyti savo lašinių 
bei taukinių, bet turi tokį 
didelį apetitą, jog valgo ir 
valgo. Gamintojai dalykų 
rodorrių šiame skyriuje už
tikrina, kad galite jų val
gyt, kiek tik pageidaujate, 
bet dėl to jau daugiau ne- 
riebėsite. J. C.

ka įėjo į visuomeninį gyve
nimą .Norint ištirti įvairias 
mūsų gyvenimo puses, esa
me priversti vėl kreiptis į1 
matematiką. Čia ji dar dau
giau mums reikalinga. Kai 
kurie mokslai matematika 
tik ir laikosi, pavyzdžiui, 
astronomija, fizika, mecha-

o tokiame maiste, 
fabrikavi- 

taipgi yra vitaminų.
nesudarkytame 
mais,

LAMA

Lamaizmas yra Budistų 
religijos sekta, veikianti Ti
bete, Azijoj. Lama yra ti-

nika, chemija. Sutvarkymas betiečių dvasiškis. Kad pa-
viso pasaulio yra supranta
mas dėka matematikai. Ji 
mums išaiškino, kodėl dan
gaus kūnai laikosi erdvėje, 
kodėl nekrinta. Be apskai
čiavimo to negalima su
prasti. Tas pats skaičiavi
mas parodė mums daug 
gamtos slėpinių, daug pas
lapčių išaiškino. Kas tai 
šviesa, šiluma, elektra? da
bar jau žinome. O žinome 
dėka tam pačiam išskaičia
vimui. Apgraibomis juk to 
viso nesužinosi. O jei nesu
žinosi, tai ir neišnaudosi. 
Senais laikais, gal būti, per 
tai, ir buvo sakoma: žinoji
mas leidžia permatyti, o 
permatymas paskatina prie 
darbo. Astronomija moko 
mus apie dangaus kūnus ir 
ių judesius. Apie tai jau bu
vo kalbėta. Fizika tiria ir 
apskaičiuoja visa tai, kas 
liečia elektrą, šilumą, švie
są ir panašius dalykus. Da-

tūpti lama, tai kandidatas 
turi išbūti urve 3 metus, 3 
mėnesius, 3 dienas ir 3 va
landas, ir bėgiu to laikotar
pio jis neturi matytis nei 
kalbėtis su jokia žmogysta.

bar tą viską galima matuo
ti, kaip prekes. O iš tikrųjų, 
juk tas viskas jau ir pasi
darė prekėmis: galima 
pirkti, kiek norima, elektros 
jėgos, šilumos, šviesos. Bet 
kad galėtume,~ tas prekes 
perkant, žinoti, kaip pirkti 
— gorčiais ar matais, rei
kėjo išmokti tą viską ma
tuoti ir skaičiuoti. Tas pa- 

visas 
šilu- 
skai- 
dėka

daryta. Š i andien 
mokslas apie šviesą, 
mą, elektrą rymo ant 
čiavimų ir tik jiems 
eina priekyn. Nesiremiant
matematika, tie mokslai tu-

A. N. Rubakinas
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HERE AND THERE Liths Hold Symposium Ona Kubilius on Laisve
On the Elections Concert Program 200 Youth Spokesmen Demand

The same Garden and the same 
ring which has so often been the 
scene of many a fight was setting 
for a different and more significant 
type of fight Monday evening, Oct. 
27. Twenty thousand Americans fil
led every comer of the huge arena 
to join in the battle to keep Russia’s 
civilian and military population sup
plied with medicine, woolens, cig
arettes, and other comforts.

Highlights of the meeting, spon
sored by Russian War Relief, Inc. 
were the singing of the National 
Anthems by choral groups represent
ing each of the conquered European 
nations and an address by Mr. Jos. 
Davies former U. S. Ambassador to 
the Soviet Union. Contributing to 
the entertainment of the throng 
were Benny Goodman, the Ballet 
Russe, Paul Muni and others.

Russia’s scorched earth cries out 
to America’s green fields and this 
Garden rally offers decisive testi
mony that this call will1 not go un
heeded.

have promised to keep Teddy Pow
ell’s music alive by administering 
adrenalin in the form of frequent 
airings of his discs while the, band 
is reforming.

Teddy added a bit of ironic humor 
to the tragedy by recalling that the 
last number the band had played 
the fatal night was T Dont Want To 
Set the World on Fire.”

Proof that Hollywood’s heart1 is 
big when there is need to be big- 
hearted came out of the cinema 
city last week. The newspapers 
simply said that Bette Davis had 
flown to the bedside of her ailing 
husband in Minneapolis hnd had 
saved his life. In Hollywood every
one is talking about Howard Hughes 
who disrupted the schedule of his 
Trans-Continental Airlines and 
enabled Bette to fly the distance in 
record time. Doctors at the hospital 
later said that if Miss 
come an hour later she 
been too late.

Davis had 
would have

are still
Britain 

through 
last year

newspaper 
and sneer

In view of the great., interest in 
the present-election the Ltihuanian 
-American Citizens Club of 280 
Union Avenue is holding an open 
forum and symposium this 
evening pn the elections.

Representatives of the 
parties will be present to
their programs and the qualifications 
of their candidates. Questions 
the floor will be permitted in 
to enliven the discussion.

The symposium will begin
p. m. Friday at the club’s headquart
ers, 280 Union Ave. There is no ad
mission charged.

.Friday

various 
outline

from 
order

at 8

Naujienos Refuses to 
Answer Challenge

One of the members of the La 
Scala Opera Co. whb is showing 
great talent, will appear before the 
Lithuanian public next Sunday when 
the Lithuanian. Daily Laisve 
its annual concert at the 
Lyceum in Brooklyn, N. Y.

Ona Kubilius, as well as
an exceedingly capable mezzo-sop
rano is also a composer of no mean 
ability. She wįll sing 
own compositions at 
She is also a member 
rican Guild of Musical

The concert, which iš also featur
ing a number of other prominent 
Lithuanian stars, will be held on 
November 9 at the Labor Lyceum 
in ’Brooklyn.

holds
Labor

being

some of her 
the concert, 
of the Ame- 
Artists,

Neutrality Act Repeal, Opening 
Western Front Against Hitler

A Waterbury, Conn, 
was swelling with pride 
ing with contempt at the big news 
services and newspapers throughout 
the country. For this small town 
paper had scooped thė nation on the 
Rosalind Russell — Freddie Brisson 
marriage. It seems that Mrs. Russell 
has always been the first to an
nounce all the happy events in the 
family. So, she promptly upped and 

I announced it to' her home 
editor who promptly upped 
scored a journalistic beat.

To those 'of you who 
wondering how Great 
managed to keep alive 
those terrible Fall months 
we offer you this story which came 
to a climax last week.

The Bamwells were a happy fami
ly of five. Pop Barnwell was famous 
as the designer of England’s famous 
Blenheim Bomber. Then came the 
war. First Pop was killed testing 
his plane. Then sons Richard and 
John joined the RAF. Richard was 
killed protecting the BEF evacuation 
at Dunkirk from the Stukas. Lord 
Haw-Haw, Germany’s British an
nouncer included the name of John 
Barnwell in a casualty report follow
ing an English raid on Berlin. Final- j magic..

Ralph Ingersoll’s
tions in PM. Russia’s strategy will 
unfold clearly and vividly before 
your very eyes...

The Army-Notre Dame Game. 
Worth waiting on line all night for. 
It’s been a long time since both 
teams have gone into the Stadium 
undefeated and untied. At any rate, 
don’t miss the play by play broad- 

jcast..
Pierre Van Passen’s new Best Sel

ler That Day Alone. Has been ac
claimed as even better than “Days I 
of Our Years,” and is loaded with 
dynamite.

ly, Dave Barnwell became of age ' 
and joined the RAF. Last week he I 
was reunited with his father and į 
brothers via the air over Malta.

When Mrs. Barnwell was asked Į 
what she intended doing now that 
she was all alone she replied une
motionally, "I’m going to work in 
an ammunition factory.” Aside to 
Adolf: Read this and weep.

town 
and

You can’t afford to miss:
Walt Disney’s Dumbo. The movie 

critics literally ran 
trying to describe

Upon the publication of a stirring 
telegram from Jonas Marcinkevičius, 
noted Lith. writer, which graphi
cally related the atrocities commit
ted by Hitler’s troops in Lithuania, 
the Chicago daily ‘Naujienos” spent 
three columns in labelling the teleg
ram as a fake and a forgery.

The Lithuanian daily “Laisve” 
has set aside $100 which would be 
promptly given to the American 
Red Cross if “Naujienos” would 
send a committee to examine the 
telegram and find it not authentic. 
The proposal was that “Naujienos” 
would also promise to give $100 to 
the Red 
should it 
tic.

So far
peep from Naujienos!

Esplenders Leading in 
Pittsburgh Activity

revive 
not so

Albert

out of adjectives 
this magnificent

startling revela-

Back in New York we find that' 
the upward climb of one of Ameri
ca’s up and coming orchestra’s was 
stymied by a 250,000 dollar blaze 
which destroyed the Rustic Cabins, 
sprawling nite spot in Englewood 
Cliffs, N. J. Going up in flames and 
contributing no little to the high 
damage estimate was all the musical 
paraphernalia of Teddy Powell’s1
orchestra including uniforms, musi-^var fronts within six weeks. The 
cal library, and instruments. Radio’s Libyan front is considered the most ■ 
record players like Martin Bldck,! likely. 
Alan Courtney and Dick Gilbert

Overheard on Confidentially
Yours:

The British will definitely carry 
out a major attack on one of the

—Max Weintraub.

Detroit Preparing for Masquerade Ball 
Being Held this Saturday

Everywhere you go you can hear; missing some of his delicious wine 
the youth planning on their costumes 
for the coming masquerade which 
will be held at the Porter Hall this 
Saturday, November First. Picking 
out the finer points of the affair, 
you can’t overlook the fact that j 
prizes are to be given for the best, 
costumes. ’ 
more 
most 
away 
them 
shion 
judges at this dance.

Males are in for it. Remember j 
that good looking damsel you had i 
some evening, well here’s your 
chance to get that kiss which you 
have been yearning for. According 
to the rules the fair sex has no 
chance to say no on this particular 
evening, making a long story, short, 
all that can be said is that if you! 
miss this dance you’ll be sorry.

Did we forget ? How could we ? į 
Affairs may come and go but this. 
is to be the first concert given by j 
the Lith. Radio Club and the Aido 
Chorus has been invited to parti
cipate. We point with pride to the 
accomplishments of radio entertain
ers who have been doing their bit to 
entertain the Lithuanian public of 
Detroit and the Aido Chorus has 
been doing a very big part of this. 
According to the plans the concert 
will be run off in the same manner! 
as it is done in the studios of,the! 
radią station. The stage will be set; 
in abput the same as the inside of 
the studio and everything will be 
run off per schedule including the 
sound engineer and all. What say 
if all you people who like to see how 
a broadcast is put oyer just trundle, 
down to Lith. hall this Sun. Nov.; 
2nd and see for' yourselves. Ah yes, 
dancing will be as usual starting at 
9 p. m. in both floors.

Saturday evening the gang had a 
swell time at the weenie roast 
even though some had their teeth 
rattling jfrom the cold. Just snoop
ing around that evening I noticed 
that — Alf. finds some wood for the 
fire under a crooked tree and'brings 
an armful then goes back and stands 
right under the same tree and can’t 
find it anymore. Those lively young 
lasses, Joan, Beanie and Violet just 
seem to get in the swing of things 
anywhere, caught them playing rug
by with Fritz. My, my but was it 
dark till someone lit the fire but 
you didn’t hear many complaints. 
The boys just can’t get along with
out their beer so they all pitched , 
In and got a couple of cases and 
wait till you hear where the supply 
of wine came frpm, Mr. Nausėda is

LU UC fcivun mu i

_,vo. The judging of best is J 
or less on the funniest and 
original, so get out those laid 
and forgotten clothes, put Į 
on in any old hap-hazard fa- 
and show them off before the!

and the culprits sure left plenty of 
evidence, just ask him.

Violet seemed to have trouble get
ting started on the those doggies for 
she must have dropped three or four 
before she had a chance to sink her 
teeth into one. Boy but sure was j 
nice to get at those hot doggies and 
marsh-mellows after staying in that! 
brisk night air. Ed. B. and his wife I 
joined in on the fun and he sure j 
got his share. Clem B. on leave from ion leave

Cross and admit it lied 
find the telegram authen-

there has not .been one

B’klyn Chorus Meets
Earlier Friday
rehearsal of the BrooklynThe

Aldo Chorus will begin at 7 p. m. 
this Friday evening. It is being 
called an hour earlier K for on this 
evening we will sing at the Women’s 
National Arts and Industries Expo
sition at the Grand Central Palace 
in New York.

Members please be prompt.
Aldona Žilinskas, 

Chorus Director.

Lith Nazis Try to White 
wash Nazi Hitler

Lithuanian newspaper1., 
which has lime and 
been

, “Ke
lme and time 

accused of Hitlerite 
boner

The 
leivis” 
again 
sympathies, pulled anothei'
last week when it, in all seriousness, 
stated that the Hitler government 
would properly recompcnsate Lith
uanian farmers for 'all products 
seized and stolen!

In a front page article the news
paper in this fashion continued its 
policy of attempting to soft pedal 
and 
and

gloss over Hitler’s murders 
robberies in Lithuania.

This Tuesday:-

L.D.S. activity in Pittsburgh is 
what we want. That’s what they all 
cry. This time, the Esplenders are 
in the lead.

November 7 is the day at the club 
headquarters, 3131 West Carson St. 
All LDSers and youth branches are 
invited. So let’s all come and 
the old friendly greetings of 
long ago.

The committee headed by
Bulchus assisted by Ann Paulaus
kas, Lillian' Mažeikis and Alice Ma
žeikis are going to have a different 
sort of plan in the mend and enter
tainment lines for all attending.

The arrangement for the social 
was the main topic at our last meet
ing. A secret (whoops, I almost let 
it escape) well, that’s the highlight 
of the evening. So come on all you 
ball players, etc., let’s all join in 
some 
say?

I’ll

competitive movement, what

be there to greet you and 
treat you, so join the hąppy throng 
and sing and dance your troubles 
away for a few hours.

Don't forget, you’re all invited. 
The social is on us, if you please.

Join the United Service Organiza
tions. Join the U. S. Navy. Join 
the U. S. Army, but most of all, 
Join the EspLenDerS in an attempt 
to start the ball of Pittsburgh 
L.D.S. activity moving.

More than 200 prominent youth leaders have appealed to Pre
sident Roosevelt and Congress for immediate repeal of the Neu
trality act, for alF out aid to the Soviet Union “because that is 
where it can be most effective in our own- defense,” and urged 
Britain and America to “seize this golden opportunity” to open 
a Western front against Hitler.

Asserting that the Neutrality® 
Act is an “invitation to Nazi 
piracy and a mockery of freedom of 
the seas shackling our ability to 
deliver the goods” they declared that 
measures must be taken to arm our 
merchantmen, 
convoys, and 
tions against
materials |py American ships “to 
any and all ports where if is needed 
for our common defense.”

provide adequate 
to remove all restric- 
the delivery of war

“The conclusion is inevitable,” the 
group stated, "that Hitler has dared 
to strip Europe of the armies of oc
cupation and to throw them against 
the one eastern front because he has 
reason to feel secure from the threat 
of a two front war. ‘All Quiet on the 
Western Front’ today is aid to Hit-

lor on the eastern front. Britain and 
America must seize this golden op
portunity to win this war which Hit
ler is waging against the world and 
against the United State by opening 
up an effective western front while 
he is locked in mortal combat with 
Russia’s armies.”

Indicating that the armies which 
“unhesitatingly offer their blood Į 
and lives before the gates of Moscow I 
to stem the tide of Hitler’s marching | 
legions” are the dyke which “holds 
the Nazi hordes away from Britain 
and the United States,” the state
ment urges Congress and the Pre
sident to extend full lend-lease aid 
to the Soviet Union.

“All out aid rushed to this front 
and unstinted sacrifice on our part

today are the only ways to avoid 
enormously greater sacrifices tomor
row under conditions when the price 
of victofy will be greater,” they de
clared in the appeal.

Calling upon labor, industry and 
the American people to win the 
battle for production” by breaking 
bottle-necks of “slow expansion of 
steel, aluminum and other defense 
industries,” the statement asserts 
that “the speed with which guns, 
planes and tanks roll from the as
sembly lines of America’s factories 
tip the scales of battle for or against 
us.

ALICE IN BLUNDERLAND

NEWS ITEM: — The Lithuanian 
“Freedom Fighters,” fifth column 
organization which helped the Nazis 
suppress the Lithuanian j>eople, lias 
just been ordered disbanded by 
ler.

got his share. Clem B. 
camp was there too.

Tony D. just can’t 
! days without his heartbeat and she 
i sure had enough reasons to cuddle 
a little closer this one evening, eh. 
Wonder why Edna E. wouldn’t come 
unless Jean R. promissed to be 
there. Hey Algie and Jean R., wasn’t 
that a dirty trick that John R. pul
led, switching those lights on?

Burrs, burrs, lumberjack, Tony D. 
goes in the brush for wood and 
comes back with plenty of, no not 
wood, burrs. Emma R. really made 
sure she got her share for every 
time you’d look up she was eating 
another. Alice S. was warmly wel
comed by the gang for it was the 
first time out with them since her 
illness. Violet K. left the Indian war 
dance long enough to get Al T-s 
scalp. She might have his scalp but 
it might be that he has her heart.

California didn’t dull Antanuki’s 
sense of humor one bit, good ole 
Tony. When is that entertainment 
copnmittee going to give us- another 
such jovial evening? Hope it’s soon.

Hear that Joan, Alda, and Al R. 
really missed the roast. S.ophie R. 
couldn’t make it either and you can į 
still hear her saying things. Bertha, 
seemed unusually quiet, wonder J 
why? Could be that nice young man 
at the office.

Johnny Rudz. 
were trying to 
when the meat 
but seems like 
hustle or you’ll be 
Sunday we had the 
ving Minnie Tvaska 
she sang in the chorus a couple of 
years back. Hope you can get 
Chuckie to come too. Josephine Ur- 
bon was back in the soprano section 
after an illness, glad to have you 
back Jo.

Ray Sharkis is now a married 
man and the chorus took up a col
lection for a gift for him.

The bowling in the LDS league is 
going along,very good but I’m very 
sorry to say that I didn’t get enough 
information on it to pass on to you. 
Seems like we’ll have to have our 
rehearsal this Sun. at the Y again 
because the LDS meeting is held at 
the same hour at Porter Hall. With Be

be seen these

and 
get 
was 
you

little Eddie 
in on the kill 
passed around 
have to really 
left out. Now

pleasure of ha- 
back with us,

TARGET FOR 
thrilling stori) 

raids

TONIGHT, 
of R.A.F. 
serialized

a 
bombing 
especially for Laisvė begins 
this Tuesday in the English 
Section. Watch for it!

Classify Draftees to 
Help Find Jobs

Selective Service Headquarters 
completed arrangements to classify 
Army men with mechanical skills 
before they are discharged so they 
may be immediately employed in 
defense industry. “Referral offices” 
operated by the U. S. Employment 
Service in each camp will interview 
each man to give him specific- ad
vice as to where he can find work.

FDR Proclaims a Civil 
ian Defense Week

The President proclaimed Novem
ber 11—16 “Civilian Defense Week.” 
The Proclamation asked Americans 
“to become better informed of the 
many vital phases of the civilian 
defense program and of opportuni
ties ... for the participation of every 
individual...” Civilian Defense Di
rector LaGuardia announced the 
theme of the week: “The only ef
fective answer to total war is total 
defense.”'

ATTENTION!
The English Section of the 

Lithuanian Daily Laisvė is pub
lished every Tuesday and Friday. 
Letters and correspondence should 
be sept tp:

Editor, English Section 
Laisve Daily »

427 Lorimer Street
Brooklyn, N. Y.

I ** *

the Concert in the afternoon chorus 
rehearsal starts .at 12:30, right after 
bowling. So don’t forget, Sunday at 
the YMCA on Clark at 12:00 sharp!

Inkslinger.you there.

Pittsburgh Tid-Bits.
What has happened to the new 

N. S. LDS group? Sure, I know they 
went off and got matrimonially in
clined, but how about it — can’t we 
get together?

Ambridge is 
hall. Boy, up 
Well, here’s 
me! That shows interest—and ’could 
be the membership drivers have re
ceived such results that they (the 
new members) couldn’t all fit in the 
former club? What say, Ambridge, 
do we get an invitation for the 
house warming on November 1 (a 
little birdie told me) or is anybody 
welcomed ?

Joe Sacal was in town Friday, 
October 17, for exactly two hours. 
Says he’ll come for a few days in 
or around Christmas.

Mr. and Mrs. Kairys (Al and Ma
rie) are housekeeping. Good luck, 
people. Tis said that Frank Martin 
of the N. S. LDSers is about to be 
known as 
going!

Mr. 
York 
depce 
week-end.

Well, enough of 
ain’t any more. Bye till

—Alice Mažeikis.

getting a now larger 
in the bucks, no? 

congratulations from

Private Martin

and 
also 
of Pittsburgh a

nice

Mrs. J. Gasiunas of 
paid their former 

visit the

^ew 
resi- 
past

this — there

Aid to Britain and 
Russia Speeding Up

Lend-Lease Expediter Harriman, 
returned from Moscow conferences 
on aid to Russia, reported to the 
President that the Russian govern
ment and people are determined to 
fight on at all1 costs but the Soviet 
armies ‘need substantial quantities 
of munitions and raw materials.” 
Treasury Secretary Morgenthau ad
vanced the Soviet Union another 
$30,000,000 against gold Russia is 
sending to this country. The Defense 
Supplies Corporation authorized pay
ment of $36,889,000 to the Russian- 
owned Amtorg Trading Company for 
imports of manganese and other 
materials necessary to U. S. defense 
industry.

The Federal Loan Agency an
nounced disbursement to Great Brit
ain of another $100,000,000 on the 
$425,000,000 loan to that country for 
which Britain put up as collateral 
British-owned American factories 
and; investments.

Both Houses of 
the $5,985,0(10,000 
appropriation and 
ference to adjust minor differences.

Congress pa^ed 
new lend-lease 

sent it to con-

Thought for the Week
Marriage resembles a pair of 

shears, so pointed that they can-not 
be separated; often moving in op
posite directions, yet always punish
ing anyone 
them.

who comes between

The Only Sure Way

An Idea!
(to fąir companion) — 
ever tried listening to a 
your eyes shut?

Youth
Have you 
play with

Voice (from row,behind) — Haye 
you tried listening to one' with your 
mouth shut?

lines of democracy. Soldier watchingGuarding the life 
oil pipe lines in Iran.

One Million Pounds of Chocolate to One
Million Anti-Hitler Fighters!

NEW YORK. — America’s child
ren are not neutral in the world
wide battle to smash Hitler and his 
horde of savages who are now over
running all of Europe. Hitler to 
them has become the twentieth cen
tury bogeyman who brings death 
and horror wherever a Nazi soldier 
sets foot. The heroic resistance .of 
the Soviet armies is stirring these 
American youngsters to action in 
the hope that the Red Army will 
accomplish what every other army 
has failed to do so far and rid the 
world of this horrible brown plague.

The first call for aid and com-

Tea Party Refreshes 
Great Neck Chorus

Į want I

who

By Circulation
Last Sunday Great Neck Pirmyn 

Chorus presented soĮmething dif
ferent — a Tea Party. The chorus 
filled out the program by singing 
some of their favorite songs. Every 
one seemed to be enjoying them
selves except a couple of people — 
too bad.

We, who were invited to Naomi’s 
Sunday dinner, all want to thank 
her very much for such a delicious 
dinner.

Naomi. “No kidding, won’t you ■ 
have'.some beer, George?”

George: “Who wants beer, I 
a Martini.”

Those four hungry people
kept on eating long after the others! 
have finished..'. tsh, tsh. We all 
drank our coffee in high-class fa
shion ... in the drawing room. Time 
was sl^ort and we had to rush down 
to the Tea Party at Kpsmowski’s 
“Blue Room,” as we call it.

Abbie with the pin ball machine 
and 16 nickles. Not bad, almost as 
good as Johnny Blass. Vin K. and 
a |>lond were seen walking down the 
street. Reason ... ? Georgia K’s mu
sic looked better with the new music 
stands and sounded almost good 
enough to he at the Paramount, (if 
he had; a few more pieces) Bill and 
his hew style of music and looking 
cuter than ever. What’s this... the 
girls vyere drinking Martini’s? How 
did you make out J. B. and Vin af
ter we wbnt home?*

We did have fun, and leaye it up 
to us Great Neck girls for real fun. 
So long for short.

Hit-

thatIT WAS A VERY curious pair 
Alice saw strolling down the 
shore of that very strange land in 
back of the looking glass. On their 
lips there played a soft smile of sa
tisfaction, one would almost think 
that they had just eaten a very 
fine and invigorating meal.

The Walrus — for such was the 
taller and leaner of the two—was ve
ry different from the walruses that 
Alice 
stead 
short 
nose.
ny way over his eye. The Carpen
ter, however, was even funnier. He 
stuck his chin and stomach out and 
walked as if he owned the world. 
He was 
in front 
fend his

had known. His mustache, in- 
of being long and bristly, was 
and clipped just under his

His hair came down in a fun

careful, though, not to step 
of the Walrus and thus of- 
feelings.
ALICE WALKED on and 

odd thing.
LITTLE
finally found a very
There, its shell broken in half, sat 
a weeping, crying, sadly moaning 
Oyster!

“Who are you?” Alice said, moved 
1 to pity.

“I’m a Lithuanian Oyster!” sob- 
j bed the poor thing.

Alice looked back and suddenly re- 
* membered the fat- Walrus who look- 
j ed as if he just had a big meal.

And this is the story of four 
little Lithuanian' fifth column oys
ters who thought they could walk 
in peace with the Walrus and the 
Carpenter. The story is told by a 
great man who understood the

I world, Lewis Carrel:
I “O Oysters come and walk with us!” 

The Walrus did beseech,
Į “A pleasant walk, a pleasant talk, 

Along the briny beach.

fort for the Red Army fighters 
brought on immediate and enthu
siastic response from children all 
over z the United States. In many ci
ties these children have constituted! 
themselves an auxiliary force to pro- j 
vide this aid and comfort of woolen 
socks, gloves, sweaters, Underwear, j 
ra?ors and blades, chocolates, cocoa, 
coffee, cigarettes and food preserves ( We cannot do with more than four, 
and concentrates.

One such youngster, writing from; The eldest Oyster looked at him, 
Cleveland, Ohio, explains that he j But never a word he said, 
has already undertaken a campaign The eldest Oyster winked his eye 
for chocolates. His letter accompa- And shook his heavy head, 
nying a gift of ten pounds of choco-, Meaning to say he did not choose 
lates to a j^cd Army fighter says: . To leave the Oyster bed.

“This is my first present to the ■ But four young oysters hurried up 
best anti-Hitler fighters in the! All eager for the treat, 
world. I saved all my spending mo- i Their coasts were brushed, their 
ney to buy this and I am not going 
to wish I could do more — I am 
going to do more. With some of . my 
clubmates we have agreed to ask 
everyone we see to help us buy cho
colates. We want to give one million 
pounds to 
fighters!”

Another 
writes from 
this until Hitler is put in the mad
house where he belongs.” He doesn’t 
explain how he managed but this 
gift package contained one hundred 
packets of razor blades.

One fourteen year ok. youngster 
from Minnesota sends this message 
(and gift) addressed “to some Rus- 
ian boy.” “Hope your dad gets Hit
ler!” is his fervent wish.

To give a hand to each.”

one . million anti-Hitler

youngster in his teens 
New Jersey: “We’re in

Kaskas Program at 
Town Hall Sunday

NEW YORK, N. Y. — The famous 
Lithuanian-American contralto who 
rose from obscurity to the heights of 
the Metropolitan Opera House, ap
pears this Sunday at a concert in 
Town Hall.

Several years ago Miss Kaskas 
was virtually unknown as ą singer 
until< she skyrocketed to fame after 
an appearance over a radio program 
auditioning .those arAbitious for the 
Metropolitan Opera. Since then she 
has appeared in a number of note
worthy performances and is quite 
popular among opera devotees.

Lithuanians from the Metropolitan 
area are making it a point to at
tend Sunday’s Town Hall recital to 
cheer her on.

faces washed,
Their shoes were clean and neat,

i And this was odd, because, you 
must know.

j They hadn’t, any feet.
“The time has come,” the Walrus 

said,
“To talk of many things:

Of shoes—and ships—and sealing 
wax—

. Of cabbages — and kings —
And why the sea is boiling hot—

And whether pigs have wings.”
“A loaf of bread,” the Walrus said, 

“Is what we chiefly need;
Pepper and vinegar beside

Are very good indeed -
Now if you’re ready, Oysters dear, 

We can begin to feed.”
“But not on us,” the Oysters cried.

Turning a little blue,
“After such kindness that would be 

A dismal thing to do!”
“The night is fine,’* the Walrus said: 

“Do you admire the view?”
"It seems a shame,” the Walrus said, 

"To play them such a trick 
After we’ve brought them out so far

And made them trot so quick!” 
The Carpenter said nothing but 

“The butter’s spread too thick!”
“I weep for you” the Walrus said:

“I deeply sympathize.”
With sobs and tears he sorted out 

Those of the largest size, 
Holding his pocket handkerchief 

Before his streaming eyes.
“O Oysters” said the carpenter, 

“You’ve had a pleasant run!
Shall we be trotting home again?” 

But answer came there none— 
Ąpd this was scarcely odd, because 

They’d eaten every one.
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41 — 39

A. Vasiliausko Koncertas Detroit Mick

(Tąsa)
Vienas inžinierius pamilo kito inžinie

riaus žmoną. Baigėsi tuo, kad ji išsisky
rė su vyru ir ištekėjo už mylimo žmo
gaus. Visas mažas didysis miestas žinojo, 
jog tat buvo ideališko tyrumo romanas, 
kad žmona buvo ištikima vyrui, kad ji 
kantriai laukė persiskyrimo. Pats ameri
kiečių dievas, priekabingas, kaip jaunas 
prokuroras, ir tai nerastų kaip prikibti. 
Jaunavedžiai pradėjo naują gyvenimą, 
laimingi, kad jų kančios pasibaigė. Bet 
iš tikrųjų jų kančios tik prasidėjo. Juos 
nustojo lankyti, jų nekvietė į svečius. Vi
si nuo jų nusisuko. Tai buvo tikras boi
kotas, ypatingai baisus tuo, kad jis vyko 
dideliame miestelyje, kur pagrindinį dva
sinį interesą sudaro lankymas ir priimi- 
nėjimas pažįstamų bridžo arba pokerio 
lošti. Pagaliau, visiems šitiems žmonėms, 
išvijusiems jaunavedžių porą iš savo tar
po, tikriausiai buvo nusispiaut, kas su 
kuo gyvena, bet — padorus amerikietis 
neprivalo išsiskirti. Tai nepadoru. Visa 
tai priėjo ligi to, kad žmogus sau leidęs 
pamilti moterį ir ją vesti, išvažiavo į 
kitą miestą. Gerai dar, kad tuo laiku ne- ’ 
buvo krizio ir galėjo lengvai surasti dar- 1 
bo.

Visuomenė miestelio, išaugusio aplink 
didelę pramonės "įmonę, visiškai surišta 
su jo interesais, tikriau — su šios įmo
nės šeimininkų interesais, — turi bai
siausios jėgos. Oficialiai, žmogaus dėl jo 
įsitikinimų niekuomet neišvys. Ameriko
je jis laisvas turėti savo pažiūras, savo 
įsitikinimus. Jis laisvas pilietis. Tačiau, 
tegul jis pamėgina nevaikščioti į bažny
čią ir dar prie šito tegul mėgina pagirti 
komunizmą, — ir kažkaip jau taip atsi
tiks, kad mažame mieste jis nedirbs. Jis 
net pats nepastebės, l<aip tat atsitiks. Jį 
išgyvendiną žmonės ne labai tiki į dievą, 
bet vaikščioja j bažnyčią. Nevaikščioti į 
bažnyčią —nepadoru. Kas dėl komuniz
mo, tai šituo tegul rūpinasi purvini mek
sikiečiai, slavai ir negrai. Tai ne ameri
kiečių reikalas.

Skenektedyje mes apsistojome viešbu
tyje, kur buvo trejopas vanduo —.karš
tas, šaltas ir šaltas kaip ledas, — ir nu
ėjome pasivaikščioti po miestą. Buvo dar 
tik dešimta valanda, vakaro, bet praeivių 
veik nebuvo. Šaligatvių pakraščiais sto
vėjo tamsūs automobiliai. Į kairę nuo 
viešbučio tysojo tuščias, žole apaugęs 
laukas. Čia buvo gana tamsu. Už lauko, 
ant šešių aukštų namo stogo palengva 
rausdavo ir vėl gesdavo venzelis “G. E.” 
“General Electric Company”. Venzelis 
buvo panašus į imperatoriškąjį. Bet im
peratoriai niekuomet neturėjo tokios ga
lybės, kaip šie elektros džentelmenai, už
kariavusieji Aziją, Afriką, įtvirtinę savo 
herbą Naujajame ir Senajame Pasaulyje. 
Nes beveik visame pasaulyje, turintieji 
reikalo su elektra, pagaliau turi reikalo 
su “General Electric”.

Už viešbučio, virš svarbiausio plento 
siūbavo šviesos juostos. Ten buvo šiurpu
lingas automobilių gyvenimas. O čia pui
kiausias betoninis kelias, apsupąs lauką, 
buvo tuščias ir tamsus. Čia net šaligat
vių nebuvo. Matyt, kelių statytojams ro
dėsi neįmanoma, kad pasaulyje, galėtų 
atsirasti žmonių, kurie į “General Elec
tric” valdybą eitų pėsti, o ne automobiliu 
važiuotų.

Prieš valdybą ant ratų stovėjo stikli
nė būdelė, prikabinta prie išgverusio pu
siau sunkyežimiūkščio. Joje sėdėjo pagy
venęs ūsorius. Jis pardavinėjo “Pop
corn” — keptus, pravirus lyg baltas 
pumpuras kukurūzus. Ant pardavimo 
stalo trimis ryškiais rageliais degė ben
zino žibintas. Mes ėmėme spėlioti, iš ko 
daromas “Pop corn”.

— Ta ce kukurūzą! — netikėtai tarė 
pardavėjas ukrainiška - rusų kalba. — 
Ar jūs nematote — paprasta kukurūzą. 
O jūs iš kur būsite, kad kalbate rusiš
kai?

— Iš Maskvos.
— O jūs nemeluojate?
— Nemeluojame.

(Bus daugiau)

Dainininko Aleksandro Vasi
liausko Koncertas Įvyks Lap- 
kričio-Nov. 2 Dieną, Lietuvių 
Piliečių Kliubo Svetainėje, 60 
Hale Str., Bridgewater, Mass.

Aleksandras Vasiliauskas.
Pirmu sykiu Bridgewater ir 

apylinkės lietuviai turės progą 
išgirsti visų mylimą dainininką 
Aleksandrą Vasiliauską. Alek
sandras Vasiliauskas yra Pro
gresyvių Lietuvių Tarybos Am
berland Radio Pusvalandžio 
Programos vedėjas. Taip pat 
šiame koncerte dalyvaus Am
berland Radio dainininkai: že- /
maitis, Dzūkas ir Zanavykas. 
Šiame .koncerte, bus suloštas la- 

*

bai juokingas veikalas “Daina 
Be Galo.” Sulos draugės iš Mon
tello, Mass.

Nei vienas nepraleiskit šios 
progos, atsilankykite į šį kon
certą. Išgirsit gražiausių lietu
vių dainų ir pamatysite labai 
juokingą veikalą “Daina Be 
Galo.”

Platesnės informacijos bus 
pranešta per Progresyvių Lie
tuvių Tarybos Amberland Pus
valandžio Radio Programą iš 
stoties W. H. D. H., Boston, 
Mass. Atsisukite savo radiją 
ant 850 “kilocycles” sekmadieno 
ryte, kaip 9 valandą.

Tikietus malonėkite įsigyti iš 
anksto, nes gali pritrūkti vie
tos. Tikietus galima pirkti pas 
sekančius draugus bei drauges:

South Boston, Mass.
Aleksandras Vasiliauskas, 332 

West Broadway.
Paul Likas, 456 West Broad

way.
iCaroline Barčius, 83a L St.

Dorchester, Mass.
Julia Rainard, 40 Ripley Rd.

Montello, Mass.
Marion, Gutauskienė, 571 No. 

Cary Street.
George Shimaitis, 162 Mel

rose Street.
Bridgewater, Mass.

J. Lapeikienė, 55 Fripple St.
Rengia Bridgewater ir apy

linkės draugai ir draugės.
Tėvas.

Aido Choras rengia Hallo
ween maskaradą šeštadienį, 
lapkričio 1 d., vakare. Įvyks 
Draugijų svetainėje ant Por
ter St., visiems žinomoj vietoj. 
Choras kviečia .visus ir visas 
dalyvauti. Bus šokiai prie ge
ros muzikos ir skanių gėrimų.

O lapkričio 2 d., sekmadie
nį, įvyks Radijo koncertas. 
Įvyks Lietuvių Svetainėje ant 
25th St. Tai bus labai įdomus 
koncertas. Dalyvaus ir Aido 
Choras programos išpildyme.

Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

Aidietis.

daktorius drg. A. Bimba svar
biais pasaulio įvykiais. Lietu
vių visuomenė eikit ant pra
kalbų ir raginkit kitus lietu
vius. Drg. Bimba pasakys 
daug žinių apie Lietuvą.

Komisija.

Philadelphia, Pa.
Kalbės Antanas Bimba

Ateinantį sekmadienį, 2-rą 
dieną lapkričio-Nov., 2-rą vai. 
po pietų, Lietuvių Tautiškoje 
salėje, kalbės “Laisvės” re

Seattle, Wash. — Vadai 
s t r e i k u o j ančių lydytojų 
(welderiu) prieš laivastaty- 
klas vis atsisako atsaukt 
streiką.

London. — Gauta žinia, 
jog Charkovo mūšiuose vo
kiečiai per dieną prarado 
3,500 savo kariuomenės.

NEWARK, N. J.

Vakarienė, Koncertas ir Šokiai
RENGIA SIETYNO CHORAS

Sekmadienį, Lapkričio 2 November 
ŠV. JURGIO SALEJE

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

Laisvoji Sakyklą
Kaip Bagočius Plūsta S.LA. Narius

Bagočiaus Laiškas

R.12015-4Nr. 12140.
Spalio 15, 1941

Bro. Lasky, 
Brooktondale, N. Y.

Re: SLA Abelnai. 
Gerasis Prieteliau:—

Gavau Jųsų laišką iš 12-tos 
dienos šio mėnesio, bet be pa
rašo, taigi atleisit kad pirmo 
vardo adresuodamas neįdedu. 
Mat nelengva yra atsiminti vi
su draugų vardus, nors kaip 
galite suprasti, man neprisiei
na su visais 16,000 musų na
rių tokios korespondencijos 
vesti, kaip su Jumis buvo pra
eityje.

Iš Jųsų laiško suprantu, 
kad javus ir daržoves jau esi 
suvežęs, bet iš pikto tono ir 
beprasmių p r i s i kabinėjimų, 
įtarinėjimų ir kalbėjimo apie 
reikalus apie kurius matomai 
Pats tiek supranti, kiek aš su
prantu apie ukinink<wimą (o 
toje srytyje aš turiu”prisipa
žinti kad esiu didžiausis dur
nius!), aš darau išvadas, kad 
neviskas užaugo taip gerai 
kaip manėt ar laukėt. Nes 
kitaip, kam tie visoki piktu
mai, plūdimai ir įžeidinėjimai 
asmenų, kurie Tamstai nieka
dos nieko blogo nėra padarę 
ir nė nesapnuoja ką nors blo
gą daryti? Iš kur Pats savo 
sieloje galėjai surinkti tiek 
kartaus keršto ir neapykantos 
nuodų? Su kokiu tikslu ir kie
no labui?

Savaimi suprantama, aš ne
argumentuosiu su Jumis. Tam
sta esi laisvoj demokratinėj 
Amerikoj, ne bolševikų kaca- 
pijoj, ir todėl turi pilną teisę 
viename ar kitame klausime 
turėti savo pažiūras ir jas iš
reikšti, ir už tai Jumis niekas 
“k stienke” nestatys.

Kaipo Susivienijimo nariui, 
/ kuris rašo savo organizacijos 
prezidentui klausimus, galiu 
Tamstai štai ką atsakyti:

1. Egzaminatorių pilnas ra
portas tilps prie pirmos pro
gos, imant atydon sumažintą 
“Tėvynę”. Talpinimui buvo 
reikalingas P. T. nutarimas, 
ir man rekomenduojant tai 
buvo padaryta paskutiniame 
Tarybos suvažiavime.

2. Susivienijimo reikalai yra 
kuonogeriausiame stovyje, at
sižvelgiant į pergyventą eko
nominį ir finansinį krizį ir 
santokius kurius turėjome su 
bolševikų kandidatu į SLA or
ganus Chicagos Seime.

3. Tamstai, Tamstos šeimai, 
ir man ir mano šeimai, Susi
vienijime bus užtektinai pini
gų išmokėti pomirtines, kada 
reiks.

4. Nesirūpink ir nesisielva- 
tuok apie dalykus apie kurius 
visiškai jokio supratimo netu
ri, ir nesiplusk. Tokie dalykai 
trumpina žmogaus gyvybę, o 
aš noriu' kad Pats kuonoiL 
ginusiai gyventumi ir į Susi
vienijimą mokesčius mokėtu
me.

5. Ir nesusipratime juokis 
ir pasaulys juoksis su Tavim. 
Keik ir šokinėk, ir niekus ple
pėk,—tada bus manoma kad 
“pakaušy” trūksta. . Bet 
kas man svarbu, gali greičiau 
Abraomui atsiduoti!

Tavo geriausis prietelius,
F. J. Bagočius.

LASKIO LAIŠKAS IR. ATSA
KYMAS BAGOČIUI

Spalių 19, 1941.
F. J. Bagočiui
Didžiai Godotinas Broli
Bagočiau:

Jūsų laiškutį iš spalių 15 
dienos priėmiau ir tariu kuo- 
noširdingiąusią ačiū. Tai tik
rai yra puikių minčių šaltinis 
ir dar puikesnių .argumentų ir 
faktų rinkinys. Pilnas humo- 
ristįkos ir kitokių pagražini
mų. Taip sakant, geresnio ne

galima nė tikėtis iš lietuvio, 
kuris rokuąja save mokytu ir 
dar S. L. A. prezidentu. Tu
rinys to laiškučio kaip tik to
kiam ir tinka. Tai labai pui
kus.

Broli, aš turiu' tave pasvei
kinti už tokį drąsumą ir su
manumą. Taipgi esu labai dė
kingas už gerus velijimus ir 
sumanymus beUpatarimus. Vi
si yra geri.

O dabar lai bus man leista 
išsireikšti savas mintis reika
le kai kūrių patarimų bei ve- 
linimų.

Liepi man juoktis ii; būti 
linksmam, tai ilgiau gyven
siu.” Taip aš ir darau, visada 
esu linksmas ir daug turėjau 
juoko, kada skaičiau Jūsų lai
škutį. Bet iš turinio to laiš
kučio duodasi suprasti, kad jo 
rašėjas buvo labai susiraukęs, 
kada jį rašė. Tai negerai, rei
kėjo juoktis.

Sakai, nereikia kalbėt apie 
tokius dalykus, kurių nesu
pranti. čion ir vėl geras pa
tarimas. *Tai kodėl, broli, tu 
jo nesilaikai? Kaip matosi iš 
tavo rašinio, tai tu labai bi
jaisi bolševikų ir net bandai 
mane jais gąsdinti. Iš kur tu 
žinai, kad tie bolševikai yra 
tokie blogi? Kiek metų tu esi 
Rusijoje gyvenęs tarpe tų bol
ševikų, kad sau pasivėlini taip 
daug kalbėti apie juos ir jų 
tvarką? Kiek aš žinau, tai tu 
neturi jokio patyrimo ir nesi 
buvęs Sovietuose. Taigi, nie
ko ypatiškai nesi patyręs apie 
jų tvarka, o vien pasiganėdini 
smetonininkų plepalais. Reiš
kia, kalbi nežinodamas nieko 
apie dalykų tikrą padėtį. Kai
po advokatui, tai reikėtų žino
ti, kad vieno žodis taip geras, 
kaip ir kito. Faktai yra reika
lingi.

Sakai, kam tie įžeidimai? 
Aš niekados nežinojau, kad 
faktai būtų rokuojami įžeidi
mais. Reiškia, nemyli įžeidi
mų. Tai kodėl jūs pasivėlina
te daryti įžeidimus mums vi
siems S.L.Ą. nariams, kurie 
savais pinigais jumis užlaiko? 
Jūs, rodos, žinot gerai, kad

mes jumis pastatėme prie S. 
L. A. vairo ne politiką varinė
ti ir rūpintis politiškais reika
lais. Mes norime, kad jūs sa
vo laiką pašvęstumėte orga
nizacijos reikalams ir tik ųž 
tai mes sutikom jums mokėt. 
O kaip jūs darote?

Jūs rašote visokias rezoliu
cijas prieš Sovietus, niekinda
mas juos, ir taip darydami 
naudojate visų S. L. A. narių 
vardą. Ar tai ne^a įžeidimas 
narių? Kada mes davėm jums 
tokį įgaliojimą, kad jūs galė
tumėte mūsų vardą naudoti 
politikoje? Jūs važinėjate į 
Washingtona su 
reikalais, kurie yra

Newark N. J.
Sietyniečių Bankietas

Vietinis Sietyno Choras ren
gia iškilmingą bankietą su la
bai gražia programa, kuris 
įvyks lapkričio 2 dieną, ne- 
dėldienio vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 180 New York Avė.

Mano supratimu, Sietyno 
Chorą reikia paremti skaitlin
gu atsilankymu todėl, kad tai 
vienintelė" orgąįiizacija pa
žangių vietos lietuvių, kuri 
veikia, darbuojasi, dėdama 
daug pastangų, judindama
dvasią ir jausmus savo gražio- 

politiškais, mis dainelėmis ir abelnai me- 
naudingijno dirvoje.

dėl smetonininkų. čion vėl 
kalbate, viso S.L.A. vardu, 
eikvojate jų turtą visai be jų 
žinios. Ar tai ne įžeidimas na- 
rių ?

Na, kas būtų, jeigu mes na
riai parašytume į Washingto
na, kad jūs esate melagiai ir 
apgavikai, kad mes niekados 
nebalsavom duoti jums tokį 
Įgaliojimą, kad jūs tai daro
te visai nesiklausę mūsų suti- 
kipio ? Pamislykite!

Jūs sakote, “nežinau su ko
kiu tikslu rašai.” Broli, mano 
tikslas yra kuonogeriausias 
dėl S.L.A. ir tavęs. Tik pastu
dijuok mano mintis ir velini- 
mus.

Jeigu da nebus aiškūs ma
no velinimai, tai aš turiu dar 
daugiau faktų. Kas link to, 
kad jūs nesuprantate farrųe- 
riauti, tai jau tavo blogas gi- 
liukis. Tas nereiškia, kad taip 
reikia manyti apie kitus. • /

Su tikra pagarba del jūsų, 
aš, . W. G. Lasky.

Įžanga tik vienas doleris. 
Gi prie to vieno dolerio duo
dama ne tik puikiausia vaka
rienė, bet ir programa, kuri 
pati viena be vakarienės verta 
bus dolerio.

Tai bus naujas vaizdas, 
vaizduojamas viduje svetainės 
su dainomis, muzika ir įvai
riais liaudies šokiais. Choro 
mokytoja šalinaitė daug dir
ba ir ji vis ką naujo, puikaus, 
smagaus dėl mūsų padaro.

Pasinaudokim šia gražia 
proga.

Lowell, Mass.
Padėkos Žodis

Mes, Jonas ir Uršulia Dąų- 
girdaj, dėkavojame komisijai, 
kuri surengė mūsų ženybiųjo 
gyvenimo 25 metų sukakties ąt- 
žymėjimui “parę” spalių 11 die
ną. Komisija susidėjo iš seka
mų draugų: J. ir A. Palenkąi, 
R. ir M. čiuladai ir K. Kujų- 
čiai. • ,

Taipgi dėkavojame jaunom 
mergaitėm už patarnavimą pu
blikai prie stalų: May ir Mildai 
Čiuladaitėm, Rūtai Gicus ir Ma
ry Paulenkaitei. Pagaliau, taria
me padėkos žodį visiems drąp- 
gams- už mums suteiktas dova
nas. J. ir U. Daugirdai.

NUO RED. — Dėl sutaupy- 
mo laikraštyje vietos apleidžia
me vardus ir pavardes dovanų 
suteikėjų. Atleiskite.

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

apie stalus galės regėti.
Šokiams gros G. Kazakevičiaus Orkestrą iš Brooklyn© 

Prašome visų Sietyno Choro simpatikų dalyvauti šiame parengi
me. Atsiveskite savo draugus, nes bus žingeidi!.

VAKARIENE $1.00

-------------------- - -------------------------------------------- ' ' ------- --'H 

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

J. STANĘLIS IR S- RUTKAUSKAS
184 WEST 54th STREET, BAYONNE, N. J.

Didžiausias lietuvių kliubas Amerikoje, puikiausiai įtai
sytas steičius ir baras. Kilnojamas steičius (estrada).

Didelis floor-show .kas dieną. Didžiausias 
baras Hudson Countyje.

KAS VAKARAS DVI ORKESTROS
Užeikite ir pamatykite šią gražią lietuvių pasilinksminimo 
įstaigą, pasivaišinkite gerais valgiais ir gėrimais, ir 
pasišokite prie šaunios orkestros.
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LIETUVIŲ ŽINIAI

G. Albinas.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

SANDELIS VISOKIŲ 

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
Kadangi uogos, LĮepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramuneliai, apvy- 
niai, gumbąžolės, trukžolės, valeri- 
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai u? 
$3.30. < ''

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie- 
tuyiškais ųžvadinimais, 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, atmeni, 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimai* 
ir planetų atspėjimais £5p. .

Lengvas būdas išmokti angliško 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M, ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SpE^įCEiy’pąT, N. Y.

Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 
nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
JPas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia, sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
rbs Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; K AL tabletėles> nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėles nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimų aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėje tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki .9 vai. vakarę; 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.
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šeštas puslapis

Baltimore, Md.
Apie Darbininkų Sveikatą
Miesto sveikatos departmen- 

to pranešimas parodo, kaip 
pavojingas yra žmonių sveika
tos stovis—labiausia tarpe 
negrų. Jš pasauktų 6,081 vyrų 
armijon iš Baltimorės miesto, 
rasta 101.3 sifilistų arba “abe
jojamų” aut žėdno 1,000 išeg
zaminuotu vyrų, šičia neįeina 
kitokių nesveikumų aukos, ku
rių susidaro per pusę.

Armijon pašaukti jauniausi, 
sveikiausi šalies vyrai. Jeigu 
jų yra pusę nesveikų, tai kaip 
su suaugusiais arba senais 
žmonėmis ? X

M (‘S gyvename pavojingiau
siam perijode. Privatiškos 
nuosavybės pelnas pastatytas 
aukščiau visokio žmoniškumo.

Štai kokios pasibaisėtinos 
skaitlines. Kur ekonominiai 
žmonės prasčiau gyvena, ten 
ligos žydėte žydi. Balti m orėj e 
gyvena 300,000 juodveidžių 
žmonių, kurių savaitės įeigos 
nuo $6 iki $15. Tai štai ką 
skaitlinės rodo. Sifiliu apsikrė
tusiu 26.7 ant žėdno 1,000 
baltu žmonių, o 341.5 ant žėd
no 1,000 juodveidžių žmonių. 
Reikia neužmiršti to fakto, 
kad šitie sifiliu apsikrėtę liue
sai gyvena tarp sveikų žmo
nių. šie jauni vyrai turi rei
kalą su sveikomis moterimis, 
ženijas be jokios medikąlės 
apsaugos.

Man pažįstant juodveidžių 
ekonomines sąlygas, žinau, 
kad tai pasibaisėtina padėtis. 
Gyvenami namai tokie, kad 
juose nieks nelaikytų savo gy
vulių. Tai geriausi žiurkių ir 
kitokio brudo veisimos! lizdai. 
Nėra elektros šviesos, nė ge
so, nė vandens, nė toiletų, nė 
maudynių. Namu sienos, sto- 
gai kiauri, žiemos laiku ne
gali apšildyti, bet įr neturi nė 
kuom šildyti. Baltų , taipgi 
yra gana vargingai gyvenan
čių, bet balti turi geresnes 
priemones gauti geresnį darbą 
su didesniu užmokesčiu, negu 
juodveidžiai. Juodveidžiai ne
turi jokios progos išmokti 
amato arba išmokus gauti dar
bą. Ant svarbiausių šalies ap
sigynimo darbų, kaip tai, 
Glen Martin orlaivių išdirbys- 
tėj ir kitose svarbesnėse išdir- 
bystėse, visai nesamdo juod
veidžių.

Vienas trečdalis juodveid
žių nemoka nė skaityt, nė ra
šyti. ■

žinoma, gyvenant šitokiam 
skurde, nėra nė galimybių 
leisti vaikus mokyklon. Vai
kai nedavalgę, neturi kuom 
apsirengti ir apsiauti.

• • •
Man teko ginčytis su dau

geliu žmonių apie sąlygų blo
gumą šiam kapitalistiniam su
rėdyme, tai mano oponentai 
visada nurodydavo, kad Ame
rikoj sąlygos geresnės, negu 
kur kitur pasaulyje. Sako: 
štai daržovių krautuvės pilnos 
ant kievieno kampo gatvės. 
Pieno, kiaušinių, sviesto, mė
sos gali pirkti kiek tik nori. 
Šaldytuvai žėdnoj stuboj pilni 
maisto ir tt.

žinoma, netaip lengva buvo 
įrodyt žmonėms, bet dabar 
valdžios paskelbtos žinios pa
sako, kad pusė jaunų vyrų 
yra nesveiki. Aš manau, kad 
ne vieną sukrėtė ši žinia.

Tai kas per priežastis yra 
šito didelio žmonių nesveiku
mo? Mūšų darbininkiška spau
da turėtų daugiau gvildenti 
šį klausimą. Aš manau, svar
biausios kelios priežastys yra 
šios: žmonės, verčiami pri- 
vatiško pelno, atsitolino nuo 
gamtos savo gyvenime. Mais
tas visai sugadintas (suci- 
vilizuotas). Susikimšusiai gy
vena. Skubos sistema, bai
mė dėl rytojaus ir dauge
lis kitų. Antras svarbus daly
kas, tai kad privatiškai yra 
praktikuojama medicina. Kas 
turi pinigų, tas gali eiti pas 
daktarą, o kas neturi, tuom 
nieks nesirūpina. Pirmučiausia 
valdžios pareiga turėtų būti, 
tai nedaleisti žmones prie sir
gimų, kad nereikėtų gydyt 
sergančius.

Kiek mes esame patyrę iš 

savo gyvenimo, pažįstam daug 
lietuvių jaunų vjAų, kurie iš
mirė per negerą užsilaikymą 
gyvenime. Lietuviai atvažiavo 
iš šalies, kur mėsa, arba svai
ginantieji gėrimai buvo gana 
didelė retenybė. Atvažiavus 
šion šalin, tie, kurie galėjo, 
perdaug rūkytų kumpių ir 
svaiginančių gėrimų vartojo. 
Per tai vieni nutuko, apaugo 
širdis taukais, gavo aukštą ar
ba žemą kraujo spaudimą, kiti 
nudėvėjo savo kūno organiz- 

! mą ir reikėjo eiti pas Abraho- 
i mą. Kitaip sakant, kurie tu
rėjo iš ko, gyveno persivalgy
mo sunkiu valgiu gyvenimą, o 
kurie neturėjo iš ko pirktis 
būtinai reikalingo maisto gy- 

i vybės palaikymui, tie nusilpo, 
suardė savo sveikatą ir buvo 
palikti likimui.

Pereita šalies blaivybė, de
šimts perėjusių sunkių bedar
bės metų ir didelė stoka hi
gienos svarbiausių taisyklių ži
nojimo, labai daug prisidėjo 
prie šios šalies žmonių sveika
tos katastrofos. Vienas dar 
baisus žmonijos priešas, tai 
vėžys — liga neišgydoma, ga
lima sakyti.

Vienas išėjimas iš šio ne- 
lauktino likimo, tai skaitymas 
darbininkiškos spaudos ir Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus ir kitų dak
tarų patarimų. • Darbininkiška 
spauda pakartotinai aiškina, 
kaip higieniškai gyventi ir gy
venti ilgesnį amžių.

J. Balsys.

Newark, N. J.
Suvienytas masinis mitingas 

kovai prieš hitlerizmą įvyks šį 
sekmadienį, lapkričio 2 d., 3 
vai. po pietų, Mosque Theat
re. Mitingas šaukiamas tam 
tikslui, kad išreikšti Amerikos 
žmonių pritarimą Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Chinijos 
žmonėms. O įplaukos eis su- 
šelpimui Sovietų Sąjungos ko
votojų.

Susirinkime kalbės daug 
žymių veikėjų ir profesionalų. 
Nuo lietuvių kalbės dr. J. J. 
Kaškiaučius. šį susirinkimą 
yra užgyrę daugybė įvairių or
ganizacijų.

Kviečiame lietuvius skaitlin
gai dalyvauti.

Rep.

PITTSBURGH, PA.
Parengimai ir Susirinkimai
Spalių 19 dieną įvyko par- 

tijiečių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir svečias iš Brookly- 
no. Jis davė pranešimą iš da
bartinio veikimo ir nurodė, 
kaip geriausia būtų vieningai 
veikti prieš dabartinius pasau
lio razbaininkus fašistus.

Prieita prie išvados, kad 
reikia vienyti visus geros va
lios žmones, pasmerkti hitleri
ninkus ir raginti savo valdžią, 
kad ji teiktų daugiau pagal
bos Raudonajai Armijai.

Spalių 25 d. buvo surengtas 
International Workers Order 
Pittsburgho Apskričio masinis 
koncertas ir prakalbos. Kon
certinę programos dalį išpildė 
daugiausia slaviškų tautų ta
lentai—rusų, lenkų, slavų, ce
chų ir tt. Tautiškais drabu
žiais apsirengęs jaunimas pa
darė labai gerą įspūdį į pub
liką.

Prakalbą pasakė Anne Louis 
Strong. Ji pirmiausia pasvei
kino International Workers 
Order už taip demokratišką 
nusistatymą prieš fašizmą, 
prieš hitlerizmą. Kalbėtoja sa
kė, kad vokiečiai stiprūs ne 
todėl, kad jie vokiečiai, bet 
todėl, kad demokratijų parda- 
vikai viską atidavė naciams. 
Jie dabar turi susigriebę trijų 
dalių pasaulio žmones ir gin
klus ir puola tikrai demokra
tišką šalį ir naikina žmones 
ir turtą be jokio pasigailėji
mo.

Toliau kalbėtoja nurodė, 
kaip raudonarmiečiai stipriai 
ir atkakliai kovoja. Kvietė da
ryti spaudimą ant valdžios, 
kad jinai teiktų daugiau pa
galbos Raudonajai Armijai.

Priimtos kelios rezoliucijos,

kad kongresas atšauktų Neut
rality Aktą, kad būtų paliuo- 
suoti politiniai kaliniai Penn- 
sylvanijoj ir Earl Browderis. 
Kvietė, kad lapkričio 4 dieną 
balsuotų už demokratų par
tijos kandidatus, tai yra, už 
majorą Scully, šiame susirin
kime surinkta medikalei pa
galbai $1,600.90. žinoma, kuo
poms buvo pirmiau išsiuntinė
tos aukų rinkimo blankos ir 
tas aukas pridavė šiame su
sirinkime, todėl pasidarė to
kia didelė suma.

Spalių 19 d. buvo Pittsbur
gho Progresyvių Moterų Kliu- 
bo parengimas. Jame dalyvavo 
J. Gasiūnas. Jis pasakė trum
pą* prakalbą, ragindamas mo
terį prie vieningo veikimo.

Pittsburgho kliubietės nusi
tarė prisidėti prie Jungtinių 
Valstijų Raudonojo Kryžiaus 
ir pagelbėti kaip mezginiais, 
taip siuviniais. Jos turi išrin
kusios komitetą, kuris suside
da iš keturių narių, tai yra, 
II. Kairienės, T. Kazimierie
nės, B. Armalienės ir O. Jo
cienės. Ir tas komitetas jau 
varo darbą pirmyn. Jis jau tu
ri pasiėmęs medžiagos mezgi
mui bei siuvinėjimui.

Kurios moterys norėtų pri
sidėti prie to naudingo darbo, 
kreipkitės prie aukščiau pažy
mėto komiteto. Jis mielai su
teiks jums patarnavimą, kaip 
geriausia galima pagelbėti 
tiems, kurie kariauja už de
mokratiją, prieš fašizmą.

Lapkričio 8 dieną įvyks la
bai svarbus parengimas po 
num. 805 James St., North 
Sidėje. Prasidės 7 vai. vakare.

Šį parengimą ruošia parti
ja dėl suteikimo pagalbos 
Raudonajai Armijai. Visi ir 
visos dalyvaukite. Kurie gali, 
ateidami į susirinkimą atneš
kite tam tikslui dovanų. Kiek
vienas dalykėlis įvertinamas.

Reporteris.

Lawrence, Mass.
Draugė Olga Butėnienė tapo 

palaidota spalių 18 dieną Bel
levue kapinėse. Palaidota lais
vai, nes Butėnienė netikėjo į 
jokius burtus. Prigulėjo prie 
progresyviškų organizacijų: 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
37 kuopos ir Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 125 kuopos. 
Taipgi buvo vice-prezidentė mi
nėtos kuopos. Taipgi prigulėjo 
prie Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliubo, ir darbavosi šiose or
ganizacijose.

Draugė Butėnienė buvo Law
rence gerai pažįstama visiems. 
Todėl jos karstas buvp gėlių 
vainikais apsagstytas, nuo gimi
nių ir nuo draugijų.

Subatoj, trečią valandą po 
pietų, jau buvo pilna gatvė ma
šinų palydėti velionę į kapus. 
Arti 100 automobilių lydėjo. 
Ant kapinių prakalbą pasakė J. 
M. Karsonas. žmonės klausėsi 
jo prakalbos, apgailestaudami 
netekę geros draugės ir veikė
jos.

Olga Butėnienė paliko dide
liam nuliūdime savo draugą A. 
Butėną ir dukrelę Olga.

Mes visi reiškiame didelę už
uojautą A. Butėnui ir Gigai 
Butėniūtei.

Spalių 12 dieną rusų svetai
nėje įvyko masinis susirinki
mas.“ Prakalbą pasakė “Rusky 
Golos” redaktorius iš New Yor- 
ko. Kalbėjo apie Sovietų Sąjun
gos karą su naciais. Jis pareiškė, 
kad anksčiau ar vėliau fašiz
mas vis- tiek bus sunaikintas ir 
Sovietų Sąjunga išeis laimėto
ja.

Buvo atsikreipta aukų dėl' 
medikalės pagelbos Sovietų ka
riams. Surinkta $389.16. žmo
nės aukojo po $10 ir $5, tarda
mi: Mes gelbėsime savo hero
jus, kurie lieja kraują už mūsų 
reikalus ir už viso pasaulio de
mokratiją.

Spalių’ 19 dieną Lietuvių Li
teratūros Draugijos 37 kuopa 
turėjo surengus prakalbas L. U. 
Kliubo svetainėje, žmonių buvo 
nedaug,, nes tą pačią dieną bu
vo keturi parengimai. Bet pra

LAISVE

kalbos buvo pasekmingos. Au
kų dėl medikalės pagelbos su
rinkta $82.32. O vėliau drau
gai pridavė dar daugiau aukų. 
Visiems aukotojams tariu šir
dingai ačiū.

Kalbėtojai buvo iš So. Bosto
no prof. Kubilius ir Kupstas. 
Abudu pasakė geras prakalbas. 
Taipgi radijo dainininkas Va
siliauskas sudainavo keliatą dai
nų. Dainos publikai labai pati
ko. Pianu jam akompanavo Mr. 
Davis, konservatorijos profeso

LAISVĖS" KONCERTAS
Kiekvienas pažangus žmogus privalo būti lietuvių liaudies dienraščio koncerte ir išgirsti žy 
miausius lietuvių talentus. Prašome atydžiai persiskaityti ši skelbimą, kad smulkmeniškai susi 

pažinti su programa.

Ona Kubilienė Povilas Stogis

9 d.—November 9th

ki šokikai, kurie sukelia audringų ovacijų amerikoniškoje scenoje.

Bus Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave., Brooklyn

Bronė L. Šalinaitė Alexandras Vasiliauskas Biruta Ramoškaitė

z==zzz==z IŠTISA DIENRAŠČIO LAISVĖS KONCERTO PROGRAMA: z
PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS

Pianistas - kompozitorius, virtuozas. Aukštas me
nininkas ir tai internacionalės scenos figūra, duos 
piano solų “Laisvės” koncerte.

ONA KUBILIENĖ
Garsi operų dainininkė, mezzo.-sopranas, narė 

American Guild of Musical Artists ir narė La 
Scala Operos. Ji vaidina ir dainuoja amerikoniš
koje scenoje su La Scala Opera. Ji taipgi yra kom
pozitorė ir dainuos savo kompozicijos dainas. “Lai
svės” koncerte girdėsime ją.

POVILAS STOGIS, Iš Chicago, III.
Tai žymiausias lietuvis dainininkas, basas, Ame

rikoje. Jis vaidina ir dainuoja operetėse lietuvių 
scenoje. Koncertuoja ir tarp amerikonų. Jo balsas 
yra didelis, gerai išlavintas žemas basas. Tai Ghi- 
cagos bubnas. Jis dalyvauja “Laisvės” koncerto 
programoje.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Ji jau profesionalė dainininkė amerikoniškoje 

scenoje, šiam sezonui turi kontraktą dainuoti ir 
vaidinti su operos grupe. Ta grupė gastroliuoja po 
Amerikos didmiesčius, trauks net iki North Caro
lina. Mės ją girdėsime “Laisvės” koncerte.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
Buvęs brooklynietis, dabar turi balso lavinimo 

studiją Bostone ir dainuoja per N B C radio su pui
kiausiu pasisekimu. Turėsime progos ir jį girdėti 
“Laisvės” koncerte.

“RADISCHEV” RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Tai profesionalai šokikai, kurie publikoje suke

lia daug ovacijų. Jie šoks “Laisvės” koncerte.
Taipgi dalyvaus Aido Choras su naujom dainom, 

vadovaujamas Aldonos ’Žilinskaitės. Solistams 
akompanuos Bronė L. šalinaitė.

Prašome iš anksto įsigyti Koncerto bilietus, nes sėdynės rezervuotos. Pradžia 3:30 vai. po pietų
Įžanga (iškaitant taksus) 55c, 83c ir $1.10. šokiams 44c PO KONCERTO SEKS ŠOKIAI

rius. Jis taipgi dalyvauja ra
dijo programoje .kaipo “Kalaku
tas.” Tai dabar žinosite, kad 
per vienas yra tas Kalakutas. 
Klausykitės nedėldieniais 9 vai. 
ryte progresyvių programos iš 
stoties W. H. D. H.

Tie, kurie aukojote, savo var
dus matysite spaudoje paskelb
tus per Bostono apylinkės komi
tetą, nes vardai surašyti ant 
blankų ir perduoti tam komite
tui. Tėmykite “Laisvę.”

Spalių 19 dieną lenkai ir ru
sai buvo surengę bankietą rusų 
progresyvių svetainėje dėl me
dikalės pagelbos Sovietams, 
žmonių prisirinko tiek daug, 
kad jie dar pirmu sykiu tiek 
matė toje svetainėje. Buvo pri- 
sikimšusios apatine ir viršutinė 
svetainės. Pritrūko valgių. Tie
siog nebuvo kur ir apsisukti. 
Draugai rengėjai mano, kad 
nuo bankieto liks gero pelno.

Bankiete dalyvavo iš centro 
Workers International Order

Penktadienis, Spalių 31, 1941

lenkų sekretorius. Jis ragino 
remti kovojančius prieš hitle- 
rizma. c

Spalių 18 dienos “Laisvėje” 
tilpo korespondencija iš Law
rence, po kuria pasirašo “J. 
Penkauskas.” Turėjo būti: S. 
Penkauskas.

Andoveryj lankėsi karo sek
retorius Stimson. Pasakė trum
pą prakalbą. Ragino remti Roo-

(Tąsa 7-me pusi.)

t
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Penktadienis, Spalių 81, 1941

Hitleris Tūkstančiais Tremia 
Žydus į Lenkiją

Berlin. — Naciai kasdien 
išgabena po tūkstantį žy
dų iš Vokietijos į Lenkiją. 
Jie taip pat išbugdys 48,000 
žydų iš Pragos, Čechijos - 
Moravijos sostinės, į Len
kiją bei į užimtus nuo So
vietų kraštus.

Washington. — Anglija 
sugrąžins Amerikai 12 ži
balinių laivų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

\i BHH I I H" 1 ta H I

Septintas puslapis

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Maskva, spal. 29. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa
skelbė šį pranešimą:

Viena mūsų orlaivių grupė, veikdama vakariniame 
fronte, per tris dienas sunaikino 27 vokiečių tankus, 135 
trokus su amunicija ir įvairiais kariniais reikmenimis, 14 
prieštankinių kanuolių, 7 sunkiąsias kanuoles ir daugelį 
baterijų minų mėty tu vų. Beveik pusantro bataliono prie
šo pėstininkų buvo sunaikinta bombomis ir ugnim iš 
kulkasvaidžių. ši mūsų lakūnų grupė per tris dienas 
nušovė žemyn šešis vokiečių orlaivius Messeršmittus.

Mūsų kariuomenės daliniai, veikiantieji šiaur-vakari- 
nėje fronto linkmėje, per vieną susikirtimą su 336-tu 
pulku vokiečių pėstininkų užgrobė keturis kaimus bei 
miestelius. Raudonarmiečiai sunąikino 15 vokiečių tan
kų, 50 trokų su pėstininkais kareiviais ir pagrobė 5 lau
ko kanuoles.

SOVIETAI ATGRIEBĖ ŠEŠIS | FAŠISTAI PRISTIGS
MIESTELIUS MASKVOS

FRONTE
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Per kelias paskutines die-

ŽIBALO, KAIP MA
TO ŽINOVAS

AMERIKIEČIŲ DIRBA
MAS NAMIE MUILAS 

ANGLAMS

naminio

riebalų 
šių me

dei

New Yorke yra komite
tas, kuris darbuojasi, kad 
šeimininkės neišmestų lau
kan riebalų nevartojamų 
valgiui, o panaudotų tuos 
riebalus dirbimui 
muilo Anglijai.

Prie atliekamų 
reikia dasipirkti
džiagų (kurių vardus, 
patogumo, angliškai paduo
dame) — lye, borax ir am
monia. Bet tos medžiagos 
palyginti pigios taip, kad 
už 70 centų galima jų gaut 
tiek, kad pagamint 150 sva
rų muilo.

Pirmininkė 
lo komiteto 
Mrs. Donald
Park Ave., New Yorke. Jos 
apartmente ir buvo padirb
ta 72 pirmosios plytelės na
minio muilo anglams. To
liau jis bus plačiau gamina
mas Le Coq Rouge Restau- 
rante, New Yorke.

Beoauae Local 3 of the International Brotherhood of Electrical t

Workers and the United Electrical Radio and Machine Workers have been

in conflict in attempts to organize the employes of a number of

firms, and because such conflict results in the impairment of the

welfare of these employes as well as of the unions involved

hereby agreed for Local 3 of the IBEW and the UE, as attested 

the signatures below, that:

!• Both unions will attempt, in signing,/up new plants, to see 

to it that the wage scale agreed to shall not be lower than that ,

applying at other plants which are in competition with the one į 

involved. ta

<

2. Where one union is actually organizing a plant which at thatBOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių “Amberland” 

Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma įvyks §1 sekmadieni, pradžia 9 
vai. ryto iš stoties WHDH, iš Bos
tono, po vadovybe dainininko A. Va
siliausko. Atsisukite savo radio ant 
850 kies. Išgirsite gražiausias lietu-
v‘u dainas, muZik». vėliausia, pa- Sovietai sunaikino 60 
šaulio žinias, bei pranešimus apie , , . _
progresyvių lietuvių veikimą mūsų pi’OCCntU VISU HclClŲ JCg'lJ 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės | Centro Ofisą, 332 Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. Sou. 9423.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 2 d. LPK Svet., 325 E. Mar
ket St. 2-rą vai. po pietų. Susirinki
mas bus svarbus, nes bus balsavimai 
už Centro Valdybą. Visi nariai daly
vaukite ir naujų narių atsiveskite. 
—Valdyba. (256-258)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, lapkr. 2 d., bus ro

domi puikūs krutami paveikslai. So
viet Frontiers on the 
ta svarbi filmą, tai 
Lietuvą. įvyks Liet. 
Salėje, 227 Lawrence 
v. v. įžanga 40c (įskaitant fed. tak
sus). Ruošia Liet. Kom. Med. Pagėl- 
bos Sovietams, Hartfordo skyrius. 

(256-258)

Danube ir ki- 
apie Sovietų 

Ukėsų Kliubo 
St. Pradžia 6

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas ir Prakalbos. Ateinantį 

šeštadienį, 1 d. lapkričio, lietuvių or
ganizacijos rengia gražų koncertą ir 
balių Mužikalėje svetainėje, Tilton 
ir Allegheny Ave., 8 vai. vak. naudai 
Sovietų Sąjungos medikalei pagelbai. 
Lietuvių visuomenė prašoma atsilan
kyti ir paremti svarbų parengimą. 
Atsiminkit, kad Lietuvos armija visa 
pasitraukus ir sykiu su raudonąja 
armija kariauja. — Komisija.

(255-257)
EASTON^ PA.

ALDLD 13 kp. susirinkimas
kričio, 1 vai. po pietų. YMHA svetai
nėje, Ferry ir Walnut gatvių. Malo
nėkite visi nariai dalyvauti. — 
Urba, Sekr. (255-257)

įvyks

M.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas 

lapkr. 2 d., 3 vai. po pietų, YMHA 
Svet., Ferry ir Walnut gatvių. Malo
nėkite visi nariai dalyvauti, nes 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

. (255-257)

WORCESTER, MASS.
* Penktadienio vakare, 31 d. saplių, 

8 vai. vak., Lietuvių Svet., 29 Endi
cott St., įvyks susirinkimas, Komite
to Medikalės Pagelbos Sovietų Są
jungai. Visi, kurie turite bilietus, at- 
siteiskite šiame susirinkime. Bus pa
daryta atskaita iš įvykusio bankie- 
to, spalių 26 d.—Komisija. (255-257)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, lapkričio 2 d. įvyks 

t svarbios prakalbos, Lietuvių Svetai
nėje, 928 E. Moyamensing Avė. Pra
džia 2 vai. po pietų. Kalbės A. Bim
ba iŠ Brooklyn, N. Y. įžanga nemo
kama. Jis aiškins apie šį baisų pa
saulinį karą ir kitus svarbius įvy
kius šių dienų. Phila. Liet. Darb. 
Org. Veikiantysis Komitetas kviečia 
visuomenę dalyvauti. (255-257)

įvyks

yra

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

31 d. spalių, 7:30 v. v. Jurglnėj Svet., 
180 New York Avė. Visi nariai daly
vaukite, nes bus Centro balsavimas 
ir kiti svarbūs reikalai aptarti. — 
Sekr. (255-257)

Maskvos fronte, kaip pra
nešė Sovietų radijas.

Associated Press, ameri
konų žinių agentūra, sako, 
kad tik Volokolamsko sri
tyje, 65 mylios į vakarų 
šiaurius, ir linkui Tūlos, 110 
mylių pietuose nuo Mask
vos, vokiečiai pasivarė bis- 
kelį pirmyn. Šiaip visas 
Maskvos frontas drūčiai lai
kosi, ir Sovietų karininkai 
išreiškia 
vokiečiai 
Maskvos.
NACIAI 
DIDŽIUMĄ GERIAUSIŲ

SAVO JĖGŲ
Sovietų Komunistų Par

tijos laikraštis “Pravda” 
teigia, kad Hitleris jau pra
rado beveik visa buvusia re- 
guliarę savo armiją ir su- 
eikvojo ko ne visas nuola
tines armijas rumunų, ven
grų, slovakų ir kitų savo 
vergų-talkininkų, bet nesu- 
kriušino Sovietų armijos. 
Sovietai dar turi neribotą 
skaičių vyrų tinkamų ka
rui ir daugybę reikmenų, 
sako “Pravda,” o Vokietija 
jau pavargo belaimėdama 
laikinus pasisekimus.

Per nuožmias kautynes 
Sovietai atmušė nacius, ku
rie atkakliai stengėsi per
eit Oka ir Nara upes ties 
miestu Serpuchovu, 
stovi už 55 mylių į 
nuo Maskvos.
TEBEINA Mūšiai

Nino gatvėse
Jau daugiau kaip dešimt 

jdienų šėlsta mūšiai tarp vo
kiečių ir raudonarmiečių 
gatvėse ir aikštėse Kalini
no. Sovietai sunaikino dide
lę daugumą nacių tankų ir 
šarvuotų automobilių 26-tos 
vokiečių divizijos, veikian
čios Kalinine ir aplink jį.— 
Kalinin randasi už 95 mylių 
į šiaurių vakarus nuo, Mas
kvos.

pasitikėjimą, kad 
niekada neužims

JAU IŠEIKVOJĘ

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
45,000 tonų žibalo ir 3,500 
tonų aukštos rūšies orlaivi- 
nio gazolino.

Jeigu vokiečiai užimtų 
Rostovą ir prasimuštų į so
vietinius žibalo šaltinius 
Maikopo ir Grozno šiauri
nėje Kaukazijoje, tai atras
tų užgriautus tuos šaltinius, 
kurie duodavo 6,000,000 to
nų žibalo per metus.

Daug kartų turtingesni 
Sovietų žibalo šaltiniai ran
dasi Baku srityje, bet per 
labai aukštus ir skardžius 
Kaukazo kalnus vargiai ka
da naciai galėtų pasiekt 
šiuos šaltinius, kaip tvirti
na tas švedas žinovas “Da- 
gens Nyheter’yje.”

Hitlerio Šturmai Prie
Oriolą ir Tūlą

Kuibišev, spal. 30. — Na
cių orlaiviai įtūžusiai bom
barduoja Oriolo miestą. Jų 
tankai įnirtusiai grumiasi 
prieš Oriolą ir Tūlą. . ’

Sovietinė k a r i u o m enė 
tarp šių dviejų miestų už
mušė bei sužeidė dar 5,000 
nacių kariuomenės. — O 
naciai jau gana seniai pra
nešė, būk jie užėmę Oriolą 
ir Tūlą.

kuris

KALI-

naminio mui- 
anglams yra 
Stralem, 941

Kai kūdikiui sukanka vie
ni metai, jis turi turėti 6 
dantukus; sukakus pusan
trų metų, — 12 dantų; su
kakus dviem metam — 16 
dantų.; suėjus dviem ir pu
sei metų — 20 dantų; suė
jus šešiems metams — 
turi turėti 24 dantis.

JIS

AND STAMPS

BUY
UNITED
STATES 

SAVINGS

ROOSEVELTAS LAIMĖS 
SENATE

Washington. — Roose vel
to politikos priešininkas se
natorius Walsh jau pripa
žįsta, kad Rooseveltas lai
mės savo reikalavimus — 
ginkluot prekinius Ameri
kos laivus ir jais tiesiogi
niai gabent karo reikmenis 
Anglijai ir Sovietams.

Helsinki. — Sovietų or
laiviai smarkiai bombarda
vo Helsinkį Suomijos sos
tinę.

time has no union contract, the other of the unions involved in this

agreement and understanding will not interfere with organizing of /

that plant nor will it conclude an agreement with the employer

3. Both unions are free to organize manufacturing plants with >
i

the limitations above mentioned.
tūlą laiką ėjo griežta kova tarp International Bro. Electrical Workers (ADF) lokaloPer

3-cio ir United Electrical Radio & Machine Workers (CIO) Ickalo 1224. Kova ėjo už juris
dikciją Niujorko mieste. Pagaliau kova baigta. Abu lokalai pasirašė taikos sutarti, kurios 
teksto dalis paduodama viršuje. Darbininkai surado, kad tarp savęs kovoti jiems neapsimo
ka.

Badas ar Kulkasvaidiš ? bą kare prieš hitlerizmą.

NEWARK, N. J.
Vakarienė, Koncertas ir šokiai. 

Rengia Sietyno Choras. Sekmadienį, 
lapkf. 2 d., Šv. Jurgio Salėje, 180 
New York Avė. Svetainė bus atdara 
4 vai. po pietų, vakarienė 6 v. v. Sie
tyno Choras dainuos 6 parinktas 
naujas dainas, o grupė šokikių, įvai
riuose kostiumuose šoks, ne ant es
trados, bet svetainėje, svečiai susė- 

A dę apie stalus galės regėti. Kviečia
me dalyvauti. — G. Kazakevičiaus 
Orkestrą gros šokiams. įžanga $1.00, 
(įskaitant taksus.)

(255-257)

MONTELLO, MASS.
Metinė vakarienė ir šokiai. Rengia 

Vienybės pašalpinė draugija, šešta
dienį, lapkr. 1 d. Liet. Taut. Namo 
salėje, kampas Vine ir Main Sts. 
Pradžia 7 v. v. įžanga 75c (įskaitant 
taksus). Draugystės nariams privers
tinas bilietas. Art Mason Orkestrą 
gros ioklartis. Kviečiame dalyvauti.

(255-257)

moNtėlLo, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas {vyks 

lapkričio 3 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Pradžia 7:30 v. v. Visi 

^nariai dalyvaukite, nes turime svar
bių reikalų aptarti. — Fin. RaŠt. G.

Šimaitis. (255-257)

New York. — Sugrįžęs 
iš Franci jos amerikietis lai
kraštininkas E. C. Buchig- 
nani sako, francūzai ir jų 
kūdikiai taip badauja, kad 
jiem jau esą .nebaisūs nacių 
kuJkasvaidžiai; tai hitlerie- 
čiai masiniais sušaudymais, 
todėl, nepajėgsią atgrąsint 
francūzų nuo užpuldinėjimo 
vokiečių.

Lawrence, Mass,

ninku kraujuose, kaip Europo
je yra fašizmo padaryta. Ten 
unijų vadai šaudomi ir kanki
nami kalėjimuose. Fašizmas tu
ri būti sunaikintas.

S. Penkauskas.

(Tąsa nuo 6-to puslapio) 
sevelto progamą, teikiant Ang
lijai ir Sovietų Sąjungai pagel- 

aĄ- ’   :—■—

Spalių 18 dieną T.D.U.A. C. 
I.O. buvo surengus Wood ir 
Ayer Mill dirbtuvės delegatų 
išvažiavimą į Atkinson, N. II.- 
Taipgi dalyvavo unijos nacio-
nalis prezidentas Emil Rieve, j ® 
Išdavė raportą. Taipgi kalbėjo 
apie apsigynimą, kas reikalinga 
ir kokiu būdu turi būti apginta 
mūsų šalis. Ragino unijos na
rius remti šalis, kariaujančias 
už demokratiją. Kalbėdamas! 
Rieve pasakė: Jeigu hitleriniai) 
banditai laimėtų karą, tai iri 
Amerikai būtų pavojus ir Ame
rikos demokratija žlugtų ir uni-į 
jos būtų paskandintos darbi- E

■0

U.

J. 6TRSK4
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

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

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

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

<9
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Į, ON SALE AT TOUR POST OFFICE ORBANK

America ON Guard!
Above is a reproduction of the 

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THI iAKtBS*

Telephone
STagg 2-5043

i UNION LABEL

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 Roils.

• • - • ‘

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

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

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

NOTARY 
PUBLIC

50c

$1.60

35c

$1.35

25c
60c

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Le VANDA

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

£ 
$

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7170 i

FUNERAL PARLORS
Incorporated

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

UNDERTAKER

p
b?.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
x damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
NYE IR LaFOLLETTE 
PRIEŠ AMERIKOS LAI

VŲ GINKLAVIMĄ

Washington. —Senatoriai 
Nye ir LaFollette šaukia, 
kad jeigu prekiniai Ameri
kos laivai bus ginkluojami 
ir siunčiami į karinius van
denis, tuomi bus padaryta 
kariniai žygiai prieš vokie
čius. Už tai būsiąs kaltas 
prez. Rooseveltas.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap- 

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
kriygelė ..... ..........................

Ta pati knyga, minkštaisj tvir
tais viršais .............................

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

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

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

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

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

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

M. Žukaitls, 
, 334 Dean Rd;, 

SPENCERPORT, N. Y.

$

$

G3
£♦3

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS'

i

..

■^!w'

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

dernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šernje^
nine. Mūsų patarnavimu ir’ g 
kainomis būsite patenkinti

55

G)

G

z-

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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New Yorko^<^feW2lnioj
Prof. Vytautas Bacevičius ir 
Aido Choras Dailės Parodos

Programoj Spalių 31-mą
Lietuviai yra pakviesti gre

ta rusų, ukrainų ir kitų tautų 
menininku dalyvauti išpildy
me programos 18-toj metinėj 
Amerikos Moterų Nacionalėj 
Parodoj - Ekspozicijoj spalių 
31-mos vakarą, kada pripuola 
Sovietų Sąjungos diena paro-

Sovietų Sąjungos moterys, 
vadovybėje Sovietų oro didvy
rės Valentinos Grizodubovos, 
turi parodoj savo skyrių, tei
kiantį Sovietijos moterų atsie- 
kimų rekordus. Prieškarinę 
Sovietų Sąjungą sudariusios 
tautos yra pakviestos pildyti 
programą. Ta garbė teko ir 
lietuviams.

Nuo lietuvių programoj da
lyvaus žymusis lietuvių pianis
tas ir kompozitorius Vytautas 
Bacevičius, taipgi dainuos Ai
do Choras, vadovaujant Aldo
nai Žilinskaitei. Jie jau atžy
mėti parodos tos dienos pro
gramoj.

Tikimasi, jog ir iš apylin
kių lietuviai pasinaudos proga 
pamatyti puikią parodą ir pa
sigėrėti gražia programa. Gi 
brooklyniečiai ir newyorkie- 
čiai rengiasi dalyvauti masi
niai.

Lietuviai prašomi įsigyti bi
lietus iš anksto “Laisvės” raš
tinėj ir pas platintojus. Komi
tetas yra paėmęs daug bilie
tų ir jų nenori grąžinti, ka-

dangi pusė įplaukų nuo iš 
anksto parduotų bilietų eis So
vietu Karo pagalbai. O tai rei
škia ir lietuvių raudonarmie
čių ir pabėgėlių nuo kruvino
jo Hitlerio pagalbai. Tikimasi 
tą dieną parodoj dalyvausiant 
tūkstančius žmonių.

Bilietų kaina su taksais 50c.
Paroda atsidaro 12 vai. die

ną ir tęsiasi iki 11 vai. vakaro. 
Lietuvių programa bus vaka
re. Paroda užsidarys lapkri
čio 1-mos vakarą.

Penktadienį popietinę prog
ramą pildys anglų menininkai, 
dalyvaujant 
lijos scenos 
Mathews.

Didžiulės 
Palace salės,
ton Ave., New Yorke, du auk
štai pripildyti gražmenomis ir 
įdomybėmis. Yra kelių šalių 
skyriai, kurių steigėjomis-rė- 
mėjomis yra esamos ar buvu
sios karalienės, žymios scenos 
ir filmų žvaigždės, autorės, la
kūnės ir šiaip žymios visuome- 
nininkės. Vykstant parodon 
patartina nuvažiuoti anksti, 
kad nors dalinai apžiūrėti tas 
gražmenas.

Grand Central Palace ran
dasi tarp 46th ir 47th Sts. ant 
Lexington Ave., poros blokų 
atstume už Grand Central 
gelžkelių stoties.

Liet. Komisija.

paskilbusiai Ang- 
žvaigždei Jessie

Grand Central
482-496 Lexing-

Tarpe Lietuviu

Liiiteriečiu Bankietas
Dr. Martin Luther Draugi

ja, pasižymėjusi darbštumu ir 
draugingumu, pradeda žiemi
nio sezono veiklą su šauniu 
bankietu šio šeštadienio va
karą, lapkričio (Nov.) 1-mą, 
Pil. Kliubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Į bankietą kviečia visus lie
tuvius, ne vien tik narius. Bi
lietas $1.50. Jie narių plati
nami iš anksto ir bus parduo
dami prie durų, kiek bus likę 
nuo iš anksto parduotų. Bus 
proga smagiai pabaliavoti su 
draugiškais liuteriečiais.

Rep.

Ką Sako Kandidatas 
Apie Jaunimą?

gyvenimo 
jaunimui

d ar- 
turi 
rei-

na-

Jaunimas yra šalies ateitis 
ir šiandieninio 
džiaugsmas, jeigu 
duodama galimybės sveikais
išaugti,; gauti tinkamą apšvie- 
tą ir po to užimti atsakomą 
vietą šalies gamyboje ir vi
suomeniškame gyvenime.

Peter V. Cacchione, komu
nistų kandidatas į Miesto Ta
rybą, savo programoj 
bams, kada bus išrinktas, 
sekamus punktus jaunimo 
kalais:

“Švietimas yra mirtinas
cizmo priešas. Mes reikalau
jame daugiau mokyklų, ma
žesnių klasių ir daugiau mo
kytojų. Turi būt padarytas 
galas užsipuolimui ant apšvie- 
tos.

“Jaunimas pasirengęs dar
bui dėl apsigynimo. Miestas 
turi pagelbėti jaunimui lavin
tis amatų ir surasti darbus. 
Miestas turi parūpinti iŠ ar
mijos parvykusiem kareiviam 
poilsio ir pasilinksminimo cen
trus. Jaunimas ir darbininkai 
turi teisę turėti atstovybę 
drafto tarybose.”

Su kandidatu Peter V. 
cchione ir jo 
proga 
tuvių 
mogoj 
kričio

Ca- 
bus 
lie

programa 
daugiau susipažinti 
piliečių rengiamoj pra- 
šio sekmad. vakarą, lap- 
2-rą, “Laivės” salėj, kur

bus nemokamas įėjimas, 
vaišių, pasikalbėjimų ir 
linksminimas. Pradžia 6 
Kviečia visus.

gerų 
pasi- 
v. v.

N.

Piliečių Kliube
Spalių 31-mos vakarą kliu- 

biečiai ir kiti piliečiai, taipgi 
abelnai susidomėję rinkimais 
žmonės tariasi sueit į Liet. Pi
liečių Kliubo rengiamą sym- 
poziumą, pasiklausyti įvairių 
partijų kalbėtojų . aiškinant 
savo programas ir siūlant sau 
patinkamas kandidatūras. Bus 
Pil. Kliubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Įžanga ne
mok arha.

Bacevičius per Radio
savo
per

Pianistas-korppozitorius Vy
tautas Bacevičius duos 
kūrybos piano muziką 
WNYC stotį, N. Y. Tai įvyks
lapkr. (Nov.) 1, 1 :05 vai. die
ną.

Prof. Bacevičius turi daug 
užkvietimų koncertuoti ir per 
radią skambinti amerikoniško
je scenoje. Jis veda pasitari
mus su firmom dėl kontraktų 
ilgesniem terminam. •

Dainininko Prano Stankūno 
Koncertas

Sekamą sekmadienį (lapkr.
2 d.) 8:30 v. v. mažojoj Car
negie Hall salėje (Carnegie 
Chamber Music . Hąll) lietu
viams žinomas dainininkas F. 
Stanko-Stankūnas duos savo 
koncertą. Be to, bus ir piano 
solistas, Norma Matte. Tikie- 
tai gaunami salės kasoje. Kai
na : $1.10 ir 85c.

Carnegie Hall yra aht 57th 
St. ir 7th Ave., New Yorke.

Irving Teatre
Pradedant spalių ,31 d. rodys 

francūzų filmą “Pepe le Mo
ko”, anglų filmą “Naktinis 
Traukinys”. Taipgi rodys So
vietuos respublikų kapitolius- 
Maskvą, Leningradą, Kijevą, 
Baku, Minską, Tbilisi, Erivan 
ir kitus. Teatras randasi Ir
ving PI. prie 15th St., N. Y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys pavieniui. Visi patogumai, garu 
šildomas. Įėjimas atskirai. Dėl dau
giau informacijų prašome .kreiptis 
nuo 8 vai. ryto iki 8 v. vakaro, 
pas Prienų Barber}, 174 Roebling 
Street, Brooklyn, N. Y. (256-258)

Paskutinis Rinkimui Mitingas ir 
Sovietui 24 Mėty Sukakties 

Minėjimas Sekmadienį
Didieji komunistų Madison 

Square Gardene rengiami mi
tingai visuomet pasižymi savo 
įspūdingumu, didumu ir punk
tualumu. Bet šis, įvyksiantis šį 
sekmadienį, lapkričio (Nov.) 
2-rą, ketina pralenkti ir buvu
sius. Jam visa programa jau 
paskelbta ir aprokuota minu
tėmis, nes ji bus perduodama 
ir oro bangomis.

Tikimasi milžiniško mitin
go, kadangi tai bus paskutinis 
iš didžiųjų rinkiminių mitingų 
ir sykiu paminėjimui Sov. Są
jungos 24 met. sukakties, kuri 
pripuola lapkričio 7. Minėji
mui sukakties atskiro, viso 
miesto skale mitingo nebus 
rengiama.

Mitingui bilietai parduoda
mi jau dabar darbininkų kny
gyne, New Yorke, ir bus par
duodami prie Garden© durų 
prieš mitingą, lapkričio 2-rą.

Kainos nuo 22 iki 83c.
Mitingo pradžia 1:15 po 

piety.
Gardenas randasi'prie 50th 

St. ir 8th Avė., N. Y.
John Gates, Lincolno Briga

dos veteranas, kalbės apie jau
nimo nacionalį frontą prieš 
Hitlerį ir hitlerizmą. Peter V. 
Cacchione, brooklyniečių kan
didatas į Miesto Tarybą, aiš
kins, dėlko New Yorko miesto 
balsuotojai turi ir gali nuga
lėti apyzerius rinkimų dieną. 
James W. Ford, kuris vardan 
visų priešfašistinių jėgų vieny
bės ir pergalės ant Tammanes 
ištraukė savo kandidatūrą į 
Miesto Tarybos pirmininkus, 
kalbės apie darbininkų rolę 
budavojime priešhitlerihio vie
ningumo. Elizabeth
Flynn kalbės apie moterų 
va prieš Hitlęrį.

Radio Programa nuo 
3 iki 4 vai.

Sekama dalis programos, 
užimsiant! valandą laiko, bus 
transliuojama 
rael Amter 
svarbu duoti 
mo balsus už
didatus į Miesto Tarybą. Ro-

bert Minor kalbės apie apyze- 
rius—priešus mūsų šalies ir 
mūsų laisvės. William Z. Fos
ter, partijos nacionalis pirmi
ninkas, kalbės apie Sovietų 
Sąjungą jos 24 metų sukak
tyje.

Protarpiais bus dainų ir 
muzikos, dalyvaujant Ameri
kos Liaudies Chorui ir benui. 
Mitingas baigsis 4:10 po pie
tų.

Lietuviai taipgi rengiasi 
skaitlingai dalyvauti, o mitin
gui pasibaigus, pasivaikščioję, 
visi patraukti silkių su bulvėm 
ir kitų prašmatnybių vakarie
nės į “Laisvės” salę, Brookly
ne, kur lietuvių piliečių gru
pė .rengia su kandidatu Petru 
V. Cacchione susipažinimo va
karėlį. L. K. N.

Federalė Valdžia Svarsto
Robins Streiką

Gurley
ko-

Laivų Statybos Darbininkų 
Unijos Lokalo 39-to, CIO, vir
šininkai gavo pašaukimą sku
biai pribūti Washingtonan pa

sitarti su Nacionale Apsigyni
mo Tarpininkystės Taryba dėl 
sutaikymo 6,000 Robins Dry
dock darbininkų su darbda
viais ir užbaigimo streiko.

Didelė laivų statybos ir 
taisymo darbų įstaiga prie 
Dwight St., Erie Baseino, Bro
oklyne, tapo streiko uždaryta 
pereitą pirmadienį. Pastatyta 
masiniai pikietai.

Unija turėjo su 
sutartį, sulig kurios tūli page- j 
rinimai turėjo būti padaryti 
tuojau, o dėl kitų tęsiama de
rybos išrišti, aiį'bitracijos keliu. 
Unija sako, kad firma nesi
laikė pažadų ir dėlto darbi
ninkai buvo priversti streikuo
ti.

firma

per radio. Iš
aiškins, dėlko 

pirmo . pasirinki- 
komunistų kan-

1. Neustaedter, 64 m., ad
vokatas, vairuodamas mašiną 
mirė nuo širdies atakos ir jo 
mašina smo^gė j pastatytą au
tomobilių prie E. 21st St. ir 
Avė. L. Su juo važiavus duk
tė išliko neužgauta.

TIK VIENĄ DIENĄ 
NEIDĖLIOJ, L APKRIČIO 2, 1941 

Nuolatiniai rodoma nuo 1 vai. p. p. iki 10:80 vai. vakare. 

“ALEXANDER NEVSKY”
Taipgi kitų įvairių trumpų paveikslų.

APOLLO THEATRE 10BO^aoX8MASS?et 
Tik Vieną Dieną, Sekmadienį, Spalių 12-tą

Dienom, 12:30 iki 1 vai. 25c;—1 iki 5 vai. 35c;—5 iki uždarymo 40c.
Vaikam visą dieną 15c. (Su taksais.)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St, “laisves” Name — Brooklyn
Puikfis lietuviško

Namų darbo kilbasai 
ir kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Euruplško 

ir Amerikoniško
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

MATEUŠAS SIMONA V1ČJUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy- 

- nai, geriausių bra
vorų. alus ir ėlius.

• v %

Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

Plačiai žinomų biznierių 
Mateušo ir Emilijos Simonavi- 
čių vyriausias sūnus Jonas 
spalių 28-tą išleistas J. V. ar
mijom 
sūnų, 
gybon. 
kloties

pasisvečiuoti pas motiną An
na Greičius ir kitus saviškius. 
Išvažiavo atgal spalių 24-tą. 
Tarnauja pietinėse valstijose.

Išvažiavo kariuomenėn 
Laučka.

B.

Sustreikavo Grąžintojai

Tėvai nuliūdę išleidus
Priskirtas pajūrio sar-

Linkim Jonui geros
tarnyboje.

Petrėnas, sportininkas,
Pau-

Ed. 
susižiedavo su Aldona 
lauskaite.

Brooklyniečiai lietuviai pa
siruošia priimti daug svečių, 
kadangi artinasi tradicinis sve
čių sezonas—už arti desėtko 
dienų, lapkričio ‘ 9-tą, įvyks 
“Laisvės” metinis koncertas. 
O jame visada būna daug to
limų svečių. '

Brooklyne iššaukta streikan 
1,500 grąžintojų, Grožės Kul
tūros Lokalo 7-to, CIO, narių. 
Paliečia 800 gražinimo įstaigų 
plaukų dabintojus, manikiu- 
ristes ir kitus su tais amatais 
surištus darbininkus. Streikuo
ja už didesnes algas ir trum
pesnes darbo valandas.

Federalė valdžia išdavė $1,- 
271,226 vertės kontraktus 
New Yorko prieplaukos pagi
linimo darbams.

Šioj kolumnoj tilpusiame 
pranešime, kad Walter Givis 
gavo leidimą kabaretui laiky
ti, galės turėti šokius, buvo 
paduotas klaidingas adresas. 
Tikras adresas yra 459 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.*

Karys Ed. Bartkus 
parvykęs atostogų pas 
ną ir brolį. Pasisvečiavęs ir 
vėl išvažiavo į So. Carolina 
tolimesnei tarnybai.

buvo 
moti-

Lietuvės mezgėjos jau turi 
numezgusios keliolika svede- 
rių ir pundą kojinių raudon
armiečių ir nuo Hitlerio pabė
gusių Sovietų Sąjungon lietu
vių pagalbai. Mezga daugiau 
ir sakosi gaunančios naujų 
talkininkių. ž. R.

Kreipėsi į Tarybą 
Dėl Pieno Kainų

ELSIE’S NAUJAS
PIENAS ĮTINKA

K. Petrikienė iškviesta į vi- 
durvakarius pasakyti keletą 
prakalbų. Iš Detroito praneša
ma, kad vakaras praėjo dide
liu pasisekimu ir apgailestau
ja, kad viešnia negalėjo ilgiau 
būti kaip vienam susirinkimui. 
Ir Moterų Balso platinimas ge
rai sekasi.

Kalbant apie jubilėjinį, per
eitą savaitę išėjusį iš spaudos 
Moterų Balsą reikia priminti, 
kad brooklynietės sako jau-iš
platinusios virš šimtą kopijų 
pirmomis keliomis dienomis. 
Jos pasimojo išplatinti 500.

Pasiskaičius tautininkų spau
dos ir pasiklausius jų arogan
tiškai drąsių kalbų atrodo, tar
si jie valdytų visą svietą. Bet 
štai spalių 19-tą įvyko jų Są
jungos “seimas” Brooklyne 
(dalyje vadinamoj Woodha- 
venu). Ir į jį supleškėjo “vei
kėjų” su visomis šeimomis “su 
virš 40.” O poseiminiahie ban- 
kietėlyje su visa iš Lietuvos 
pabėgėlių smetonėle, su visais 
“seimo” “atstovais”, su visom 
Brooklyno ir apylinkių “ma
sėm” dalyvavo apie 70 asabų.

Juozas Greičius buvo par
vykęs iš armijos apsilankyti-

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

—Iš senų padarauIš senų 
n a u jus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

r pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

krajavus 
su ame-

$ UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ Ir DEGTINfiS 

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav
| 411 Grand St., Brooklyn |
i

F. W. Shalinsl
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuvef

nemoka- 
miesto.

Miesto Tarybai .įteikta rezo
liucija per tarybininką Ro
bert K. Straus, fusionistą, rei
kalaujant pravesti įstatymą 
uždraudimui daugiau kelti 
pieno kainas.

Straus tarybai nurodinėjo 
j majoro La Guardijos komiteto 
į raportą, kuriame pateikiama 
nuodugnūs planai, kaip būtų 
galima pristatyti miestui pie
ną be kėlimo kainų.

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
žilumą. Virš 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo' naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės. '|j-v j

PAIN-EXPELLER VJftX

• Visame New Yorke žmonės 3v<-i-• 
kiną šį naują pieną su SKIETO N A 
KIEKVIENAME LAŠE!

• JIS LENGVESNIS SUVIRŠ
KINT todėl, kad Smetona suskal
dyta j 200 mažyčių, suvirškinamų 
dalelių.

• GARDESNIS—nes Smetona pa
sklaidyta po visą pieną.

• Jis vadinasi Borden’s Golden 
Crest Homogenized Pienu. Pasi
kalbėkit su Borden žmogum. Arba 
telefonuokit WAlker 5-7300.

ELSIE. THE IORDEN C8W, SAYS:

TAord&nA
Homogenized

Milk
The cream’s in every drop!
Enriched with Vitamin D

Copyright 1941—The Borden Company

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrčdymą

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adresas;

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y, 

Tel. Ev. 4-8698

AaMMnwwiti




