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Prieš Dešimts Metų Buvau 

Maskvoj.
Šiandien Ten Kitokis

• Vaizdas ir Nuotaika. 
La Guardia Išrinktas! 
Laisviečiams.

Rašo R. Mizara
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Prieš dešimts metų lapkri
čio 6 dieną buvau Maskvoj. 
Visi rengėsi lapkričio 7-tosios 
šventėms. Miestas pasipuošė, 
jo gyventojai pasipuošė.

Apie 1931 metų lapkričio 
7-tąją Maskvoje rašiau savo 
įspūdžių' knygoje:

“Rytas. Tiršta migla apgu
lė miestą. Oras šlapias, ken
kiąs demonstracijai. ‘Orlaiviai 
negalės demonstruoti Raudo
nosios Aikštės viršuje’, skun
džiasi žmonės.
14-tinių
mas eina

Sniego 
nebuvo,
tik labai darganotas.

Toliau :

ANGLAI SUĖMĖ 6 
FRANCUOS KONTRA

BANDOS LAIVUS

Tautinė Vienybė Hitlerizmui
Sunaikinti

Bet šventės— 
sukaktuvių—minėj i- 
savo keliu.”

Maskvoje tuomet 
Oras buvo apyšiltis,

London. — Kariniai An
glijos laivai užklupo ir su
ėmė penkis prekinius “ne
priklausomos” F r a n ei jos 
laivus, kaipo gabentojus na
ciam karinių reikmenų. Su
čiupo ir karinį francūzų lai-

“Ypatingas reginys! Minios VLlką, tU laivų palydovą, 
maršuoja ir maršuoja—nuo Iatai atsitiko netoli Pietų 
ankstaus ryto iki ketvirtos vai. j Afrikos. • 
po pietų. Raudonoji Aikštė 
ypatingai žavėjai čia orkes
tras be perstojimo griežia! 
Ten atmaršuojančių darbinin
kų orkestrai tą patį daro. Pa
sieniu Kremliaus, vienoj ir ki
toj pusėj Lenino mauzolėjaus, 
nusėdę tūkstančiai darbininkų 
organizacijų ir įstaigų atsto
vų... ”

Francūzai mėgino nu- 
skandint savo laivus. Norė
jo paslėpt, kad jie iš savo 
Indo-Chinos ir kitų Fr.an- 
cijos kolonijų vėža naciam 
dalykus kariškos kontra
bandos.

Sakoma, jog tarp tų daly
kų buvę eina, guma, odos 
ir kt.

Šiemet lapkričio 7 dieną 
Maskvoje buš kitokis vaizdas. 
Maskva šiandien apgulos sto
vyje. Maskva yra dideliam 
pavojuje. Priešo kariuomenė 
tebestovi tik apie pusės šimto 
mylių nuo Maskvos atstume. 
Viršuje Maskvos laksto orlai
viai, bet ne tam, kad demon
struoti, o tam, kad miestą ir 
jo gyventojus sunaikinti; ar
ba tie orlaiviai, kurie nori 
miestą apginti, priešą nuvyti.

Maskvos gatvės, be abejo, 
dunda nuo sunkvežimių, ka- 
nuolių ir tankų, bet ne para
dai, o 
baisųjį

VICHY FRANCIJA 
PROTESTUOJA

Vichy, Franci ja. — Val
džia Franci jos nepriklauso
mos dalies užprotestavo 
Anglijai prieš francūzų lai
vų užgrobimą. Užginčija, 
kad jie gabeno kontraban- 
diškus reikmenis naciams.

maršuoj ančių į frontą 
priešą atmušti.

didelio skirtumo tarpeYra
to, kas buvo Maskvoje prieš 
dešimts metų ir kas dedasi 
šiandien. Bet yra ir didelių pa
mokų.

Jei per metų metus Sovietų 
žmonės nebūtų
kraštą ginti, tai šiandien 
Sovietų Sąjunga jau būtų 
tojusi po sunkiu fašizmo 
du!

rengęsi savo 
visa 
vai- 
pa-

kad

20-tojo šimtmečio

įkvėpimą
24 metus

iš tų, 
griovė 
su ca- 
ir visi

Nereikia nei aiškinti, 
lapkričio septintoji įkvėps So
vietų liaudžiai dar daugiau 
pasirįžimo ir drąsos ginti savo 
kraštą nuo 
barbarų.

Sekdami 
kurie prieš
seną santvarką, kovojo 
rizmu, raudonarmiečiai 
Sovietų žmonės dar drąsiau 
muš baisiausi iš baisiausių 
priešą, atėjusį juos pavergti, 
įsiveržusį iš jų atimti viską, 
ką jie per 24 metus kūrė.

išrinktas
Puiku! 

metams

Tai La Guardia 
trečiajam terminui. 
Turėsime keturiems 
neblogą administratorių.

Man atrodo, kad La Guar
dia trečiam terminui išrinkti 
gerai prisidėjo komunistai. 
Nes jei jie būtų neištraukę 
savo kandidato, Mr. Amterio, 
tai vargiai La Guardia būtų 
išvilkęs savo kampaniją į lai
mėjimą.

Brooklyn© ir apylinkės lais- 
viečiai: kurie dar neturite 
“Laisvės” koncerto tikietų,— 
tuojau įsigykite. Priešingai, 
gali prisieiti gailėtis!

Kaip jau buvo sakyta, šie
met laisviečių koncertas turės 
turiningesnę meno programą, 
negu kada nors.

Po to, kai rinkiminė kam
panija praėjo, tai visokį mū
siškiai politikos dirvoj veikė
jai turės daugiau laiko dar
buotis dienraščiui. “Laisvės” 
vajus turi būti pagyvintas, pa
stiprintas !

Sovietų Lakūnai Bom
bardavo Nacius Rygoj, 

Karaliaučiuj ir Kt.
Maskva, lapkr. 5. — So

vietų lakūnai vakar ir už
vakar bombardavo kariškai 
svarbius vokiečių punktus 
Karaliaučiuje, Danzige ir 
Rygoje. Sukėlė ten didelius 
gaisrus ir sprogimus. Visi 
sovietiniai orlaiviai sveiki 
sugrįžo.

Naciai Pasivarė Ar
tyn Rostovo

Kuibišev, SSRS, lapkr. 
5. — Vokiečių tankai pasi- 
grūme kelias mylias artyn 
Rostovo, Ukrainoje. Paskui 
jie tapo sulaikyti.
NACIAI PRARADO 100,- 

000 KAREIVIŲ
Sovietų radijas praneša, 

jog padėtis Krime yra sun
ki. Bet raudonarmiečiai 
nuolat kontr-atakuoja ten 
vokiečius ir rumunus ir su
laikė jų varymąsi pirmyn 
linkui Sevastopolio.

Skaičiuojama, kad fašis
tai Krime iki šiol prarado 
100,000 kariuomenės.

Suomiai Atgriebę 
Koivisto Salas

Helsinki, Suomija. — 
Suomių komanda praneša, 
kad jie užėmę Koivisto sa
las į šiaurių vakarus nuo 
Kronštadto; tuomi jie at
griebę visą pirmiau jų val
dytą žemę, apart Hangoe 
pusiausalio kampučio, kur 
Sovietų jėgos dar laikosi, 
Nesakoma, ar Sovietai gy
nė Koivisto salas.

Suomių radijas skelbia, 
kad jie šturmuosią ir per 
kelias dienas užimsia Mur
mansko miestą su prieplau-

EDITORIALAS
Mes dar kartą ryžtamės pabrėžti taip 

stipriai, kaip tik mes galime, kad gyve
name tokį laikotarpį, kai mūsų krašto ir 
visos žmonijos ateitis stovi prieš didelį 
pavojų. Tąjį pavojų sudaro fašizmo mi- 
litariškas dūkimas pasaulyje. Tąjį pavo
jų sudaro ginkluotų Hitlerio govėdų siau
timas Rytų Fronte; tąjį pavojų sudaro 
Hitlerio šalininkų, penktakolumnistų 
veikla mūsų krašte; prie to pavojaus su
darymo prisideda tam tikros dalies žmo
nių pasyvumas arba nesugebėjimas įver
tinti padėties rimtumo.

Prezidentas Rooseveltas jau seniai yra 
atkreipęs mūsų krašto žmonių dėmėsi į 
tą pavojų. Kalbėdamas Darbo Dieną į 
visą tautą, prezidentas nedvejojančiai 
sakė:

“Hitleris yra paleidęs į pasauli savo 
/ beprotiškos prievartos jėgas. Mes tu

rime atlikti pilną savo pareigą, kad su- 
mušt jąsias. Nes tos jėgos gali būt 
paleistos ir prieš šią šalį tuo laiku, kai 
mes atliekame savo darbą besaugoda
mi teisėtus savo šalies reikalus.”
Toje pačioje kalboje prezidentas krei

pėsi ir į darbininkus:
“Amerikos darbininkai dabar turi 

milžinišką atsakomybę laimėt ši karą, 
žiauriausią, baisiausią iš visų kai;ų.” i
Prezidentas sake, jog mes, Amerikos 

žmonės, “darysime viską, ką tik galime 
Hitleriui ir jo naciškoms jėgoms sutriuš
kinti.”

Kalbėdamas visai tautai Laivyno Die
ną prezidentas Rooseveltas dar aiškiau 
ir griežčiau pabrėžė. Jis pasakė, kad 
Amerika jau tapo Hitlerio užpulta. Pre
zidento žodžiais:

“Mes troškome, išvengti šaudymosi.
Bet šaudymasis jau prasidėjo.^ Ir isto
rija atžymėjo, kas paleido pirmąjį šū
vį. Tačiau ilgainiui viską reikš tas, kas 
iššaus paskutinį šūvį.”
Vos spėjus prezidentui. tą pasakyti, 

kaip gauname žinių, kad dar vienas A- 
merikos karo laivas tapo užpultas vo-

Vokiečiai Briaujasi 
Linkui Sevastopolio 

Ir Kerčo, Krime
Berlin. — Dar labiau pa

smarkėjo mūšiai Krimo pu- 
siausalyje tarp vokiečių ir 
Sovietų. Naciai stengiasi 
prasiveržti iki Sevastopolio, 
prieplaukos miesto, pieti
niai vakariniame Krimo 
kampe.

Vokiečiai sako, kad po 
Feodosijos užėmimo jie 
sparčiai maršuoj ą linkui 
Kerčo, rytiniame smailga- 
lyje Krimo pusiausalio. — 
Nuo Feodosijos uosto iki 
Kerčo yra 60 mylių. Jų or
laiviai kartotinai bombar
duoja Sevastopolį, Jaltą ir 
Kerčą; praneša, kad pa
skandinę'du sovietinius lai
vus, viso 10,000 tonų.

Vienas vokiečių karo ko
respondentas rašo: “Dar 
teks vest pačius sunkiau
siu^ mūšius, kol visas Kri- 
mas bus užimtas.”
Atmušę Sovietus Leningra

do Fronte
Naciai sako, kad jie “su- 

kriušinę” stiprias Sovietų 
jėgas, kurios su tankais

destrojeris “Reubenkiškų nacių
James.”

Jis buvo užpultas Atlantike ir nuskan
dintas. Apie didesnę jo įgulos pusę dar 
vis jokių žinių negauname, gal ir ne
gausime; manoma, kad jie bus jau žuvę.

Kitais žodžiais, naciai jau pradėjo šau
dyti ir į Ameriką, pradėjo skandinti jo
sios prekybinius ir karo laivus, pradėjo 
duoti smūgius mūsų krašto gyvybiniams 
susisiekimams ant jūrų.

Hitleris jau turi išdirbęs planus Lo
tynų Amerikai pavergti; Hitleris, jei 
jam pavyktų nugalėti Sovietų Sąjungą 
ir Angliją, smogtų smūgį po smūgio ir 
mūsų kraštui. Prezidento žodžiais:
\ “Jokia amerikiečių grupė nesupran

ta aiškiau, ką reiškia nacių viešpatavi
mas pasauliui, kaip darbininkai — ką 
nacių viešpatavimas reiškia jų gyve
nimo lygiui, jų laisvei, jų gyvybėms. 
Jokiai žmonių grupei nėra svarbiau 
sumušti nacizmą, išlaikyti pamatines 
laisves ir demokratiją, kaip darbinin
kams ...”
Darbo Dieną kalbėdamas, prezidentas 

specialiai minėjo darbininkus. Bet kaip 
jis, taip kiekvienas mąstąs žmogus žino, 
jog hitlerizmo pavojus grūmoja visiems 
žmonių sluoksniams, visų klasių žmo
nėms, mylintiems laisvę, mylintiems de
mokratiją. Tą geriausiai įrodo hitleriz
mo dūkimas užkariautuose kraštuose, 
— Francijoj ir kituose, — kur šiandien 
yra šaudomi ir engiami ne tik darbi
ninkai, farmeriai, bet ir vidurinės kla
sės žmonės ir net prieštaraują fašizmui 
turtingi žmonės.

Tą privalo įsidėmėti kiekvienas doras 
žmogus. Ir šiandien, kai Hitleris pradė
jo nepaskelbtą prieš Ameriką karą, kai 
jo naciškos jėgos pradėjo šaudyti į Ame
rikos laivus ir žudyti Amerikos žmones, 
tai kiekvienam amerikiečiui pasilieka- 
vienintelė išeitis: priartinti tą laiką, kai 
Hitleris bus parblokštas, kai jo naciškos 
jėgos bus sunaikintos, kai visos okupuo- 
tosios-pavergtosios tautos bus išlaisvin
tos ir kiekviena tauta, didelė ar maža, 
galės gyventi jos pačios pasirinktu gy
venimu ir būti saugi!

(Tąsa 2-rame puslapyje)

ROOSEVELTAS RAGINA 
ILGIAU DIRBT, KAD 

SUMUŠUS HITLERĮ
Hyde Park, N. Y. — Pre

zidentas Rooseveltas pas
kelbė Civilio Apsigynimo 
Savaitę nuo lapkričio 11 iki 
16 d. ir išleido pareiškimą, 
kur sako:

“Negana to, kad mūsų ar
mija ir laivynas kasdien sti
prėja gynimui mūsų šalies 
gyvenimo. Kiekvienas pilie
tis, kaipo civilis žmogus, tu
ri atlikt savo pareigą apsi
gynimui.

“Kasdieniniame savo gy
venime mes turime sustab
dyt eikvojimą ir bereikalin
gą vartojimą svarbiųjų me
džiagų reikalingų apsigyni
mui. Mes turime dirbt il-

VOKIEČIAI, SAKO, PASIEKĖ 
PIETINĮ KRIMO PAJŪRĮ
Berlin, lapkr. 5. — Nacių 

komanda teigia, kad jie 
persigrūmę pre Jaila kalny
ną ir pasiekę pietinius ir 
pietiniai rytinius pajūrius 
Krimo pusiausalio. Tuomi 
jie, girdi, suskaldę sovietinę 
armiją Krime į tris dalis.

LYDYTOJŲ STREIKAS AUGA

K

HITLERIEČIAI
NUŽUDĖ 50 

LENKŲ

Maskvos Frontas Fak- 
tinai Tas Pat, Nežiū

rint Nacių Šturmų

Sustreikavo metalų suly
dyto j ai dar trijuose Cali- 
fornijos orlaivių fabrikuo
se ir dviejose karinėse dirb
tuvėse Alabamoj. Nuo se
niau streikuoja to amato 
darbininkai įvairiose vaka
rinėse laivastatyklose ir or
laivių dirbyklose. Reikalau
ja, kad valdiška Darbo San- 
tikių Kofnisija paskelbtų 
balsavimus, per kuriuos jie 
galėtų pasisakyt, ar jie ir 
toliau nori būt laikomi A- 
merikos Darbo Federacijos 
nariais ar įsikurt sau nepri
klausomą uniją.

Šie streikai trukdo šalies 
gynimo darbus už $1,400,- 
000,000.

London. — Lenkų Tele
grafo Agentūra paskelbė, 
kad naciai mirčia nubaudė 
50 Lenkijos darbininkų, sa
ko, už sabotažą dirbtuvėse 
prieš vokiečius.

Paskutiniais laikais įvykę 
didelių gaisrų ir sprogimų 
orlaivių fabrikuose Lenki
joj; taip likę užmušti ir in
žinieriai specialistai atsiųs
ti iš Vokietijos.

Berlin. — Naciai kalba, 
kad jie per ketvertą savai
čių užimsią Maskvą. Kai 
kas spėja, kad šį penktadie
nį jie darysią pačią audrin
giausią ofensyvą prieš Mas
kvą. .
bandė prasilaužt iš Lenin
grado; taip pat jie, girdi, 
sunaikinę apie 50 valčių su 
raudona rmiečiais, kurie 
mėginę persikelti per Ne- 
vos upę.

Vokiečių komanda tyli 
apie veiksmus Mas kvos 
fronte, apart miesto bom
bardavimo iš oro.

Maskva, lapkr. 5. — Vo
kiečiai sutelkė didžias jėgas 
naujai ofensyvai prieš Mas
kvą. Siaučia atakos ir 
kontr-atakos iš abiejų pu
sių. Volokolamsko srityje 
Sovietai atmušė vokiečius 
kelias mylias atgal.

Nuo spalių 12 iki 30 d. 
Volokolamsko - Možaisko - 
Malojaroslaveco fronte bu
vo užmušta 22,000 nacių ir 
sužeista 52,000, kaip rašo 
“Pravdos” korespondentas; 
be to, vokiečiai prarado čia 
289 tankus, 198 orlaivius ir 
142 kanuoles.

Šiuo tarpu Maskvos fron
te neįvyko svarbių permai
nų; fronto linija dažnai vin
giuoja, kai kur pasistumia 
tai kiek pirmyn, tai vėl at-

Kalinino apylinkėje Rau
donoji Armija atėmė kelias 
pozicijas iš nacių.

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
vėsiau ir būsią lietaus.

gesnes valandas, kad priga 
mintume karo pabūklų rei 
kalingų sumušt Hitlerį...

“Civilis apsigynimas yra 
jūsų asmeniška proga. Dė
kitės su savo kaimynais sa
vame mieste tarnaut savo 
šaliai.

“Ir jeigu mes kiekvienas 
atliksime savo pareigą, tai 
niekas negalės abejoti, kad 
mes esame ir pasiryžę būti 
stiprūs ir vieningi. Mes iš
laikysime tikrąjį amerikinį 
gyvenimo būdą, kuris atski
ria mūsų gyvenimą nuo pa
goniškos vergijos, kurią sie
kia Įvest asmenys norintie
ji tapt .pasaulio diktato
riais.”
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NACIAI UŽMUŠĖ JAU 108 
AMERIKOS JŪREIVIUS

Washington. — Vyriau 
sybė praneša, kad, mato 
mai, žuvo 97 jūreiviai ir o- 
ficieriai karinio Amerikos 
laivo “Reuben James,” kurį 
nuskandino nacių submari 
nas.

Pirmiau torpeduodami 
kitą šios šalies laivą “Kea: 
ny,” naciai užmušė 11 jo j* 
gulos narių.. Tai savo karo 
veiksmais hitlerininkai nu
žudė jau 108 Amerikos jū
reivius ir oficierius.

JAPONU DERYBOS IR 
GRASINIMAI AMERIKAI

Jį;
Sri

Tokio, lapkr. 5. — Japo
nija pasiuntė savo diploma
tą Saburo Kurusu į Jungti
nes Valstijas į taikymosi 
derybas. Japonų spauda ra
šo, kad Amerika turi duot 
Japonijai nuolaidu, o jei ne, 
tai “bū^ią blogai.” Kartoja, 
kad japonai nesiduosią A- 
merikai varžyt jų plėtimąsi 
rytuose - pietuose Azijos.

L"Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLE ŠIANDIEN

Punktai 
1614 
1054 
777 
724 
721 

.485 
338 
274 
244 
220

A. Stripeika, Elizabeth ........................
J. Bakšys, Worcester............................
K. Žukauskienė, Newark ....................
K. Čiurlys, Bayonne .............................
Philadelphijos Vajininkai ................ . .
P. Bokas, Waterbury ........:................
M. Urba, Easton ...................................
S. Kuzmickas, Shenandoah ..................
J. Blazonis, J. Karsonas, Lowell ........
ALDLD 20 kp., Moterų Skyrius...........

A. Klimas, Hartford.............................
V. Padgalskis, Mexico ........................
J. Ramanauskas, Minersville ...............
P. Šlekaitis, Scranton ..........................
P. Žirgulis, Rochester................ . .........
J. Rudmanas, New Haven ..................
Geo. Kuraitis, Brooklyn ......................
J. Grybas, Norwood ............................
ALDLD 136 Kuopa, Kearny-Harrison . 
Geo. Shimaitis, Montello ......................
M. Bendinskas, Sumerlee ....................
J. Venskevičius, Cambridge ................
A. Valinčius, Pittston ..........................
P. Šlajus, Chester.................................
P. Beeis, Great Neck........... . ..............
J. Matačiūnas, x Paterson .....................

(Tąsa ant penkto puslapio)

214
204
199
192
164
144
143
142
132
132
120
119
116
109
96
94
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Tautinė Vienybe Hitlerizmūi 
Sunaikinti

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Hitleriui ir jo naciškoms jėgoms su

naikinti reikalinga tautinė vienybė. Rei
kalinga visų Amerikos žmonių, visų jų 
sluoksnių ir klasių bendras žygis vie
nam ir tam pačiam tikslui: pašalinti fa
šistinės agresijos pavojų dabar ir vi
siems laikams!

' Mums tenka juo didesnio reikalo pa- 
I kalbėti apie lietuviška plotme tautinę 
Į vienybę hitlerizmūi sunaikinti. Mums, 

Amerikos lietuviams, privalo didžiai rū
pėti ne tik mūsų krašto, Amerikos lais
vė ir saugumas, — Amerikos, kurios mes 
esame piliečiai, kur mes gyvename ir 
gyvensime. Mums taipgi svarbu matyti 
laisvą Lietuvą, kraštą kuriame mes arba 
mūsų tėvai yra gimę, bet kuris šiandien 
vaitoja sunkioje nacių okupantų prie
spaudoje.

Mums svarbu, kad kiekvienas Ameri
kos lietuvis šiandien pasisakytų griežtai 
ir darbuotųsi už Hitlerio ir jo naciškų 
jėgų sunaikinimą. Nes tik tuomet mes 
būsime saugūs, ir mūsų tėvai ir giminės, 
mūsų broliai ir seserys Lietuvoje pasi
jaus’ laisvi ir bus saugūs, — galės gra
žiai kurtis savo laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Nes tik tuomet visas pasau
lis bus laisvas ir saugus.

Šitą krizio valandą, šitoj nepaprastoj 
visam pasauliui ir mūsų kraštui padėty
je, kiekvienas Amerikos lietuvis turėtų 
pamiršti visokius antraeilinius dalykus, 
kurie jį skiria, ir turėtų jungtis ben
dram darbui tais ‘klausimais, kurie jį 
jungia į krūvą, jungia į bendrą tautinę 
vienybę, bendram žygiui.

Mes pilnai suprantame, jog aštrūs srio- 
viniai pasidalinimai ir kovos yra įlie- 
jusios į kiekvieną visuomeniniai veikian
tį individualą nemažai pagiežos ir ne
apykantos kiekių. Ilga tarpsriovinė ko
va yra atstūmusi nemažai žmonių nuo 
kits kito labai toli ir atrodo, jog net prie 
geriausių sąlygų nėra galimybės susi
tarti ir bendrai veikti.

Bet tai nėra tiesa. Tas viskas galima 
ir turi būti išgyvendinta ir reikia jieško- 
ti naujų kelių, naujų priemonių sudary
mui artimesnių ryšių bendram darbui 
.visiems, kurie tik jo trokšta. Daug kas 
I turi būti pamiršta, nes prie to verčia gy- 
/venimo bėgįs, nauji įvykiai, nauji, nepa

prastai dideli pasaulyje einą reiškiniai.
Militariškas hitlerizmo ir jo talkinin

kų dūkimas pasaulinėje plotmėje jau 
daug “negalimų” dalykų padarė gali
mais. Štai, per virš metus laiko Sovietų 
Sąjungos nelaisvėje buvo nemažai lenkų, 
paimtų 1939 metais. Kur jie šiandien? 
Šiandien tie lenkai stovi greta raudon
armiečių ir podraug kovoja prieš vieną 
ir tą patį bendrą priešą — nacizmą! 
į Arba štai kitas pavyzdys: Tik prieš 
:du metus virė Suomių — Sovietų karas. 
/Tuomet Anglijoje ir Amerikoje buvo 
trenkamos aukos suomiams šelpti ir gink
luoti. Šiandien toji pati Anglija skelbia 
ikarą Suomijai, o Amerikos vyriausybė 
’liepia jai liautis kariavus prieš Sovietus, 

' !o jei Suomija to nedarys, tai jai teks 
’.prarasti visokis Washingtone prieteliš- 
kumas.

. Valstybės, ir žmonės, kurie pirmiau 
ptildavo Sovietų Sąjungą, šiandieh ją re
mia, su ja kooperuoja, jai padeda. Ko- 

‘dėl? Todėl, kad Hitlerio militariškos 
availtūros Rytų Europoje sudarė naujas 

’sąlygas, kurios verčia tiek valstybes, 
!tiek individualus jungtis krūvon ir veik
uti išvien prieš hitlerizmą, kol dar nevėlu, 

| jei norima išgelbėti demokratijas ir tau- 
•tų laisves ir nepriklausomybes.
’ Kas yra galima tarpe valstybių, tas 
*yra galima tarpe atskirų žmonių, kas 
*yta galima tarpe atskirų žmonių kitose 
^tautose, tas, mes teigiame, yra galima 
įtarpe Amerikos lietuvių!

Prieš kiekvieną Amerikos lietuvį nū
nai stovi šie didieji uždaviniai:

1. Remti visais išgalimais būdais ir

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..... ............ $6.00
United States, six months _______ $3.25
Brooklyn, N. Y., per year .......... $6.50
Brooklyn, N Y., six months . ......_ $3.50
Foreign countries, per year .......... $8.00
Foreign countries, six months .......  $4.00
Canada and Brazil, per year ____  $6.00
Canada and Brazil, six months__ $3.50

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

Act of March 3, 1879.

prientonėmis prezidento Roosevelto už
sieninę politiką; reikalauti Jungtinių 
Valstijų kongreso kuoveikiausiai perleis
ti senate svarstomą neutraliteto įstaty
mo pakeitimo projektą; kovoti su viso
kiais penktaisiais kolonistais, su Ame
rican First Komiteto lyderiais, besimas- 
kuojančiais taikos palaikymo maskomis, 
bet iš tikrųjų remiančiais Hitlerį ir tei
sinančiais jo barbariškus darbus. Raginti 
Amerikos vyriausybę, kad ji ne tik ga
mintų ginklus, bet kad tuos ginklus nau
dotų hitlerizmūi sunaikinti.

2. Rūpintis, kad juo greičiau ir dau
giau pagaminti ginklų; kelti Amerikos 
darbo žmonių darbingumą apsigynimo 
pramonėse ir visose kitose pramonėse, 
susijusiose su šalies apsigynimu. Dauge
lis lietuvių darbininkų dirba svarbiosio
se apsigynimo pramonėse, todėl labai 
svarbu, kad jiems būtų tas išaiškinta, 
kad juo didesnis skaičius ginklų iš fa
brikų išeitų ir būtų atiduotas į rankas 
tų, kurie muša Hitlerio naciškas govė- 
das.

Lietuviai darbininkai, dirbą apsigyni- 
j mo pramonėse, turi suprasti, kad jie, 
skubėdami gaminti ginklus, keldami ka
ro reikmenų gamybą, didindariii savo 
darbingumą, gelbsti ne tik Amerikai ap
sisaugoti, bet ir Lietuvai išsilaisvinti iš 
sunkaus nacių okupacijos jungo.

3. Visokiais išgalimais būdais ir prie
monėmis remti kariaujančiai prieš Hit
lerį šalis — Sovietų Sąjungą; Angliją ir 
jų talkininkus. Šiuo metu, kai veik vie
na Sovietų Sąjunga veda didžiausį pa
saulio istorijoje mūšį prieš Hitlerio jė
gas, tai labai svarbu ją aprūpinti viso
kiausiais kariniais reikmenimis, — tan
kais, orlaiviais, šautuvais, amunicija ir 
kitokiais. Sovietų Sąjungos žmonės, ka
riaudami prieš Hitlerio naciškas jėgas, 
kariauja ne tik už savo laisvę, bėt ir už 
laisvę Amerikos, taipgi už laisvę ir sau
gumą mūsų krašto ir visų pavergtų tau
tų. Rėmimas Sovietų Sąjungos, tai ne
reiškia komunizmo rėmimą — tai reiš
kia rėmimą pačių savo interesų. Tą pa
kartotinai pareiškė prezidentas Roose- 
veltas ir kiti žymūs Amerikos valstybės 
vyrai.

Tą tiesą andai stipriai paryškino bu
vęs Sovietų Sąjungoje amerikinis amba
sadorius, Joseph E. Davies. Jo žodžiais: 
“Su ‘rusiškuoju’ komunizmu aš drūčiai 
nesutinku. Aš esu individualistas, kapi
talistas ir demokratas. Kai aš buvau 
amerikiniu ambasadoriumi Maskvoje, tą 
patį labai aiškiai pasakiau Sovietų va
dams, ir jie gerbė mano įsitikinimus, o 
aš gerbiau jų.”

Kodėl gi ponas Davies, būdamas ka
pitalistas ir individualistas, remia Sovie
tų Sąjungą? Ar tam, kad sustiprinti ko
munizmą? Ar tam, kad komunistiniam 
kraštui padėti sunaikinti kapitalistinį- 
fašistinį (Vokietiją) kraštą ir ten įsteig
ti komunistinę santvarką? Ne! Jis remia 
ir kitus ragina remti Sovietų Sąjungą, 
kad ji šiandien neša didžiausią karo 
naštą kariaudama prieš agresorių na
cizmą, grūmojantį visam pasauliui (ta
me skaičiuje ir Amerikai) pavergimu! 
“Rusija,” sakė p. Davies, “.. .stovi civi
lizacijos pasienyje, kovodama už mus.”

Kai vienas Jungtinių Valstijų senato
rius paprašė valstybės sėkretoriaus Hull 
pateisinti davimą karinės paramos So
vietams, tai valstybės sekretorius jam 
Nurodė:

“Atsakymas į tą, senatOriaii, priklau
so nuo to, kaip žmogus trokšta sulaikyti, 
sunaikinti Hitlerio žygiavimą. Jei jis yra 
užtenkamai paširįžfcsr nugulėti Hitlerį, 
tai jis nepaisys, kas gelbsti jį nugalėti.”

Mes žinome, kad Amerikos lietuviuose 
yra nemažai priešingų žmonių Sovietų 
Sąjungai. Niekas tokių neprašo būti ko
munistais arba Sovietų Sąjungos socia
linei santvarkai pritarti. Jei tik žmogus 
yra Hitlerio priešas, jei tik jam rūpi ma

tyti jį sumuštą, tai jis, — bus jis darbi
ninkas, farmery s, profesionalas, dvasiš
kis, arba biznierius — darys viską padėti 
Anglijai ir Rusijai sumušti Hitlerį! Jis 
dalys, kaip daro prezidentas RoOseveL 
tas, kaip daro Mr. Hull, Mr. Davies ar 
kiti žymūs Amerikos valstybės vyrai bei 
visuomeninkai.

4. O kad šiais klausimais vieningai ir 
ryškiai dirbti, kad pasiekti Amerikos lie
tuvių tautinę vienybę, tai lietuviškoji 
spauda privalo apvalyti savo špaltas nuo 
pro-naciškos propagandos, nuo anti-se- 
mitizmo, ir nuo bjauriojimo Sovietų Są
jungos. Negalima sakytis, kad remi anti- 
nacišką kovą, negalima sakytis, kad re
mi prezidento Roosevelto krašto apsigy
nimo programą, kai tuo pačiu sykiu vie
šai idealizuoji nacizmą, skelbi priešžy- 
diškumą, — nacių teorijos pamatinį dės
nį — ir bjaurioji Sovietų Sąjungą, kurios 
žmonės, kurios piliečiai veda žūtbūtinį 
karą prieš visos žmonijos neprietelių hit
lerizmą.

Mūsų dienraštyj buvo plačiai išdėsty
ta, citatomis-faktais paremiant, kaip tū
la lietuviška spauda skleidžia pro-naciš- 
ką propagandą. Tatai darant, mūsų tiks
las buvo ne kad tos rūšies laikraščius 
“atiduot Hitleriui,” bet kad jie taisytųsi, 
kad jų redaktoriai sykį ant visados su
prastų, jog šiandien negalima sėdėti ant 
dviejų kėdžių—viename savo laikraščio 
puslapyje Hitlerį kritikuoti, jam nepri
tarti, o kitame — talpinti jo agentų “ži
nias” ir bjaurioti Sovietų Sąjungą. Mes 
trokštame ir raginame, kad kiekvienas 
lietuviškas laikraštis, pasirodąs Ameri
koje, pataptų griežtas anti-hitleristinis 
organas, konsoliduojąs žmones preziden
to Roosevelto programai gyveniman vy
kinti !

Spaudoje buvo pastebėta, kad ponas 
A. Smetona, kalbėdamas Čikagoje, pasi
sakė už prezidento Roosevelto ir Chur- 
chillo aštuonius punktus. Gerai. Bet 
kiekvienas anti-hitleristas smarkiai pa
abejos p. Smetonos to pareiškimo nuošir
dumu ir teisingumu. Mes niekur nema
tėme ir negirdėjome, kad p. Smetona bū
tų viešai ir aiškiai pasmerkęs Hitlerį. 
Mes niekur nematėme, kad p. Smetona 
būtų išstojęs už teikimą visokeriausios 
paramos Anglijai > ir Sovietij Sąjungai, 
mušančioms Hitlerį ir jo naciškas jėgas. 
Mes matėme ir girdėjome tik tą, kad p. 
Smetona atakuoja Sovietų Sąjungą. 
Kaip tą galima suderinti su Roosevelto- 
Churchillo punktais? Kaip tokią p. Sme

KARAS FAŠISTŲ FINLIANDIJAI!
buržuazija, dvarponiai ir 
menševikai ir dabar apgau
dinėja Finliandijos liaudį, 
skelbdami, būk jie nesą Hit
lerio ir Mussolinio bernai, 
būk jie “apsigynimo karą7' 
vedą prieš Sovietų Sąjungą, 
nes prieš juos nekariauna 
Anglija —demokratija, kad 
su jais draugingus ryšius 
palaiko Jungtinės Valstijos.

Kaip dabar paaiški, So
vietų Sąjunga jau rugpjū
čio 18 d., 1941 metais, per 
Washingtono valdžią, pa
siūlė Finliandijai baigti ka
rą. Tą pasiūlymą Finliandi
jai perdavė valstybės se- 
kretorus Hull. Bet sufašis- 
tėjusi Finliandija net atsa
kymo į pasiūlymą nedavė. 
Jos niekšiški fašistai skel
bia, kad jie baigs karą 
prieš Sovietų Sąjungą, kada 
užims tam tikrus strategi
nius plotus. Finliandijos fa-\ 
šistihė spauda rašo, būk net 
Leningradas priklausąs Fin
liandijai. Kita rodo Sovietų 
Sąjungos plotus net iki U- 
ralo kalnų. Jų apetitai toki 
dideli, kaip Mussolinio ir 
Hitlerio!

Anglija turi paskelbti ka
rą ir pradėti veikti prieš 
Flhliandijbs sūniekšėjusius 
fašistus, kurie kraujuose 
skandina Finliandijos liau
dį, kurie tarnauja bude
liams Hitleriui ir Mussoli- 
niūi. Jungtinės Valstijos 
kuo greičiausiai privalo im
tis atatinkamų žygių prieš 
Finliandijos fašistus, kaipo 
Hitlerio ir Mussolinio tal
kininkus, nes jie tokiais 
yra.

Jau penktas mėnesis, kai 
Sovietų Sąjunga veda dar 
istorijoj negirdėtą baisų ap
sigynimo karą prieš Vokie
tijos, Italijos, Vengrijos, 
Finliandijos, Rumunijos fa
šistus ir kitų šalių fašistų 
legionus. Gi tuo pačiu kar
tu Anglija, kuri skaitosi 
Sovietų Sąjungos talkinin
kė, dar nei karo padėtyj 
nesiskaito su Rumunija, 
Finliandija ir Vengrija. 
Aišku, kad tokia padėtis ne
pakenčiama. Todėl Sovietų 
Sąjunga pareikalavo iš An
glijos, kad ji taip pat pa
skelbtų karą Finliandijai, 
Rumunijai ir Vengrijai. Ki
taip ir būti negali.

Anglija galėtų pastatyti 
savo armiją ir siųsti oro jė
gas prieš Vokietijos, Itali
jos, Rumunijos ir Vengri
jos fašistus pietų fronte, 
teikiant pagalbą Raudona
jai Armijai. Bet Anglija 
galėtų sėkmingiausiai už
duoti smūgį Finliandijos fa
šistams ir tuo pagelbėti So
vietų Sąjungai. Anglijos 
karo laivai gali bombarduo
ti Petsamo, šiaurinį Fin
liandijos uostą. Ji gali pa
siųsti į Finliandijos pakraš
čius orlaivių vežikus ir iš 
ten lėktuvais mušt fašistinį 
priešą. Anglija gali iškelti 
net karo jėgų Sovietų Są
jungoj, Murmansko ir Ar
changelsko srityse, ir pra
dėti karą prieš Finliandi- 
ją. Tas būtinai reikalinga.

Kaip dabar yra, tai pasyvi 
Anglijos pozicija tik pade
da Hitlerio talkininkams. 
F i n 1 i a n dijos pardąvinga

tonos elgseną išsiaiškina tie, kurie jį re
mia?

5. Mūsų arba mūsų tėvų gimtinės Lie
tuvos klausimas šiandien privalo vyriau
siai rūpėti, kiek jis paliečia josios išvada
vimą iš po hitlerizmo priespaudos. Įsidė
mėkime vieną nepalaužiamą tiesą: Ne
paisant, ką mes kalbėsime ir ką darysi
me, Lietuva nebus laisva ir nepriklauso
ma tol, kol hitlerizmas nebus sunaikin
tas, kol Hitlerio armijos nebus nugalėtos. 
Taigi Lietuvos laisvė ir jos žmonių bent 
kokis šviesesnis gyvenimas yra tampriai 
susijęs su Hitlerio nugalėjimu. Lietuvos 
ekonominę ir politinę santvarką Lietu
vos žmonės galės patys laisvai ir nepri
klausomai nusistatyti, kai Hitlerio ka
riuomenė iš Lietuvos bus išvyta. Prezi
dento Roosevelto ir Churchillo aštuoni 
punktai, garantuoją visoms tautoms — 
didelėms ir mažoms — apsisprendimo 
teisę, lygiai tarnaus visoms tautoms, ta
me skaičiuje ir Lietuvai. Privalome atsi
minti, kad tuos punktus besąlyginiai už- 
gyrė ir Sovietų Sąjunga ir visos kitos 
šalys, kariaujančios prieš Hitlerį.

Amerikos lietuviai yra pasidalinę, 
bendrai paėmus, į keturias srięves: ka
talikus, tautininkus, socijalistus ir ko
munistus. Kiekviena tų sriovių norėtų 
matyti Lietuvoj savotišką santvarką. 
Niekas jiem to troškimo nedraudžia 
reikšt. Bet jie privalo žinot, kad, kol Hit
leris ir jo naciškos jėgos nebus sumuštos, 
tol Lietuva bus pavergta, tol jos žmo
nės neturės laisvės apsispręsti savo atei
tį! Viską jiems nuspręs Hitlerio diktato
rius von Rentelnas ar jam panašus. To
dėl visų Amerikos lietuvių pareiga šian
dien pirmiausiai rūpintis ne Lietuvos vi
suomenine santvarka, bet jos išlaisvini
mu iš hitlerizmo priespaudos. Kai hitle
rizmas bus parblokštas, tuomet patys 
Lietuvos žmonės savo reikalus apsispręs, 
kaip jie norės!

Opi, be galo kritiška, tarptautinė ir 
tautinė padėtis šiandien stato mums už
davinį ne tarpsavinės kovos, bet didžiu
lės vienybės — vienybės visų, kuriems 
rūpi Hitlerio ir jo naciškų jėgų sumuši
mas, kuriems rūpi Amerikai saugumo 
užtikrinimas ir Lietuvos išlaisvinimas.

Ar tokia tautinė vienybė yra galima? 
Taip, ji galima. Ji yra būtina! Kiekvie- 
nąs lietuvis, darbininkas, farmerys, pro
fesionalas ar biznierius, nepaisant jo ti
kybos, nepaisant politinio nusistatymo, 
privalo telkti savo jėgas aukščiau pami
nėtaisiais dėsniais vienam ir tam pačiam 

tikslui: hitlerizmo sunaikinimui!

Generolas G. K. Žuko
vas, kuris komanduoja 
Raudonąją Armiją Mas
kvos fronte.

Hollandiją ir Belgiją, tai 
tą pat fašistai sakė. Balka
nuose, užpuldami Jugoslavi
ją ir Graikiją, Hitleris ir 
Mussolinis kaltino tas šalis, 
būk jos su anglais puolan
čios fašistus. Hitlerio ban
ditai, iš pasalų užpuldami 
Sovietų Sąjungą, taip pat 
iškėlė apkaltinimą, būk So
vietai susitarė su Anglija 
ir rengėsi užpulti Vokieti
ją.

Tai nuolatinis Hitlerio ir 
Mussolinio banditiškas pa
siteisinimas. Jie dabar puo
la Jungtines Valstijas, daro 
provokacijas Pietų ir Cen- 
tralinėj Amerikoj ir bjau
rio ja mūsų šalį.

Sunaikinti fašistus!

Baltimore, Md.
Susitvėrė Vyriausias Komite
tas Šelpimui Sovietų Sąjun

gos Medikamentais
Šis komitetas po vadovyste 

Dr. A. Meyer, atidarys centrą 
po numeriu 411 N. Charles 
Street, šis komitetas susideda 
iš žymių Baltimorės piliečių. 
Vadas šio komiteto Dr. A. 
Meyer yra profesorius proto 
(psychiatry) fakulteto sky-
riaus Johns Hopkins universi
tete. Miss Elizabeth Gilman, 
žymiausia socialistų partijos 
veikėja ne tik Baltimorėj, bet 
ir visoj Marylando valstijoj.

Aš šičia sužymėsiu viršminė- 
to komiteto narių vardus: tei
sėjas J. N. Ulman, Miss E. 
Gilman, Mrs. L. Hamburger, 
Dr. W. T. Longcope, Mrs. H. 
H. Wrenn, Dr. C. C. Robinson, 
Dr. E. A. Park, Mrs. C. Boas, S. 
Hollander, Dr. D. R. Hooker, 
Mrs. D. R. Hooker, W. F. 
Cochran, prof. A. Lovejor, Dr. 
H. E. Sigerist, F. H. Jencks, 
Mrs. L. E. Holt, Mrs. C. 
A th ey.

šis komitetas pasibVėžė di
delį veikimo planą. Pirmiau
siai sušauks masinį susirinki
mą didžiausiam Baltimorės 
teatre, Lyric Theater, dėl įves
dinimo šio komiteto, o pas
kui šauks visas darbo unijas 
ir kitokias darbininkiškas or
ganizacijas, bažnj'čias ir k liu
kus, kad prisidėtų prie šio ko
miteto dėl bendro veikimo. 
Komitetas pareiškė laikraščių 
reporteriams, kad jie yra nu
stebę pasišventimu ir drąsa 
Sovietų Sąjungos žmonių. Ko
mitetas pareiškė Sovietų žmo
nėms, kad jis pasižada viso
kiais galimais būdais dirbti 
dėl pagelbos sunkioj kovoj su 
barbarizmu.

Su kokios tautos žmonėmis 
pasikalbėsi, visi nuoširdžiai iš- 
sireiškia už Sovietų sunkią ko
vą. Kad lietuviai, kurie yra 
visai dar nesugadinti vadų, 
kalba gana prielankiai Sovietų 
Sąjungai.

Spalių 13 Literatūros Drau
gijos kuopos susirinkime buvo 
išdalintos blankos dėl rinkimo 
aukų Sovietams medikamen
tams. Draugai, kurie paėmėte 
blankas, negaišuokite rinkti 
aukas. Geriausia tai rinkti 
dirbtuvėse, žmonės niekad ne
atsisakys paaukoti.

J. Balsys.

Jeigu Anglija iškels ar
miją Murmansko fronte, 
jeigu jos orlaiviai pradės 
veikti prieš Finliandijos fa
šistus, jeigu Jungtinės Val
stijos pastatys tuos bandi
tus ant lygios papėdės su 
Mussolinio ir Hitlerio ban
ditais, tai Finliandijos liau
dis iš vidaus padės išgrūsti 
Hitlerio ir Mussolinio agen
tus Tannerius, Mannerhei- 
mus, Risto Ryti ir kitus, o 
tada Finliandijos liaudis 
galės susitarti su Sovietų 
Sąjunga.

Sena Hitlerio Pasaka
Adolfas . Hitleris paskel

bė, būk jį Jungtinės Vals
tijos užpuolė. Jo submari- 
nai budelišku būdu skandi
na mūsų laivus, žudo jau
nus vyrus, o Hitleris sako, 
kad ne jis puola Ameriką, 
ne jis piratiškai elgiasi jū
roj, bet Amerika puolanti 
jį.

Tai sena bandito giesmė! 
Kada jis Užpuolė ir paver 
gė Austriją, tai taip pat sa
kė, būk Austrija jį užpuo
lė. Kada jis, su Chamber- 
laino ir Daladiero pritari
mu, pavergė Čechoslovaki- 
ją, tai taip pat Hitleris ir 
jo agentai sakė, kad Če- 
choslovakija užpuolusi Vo
kietiją ir Hitleris, paimda
mas tą šalį, “Europą išgel
bėjo nuo karo.” Kada jo 
gaujos Užpuolė Norvegiją ir 
Daniją, tai taip pat Hitle
ris sakė, kad būk Anglija 
ir Franci ja rengėsi jį užpul
ti iŠ Skandinavijos. Kada 
Hitlerio žmogėdos užpuolė

x
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LABOR LYCEUM SALĖJE
(Arti Myrtle Ave. Eleveiterio Stoties)

6 KAVALKŲ ORKESTRĄ

ALDONA ŽILINSKAITĖ
Aido Choro mokytoja. Ji 
dabar specialiai lavina Aido 
Chorą dalyvauti šio koncer
to programoje.

BRONĖ L. ŠALINAITĖ 
Kompozitorė ir chorų mo
kytoja. Šiame koncerte ji 

akompanuos solistams

AISVES KONCERTAS
Jvyks sekantį sekmadienį. Prašome iš anksto įsigyti bilietus. Vietos rezervuotos. Už
tikrinkite save ir palengvinkite rengėjams iš anksto įsigydami įžangos bilietus.

VYTAUTAS BACEVIČIUS
Pianistas - kompozitorius, vir
tuozas. Aukštas menininkas ir 
tai internacionalės scenos fi
gūra. Bacevičius plačiai aplan
kė ir Ameriką koncertuoda
mas. Visur spaudoje buvo gar

binamas. Duos piano solų 
“Laisvės” koncerte.

■ ■ ■ ■ - ' '<:• - ' '■■' ------------- ------------ —

ONA KUBILIENĖ
Garsi operų dainininkė, mez
zo-sopranas, narė American 
Guild of Musical Artists ir na
rė La Scala Operos. Ji vaidina 
ir dainuoja amerikoniškoj sce
noje su La Scala Opera. “Lais
vės” koncerte girdėsime ją.

POVILAS STOGIS, 
Iš Chicago, Ill.

Tai žymiausias lietuvis daini
ninkas, bosas, Amerikoje. Jis 
vaidina ir dainuoja operetėse 
lietuvių scenoj. Koncertuoja ir 
tarp amerikonų. Jo balsas yra 
didelis, gerai išlavintas žemas 

bosas. Tai Chicagos būbnas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Ji jau profesionalė dainininkė 
amerikoniškoje scenoje. Šiam 
sezonui turi kontraktą dainuo
ti ir vaidinti su operos grupe. 
Ta grupė gastroliuoja po Ame
rikos didmiesčius, trauks net 
iki North Carolina. Mes ją gir

dėsime “Laisvės” koncerte.

ALEKSANDRAS 
VASILIAUSKAS

Buvęs brooklynietis, dabar tu
ri balso lavinimo studiją Bos
tone ir dainuoja per N B C 
radio su puikiausiu pasiseki
mu. Turėsime progos ir jį gir

dėti “Laisvės” koncerte.

aokričio 9—November 9th

Rusų šokikų grupe, kuri vadinasi “Radischev Dance Group.” Tai profe
sionališki šokikai, kurie sukelia audringų ovacijij amerikoniškoj scenoje.

949 WILLOUGHBY AVE., (Arti Myrtle Ave. Eleveiterio Stoties) BROOKLYN, N. Y.
Koncertas prasidės 3:3® vai. po pieftp.

Įžanga: 55c, 83c ir $1.10 (įskaitant Fed. taksus). Vien tik šokiams įžanga 44 centai

PO KONCERTO ŠOKIAI
Dalyvaudami šiame koncerte paremsite dienraštį u Laisvę”. ir turėsite sau didelio malo

numo išgirsti žymiausius lietuvių talentus. Taipgi pasimatysite su daug seniai matytų savo . ♦
pažįstamų ir draugų. Nesi vėlinkite. — būkite garsinamu laiku.
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas

(Tąsa)
0 misteris Ripli nenustojo rodyti vis 

naujų ir naujų savo namelio elektros 
stebuklų. Čia buvo ir elektros skustuvas, 
ir paskutinės konstrukcijos dulkių siurb
lys, ir skalbimo mašina, ir savotiškas ly
ginimo presas, pakeitęs elektros lygintu
vą, šitą dvidešimto amžiaus anachroniz
mą. Kai iš po lygaus poliruoto stalo iš
traukė elektros siuvamą mašiną, mes jau 
buvome nuvargę. Jei šiuo momentu mis
teris Ripli būtų išvedęs mus į kiemą ir, 
pasisukęs Į namą, būtų pasakęs: “Pasi
suk, nameli, į New-Yorką užpakaliu, o 
į mane pryšakiu,” ir namelis, lyg ta lūš
nelė ant vištos kojų, elektros pagalba iš
pildytų šį jo prašymą, mes nelabai bū
tume nustebę.

Laikas pasakyti, kas tas misteris Rip
li. Jis — General Electric Company 
“publicity” skyriaus vedėjas. Išvertus 
“publicity” reiškia — reklama. Bet tai 
per daug paprastas paaiškinimas. “Pub
licity” — daug platesnė sąvoka. Ji Ame
rikos gyvenime vaidina, gali būti, ne ma
žesnį vaidmenį, kaip pati technika.

Pas mus apie Amerikos “publicity” su
sidarė nuomonė, kaip apie garsius rėks
nių šūkavimus, gausingus plakatus, ap
gaulingas premijas, žėrinčias ugnines iš
kabas ir taip toliau. Žinoma, Amerikoje 
yra ir tokios rūšies reklamų. Vienok šią 
nepaliaujamo vartotojų kurtiniui o prie
monę vartoja tik papirosų, kramtomo
sios gumos, alkoholio, ar gaivinančio 
“Coca Cola” gėralų fabrikantai.

Misterio Ripli namelis — tai ne rekla
mos namelis. Tai mokslo namelis. Čia 
žilagalvis džentelmenas per dienų die
nas, mėnesių mėnesius skaičiuoja, kiek 
kaštuoja to ar kito elektros prietaiso 
eksploatavimas. Prie jų kiekvieno kabo 
skaitliukas. Misteris Ripli daro savos 
rūšies naujų mašinų ekonomiškumo ban
dymus.

Paskiau jis rašo knygą. Jis rašytojas. 
Ir šitoje knygoje nėra patriotiškų rė
kavimų, kad “General Electric” produk
cija geresnė, kaip “Vestingauz” , firmos

Naujoji Medicina
(Pabaiga)

Net tik apendicitas, bet ir 
krūtų uždegimai, furunku- 
lai, karbunkulai, prakaito 
liaukų uždegimai, trombo
flebitai (venų uždegimai) 
ir daug kitų ligų dažnai pa
gydoma novokaino įšvirkš
timais, kuriuos Višnevskis 
pavadino “blokada” arba 
“bloku”. Laikinai nenaudin
gas operacijas pakeitė “chi
rurgija be peilio” — novo- 
•kaino blokada Višnevskio 
metodu.

Novokaino blokada dabar 
tapo galinga gydymo prie
monė. Sovietų Sąjungoje ji 
dabar sėkmingai naudoja
ma daugelio Višnevskio mo
kinių ir pasekėjų. Višnev
skis nesitenkina savo pasie
kimais. Jis tęsia toliau ty
rimus, ieško tikslaus ir aiš
kaus atsakymo į klausimą, 
kokį vaidmenį vaidina ner
vų sistema ligų išsivystyme.

Pavlovo Palikimas
1884 m. buvo paskelbtas 

vienas pirmųjų Pavlovo 
'darbų.

Tame darbe jis aprašė 
naują, ligi tol dar nežinotą, 
nervo ypatybę.

Ligi Pavlovo buvo žino-^ 
ma, kad nervais eina impul
sai — signalai — iš jutimo 
organų į smegenis ir atgal. 
Buvo žinoma, kad nervais 
einantieji impulsai sukelia 
Smegenyse jutimus ir pri
verčia raumenis dirbti, pas-Į 
katina arba sulaiko seilių ir 
kitų sekretų gamybą, su
siaurina arba praplečia 
kraujo indus.

Pavlovas įrodė, kad ner
vu vaidmuo čia dar nesibai
gia. Jis atrado, kad nervai 
dar tvarko medžiagų apy
kaitą audiniuose ir audinių

mitimą, jų “trofiką” (trofi
ka — mitimas). Vėliau Pav
lovas nukreipė savo veiklą 
kita linkme, ir nervų siste
mos vaidmens audinių mai
tinime tyrimo ėmėsi Pavlo
vo mokiniai — dabar aka
demikai — Orbeli ir Spe- 
ranskis.

Speranskis suteikdavo šu
nų nervų sistemai šiurkščių 
jaudinimų nuodų arba ope
racijų pagelba ir stebėdavo, 
kiek toli nuo sužalojimo vie
tos atsirasdavo opos.

Višnevskis šalin davo 
šiurkščius nervų sistemos 
jaudinimus savo ligoniams 
ir matė, kąip dėl to užgyda- 
vo nepasiduodančios, neiš
gydomomis laikomos, opos.

Taip susitiko Višnevskio 
ir Speranskio keliai ir pra
sidėjo jų bendras darbas.

Visų narvelių normalinė
je veikloje dalyvauja nervų 
sistemai Ir bet kokiame li- 
'guistame narvelių pakitime 
[nervų sistema taip pat vai
dina didžiulį vaidmenį. Dėl
to ligas gydyti reikia, vei
kiant nervų sistemą. Tokia 
buvo išvada, kurią padarė 
abu mokslininkai.

Mokslas apie nervų tro
fiką dar tebėra užuomazgo
je. Prieš akis platus tyrinė
jimų laukas,.kad, veikdami 
nervų sistemą, išmoktume 
tinkamai tvarkyti audinių 
mitimą. Dabar daromi ban
dymai su šunimis ir kitais 
gyvuliais, tiriant novokaino 
anestezijos veikimą įvairio
se ligose. Laboratorijose ir 
ligoninėse tikrinami nervų 
sistemos lengvo jaudinimo 
nauji būdai, naudojant to
kias medžiagas, kurios dar 
mažiau nuodingos už silpną 
novokaino tirpalą. Histolo-
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produkcija. Priešingai, kai mes misterį 
Riplį paklausėme, ar geri “Vestingauzo” 
refrižeratoriai, jis atsakė, kad labai geri. 
Savo knygoje misteris Ripli aiškina, kaip 
patogu kasdieniniame gyvenime vartoti 
elektrą ir patikrintų skaičių pagalba įro
dinėja, kad elektra pigesnė už dujas, ži
balą ir anglis. Jo knygoje yra tikslūs 
duomenys, kiek kaštuoja elektros kros
nis per valandą, dieną, savaitę ir per 
mėnesį. Pabaigoje jis praneša, kad viso 
elektros namelio eksploatavimas per sa
vaitę atsieina septynis dolerius. Jis pui
kiai žino, kad tai geriausia vartotojams 
įkalbėti priemonė.’

Dabartinė Amerikos technika nepaly
ginamai yra aukštesnė kaip Amerikos 
socialinė santvarka. Ir tuo metu kai 
technika gamina ideališkų dalykų, leng
vinančių gyvenimą, socialinė santvarka 
neduoda amerikiečiui užsidirbti pinigų 
šiems dalykams pirkti.

Išsimokė j imai — tai Amerikos preky
bos pagrindas. Visi amerikiečio namuo
se esą daiktai nupirkti išsimokė j imui: 
krosnis, kuria verda, baldai, ant kurių 
sėdi, dulkių siurblys, kuriuo jis valo 
kambarį, net pats namas, kuriame jis 
gyvena, — visa gauta išsimokė j imui. Už 
visa tai reikia dešimtis metų mokėti pi
nigus. Esmėje, nei namas, nei baldai, nei 
puikios mechanizuotos apyvokos smulk
menos jam nepriklauso. Iš šimto mokė
jimų, gali būti, atlikta tik devyniasde
šimt devyni, ir, jeigu šimtajam neužteks 
pinigų, tada atims daiktą. Nuosavybė 
didesnei gyventojų daugumai — fikcija. 
Visa, netgi lova, kurioje miega žūtbū
tinis optimistas ir karštas nuosavybės 
gynėjas, priklauso ne jam, o pramonės 
kompanijai arba bankui. Užtenka žmo
gui netekti darbo, kitą dieną jis prade
da aiškiai suprasti, kad jis joks savinin
kas, o paprasčiausias vergas, kaip neg
ras, tik baltos spalvos.

O susilaikyti nuo pirkimo niekaip ne
galima.

(Bus daugiau)

gai (histologija — mokslas 
apie audinius) ir anatomai 
aiškina, kokią įtaką turi 
nervų sistemos būklės paki
timas kraujo apytakai, au
dinių mitimui ir kvėpavi
mui aplink žaizdą ir visame 
organizme.

Tyrimai vykdomi plačiu 
mastu. Višnevskis ir Spe
ranskis veda didelius eks
perimentinės medicinos ins
tituto skyrius. Šis institu
tas yra vienintelė pasauly 
įstaiga, kur taip giliai ir 
visapusiškai tiriamas žmo
gaus organizmas ir jo ligos.

Iš “K”.

Binghamton, N. Y.
Šis ir Tas

Literatūros Draugijos 12-tas 
apskritis lapkričio 16 dieną tu
rės čionai "konferenciją. Tąja 
proga vietinė kuopa rengia tai 
dienai vakarienę. Tai bus sma
gus ir draugingas pasimatymas 
ir susipažinimas su atvykusiais 
iš . kitų miestų delegatais ir 
svečiais. Reikėtų tik vietos lie
tuviams skaitlingai į šią pra
mogą atsilankyti.

Teko girdėt, kad rengimo ko
misija nutarė duoti skanią viš
tienos vakarienę, o tikietų kai
ną nustatė visai prieinamą — 
tik 60 centų. Be vakarienės, 
reikia tikėtis, bus ir programa. 
Liaudies Choras jau .pasižadė
jo programoj dalyvaut; iš sve
čių gal kai kas irgi prisidės. 
O likęs nuo vakarienės pelnas 
skiriamas gana svarbiam tiks
lui — Sovietų Sąjungos Medi- 
kalei Pagelbai.

Vakarienės tikietai jau par
davinėjami.

šiomis dienomis baigiamas 
Lietuvių Svetainės remontavi- 
mas. Buvę dvi priešakinės 
krautuvės suleidžiamos vienam 
kambariui, .kuriame bus Wor
kers Recreation Klubo buveinė. 
Į Klubą, žinoma, bus' paranku 

ir lietuviams užeiti, nes patys 
klubiečiai yra pažangūs ir sve
tingi žmonės, — tai slovakai, 
karpato-rusai ir Ukrainai, di
džiumoj IWO nariai.

Bernard Kiznis, tarnaująs 
šios šalies kariuomenėj, Texas 
valstijoj, buvo pirmą kartą 
parvažiavęs pasisvečiuoti. Tu
rėjo ilgą kelionę. Bet geis
mas pasimatyti su saviškiais 
ir draugais bei draugėmis, ne
paisė kelionės ilgumo nei nuo
vargio.

Aleksas Repčys, taip pat .ka
reivis, dabar randasi Fort 
Bragg, N. C. Jis dirba ligon- 
butyj. Rašo, kad menievrų lai
ke būna susižeidimų, o ir šiaip 
pasitaiko kai kuriems susirgti, 
tai ligonbučio tarnautojams 
yra daug darbo.

Jasilionis.

Lowell, Mass.
Be Choro -— Be Dainy, Viskas 

Atrodo Apmirę
Lowellio Lietuvių Balso Cho

ras išgyvavęs per suvirs tris 
metus, sustojo dainavęs. Per 
tą sulyginant trumpą laikotar
pį choras labai ir labai daug 
pagelbėjo mūsų vietiniam pa
žangiam judėjimui.

Bet gal būt tik laikinai ap
tilo tas dailies balsas, kuris vi
suomet buvo malonus ir nešė 
daug naudos, jungdamas ir 
sukdamas apie save visą pa
žangųjį ratą, prilaikydamas 
jaunus ir senus maž-daug vie
noje orbitoje.

Kuomet choras praktikuoda
vosi dainuoti ir jau žinomas 
dainas traukdavo drąsiai Kliu- 
bo svetainėlėj, tai kas sekma
dienis svečių netrukdavo. Da
lyvaudavo žmonių gražus bū
relis, nes buvo priežastis dėl 
ko ateiti. Kas juos patraukda
vo dalyvauti?—Jų vaikai, jų 
giminės, jų draugai, jų kaimy
nai ir, prie to, vienas — kitas 
šiaip žingeiduolis bei dailę my
lintis žmogus choro simpatijai 
ir savo įvairumui ateidavo pa
siklausyti chorą dainuojant. Ir 
taip žmonių .kliube netrukdavo. 
Ir taip būdavo gyva ir visas 
ratas sukdavosi, nešdamas mū
sų idėjai moralė ir materiale 
naudą. Nei vienas mūsų paren
gimas nebuvo menkas, kur bu
vo kviestas choras dainuoti, ar
ba šiaip dalyvauti, nes visgi 
tai buvo organizuotas kūnas 
jaunuolių su mažu priedu se
nesnių žmonių.

Dabar, be choro, be dainų 
viskas atrodo kitaip. Lyg per 
tyku — viskas apmirę. Nebe- 
matyt ir tų žmonių, kurie cho
rui dainuojant matydavosi mū
sų kambariuose.

Choro gyvavimas buvo labai 
naudingas ne tik mūsų vieti
niam judėjimui, bet buvo ir 
dar galima būt buvę daugiau 
pasitarnauti mūsų kaimyninėm 
kolonijom, duodant ten dainų 
programas bei perstatymus. 
Ar tai ne reikia ir su tuomi 
skaitytis? Juk tai vis mūsų 
bendras reikalas, kuomet mes 
turime auksinę progą chorelį 
palaikyti 'ir kur reikia patar
nauti.

Tas chorelis buvo labai leng
va palaikyti ir finansiniai ir, 
kitokiais patogumais. Taipgi 
turėjome gerą dainų mokyto
ją B. Petrukevičių iš Law
rence, Mass., kas davė mūsų 
chorui, garbę ir prieinamumą 
lavintis dainuoti.

Jeigu šiandieną Lietuvių 
Balso choras nebedainuoja, tai 
ačiū mūsų, taip sakant, vado
vaujančių draugų menkam nu
simanymui apie tą, kas yra bū
tinai reikalinga ir naudinga 
mūsų progresyVei veiklai. Tai 
buvo iš tūlų draugų pusės da
linai boikotas, dalinai nesirūpi
nimas chorą palaikyti ir gana 
stiprus neigimas choro gyvavi
mo. Kartais iš pirmaeilių drau
gų galima buvo girdėti pana
šūs išsireiškimai: “Na) kam 
čia reikalingas tas choras? Kas 
iš to, .kad choras rengia savo 
naudai parengimus ir užima 
vakarus, kuriuose kliubas ga
lėtų ką nors surengti dėl sa
vęs.” Lyg tų vakarų būt per- 
mažai.

Choriečių ūpas tuomi buvo 
moraliai mušamas. Kiekvieną 
kartą tas neigiamai veikė į 
jaunuolių veiklą ir paties cho
ro gyvavimą. Išrodydavo, kad 
jaunuolių darbas visai neįver
tinamas ir net mums nepagei
daujamas mūsų judėjime, ši
tokiose aplinkybėse tekdavo 
dainuoti chore ir po dainų vėl 
bartis su draugais dėl choro 
palaikymo.

Ačiū šitokiom aplinkybėm, šį 
rudenį Lowellio Lietuvių Bal
sas nebeskamba. Tačiaus dar 
viltis ne visai užgesus. Dar su 
gerais norais ir visų gera ko
operacija chorelį galima atgai
vinti ir turėti ne blogą daini
ninkų grupę.

Ypatingai dabartiniu laiku 
būtinai reikėtų palaikyti dai
lės ratelį, nes tas labai reika
linga šių dienų mūsų parengi
mams. šiandieninė publika to 
reikalauja visur. Mat, dailės 
gadynėje gyvename,— “stream 
line” gadynėje. Tą supranta ir 
naudoja visokios žmonių užei
gos dėl geresnio pasisekimo. 
Tad negalima tai neigti ir mū
sų judėjime. Ypač, kuomet mes 
dailei tikime iš principo.

Mano manymu, mes turėtu
mėm choro darbą atgaivinti, 
nes numatau dabar dar geres
nes aplinkybes choro gyvavi
mui, negu buvo pirmiau. Tiesa, 
veik visi tie patys chore dai
navę jaunuoliai dabar persior
ganizavo į Lietuvių Jaunuolių 
Social į Kliubą, bet juk tas ir 
gerai. Labai gerai, kad mūsų 
jaunuoliai visai nepakriko cho
rą paleidus. Tuomi dar geriau 
susitvarkyti ir vėl pradėti dai-
nuoti. Dar galėtumėm persta
tyti kokią gražią operetę šią ties: nes buvo drūčiai susirgęs 

ir .ką tik po operacijai, bet 
prot. rašt. tai galėjo dalyvauti 
susirinkime, tačiau nedalyvavo. 
Tur būt jam nerūpi organiza
cijos reikalai.

žiemą. >
Apsisvarstykime, draugai se

niai ir jaunuoliai, gerai ir at
gaivinkime chorą dėl būtino' 
reikalo savo pažangiajai vei
klai. Dabai’ ir patyrimų dau
giau turime iš praeities.

J. M. Karsonas.
/

Raymond, Wash.
Vakaras su Prakalbomis Nu

sisekė Vidutiniai
Spalių 24 dieną buvo sureng

tas vakaras su prakalbomis dėl 
draugo F. Abeko, “Vilnies” 
redaktoriaus. Susirinko būrys 
žmonių, kurie atydžiai klausės 
prakalbos. Drg. Abekas yra ge
ras kalbėtojas. Jisai pasakė ge
rą prakalbą. Kalbėjo apie da
bartinį karą. Jisai pasmerkė 
tą bestiją Hitterį ir visą fašiz
mą, kuris dabar skerdžia ne
kaltus Europos žmones ir sykiu 
lietuvius.

Kalbėtojas ragino remti pre
zidento R o osevelto politiką. 
Prašė aukų dėl dienraščio “Vil
nies” ir dėl medikalės pagelbos 
Sovietų Sąjungai. Dėl “Vil
nies” surinkta $17 ir Visi atsi
naujino “Vilnį”. Dėl medika
lės pagelbos sukelta $20. Tai 
raymondiečiai jau antrą kartą 
aukoja medikalei pagelbai. L. 
D. S. kuopa paaukavo $5 ir 
draugai sumetė $4.

Tad šios prakalbos ir vaka
ras nusisekė gerai. Po prakal
bų visi linksminosi iki vėlumui 
nakties.

čia visų vardai, aukavusių 
dėl “Vilnies”: P. Grybas $5, 
Bevardis $2. Po vieną dolerį: 
J. Guzauskas, A. Burt, E. Lau- 
reckis, A. Masonis, M. Tanaus- 
kas, C. Norkus, G. Kązačiunas, 
J. Shames ir G. DalinkaUeas. 
Po 50 centų aukavo M. Gribas 
ir W. Kelly.

A. B.

Sumanymas prieš Streikus
Washington. — Kongres- 

manas Russell įnešė suma
nymą išleist įstatymą, .Įku- 
ris uždraustų streikus apsi
gynimo pramonėje. Tokius 
streikus jis vadina išdavys
te. ’ *

Berlin, lapkr. 4. — Na
ciai sako, kad anglų orlai
vių žygis prieš Vokietiją 
buvo silpnas, ir vokiečiai 
numušė žemyn vieną anglų 
orlaivį. ,

Chicagos Žinios
LIETUVIŲ REPUBLIKONŲ 

SKYMAS NEIŠDEGĖ

Kelintu Sykiu ‘‘Draugas” Ap- 
vaiksčioja 25 m. “Jubilejų”?

Spalių 26-tą Dariaus-Girėno 
Legiono posto salėj įvyko ke
lintas iš eilės marijonų “Drau
go” 25 metų “jubilėjaus” ap- 
vaikščiojimas.

Šimutis ir kiti skymavo, sky- 
mavo—ir neišdegė. Iš pavir
šiaus maža kas jų skymus su
prato. Bet štai kaip tas jau 
kelintas “jubilėjus” įvyko:

Pasikvietė a r k i v y s kūpą 
Stritch, majorą Kelly, apskri
čio sekretorių Flynn, iš demo
kratų. Gi republikonus turė
jo atstovauti senatorius Brooks 
ir gubernatorius Green.

Iš vakaro pridavė spaudai 
bankieto aprašymą, būk jame 
dalyvavę “virš 1,000 svečių.” 
Kažkurie laikraščiai, kaip 
Chicagos “Herald-American”, 
taip ir parašė.

Haverhill Mass.
ALDLD 85 Kuopos Susirinki

mas ir Jame Padaryti
Tarimai

Spalių 16 įvyko ALDLD 85 
kp. susirinkimas. Nors nariams 
ir buvo apie susirinkimą pra
nešta per spaudą ir žodžiu, ta
čiau susirinkime dalyvavo na
rių mažai. Iš vald. nedalyva
vo organizatorius ir protokolų 
rašt. Org.drg. J. Saulėnas ne
dalyvavo dėlei rimtos priežas--

Minėtiem valdybos nariams 
nepribuvus į susirinkimą, jų
jų vietas užėmė sekami drau
gai : A. Beržilionis buvo iš
rinktas susirinkimo vedėju, o 
P. Yocumskas laikniu prot. 
raštininku.

Protokolas iš pereito susi
rinkimo nebuvo skaitytas, nes 
nebuvo priduota prot. knyga 
susirinkimui. Fin. sekr. neturė
jo pagaminęs jokio raporto, tik 
pranešė, kad yra gavęs iš ke
leto narių duokles už šiuos me
tus, bet didžiuma narių dar nė
ra mokėję už šiuos metus, pe
reitus metus buvo kp. pilnai 
pasimokėjusių 40 narių.

Ižd. A. P. Daihbrauskas iš
davė raportą kaslink kp. fin. 
stovio, iš kurio pasirodė, kad 
kp. ižde randasi apie keletas

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.i EVergreen 8-9805

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

Tuom tarpu bankiete, kar
tu su programos dalyviais, ke
liais bažnytiniais chorais, bu
vo nepilnai 400.

Demokratų čyfai atsilankė, 
bet republikonai taip ir pa- 
zgordijo p. šimutį. O didžiau
sias jo troškimas buvo įrodyti 
republikonų Čyfams, kokis jis 
galingas, gali sutraukti “tūk
stančius publikos,” o paskui 
pareikalauti iš gubernatoriaus 
džiabu saviškiams. Vienas to- 
kis kandidatas džiabui net iš 
Texas ar kokios kitos vakarų 
valstijos specialiai atkviestas, 
tai p. Mastauskas. Jei būtų 
išdegę, tai džiabas jam būtų 
buvęs užtikrintas.

Teko girdėti, kad ir demo
kratų čyfai, kaip majoras ir 
Flynn, nebūtų dalyvavę ban
kiete, jei ne arkivyskupas 
Stritch. O republikonai, ma
tyti, nepaiso nei arkivyskupo.

Artimas “Draugui.”

desėtkų dolerių pinigų. Rapor
tas priimtas vienbalsiai. Ka
dangi A. P. Dambrauskui teko 
su kaip kuriais draugais ir 
draugėmis veikti įvairiose pa
rengimų komisijose, tai už vi
sas komisijas išdavė raportus 
ir visi buvo priimti.

Po visų raportų, buvo pakel
tas svarbiausias šių dienų klau
simas, tai teikimas medikalės 
pagelbos Sovietų Sąjungos kar
žygiams raudonarmiečiams, ku
rie veda griežtą kovą prieš už
puolikus hitlerinius žmogžu
džius fašistus, kad apginti So
vietų Sąjungos liaudžiai iško
votą laisvę.

Nutarta iš kp. iždo paaukoti 
dėl raudonarmiečių medikalės 
pagelbos $50. Taipgi nutarta 
surengti vakarienę, ir padary
tą pelną skirti tam pačiam 
tikslui. Surengimui vakarienės 
apsiėmė šios draugės:

M. Yocumskienė, A. Rač
kauskienė, O. Pečiukonienė ir 
A. P. Dambrauskas.

Vakarienė yra rengiama su 
prakalbomis ir šokiais. Įvyks 
šeštadienį, 22 d. lapkričio, L. 
P. G. Kliubo svetainėje, 324 
River St. Pradžia 7 :30 vai. va
kare.

Visi vietos ir iš aplinkinių 
miestų lietuviai yra kviečiami 
skaitlingai dalyvauti vakarie
nėj, o dalyvaudami prisidėsite 
prie suteikimo medikalės pagel
bės raudonarmiečiams, kurie 
veda griežtą kovą už savo ir 
už mūsų visų laisvę nesigailė
dami ir savo gyvaščių.

Proletaro Sūnus



Ketvirtadienis, Lapkr. 6, 1941

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva^ lapkr. 5. — Sovietų žinių Biuras paduoda se- 

lamus pranešimus:
Nuožmūs mūšiai yra vedami ypatingai K rimo ir Mo- 

žaisko-Kalinino frontuose.
Lapkr. 3 ir 4 d. arti Maskvos buvo nušauta žemyn 16 

vokiečių orlaivių.
Lapkričio 3 d. sovietiniai orlaiviai sunaikino 32 vokie

čių tankus, 250 trokų su pėstininkais ir karo reikmeni
mis, 15 lauko kanuolių ir kelis karinius sandėlius.

Per dvi paskutines dienas Sovietų lakūnai pietiniame 
fronte sudaužė 14 vokiečių tankų, 260 trokų su kariniais 
reikmenimis, 16 kanuolių ir daug kitų įrengimų.

Sovietiniai orlaiviai, komanduojami Kucevalovsko, Ka-I 
linino fronte sunaikino iki astuonių kuopų priešo pės
tininkų ir daugiau kaip 1,300 trokų su ginklais, septynis 
sunkvežimius su gazolinu ir šešias kanuoles.

"Laisvės" Vajus
(Tąsa nuo pirmo puslapio)

V. Barkauskas, Oakville, ...................................
F. Abekas, Chicago ..............................................
S. Šaltys, Rockford..............................................
P. Buknys, Brooklyn .........................................
J. Burba, So. Boston ..........................................
A. P. Dambrauskas, Haverhill ..........................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh..............................
J. Mockaitis, Bridgeport .....................................
A. Žemaitis, Baltimore ......................................
C. Shaltis, Freehold ............................................
Mary Yuoces, Cleveland .....................................
A. Žvingilas, So. Boston....... ...............................
Senas Vincas, Gibbstown.....................................
Grand Rapids Vajininkai.....................................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ............................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, Lawrence ....
R. Jarvis, Plymouth ............................................
A. Balčiūnas, Brooklyn .....................................
Z. Yurkevičius, So. Boston.................................
V. Tauras, Brooklyn............................................
J. Balsys, New Britain .......................................
J. A. Shunskis, Amsterdam ...............................
Šį kartą turime'pusėtinai pasikeitimų punktuose. Pa

sirodo, kad A. Stripeika kartais užleidžia savo konkuren
tams pirmą vietą, bet ne ilgam. J. Bakšys triumfavo 
pirmoj vietoj tik keletą dienų. Šiandien matom, kad Stri
peika vėl pirmoj vietoj. Apart didelio pluošto atnaujintų 
prenumeratų, drg. Stripeika prisiuntė ir du naujus skai
tytojus.

K. čiurlys nepasiduoda, laikosi savo vietoje. Jis pri
siuntė vieną naują skaitytoją ir manome, kad gal neuž
ilgo jis pralenks ir Bakšį.

Philadelphijos Vajininkai taipogi žengia pirmyn laips
niškai.

H. žukienė, kuri bendrai dirba su ALDLD 20 kp. Mo
terų Skyriaus (Binghamtone, N. Y.) vajininkėm, prisiun
tė pluoštą atnaujinimų ir pareiškė: “Pastebėjau, kad 
dienraščio “Vilnies” vajininkai vakaruose šaukia “L.” 
vajininkus į lenktynes, tai jau reikia sukrust prie darbo.”

Gerai, drauge, lauksime jūsų rezultatų. Manome, kad 
moterys nepasiduos.

Mūsų veteranas Geo. Shimaitis iš Montello, Mass., ra
šo: “Dabar tikrai pradėsiu darbuotis; .lenktyniuosiu su 
tais vajininkais, kurie turi mažiausia punktų. Manau 
pavysiu ir tuos smarkuolius, kaip tai, Stripeiką, Žukaus
kienę, Bakšį, Urbą, Boką ir kitus...”

Saugokitės, vajininkai, nes kai Shimaitis ką pasako, 
tai ir išpildo!

Gavome naujų skaitytojų nuo sekamų vajininkų: F. 
Abekas, Chicago, Ill.; Mary Youces, Cleveland, Ohio; A. 
Žvingilas, So. Boston, Mass.; ir R. Jarvis, Plymouth, Pa.

O šie vajininkai taipgi prisiuntė atnaujinimų: P. Žir
gulis, Rochester, N. Y.; J. Stankevičius, Wilkes-Barre, 
Pa.

Beje, prie vajaus pristojo ir musų rašytojas Senas 
Vincas (Jakštys) iš Gibbstown, N. J. Jis rašo: “Uždė
kite ir mane ant vajaus, ties čia dar ne viskas; bandysiu 
gauti naujų skaitytojų...”

Tai tiek šį kartą. Pažiūrėsime, kas bus sekamame nu
meryje. “L.” Administracija.

Maskva, lapkr. 4. — Karelijos fronte viena grupė 
vietų kariuomenės prasimušė per priešo užnugarę, 
puolė ėjusius pirmyn suomius baltagvardiečius ir 
trumpą mūšį sunaikino daugiau kaip dvi kuopas jų 
reivių.

So
li ž- 
per 
ka-

LAISVEI Penktas puslapis

Sako, Kad Naciai Pralaužę 
Liniją Volchovo Fronte

Berlin.
blandą praneša, kad jie pra
laužę stipriai aptvirtintą 
sovietinę sritį į vakarus 
nuo Volchovo, kūris randa
si už 75 mylių į pietus nuo 
Leningrado.

Berlin, lapkr. 5. — Vokie
čių komanda pripažįsta,' 
kad Sovietų kariuomenė aš
triai kontr-atakuoja nacius 
Leningrado ir Maskvos 
frontuose.

Vichy, Franc., lapkr. 5.— 
Francūzų radijas, be pa
tvirtinimo sakė, kad Stali
nas persikraustęs iš Mask
vos į Kuibiševą.

Daugiau Korespondencijų
Mūsų korespondencijos ge

riausiai gali parodyti, kaip 
LDS kuopos veikia.

Bet visai maža dalis kuopų 
teturi nuolatiniu*', korespon
dentus, tokiu būda tik tų kuo
pų veikimas ir tėra matomas 
mūsų Susivienijimo organe.

Tai negerai, kad taip yra. 
Visos kuopos privalo turėti sa
vo korespondentus, kurie nuo
latos rašinėtų apie jų veikimą.

Berlin, lapkr. 5. — Na
ciai skelbia, kad per pus
penkto mėnesio karo prieš 
Sovietus jie nuskandinę ar 
sužeidę 121-ną Sovietų ka
rinį laivą.

Berlin. — Šūviais iš pa- 
krantinių kanuolių naciai 
nuskandino Anglijos Kana
le vieną anglų prekinį lai
vą, 5,000 tonų.

Berlin. — Nacių žinių 
agentūra DNB teigia, kad

jų oro bomba padegus Ko
munistų Internacionalo rū
mą Maskvoje.

London. — Gauta žinia, 
kad Sovietai siunčia 200,000 
Sibiro kariuomenes pagal
bon Rostovo gynėjams.

London, lapkr. 5. — Nau
joji vokiečių ofensyva prieš 
Maskvą murdosi dumbluo
se, kaip sako pranešimas iš 
Sovietų.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga 

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

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

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

78
78
78
72
71
66
56

54
50
48

46
44
34

švelniau elgtųsi su Japoni
ja, tai japohai pasistengtų 
sutaikyt kariaujančias ša
lis.-

‘‘Alcoa Courier,” tik ką pastatytas prekybinis laivas 
San Francisco, tCaI. Jis priklauso Aluminum kompani
jai. Laivas paleistas kelionėms.

New Jersey - New York
PRANEŠIMAS

L.D.S. 3-čio Apskričio Ko
miteto posėdis įvyks lapkričio 
(Nov.) 9, 1941, 10 vai. ryto, 
“Laisvės” Svetainėje, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

Draugai pasistengkite visi 
dalyvauti.

Pasinaudodami “Laisvės” 
kdncerto proga, daugelis LDS 
kuopų komitetų narių daly
vaus koncerte, būtų gerai, kad 
atvažiuotumėte 10 vai. ryto 
į “Laisvės” svetainę, turėsime 
praplėstą 3-čio Apskričio ir 
L.D.S. reikalais pasitarimą.

Sekr. J. Dainius.

Zagreb, Kroatija. — Pa
vėluotas pranešimas iš čia 
parodo, kad naciai spalių 24 
d. sušaudė 169 serbus-jugo- 
slavus ties Belgradu už 
priešingus vokiečiam veiks
mus.

CHARLES’
UF-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

Brooklyn, N. Y.
Tek Evergreen 4-9508

IIŽS4JUS

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS
184 WEST Sllh STREET, BAYONNE, N. -1.

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.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
9 d. lapkričio, pas d. Indriulius, 415 
Electric St. 2 vai. po pietų. Nariai 
dalyvaukite, nes yra svarbių reika
lų aptarti, taip pat bus renkami de
legatai į 12-to Apskr. konferenciją, 
kuri įvyks lapkr. 16 d., Bingham- 
tone. —• P. Slekatiis, Sekr.

(262-264)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 6 d., 8 v. v., 29 Endicott St, 
Visi nariai malonėkite susirinkti. — 
J. M. L., Sekr. (261-262)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 7 d., 8 v. v., H. L. Piliečių 
Kliube. Visi nariai prašomi dalyvau
ti, nes turėsime daug svarbių rei
kalų apkalbėti. — Jaskevičius, F. S.

(261-263)

DETROIT, MASS.
šeštadienį, lapkr. 8 d., Draugijų 

Svet., 4097 Porter St., 8 v. v., įvyks 
žuvų vakarienė. Taipgi bus ir šo
kiai. Ruošia Draugijų Svet. Kom. 
Visas pelnas eis Draugijų Svetainės 
palaikymui. Apart skanių valgių, 
bus ir alaus, gera muzika, viskas 
dykai. Tiktai įžanga vyrams $1.00 
ir 75c moterims. — Kviečia Kom.

(261-263)

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court StreeJ 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'

JUNIOR LABELNOTARY
PUBLIC

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAŠ GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
o 

Taikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

Rūgšti rugine, 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, sutelksime informacijas apie svori lr kainas.

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

RESTAURACIJA
Frank Domikaitis ir Antanas Barzda

Savininkai ___
417 Lorimer St. — “Laisves” Name — Brooklyn

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

$i
$

B

Telephone
STagg 2-5043

as

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

0

v
i

BELL BAKING COR?-
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LIPTON
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.

Vokiečių ko-
050c

IRGI “tAtkYtOJAl”

Berlin, lapkr. 5. — Na
ciai kalbasi, jog kai jie už
imsiu visą Krimą ir Rosto
vą, tada galėsią pult anglus 
Syrijoj, Iraqe ir Irahe.

$3.00 
35c 
25c 
15c

Miami, Fla. — Užsimušė 
du karinės orlaivininkystės 
studentai, sudužus jų lėk
tuvui.

$1.60

35c

9

Tokio. — Japonų spauda 
rašo, kad jeigu Amerika

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

dernišką patarnavimą.

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

VERI-THIN’ DORCAS 
į—1} |«w«li, pink gold 
ftIUd co«», GuiWit* back 

...........— W3.75
•«E0. *. *AT- ON

Maskvą. — Neapsakomai 
nuožmūs mūšiai siaučia 
tarp Sovietų ir vokiečių ties 
Tula, 110 mylių į pietus nuo 
Maskvos.

.. 25c
... 6Qc
.. $1.50

VERI-THIN* FOSTER — 
15 hwel», pink or yollow 
gold fillod co»«, GuildHo 
bock................... $33.79

PATENTS PENDING

Bucharest, lapkr. t 5. — 
Rumunų fašistai nusmerkė 
sušaudyt 14 rusų tariami} 
“komunistų,” sako, už sa
botažą prieš fašistus ir už 
šnipinėjimą Sovietų naudai.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės, maldų 
knygelė ................................

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

Kantičkos, visokią 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. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

H
8
I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

ROBERT

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Gražienė Laimėjo Bylą

Rinkimų PastabėlėsMiestų Prezidentai

su-

Kas tai4^4$40*tapo pridėta!

gavo rinktas New

m.

MIRĖ
i

a

Telefonas: Humboldt 2-7964
A

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
j

t

Le VANDA c

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

i

J

LATAKiAį'/-;!

5!

!->=

krautuvi- 
savaitę

Artef 
aktorių, 

vedamas 
studijoj,

tai vie- 
balsų 

Church 
154,625

Miami Teatre, New Yorke, 
dabar rodoma oficialės Sovie
tų Sąjungos filmos apie Odes
sa, kada ji buvo apgulos sto
vyje.

laimėjo 
prezi- 

išbuvusį 
gavo

kliubo. Ir langą jam nau- 
nuvaliau. Supranti,' Hitle- 
priešą reikia gerbti.

A. Bieliauskienė, Sekr. 
(261-262)

n
Ų 

^*4

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Majoras La Guardia vėl iŠ- 
Yorko miesto 

majoru, trečiam iš eilės termi-

FIORELLO H. LA GUARDA, 
New Yorko miesto majoras, 
užvakar išrinktas trečiam ke-

REIKALAVIMAI
Reikalingas švarus kambarys, ga

ru apšildomas, pavieniui vyrui. — 
J. Ažys, 417 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (261-262)

g 
H S5
i

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

Kareivis džiaugiasi “kuo tai 
nauju’’... bile armijos sto
vykloje—taip pat cigarete. 
Taip, ir kas tai naujotapo 
pridėta prie Old Gold

7 clgaretų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Parlor ir Basement, 

iš viso 5 kambariai. Privatinė mau
dynė. Su visais Įtaisymais. Dęl dau
giau informacijų prašome kreiptis 
pas A. Pastino, 53 Scholes Street, 
Brooklyn, N. Y. (262-264)

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)

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

lanskas išreikalavo 
Gražienę po kaucija, 
tardymui, Vižlanskas 
taip, kad tą bylą teismas iš
metė.

FUNERAL PARLORS 
Incorporated 

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

Atidaryta naujas tiltas 
jungti E. Elmhurst su La
Guardia orlaivių stotimi.

Tas pat pažįstamas pakelis, 
beV NAL’JI Old Golds!

P. Lorillard Kompanija 
—įkurta 1760

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki 
mų ir tt. Puikus steičius si 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbhlzamuoja ir laidoja ant

' visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORKiRICHMOND 

HILL, N. Y.
Ketvirtadienį, 6 d. lapkr. 8 v. v., 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks LDS 13 
kp. susirinkimas. Nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų.

Suteiktam garbingas laidotuvėi

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mąi visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

grupių ir pavienių 
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Gienmore 5-6191

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

s

šeštas puslapis

Penkioms dalims miesto 
prezidentais išrinkti sekami:

Brooklyne — John Cash- 
more, esamasis prezidentas, 
demokratų kandidatas, gavo 
376,469 balsus prieš Troy 
355,123 balsus.

New Yorke—Edgar J. Na
than, Jr., gavo (nepilnais da
viniais) 267,097 prieš Ratoff 
220,309. Nathan buvo remia
mas LaGuardią rėmusių par
tijų.

Bronx — Lyons, dabartinis 
prezidentas, gavo 208,959 b. 
prieš Smitho 64,764 b. ir Le
vy 157,952.

Queens—Burke, naujas, de
mokratų kandidatas, 
prieš Harvey, esamąjį 
dentą, republikoną, 
ofise 12 metų. Burke 
256,342 b., Harvey 130,489 b. 
ir darbietis Donnelly 31,052 b. tūrių metų terminui.

Richmond (Staten Island)- 
Palma, esamasis prezv 
28,287 prieš Eadie, dem., 28,- 
068.

Vieni iš laimėjusių buvo re
miami tų pačių grupių, kurios 
rėmė La Guardią, kiti iš prie
šingos LaGuardijai kempės. 
Tūli, kaip Harvey, nežiūrint 
tam tikrais klausimais sutapi
mo su esamąja administracija, 
tačiau yra aršus reakcininkas, 
ragangaudis ir darbiečiai bei 
kiti jiems artimi neturėjo 
kantrybės jį remti.

Ateityje dar teks pakalbėti 
dėl kai kurių laimėjimų ir pra
laimėjimų.

LaGuardia Išrinktas 133,841 
Balsų Didžiuma

Kada Žinosim, Kas Yra 
Išrinkti Tarybnn?

Darbo Partija Gavo 
434,297 Balsus

Amerikos Darbo Partija 
šiuose rinkimuose puikihi pa
sirodė palyginus su pereitais, 
kada 
tams 
listų

visokio plauko trockis- 
ir senagvardiečių socia- 
vadams buvo pavykę 
partijon ragangaudystę, 

suįrutę, pasiskaldymą.
Darbo Partijos tikietu lap

kričio 4-tos rinkimuose, šiais 
metais, New Yorko mieste už 
La Guardią paduota 434,297 
balsai, kuomet pereituose pre
zidentiniuose rinkimuos, 1940 
met., visoj New Yorko valsti
joj Darbo Partijos tikietu už 
Rooseveltą buvo paduota tik 
422,518 balsų.

Turint mintyje, kad prezi
dentiniuose rinkimuose pilie
čių išėjimas balsuoti būna kur 
kas skaitlingesnis už miesta- 
vuose rinkimuose, ta skirtumą 
bus labai žymi. Pernai prezi
dentiniams rinkimams mieste 
buvo užsiregistravę 3,338,741 
pilietis, o šiemet, miestaviems 
rinkimams, užsiregistravo tik 
2,451,659 piliečiai ir 2,300,000 
dalyvavo balsavime.

Tačiau, nežiūrint šio lai
mėjimo, Darbo Partija dar vis 
nepasiekė normos, kurią turė
jo pirm įsigalėjimo joje viso
kių skaidytojų-knyslių. Pirm 
jų įsigalėjimo, 1937 m. majo- 
riniuose rinkimuose Darbo 
Partijos tikietu buvo paduota 
482,790 balsų. Nepilnai ir vė
lokai šiaip taip sulipdyta vie
nybė nespėjo sugrąžinti parti
jai pilnų jėgų. Vienok ir tiek, 
kiek atsiekta, džiugina šalinin
kus vieningumo darbininkų ei
lėse.

Pasekmės balsavimo už kan
didatus į Miesto Tarybą ne
bus žinomos per mažiausia sa
vaitę laiko, o gal ir ilgiau.

Pirmais rinkimais po Įvedi
mo proporcionalės atstovybės 
(reprezentacijos) balsavirho 
sistemos, 1937 metais, balsų 
rokavimas užsitęsė per 5 sa
vaites. Tai buvo dalinai dėl 
nebuvimo patyrimo, o dalinai 
ir dėl tikslaus sabotažo. Tam- 
manė, kuri pamatė sau pavo
jų toje balsavimų sistemoj, 
darė viską tiksliai trukdyti 
rokavimą balsų, kad parodyti, 
kokia ta sistema “gremėzdiš
ka”, “netikus”, “išlaidi” ir tt. 
Jie manė tuo atgrasinsią pi
liečius nuo pačios sistemos. 
Pasekmė buvo ta, kad vėl bu
vo iškeltas klausimas panaiki
nimo tos sistemos. Bet pilie-1 
čiai balsavimuose tas pastan
gas išnaujo atmušė. Sykiu ir 
La Guard i jos valdžia darė 
spaudimą paskub’inti rokavi
mą balsų. Ir 1939 metais, po 
antrų balsavimų sulyg tos si
stemos, balsų rokavimas beuž- 
truko tik 15 dienų. Tiesa, tuo
se rinkimuose ir išrinktų bu
vo mažiau, kadangi arti pusė 
miliono mažiau piliečių daly
vavo balsavimuose.

Turint daugiau patyrimo, 
šiemet tikimasi surokuoti bal
sus greičiau, per apie 10 die
nų.

Kaip Rokuojama Balsai?
Kiekvieno apskričio balo

tus suvežą vienon vieton, ten 
atidarinėja užantspauduotas 
dėžutes ir prasideda rokavi- 
mas. Kandidatai turi teisę 
prie balsų rokavimo būti pa
tys arba turėti atstovus. I

Pirmiausia atrenkama balo
tai sulyg pasirinkimo—su nu
meriu 1. Kiekvienas gavęs 75,- 
000 numerio 1 balsų skaitosi 
išrinktu, o gavęs mažiau 2,000 
prašalinamas iš lenktynių. 
Nuo jų likusieji balotai prade
dami prirokuoti numerio 2-ro 
kandidatui, o jei ir tie jau iš
rinkti arba prašalinti iš lenk
tynių, tai numerio 3-čio kan
didatui, ir tt. iki visi mažiau-

nui. Jis gavo balsų 1,186,394 
prieš O’Dwyerio 1,052,553, 
arba 133,841 daugiau savo 
oponento.

Imant apskričiais, balsuota 
sekamai :

New Yorke už LaGuardia 
298,645, už O’Dwyer 227,499.

Brooklyne už LaGuardia 
439,986, už O’Dwyer 347,423.

Bronx už LaGuardia 259,- 
542, už O’Dwyer 184,660.

Queens už LaGuardią 166,- 
300, už O’Dwyer 258,939.

Richmond už LaGuardią 
21,921, už O’Dwyer 34,032.

Modern Repertory Teatras 
ruošiasi perstatymui savo pir
mo veikalo, vadovybėje C. 
Brismano, veikusio su 
Teatru. Parinkimas 
šokėjų, dainininkų 
vakarais, grupės 
1845 Broadway, N.

McGoldrick ir Morris 
Taipgi Laimėjo

Joseph D. McGoldrick, da
bartinis miesto kontrolierius, 
tapo išnaujo išrinktas 
tai gavus 1,152,116 
prieš savo oponento 
997,491 balsus, arba 
balsų didžiuma.

Newbold Morris, dąbartinis 
Miesto Tarybos prezidentas, 
gavo 1,122,746 balsus prieš 
oponento Fertig 997,517. Lai
mėjo 125,229 balsų didžiumą.

McGoldrick ir Morris buvo 
remiami visų tų partijų, ku
rios rėmė La Guardią—oficia
liai buvo ant baloto republiko- 
nų, darbiečių, miesto fuzijos 
ir suvienyto miesto partijų.

Povilas Bugenis mirė lapkri
čio 5 d., 7:30 vai. ryte, savo 
i namuos,e, 66-49 56 Rd., Mas- 
peth, N. Y. Laidotuvės bus še
štadienį, lapkričio 8 d., 10 vai. 
ryto, šv. Jono kapinėse. Lai
dotuves prižiūri graboriaus A. 
J. Valantiejaus įstaiga. Tele
fonas: Newton 9—4464.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime savo moterį Oną, 
giminaičius-sesers sūnus Ar- 
mokaičius.

sia gavusieji prašalinami ir vi
si daugiausia gavusieji išren
kami.

Tarybos narių skaičius ne 
visada vienodas, kadangi ren
kama sulyg skaičiaus dalyva
vusių balsavime piliečių. Pir
mą terminą Taryboj buvo 26 
nariai, o antrą, šioje Tarybo
je, yra 21. Sekančiam termi
nui tikimasi vėl didesnio skai
čiaus tarybininkų, kadangi 
daugiau piliečių balsavo.

Kandidatų viso buvo 88, iš 
tų 31 Brooklyne.

Pirmadienio vakarą taikėsi 
praeiti kampą Havemeyer ir 
Grand St. Extansion. Prie vie
no kampo stovėjo gražus De
mokratų Partijos (tammanie- 
čių) vežimas, su specialiai ant 
jo išmaliavota emblema, kan
didatų vardais ir pirmos rū
šies garsiakalbiu. Aplink mi
tinguotojų vežimą stovėjo apie 
pustuzinis klausytojų.

Skersai siauros gatvės ant 
kito kampo nuo demokratų 
mitingavo komunistai. Pasi
stojęs -ant krypuojančių, glė
byje atneštų laiptelių, laiky
damas rankoje megafoną, sa
kė prakalbą Norman Schrank. 
Aplink juos stovėjo toli į gat
vę nusidriekęs būrys publikos, 
gal apie 200.

iškaišiota po durimis lepeliai 
su antgalviu; “Darbininkai 
remia O’Dwyer.” Ir visas di
delis, laikraštinio formato la
pas pridėtas labai sumažintom 
spaudos iškarpėlių fotografi
jom, būk tai užgiriančiom jo 
kandidatūrą.

žinant, kad visos didžiosios 
CIO ir AFL unijos Puvo už- 
gyrusios LaGuardijos kandi
datūrą, parūpo arčiau prisi
žiūrėti. Pasirodė, kad tai vis 
iškarpėlės iš jo teisėjystės lai
kų ir keli nežymių lokalų ne
žymiausių viršininkų užgyri- 
mėliai šiais metais. Ir tie pa
daryti anksčiau, kada dar ma
žai buvo žinoma, jog jo rėmė
juose randasi patys reakcin
giausi ir pronaciški elementai.

Pilietis.

Prieš keletą mėnesių buvo 
areštuota ir be kaucijos laiko
ma Josephine Gražienė. Tai 
įvyko dėl incidento vieno žmo
gaus mirties. Gražienė savo 
bylą pavedė advokatui Anta
nui Vižlanskui (Anthony We- 
slan). Lietuvis advokatas Viž- 

paleisti 
Atėjus 
išvedė

Apgailėtinai Mizernai 
Pasirodė Socialistai

Socialistų kandidatai į mie
sto majorus George W. Hart
man gavo tik 24,145 balsus.

Tos partijos skaldytojiška, 
ragangaudiška ir didžiausiems 
reakcininkams pataikavimo 
politika per pastaruosius de
šimtį metų partijos balsų 
skaičių galvatrūkčiais “paau
gino”—žemyn. Tik prieš 10 
metų, 1931 m., soc. kandida
tas Hillquitas buvo gavęs 251,- 
656 balsus. Sekamais rinki
mais, 1933 m., šoc. kandida
tas Salmonas gavo 59,846 b., 
o šiemet vos 24,145.

Mano kaimynas 
ninkas per daugiau 
prieš rinkimus laikė lange ta- ' 
mmariiečių kandidato paveik
slą. Prieš pat rinkimus atsira
do ir LaGuardijos paveikslas.

—Kaip tai, agituojate už 
du kandidatus ?—paklausiau.

—Mielasai, pirmajam pri
klauso mano kūnas, o antra
jam siela.

—Visgi neaišku.
—Labai paprasta,—išrodinė- 

jo kaimynas,—aną turėjau
Įdėti, kadangi distrikto politi- 
kierėliai spyrė. Bijojau, kad 
nepakenktų bizniui. O šį, La
Guardijos, pats turėjau pa
prašyti ir parsinešti iš darbie
čių 
jai 
rio

Pamatę, kad LaGuardijai 
sekasi darbininkuose, tamma- 
niečiai sumanė irgi pasimeš- 
kerioti jų balsų—jeigu' nega
lima gražiuoju, tai nors per 
apgaulę.

Sekmadienį ir pirmadienį, 
kada pervėlu kitiem atsispaus
dinti ir paskleisti atsakymą,

H------ - ---------------------------------—

• Dr. J. J. Kaškiaačias

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

-TAI LATAKIA!
(Ištariama La-ta-ky’- 
-a), parinktinis, labai 
kvapus Rytų Vidurže
mio tabakas, dabar 
pridėtas prie Naujųjų 
Old Golds. Kaip virė
jo prieskonis maiste, 
jis sutveria visai nau
ją, puikesnį cigareto 
skonį.

VIENINTELĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.
Dienraščio “Laisvės” Koncertas įvyks šį sekma

dienį, 9 d. lapkričio—Nov. 9th. Bus Labor Lyceum 
Salėje, 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
sidės 3:30 v. po pietų.

Visi “Laisves” patriotai, visi apšvietą branginanti 
žmonės, 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 vietą ir palengvinkite 
rengėjams iš anksto įsigydami bilietus.

pI Joseph Zeidat, Sav.
| 411 Grand St., Brooklyn
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.




