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Dar Vienas Amerikinis

Laivas Jūros Dugnan!
A. M. Metelionio Laiškutis.
Lietuviška Daina Grand

Central Palociuje!
Prof. Bacevičius Per

Miestavą Radiją.
O Sekanti Sekmadienį. . .

Rašo R. Mizara

Dar vienas amerikinis lai
vas nubugdytas Atlantiko 
dugnan, šiuo sykiu destrojeris 
“Reuben James“. Pasirodo, 
kad Hitlerio piratai, Hitlerio 
“barškančiosios gyvatės“ vei
kia, puola, leidžia į mus šū
vį po šūvio.

Tegu šis piratiškų hitleri
ninkų žygis dar labiau suvie
nija Amerikos žmones, visus 
mus, kurie esame priešingi 
hitlerizmui, kurie stojame už 
jo sunaikinimą.

Kiekvienas pilietis, kiekvie
nas amerikietis tegu drūčiai 
įsidėmi, prezidento Roosevel- 
to žodžius: svarbu, kas iššau
na paskutinį šūvį, o ne pirmu
tinį !

Kuoveikiausiai turi būti at
šauktas neutralumo įstatymas! 
Kuoveikiausiai mūsų kraštas 
privalo atkeršyti nevidonams, 
žmonijos neprieteliams už jų 
piratiškus žygius!

Detroitietis A. M. Meteiio- 
nis rašo:

“Bravo, bravo, Drauge, už 
taip gabų ir vykusį numaska- 
vimą lietuviškų Hitlerio agen
tų! Jeigu yra galimybės, tai 
reikėtų tuos visus straipsnius 
perspausdinti į brošiūraitę ir 
skaitlingai praplatinti tarpe 
tų, kurie “Laisvės“ neskaito.“

Brolis Metelionis čia turi 
galvoje tuos straipsnius, kurie 
tilpo “Laisvėje“ apie pro-na- 
cišką propagandą tūloje lietu
viškoje spaudoje.

Deja, šiuo metu mes netu
rime lėšų brošiūrai išleisti.

Penktadienio vakaras. Mes 
esame didžiajame Niujorko 
Grand Central Palociuje—pa
rodų salėje. Ten buvo 18-toji 
Moterų Tautinė Paroda.

Milžiniška salė (jei taip 
galima ją pavadinti) užimta 
pavilijonais. Visokios tautos, 
visokios grupės ten rodo savo 
rankdarbius.

Tūkstančiai žmonių žiūrinė
ja, vaikšto: kiti sėdi prie es
trados, kur koncertinė prog
rama atliekama.

Be kitų, mes matome ir gir
dime prof. Vytautą Bacevičių 
meistriškai skambinant; mes 
girdime mūsų Aido Chorą gra
žiai dainuojant.

Skamba lietuviška liaudies 
daina, rodomas lietuviškas ta
lentas. Susirinkusi publika gė
risi ir džiaugiasi. Džiaugiamės 
ir mes, kad mūsų menas kyla 
toje vetoje, kur iki šiol jis 
nebuvo pasirodęs.

šeštadienį Didžiojo Niujor
ko visuomenė gėrėjosi mūsų 
prof. Vytauto Bacevičiaus pia
no skambinimu. Jis skambino 
iš miesto radijo stoties — 
WNYC. Tai didžiulė stotis, 
miesto užlaikoma, be jokių 
komercinių reklamų,—vien tik 
muzika, vien tik kultūrai,į 
mokslui ir informacijai plėsti 
įstaiga.

Dideliu pasigėrėjimu klau
siausi prof. Bacevičiaus skam
binimo. Be abejo, šimtai tūks
tančių ir kitų Niujorko piliečių 
darė tą patį.

Sekmadienį Town Hall sa
lėje Ona Kaskas, Metropoli
tan Operos dainininkė davė 
koncertą.

Tos .pačios dienos vakarą 
Pranas Stankūnas-Stanko davė 
koncertą mažojoj Carnegie 
Hall salėje.

Vadinasi, pradėjus su penk
tadieniu ir baigiant su sekma
dieniu lietuvių menininkų jė
gos Niūjorke pasirodė labai 
gražiai ir gausiai,—pasirodė 
daugiausiai svetimtaučiams.

O sekantį sekmadienį, lap
kričio 9 d., geriausios lietuvių 
meniškos jėgos pasirodys La
bor Lyceum Salėje, Brooklyne.

čia bus dienraščio “Laisvės“ 
koncertas, puiki metinė meno

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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VOKIEČIAI, SAKOMA, UŽĖMĖ SIMFEROPOLĮ, KRIME
----------------------------------------------—-------------------------------------------------------- B _____________

SOVIETAI KIEK LAIMI 
MASKVOS IR LENIN
GRADO FRONTUOSE

Berne, Šveic., lapkr. 3. — 
Pranešama, jog naciai pra
laužė vidurį Sovietų apsigy
nimo linijos Krime. Raudo
noji Armija kontr-atakuoja 
vokiečius i šiaurius nuo 
Simferopolio ir Jankoi sri- 
tyje.

Gal Sovietų kariuomenė 
turės pasitraukti į pietinius 
Krimo Jaila kalnus, iš kur 
galėtų gint ir Sevastopolį.

Centraliniame fronte na
ciai pasiekė Serpuchovo sri
tį, 60 mylių į pietus nuo 
Maskvos. Jie šturmuoja So
vietus ties Tula, 110 mylių 
į pietus nuo Maskvos.

Vokiečiai jau nekartoja 
pirmesnio savo tvirtinimo, 
kad jie įsibriovę į vieną Tū
los miesto dalį.

Sovietų kariuomenė pa
stūmė vokiečius kiek atgal 
srityje Volokolamsko, Ma- 
lojaroslaveco ir Možaisko, 
60 iki 62 mylių nuo Mask-i 
vos. Naciai tapo išmušti iš 
kai kurių svarbiu pozicijų 
Kalinino apylinkėj, apie 100, 
mylių į šiaurių vakarus nuo1 
Maskvos.

Sovietai užginčija fašistų 
pranešimą, kad jie pasiekę 
Rostovo priemiesčius, pieti
niame fronte. Rostovo sek
toriuje vokiečiai ir jų talki
ninkai tapo sulaikyti. So
vietu raiteliai čia iškapojo 
1,000 vokiečių.

Leningrado fronte rau-

Naciai Jau Mažiau Nu
skandina Angly Laivų
Berlin. — Naciai prane

ša, kad jų submarinai ir or
laiviai spalių mėnesį nu
skandino 441,300 tonų pre
kinių Anglijos laivų, tai 
reiškia trečdaliu mažiau ne
gu rugsėjo mėnesį. Pasak 
vokiečių, jie nuo karo pra
džios iki šiol sunaikinę fak- 
tinai 14 milionų tomj An
glijos laivų.

VALSTYBIŲ SKOLŲ DI
DELIS PAKILIMAS

Chicago. — Sąjunga Tak
su Administratorių paskel
bė, jog per dešimtmetį, nuo 
1930 iki 1940 m., šitaip pa
kilo valstybinės skolos: Vo
kietijoj — 600 procentų, Ja
ponijoj — 500 proc.. Jungti
nėse Valstijose — 165 proc. 
ir Anglijoje — 20 procentų.

Sudužo “Oro Tvirtuma”
San Francisco, Calif., lap

kričio 3. — Ore sutruko di
džiulis bombinis Amerikos 
orlaivis, vadinamas “lekian
čiąją tvirtuma.” Visi aštuo- 
ni jo lakūnai parašiutais iš
sigelbėjo.

šventė Brooklyno ir apylinkės 
lietuviams.

Prašome nesivėluoti. Būkit 
laiku Būkit visi!
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donarmiečiai atėmė iš vo
kiečių vienų svarbią pozici
ją

Centraliniame fronte So
vietai per tris dienas sunai
kino arba sunkiai sužeidė 
150 nacių tankų; išdaužė 
tris vokiečių divizijas.

AMERIKOS BEPUSIŠKUMO 
ĮSTATYMAS bosiąs 
GREIT PAKEISTAS

Washington. — Tvirtina
ma, jog trumpu laiku kon
gresas priims siūlomus pa
keitimus Amerikos bepusiš- 
kumo (neutralumo) įstaty
mo, ir tokiu būdu prekiniai, 
šios šalies laivai už mėnesio 
nuo dabar būsią apginkluo
ti ir gabensią karo reikme
nis tiesiog į Angliją.

NAUJAS PAVOJAUS
ŽENKLAS AMERIKAI

Hyde Park, N. Y. — Pre- 
zid. Rooseveltas pervedė pa- 
krantinę jūrų sargybą į ka
ro laivyno komandą, kol tę
sis pavojingas Amerikai 
stovis. Ta sargyba turi 
apie 100 laivų. Kai kurie jų 
gana stipriai ginkluoti, kad 
tiktų karui.

Japonai Areštuoja Katali
kų Misionierius už Ryšius 

su Komunistais

Peiping, Chinija. — Ja
ponų karininkai užimtoj 
Chinijos daly j areštavo 13 
amerikiečių misionierių, ka
talikų kunigų. Jie nužiūrė
ję, kad šie kunigai palaiką 
ryšius su chinų komunis
tais.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London. — Anglai sako, 

kad- jie praeitą mėnesį su
naikinę bei pavojingai su- 
žeidę 103 Vokietijos ir Ita
lijos laivus.

London. — Suomiai skel
bia, kad jų orlaiviai nu
skandinę tris sovietinius 
laivus naikintuvus.

Ankara, Turkija. — Tur
kų politikai lemia, kad A- 
merika pavėluos pristatyt 
Sovietam gana karo pabūk
lų apsigint nuo Vokietijos.

Cairo, Egiptas. — Numa
toma, kad Amerikos kari
niai pasiuntiniai tėmija vie-i 
tas Afrikoj, kur reikale ga
lėtų būt iškelta kariuomenė 
prieš fašistus.

london, lapkr. 3. — An
glijos orlaiviai vėl bombar
davo nacių prieplaukas Vo
kietijoj ir šiaurinėj Franci- 
joj-

ORAS. — šilčiau; dalinai 
apsiniaukę.

Sovietų Oficialiai Pranešimai NACIAI SKELBIA, KAD
JIE VISUR KRIME MAR- 

ŠUOJĄ PIRMYN
Maskva, lapkr. 2. — Sovietų Žinių Biuras davė seka

mą pranešimą:
Naktį iš lapkričio 1 į 2-rą dieną mūsų kariuomenė vi

suose frontuose vedė mūšius su priešu.
Mūsų kariuomenė vienoj dalyj vakarinio fronto su

naikino batalioną vokiečių pėstininkų ir 11 prieštankinių 
kanuolių ir pagrobė daugiau kaip 20 kulkasvaidžių ir 
daug amunicijos.

Mūsų lakpnai, komanduojami Veršinino, pietiniame 
fronte sunaikino 16 priešo tankų, daugiau kaip 100 tro- 
kų su amunicija ir daugiau kaip 700 vokiečių- pėstininkų 
ir sudaužė 9 priešlėktuvines kanuoles ir priešorlaivinius 
kulka svaidžius.

Partizanai kasdien atakuoja susisiekimus ir perveži
mus Suomijos Karelijos apskrityj, kurią jie užima. Par
tizanai atvejų atvejais nukapojo telefonų vielas. Anądien 
būrys partizanų sunaikino daugiau kaip kuopą balta
gvardiečių suomių, bemaršuojant jiem į frontą prieš So
vietus.

Ypatingai žiaurūs mūšiai tęsiasi Krimo fronte.
Maskvos srityje sunaikinta 34 vokiečių orlaiviai. ,

Japonai Grumoja Jung
tinėm Valstijom

Tokio. — Oficialė Japoni
jos žinių agentūra Domei 
teigia, kad jeigu Amerika 
neatliuosuos e k o n o m inio 
spaudimo prieš Japoniją, 
tai bus neišvengiamas susi
kirtimas tarp Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų.

Japonų ministeris pirmi
ninkas Tojo grąsino per- 
traukt derybas su Amerika, 
jeigu jinai varžys Japonijos 
planus dėlei “naujos tvar
kos” įsteigimo rytinėje A- 
zijoje.

47 Kartus Smarkesnis 
Angly Sproginys

Ankara, Turkija. — An
glai naudoja savo išrastą 
naują sproginį 47 kartus 
smarkesnį negu TNT, ku
ris* pirmiau buvo laikomas 
smarkiausia sprogstamąja 
medžiaga.

Anglai laido naujuoju 
sproginiu užtaisytas gilu
mos bombas į vokiečių sub- 
marinus; tokias bombas 
vartoja ir anglų orlaiviai 
prieš fašistus.

Šią žinią padavė vienas 
inžinierius, kuris pirmiau 
tarnavo Loriente, nacių 
submarinų stovykloj Fran
ci jo j.

NACIAI BAR NEŠAUKSIĄ 
ITALIJOS IR JAPONIJOS 

PRIEŠ AMERIKA
Berlin. — Naciai teigia, 

kad Amerikos naikintuvai 
“Greer” ir “Kearny” pirmi 
užpuolė vokiečių subamari- 
nus, tai, girdi, submarinai 
turėję gintis.

Vokiečiai kol kas dar ne
šauksią Japonijos ir Itali
jos j karo veiksmus išvien 
su Vokietija prieš Jungti-
nes Valstijas.

Ankara, Turkija, lapkr. 3. 
— Diplomatai spėja, kad 
anglai atsiųs savo armijos 
padėt Sovietam gint Kau
kazą nuo nacių.

Sukilėliai Užvaldę Jugo
slavijos Didžiumą

Istanbul, Turkija. —Kon
sulas vienos nekariaujan
čios šalies, atvažiavęs iš Ju
goslavijos į Turkiją, sako: 
Vokiečių ir italų kariuo
menė kontroliuoja tiktai 
stambesnius miestus Jugo
slavijoj, bet partizanai nuo
lat užpuldinėja juos ir tuo
se miestuose. O plačiosios 
sritys su kaimais ir mažais 
miestelis yra partizanų 
rankose.

Italai degina kaimus, kur 
nužiūri, kad esama sukilė
lių, bet ir tųomi neatgrąsi- 
na kaimiečių nuo kovos 
prieš fašistus.

Traukiniai tik tada va
žiuoja, kai jiem pranešama, 
kad geležinkelis sveikas. 
Traukiniui tenka stovėt iki 
24 valandų, kol sutaisoma 
praardytas geležinkelis. Ke
lionė geležinkeliais Jugosla
vijoj dabar užtrunka ketu
ris ar penkis kartus ilgiau 
negu pirm karo.

(Kaip jau minėta, 80 
tūkstančių kariškai organi
zuotų jugoslavų nuolat vei
kia prieš nacius ir italus fa
šistus.)

Turkija “ant Tvoros”
Ankara, Turkija. — Sve

timtaučiai temytojai atran
da, kad turkų valdžia be- 
pusiškai “sėdės ant tvoros,” 
kol pamatys, katra pu
sė tikrai laimi karą; tada 
Turkija prisidėsianti prie 
laimėtojų. •

Tuo tarpu Amerika siun
čia Turkijai orlaivius ir ki
tus pabūklus. Turkijos val
džia jų viešai neskelbia.

HITĮ ERIEČIAI PER 
KLAIDA SUŠAUDĖ 
TUZINUS SAVIŠKIŲ

London. — Naciai Jugo-
slaVijoj, sakoma, per klai- —:-------------
dą, sušaudę kelis tuzinus Brussels. — Gauta žinių. 
Vokietijos, Vengrijos ir Ita- kad “n e p r i k 1 ausomojoj” 
Ii jos piliečių, manydami, Franci jos dalvj taipgi yra 
kad tai serbai-jugoslavai| steigiama žydams gyventi 
partizanai, kaip paduoda vietos, atitvertos nuo hitų 
Anglijos radijas. žmonių.

Berlin. — Naciai teigia, 
kad jie ir rumunai užėmę 
Simferopolį, sostinę Krimo 
pusiausalio, ir pasiekę Jaila 
kalnyną, pietiniai rytiniame 
Krimo pakraštyje. Vokie
čiai dabar grumiasi linkui 
Sevastopolio, s v a r b iausio

NACIAI UŽĖMĘ KURSKĄ; 
BOMBARDUOJA KAUKAZO

ŽIBALO ŠALTINIUS
Berlin, lapkr. 3. — Vokie

čių komanda sako, kad jie 
užėmę Kurską, centrą gele
žinkelių ir pramonės, 300 
mylių į pietus nuo Maskvos.

Naciai teigia, kad ne tik 
jų orlaiviai, bet ir kanuolės 
bombarduoja Sevastopolį ir 
Kerčą, Krime. Jų lakūnai 
jau ardą Kaukazo žibalo 
šaltinius. — Nuo Kerčo tė
ra tik 4 mylios per jūros 
siaurumą pasiekt Kaukazą.

Vokiečiai tvirtina, kad 
jie ir rumunai Krime per
skėlę Sovietų armiją į dvi 
dalis. Jie taipgi nuskandinę 
10 sovietinių laivų, viso 38,- 
000 tonų, ir sužeidę 14 lai
vų. Tais laivais Sovietai, 
girdi, ruošęsi iškraustyt sa
vo kariuomenę iš Krimo.-

Pasak nacių, jie Krime 
iki šiol paėmę 53,175 sovie
tinius kareivius į nelaisvę ir 
sunaikinę bei pagrobę 230 
tankų, kelis šarvuotus trau
kinius ir 218 kanuolių.

Vokiečiai teigia, kad pas
kutinėmis dienomis sumen
kę j ę Sovietų veiksmai prieš 
vokiečius Maskvos fronte.

Įkalinta 15 Italu už 
Laivo Sabotažą

Portland, Oregon. —Pen
kiolika jūreivių ir oficierių 
Italijos laivo “Leme” liko 
nuteisti kalėjiman po 2 iki 
5 metų už tai, kad jie su
žalojo tą laivą, bestovint 
jam Amerikos prieplaukoje. 
Jie stengėsi padaryti taip, 
kad Amerika negalėtų su 
“Leme” patarnauti Anglijai 
prieš Italiją ir Vokietiją.

ANGLAI SIUNČIA LAKŪNUS 
TALKON SOVIETAMS

Stockholm, Šved., lapkr. 
3. — Pranešama, kad An
glija atsiuntė grupes savo 
lakūnų Sovietam per Arch
angelską.

Vokiečiai dabar esą už 12 
mylių nuo šiaurinės Sovietų 
prieplaukos Murmansko. 

i

sovietinio prieplaukos mies
to, pietiniai vakariniame 
Krimo kampe. Vokiečių or
laiviai, sakoma, labai suža
loję Sevastopolį ir jo tvir
tumas.

Dalis nacių ir rumunų 
briaujasi artyn Eupatorijos, 
vakariniame Krimo pajūry
je. Kita dalis fašistų ka
riuomenės stengiasi prasi- 
veržt į Kere, svarbų plieno 
pramonės miestą, rytiniame 
Krimo smailgalyje. — Nuo 
Kere tėra tik kelių mylių 
jūros siauruma iki Sovietų 
Kaukazijos.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
didelė dauguma sovietinės 
kariuomenės pasitraukė at
gal geroj tvarkoj. Supran
tama, kad raudonarmiečiai 
dės didžiausias pastangas 
apgint Kerč.

Naciai sakosi paėmę ne
laisvėn 27,000 sovietinės ka
riuomenės Krime, kur So
vietai turėję 200 iki 500 
tūkstančių armijos. Anot 
vokiečių, tai jų bombinin- 
kai sužeidę tris Sovietų lai
vus, kuriais raudonarmie
čiai buvę kraustomi iš Kri
mo.

SOVIETAI ATGRIEBĖ
DALI KALININO

Kuibišev, lapkr. 3. —Rau
donoji Armija atgriebė da
lį miesto Kalinino nuo vo
kiečių, už 95 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Maskvos; su
naikino tūkstančius nacių.

SOVIETAI IŠSPROGDINO 
TVENKINĮ ROSTOVO 

SRITYJE
London. — Gauta žinia, 

jog Sovietai pakasė daugius 
dinamito Rostovo prieplau
koje. Jeigu Raudonoji Ar
mija turės pasitraukti iš 
Rostovo, jinai išsprogdins 
įvairius jo įrengimus, kad 
naciai negalėtų jais pasi
naudoti.

Sovietai jau susprogdino 
didelį tvenkinį Rostovo sri-. 
tyje, ir plačiai išsiliejęs v 
vanduo sustabdė vokiečių 
veržimąsi pirmyn toj vietoj.

Cairo. — Pranešama, jog 
‘keli aukštieji Italijos bajo
rai kreipėsi į karalių Vik
torą Emmanuelį, kad su
traukytų ryšius su Mussoli- 
niu ir fašistų partija. Už 
tai juos fašistai areštavo 
kaip “šalies išdavikus.”

London. — Tvirtinama, 
kad Anglija, pagal Sovietų 
reikalavimą, paskelbs karą 
ir Suomijai, Vengrijai ir 
Rumunijai, kaipo nacių tal
kininkėms.

London. — Naciai teigia, 
|kad jie užėmę Volokolams
ko miestą, apie 60 mvlių į 
šiaurių vakarus nuo Mask
vos. Dar tęsiasi mūšiai Vo
lokolamsko apylinkėj.
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Šiandien Niujorko Piliečiai
Balsuoja

Šiandien, lapkričio 4 d., Didžiojo Niu
jorko piliečiai renka savo miestui ad
ministraciją — miesto majorą, miesto 
tarybą ir visokius kitokius valdininkus. 
Nors mes jau esame tarę savo žodį ma
joro klausimu, tačiau nebus pro šalį pa- » 
sakyti dar kelis žodžius.

Renkant miesto majorą, svarbu žiū
rėti ne tik į žmogaus gabumus, ne tik į 
jo praeities darbus, kaipo administrato
riaus, bet ir į tai, kaip jis šiandien, šio
mis kritiškomis visam pasauliui dieno
mis, žiūri į tarptautinę padėtį ir į mūsų 
krašto likimą. Iš dviejų į majorus kan
didatų, mes pasirenkame LaGuardia, 
esamą majorą. Mes norime, kad pilie
čiai už ji balsuotų dar vienam terminui.

Kodėl ?
Todėl, kad Mr. LaGuardia yra jau įro

dęs darbais, kad jis yra sugabus admi
nistratorius ir gan pažangus žmogus vi
sokiuose reikaluose. Prie to, Mr. La
Guardia tarptautiniais klausimais stovi 
su prezidentu Rooseveltu. Jis griežtai 
stovi už tai, kad Hitleris ir jo naciškos 
jėgos būtų sunaikintos — sunaikintos 
tuč-tuojau! Be to, LaGuardijos Išrinki
mas reikš dar kartą uždhVimą smūgio 
Tammany Hall mašinai, pasimojusiai ir 
vėl prieiti prie Niujorko administraci
jos lovio ir iš ten grobtis piliečių turtą.

William O’Dwyer, kaipo asmuo neblo
gas žmogus, bet jis yra susirišęs su Ta
mmany Hall, jis yra susirišęs su Ame
rica First komitetninkais, jis. yra susijęs 
su mašina, kuri mūsų miestui nieko ge
ro nežada. Net prezidentas Rooseveltas, 
kuris priklauso tai partijai, kuriai pri
klauso Mr. O’Dwyer, išstojo prieš pa
starąjį ir pasisakė už Mr. LaGuardią, 
republikoną! Jei ne kas kitas, tai jau šis 
vienas faktas turėtų parodyti Niujorko 
miesto piliečiams, už ką jie turėtų šian
dien paduoti savo balsus!

Kalbant apie miesto tarybos narių 
rinkimus, mes čia negalime paimti vi
sus kandidatus ir apie juos kamantinėti, 
jų geras ir blogas puses.

Piliečiai raginami vadovautis tais nu
rodymais, kuriuos siūlo Amerikos Dar
bo Partija.

Tačiau, yra kandidatų, kurių Ameri
kos Darbo Partijos sąraše nėra, bet ku
rie, mūsų nuomone, reikėtų išrinkti į 
miesto tarybą. Tokiais yra komunistų 
kandidatai — keturi jų iš viso. Jie kan
didatuoja po emblema “V” — pergalė. 
Jie nuoširdžiai remia prezidento Roose- 
velto politiką; jie griežti hitlerizmo 
priešai. Todėl turėti keturis tokius vy
rus miesto taryboje būtų Niujorko mies
tui pliusas, o ne minusas. Bronxe komu: 
nistų kandidatu yra Isadore Begun; 
Queens —- Paul. Crosbie; Manhattane — 
Israel Amter, o Kings apskrityje — Pe
ter V. Cacchione.

Bendrai, kreipiame Niujorko miesto 
piliečių dėmesį, kad jie^ paduodami savo 
balsus, būtų gerai susipažinę su kandi
datais, su jų platforma.

Rinkiminė kampanija pasibaigė. Abu 
kandidatai į miesto majorus (ir už juos 
agituotojai) paleido daug aštrių žodžių 
kitas kito adresu*, daug neskanių epite
tų. Ypačiai Mr. O’Dwyerio šalininkai 
nesigailėjo “gražbilystės” prieskonių. 
Tai yra “triksai,” kuriais bandoma po
litiniai nesubrendusių piliečių dėmesį nu
kreipti nuo tikrų, pagrindinių klausimų 
į šalutinius, beverčius dalykus* Bet bal
suotojai neturi į tai kreipti dėmesio!

Kanados Lietuviai Pries Hitlerį
Laikraštis “Liaudies Balsas” (iš spalių 

31 d.) rašo:
“Antihitlerinis Kanados lietuvių judė

jimas buvo susirūpinęs, kad nekurios 
Montreal© lietuvių organizacijos neliktų 
aukomis taip vadinamų tarybininkų, ku
rie pastaruoju laiku buvo pradėję kampa
niją už atitraukimą Kanados lietuvių 
nuo antihitlerinės kovos ir pasukimą jų į 
Hitlerio agentų pusę. Pagalba Berlyne 
sėdinčio tūlo Ancevičiaus, skelbusio apie 
Lietuvos ‘nepriklausomybes’ atsteigimą, 
jie bandė patraukti Kanados lietuvius 
Hitlerio, pusėn. Ir reikia pasakyti, kad ir 
Kanadoj, kaip ir Amerikoj, kur nemaža 
dalis laikraščių ir po šiai dienai varo 
propagandą už Hitlerį, jiems buvo pa
vykę nemažą dalį lietuvių suklaidinti. 
Bet dalykai krypsta į kitą pusę. Kana
dos lietuviai pradeda visas jų pinkles 
pamatyti.

“Ypatingai džiuginančios žinios ateina 
iš Montrealo. Tenai, kaip pirmiau atro
dė, nekurios lietuvių organizacijos buvo 
linkusios pasiduoti tarybininkų propa
gandai. Bet dabar jau ir tos organizaci
jos parodė, kad jos prieš hitlerizmą ir 
jo‘ agentus tarp Kanados lietuvių, kuo
met įstojo į Komitetą Kovai Prieš Hit
lerio Agresiją. Čia kalbama apie Švento 
Jono-Kazimiero pašalpinę draugiją ir 
Neprigulmingą Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto Kliubą. Šios abi or
ganizacijos oficialiai įstojo į antihitlerinį 
judėjimą, išrinkdamos atstovus į antihit
lerinį komitetą.

“Dabar milžiniškoj didžiumoj Kana
dos lietuviai eina išvien su visais, kurie 
yra nusistatę dirbti ir kovoti, kad civili
zacijos priešas hitlerįzmas būtų sutriuš
kintas. Tik kelios, visai nedidelės gru
pės palieka su tais, kurie dvasinį peną 
semiasi iš Berlyno, per Ancevičių ir ki
tus nacių propagandistus.

“Kanados lietuvių yra dviguba parei
ga. Kanados lietuviai, kaip naujos tėvy
nės piliečiai, turi atlikti visas savo parei
gas kaip tokie. Tuo pat tarpu, kaip Lie
tuvos draugai, turi stengtis, kad kuo- 
daugiau padėti Sovietų Sąjungai, kurios 
armijų tarpe kovoja desėtkai tūkstančių 
lietuvių kareivių. Kiti desėtkai tūkstan
čių veda mirtiną kovą užfrontyje, susi
organizavę į partizanų būrius. Iš Stok
holmo buvo pranešta, kad vokiečiai nu
žudė 4,000 lietuvių partizanų. Tas pasa
ko, kaip Lietuvos žmonės “sveikina” na
cių legijonierius.

“Kuo greičiau bus sumuštas hitleriz- 
mas, tuo greičiau bus išlaisvinti mūsų 
tėvai, broliai ir seserys. Ant kiek mes 
prisidėsime prie visų, kurie stovi už hit
lerizmo sunaikinimą, ant tiek mes pa
greitinsime tam hitlerizmui galą. To
dėl dirbkime visi iš vieno ir visomis savo 
jėgomis.”

Kanadiečių pavyzdžiu turi sekti ir 
Jungtinių Valstijų lietuviai, — jų drau
gijos, kliubai ir kitokios organizacijos. 
Visi išvien! Vsi su prezidentu Roosevel
tu! Visi už sunaikinimą hitlerizmo ir jo 
naciškų jėgų!

Kaip Eina LDS Vajus
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (iš lapkričio 1 d.) rašo 
apie organizacijos vajų, apie gavimą 
naujų narių. “Per pereitas dvi savaites,” 
rašo LDS organas, “Centran suplaukė 
33 aplikacijos naujų narių...”

Toliau skelbiama, kurie vajininkai per 
tąjį laiką įrašė tuos naujus narius. Pa
sirodo, kad Jonas Burba iš South Bos
tono įrašė 5, Z. Kavaliauskas iš Wil
merding, Pa., 3, U. Palevičienė, 21 kp. 
narė iš Detroito, — 2; kiti visi po vieną.”

Iki šiol Jonas Burba tebestovi vajinin- 
kų viršūnėse, — su 28 naujais nariais; 
J. Navalinskienė, iš Binghamtono — 18, 
U. Palevičienė — 18, 76 (Chicagoje) kuo
pos vajininkai — 13, S. Kuzimckas, iš 
Šenandorio — 10, St. Jasilionis, iš Bing
hamtono — taipgi 10. Kiti visi vajinin
kai po mažiau. Daug LDS vajininkų iki 
šiol tegavo tik po vieną naują narį. Jei
gu galima gauti po vieną, tuomet, aišku, 
galima gauti ir po du, tris, keturis.

Beje, dar vis toli gražu ne visos LDS 
kuopos yra įsitraukusios į šį vajaus dar
bą. Tai kitas didelis trūkumas, didelė 
mūsų nelaimė. Tatai reikėtų būtinai iš
lyginti —- visos kuopos turėtų šiuo va
jumi rūpintis, O tuomet ir pasėkos kur 
kas būtų geresnės.

Mes manome, kad rudens ir žiemos se
zonai paakstins visus LDS narius prie 
savo organizacijos stiprinimo.

Kainų ir Algų Kontrolė 
Kanadoje

Kingo vyriausybė, po vi
sos savaitės kabineto disku
sijų, paskelbė kainų ir al
gų kontrolės programą, ku
ri, kaip ponas King sako, 
“atstovauja eksperimentą, 
šiame kontinente dar ne
bandytą, ir, rasi, turint 
mintyje jo platumą ir įvai
rumą, iki šiol niekur kitur 
laisvų žmonių nebandytą.

Paliekant momentui nuo
šaliai klausimą, ar tokia 
programa tautos intere
sams reikalinga, galima pa
klausti, kokį ponas King 
pateisinimą turi savo teigi
mui, kad programa buvo 
priimta su “Kanados žmo
nių sutikimu?”

Žinoma, jau geroką laiką 
buvo žinoma, kad vyriau
sybė rengiasi prie tokio žy
gio, bet tos žinios buvo su
rinktos iš civilių tarnauto
jų, Ottawos pareigūnų ar 
valstybinio darbininkų tie
kimo komiteto narių išsi
reiškimų. Nei ponas King, 
nei bile kuris jo kabineto 
narys nesikreipė prie Kana
dos žmonių ir nepaaiškino, 
kas yra siūloma, ir nepra
nešė, kad tie pasiūlymai 
būtų diskusuojami viešai. 
Vietoj to, kad palaukti par
lamento susirinkimo ir atsi
klausti jo ar gyventojų, vy
riausybė išleido parėdymą, 
kuris paliečia visus, vyrus, 
moteris ir vaikus.

Kaip ponas King nurodo, 
programa atstovauja ekspe
rimentą, dar nebandytą nei 
vienoj kitoj demokratinėj 
šalyj. Jungtinėse Valstijose 
visuomenė per kelias savai
tes diskusavo, . kaip išrištis 
tas problemas, kurias Kingo 
da jokių žingsnių nepadary- 
da jokių žinsgnių nepadary
ta, išskyrus tam tikrus su
varžymus pirkimų ant iš
mokėjimo. Didžiojoj Bri
tanijoj, kur kariški parei
kalavimai daug didesni, ne
gu Kanadoj, tokios taip pla
čiai apimančios programos 
dar nebuvo įvesta. Nei vie
na kita dominija nesiėmė 
tokių žygių.

Bet Kanadoj, šaly, kur y- 
ra visko daugiau, negu ku
rioj kitoj imperijos šalyj, 
vyriausybė randa reikalą 
primesti žmonėms tokią 
kontrolės sistemą, kuri nu
statys kainas ir algas be
veik tokias, kokios dabar 
yra.

Tikrai nuostabu, kad Ka
nada tokios rūšies žygiuose 
visuomet pirmoji. Ši šalis, 
kurią britai pradeda vadin
ti “Torių Dominija,” visuo
met priešakyje, kas liečia 
vidujinę ekonomiją, bet 
kuomet kanadiečiai prašo 
iš valdžios vadovybės kri
tiškiausiu momentu nuo pat 
karo pradžios, jie negali 
jos gauti ir priversti žiūrė
ti kur nors kitur. Kanadie
čiams bus sunku pabėgti 
nuo išvados, kad vyriausy
bei labiau rūpi stabilizavi
mas ekonomijos, kuri yra 
m o n opolistiškiausia visam 
pasaulyje, negu kėlimas en
tuziazmo, o r ganizavimas 
žmonių ir resursų dėl su
mušimo fašizmo.

Nauji vyriausybės pat
varkymai nustato algas vi
soj industrijoj ir prekyboj 
ir tokios pat lubos uždeda
mos ant daugumos prekių 
kainų. Tuomi norima stabi
lizuoti perkamąją jėgą to
kioj padėtyj, kokia dabar 
yra. Bet nieko nesakoma 
apie uždėjimą lubų ant pel
no. Matomai yra manoma, 
kad su stabilizacija kainų 
ir algų kartu stabilizuosis

ir pelnai. Nauji patvarky
mai tikrenybėje užšaldo 
ekonominius santykius to
kioj padėtyj, kokioj jie da
bar yra.

Todėl iškarto iškyla du 
klausimai: ar tokie žygiai 
būtinai reikalingi, ir ar jie, 
dabartinėj formoj, pateisi
nami ir naudingi kariškoms 
mūsų pastangoms?

Aiškindamas tokios prog
ramos reikalingumą, po
nas King sakė: “Mes netu
rime kito kelio, kaip tik su
mažinti prekių vartojimą.” 
Bet šis teigimas • diskusuo- 
tinas. Kiek produktyvės ša
lies jėgos yra naudojama, 
sunku pasakyti, bet negali 
būti užginčyta, kad mes ga
lėjome pagaminti kur kas 
daugiau, negu pagamino
me, kaip dėl karo, taip ir

dėl naminio sunaudojimo.
Kanados G a m i n t ojų 

Draugija nesenai pranešė, 
kad daugiau negu 80 nuo
šimčių mašininių šalies į- 
rankių dirba ne pilnu tem
pu. Yra nemažai industri
nių įmonių, ypatingai ma
žesnių, kurios nepilnai iš
naudojamos. Dar daugiau, 
daug industrinių įmonių 
naudojama gaminimui pra
bangos prekių, be kurių 
būtų lengva apsieit. Aky- 
vaizdoje šitų faktų, suriku 
sutikti su pono Kingo išva
da, kad mes priversti pasi
rinkti — (naudojant Goe- 
ringo išsireiškimą) — “ka- 
nuoles ar sviestą.” Jeigu 
jau reikia rinktis, tai reikia 
pasirinkti kanuoles ar puoš
nius namus ir limozinus.'

Canadian Tribune.

Naujoji Medicina
(Tąsa)

Tačiau kiekviena operaci
ja yra daugiau ar mažiau 
pavojinga, ypač žmonėms, 
turintiems nesveikus plau
čius ar širdį. Chirurgas per
plauna kraujagysles, ner
vus, sutrikdo viso organiz
mo veikimą. Operacijos me
tu ligonis netenka kraujo, 
taipgi pasidaro dar silpnes
nis kaip buvo anksčiau. Ir 
štai šis silpnas žmogus, kar
tais iš visų jėgų besigru
miantis su mirtimi, apnuo
dijamas dar chloroformu 
arba eteriu — medžiagomis, 
kurios labai žalingai veikia 
visų narvelių protoplazmą.

Chirurgas tokį ąpnuodiji- 
mą vadina “narkozu”. Pa
vadinimas dalyko nekeičia: 
dėl to chloroformas nepasi
daro nenuodingas.

Tiesa, net ir sergančio 
žmogaus atsparumas yra 
labai didelis, ir dėlto daugu
ma ligonių pakelia narkozą 
be ypatingos žalos. Bet ar 
išmintinga didinti mirties 
šansus, sąmoningai apnuo
dijant sunkų ligonį?

Mirtis dėl narkozo, kaip 
jau kalbėjome, gali įvykti 
staiga, bet kartais apnuo
dyti kepenų ar kitų organų 
narveliai gali atsisakyti 
veikti, tik keletai dienų ar 
net mėnesių po operacijos 
praslinkus. Kas tai, nejau 
tai “mirtis dėl operacijos 
pasėkų?” Ne, čia operacija 
nieko nedėta. Mirtis įvyks
ta dėl apnuodijimo. Kokia 
išvada ? Tenka atsisakyti 
nuo chloroformo, eterio ir 
visų kitų narkozų, kurie 
nuodija ligonies organizmą.

Vienas gydytojas labai 
vaizdžiai išreiškė šią min
tį tokiais žodžiais: “Mums

Per odą, poodinę narvelie- 
ną, raumenis chirurgas ak
los, plonos adatos pagalba 
stengiasi pasiekti storuo
sius nervų ‘kamienus, ku
riais skausmo jutimas eina
iš operuojamosios vietos į 
nugaros ir galvos smegenis. 
Šiuo metodu novokainas su
leidžiamas prie paties ner
vo, jo tereikia labai maža, 
ir anestezijos (nejautrumo) 
pasiekiama greit. Dėl tų 
ypatybių šis būdas būtų ge
resnis, tačiau netaip lengva 
pasiekti adata nervus. La
bai lengva sužaloti stam
bius kraujo indus arba ner
vinių narvelių susibūrimus 
— nervinius centrus. Nere
tai atsitinka, kad apmarini- 
mas būna sukesnė operacija 
už tą, dėl kurios chirurgas 
leidžiasi ieškoti nervų ka
mienų.

Praktiškai įsitikinęs, kad 
abu vietinės anestezijos me
todai nepatenkinamai, Viš- 
nevskis po daugelio metų 
tyrinėjimų sukūrė savo me
todą, kuris yra paprastas ir 
daug žadąs. Jis visiškai ne
pavojingas ligonies organiz
mui ir patogus chirurgui.

reikia apmarinti ranką, ko
ją arba kitą kūno dalį, o 
mes užmigdome visą kūną. 
Ką mes pasakytume apie 
žmogų, kurs norėdamas už
gesinti šviesą viename na
me, aptemdytų visą mies
tą?”

Anestezija Višnevskio 
Metodu

Panašiai galvojo ir Viš- 
nevskis, kad jis daugiau 
kaip prieš trisdešimt metų 
ėmė dirbti vietinės aneste
zijos srity. Jis stengėsi su
rasti būdą apmarinti tik tą 
kūno dalį, kurioje bus daro
ma operacija. Jis stengėsi 
apmarinti operacijos lauką 
taip, kad neapnuodytų viso 
organizmo.

Ta kryptimi jis dirbo iki 
1922 m., kartodamas kitų 
chirurgų bandymus šioje 
srity ir, lygiai kaip ir jie, 
nesulaukdamas pasisekimo.

Buvo žinomi du vietinės 
anestezijos būdai. Abu šie 
būdai buvo pagrįsti junta
mųjų nervų paralyžiavimu 
toje vietoje, kuri reikalin
ga chirurgui.

Vienas būdas vadinamas 
“infiltruojamuoju”. Šiuo 
būdu apmarinant kūno dalį, 
įleidžiama į oda, raumenis 
ar kitus audinius stipraus 
ypatingos medžiagos — no
vokaino — tirpalo. Novo
kainas palengva susigeria į 
audinius ir, pasiekęs ner
vus, juos paralyžiuoja. Šis 
būdas labai nepatogus, nes 
reikia ilgai laukti, kol novo
kainas pasieks nervus. Jis 
kartu ir pavojingas, nes 
stiprus novokaino tirpalas 
yra nuodingas.

Antras būdas vadinamas | 
“pravedamąja anestezija”.

Višnevskio metodu įlei
džiama silpno novokaino 
tirpalo (silpnas novokaino 
tirpalas beveik nepavojin
gas organizmui) taip daug, 
kad jis pradeda sklisti po 
oda, įsiskverbdamas į ją ir 
apiplaudamas visus odos 
ųervus. Ne chirurgo adata, 
bet po oda sklistąs novo
kainas “atranda” nervus. 
Per keletą sekundžių oda 
tampa nebejautri, ir tada 
chirurgas ją perplauna. Pa
sirodo sekantis audinių 
sluoksnis — poodinė narve- 
liena. Vėl įleidžiama novo
kaino, ir po to apnuogina
mos fascijos — plonos plė
velės, dengiančios raume
nis. Jos taip pat įmirkomos 
novokainu. Taip visą laiką 
priešaky chirurgo peilio 
slenka novokaino tirpalas. 
Novokainas skverbiasi tarp 
audinių ir atskiria juos, tuo 
padėdamas chirurgui. Tuo 
tarpu ligonis n e j aučia 
skausmo, nes chirurgas nie
kad nepaliečia neapmarin
tų nervų. Net ir sudėtin
giausių operacijų metu li
gonis guli visai ramiai, tu
rėdamas pilną sąmonę. Kar
tais jis snaudžia, kartais, 
kalbėdamasis su chirurgo 
asistentais, laukia, kada pa
sibaigs operacija, kada chi
rurgas užsius ir apriš žaiz
dą...

Kurdamas savo vietinės 
anestezijos metodą, Viš- 
nevskis pasinaudojo mūsų 
kūno sluoksnine struktūra, 
kad, palaipsniui apmarin
damas audinius, galėtų pa
siekti vis giliau ir giliau or- 
gJnizmo viduje.

(Bus daugiau)
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Amerikos laivai Islandijos prieplaukoje. t
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Trečias puslapis

This is the story of an authentic and thrilling R.A.F. 
’ bombing raid actually filmed under fire. The characters 

who appear in it are the officers, pilots, gunners, observ
ers and ground staff of Bomber Command, R.A.F., England.

BrooMyners In Lead In Organizing 
New L D. S. Metro Bowling League

BROOKLYN, N. Y.—The same spirit that helped the B’klyn 
Builders bowling team win second place in the Nat’l Bowling 
Tourney of the LDS in May is at work again jn the formation 
of a new bowling league in Brooklyn.

With Vincent Ulchikas of®-——--------------------------------
the Maspeth Cavalcades taking

Fascist Propaganda in the U. S.
Tries to Make Hitlerites Out of
The Lithuanian-Americ. Public

t

As told serially for “Laisve” by Paul Holt
CHAPTER I

A reconnaissance aircraft crosses a cloudy sky, disappears, 
and where it was there is a tiny parachute, swinging like a 
handkerchief and stone slung in the air by a boy. The parachute 
settles, and a mechanic gathering it, carries the attached pa
ckage to an underground door, a dug-out set in a wood marked 
“Photographic Section—Bomber Command—SECRET.’’

In a shallow pan of ripplings---------------------------- 41--------

most of the responsibility on his 
shoulders, the LDSers expect to 
make the new league set a new 
high in Lithuanian American bow
ling activity' in the East. Walter Gi
vis and Tommy Yermal are helping 
Vince get started. Already the boys 
report that eight teams have been 
signed up and are ready to play.

Among the stars to play will be 
Tony Navikas? and Johnny Blass, 
the national doubles champions of 
the LDS who won that title during 
the Cleveland tournament.

This year the Metros are enab
ling non-LDS bowling teams to join 
the league in New York. While last

year New Jersey was also included 
in the tourney, it was deemed inad
visable to do the same again in 
view of transportation difficulties.

A pin league is also at work in 
Chicago, Ill., among the Lithuanian 
youth of the windy city. The Met
ropolitan League, according to the 
bowlers, will play once each week 
under rules similar to those played 
in Chicago.

There is no definite date for the 
beginning of the tourney, but it is 
planned to have write-ups of all 
the games in the English Section 
of this daily. More information on 
rules and dates will be published 
on this page following a meeting of 
all the bowlers, and, their captains.

Plan is to Disorganize Unity of Anti-Nazi Lithuanians by Fomenting Fear and Hatred 
Against the Democracies’ Ally, the Soviet Union '

With the help of the Fifth Column that undermined Lithuania and sold it out to Hitler, the 
Nazi regime is attempting to repeat its slogan of “Divide and Conquer!” in the United States 
with the assistance of Lithuhnian-Americans wha are pro-Hitler in their sentiments.

Because obvious pro-Hitler propaganda is impossible in the face of the overwhelming anti- 
Nazi feeling of Lithuanian-\Americans, that propaganda is sugar-coated and presented in ano
ther guise: fomenting hatred against Soviet Russia, the ally of Great Britain and the United 
States in this war. The inten-S---------------------------------------------------------- •-------------------- -
tion
the ranks of the democracies, 

able to 
in

liquid, the print is washed and ra
pidly there comes on it a clear 
picture.

“Not too bad,” says an officer 
stolidly. “Quite a decent negative.” 
He looks for sharpness. But when 
the print is under the magnifying 
glass of a dark, keen young squad
ron leader it yields something more.

This self-contained young man 
concedes this remark: “I really 
think we’ve got something hetc. It’s 
a colossal installation. They have 
done a tremendous lot of work. Get 
me the Freihausen file, pelase.”

This young man studies the file 
for comparison. His finger finds 
tiny paralled lines, a minute mush
room under the fuzz of the wood 
— if he had not seem them there 
would have been no story. From 
that mushroom there springs great 
drama.

He goes on. “You remember we 
saw it about three months ago— 
just an ordinary little siding in a 
wood, nothing much to it, no activ
ity of any kind. Now look at it— 
greatly increased sidings, pipe in-

"Bomber Command to all groups. 
. . . Maximum effort tonight. Town 
434. Germany. Target—naval docks 
and barracks.”

The S,A,S,O, leans over Sir Ri- 
chad’s shoulder: “What d’you think 
of these Freihausen photographs, 
sir?”

Sir Richard: “I think they’re ex
cellent.”

He walks across to a wall map, 
trailing the long flex of a tele
phone behind him, inspects the tar
get indicated, and speaks into the 
telephone to the air officer com
manding No. 33 Group: “Maitland? 
Ive been looking at those Freihau
sen photographs. I want you to 
divert one squadron tonight on that 
target—an experienced squadron 
that will go in low. That’s it...”

Target for Tonight has been 
chosen.

Target for Tonight

At Millerton Airfield, half an 
hour later, the news of'the Target 
for Tonight drifts through. An in

Chorus Planning Oper
etta for Coming Season

stallations running down from the 
wood to these barges in the wood 
to these barges in the river—it’s 
very big!”

Attention, Bomber Command! ’
In the Bomber Command Op

erations Room, sitting at the desk 
is the Commander-in-Chief, Sir Ri
chard Peirse. He is a slim, gentle 
man. When he was young his hair 
was black as wrath and his face 
eager, but now there are grey 
waves over the ears and experience 
has drawn strong gullies down from 
the nostrils to the curved mouth. 
He has a long upper lip, which 
stresses the sensitive look there is 
about him.

Over Sir Richard’s shoulder leans 
his S.A.S.O. (Senior Air Staff Of
ficer), a fat, jolly fellow with a 
clipped moustache and two full rows 
of ribbons.

Sir Richard’s desk is in the mid
dle of a great hall. Man-size maps 
on walls, smaller maps on movable 
easels with ribbons that tijail fier
cely from pinpoints to photographs 
and dossiers at the side. On a table 
more maps, scale rulers, calipers.

On Sir Richard’s desk there are 
four telephones, a lamp, a calen
dar, a wire basket, a 'house” tele
phone system, his spectacles, and 
a small magnifying glass. Ten feet 
away stand his naval and military 
liaison officers; on a dais at a plain 
desk with two telephones sits his 
controller.

The Day’s Work Begins
Against one wall are two ceiling- 

high ladder's, and on the wall facing 
him a ruled blackboard, 20 feet x 
40 feet, divided into squares, each 
representing a bomber group. Under 
the number of each group is the 
number of squadrons in the group, 
and against this type of bomber 
craft—Stirlings, Wellingtons, Hamp- 
dens, and so on.

Sir Richard sits facing his Order 
of Battle. In the great echoing un
derground hall the day’s work is 
beginning.

Sir Richard turns to the control
ler: “Warn all groups to carry out 
Operation K tonight.”

Controller, into the telephone:

telligence officer looks up in bland 
surprise: “Freihausen? What’s it 
got that Hamm hasn’t?”

A gangly youth cycles across the 
field to where a great gaunt Wel
lington bomber spreads its black 
wings against the sun. This is F for 
Freddie. He shouts up to the crew 
swarming over her: “Operations to
night, fellers!”

A chorus of derisive “How d’YOU 
know?”

The boy answers: “Oh, I get 
around.”

A voice: “What’s the odds today, 
Curly?”

The boy, fishing a scruffy piece 
of paper out of his cap: “Han
over, Wilhelmshaven, the Channel 
ports—two to one. Gelsenkirchen 
seven to one. Hamburg and Cologne 
eight to one. Any others, tens.”

A voice: “I’ll have a ten on the 
Channel ports, Curly.”

Behind a door marked CREW 
ROOM, FLYING CREWS ONLY, 
there is a wash of voices. Pilots 
lounge against the fireplace, against 
tables. The talk subsides and men 
in mid-sentence switch their eyes 
to a blackboard where a messenger 
is chalking OPS TONIGHT. The 
badinage that breaks out shows re
lief, indicates a rising excitement. 
These boys are gentle killers.

Friday!:
Here We Come!

Beauty Costs Women 
$16 a Year

WASHINGTON. — American wo
men spend almost $800,000,000 a 
year for perfumes, cosmetics, beau
ty treatments and other services 
designed to enhance feminine ap1- 
pearances,- according to the Census 
Bureau. , /

The average woman, visiting any 
of the 83,071 beauty parlors in the 
country, spends approximately $16 
a year to keep her charm. This 
compares with a national per ca
pita expenditure of $77.20 in food 
stores.

BALTIMORE, Md. — The Lyros 
Chorus of Baltimore is going to 
have a big annual supper Novem
ber 22nd. The committee for this 
supper (and Dance) are the fol
lowing people: Drg. A. Žemaitis, C. 
Juskauskas, P. Paserskis and my
self. We are looking forward in 
having a very successful affair and 
that can only be accomplished with 
the valuable assistance and help of 
the whole chorus and our sympa
thizers.

Last year the hard labor and the 
contributions of the whole Lyros 
Chorus and our friends made it a 
successful supper and we are pret
ty sure you won’t let us down this 
year.

The chorus is also planning to 
have an operetta which is not yet 
fully decided upon; after the L.M.S. 
operetta “Apsigavo” is read over 
by the committee, it will then be 
decided by the chorus whether we 
should have a operetta or not.

Personally my opinion is to have 
the operetta “Apsigavo.” I know 
we have some talented people in 
our chorus, the proof is the operet
ta “Nebaigta Kova” that we put on 
last year. It should be proof enough 
that another 'operetta would be a 
“cinch” providing that we all co
operate and work as one. Then it's 
not telling what miracles we can 
preform. I am all for having an
other operetta!-

Now for a bit of news from the 
Baltimore L.D.S. Youth Branch of 
Baltimore, and I am telling you 
since the girls have been taking 
over the meetings; “you can really 
see some dust flying” (you sec the 
boys have decided to play hooky 
from club meetings recently and to 
think that our ex-president is part 
of them! What is the matter C., 
haven’t any more of the club spirit 
left in you? It was a very nice 
speech you said about working for 
the club at the L.D.S. elders meet
ing, are you going to let us down? 
I just can’t believe that is so and 
I hope to see a few more of you 
fellows and also young ladies at
tending meetings of our club.

Well those that did attend the 
meeting decided to hold a big party 
for the good of the club, to help 
to get new members. This party 
(Barn dance) also will be held in 
the Bavarian Hall downstairs which 
is located on 30 S. Payson Street 
on November the 8th. So we hope 
"to see you all there. We are sure 
that you will all enjoy yourself and 
need not be afraid to be scolded 
by the members that attended the 
meeting and who are faithful to the 
club.

We all made a new resolution not 
formally but for the club sake. You 
will probably hear about it at our 
November 8th dance. Whooppeee!!! 
What a good time is in store for 
you all who will attend. This year 
this dance is going to be somewhat 
different from what we planned on 
having last yėar. What is it? Keep 
your eyes open, keed, and you’ll 
find out when you come to our 
dance.

Don't forget we have a date 
for November the 8th.

Solong, 
Ida Balses.

Bugle Practice Wipes 
Troops Out

CAMP DAVIS, N. C. — Small- 
scale manoeuvres were in progress 
and a number of troops had been 
posted around a clearing. Orders 
were to hold those positions until 
the bugle sounded for mess. All 
went 'well until several buglers 
started practicing. The troops 
scrambled from their posts, were 
wiped out quickly by the enemy, and 
arrived at mess hall only to find 
they were1 an hour early.

Show Movies at Next 
Builders' Meeting

The monthly meeting of the 
Brooklyn L. D. S. Builders will be 
held this Wednesday, November 5, 
at the Eastern District YMCA on 
Marcy Ave. Following the short 
meeting there will be presented a 
special movie for the entertain
ment of the members and their 
friends from the Maspeth Caval
cades who are being invited.

Meeting begins at 8. Movies, at 9.
Exec.

Camera Angles
by Ed Yarus.

IN TAKING PICTURES take 
only those that you' think you will 
like. Many people photograph things 
that at heart they do not like; 
but because a photo just like it 
won a prize in some contest, they 
feel it must, therefore, be a good 
picture consequently photograph it.

In taking pictures don’t just 
snap them because you think they 
may win a contest. Take pictures 
only because you like the particular 
scene or object. This does not mean 
that you should not enter any 
photo contest. No, by all means 
enter the pictures you like best. 
But in taking the pictures, don’t 
take them because you want to 
make money thereby; but take 
them only because you wish to keep 
a record of beautiful things in life, 
of pleasant scenes that you have 
come across, and of interesting 
events that in later years you might 
enjoy recalling. This, after all, is 
the main purpose of photography.

As long as you take pictures sim
ply for the joy of taking them, 
you will get the most recreational
ly and culturally that anyone can 
get out of this aspect of photogra
phy.

Very often while taking pictures 
of a friend, the latter will insist 
you snap him in a certain pose. If 
you think it is a good pose then 
take the picture. But, if you don’t 
think it is a good pose, then dont’ 
take the picture just to satisfy your 
friend. The final print would pro
bably displease both him and you.

Instead, have your friend assume 
different poses until you find one 
that best suits him.

Don’.t yield to your friend’s pro
testations that he is tired of posing 
and that he thinks you ought to 
snap any old picture and get it 
over with. Actually, he too wants a 
good picture of himself and if you 
get the right pose both of you will 
consider the. final result well worth 
the trouble.

Youth At Work in
Civilian Defense

NEW YORK. — The American 
Youth Congress in a letter to Mrs. 
Roosevelt expressed its complete 
support for the program proposed 
by her recent conference to pro
mote youth participation in the ci
vilian defense activities.

The letter pointed to the Natio
nal Youth Campaign for American 
Security which, in line with the 
proposals made at Mrs. Roosevelt’s 
conference, is urging campaigns for 
the promotion of the welfare of 
all youth in the armed forces, cam
paigns for medical aid and other 
forms of war relief, and “the speedy 
enrollment ,of all youth (not in the 
armed forces), for civilian defense 
work to fulfill all duties they may 
be called upon to perform.” Par
tial text of the letter to Mrs. 
Roosevelt follows.

“This is to express to you on 
the American Youth Congress our 
united and loyal support of the 
proposals made . at your recent con
ference of youth groups for the, 
purpose of increasing understanding | 
of and participation in the Civilian I 
Defense program on the part of 
American youth.”

Mu-

in Ber-

fascist nations will be 
triumph again as they did 
nich and in France.

The Propaganda Ministry 
lin has appointed Dr. Pranas Ance-
civius, pro-Nazi Lithuanian jo
urnalist, to supervise this drive 
from his Kaunas headquarters. A 
specialty with this Lithuanian 
Quisling is placing Nazi material in 
the U. S. press. His cables, praising 
Hitler’s “liberation of Lithuania,” 
are being featured in two Chicago 
Lithuanian-language dailies. Naujie
nos and Draugas, and in Keleivis, 
published in Boston, Mass., 
other papers in other parts 
country.

“Refugees” Assist

worked 
the good

contempt

and in 
of the

Ber-in
Piliečių

A Lithuanian organization 
lin known as the Lietuvių 
Sąjunga (Lithuanian Citizen’s Lea
gue) is assisting in the propaganda 
campaign. (Rev. Prunskis, present 
editor of the Chicago daily, Drau
gas, was until 
of this Berlin 
chief functions 
organization is
uanian “refugees” to visit the Uni
ted States, where they describe to 
the American press the "chaos in 
Lithuania under 
the “order that the Germans have |

recently a secretary 
League.) One of the 
of the Nazi-directed 
to,arrange for Lith-

bolshevik rule” and

propaganda agents 
of Soviet “atroci- 
‘Russian reign of

brought.” These 
emphasize tales 
ties” and the 
terror and persecution of religion.” 
In addressing the English-language 
press, these agents ordinarily are 
fairly cautious in their Nazi propa
ganda statements; but in their in
terviews with the Lithuanian-lan- 
guage press, they are violently anti- 
Semitic.
Hitler’s Favorite Weapon: Anti- 

Semitism
The ' following excerpt from a 

recent article ir Vienybė, a Lith
uanian weekly published in Brook
lyn, N. Y., is illustrative of the 
Nazi-inspired, anti-Semitic propa
ganda appearing in the Lithuanian 
press in this country:

“When the Lithuanian workers, 
fanners, students, soldiers, and all 
other Lithuanian inhabitants, shoul
der to shoulder, defended Lith
uania against the Soviet Union,

Chorus Group Takes 
Part in Russian 
Relief Program

Vienybė present a 
“Lithuanian capita- 
to aid in the esta- 

Soviet regime.
Tablet, Coughlinite 
readily assisted in 

p r opaganda

The Truth Must Be Known
Naturally, these Lithuanian-Ame

rican Nazis are careful not to com
mit overt acts that would make 
them liable to punishment in the 
courts of the United States. But 
in these times of crisis it is neces
sary to expose all those whose 
sympathies lie with Naziism and its 
philosophies in order that the over
whelming majority of Lithuanian- 
Americans who are jdemocratic and 
anti-Nazi may not be slurred and 
and insulted because of the words 
and acts of a small non-representa- 
tive minority.

is obvious—by splitting then the Lithuanian capitalists, 
the I '^ews> began to shoot at the defen

ders of Lithuania. Only the Jews, 
for whom Lithuania was the best 
mother, were traitors. The Jews 
not only have not shown their gra
titude to Lithuania, but 
hard and energetically for 
of Russia.”

It is with typical Nazi
for the intelligence of people that 
the editors of 
picture of the 
lists” struggling 
blishment of a 

The Brooklyn 
newspaper, has
the Npzi-Lithuanian 
campaign and has published mate
rial, describing the current “reli
gious rejuvenation” in the Baltic 
country, by Constantine R. Jurgela.

Pro-Fascist league
An organization called the Lith

uanian-American Nationalist Lea
gue is cooperating with the present 
Quisling regime in Lithuania and 
is seeking to build pro-Nazi feeling 
among Lithuanian-Americans, the 
vast majority of whom are pro- 
democracic and anti-Nazi. When the 
Germans overran Lithuania, the 
Lithuanian - American Nationalist 
League sent a greeting to the pup
pet government established by the 
Nazis which declared:

“Now after fierce fighting, the 
Lithuanian people freed themselves 
from the communistic hell ... We 
greet the defenders of the Lithua
nian state and the temjiorary gov
ernment and express our joy for 
Lithuania’s freeing itself and retur
ning to the family of civilized na
tions of the world.”

200 USO Clubhouses
By Christmas
hundred USO cluhouses will 
use in Army camps by the 
the year, officials of the or-

Two 
be in 
end of 
ganization were notified yesterday 
by the Army Quartermaster Corps.

Contracts for new clubhouses have 
already been let, each with a 60-day 
clause, and most of the new build
ings will be 
according to 
engineers.

A deadlock
the Army which held up construc
tion for several months was finally 
broken when the Government ag
reed to temporary rather than 
manent structures.

Pending the opening of the
buildings, the USO is carrying on 
at 313 locations, including 172 bor-

I rowed clubhouses.

in use by Christmas, 
Quartermaster Corps

between the USO and

per-

new

With Louis Weintraub

Tony Martin, will soon 
Uncle Sam’s favorite 

reported to his draft 
week... George Jessel,

DETROIT, Mich.—Friday night 
Nov. 7th the girls ensemble is going 
to sing for the program sponsored 
by many of the civic organizations 
of Detroit. All of the proceeds of 
this affair will go to the Russian 
Relief Fund. The girls arc all atwit- 
ter over this coming appearance for 
it will be the first time that they 
will sing in such a big hall. Well 

j if they do as well there as they 
have been doing lately, it should be 
a good performance. The committee 
that is arranging the affair says 
that tickets will be only 25 cents 
and any money going for that cause 
is very much appreciated.

Well folks time is drawing nearer 
and nearer to the day that we sing 
at Cleveland and is every body 
looking forward to the event. As 
far as the plans go, some will leave 
Saturday afternoon and be in Cle
veland in the evening. The 
of the gang is staying over for 
Porter hall supper over for 
held the same 
More definite 
nounced later.

Now 
of this 
it, yes 
concert
Lith. hall Nov. the 16th. The com
mittee that is working on the con
cert s^ys that they have gotten 
quite an array of performers for 
the 
the 
ing 
for 
last 
has 
so much variety and that is the 
thing that pleases the public. Now 
it can be said, that we are due for 
another one of those variety pro
grams, singing, dances, and musical 
instruments / so for mixing it up 
that isn’t bad.

ON THE GREAT WHITE WAY. 
-—George M. Cohan, well-known ac
tor, author, composer and producer 
is improving steadily after having 
been in a critical condition for a 
few days... 
be wearing 
Khaki. He 
board last
who became the proud pappy of a 
bouncing daughter this week, joined 
the Swings, Heaters, Trouts and 
Haweley’s as a radio commentator, 
October 31st over NBC—WJZ, New 
York, 6:45 P. M... Six Republican 
Congressmen, all isolationists soon 
will be winging their way to Lon
don to see war conditions. Their 
trip is sponsored by a newspaper... 
What is this we hear that Kathryn 
Lewis, daughter of John L. Lewis is 
no longer on the governing board 
of the America First Commit
tee? ??...

on East 58th Street) and start a 
new radio show for Coco-Cola 
(free adv.)... Sources close to City 
Hall, New York, inform us that 
Mayor Fiorello (Butch) LaGuardia 
knew that F. D. R. wouldn’t fail 
to endorse him. How could the 
Chief have failed him???... The 
new Walt Disney production “Dum
bo” which is making its debut at 
the Broadway Theatre N. Y., is a 
darling. If you liked “Fantasia”, 
you’ll surely love this picture. It’s 
got everything a picture needs to 
be star hit!!!... Why doesn’t a 
movie producer give our own “Lith
uanian Deanna Durbin,” Ruth 
Simas, a screen test ? ? ? ...

Highlights of the Duke and Du
chess Visit.—A German born youth 
was held by police guarding the 
Duke and Duchess. He was seen 
trailing the Ex-Monarch and his 
wife after a press conference. Ques
tioned by police, he claimed that he ’ 
only wanted to interview them for 
a daily newspaper his mother edits 
in Vienna. He was released, when 
detectives realized that his inter
view would serve no purpose, since 
the German censors wouldn’t allow

Saturday Nov. 
plans will be

rest 
the 
the 

8th.
an-

reached thewe’ve
issue and have you 
it’s the first Aido 
that will* be held

climax 
guessed 
Chorus 
at the

day. If past performances of 
chorus concert have any bear- 
on this one the public is due 
a very interesting evening. The 
few concerts that the chorus 
given the program has had

Inkslingers.

TIMES SQUARE CHATTERING. 
—Ed Sullivan,- N. Y. Daily News- 
Chicago Tribune columnist is writ
ing his column “Little Old New 
York” down in Rio. .. Paul Robeson, 
will appear at the birthday cele
bration to W. C. Handy, father! the interview through. He didn’t in- 
of the “St. Louis Blues”, November. terview the Duke or Duchess. Po- 
15th in Washington, D. C... “Look 
What the Cop Dragged In!” was 
the caption that appeared over the 
picture of Joe McWilliams, the 
Yorkville Jew-baiter and rabble 
rouser when he was arrested again 
for anti-semitic talks... When will 
Hank Greenberg be released???... 
Genereso Pope, the Italian publish
er, who has been linked with pro
fascist activities becomes a radio 
commentator over a local station. 
He informed the, press recently, 
that he is no longer interested in 
any European affairs (meaning Fa
scism) and will give more time to 
Americanism... Bob Hope & Pau
lette Goddard, currently featured 
in the N. 
But the 
Hereafter 
55 cents 
symphony 
many requests for 
enough room to hold the guests in 
NBC studios. So concerts will be 
emanate from Mecca Temple, 133 
West 55th Str. and you pay!!!

Y. Paramount in “Nothing 
Truth” 
it will 

to $1.65 
concert.

are a scream... 
cost you from 
to see an NBC 
The reason: Too 
tickets and not

Courier Handouts:—Count Basie, 
be the busiest bandleader du- 
November. He’ is signed to 
in the Strand, November 7th; 
at Cafe Society Uptown (it’s

will 
ring 
open 
Play

lice interviewed him.

MANHATTAN MELODRAMA.— 
Rosemary Lane was refused admit
tance to a Greenwich Village ca
baret because she wore slacks... ' * 
A movie company is negotiating to 
produce the life of fish market boy 
who became Governor Alfred E. 
Smith... Walter Winchell is a good 
rhumba dancer... Charlie Chaplin 
and Hedy LaMarr are being seen 
together... John Garfield, Warner 
Bros, star arrived from the coast. 
He told this reporter that he will 
spend two weeks touring Army and 
Navy bases...

Cobina Wright and her mother 
are taking in night life... The 
Billy Conns (Mary Louise Smith) 
and Johnny Weismuller (Beryl 
Scott) are expecting a date with 
the stork...

“It Started With Eve,” starring 
Deanna Durbin and Charles Laug- 
ton broke all attendance records at 
the Loew’s Met in Brooklyn last 
week... 26,000 attended during the 
weekend alone... Nelson Eddy and 
Rise Stevens combine love, music 
and comedy in “The Chocolate Sol
dier” now at the Astor.

Would you call two lovers kissing 
in the park a press conference???...

I

LAISVE’S ANNUAL CONCERT THIS SUNDAY AT LABOR LYCEUM!
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41 42

(Tąsa) /
Misteris Ripli buvo nepaprastai Ame

rikoje dažno, rausvo ir žilaplaukio veik
laus žmogaus tipas. Toks tipas atsiran
da iš vykusių keturiasdešimt ąr penkias
dešimt metų amerikiečių, turinčių gero
kas pajamas, gerą apetitą ir didžiulę op
timizmo atsargą. Keturiasdešimtaisiais 
savo amžiaus metais pasidaręs rausvas 
ir žilaplaukis, džentelmenas toks palieka 
ligi savo dienų galo, ir jau niekaip ne
galima nustatyti, kiek jam metų: pen
kiasdešimt ar šešiasdešimt aštuoneri.

Atėjęs į kabinetą, misteris Ripli tuoj 
atsisėdo į minkštą kėdę, tarp rašomojo 
stalo ir lentynėlės su knygomis ir, už
dėjęs kojas ant stalo, užsidegė cigaretę.

—Taip aš ilsiuos po darbo, — paste
bėjo jis, leisdamas iš burnos dūmus.

Jis rūkė skubiai, neužtraukdamas, no
rėdamas tik kaip galima daugiau prileis
ti dūmų.

—Rūkyti ne taip kenksminga, — pa
sakė jis, — kaip alsuoti kambaryje su
sirinkusiais dūmais. Juk tiesa? Kenks
mingiausia — sugadinta atmosfera.

Čia mes pastebėjome, kad dūmai ne tik 
nekyla į viršų, nesklinda po kambarį ir, 
apskritai, nesiraito kamuoliais, kaip pa
prastai esti, o visiems beregint slenka 
į knygų lentynos pusę ir dingsta tarp 
knygų. Pastebėjęs padarytą, efektą, 
misteris Ripli ėmė dar daugiau dumti. 
Dūmai stebuklingiausiu būdu slinko prie 
lentynos, akimirkai apgaubė knygų šak
neles ir tučtuojau išnyko. Kambaryje net 
dūmij kvapo neliko.

—Už knygų paslėpta elektros ventilia
cijos sistema, — paaiškino misteris Rip
li.

Jis priėjo prie apvalo stiklinio prie
taiso su keliomis rodyklėmis ir tarė:

—Elektros prietaisas kambario tempe
ratūrai reguliuoti. Jums patinka, kad 
naktį kambaryje būtų vėsu, sakysime, 
dvylika laipsnių, o septintą valandą ryto, 
jūs norite, kad būtų aštuoniolika. Arba 
kaip jūs norite. Jūs pasukate rodyklę 
štai taip, o šitą rodyklę taip — ir galite 
eiti ramiai miegoti. Aparatas išpildys 
visus jūsų norus. Pas jus bus šilta, jei 
lauke šalta, ir vėsu, jei lauke karštis. Tai 
bus atlikta automatiškai. Na, čia, kabi
neto, visa kita — smulkmenos. Štai šis

lempos gaubtuvas skleidžia į rašomąjį 
stalą patogią šviesą. Jei jį pakreipti, 
lempa apšvies lubas, kurios atmuš šviesą 
ir ją teiks visam kambariui. Dabar kam
barys apšviestas minkštai, o šviesos šal
tinis paslėptas ir neduria akių.

Paskiau misteris Ripli nuėjo į valgo
mąjį. Čia buvo, įvairūs elektros prietai
sai, kurie, nors ir nestebino savo nauju
mu, padaryti buvo puikiai: indas kavai 
virti, mašinėlė duonai užkepti, virdulis 
su švilpuku ir keptuvė — pagaminti tau
tiniam amerikiečių patiekalui — kiauši
nienę su bekonu ar kumpiu. Visa tat bu
vo patys paskutinieji pavyzdžiai. Ant bu
feto, matyti, — kontrastui, stovėjo seno
viška spiritinė lemputė. Amerikiečiai 
myli vaizdžiai pademonstruoti technikos 
istoriją. Pas Fordą greta jo dabartinių 
įmonių yra muziejus, kur sustatyti seno
viški automobiliai ir garvežiai. “General 
Electric” kieme kaip paminklas stovi vie
na pirmųjų elektros mašinų, o kabelių 
ceche, greta varstoto, iš kurio nesustoja- 
mai sįenka automatiškai apsitraukdamas 
sidabrine švino pienele šių dienų kabelis, 
stovi pirmas Edisono kabelis, aptrauktas 
griozdišku geležiniu vamzdeliu.

Bet svarbiausią savo lankytojams 
smūgį misteris Ripli suteikdavo virtuvė
je. Čia stovėjo elektros krosnis, nuosta
biai aiškaus, grietinėlės baltumo.

—Apatinėje krosnies dalyje įtaisyta 
indams spinta, — tarė misteris Ripli. — 
Čia lėkštės visuomet esti šiltos, ir prieš 
pietus jų nereikia specialiai pašildyti. 
Jūs norite virti pietus. Sriubą ir kepsnį. 
Jūs paruošiate mėsą ir daržoves, jas de
date į puodą, užpilate vandeniu ir stato
te ant krosnies. Paskiau jūs paruošiate 
mėsą kepsniui, dedate į uždarą karštą 
spintą. Paskiau jūs prieinate prie spe
cialaus aparato iš dešinės krosnies pusės 
ir nukreipiate rodyklę į “sriuba”, o kitą 
— į “kepsnys”. Po šito galite eiti ramiai 
į darbą. Pietūs nesuges, jei jūs grįšite 
tik net vakare. Kai tik jie išverda, šildy
mas automatiškai mažėja. Bus palaiko- 

' ma tik neaukšta temperatūra, kad kol 
jūs grįšite neatšaltų pietūs... Mano vir
tuvėje niekuomet nebūna garų, nes virš 
krosnies įrengtas elektros traukimas.

(Bus daugiau)

Kongresmano Vito Marcanto- 
nio Prakalba

Pasakyta Jungtinių Valstijų Kongrese spaliu 16 dėl kovos ir karo prieš hitleriznią 
Ši prakalba paimta taip, kaip buvo pasakyta, iš “Congressional Record ” spalių 16 

su visomis kitų kongrcsmanų pertraukomis ir pastabomis
Kongr. Marcantonio: Ponas pirminin

ke, paanalizavimas rekordų parodys, jog 
nuo pat pradžios diskusijų įvairiais klau
simais, surištais su mūsų užsienine politi
ka, aš nuosaikiai buvau priešingas visiem 
žygiam, kurie, man atrodė, vedė prie 
įvėlimo Jungtinių Valstijų į imperialis
tinį karą.

Tuomet, 1939 metais ir 1940 metais, 
iki pat 1941 metų birželio 22 dienos, aš 
tikėjau, kad tai buvo karas tarpe dvie
jų ašių — Wall Street-Downing Street 
Ašies prieš Rome-Tokio-Berlyno Ašį ir 
imperiją, ir už galią išnaudoti ir paverg
ti žmones. Aš tuomet tikėjau, kad 1939 
metų ir 1940 metų karas iki 1941 metų 
birželio mėnesio buvo imperialistinis ka
ras.

Tačiau aš teigiu, jog iš taškaregio 
apgynimo mūsų šalies, laisvių ir Jung
tinių Valstijų žmonių tautinių interesų, 
Hitlerio įsiveržimas į Sovietų Sąjungą 
pakeitė tą karą, kuris vyriausiai buvo 
imperialistinis karas, į karą, kuris pa
matiniai yra karas tautinio apsigynimo.

Tuo būdu, tokiam apsigynimo kare, 
visi klausimai tampa pririšti prie apsi
gynimo interesų. Toliau, žmonės per vi
są pasaulį ir ypatingai žmonės Jungtinė
se Valstijose, nuo 1941 metų birželio 22 
dienos, pasidarė daugiau ir daugiau 
įtraukti į apsigynimo karą. O tas užtik
rina demokratinę taiką, kai hitlerizmas 
buš sutriuškintas. Apsigynimo karas 
tampa demokratiniu karu ir tas užtikri
na nugalėjimą imperialistinių siekių po 
sunaikinimo bendro priešo, Hitlerio.

Per visą savo priešinimąsi imperialis

tiniam karui aš niekados to priešinimosi 
nerėmiau pacifizmu. Visuomet aš pa
brėždavau, kad jeigu aš tikėčiau, jog tas 
karas yra apsigynimo karas, jog tas ka
ras yra karas už demokrtiją, aš balsuo
čiau ne tik už paskyrimą karo reikalams 
16 bilionų, arba 65 bilionus dolerių, bet 
aš būčiau pasirengęs balsuoti ne tik už 
atidavimą viso iždo karo reikalams, bet 
taipgi už aktyvų dalyvavimą tokiame 
kare.

Kodėl karo pobūdis pasikeitė? Kokios 
yra tos priežastys, kurios privedė mane 
prie įsitikinimo, kad tas karas, kuris bu
vo vyriausiai imperialistinis karas, pa
sidarė pamatiniai tautinio apsigynimo 
karu dėl Jungtinių Valstijų žmonių?

Pirmutinė priežastis yra geografinė. 
Pasižiūrėjimas į žemlapį parodys, kad 
užkariavimas Sovietų Sąjungos pastaty
tų nacių militarinę mašiną tik už kelių 
mylių nuo mūsų šiaurinio krašto, Alas- 
kos. Nuo to pabėgti negalima.

Antra, 1940 metų ir pirmosios dalies 
1941 metų pasaulyje Hitleris negalėjo 
pulti ant Amerikų. Mums nebuvo mili- 
tarinio pavojaus taip ilgai, kol Hitleris 
už Vokietijos rytinio rubežiaus turėjo ge
rai ginkluotą Sovietų Sąjungą. Jungtinių 
Valstijų apsigynimo interesai supuolė su 
Sovietų Sąjungos apsigynimo interesais. 
Sovietų Sąjungos pasilaikymas priklausė 
nuo neužkariautų Jungtinių Valstijų.' 
Jungtinių Valstijų pasilaikymas priklau
so nuo neužkariautos Sovietų Sąjungos. 
Hitlerio užkariavimas vienos kurios ša
lies reiškia beveik tikrą Hitlerio užka
riavimą kitos šalies.

LAISVA Antradienis, Lapkričio 4,1941

Kongresmanas Harry (Pertraukia 
kalbėtoją): Pirmininke, ar kalbėtojas su
tiktų atsakyti į klausimą?

Marcantonio: Taip, sutinku.
Harry: Kai Rusija buvo Hitlerio tal

kininkė, ar tada mums negrumojo tas 
pats pavojus, kokis dabar grūmoja?

Marcantonio: Ne. Nes laikas ir įvykiai 
įrodė, jog nepuolimo sutartis tarpe Hitle
rio ir Rusijos nebuvo talkininkų sutar
tis, kad Sovietų Sąjunga turėjo, bet ne
davė Hitleriui karo reikmenų, kad Hit
leris pats tatai įrodė įsiverždamas So
vietų Sąjungon, jog tarpe Sovietų Są
jungos ir Vokietijos nebuvo susivieniji
mo ir kad Sovietų Sąjunga grūmojo Hit
lerio planui užkariauti pasaulį.

Jūs patys atsakymą rasite Hitlerio pra
kalboje, kurią jis pasakė išvakarėse už
puolimo ant Sovietų Sąjungos. Toje pra
kalboje jis pareiškė, kad jis negalėjo 
pravesti savo planus, kad jis negalėjo 
užpulti kitas pasaulio dalis taip ilgai, kol 
jis turėjo rytinėje pusėje gerai ginkluotą 
tvirtą Sovietų Sąjungą.

Harry: Argi Stalinas nepasidalino už
kariautą Lenkiją, kai jis pasiėmė pusę 
Lenkijos?

Marcantonio: Aš gi teigiu, kad laikas 
ir įvykiai patvirtino — ir kiekvienas, ne
paisant jo atsinešimo linkui Sovietų Są
jungos, turi pripažinti — kad Sovietų 
Sąjunga negalėjo dalyvauti imperialisti
niam ir apgavingam kare, kuri vedė Da- 
ladier ir Chamberlain, nes būtų reiškę 
tapimą auka tų Municho “didvyrių” nu
raminimo (“apysinimo”) planų.

Būtų reiškę atskyrimą Sovietų Sąjun
gos ir atreipimą nacių armijos ir jos bai
siosios mašinos išimtiniai prieš Sovietų 
Sąjungą. Faktas yra, kad nuo 1939 metų 
rugsėjo 1 dienos iki užpuolimo ant Ho-

Lowell, Mass.
Diskusijos Svarbiu Klausimu

Kaip jau “Laisvės” skaity
tojai galėjo pastebėti iš mūsų 
korespondencijos, t i 1 p u sios 
“Laisvėj” už spalių 27 dieną, 
kad prakalbos turėjo įvykti 
sekmadienį, lapkričio 9 dieną 
ir kad kalbės pas mus prof. 
B. F. Kubilius iš Bostono. Bet 
taip negalės įvykti. Tą dieną 
mes negalėsime ' turėti Kubi
lių. Tad vistiek pat mes ren
giame ir turėsime geras disku
sijas su plačiais išsireiškimais 
temoje: “Kas kaltas už da
bartinį Europos; karą? Kuomi 
ir kokiu būdu jis gali pasi
baigti?”

Taigi, kaip matote, klausi
mai labai svarbūs ir šiais svar
biais klausimais mes galėsime 
liuosai diskusuoti ir daryti iš
sireiškimus, kaip jis, ar ji 
mano šio Antrojo Pasaulinio 
Karo klausime. Bus visiem ly
gus balsas, todėl visi ir daly
vaukite. Įvyks tuoj po Sūnų ir 
Dukterų Draugystės susirinki
mo, lapkričio 9 dieną, 3 vai. 
po pietų, Liet. Pil. Kliubo sve
tainėj, 338 Central St. Į dis
kusijas yra kviečiami žmonės 
visokių pažiūrų bei nuomonių 
apie šį karą.

J. M. Karsonas.

Montello, Mass.
Naujas Choro Mokytojas

Sulaukėme jauną, talentin
gą chorų mokytoją, George 
Steponavičių, kuris su savo 
jauna žmona parvažiavo iš 
Čalifornijos. Jis yra čia gimęs 
ir augęs. Iš mažens mylėjo 
muziką ir dailę. Mokytojau
jant E. šugeriui, prigulėjo 
prie Liuosybės Dailės Ratelio 
Choro. Yra atsižymėjęs loši
me operečių. Vėliau išvažiavo 
pas brolį į Chjcagą, III. Ten 
mokinos muzikos ir mokytoja
vo chorams per 12 metų. Jis 
ten susipažino su dailės my
lėtoja Monkevičiūte ir apsive
dė. Ji yra garsi dainininkė 
apie Chicagą. Vėliau juodu 
gyveno Californijoj.

Dabar Steponavičius sugrį
žęs į savo tėviškę, pakalbin
tas apsiėmė Liuosybės Dailės 
Ratelio mokytoj um būti. Taip
gi prie choro prisirašė jo žmo
na ir sesuo Steponavičiūtė. 
Jau turėjom tris praktikas^ 
atėjo nemažai jaunimo ir seni
mo, kurie yra pirmiau prie 
choro prigulėję, kaip tai, M. 

Budrikis, F. Rudaitis, J. Gu
tauskas, Jr., ir kiti.

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras ir S. Bostono pažan
giųjų radijo artistai rengia 
koncertą, lapkričio 29 d. Šia
me koncerte pirmą kartą dai
nuos Steponavičienė (Mpnke- 
vičiūtė), žinoma tik chicagie- 
čiams.

Choro praktikos atsibūna 
kas trečiadienio vakarą,'7:30 
vai. Mylintieji dailę prašomi 
ateiti ir prisirašyti. Įstojimas 
veltui.

Nelaimingas Atsitikimas

Vincas A. Malakauskas, 15 
metų amžiaus, spalių 16 d. vė
lai naktį išvažiavo su savo 
draugais pasivažinėt, gaut 
“Ice cream.” Trūko automobi- 
liaus pirmutinis tajeris (tire) 
ant Oak St. Mašina atsimušė 
į stulpą, kuomet vairuotojas 
neteko kontrolės. Vincas už
muštas ant vietos, jo draugas 
M. Brazil, 15 metų, mirė vė
liau, o “draiveris” George 
Williams liko gyvas, mažai su
žeistas. Vincuko tėvai, vadi
nami Malukais, turi ledų išVe- 
žiojimo biznį. Trys metai at
gal jųjų vyriausias sūnus čiu- 
žinėjant ant jų pačių ežero, 
ledui įlūžus, prigėrė. Vincukas 
tuomet išsigelbėjo. Religiniai 
tapo palaidotas spalių 19 d. 
Paliko dideliam nuliūdime tė
velius ir sesutę.

Mirimai

Spalių 20 d. religiniai tapo 
palaidotas Juozas Rožėnas, 
apie 68 metų amžiaus. Paliko 
nuliūdime savo žmoną, sūnus 
ir dukteris, ir kitas gimines.

Mirė Peter Bartkevičius, 59 
metų amžiaus. Jis užlaikė lai
vakorčių agentūrą ir “dry 
goods” storą per daugelį me
tų. Pirmiau Cambridge, Mass., 
o dabar Montello ant North 
Main St. Palaidotas religiniai 
spalių 27 d. Paliko nuliūdime 
savo žmoną ir sūnų Bronių.

Spalių 26 d. religiniai tapo 
palaidotas, tur būt seniausias 
Montello žmogus, Raibis. Jait 
per daugelį metų buvo palie
gęs. žentas ir duktė Magri 
Masgeliai turėjo daug vargo 
jį prižiūrėdami. Dabar jie pa
siliko nuliūdime.

Žolynas.

landijos, Daladier ir Chamberlain vėl no
rėjo nuraminti Hitlerį ir atkreipti Hitle
rio karą, padedant Anglijai ir Franci j ai, 
prieš Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjungos užėmimas Lenkijos 
dalies atsiekė du pateisinamu dalyku. 
Vienas, sustiprino Sovietų Sąjungos ap
sigynimą, antras — išgelbėjo dalį Len
kijos žmonių nuo Hitlerio teroro. Nuo 
birželio 22 dienos įvykių istorija įrodė 
Sovietų pozicijos teisingumą.

Dabar leiskite man sugrįžti prie karo 
pobūdžio pasikeitimo klausimo. 1939 me
tais ir 1940 metais, iki 1941 metų birže
lio 22 dienos, situacija buvo tokia, kad 
Hitleris negalėjo, turėdamas rytiniam 
pasienyje tvirtą, gerai ginkluotą Sovietų 
Sąjungą, eiti prie užkariavimo pasaulio; 
ir toliau, Sovietų Sąjunga turėjo, bet ne
davė Hitleriui tų šaltinių, kurie yra rei
kalingi jo planui dėl pasaulio užkariavi
mo.

Mes visi žinome Hitlerio užkariavimo 
planus ir aš manau, kad kiekvienas žmo
gus Atstovų Bute turi sutikti, kad Hitle
rio pasaulio užkariavimo planas negali
ma pravesti gyveniman be pirma užka
riavimo Amerikos Jungtinių Valstijų iš 
vidaus ar iš lauko pusės. Aš taipgi ma
nau, kad kasdien darosi aiškiau kiekvie
nam žmogui, kuriam rūpi Jungtinių 
Valstijų apsigynimo interesai ir iš
likimas šios šalies kaipo laisvos tautos, 
jog Hitleris negali užkariauti Jungtinių 
Valstijų taip ilgai, kol pasilieka neužka
riauta Sovietų Sąjunga, jog užkariavi
mas Sovietų Sąjungos tai nėra tas pats, 
kaip užkariavimas Holandijos, Franci jos 
arba Norvegijos, bet tai yra užkariavi
mas to, kas Hitleriui reikalinga karui 
prieš Jungtines Valstijas.

(Bus daugiau)

Lowell, Mass.
Mūsų Žinios

Pastaruoju laiku buvo per- 
krėstds visos dirbtuvės ekono
minių kovų. Visur kovota už 
pakėlimą algų. Vienur teko 
darbininkams ir gerokai pa- 
streikuoti, kol kas atsiekta, 
kitur užteko tik savaitės-kitos 
pabūti streiko lauke. O kąi 
kur tai kompanijos nieko ne
laukdamos pačios pareiškė, 
kad pakels algas keliais nuo
šimčiais. ’♦
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Mat, iki tam laikui algos 
buvo nepaprastai žemos ir jau
čiamas didelis darbininkų ne
pasitenkinimas tokia padėčia.

Bet ve, algų kėlimo “mada” 
jau praslinko, o vienok ir da
bar yra tokių ir gana stambių 
dirbtuvių, kuriose ir su geriau
siom pastangom darbininkai 
teuždirba po 10—13 dolerių į 
savaitę. O pragyvenimo ta 
pati brangenybė visus lygiai

spaudžia. Tik su mažom al
gom žmonės daug daugiau 
skursta.

Taip yra pas mus Lowellyj. 
Nemanau, kad kitur geresni 
pyragai, šiuomi brangenybių 
laiku tenka neapsakytai skurs
ti, kuomet tavo įplaukos toli 
tos lygmalos, kad galėtų pa
dengti savaitines gyvenimo iš
laidas.

Geras Prisiruošimas

Šiandien, spalių 28, kuomet 
rašau šią korespondenciją, 
dar yra gerų dešimt dienų iki 
mūsų didžiajam parengimui, 
kuris įvyks lapkričio 8 d., 361 
Bridge St., puikioj svetainėj, 
ir per tas dešimts dienų dar 
galima labai daug tikietų iš 
kalno parduoti, tad be jokios 
abejonės, tikimės turėti daug 
publikos iš vietinių žmonių ir 
gerą skaičių tolimesnių sve
čių. Tik per vieną pereito šeš
tadienio vakarą 50 tikietų par
duota į porą valandų. Matyt, 
didelis pasiryžimas gelbėti 
Sovietus nuo užpuoliko Hitle
rio.

Ištikrųjų to šeštadienio va
karas — lapkričio 8, bus ne 
tik mums vietiniams, bet ir 
apylinkės žmonėms nepapras
tu įvykiu, štai gautas praneši
mas nuo rusų Šokikų grupės 
(jų viso yra 13 žmonių) su 
specialiu paraginimu, kad 
stengtumės sutraukti žmones 
iš visos .apylinkės, nes jie esą 
pasiryžę su specialiu prisiren
gimu nustebint mūsiškę publi
ką savo atsiekimais baleti- 
niuose šokiuose, nes tas bus 
daroma pagelbai ir garbei So
vietų Sąjungos.

Antras svarbus numeris to 
vakaro bus, tai mūsų dar jau
nas dainininkas, Ernest Či- 
žiūnas. Jis yra užkviestas dai
nuoti šiame koncerte. Per jo 
tėvelį sužinojau, kad Ernest 
tikrai dainuos. O draugė Em
ma Gicevičiūtė yra prašoma 
akompanuoti pianu. Taigi vis
kas prisiruošta tam vakar.ui. 
Šokiams orkestrą irgi labai ge
ra nusamdyta, tad nieks tą 
vakarą nesnaus.

Verta Pažymėt

Buvo praleista ir niekur ne
pažymėta, kad spalių 11, lai
ke draugų Daugirdų vedybi
nių 25-rių sukaktuvių minėji
mo Sovietų pagelbai buvo su
rinkta aukomis $19.50.

J. M. K.

Vichy, Francija. — Šioj 
nepriklausomoj Franci jos 
dalyj tapo areštuota dar 51- 
nas asmuo, kaipo nariai 
slaptosios komunistų orga
nizacijos.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

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

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

' TeL: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs Šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Raudonojo Laivyno Jė
gos Juodojoj Jūroj

Karas Atėmė Karveliam 
Darbą ir Duoną

London. — Sovietai Juo
dojoje Jūroje turi vienų di
dįjį karo laivų, penkis vidu
tinius — šarvuotlaivius, 27 
naikintuvus, 59 motorinius 
torpedlaivius ir 50 subma- 
rinų, kaip skaičiuoja ang
lai. Dauguma šių laivų da
bar surikiuota taip, kad ge
riausiai galėtų gint Rosto
vą, Sevastopolį ir bombar- 
duot vokiečius Azovo Jūros 
pakrantėse, jeigu jie mėgin
tų traukt į rytus tomis pa
krantėmis.

(Vokiečiai sako, jog, ap
art vieno stambaus karo 
laivo, Sovietai turi Juodo
joj Jūroj tris šarvuotlai
vius, didelį skaičių naikin
tuvų ir 100 submarinų.)

duoną,

karvelių, 
jie ban-

Visai netikėtai tapo atrasta, 
jog karveliai gali ir nori dirbti 
naudingą darbą—už 
kaip ir visas svietas.

Mieste yra daug 
Iš daugelio bildiųgų
doma išvyti, nes perdaug pri
viso. Reikalas privertė juos 
lėkti toliau į apylinkes jieš- 
koti duonos. Vienas tokių 
miesto nuskriaustų atskrido į 
Staten Islande esančią 15-tą 
prieplauką, į kurią laiks nuo 
laiko atvežama skalsagrūdžiai 
(brandos grūdai) darymui 
vaistų. Kartą pabirus grūdams 
pastebėta, jog karvelis god
žiai pradėjo - lesti rugius, o 
skalsagrūdžius atrinkinėti, pa
likti.

eina žūt-būtinę kova1 prieš 
nežmoniškus užpuolikus. O 
Anglija, Sovietų kovos tal
kininkė, sukeitus kojas sėdi 
ir, kaip Ludwell Denny rašo 
vienam savo straipsny j, lau
kia, kada ją naciai iš nau
jo užpuls. Kai jos valdiniai 
demokratiškai pakritikuo
ja: “kodėl tu sėdi, nieko ne
veiki, nevedi mus į karų 
prieš pasaulio priešų?,” tai 
ji atsistoja, pasiraivė ir ai-

Anglijos Valdžioj Būsią 
Rimty Permainą

London. — Anglų Libera
lų Partijos atstovas seime, 
Edgar Louis Granville pa
reiškė :

“Ministeriui pirmininkui 
Churchilliui reikia duoti to
kį ministerių kabinetų, kurs 
tikrai būtų pasiryžęs laimėt 
karų. O tokie vyrai, kaip 
Beaverbrook (reikmenų mi- 
nisteris) ir Bevin (darbo 
ministeris) turėtų būt paša
linti iš ministerių vietų.”

Pranašauja, kad neužilgo 
bus padarytos permainos 
sustatė Anglijos ministerių 
kabineto, ir taipgi būsiąs 
atšauktas lordas Halifax, 
Anglijos ambasadorius Jun
gtinėms Valstijoms.

Jeigu grūdai būtų buvę tai
komi duonai, žinoma, karvelis 
būtų palaikytas kriminalistu 
ir nubaustas, bet kadangi čia 
reikėjo skalsagrūdžių vais
tams, kurie reikėjo rankomis 
atrinkinėti, greitai susiprasta, 
kas daryti—papilta grūdų, 
kiek tik karvelio širdis nori. 
Suradęs pažadėtą žemę, kar
velis pats vienas ja nesidžiau
gė, bet pribuvo su visa didele 
gimine. Sugalvota įsteigti kar
velių darbo fabrikas—įtaisy
ta dideli sietai grūdams išber
ti plonu klodu, kad karveliai 
visus prieitų, čia dabar susi
renka pulkai karvelių, o po 
dienos darbo linksmi grįžta 
miestan. Jie myli miesto gy
venimą ir miegoti bildingų 
aukštumose.

augti į-'Lenkybės vėžį." Len
kybę prarijo Vokietybė. Lie
tuvybė atitrūko nuo Lenky
bės. Bet vėžys nemenkėjo. 
Jis dar smarkiau augo, plė
tėsi į vakarus, pradėjo į- 
augti į Vokietybę.

Lietuvybės sargas — 
liaudis — kreipėsi į rytus. 
Ji nusisprendė vėžį panai
kint, Lietuvybę išgydyt. Ji 
įvedė nauja santvarkų, so
cialistinių tarybų santvar
ka. Tarybos iškirto ir išde- (manuoja, turinti visko “too 
gino vėžio ligų. Lietuvybė 
greitai sveiko, linksma bu
vo ir žmoniškumo viltis jai 
žibėjo netolimoj ateityj.

Staiga nacių Pandoros 
skrynia atsivėrė, paleido 
visas pasaulio piktybes. Na
cinė Vokietybė kirto savo 
nuodingais dantimis Lietu
vybei.

Lietuvybė nuodijama.
Lietuvybė gyvatės žioty

se.

KARO PROVOKATORIAI 
THAILANDE

Bangkok, Thailand. —Čia 
gatvėse primėtyta lapelių, 
kurstančių žmones prieš 
tam tikras tautas. Thailan- 
do vyriausybė už tai kalti
na penktosios kolonos agen
tus, kad jie tuomi norį įvelt 
Thailandų į karų.

little and too late” (per ma
žai ir per vėlai). “Juk Ru
sija kovoja ir už mus,” sa
ko pavaldiniai, “ji gali būt 
sumušta, jei mes nepadėsi
me jai.” Tada poniutė An
glija pasako: “Mes patys 
apsiginsime, niekas mus ne
apgins.” Ir vėl ji atsisėda ir 
laukia, kad būtų “too little 
and too late.” Bet šį sykį 
jau pridėjo ir naujų paaiš
kinimų; sako, kad Indijoje 
ji turinti beveik milionų ka
reivių, gerai išlavintų ir 
puikiai motorizuotų ir ga
linčių pasitikti bet kurios 
pirmos klasės valstybes spė
kas. Gal taip ir yra. Bet, 
kad ta rusų talkininkė da
bar ramiai sėdi, tai vėliau, 
pamačius priešų kieme, gal 
ir vėl pasakys turinti visko 
per mažai ir per vėlai.

J. Baltrušaitis.

Newark, N. J.
“Laisves” Vajus

Newarko pažangūs lietuviai 
“Laisvės” skaitytojai, mano 
supratimu, turėtų daugiau do
mės kreipti į šį taip svarbų 
darbą, į šį vienintelį apšvietos 
šaltinį, laikraštį “Laisvę”. Juk 
tai mūsų pareiga ne tik pa
tiems šviestis, bet ir savo drau
gus, brolius šviesti, rodyti 
jiems šviesą ir vesti iš miglo
tos nežinės. O progų yra da
bar daugiau, negu per praeitų 
30 metų laikotarpį. Tokis “Ke
leivis,” “Naujienos” ir kiti 
šlamštai prašvinkę Hitlerio 
pasmirdusią propaganda, nuo
dijančia lietuvių sielas ir da
rančia mums gėdą.

Mūsų draugė Žukauskienė 
dirba tame darbe, ir dirba la
bai daug. Pamislykim, drau
gai, argi tai vienos moters 
darbas? Mes būtinai privalo
me jai, arba, aiškiau sakant, 
savo ir visų lietuvių labui pa
dėti ir parodyti, kad mes esa
me pažangūs iš darbų, o ne iš 
pasivadinimo tokiu gražiu 
vardu. Draugai Paukštaičiai, 
Dulskis, Kasparas, Miškeliū- 
nas ir daugiau kitų, prie šio 
būtino darbo!

Rusai Gražiai Darbuojasi
Jie turi savo svetainę, 1WO 

kuopą su per 300 narių, dide
lį gražų chorą su per 70 na
rių, šokikų grupę, gerai išla-

Greatneckiečiams Vizdunams 
Buvo Suruošta Puiki 

Supryzo Puota
Pereitą šeštadienį Great Ne- 

eke buvo Kasmočių salėje su
ruošta Jonui ir Tresei Vizdu
nams puiki supryzo puota. 
Puotoje dalyvavo arti pusant
ro šimto žmonių; nuotaika bu
vo labai puiki. Vizdūnai buvo 
tuo supryzu. be galo nudžiu
ginti ir nustebinti. Pagalinus 
rengėjai Vizdūnus apdovanojo 
auksinėmis lėkštėmis ir kito
kiomis dovanomis.

Puotoje dalyvavo vietinių 
kaimynų; taipgi keletas profe
sionalų iš Brooklyno ir 
liau.

šios puotos rengėjais 
Vizdūnų dukraitės,'" iš 
Washingtono Kasparai, 
Brooklyno Vainauskai, 
A. Aleknai ir kiti giminės bei 
pažįstami.

Nors Vizdūnai puotoje buvo 
labai nustebinti ir iš pradžių 
buvo abu apsiašaroję, bet vė
liaus iš džiaugsmo nusišypsojo 
ir rengėjams širdingai dėkuo- 
ja už suruošimą supryzo puo
tos.

Seniaus Vizdūnas buvo ga
na veiklus žmogus tarpe pro
gresyvių; šiuo tarpu pas jį 
jaučiama šiek tiek “senumo”, 
bet už tai jų dukraitės smar
kiai ir intensyviai veikia pro
gresyvių jaunuolių tarpe—vie
tiniame Pirmyn Chore ir kitur.

Petras.

Tačiau iš priežasties karo 
ir jų gyvenimas pasidarė ne
normalus. Mat, tie rugių para
zito apsėsti grūdai esą atve
žami net iš Balkanų, o pasta
ruoju laiku iš ten laivai ne
normaliai ateidinėja. Būna 
kartais ištisos savaitės, kad 
laivas neateina ir karveliai, 
kaip laivakroviai, nuliūdę sto
viniuoja pas prieplauką lauk-1 
darni darbo.

Atrinkti, rugių parazito su
gadinti juodi rugio grūdeliai 
naudojami išdirbimui svarbaus 
vaisto, vartojamo kontroliavi
mui kraujavimo ir muskulų 
sutraukdinimui. Jis tankiai 
vartojamas laike gimdymo.

Trūkus didžiajai vandens 
įvadų dūdai Bronxe ilgam lai
kui buvo sulaikytas susisieki
mas subvėmis, taipgi buvo pa
plūdę skiepai ir tūlos gatvės.

iš to-

buvo
Port 

iš 
P. ir

Lietuvybe Gyvatės 
Žiotyje

Lietuvybė gyvavo, kuo
met tautininkai su dvari
ninkais Lietuvų valdė. Ji 
buvo graži, bet vis darėsi 
liūdnesnė. Veido skaistumas 
kasmet žymiai nyko, nes jos 
kūne buvo itališkai fašistiš
kas vėžys. Augo, plėtojosi 
ta liga. Vėžys pradėjo į-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephones EVergreen 8-9770

entuziazmą parengi-

laiko, kaip pasiutėlio 
Hitlerio gaujos įsiver-

vintą,'kuri visuomet sukelia 
didelį 
muose.

Nuo 
bestijos
žė į Sovietų žemę, rusai labai 
gyvai sujudo veikti teikime 
visokios paramos savo tautie
čiams. Jie sutraukė prie šio 
kilnaus darbo visas slavų tau
tas visokių pažiūrų. Rengia į- 
vairias pramogas sukėlimui 
juo didesnės pagelbos kovo
jantiems r a u d onarmiečiams 
sunkiose jų aplinkybėse. Šian
dien jie gali pasididžiuoti sa-j

Penktas puslapis

vo darbais, - sukėlę-visi • 6,000 * 
dolerių ir draugės moterys tu
ri jau Šimtus numegstų svede- 
rių savo broliams kovojan
tiems už laisvę, už gerovę sa
vo ir viso pasaulio pavergtos 
liaudies po beždžionžmogio 
Hitlerio padu.

Kiek gi mes lietuviai nupro- 
gresavom šiame darbe? Per 
drg. Bimbos prakalbas, porą 
mėnesių atgal, šukelėm apie 
šimtą dolerukų, tai ir viskas. 
O mūsų sesutės kiek svederių 
pridirbo ?

Anglija Ginkluoja
Indija

Amerikos karinė medžia
ga (kų paprastai dabar va
dina f rancūziškai: “mate
riel”) gabenama į Egiptu, 
patenka tenai beveik kas
dien po viena prikrautų lai
vų. Taip buvo liepos mėne
syj. Dabar, sako, dar dau
giau tokios medžiagos te
nai anglai gauna iš Ame
rikos. Sovietų Sųjungoje

SANDĖLIS VJSOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

 

Kadangi uogos, Liepos žibiai, peltv 

 

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

■a

Ė-

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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
a

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

G. Albinas.

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasal 

ir kepta paršiena

FRANK DOMIKAIT1S
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Europi šk o
ir AmerikoniSko 

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

J. STANELIS 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.

g c?
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vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

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

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

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

VARPO KEPTUVfi
36-40 Stagg St. Tel. fctagg 2-5938 Brooklyn, N. T ' 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

THt BAKUS*

} UNION LASEI

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Telephone 
STagg 2-5043 Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal

ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake- 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stoller 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

■n - AL:

5

10 $&&& 2

Q i u* ■ S vd

o

50c
O
(■)

&

i
B

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

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

dernišką patarnavimą.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

VERI-THIN* FOSTER — 
15 (•wtH, pink ot y.How 
gold filled coie, Guildite 
bock................... $33.73

i. PATENTS PENDING

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonas Poplar 4110

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

VERI-THIN* DORCAS 
į—15 i«w«li, pink gold 
filled cole, GviWile bock 
,..........................$33.75
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ROBERT
JEWELER

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

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

O
Jack Dempsey Užgyrė 

La Guardią
Tarpe daugelio kitų žymių 

amerikinio gyvenimo figūrų, 
už LaGuardijos išrinkimą iš 
naujo majoru pasisakė ir Jack 
Dempsey, buvęs pasaulinis 
sunkiasvorio Čampionas kumš
tininkas. Jis savo užgyrimc 
sakė: “La Guardia yra tikras 
žmogus tikram darbui.”

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad jų orlaiviai sužeidę tris 
karinius Sovietų laivus ties

* z Krimu ir nuskandinę 
vien % prekinį laivų.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas )

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated ' / 
J. LeVanda—-E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų
35cknygelė ...................................

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

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

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

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

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. žukaltls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

C 5

t-i

Q S

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

£ BŲ g i i
&
I



šeštas puslapis LAISVE Antradienis, Lapkričio 4, 1941

NewWko*^iė^fe7iiiloi
Piliečiai, Visi Dalyvaukite Balsavimuose Ir
Išrinkite Valdžion Tikrus Fašizmo Priešus!

Už Savaitės
Smagu brooklyniečiams pri

minti, jog puikusis “Laisvės” 
koncertas, kurį drąsiai galima 
vadinti lietuvių dainos ir mu
zikos žvaigždžių sąskridžiu, 
jau tik už savaitės. Įvyks lap
kričio (Nov.) 9-tą, Labor 
Lyceum salėj, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne.

Gardeno Mitingas Buvo! 
įspūdingas

Lapkričio 2-ros popietį di
džiojoj' Madison Square Garden 
salėj įvyko didysis prierinkimi- 
nis ir Sovietų Sąjungos 24 me
tų sukakčiai minėti masinis mi
tingas, kuris pravesta labai įs
pūdingai.

Kalbėtojų sąstate turėjo jau
nimo vadą Michael Sanuders, 
Peter V. Cacchione, James W. 
Ford, Israel Amter, Robert Mi
nor, William Z. Foster. Pasta
rųjų trijų puikios prakalbos 
buvo perduodamos oro bango
mis WMCA ryšiais. Elizabeth 
Gurley Flynn pravedė rinklia
vą radio ir kitoms rinkiminėms 
lėšoms parengti.

Nepaprastai puikiai pasirodė 
Liaudies Choras, sudainuoda
mas prieš Hitlerį kariaujančių 
šalių ir fašizmo pavergtų ša
lių laisvės dainas, su Arthur 
Atkins ir kitu žymiu daininin
ku solo dalyse.

Iš puikių prakalbų trumpai 
galima pasakyti tiek, kad jos 
visos stipriai pasisako už Ame
rikos teikimą visokeriopos pa
galbos karui prieš Hitlerį- da
bar, už Amerikos dalyvumą 
atidaryme vakarų fronto, prieš 
Lindberghus, Wheelerius ir ki
tus Hitlerio apyzerius ir jų tal
kininkus O’Dwyerius šalies vi
duje. Kalbos buvo pertraukinė- 
jamos griausmingomis ovaci
jomis.

Salėj atkartotinai aidėjo 
šauksmai: “Pete, Pete in the 
Council seat.” Tai buvo išreiš
kimas pasitikėjimo, kad Peter 
V. Cacchione, Brooklyno ko
munistų kandidatas bus išrink
tas į Miesto Tarybą. Jis, beje, 
anais metais buvo gavęs 41,000 
balsų ir likosi neišrinktas trūk
stant tik 247 balsų. Rep.

Iš Onos Kaskas 
Koncerto

Paskutinės Informacijos
KANDIDATAS J MAJORUS 

FIORELLO H. LA GUAR
DIA, dabartinis majoras, yra 
VISŲ priešfašistinių žmonių 
(iš visų partijų ir nepartinių) 
kandidatu į New Yorko mies
to majorus.

Balsuokite už LaGuardią! 
Ir balsuokite už jį Am. Darbo 
(Labor) Partijos tikietu.

LaGuardia yra stiprus fa
šizmo priešas ir užgirtas visų 
didžiųjų CIO ir AFL unijų 
New Yorke.

La Guardia yra užgirtas pre
zidento Roosevelto. Jį užgyrė 
ir šimtai kitų žymiausių šalies 
demokratų, nors vietinės De
mokratų Partijos tūzai tam- 
maniečiai ir išstojo prieš jį.

Apart majoro, labai svarbu 
visiems balsuoti už žemiau 
paduodamus kandidatus:

Joseph d. McGoldrick 
yra visų pažangios ir teisingos 
valdžios šalininkų remiamas į 
miesto kontrolierius (compt
roller). Balsuokit už McGold
rick.

NEWBOLD MORRIS — į 
Miesto Tarybos prezidentus. 
Balsuokite už Morris.

KANDIDATAI Į MIESTO 
PREZIDENTUS

Brooklyne — Balsuokitte už 
MATTHEW J. TROY

New Yorke — EDGAR J.

NATHAN, Jr.
Queens — A. JOSEPH DO

NNELLY.

Visus virš minėtus kandida
tus rasite ant balsavimo ma
šinos. Balsuokite už juos Dar-
bo Partijos tikietu.

Pereitą sekmadienį po pietų 
Town Hall, Niujorke, įvyko 
Metropolitan Operos daininin
kės, Onos Kaskas-Katkauskai- 
tės koncertas. Dainininkė tu
rėjo platų repertuarą — dai
navo italų, francūzų, vokiečių, 
anglų ir lietuvių kalbomis dai
nas,— sunkesnes ir lengvesnes. 
Visvien, šitų žodžių rašytojui 
atrodo, kad dainininkė jaus
mingiausiai sudainavo lietuviš
kas dainas.

Bendrai suėmus, dainininkė 
Kaskas yra pasiekusi aukštos 
dainavimo tobulybės laipsnį. 
Prisimena man tie laikai, kai 
Ona Kaskas dainavo mūsų, 
laisviečių koncertuose. Progre
sas padarytas milžiniškas.

Žmonių koncerte buvo daug, 
nors salėje tuščių vietų kai 
kur ir matėsi. Atvyko daug 
lietuvių. Dainininkė buvo ' ap
dovanota gausiais aplodismen
tais ir gražiais gėlių bukie
tais.

Ką Rinkti į Miesto 
Tarybą?

Lietuvių Piliečių Komitetas 
rekomenduoja balsuoti už se
kamus kandidatus Į Miesto 
Tarybą (Council) ir savo pa
sirinkimą pažymėti tuo nume
riu, kaip čia paduodama:

BROOKLYNE (KINGS 
COUNTY)

1. Peter V. Cacchione, ko
munistą.

2. Daniel Allen.
3. Rebecca Stein Yuttal.
4. George W. Thomas, f vi

zijos.
tj. Genevieve Earle, fuzijos.
Allen ir Yuttal yra darbie- 

čiai, bet dėl tūlų legalių tech
niškumų partijos pažymėjimo 
neuždėjo ant baloto.

Manhattan (new
YORKE)

1. Israel Amter, komunistas.
2. Eugene P. Connolly, dar- 

bietis.
3. A. Clayton Powell, Jr., 

darbietis.
4. Stanley M. Isaacs, fuzi- 

jos.
5. Meyer Goldberg, fuzijos- 

republikonų.
6. Robert Straus, fuzijos.

QUEENS (RICHMOND HILL, 
JAMAICA, MASPETH

IR KITI
L Paul Crosbie, komunistas.
2. Wm. Grogan, darbietis.
3. Joaquin Sario, darbietis.
4. Saul Herman, darbietis.
5. Charles Belous, fuzijos.

BRONX
1. Isidore Begun, komunis

tas.
2. Salvatore Ninfo, darbie

tis.
3. Charles Rubinstein, dar

bietis.
4. Gertrude Weil Klein, 

darbietė.
Kandidatų į Miesto Tarybą 

ant balsavimo mašinos nebus, 
gausite į rankas balotą su il
gu sąrašu. Pavyzdin, Brookly-

Rp. ne yra 31 kandidatas, New
Yorke 20. Iš to daugio ture-

Prasideda Stiprus Vajus
Už Browderio Laisvę

Lapkričio 1-mos popiečio 2 
vai., Riverside Plaza Hotel, 
252 W. 73rd St., New Yorke, 
sušaukta unijų ir kitų žymių 
organizacijų vadų ir veikėjų 
konferencija tikslu išjudinti 
mases į stiprią kampaniją už 
tuojautinį Browderio išlaisvi
nimą.

Konferencijos žymių kalbė
tojų sąstate radosi Mabel 
Houk King, Dr. Max Yergan, 
El. Gurley Flynn, Dr. Harry 
F. Ward, adv. Osmond K. 
Fraenkel, prof. Dorothy 
Brewster, ir kiti.

site išsirinkti ir pažymėti nu
meriais saviškius. Dėl to pa
tartina gerai įsitėmyti savo 
Ji.... ..........   ' ■ =

O’Dwyer Neatsisakė 
Apyzeriij Paramos

Isidore Begun, komunistų 
rinkimų kampanijos direkto
rius, sako, kad Tammanės 
viršylos sudaro falšyvą klausi
mą, kada jie atakuoja majo
rą LaGuardią dėl jo pareigų 
nacionaliame apsigynime. Jis 
sakė:

“Ko Tammanei reikia, tai 
susirūpinti ne tais, kurie pa
deda apsigynimui, bet tais, ku
rie kenkia.” Jis žymi, kad 
kongresmanas Kennedy iš 
Bronxo balsavo kongrese prieš 
paramą Anglijai, Sovietų Są
jungai ir kitoms prieš hitleriz- 
mą kariaujančioms šalims, ta
čiau jis pirmininkavo 
O’Dwyerio prakalbose, Bronx.o

Kitu pavyzdžiu Begun pa
duoda Paul P. Rao, kuris re
mia O’Dvvyerį ir kurio pasta
rasis nėra atsisakęs. Begun 
nurodo, kad Rao advokatų fir
ma vedė transakcijas susirišu
siai su nacių bundu įstaigai.

T-as.

Kaip Balsuoti Referendumą?
Amendment 1 — YES 

" Amendment 2 — NO
Amendment 3 — YES 
Amendment 4 — YES 
Proposition 1 — YES 
Proposition 2 — NO 
Proposition 3 — NO

kandidatų vardus prieš einant 
balsuoti, arba dar geriau— 
prisiminimui nusinešt sąrašą 
tų, už kuriuos norite balsuoti.

Kelintoj vietoj juos rasite, 
negalima nurodyti, nes balotai 
yra atspausdinti kaitaliojant 
kandidatų vietas. Vienoj bal
savimų stotyje tas pats kan
didatas bus viršuje, kitoj vi
duryje, dar kitur paskutinis. 
Tai gera sistema.

Balsuokite ‘visi. Padėkite 
numerį pirmą prie Peter V. 
Cacchione vardo ir paskui bal
suokite numerius 2, 3, 4, 5 ar 
daugiau už kitus priešfašisti- 
nius kandidatus.

Lietuvių Piliečių Komitetas.

Dienraščio “Laisves” Koncertas įvyks šį i sekma
dienį, 9 d. lapkričio—Nov. 9th. Bus Labor Lyceum 
Saleje, 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
sidės 3:30 v. po pietų.

•
Visi “Laisves” patriotai, visi apšvietę branginanti 

žmones, ne tik patys privalo būti šiame koncerte, bet 
turi rūpintis, kad jų draugai ir kaimynai taipgi būtų.

•
Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Vietos 

rezervuotos. Užtikrinkite sau vietų ir palengvinkite 
rengėjams iš anksto įsigydami bilietus.

Iš L. Pil. Klitibo Prieš- 
rinkybiniu Prakalbą
Pereito penktadienio vaka

re, spalių 31 d., Liet. Am. Pi
liečių Kliubo svetainėje įvyko 
priešrinkybinės prakalbos, ku
riose duota proga lenktyniuo- 
jančioms šio miesto rinkimuo
se partijoms pasisakyti už sa
vo platformas ir kandidatus.

Susirinkimą atidarė L. A. 
P. Kliubo pirmininkas Kazys 
Purvėnas, pakviesdamas tvar
kos vedimui šio kliubo politinį 
vadą (lyderį) advokatą A. J. 
Weslan (Vižlanską).

Kalbėtojai buvo nuo 3-jų 
partijų—demokratų, komunis
tų ir republikonų.

Pirmuoju nuo demokratų 
partijos kalbėjo p. A. J. Di 
Giovanna, kandidatas į mies
to tarybą. Jis išgyrė dem. par
tijos kandidatą į majorus 
iO’Dwyerj ir pats save. Prašė 
balsu, c.

Nuo komunistų kalbėjo Nor
man Schrank. Jis atkreipė 
balsuotojų dėmesį, kaip pir
masis kalbėtojas tiksliai nuty
lėjo apie savo partijos nusis
tatymą link hitlerizmo, o gyrė 
tik O’Dwyerj ir save. Schrank 
nurodė, kad tammaniečiai 
nutylėjimais slepia savo pro- 
haciškąjį veidą. Jis ragino į 
miesto tarybą rįnkti Peter Ca
cchione, kuris yra darbininkų 
draugas ir nepermaldaujamas 
priešas hitlerinės pavietrės. 
Miesto majoro vieton ragino 
rinkti La Guar,dią.

Už republikpnų partiją kal
bėjo adv. S. John Block. Agi
tavo už La Guardijos išrinkimą 
miesto galva (majoru). Anot 
p. Blbcko, . išrenkant majoru 
p. O’Dwyer būtų ne vienas 
majoras, 0 trys—Kelly-Flynn- 
Sullivan, kurių politinė mašina 
(Tammany Hall) publikos ka
štais vėl galėtų sukti įvairių 
sukčių gūštas.

Antruoju tammaniečių kal- 
bėtojum buvo Edward A. Hef
fernan, Kings pavieto proku
roro pagelbininkas. Jis pikto
kai užsipuolė ant Norman 
Schrank (komunistų kalbėto
jo) kalbos, kurioje jis priminė 
Cincinnati archivyskūpo J. T. 
McNicholas’o pareiškimą, aiš
kinantį, kad popiežiaus Pijaus 
XI nusiteikimas prieš komu
nizmą nėra pamatu katalikų 
atsinešimo linkui Sovietų Są
jungos rėmimo jos didvyriškoj 
kovoj prieš hitlerinį banditiz
mą. Pasak p. Heffernan, Sta
linas neduodąs tikėjimo lais
vės; šios šalies komunistai 
taipgi esą tikėjimo priešai, jų 
vaikai mokinami negerbti Am
erikos vėliavą, ir t. t. Sulyg 
jo kalbos turinio ir tono gali
ma buvo jausti hitlerinės pro
pagandos “kvapas”.

Išspjovė tas tammanietis 
dar ir štai kokį “faktą” : Esą, 
La Guardijos administracija 
New Yorkui davė ' tūlų pa
puošimų ir pagerinimų de
mokratų pinigais. Klausytojai 
iš jo tokio išsireiškimo ironiš
kai nusišypsojo.

Paskutiniu kalbėtojum buvo 
republik. partijos kandidatas į 
Brooklyno Miesto Prezidentą 
(Borough President) teisėjas 
Matthew Troy. Jis agitavo už 
išrinkimą La Guardijos, taipgi 
pašiepė tammanietį Heffer- 
nan’ą, kam jis šio miesto gy
ventojų taksais sudėtus pini
gus pavadino demokratų par
tijos pinigais. “Tie pinigai bu
vo šio miesto gyventojų ir jie 
jų labui sunaudoti,” sakė p. 
Troy.

žmonių buvo nedaug—apie 
60.

Balsuotojas.

“Laisvės” skaitytojai prašo
mi apie tai pranešti savo kai
mynams, giminėms, draugams. 
Kita proga girdėti vienu kar
tu paskilbusius dainininkus iŠ 
Chicagos, Bostono, Hartfordo 
ir paties New Yorko įžymybes 
gal negreit vėl pasitaikys. Net 
ir “Laisvei,” kuri visuomet 
surengia nepaprastus koncer- 
tusj ne kasmet pavyksta suda
ryti tokias programas, kaip 
šiemet. Apsirūpinkite bilietais 
iš anksto, kad užsitikrinti bu
vimą šiame koncerte.

Koncertan atvyksta ir daug 
tolimų svečių, bet apie tai ki
tą kartą. 

■ , ■ ■■■ i y i ■■■ i—...... .

Pranas Stankūnas Turėjo 
Koncertą

Pereito sekmadienio vakarą 
mažojoj Carnegie Hall salėje, 
Niujorke, dainininkas Pranas 
Stankūnas (Stanko) turėjo sa
vo koncertą. Kadangi tą pa
čią dieną, prieš kelias valan
das, netoli tos vietos buvo 
įvykęs pasekmingas Onos Kas
kas koncertas, tai Stankūnui 
teko nukentėti. Ne vienas kon
certų mėgėjas, atsilankęs 
Onos koncerte, į Stankūno jau 
nebėjo.

Maža publika, be abejo, pa
darė neigiamos įtakos į pačią 
dainininko nuotaiką, ir į patį 
dainavimą.

• Šitų žodžių rašytojas mano, 
kad, jei Pranas Stankūnas 
būtų ruošęs savo koncertą, 
sakysime, Piliečių Kliubo sa
lėje, Brooklyne, būtų išėjęs 
pasekmingiau.

Krs.

Majoras, Willkie Atsakė 
Majoro Kritikams

Kalbėdamas darbiečių su
rengtame masiniame mitinge 
pereito antradienio vakarą, 
Gardene, Wendell L. Willkie, 
buvęs republikonų kandidatas 
į prezidentus pereituos pre
zidentiniuose rinkimuose atsi
šaukė į newyorkičius išnaujo 
išrinkti La Guardią New Yor
ko miesto majoru.

Atsakydamas į tammaniečių 
kempės užmetimus, būk La
Guardia negalįs būt geru ma
joru dėlto, kad jis savo liuos- 
laikiu, viršlaikiais, tarnauja 
prezidento Roosevelto civilių 
apsigynime, Willkie sakė:

“Mums reikia majoro, kuris 
ne vien tik tikėtų į mūs šalies 
užrubežių politiką, bet mums 
reikia čampiono; kuris yra to
kiu žinomas taip čionai, taip 
ir užrubežiuose.”

Patsai majoras pasakė ilgą 
prakalbą atsakymui į viso
kiausius O’Dwyer, jį išstačiu- 
sios Tammanės ir jo globėjų 
visokio plauko apyzerių už
metimus. Dėl to “dubeltavo 
darbo” majoras sakė:

“Jie sako, jog aš esu labai 
geras majoras, dirbąs sunkiai, 
bet kad aš paėmęs kitą dar
bą. Ir tada jie galvoja apie 
trečią darbą, ir ketvirtą. Vie
nok jūs ir aš ir visi New Yor
ke žino, kad aš nesu dalies lai
ko majoras, aš esu viršlaikio 
majoras, ir aš negaunu laiko

llivan negalįs kalbėti poetiš
kai.

Mitinge dar kalbėjo Samuel 
Seabury ir eilė pačių darbie
čių kalbėtojų, ragindami iš
rinkti La Guardią majoru, 
taipgi išrinkti su juo kandida
tuojančius McGoldrick į kon
trolierius ir Morris į Miesto 
Tarybos prezidentus.

MIRĖ
Juozas Abazorius, 54 me

tų amžiaus, gyvenęs 88-32 
76th St., Woodhaven, N. Y., 
mirė nedėlioj, lapkričio 2, Me
morial Hospital, New York Ci
ty. Bus palaidotas lapkričio 
5-tą, į šv. Jono kapines. Pa
šarvotas namie.

Paliko nuliūdime žmoną 
Julią, dukteris Josephine, ir 
Johanna Kairis, ir žentą An
thony.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. Garšva.

Jonas Butkevičius, 78 m. 
amžiaus, 198 So. 1st St., 
Brooklyn, mirė spalių 30 d., 
Kings County ligoninėj. Palai
dotas lapkričio 1 d., šv. Tre
jybės kapinėse. Laidojo grabo- 
rius S. Aromiskis.

NESIDUOKITE
PAPRASTAM 

KRŪTINES ŠALČIUI 
SULAIKYTI JUS

PARDAVIMAI
Parsiduoda ilgų metų egzistavusi 

ir tarp lietuvių išsigarsinusi bučernė. 
Kreipkitės pas savininką Z., 46 

•Scholes St., kampas Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Savininką galite 
matyti bile laiku. Parsiduoda už pri
einamą kainą. (258-263)

ir pusės už viršlaikį.”
Dėl jo priešų kaltinimo jo 

vartojime savo priešams kri
tikuoti negražios kalbos, jis 
sakė, jog jis galėtų švelniai, 
gražiai poetiškai kalbėti apie 
gėlę. Tačiau, “kaip galima 
kalbėti poetiškai,” sakė ma
joras, “jeigu aš turiu apibū
dinti bjaurų politinį sukčių ?” 
Jis sakė apie Tammanės ma
šinos tūzus Flynn, Kelly, Su-

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni 
Jauskitės Smarkūs, švieži. Daug: Jaunesni 

Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stiprylai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.—kū
nam, stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
lodo, Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras rašo: "Tas labai patarnavo mano ligo
niam. Aš pats jj vartojau. Pasekmės pui
kios.” Specialis supažindinantis kiekis Ostrex 
Tonic Tablets tik 35c. Pradėk jaustis smar
kesnis ir jaunesnis nuo šios pat dienos. Par
siduoda visose gerose vaistinėse.

JOHNSON'S

RED CROSS
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINftSE

e

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

r pogi atmaliavoju 
Įvairi om .spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. Glenmore 5-6191

Išlietu viška«| 
| UŽEIGA I 
$ Rhein gold extra Dry Alus ( 
£ Didelis pasirinkimas visokių $

VYNŲ ir DEGTINES į 
$ Importuotų ir Vietinių p 
B • $

Kasdien Turime v 
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

t Joseph Zeidat, Sav. I 
I 411 Grand St., Brooklyn |

| F. W. Shalins
$ (SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvef

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

VIENINTELĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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 Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklynedestis.

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Ev. 4-8698
r




