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Hitlerio cenzūra Lietuvoje 
pradėjo išleisti Amerikon laiš
kus. Bet, žinoma, išleidžia 
tuos, kurie prielankūs Hitlerio 
terorui. Jau keli Hitlerio pa-1 
stumdėliai čia yra tokius laiš
kus gavę ir didžiuojasi.

Patsai Grigaitis sako gavęs 
panašų laišką iš Lietuvos nuo 
savo sesers sūnaus. Jo pavardė 
esanti Pečkaitis. Tas sutvėri
mas, kaip ir visi kiti Hitlerio 
agentai, sušilęs plūsta rusus, 
bolševikus ir buvusią tarybinę 
santvarką.

Pečkaitis rašo, būk po prie
varta raudonarmiečiai pagro
bę ir išvežę Sibiran jo moterį 
ir kūdikį. O jį, matote, pali
ko! Ir ve ką jis tauškia:

“Vežė prekiniu traukiniu, 
užkaltais langais, uždarytam 
vagone, be valgio ir vandens, 
mušdami žmones, kaip gyvu
lius.“ (“N.“ lapkr. 1).

Šis hitlerinis melagis nebuvo 
tame vagone, o viską žino. 
Aišku, kad jis nieko nežino.

Grigaitis tuo Pečkaičiu la
bai didžiuojasi. O mes sakom: 
Kokia obelė, tokie ir obuoliai. 
Pečkaitis, Grigaičio sesers sū
nus, labai panašus Grigaičiui.
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Sulaužyta Naujoji Vo
kiečių Ofensyva 
Maskvos Fronte

Q—>-----------------------------------------------------------------------------

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Chicagos kunigų “Draugas” 
(spalių 31 d.) rašo editoria- 
lą : “Mes prieš nacizmą ir ko
munizmą.“

Niekas, žinoma, neprašo, 
kad “Draugo” štabas stovėtų 
už bet kurį izmą. Bet svarbu 
tas, kad tame editoriale ši
mutis išdergia Sovietų Sąjun
gą, kuri taip didvyriškai ka
riauja prieš nacizmą. Tuomi 
jis puikiai pasitarnauja naciz
mui.

Tą puikiai supranta pats ši
mutis. Tas ėditorialb antgalvis 
yra tik demagogiška maska 
paslėpimui savo tikrojo veido.

Mūsų korespondentas pra
neša iš Worcesterio labai liūd
ną žinią. Jis rašo, kad wor- 
cesteriečių Stankūnų sūnus ir 
Kalantų sūnus buvo jūrinin
kais ant Amerikos karinio lai
vo “Reuben James”, kurį nu
skandino nacių submarinai.

Tėvams didžiausia širdper
ša. Mes tik galime išreikšti 
jiems giliausią' simpatiją.

Vadinasi, Hitlerio ranka 
jau pasiekė Amerikos lietuviš
ką jaunimą. Bus aukų.

O vienok atsiranda tokių 
lietuvių, kurie sušilę darbuoja
si Hitlerio naudai, niekindami 
ir plūsdami Sovietų Sąjungos 
žmones!

Maskva, lapkr. 6. — Nors 
vokiečiai metė didžias sa
vo jėgas į dabartinę ofensy- 
vą prieš Maskvą, bet jie 
nieko svarbaus nelaimėjo. 
Naujieji nacių šturmavimai 
šiame fronte tapo sudaužy
ti ir sulaikyti, o Voloko- 
lamsko srityje, į šiaurių va
karus nuo Maskvos, vokie
čiai liko atstumti 4 mylias 
atgal.

Doneco fronte raudonar
miečiai ne tik atsilaiko 
prieš nacius ir jų talkinin
kus, bet vietomis taip pat 
atmetė juos kiek atgal.

Leningrado fronte ketu
rios ar penkios nacių divi
zijos su skaitlingais tan
kais šturmavo ir buvo pra
laužę. Sovietų liniją vienoje 
vietoje, bet paskui raudon
armiečiai išgrūdo juos at
gal iš užimtų pozicijų.

Krime vokiečiai ir rumu
nai ne tiek laimi, kiek jie 
garsinasi, ir dar prie Pere- 
kopo, Krimo šiaurėje, sovie
tinė kariuomenė kovoja su 
jais, kaip praneša Sovietų 
komanda.

HITLERIEČIAI IŠ
ŽUDĖ 300,000 

JUGOSLAVŲ

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai! šį sekmadienį būkite 
“Laisvės“ metiniam koncerte 
Labor Lyceum svetainėje. Sve
čių bus iš labai toli. Susitik
site su senais “frentais” ir pa
sidarysite naujų draugų.

Netenka kalbėti apie dainų 
ir muzikos programą. Ji bus 
viena iš pačių šauniausių. 
“Laisvės” koncertai dar nėra 
suvylę nei vieno. Nesuvils ir šį 
sykį.

Net lengviau ant širdies pra
ėjus New Yorko miesto rin
kimams. Tammany Hall kli
kai nepavyko prisimušti prie 
valdžios ėdžių. O jie troško ir 
darbavosi.

Rinkimus laimėjo suvieny
tomis spėkomis darbiečiai, fiu- 
zijonistai ir republikonai. Ko
munistai irgi kovojo prieš Ta
mmany Hall kandidatus. Mie
sto majoru pasilieka LaGuar- 
dija.

Naciai Pražudė 17 
Amerikonų su An

glijos Laivu

WASHINGTON. — Din- 
go, matomai, žuvo, 17 ame
rikonų ir 2 kanadiečiai, ku
rie anglų laivu plaukė į 
Angliją tarnaut kaipo spe
cialistai naujų radijo prie
taisų, kuriais anglai nute- 
mija vokiečiu orlaivius atle
kiančius bombarduot Angli
ją-

Suprantama, kad tą laivą 
nuskandino nacių submari- 
nas ar bombiniai orlaiviai, 
bet nepasakoma, kada ir 
kur naciai ji užpuolė.

Mussolinis Tapęs 
Pašautas

London, lapkr. 6. — čia 
girdėtas radijo pranešimas 
iš Maskvos sako, jog dviem 
šūviais iš revolverio liko su
žeistas Mussolinis, bet ne 
pavojingai.

SIŪLOMA STAMBIAI 
PAKELT TAKSUS .

UGNE ON, lapkr. 6. — 
Po karo užbaigimo prieš 
Jugoslaviją, naciai išžudė 
jau 300 tūkstančių jugo
slavų, kaip vokiečių prie
šų. šią hitleriškų sker
dynių skaitlinę paduoda 
dvasiškiai pravoslavų baž
nyčios Jugoslavijoje.

Sovietai Sustiprino 
Savas Pozicijas 
Maskvos Srityj

Berne, Šveic., lapkr. 6. — 
New Yorko Times kores
pondentas* Brigham telefo- 
navo rsavo laikraščiui šito
kias žinias iš Sovietų-vokie- 
čių karo fronto:

Maskvos fronte Sovietai 
“taip reguliariai, kaip laik
rodis,” pagerina savo pozi
cijas prieš nacius, ir vokie
čiai Kalinino - Malojarosla- 
veco linijoje jau kasasi ap
kasus apsigynimui nuo rau
donarmiečių.

Krime visur apstabdytas 
vokiečių briovimasis pir
myn, o linkui Kerčo pra
laužta nacių linija. Per 
nuožmius mūšius vieni ir 
kiti nukentėjo didžių nuos
tolių.

Pietinėje Krimo dalyje 
vis tebėra /sunki padėtis So
vietam. Siaučia žiauriausios 
kautynės nuo Simferopolio 
iki Sevastopolio apylinkės. 
Bet Sovietai atmušė vokie- 
čių-rumunų atakas ir sunai
kino du mechanizuotus jų 
pulkus.

Maskva, lapkr. 5. — Sovietų Žiniij Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Naktį, lapkr. 4 mūsų kariuomene vedė mūšius su prie
šu visuose frontuose.

Viena mūsų kariuomenės dalis Kalinino fronte sunai
kino 15 priešo tankų, 6 šarvuotus automobilius, 13 ka
nuolių, kelias baterijas apkasinių patrankų ir apie 600 
kareivių ir oficierių per dieną.

Tankų grupė, komanduojama Kuznecovo, pietiniame 
fronte sudaužė 15 priešo tankų ir dvi prieštankines ka- 
nuoles. Lapkričio 5 d. sovietinė kariuomenė taipgi visais 
frontais vedė mūšius prieš priešą.

Lapkr. 4 d. buvo sunaikinta 30 vokiečių orlaivių. Mes 
netekome 7 lėktuvų, 27 vokiečių orlaiviai tapo sunaikin
ti arti Maskvos lapkr. 5 d.

Lapkr. 4 d. mūsų orlaiviai sunaikino ar sužeidė 80 
priešo tankų, 350 trokų su kareiviais ir ginklais, 15 sunk
vežimių su gazolinu, 13 lauko kanuoljų, 7 baterijas prieš- 
orlaivinių kanuolių, 130 eilių arklinių vežimų su kari
niais reikmenimis ir apie vieną pulką vokiečių pėstinin
kų.

Per mūšius D srityje nuo lapkr. 2 iki 4 d. Raudono
sios Armijos orlaiviai vakariniame fronte sunaikino 97 
vokiečių tankus, 184 trokus su pėstininkais ir kariniais 
reikmenimis, 18 kanuolių, 7 trokus gazolino ir apie vieną 
batalioną priešo pėstininkų.

Dingo Lietuvis Ant. Geležinkeliečių Va- 
Kalanta su Kariniu dai Atmeta Siūlo

Amerikos Laivu
Tarp Amerikos jūreivių, 

kurie dingo su kariniu šios 
šalies laivu “Reuben Ja
mes,” yra paskelbtas ir 
worcesterietis Anthony Ka
lanta. šį laivą sunaikino 
nacių submarinas.

“Laisvės” korespondentas 
iš Worcesterio praneša, jog 
tame laive dirbo ir Stankū
nų sūnus. Bet jo vardo nė
ra paskelbta tarp dingusių. 
Todėl galima spręst, kad jis 
išliko gyvas.

JAPONIJA PROTESTUOJA, 
SOVIETAM, KAD MINA NU

SKANDINO JOS LAIVĄ

mus Algy Priedus

O skaudžiausį smūgį aptu
rėjo tasai juodžiausias reak
cionierius Queens pavieto pre
zidentas Harvey. Tapo su
pliektas. Jis kandidatavo ant 
šūkio: “Keep communism out 
of Queens”. Ir naktį jis sap
nuodavo komunistus. Queens 

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Washington. — Ameri
kos p i n i g y n o ministeris 
Morgenthau siūlo naujais 
taksais sukelt $4,800,000,000 
reikalams šalies gynimo. Be 
kitko, jis sako, reikėtų tuo
jau atskaityt taksus nuo 
gaunamų algų. Kai kas 
skaičiuoja, kad nuo 50 dole
rių algos, tuomet tektų mo
kėt po trejetą dolerių tak
sų kas savaitė.

VOKIEČIAI PRIVERSTI 
TRAUKTIS ATGAL DO

NECO FRONTE
Maskva. — Vienoje daly

je Doneco fronto, Ukraino
je, vokiečiai tapo priversti 
trauktis atgal, palikdami 
krūvas savų užmuštų ir 
daug kanuolių.

Možaisko srityj, Maskvos 
fronte, Sovietai atgriebė 
kelis kaimus nuo nacių ir 
sudaužė 67 jų tankus.

RAUDONOJI ARMIJA 
ATRĖMĖ NACIUS * 
3-SE FRONTUOSE

Tokio, lapkr. 6. —- Japo
nijos valdžia įteikė protes
tą Sovietų ambasadoriui 
Smetaninui, kad mina su
naikino keleivinį japonų lai
vą “Kibi Maru,” jūroje arti 
Korėjos, japonų kolonijos. 
Tame laive buvę 430 žmo
nių, bet visi liko išgelbėti.

Japonija jau rugs. 18 d. 
protestavo, kad Sovietai dė
lioja minas vandenyse arti
muose Vladivostokui, sovie
tiniam prieplaukos miestui, 
arti Korėjos.

UNIJOS REIKALAUJA IŠ
LAISVINTI BROWDER!

LONDON, 
Sovietai s 
suose trijuose 
kaip praneša Associated 
Press, amerikiečių žinių a- 
gentūra.

lapkr. 6. — 
ulaikė nacius vi- derį, Amerikos

frontuose, Partijos

Alexandria, Virginia. — 
Sudegė 4 žmonės per gais
rą Monticello Hotelyj.

Atchison, Kansas.—Mies
tinė Taryba Amerikos Dar
bo Federacijos Unijų priė
mė rezoliuciją, reikalaujan
čią išlaisvint Earlą Brow- 

Komunistų
generalį sekreto

rių. Browderis yra kilęs iš 
Kansas valstijos.

Hennepin apskrities, Min- 
neapolyj, CIO Unijų Tary
ba savo priimtoj rezoliuci
joj taipgi reikalauja paliųo- 
suot Browder j.

Washington. Prezid. 
Roosevelto komisija, pa
skirta ištirt faktus apie ge
ležinkelius, patarė pridėt 
pusaštunto procento algos 
nariams G e 1 e ž i n k eliečių 
Brolijų ir 13 proc. kitiem 
geležinkeliečiam. B rolijos 
reikalavo 30 procentų prie
do.

Prezidento komisija pata
rė duot jiem po 6 dienas 
atostogų (vakacijų) per 
metus. O jie reikalavo dvie
jų savaičių atostogų.

Geležinkelių darbininkų 
vadai nesutinka su tos ko
misijos patarimais; nesu
tinka ir kompanijos.

Darbininkų unijų atsto
vai leis savo nariams nubal- 
suot visą klausimą. Jeigu 
jie atmes prez. Roosevelto 
komisijos pasiūlymus, tai 
pradžioj sekamo mėnesio 
būsiąs paskelbtas geležinke
liečių streikas. Jame daly
vautu daugiau kaip milio- 
nas darbininkų.

Naciai Rengiasi Žie- 
mavot Ryty Fronte

Berlin. — Čia rodoma ju
damieji paveikslai, kaip 
Hitleris apžvalginėia vokie
čiu prisiruošimus žiemavot.

Beveik visame fronte na
ciai kasa sau apkasus; sta
tosi patalpas iš rąstų, deng
dami tas šiaudais; rengiasi 
daug ilgesniam karui,, negu 
?š pradžios tikėjosi.

šaukia Japonus Namo
Singapore, lankr. 6. — 

Japonų vyriausvbė šaukia 
namo savo piliečius iš Bur
iuos. Malajų ir kitu Angli
jos kolonijų Azijoje.

ORAS. — Šį penktadienį 
irgi būsią lietaus.

Vokiečių Submarinai 
Veikia iš Prancūzų Da
karo, Vak. Afrikoj 

----------------------------------------------------------B

LIETUVA DAROMA
DALIM “NAUJOS”
NACIŲ VALSTYBĖS

Ottawa, Canada. — “Jau 
daugiau negu vieną vokie
čių submariną” nuskandino 
Kanados kariniai laivai ir 
orlaiviai, kaip pareiškė to 
karšto laivyno ministeris 
Angus L. MacDonald tre
čiadienį. Kanadiečių orlai
viai ir kariniai laivukai 
praeitą mėnesį užpuolė ir, 
galbūt, sunaikino du nacių 
submarinus ties Newfound- 
lando sala, visai arti Kana-> 
dos.

Tarp Newfoundlando ir 
Islandijos veikia daug vo
kiečių submarinų; kiti jų 
submarinai slankioja srity
je Amerikos vandenų į pie
tų rytus nuo Kanados, ty
kodami naikint laivus gabe
nančius Anglijai karo reik-
menis.

Kanados ministeris Mac

nacių 
31-hoslyeikia

Donald taipgi tvirtino, kad
submarinai plačiai

VICHY, Francija, lap- 
kričio 6. — čia gauta ži
nia, kad vokiečiai sudaro 
vieną “naują valstybę” iš 
Lietuvos, Latvijos, Esto- 
nijos, Baltgudijos ir Len
kijos artimosios dalies. 
Toj “valstybėj” būsią 20 
milionų gyventojų.

Vokiečiai, Sako, Esą 
Už 31-itos Mylios

Nuo Maskvos
Berlin, lapkr. 6. — Vokie

čių radįjas neoficialiai skal
bė, kad vienoje vietoje jie 
pasiekę punktą už
mylios nuo Maskvos. Stam
būs būriai nacių orlaivių 
bombardavo Lenin gradą, 
Maskvą ir Gorkį.

Krime naciai sakosi su
skaldę Sovietų armiją į tris 
dalis, ir dabar jie, girdi, ap
supą didelius skaičius rau
donarmiečių. Jie, esą, pra
simušę per pietinį Krimo 
kalnyną Jaila ir vietomis 
pasiekę ten pajūrį. Sovieti
nei kariuomenei ten dabar 
telieką tik 5 iki 8 mylių 
ruožas tarp tų kalnų ir jū
ros.

Naciai daleidžia, kad So
vietai gali dar ilgokai atlai- 
kyt savo svarbųjį prieplau
kos miestą Sevastopoli, pie
tiniai vakariniame Krimo 
kampe.

Vokiečių orlaiviai iš Kri
mo bombarduoja geležinke
lius i šiaurius nuo Kaukazo 
ir kai kuriuos punktus 
Kaukaze. Krimą jie vadina 
raktu į Kaukazo žibalo šal
tinius vokiečiams. Skelbia, 
kad Juodojoj Jūroj sunaiki
nę tris Sovietų transporto 
laivus, viso 13,000 tonu įtal
pos.

Naciai pripažįsta, jog 
Rostovo srityje jie stovi 
vietoje arba tik mažai te- 
pasivaro pirmyn.

Nacių spauda ir radijas 
sako, kad blogas oras dar 
neleidžiąs jiem išvystvti ti
krąją ofensyvą prieš Mask
vą.

NUSKANDINO TURKŲ
• KARINĮ LAIVĄ♦

London, lapkr. 0. — Ne
žinia, kurios šalies submari
nas nuskandino karinį Tur
kijos laivą Bosphore, van
dens siaurumoje tarn Juo
dosios ir Marmuro Jūrų.
. Krinta nuožiūra ant na

cių ar jų talkininkų subma
rine.

iš Dakaro, Prancūzų
Vakarinės Afrikos vande
nų, užpuldinėdami laivus 
plaukiančius iš Kanados ir 
Jungtinių Valstijų į Angli
ją bei Islandiją.

Litvinov Naujas So
vietų Ambasadorius 

Amerikai

KUIBIŠEV, SSRS, lapkr. 
6. — Sovietų vyriausybė pa
skyrė Maksimą Litvinov ą 
nauju ambasadorium Jung
tinėms Valstijoms vietoj 
Konstantino Umanskio. Se
iliaus Litvinovas buvo So
vietų užsienių reikalų komi
saras.

MAKSIMAS LITVINOV
Umanskis, nuvykęs su 

Amerikos pasiuntiniais į 
Maskvos konferenciją su 
anglais dėlei ginklų pagal
bos Sovietams, pasilieka So
vietų Sąjungoje.

17 JAPONŲ ŽUVĘ SU 
LAIVU

Tokio, lapkr. 6. — Pagal 
naujausius pranešimus, tai 
žuvę 17 asmenų su japonų 
laivu “Kebi Maru,” kurį su
draskė mina netoli Korėjos.
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jos liaudis pasiėmė į savo rankas galią. 
Kraštas buvo sugriautas ir baisiai karo 
nualintas. Įsikūrus sovietams, tęsėsi apie 
tris metus civilinis karas ir buvo daro
mos intervencijos iš Anglijos, Japonijos 
ir kitų kraštų tuo tikslu, kad sunaikinti 
Sovietus. Vėliau tęsėsi karas su Lenkija, 
kurią tuomet ginklavo Francija ir kitos 
valstybės.

Tačiau visoki sunkumai ir užpuolimai 
buvo nugalėti. Nors kraštas buvo su
naikintas ekonominiai, politinė struktū
ra pasiliko ta pati ir ji stiprėjo. Paga
liau, pradėta atstatyti sugriautas šalies 
ūkis. Tas buvo padaryta į kelis metus. 
Buvusioje caristinės Rusijos imperijoje 
paskirų tautų sąmonė ir kultūra kilo ir 
greitu laiku pradėjo steigtis atskiros 
tarybinės respublikos. Kai vokiški na
ciai SSSR iš pasalų užpuolė, Sovietų Są
jungą sudarė 16-ka respublikų, su dau
gybe autonominių respublikų ir sričių.

Per visą savo tarybinį gyvenimą, So
vietų žmonės žinojo vieną dalyką: juos 
bandys priešas užpulti ir sunaikinti. To
dėl visas šalies ūkis, visas dėmesis buvo 
nukreiptas į steigimą pamatinės pramo
nės ir ginklavimąsi, kad, priešui užpuo
lus, žmonės galėtų apsiginti. Iš kitos 
pusės Sovietų vyriausybė dėjo dideliau- 
sių pastangų vesti tokią užsieninę poli
tiką, kad išgelbėjus Sovietų Sąjungą nuo 
karo, kad, pagaliau, visame pasaulyje 
būtų taika. Tuo vadovaudamosi, Sovie
tų Sąjunga įstojo į (jau mirusiąją) Tau
tų Sąjungą, tuo vadovaudamosi jinai 
smarkiai dirbo sudarymui demčkratinių 
kraštų taikos bloko. Bet viskas išėjo 
perniek. Demokratiniai kraštai ramiai 
miegojo, kuomet fašistiniai kraštai gin
klavosi. Demokratinių kraštų lyderiai, 
pagaliau, pradėjo užeisti Hitleriui pozi
ciją po pozicijos. Tą parodė Ispanija, 
tą juo aiškiau parodė Municho parda- 
vystė. Tuomet Sovietų Sąjunga jieškojo 
kitų kelių taikai palaikyti. Ji sudarė su
tartį su Vokietija ir per tą laiką stipri
nosi, nujausdama, kad Hitleris, progai 
pasitaikius, bandys ją sunaikinti.

Ir štai tąją “progą” Hitleris surado. 
Jis pradėjo karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Tačiau šis karas platesnėje perspektyvo
je reiškia ne tik prieš Sovietų Sąjungą, 
bet prieš visą demokratinį pasaulį. Fak- 
tinai, prieš visą pasaulį. Ir šiandien, po 
24 metų savo gyvavimo, Sovietų Sąjunga 
yra didžiausiąjame pasaulio istorijoje 
kare, — kare barbarizmo prieš civiliza
ciją. Ir iki šiol, per 20 savaičių, Sovietų 
liaudis, galima sakyti, pati viena atlai
kė ir taškė žmonijos priešo govėdų jėgas!

Net ir didžiausi Sovietų Sąjungos opo
nentai, iki šiol smerkusieji josios socija- 
listinę santvarką, šiandien atiduoda jai 
didelę pagarbą už drąsą, didvyriškumą 
ir pasirįžimą gynime visos laisvosios 
žmonijos laisvės ir saugumo!

Per visą savo naujo gyvenimo laiko
tarpį, Sovietų (Sąjungos liaudis lapkri
čio 7 d. minėdavo demonstracijomis 'ir 
šventėmis. 24-tų metų revoliucijos su
kakties minėjimas bus kitokis. Fronte ir 
fabrikuose, ir kasyklose, ir visose pramo
nėse, ir žemės ūkyje Sovietų Sąjungos 
piliečiai dirbs daugiau, kovos smarkiau, 
dirbs sparčiau, kad sumušti žiaurųjį 
priešą. Visa energija, visos jėgos bus 
jungiamos žmonijos priešui fašizmui su
naikinti.

Ir šiandien kiekvienas protaująs žmo
gus puikiai žino, kad jeigu priešui — fa
šizmui — pavyktų Sovietų Sąjungą par

blokšti, tuomet didžiaūsib pavojaus būtų 
ir visam laisvam pasauliui, įskaitant ir 
mūsų kraštą.

Todėl Sovietų Sąjungos žmonių kova 
prieš Hitlerį yra kova Viso pasaulio žmo
nių, mylinčių laisvę ir demokratiją!

Jeigu prieš 24 ttiėtus, kai kūrėsi So
vietų Sąjunga, Amerikoje buvo skleidžia
ma didžiausi prieš liaudies valią melai 
ir juoda propaganda; jeigu tuomet buvo 
siunčiami net kariai ir ginklai tai siste
mai sukriušinti, tai šiandien, po 24 metų, 
toji pati Amerika siunčia jai orlaivius, 
siunčia tankus, siunčia šautuvus, siun
čia amuniciją kovoti su tikruoju žmoni
jos priešu — plėšikiškuoju nacizmu!

Šiandien visa laisvoji žmonija, kiekvie
nas padorus žmogus, nekantriai laukia 
žinių iš Rytų Fronto ir trokšta, kad tik 
stipriau, kad tik greičiau nacizmas būtų 
nugalėtas, o Sovietų Sąjunga podraug 
su visa demokratiją mylinčia žmonija 
įšeitų pergalėtoja.

Vadinasi, kad ir prie sunkiausių sąly
gų, kad ir prie labai nepalankių aplinky
bių Sov. Sąjun. per 24 metus parodė pa
sauliui, kad jinai yra saugotoja ir gy
nėja civilizacijos ir kultūros nuo juodo
jo fašizmo, nuo baisūno fašistinio žvė
ries.

Mūsų laikraštis, kuris nuo 1917 metų 
lapkričio 7 dienos drąsiai stovėjo su Ru
sijos liaudinei, stovi su ja ir šiandien.

Kuomet Sovietinės Rusijos liaudis 
prieš 24 metus gyveno sunkius laikus, 
tai “Laisvė” rašė, jog tas viskas bus' 
nugalėta ir Sovietai išeis laimėtojais.

Šiandien “Laisvė” sako tą patį: Ne
paisant baisiausių smūgių, kuriuos ga
lingas žmonijos priešas kerta Sovietų 
Sąjungai, nepaisant didelių nuostolių, 
paneštų Sovietų liaudies per 20 savaičių 
baisaus karo, mes esame įsitikinę, kad 
Sovietų Sąjunga išeis laimėtoja, kad 
priešas bus sumuštas, nors karas tęstųsi 
dar keletą metų!

O kad paskubinti jo sumušimo valan
dą, kad sumažinti visos žmonijos baimę 
ir kančias, tai galingasis mūsų kraštas, 
Amerika, turi prie to prisidėti, kad sykį 
ant visados žmonijos pabaisa būtų su
naikintas!

Gerai Pasakyta
“Vilnis” (iš lapkričio 3 d.) rašo:
“V. Sirvydas pasisako “Dirvoj” (Nr. 

44):
“Pasauliniai įvykiai neišvengiamai 

spiria lietuvius išeiti viešumon, stoti 
Anglijos talkininkais, sudaryti savo vy
riausybę ... ir gali būti savo kariuomenę, 
kaip lenkai ir čekai. Pasakojama būk 
Sovietijos armijoje kariauja 50,000 lie
tuvių. Kodėl jie turi kariauti už Sovie- 
tiją, o ne už Lietuvą?”

“Jei Sirvydas pripažysta, kad reikia 
eiti su Anglija, tai reikia eiti ir su So
vietais, nes Anglija Sovietų sąjunginin
kė. Lenkai turi savo armiją ne ant Mar
so, bet Sovietų Sąjungoj. Lenkai eina su 
Sovietais.

“Lietuviai, kurie kariauja Raudono
sios Armijos eilėse, kariauja ir Už Lietu
vą.

“Logika spiria Sirvydą stoti į mūsų 
pozicijas. Churchillo - RooSevelto punk
tai visiems priimtini. Mažosios tautos 
apsispręs, kaip ir didžiosios.

“Tik reikia sunaikinti hitlerizmą. Tai 
vyriausia užduotis.”

Hitleris Šaukia Japoniją
Hitlerio gaujos negali įveikti Sovietų 

Sąjungos. Tiesa, Hitleris užėmė didelį 
plotą Sovietų Sąjungos, bet vis vien tas 
plotas yra tik apie 50-ta dalis visos So
vietų žemės. Jeigu pažvelgsime, kaip 
Hitlerio gaujos žygiavo karo pradžioj ir 
dabar, tai matysime, kad blickrygas jau 
senai pasibaigė, kad dabar fašistams 
prisieina graužti frontą, graužti ir dan
tis atšipti.

Hitleris jau kelis kartus kvietė Japo
nijos imperialistus pulti Sovietus iš To
limųjų Rytų. Bet Japonijos imperialis
tai vis laukia, vis dairosi, nes jie nėra 
tikri, kas karą laimės. Tūloj Japonijos 
spaudoj. pasirodė straipsnių, kad Hitle
ris karą prakiš.

Dabar Hitleris sugalvojo naują sky- 
mą; jis šaukia, kad būk jį f<Amerika už
puolė”; MaL pagal Vokietijos, Italijos 
fašistų ir Japonijos imperialistų sutartį, 
jeigu vieną iš jų kas užpultų, tai kitos 
turi gelbėti. Hitleris skelbdamas blofą 
šaukia Japoniją karkn prieš mūsų Šalį, 
o kartu ir prieš Sovietų Sąjungą ir Ang
liją.

Antifašistų Gelbėjimo
Reikalu

Pan Amerikoniškas Ap- 
vienytas Komitetas Pagal
bai Ispanijos Veteranų ir 
Suvienytas Amerikos Ko
mitetas Ispanijos Pagalbai 
išleido bendrą Memorandu
mą anti-fašistų gelbėjimo 
reikalu. Mes čionai paduo
sime to Memorandumo pa
teiktus faktus.

130,000 Antifašistų 
•Franci joj

Virš 130,000 antifašistų 
pabėgėlių yra Franci jos 
koncentracijos logeriuose. 
Šiandien, kada Petaino val
džia virto Hitlerio ir Mus
solinio talkininke, tie kar
žygiai ir kovotojos susidūrė 
veidas veidan su mirčia. 
Per metų metus jie buvo 
laikomi nepakenčiamose są
lygose, šaltuose barakuose, 
prastai aprengti, netikusiai 
maitinami. Pastaruoju lai
ku Vichy valdžia sulaužė 
sutartį su Meksika pabėgė
lių reikale, po prievarta 
pradėjo organizuoti antifa
šistus į darbo batalionus ir 
tūkstančiais juos siunčia į 
Saharą pravesti naują gelž- 
kelį per dykumas, kuris bus 
•naudojamas fašistų prieš 
demokratiją ir užpuolimui 
ant Pietų Amerikos. Tūks
tančiai antifašistų jau žuvo 
nuo įvairių ligų ir nepaken
čiamų sąlygų.

Liepos mėnesį, 1940 me
tais, Havanoj, Guboj, užsie
nio atstovai atlaikė konfe
renciją vadovaujant Meksi
kos delegacijai ir nutarė 
bendromis pastangomis gel
bėti Ispanijos antifašistus 
pabėgėlius... R u g p j ū čio 
mėnesį, 1940 metais, buvo 
padaryta sutartis tarpe 
Meksikos valdžios ir Vichy 
(Francijos) valdžios pabė
gėlių reikale, kad viskas 
bus daroma jų perkrausty- 
mui į Meksiką. Bendroji 
komisija buvo sudaryta iš 
Meksikos ir Francijos at
stovų. Komisija tūlą laiką 
dirbo pasekmingai ir dalis 
antifašistų pabėgėlių buvo 
išgelbėta. Bet vėliau Petai
no — Vichy valdžia, patai
kaudama Hitlerio ir Musso
linio politikai, sulaužę tą

sutartį ir suardė komisijos 
darbą. Dabar tos komisijos 
nėra.

Kad ateiti antifašistams 
į pagalbą, tai Amerikos 21 
respublikų atstovai siekia 
suorganizuoti visų Ameri
kos respublikų bendrą ko
mitetą — PAN AMERIC
AN CORPS OF DIPLOM
ATIC PROTECTION, kuris 
siektų išgelbėti 130,000 an
tifašistų kovotojų iš Vichy, 
o kartu Hitlerio ir Mussoli
nio nagų.

Koki Turėtų Būti Jo 
Tikslai ?

Pan American Corps of 
Diplomatic Protection ko
mitetas turėtų būti suda
rytas priešakyje su Jung
tinių Valstijų valdžios at
stovais. Jo tikslai turėtų 
būti:

(1) Sulaikyti antifašistų 
verstiną deportavimą prie 
Saharos gelžkelio darbų.

. (2) Sulaikyti verstiną 
grąžinimą antifašistų į jų 
šalis, kur juos laukia mirtis 
nuo fašistų.

(3) Pagerinti sąlygas 
Francijos koncentracijos lo
geriuose ir atsteigti komi
siją, kuri rūpintųsi antifa
šistų pagalba ir jų perveži
mu į Ameriką.

(4) Suteikti galimybę an
tifašistams persikraustyti į 
Amerikos respublikas gy
venti, kur juos sutiks pri
imti.

Prie to tas Diplomatinis 
'Korpusas galėtų tuojau su
teikti pagalbą maistu, dra
bužiais, medikamentais an
tifašistams esantiems kon
centracijos logeriuose.
Antifašistai ir Jungtinės 

Valstijos
Apvienytas Amerikos Ko

mitetas Pagalbai Ispanijos 
kovotojų su atstovais nuo 
dešimts kitų darbininkų or
ganizacijų tarėsi su Mr. 
Paul Č. Daniels, direkto
rium Amerikos respublikų 
gelbėjimui antifašistų ir 
autorizavo sekamą pareiš
kimą.

“Pasiūlymas sudaryt Pan 
American Corps of. Diplo-

matic Protection randa kuo 
plačiausių simpatijų Jung
tinių Valstijų departmente. 
Tokis komitetas pasitarnau
tų praktiškam ir žmoniš
kam tikslui. Jungt. Valsti
jų departmentas žada nuo
širdžiai kooperuoti visais 
galimais būdais.”

Komitetas gelbėjimui an
tifašistų ragina visas orga
nizacijas ir piliečius, ku
riems tik brangi žmogaus 
laisvė, siųsti rezoliucijas į 
Jungtinių Valstijų depart- 
mentą prašant kuo grei
čiausiai imtis darbo suorga- 
nizuot Pan American Corps 
of Diplomatic Protection 
komitetą. Kopijas tų rezo
liucijų siųskite ir į: United 
American Spanish Aid Co
mmittee, 425 Fourth Ave., 
New York, N. Y.

Panaši kampanija jau ve
dama Pietų ir Centralinėj
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Amerikoj, kuriai vadovauja 
Pan American Coordinat
ing Committee of Spanish 
Aid Organizations, vado
vystėj generolo Lazaro Car
denas, buvusio Meksikos 
prezidento.

Bet kol tas darbas dar 
yra tik organizavimas mi
nimo Diplomatinio Korpu
so, kuris turės galimybę iš
rišti visų antifašistų kovo
tojų reikalą, tai tuo pat 
kartu seni komitetai veda 
gelbėjimo darbą atskirų 
kovotojų, kuriems gręsia 
greitas grąžinimas į Hitle
rio ir Mussolinio nagus, o 
ten reikštų mirtį. Todėl au
kos turi eiti, kaip ėjo anti
fašistų pagalbai. Literatū
ros Draugijos Apšvietos 
Fondas nuolatos patarnaus 
jų perdavimui skiriamam 
tikslui.

1). M. šolomskas.

Anglijos darbiečių lyderis ir vice-premjeras majoras 
C. R. Attlee, nesenai atvykęs i Niujorką dalyvauti 
Tarptautinėje Darbo Konferencijoje. Jis kalbasi su 
spaudos atstovais.

Laisvoji Sakykla

Draugai, Atlikime Savo

“Laisvės” 21 d. spalių lai
doj, draugas J. Baltrušaitis 
rašo, kad pusė Amerikos 
jaunuolių netinka į kariuo
menę iš priežasties nesvei
kumo. Vienų širdis nesvei
ka, kitų plaučiai nesveiki, o 
kiti su kitokiomis ligomis. 
Sako, kad iš 2 milionų ka
reivių tik pusė vienas 
milionas — buvo tinkami į

bedarbės metus. Pašalpos 
gaudavo bedarbis $1.30 į sa
vaitę vienai ypatai.

Tai pamąstykite, gerbia
mieji skaitytojai, kaip tėvai 
gali išmaitinti vieną kūdi
kį už $1.30 į savaitę ir ko
kį maistą gali jam duoti? 
Ar kūdikiui gali duot stik
lą pieno prie kožno valgio, 
kaip privalo kūdikis gauti?

Pareigas!
Kiek aš ir jūs pažįstam 

laisviecius, tai jie, lyg tos 
darbščios bitelės, dirba ir 
dirba dėl darbo žmonių 
naudos.

Taigi, padėkim ir mes. 
čia, gerbiamieji, ne tuščios 
frazės. Čia sykiu rasite 
“čekį” ant visos dešimtinės. 
Padalinu šiaip:
“L.” prenumerata už

1942 metus ....... $6.00 
Med. pagalbai Sovie

tų Sąjungai ...... $1.25 
ALDLD už 1942 m. . $1.50 
LMS už 1942 m. .... $1.00 
Vieną jubilėjinį nu

merį “Moterų B.” . .25
Viso ............. $10.00

Draugai, čia nieko tokio, 
visi, kurie skaitom “Lais
vę,” užsimokam. už prenu
meratą, kurie prigulim prie 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos* ir prie Lietuvių Meno 
Sąjungos, visi užsimokam. 
Kitaip nebūtume nariais ir 
neturėtumėm privilegijų ir 
negautume tos dvasinės 
naudos.

Bet mes esam naujos ga-
dynės žmonės. Padarykime 
naują pradžią, užsimokėki
me iš kalno! Aš atjaučiu
darbininko padėtį, bet tie,

kurie galime tą padaryti, 
tai neatidėliokim dėl kito 
karto. Tuomi mes paleng- 
vinsim savo draugams tą 
sunkų darbą dirbti.

Ar jūs kada apmislijate 
tuos du dalykus? Pirmas, 
apie mūsų sekretorių parei
gas (draugų Šolomsko ir 
Bovino), kiek darbo, kiek 
rūpesčio apie šimtus kuopų, 
grupių ir pavienių narių 
jie turi? Mum patiem daug 
lengviau apsimokėti iš kal
no ir tuomi paliuosuoti juos 
nuo to rūpesčio. Antras, iš 
kalno sumokėti mokesčiai 
duotų progą mūsų centro 
komitetams vykinti jų pla
nus, kurie yra numatomi. 
Tas mums visiems išeitų 
ant didesnės naudos.

Žodis apie Lietuvių Meno 
Sąjungą; Daugelis “Lais
vės” skaitytojų mano, kad 
prigulėt prie LMS turi būti 
m e n i n i n k as. Tas daro 
skriaudą LMS; Atsipalai- 
duokim nuo tokių minčių. 
Prigulėt prie LMS nereika
lingos jokios kvalifikaci
jos. Yra visai mažas įstoji-

kariuomenę.
Prezidentas Rooseveltas 

kaltina tautą, kad leidžia 
gyvuoti tokioms sąlygoms. 
Bet ponas Rooseveltas per 
pereitus 10 metų to visko 
nematė, kad tie jaunuoliai, 
nebus tinkami į kariuome
nę. Nematė, kaip tie jau
nuoliai stovėjo prie dirbtu
vių durų laukdami po ke
lias valandas, kad gautų šio
kį tokį darbą, bet gaudavo 
atsakymą, kad darbų nėra 
ir jaunuoliai eidavo namo 
galvas nuleidę, pusiau ne
valgę.

Niekas jų nepaklausė, ar 
turi namie ką pavalgyti ar 
ne? Ar jų tėvai gauna pa
šalpą, ar turi ką pavalgyti 
jų šeimynos?

Niekas tada apie juos ne
sirūpino. Jie nebuvo niekam 
reikalingi tada, kada jie 
jieškojo darbo dirbtuvė nuo 
dirbtuvės.

Tuom laiku pinigų nebu
vo dėl bedarbių ir jų šei
mynų. Kaip reikėdavo gaut 
centas kitas, tai žmogus tu
rėdavai vaikščiot 2 ar 3 die
nas, pakol gaudavai šiokią 
tokią pašalpą. Aš manau, 
kad tą ponas Rooseveltas

Ar galima šviežios mėsos 
nusipirkti, kad kūdikis būtų 
stiprus ir kad jo kraujas 
būtų tvirtas kovoti su viso
kiom bakterijom? Ar gali 
tie ponai tikėtis, kad jau
nuoliai būtų pilnoj sveika
toj su tokiu maistu?

Arba, kitas dalykas. Žmo
gus dirba prie WPA darbų, 
gauna $55 per mėnesį, ne
žiūrint, kiek jis šeimynos 
turi, 2, 3, 4 ar 6, turi užtekt 
išmaitint visą šeimyną.

Tai reiškia, kokią sėklą 
sėjo, tokius ir vaisius gavo. 
Patarlė sako: Tokią stubą 
pabūdavo j o, kiek medžiagos 
turėjo. Taip ir su mūsų 
jaunuoliais, kuriu šiandien 
pusė netinkami kariuome
nei. S. G.

mas. O labai didelė nauda 
dėl susipratusio žmogaus, 
kokiu jūs esat.

gana gerai žino. Berlin, lapkr. 5. — Vokie-
Paimkim pavyzdį iš mūsų čių orlaiviai bombardavo 

valstijos —Washington, kur pramonės miestą Gorkį, 230
Krūmas, aš gyvenau per visus tuos mylių į rytus nuo Maskvos.
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NNEBLIZG/S, 
ŠVIESESNIS 
STIKLAS

Kur Saulė ir 
Žvaigždės 
Gauna Kūro

B

Atrasta naujas būdas pa
daryti stiklą nežvilgančiu, 
užtat geriau permatomu. 
Tas stiklo pagerinimas bus 
naudingas akiniams, padi
dinamiems stiklams, žiūro
nams, automobiliams, kari
niams stebėjimo instrumen
tams, teleskopams, fotogra
favimo kameroms, radijo 
prietaisams, krautuvių lan
gams ir įvairiems kitiems 
tikslams.

Šį išradimą padarė dr. F. 
H. Nicoll, mokslininkas 
Amerikos Radio Korpora
cijos laboratorijų Camdene, 
N. J. O išradimas štai ka
me: Įdeda stiklą į aklinai

kitosj • Iš kur saulė ir 
žvaigždės gauna kūro savo 
karščiui palaikyt ir šviesą

i skleist?
Astronomai sako, kad 

žvaigždės kūrena pačios sa
vo medžiagą ir taip gamina 
šilumą ir šviesą. O saulė 
yra viena iš 40 iki 100 bilio- 

inų žvaigždžių, iš kurių su
sidaro Paukščių Kelias (an- 

; glįškai vadinamas Milky 
Way—“Pienuotas Kelias”). 
Žemė, kaip ir kitos plane
tos, iš antros pusės, yra sa
vaime šalti kūnai ir šildo
mi ir apšviečiami spindu
liais kurios nors žvaigždės.

Anglų astronomai R. A. Pietų
Įo pri- Australijojuždaromą dozę prileidžia } Į L ttl:ton ir F> H j 

ją hydroiluoriskos rūgšties tim
garų.. Tie garai su tirpdo kai 1jr dau‘ ma kitu|
paviršutinę stiklo pievelę, žvaigžJžiU| išduo|a šviesai ir jos vietoje susidaro nau-.ir šilumą> patį degindama! 
1 — . • J 1 savo vandenilį (hydrogenol
kos rūgšties ir stiklo me-|d .as) 0 vandenin' sd 
dziagos. Naujoji pievele jau; daįlag vįrsta aton*lais.da. 
neturi blizgėjimo ir labai | |el Umis kito eiement0) Va- 
pagerma ji stiklo permaty-1di' he]ium Vand(;nilis 
ma.

Naujoji paviršutinė stik
lo plėvelė yra plonesnė ne
gu muilo burbulo sienelė. 
Jinai tokia plona, kaip kad 
jeigu padalintum colį į ke
lis tūkstančius dalelių.

Šitaip pagerint stiklą ga
lima ir įmerkiant jį į gana 
praskiestą hydrofluorišką 
rūgštį.

16-to amžiaus pabaigoj 
europiečiai atėjūnai pradė
jo kolonizuoti Šiaurės Ame
riką. Tikrieji gyventojai to 
krašto buvo indėnai —žmo
nes kilnūs, teisingi ir ga
būs. Senovės indėnų pada
vimai pasakoja apie indėnų 
meilę gamtai, apie jų tur
tingą ir lakią poetinę vaiz
duotę. Ir štai tuos gabius ir 
dorus žmones, “kaltus” gal 
būt tiktai tuo, kad jie sto
vėjo skersai kelio atėjū
nams, “kultūringi” europie
čiai ėmė varyti iš jų nuo 
seno užgyventų žemių, ne
gailestingai juos naikinda
mi.

Panašūs vaizdai buvo ne 
vien tik šiaurės Amerikoj. 
Taip Centrinėj Amerikoj,

Amerikoj, Afrikoj, 
visur, kur

Galva ant Stulpo
Keisti papročiai buvo ne

HAS ŽIURKĖS IR
---- —^KŪNAI

ti ir pas kitus gyvius. 1 a-1
čiau to pilnumoj negalima 4UKŠTYJ
pasakyti apie vieną gyvį —, '

Primityviškam gyvenimo' . žiuikės orlaiviu iške- 
būdui žmogus, pagal savo 1 ,iam°s 8,000 pėdų aukštyn, 
kūno subudavojima, yra ne- -!os dvesia del to, jog oi as 
prisitaikęs. Taip jau joJom?.ten perskystas, per
piltai yra pertrumpi, kad mazai Ja™ .deguomes-oxy- 
jis lengvai galėtų kabinėtis geno. Bet jeigu žiurkėm 
už šakų. Ilgos žmogaus ko- [™na Į“ froidines ar- 
jos, laipiojant medžiais, tik ^a ,^a^ ines? iau os> tada 
trukdo, o kojų pirštai yra J?s negaišta ir tokiame 
tiek trumpi, kad jais visiš- skystame ore Nes. be_ ty
kai neįmanoma kabintis už J.0?.*in1^ \au ^ai ;unas 
v k c lėčiau naudoja deguony ir

Taip pat žmogaus kūnas ; Ii apsieiti su mažesniu jo 
mažai pritaikytas dykumų klek!U. .
gyvenimui. Dykumų gyviai! J ju akunams neisi- 
turi gerai ir greitai bėgioti, minęsl iau ų. 
kad greit galėtų pasiekti 
vandens šaltinius, kurių 
kūmose yra, palyginti, la
bai mažai ir tarp kurių ats-• 
tuma s dažnai būna labai di
delis. Tikri dykumų gyven
tojai—antilopės lengvai nu
gali ir didesnius tolius; savo 
gerų kojų dėka jos gali bėg
ti beveik tokiu greičiu, kaip 
greitasis traukinys. Lygi
nant su antilope arba ark
liu, žmogų, žinoma, tenka 
laikyti tik menku bėgiku.

KUOM ŽMOGUS PAVA
DAVO SAVO SILPNU

MUS
Pats negalėdamas greitai 

bėgioti, žmogus už tai mo
kėjo sau prisijaukinti to
kius gyvulius, kurie jį leng
vai neša per didžiausias dy
kumas. Pats blogai laipio-; 
damas medžiais, žmogus su
galvojo kopėčias. Neturėda
mas aštrių, ilgų dantų, žmo
gus maitinasi mėsa, ją vir
damas arba kepdamas.

Žmogus prisitaiko prie 
gamtos sąlygų tik dėka į- 
tempto ir sunkaus darbo. 
Tas gabumas prie darbo ir 
skiria žmogų nuo gyvulių.

Pirmas žingsnis nuo bež
džionės prie žmogaus buvo 
padarytas tada, kai mūsų 
nežinomas protėvis paėmė į 
rankas akmenį tam, kad už
muštų laukinį gvvulį arba 
numuštų nuo medžio vaisių. 
Tai. buvo pirmas darbo ju
desys. Ilgainiui darbas ir 
darbo priemonės darėsi vis 
labiau sudėtingesnis. Mūsų 
protėviai vis labiau prisitai
kydavo prie gyvenimo sąly
gų ir jų organizmas keitė
si, tobulėjo, nes visuomet 
išlikdavo gyviai tik tie, ku
rių kūnas geriau buvo pri
taikytas darbui.

Prieš keletą metų Chini- 
joj, netoli Peipingo, ‘buvo 
rastos 1 i ekanos keleto 
griaučių (skeletų). Esybės, 
kurioms priklausė griau
čiai, buvo kažkas tarp žmo
gaus ir beždžionės. Tos esy
bės. kurias antropologai pa
vadino “sinantropais,” gy
veno maždaug prieš 250 — 
300 tūkstančių metų. Sinan- 
tropų kakta buvo žema ir 
bendrai visa j u kūno sudė
tis buvo labai panaši į šių 
dienų beždžiones.

Ir vis dėlto ši pusbezdžio- 
nė — pusžmogis jau mokė
jo naudotis ugnimi ir darbo 
priemonėmis, anie ka bylo
ja daugybė įvairių akmeni
nių darbo įrankiu, kurie bu
vo rasti tose pačiose vieto
se. kur ir minėti griaučiai. 
Tokiu būdu gyvenime ir pa
sitvirtina Eneelso • “žmo
nių darbo evoliucijos (išsi
vystymo) teorija” apie tai, 
kad kelias nuo beždžionės numeryje.)

panašios pažiūros buvo su
dirbtos į “teoriją” vieno 
francūzų aristokrato grafo 
Gobino. O mūsų laikais to
kios “teorijos” yra platina
mos fašizmo. Tai daroma 
tuo tikslu, kad galima būtų 
pateisinti užpuolimą ma
žų ir silpnų tautų.

Taip šiandien Vokietijos 
) kad 

yra aukštesnės ir žemesnės 
rasės, kad yra tautų turin
čių geras savybes ir yra to
kių, kurios turi vien blogus 
ypatumus. Žinoma, aukš
čiausiai visų tai, girdi, sto
vį vokiečiai — “geriausi” 
atstovai aukštesnės “arijų” 
rasės. Tuo tarpu ispanai, 
abisinai, chinai, negrai, žy
dai, slavai — visos tos tau
tos, į kurias turima kokių 
nors .pretenzijų, paskelbtos 
žemesnės rasės tautomis.! 
Kad lengviau būtų apgauti! 

j žmones, yra dangstomas!; 
mokslo vardu. Kai kurie ta
riamieji mokslininkai mė
gina “moksliškai” pagrįsti 
“teoriją” apie rasių nelygy-

tik pasirodydavo Europos 
pirkliai ir kolonizatoriai, 
tuojau prasidėdavo naikini
mas vietinių gyventojų. 
Dažnai ištisos tautos buvo 
visiškai nušluojamos nuo 
žemės paviršiaus. Tai^, pa
vyzdžiui, anglai išnaikino 
iki paskutinio žmogaus vi
sus tasmanus.

Ir visuomet, kad patei-j mokyklose mokoma, 
sintų savo žvėriškumą bei 
žudymus indėnų, negrų, in- 
dusų, australiečių, baltieji 
užkariautojai sakė vieną ir 
tą patį: jie tvirtino, kad 
europiečiai esą atstovai 
aukštesnės rasės, o tenykš
čiai gyventojai — mažiau 
vertingi žmonės ir dėl to 
jiems, esą, nieko kito nebe
lieka, kaip būti baltųjų ver
gais.

Pereito- amžiaus viduryje

A m e r i kos didžiausia 
nuosavybė, nupirkta nuo 
Rusijos 1867 m. turi daugy
bę neišvystytų natūralių re
sursų.

Amerikos Valdžios , pasl

- - - Vis tiek, remiantis tuo 
i "dv- Pa tyrimu, Columbijos Uni

versiteto profesorius A. L. 
Barach pataria lakūnams 
skrendantiems iki 25,000 
pėdų aukštyn mažiau val
gyt tokių baltimių (protei
nų) maisto, kaip kiaušiniai, 
mėsa ir žuvis. Nes šie val
giai padirgina tyroidines 
ir posmagenines-pituitari- 
nes liaukas, pasmarkina jų 
veikimą, o kai jos smarkiau 
veikia, tuomet kūnui reikia 
daugiau sunaudoti deguo
nies, kurio būna permažai 
tokiuose aukščiuose.

Prof. Barach tikisi, jog 
su laiku bus atrasti kiti ne
kenksmingi būdai sumažint 
deguonies suvartojimą kū
ne, lekiant į didesnius aukš
čius. Jis pranašauja, jog 
ateityj bus paprastas daly
kas skraidyti 35 iki 50,000' 
pėdu aukščiuose.

N. M.

yra išleista 10 kartų dau
giau negu Sek. Sewardas 
užmokėjo už visą teritori
ją. Šiuo metu, kada Japoni
ja yra agresyviai nusitei
kusi, intensyvi kooperacija 
tarp Jung. Valstijų ir So
vietų Sąjung., ir Didž. Bri
tanijos ir Kanados pasidaro 
reikšminga. T r a nsportaci- 
jos atžvilgiu, Alaska yra 
labai atsilikusi, nėra gerų 
kelių. Yra p°darvtas suma
nymas grandioziškos skalės, 
kuris sujungtų Alaska su 
Buenos Aires nuo Fair
banks, Alaskos, per Kana
dą, Jung. Valstijas, Meksi
ka ir Centnrfę ir Pietine 
Amerikas. Šis sumanymas 
gali įvykti faktu greitoj 

11.000 myliu 
“Pan-Ameri- 

jau
Į) a uguma to

yra tikrasis saulės kuras.
Bet tiedu anglu moksli- 

ninkai apskaičiavo, jog dau- žj . Soviet s
gehs žvaigždžių, tarp jų ir 7^. aįsilaikyti t*. 

talitarines armijas Nacių 
V.Ll1’ L | Vokietijos ir jos sajungi- j_ie _ei?ia’._ua Įninkus vėl meta dėmesin 

; Alaska, Jung. Valstijų di
džiausią teritorinę nuosa
vybę. ’ '

Alaskos 586,400 kvadra
tinės mylios sniego, ledo, 
miškuotų slėnių ir daugybė 
numatytų mineralių resur
sų, buvo Rusijos nuosavybe. 
1867 metais per Valstybės 
Sekretorių, William H. ‘Se
ward, Alaska buvo nupirk
ta iš caro valdžios už $7,- 
200,000. Skeptiška publika 
tuoj pavadino šį plotą ne
išdirbtos žemės “Seward’s 
Folly” t. y. Sewardo kvai
lybė, ir net publikos pasi
priešinimas buvo pareikš
tas dėl išmetimo pinigų to
kiems pirkimams. Nuo to 
laiko, vien auksu iš Alaskos 
išimta šimtą kartų daugiau 
negu už ją buvo mokėta. 
Jos žuvies industrijoj, mi
neralų resursuose ir miš
kuose gludi neapskaičiuotas 
turtas.

Išskyrus aukso kasyklas, 
Alaskos išdirbimas ir kolo
nizacija labai pamažai vys
tosi. Nors keli tūkstančiai 
rusų tenai gyveno, kada 
Jung. Valstijos perėmė 
Alaską, jie su savo ainiais 
jau seniai išnyko, ir šian
diena tenai gyvena apie 60,- 
000 gyventojų, kurių dau
giau kgip nusė vra indiio- 
nai ir eskimosai. Neseniai 
valdžia vėl bandė koloniza
cija norėdama palengvinti 
bedarbių klausimą Jung. 
Valstijose.

Pastaraisiais metais tam 
tikri ašmenvs . iš Kana
dos ir Jungtinių Valstijų 
davė pasiūlijima Alaską 
fortifikuoti. 1867 metais 
Rnsiia nardavė Alaską to
dėl, kad tais laikais ją tin
kamai fortifikuoti buvo įs
imanoma. Bet moderniški 
išradimai visą tai pakeitė. 
Unalaskoj, Kodiakoi ir Sit- 
koj, Jung. Valstijų laivynas 
iau dabar padidina oro, 
submarinų ir antrųjų (se
condary) laivyno bazes 
(bases) ir tam įvykdinti jau

saulė, turi gaut dar vande
nilio iš kur kitur, apart sa-| 
vo turimojo;
vien tik su savu vandeniliu 
saulė negalėtų duot tiek 
karščio ir šviesos.

Gali būt, jog to pašalinio 
vandenilio saulė gauna iš 
milžiniškų jo debesų-migly- 
nų, pasklidusių tarp žvaigž
džių, nors ir gana skystai.

Pagal Lyttletono ir Hoy- 
le’o skaičiavimus, saulė su-

vien tik senovėj, tamsybės ■ Eigraibo sau po 110 bilionu 
arba barbarizmo gadynėse, tonu vandenilio kas sekun- 
bet ir naujoje apšvietos ga- da iš tų tarpžvaigždinių |.
dynėje.

Tai buvo pabaigoj 17-to 
šimtmečio. Anglijos koloni
joj, kuii dabar vadinasi 
Rhode Island valstija, įvy
ko karas su senaisiais ame
rikonais — indijonais. Ka
rai su indijonais beveik vi
sur prasidėdavo iš ateivių 
k a 1 č ios. Anglai 
skriaudą padarydavo 
jonams, iš ko kildavo 
tynęs.

Anglai nužudė tris 
jonus Plymouth’e Mass 
kaltindami už žmogžudys
tę. Indijonai vampanogai 
už tai įvvkdė anglų skerdy- 
nę birželio mėn. 1675 m. Tai 
buvo dalis ilgo karo, kurį 
anglai pavadino King Phi
lip’s War. — Karaliaus Pi
lypo Karu. Karalium Pily
pu jie vadino vampanogų 
ir naragansetų genčių va
dą Metakometą.

Vasarą 1676 m. indiionu 
išdavikas nuvedė anglus į 
Pilypo paslaptinę. Jo galvą 
anglai iškėlė ant stulpo ir 
laikė taip per ketvirtdalį 
šimtmečio Plymouth’e.

Tai būta jų apšvietos — 
kultūros, kad taip ilgai gė
rėjosi “Karaliaus Pilvpo” 
galva uždėta ant stulpo!

kokią 
indi- 
muš-

indi-
•>

Šuo Skambino Varpais
Amerika atradus, ispanai 

pradėjo čia keliauti jieško- 
dami aukso. Su senaisiais 
gvventoiais iie blogai apsi- 
ėio. Dėl to karai kildavo. 
Kartą Meksikoj indijonai

ze- 
bū- 
Jis 
pa

tu ks-

vandenilio miglynų, ūors 
jie yra labai reti — surinkt 
vieną dvidešimt aštuntą da
lį vienos uncijos vandenilio 
iš tų dausų, tam reikėtų

tiek pat 'aukščio ir pločio.
žvaigždės kai kuriose da

lyse Paukščių Kelio prieina 
prie daugiau vandenilio ne
gu kitos žvaigždės kai ku
riose skirtingose vietose er
dvės. Tai tos žvaigždės ir 
yra šviesiausios, kaip tvirti
na minimi anglų mokslinin
kai.

Beje, jie patys dar toliau 
tikrina tą savo išvadą ir 
prašo kitus astronomus pa
tikrinti, kad galima būtų 
saugiai priimti kaipo moks
linę tiesą arba atmest kaipo 
apsirikimą. N. M.
apsupo ispanų pulką. Ka
reiviai išalkę pradėjo riau
šes kelti. Kunigas ramino. 
Skambino, šaukė į bažny
čią.

Jis aiškino, sako, vienas 
indi jonas yra priėmęs mū
sų tikėjimą. Jis pasakys ki
tiems. kad kuomet varpas 
skamba, tai mes meldžia
mės visi vienoj vietoj ir 
dėl to negalima mus užpul
ti.

Vakare pradėjo lyti. Ku
nigas pririšo šuni prie var
po virvės ir padėjo kaulą, 
kad šuo jo nepasiektų. Šuo 
siekdamas kaulą vis skam
bino ir skambino. O ispa
nai tamsoje povaliai aplei
do tą vietą, pabėgo nuo in
di jonų.

J. B.

i

dabar

buvo

ateitvje. Apie 
proponuotas 
can Highway” 
salima vartoti, 
kelio bus per Alaska, ir pa-
o\al “defense needs cons
truction” greitai statoipas. 
Šiuomi metu jau yra susi
siekimas nuo Seattle ligi 
Hazelton, Kanadoje.

Alaskos kasyklų statisti
ka parodo, kad 1940 m. 
auksu buvo išimta daug 
daugiau negu kada nors, 
išskiriant p i r m i a u sius 
“boom” metus. Irgi, tokie 
svarbūs daiktai kaip plati
na, skarda. antimonija, 
merkuras, sidabras ir ang
lis, elementai naudojami apr 
si gynimo reikalams, 
išimti tais metais.

Iš militarinio taško žiū
rint, Alaska yra svarbioj 
vietoj Pacifiko apsigynime. 
Aleutian Salos randasi tik
tai kelios mylios nuo Sovie-. 
tų teritorijos. Kelios iš šių 
salų yra apie 700 myliu nuo 
Japonijos šiaurinės laivvno 
bazės ties Horomushiro. 
Irgi, vėl iš militarinio taš
ko žiūrint, Alaska yra ar
čiau Europos kontinento 
(per Šiaurės Ašigalį) negu 
bi kita dalis Jung. Valstijų.
• Kadangi oro kontrolė 
vvstosi greitu temnu, skri
dimai į Europą šiuom ke
liu yra numatomi, aviacijos 
ekspertai pareiškia.

Taigi, rezultatas 
naujo susipratimo
Jung. Valsti jų. Didžios B ri
tini ios ir Rusi ios gali būti 
didžiausias išvys tymas 
Alaskos istorijoje.

šio 
tarp

.7

Šiuo straipsneliu norima 
paaiškinti, kaip žiūri tikra
sis mokslas į rasių klausi
mą. Mes paaiškinsim, ko
dėl yra moksliškai nepa
grįstos ir klaidingos rasi
nės “teorijos”, skelbiamos 
įvairiuose f a š i s tiniuose 
kraštuose.

DARBAS SUKŪRĖ 
ŽMČGŲ

Žmogus atsirado ant 
mės kaip išdavas gyvu 
tybių ilgo vystymosi, 
sudaro dali gyvūnijos 

' šaulio. Galima duoti
tančius įrodymų, kad žmo
gus turi daug panašumo su 
gyvuliais ir ypatingai su ar
timiausiais “giminaičiais” 
— beždžionėmis. Tačiau, iš 
antros pusės, yra ir griež
tų skirtumų tarp, žmogaus 
bei gyvulių. Visi esantieji 
ant žemės gyviai yra gerai 
prisitaikė prie tos aplinkos, 
kurioje jie gyvena. Jei to 
nebūtų, juos seniai būtų iš
naikinę priešai, arba jie pa
tys mirtų nuo bado.

TIGRAS IR ORANGU
TANGAS

Tigro kailis yra arba gel
tonai arba juodai dryžuo
tas. Tai padeda jam slaps
tytis tarp geltonų bambu
kų, kurie atmuša tamsius 
šešėlius, ir iš ten jis nepas
tebimai tyko sau aukos.

Labai panaši savo kūno 
sudėjimu į žmogų beždžio
nė — orangutangas, kuri 
gyvena tropiškuose Borneo 
ir Sumatros miškuose, pui
kiai laipioja medžiais. Ji 
turi ilgas rankas su labai 
ilgais pirštais, kuriais nau
dojasi kaip kabliais, perlip
ti iš vieno medžio į kitą. Il
gos rankos leidžia jai taip 
pat skinti vaisius nuo tokių 
plonų šakų, kurios neišlai
kytų to gyvulio svorio. 
Orangutangas yra apžėlęs 
plaukais, kurie auga taip, 
kad jais lengvai nubėga 
vanduo tropiškų liūčių me
tu. Laike lietaus^ ta beždžio
nė uždengia sau galva ran
komis ir kadangi plaukai 
ant jos rankų auga žemvn, 
tai vanduo nuteka nuo jos 
lyg lietaus vamzdžiu.

Toki nuostabų prisitaiky
mą prie esamų gyvenimo 
sąlygų mes galime pastebė-

Mikrofilmuotos Knygo
Ateityje knygynai bus vi

sai maži — užims mažai 
vietos. Knygas ir laikraš
čius dabar fotografiškai 
nutraukia — puslapis po 
puslapio į mažvtes filmas. 
Kai reikia skaityt, tai fil
mą įdeda į tam tikrą dėže, 
kur puslapis stiklu padidi
namas tiek, kiek reikia, 
kad galėtum gerai skaityti.

New Yorko viešajame 
knygyne yra mikrofilmuo
tas dienraštis “New York 
Herald Tribune” nuo ba
landžio 10 d. 1941, o “New 
York Times” nuo 1914 me
tų.

Šios filmos užima tik vie
ną ir aštuntdalį kubiškos 
pėdos.

Aparatas knygoms foto
grafuoti vadinamas rekor- 
daku. Tų rekordakų mono
poliją turi Rochester, N. Y., 
kompanija vardu Recordak 
Corporation. Ji tiktai vie
na ir dirba dienraščiu fil
mas tiems leidėjams, kurie 
savo leidinius tenai nusiun
čia.

Knygų nereikės ateityje 
daug snausdinti: jas tiesiok 
leis filmomis. Dienraščius 
taip leisti nebūtų paranku, 
nes skaitytojas turėtų ne
šiotis prožektorių, kad ga
lėtu kur gatvėje, arba gat- 
vekaryje skaityti dienrašti.

iki žmogaus ėio per darbą, 
kurį pradėjo dirbti dar se- ' 
nais, neatmenamais laikais 
ta būtybė, kurią mes šian
dien vadiname pusžmogiu.

M. J.
(Pabaiga kitame Įvairumų



Ketvirtas puslapis LAISVE Penktadienis, Lapkr. 7, 1941

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.

As tdfe serially for “Laisve” by Paul Holt

-CHAPTER II
The “briefing,” the instruction for the raid, is timed for 2 :30 

in the afternoon and take-off time is not until 7:30. Five hours 
to wait. Five hours for six men to be normal in. Five hours in 
which to conceal the mounting excitement. Do your remember 
tho day of that race at school, how you ate as though the food 
were flannel and talked in the back of your throat? This is it— 
ten times larger.

The crew of F for Freddie, thatS------------------------------------------ ------------
great bomber waiting on the tar
mac, meets in the briefing room, 
where the air crews sit quiet on 
their forms and listen to what the 
intelligence man, the weather man, 
the bombing man, the wing com
mander have to tell them.

The Class Is With Him
The wing commander is a hand

some young man, square jaw, curly 
hair, a mouth that tries to con
ceal its owner’s sense of humor. He 
leans his chin on a map pointer as 
he talks in a drawl, like a school
master who knows his class is with 
him.

"The crew of F for Freddie... ? 
Oh, Dickson—you’re captain, aren’t 
you ?...”

Dickson is plump and blase. He 
smokes a pipe, and his expression 
never changes. He looks 35, al
though he hasn't yet blown 28 can
dles on the cake.

Squadron Leader Wilson, the se
nior intelligence officer, now has 
the lights out and describes the 
target in detail as it is flashed on 
a screen: "There are considerable 
indications of oil storage in the 
wood here and there, but j,he main 
feature is the large accumulation 
of oil wagons on the siding and bar
ges on the river. The river, as you 
will see from your target maps, 
runs away to the north after it 
gets off the photograph. The canal 
runs cast to west. I suggest you 
make your bombing run parallel to 
the canal from east to west. It 
should bring you right »up to the 
target...”

A Pilot Officer: "Would it be 
O.K. to go in low, sir?”

Wing Commander: "This is a ve
ry difficult target to spot. Phillips 

I and Anderson, you will get off a 
quarter of an hour ahead (vith in-

“. .. You’ll take Lee as radio ope
rator instead of Catford. Bad luck, 
Catford ..

Lee is a dark young man with 
soft’ eyes and a sensitive manner.

"... So the crew will be Dickson, 
Willett, MacPherson, Lee, Jones and 
Harrison.”

(Willett is second pilot, chubby, 
dark, inclined to be a wag. Mac
Pherson has a curly tuft and a 
strong nose. He has the magnificent 
Scottish ability to take all remarks 
seriously and treat them on their 
merits. .His sense of humor is a 
thing apart. Harrison looks a good 
fellow.) ,

Go and Get ’Em!

The wing commander gives his 
instructions to the crews: “You can 
see from your target maps that 
your objects looks like an unim
portant local siding. In fact, as 
you will be shown from photo
graphs, it is the site of large oil 
dumps. These are very well camou
flaged and will be difficult to lo
cate ... Your job tonight, lads, is 
to find it and destroy it.”

THE MEN OF 
“F. FOR FREDDIE”

These are the six men who flew 
a British bomber to Germany and 
flew it home again. It happens eve
ry day and night. Every day and 
night, from now on, more men will 
fly more bombers and drop heavier 
bombs. That will go on until the 
war Is won.

SQUADRON LEADER DICKSON 
is Captain of the bomber. He has 
the D.S.O. and the D.F.C. Before 
he led this squadron he was In 
charge of the Czech squadron.

FLYING OFFICER WILLETT, 
the second pilot, had made 40 trips 
over Germany before he was groun
ded as an instructor.

FLIGHT SERGEANT MacPHER- 
SON dropped the first of the new 
demolition bombs on Emden. The 
very first.

FLIGHT SERGEANT LEE is a 
D.F.M. Before the war he was a 
footman at 10 Downing St.

GUNNER HARRISON is a New 
Zealander, who are among the most 
Intrepid airmen in the R.A.F.

GUNNER JONES comes from 
Derby, youngest of the crew. He 
Just turned twenty.

' cendiaries. Your job is to find the 
target and set the wood on fire. 
Take your time and the others will 
follow you.”

Phillips and Anderson nod.
Squadron Ready!

Wing Commander (to the rest): 
"But all of you check your position 
before you bomb. After all,— even 
an Anderson is human. O’Reilly, 
you’ll go in last and make sure.”

O’Reilly, snub-nosed, grinning, 
answers happily, “O.K. I’ll do that, 
sir.” The Wing Commander’s face 
gets serious again. He says: “But 
remember. No risking aircraft un
necessarily. Your job is to bomb 
the target and bring your aircraft 
back safely.”

The Group Captain stands up now. 
He's a famous pilot, now groun
ded. He led the first raid on Sylt, 
pioneered with a score of fellows 
for the thousands who now take on 
the job of blasting Germany. He is 
plump, cheerful, a wit, but his face 
is grim now as he says: ' “Well, 
chaps, we’re on a jolly good one to
night... Go in and flatten it! And 

j good luck to you ...”
Tuesday: 

Over the Enemy!

Lads Spend Four Days 
In Locked Freight

CENTRALIA, Ill.—Two 13-year- 
old youths accidentally locked in a 
freight car at Hermitage, Tenn.,, 
were rescued here after four days 
Officials said both were on the 
verge of collapse from fright and 
starvation.

The boys, Ray Smith' and Charles 
Jonas, were without food and wa
ter for about seventy hours.

They were found by a Chicago, 
Burlington & Quincy Railroad car 
inspector and rushed to a hospital, 
where they told of their experience.

After school Thursday they hid 
in the first open box car they saw, 
intending to ride to Jackson, Tenn., 
to visit the Smith boy’s mother, 
Mrs. Flora Barger. They did not 
know which train they were on, 
but they hoped it went to Jackson.

They had a little food, a bee-bee 
gun, some fishing tackle, a skillet, 
two blankets and a change of cloth
ing.

The train started and the sliding 
door slammed shut. At each stop

Laisve’s Celebrated Concert
Being Held This Sunday

The Annual Concert of the Lithuanian Daily “Laisve” will 
be held this Sunday, November 9, at the Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave. in Brooklyn. The concert will begin at 
p. m. Dancing will follow after the program.

In a brilliant star-studded program “Laisve” this 
offers such celebrities as Vytautas Bacevičius, foremost 
uanian pianist of all time, Ona Kubiliene of the La 
Opera, Povilas Stogis, Biruta Ramoška of the Juilliard
servatory, Alexander Vasiliauskas, B. L. Šalinaite, the Radis- 
chev Dance Group and the Brooklyn Aido Chorus under Al
dona Žilinskas. .... . ... ........................

Tickets are selling for 55c, 83c and $1.10.
This is your opportunity, not only to witness a truly fine 

concert, but to take part in one of the “must” social affairs 
among Lihuanian-Americans this seoson. Everybody will be 
there.

3:30

year 
Lith- 

Scaia 
Con-

Detroit Turns Out for Rollicking 
Masquerade and Radio Concert

Here we are again after a very 
interesting week-end. Making their 
initial affair of the indoor season, 
the chorus turned in. a very nice 
showing even if they did get there 
late. The halloween party turned 
out to be very successful and the 
financial part of it was nothing to 
sneeze at. All who attended this do
ing went home satisfied with the 
time they had spent. A very notice
able thing was that there were 
many new faces around. Could it be 
that the radio ads are responsible 
for that? Here is a good time to 
thank all of the people that helped 
in the work, it seems that you can 
count on. the elders to give us a 
hand any time and place. Honorable 
mention is also due to the good 
members who help out at every 
affair. I noticed that some of the 
youngest members were doing their 
share for the first time, namely 
Eddie S. Johnny Rudz. Gilbert D. 
and Johnny G., there was a place 
for all.

Sunday afternoon the choral 
group skipped around the corner to 
the Lith. hall and put in their bit 
to aid in the concert which was 
given by the Lith. Radio Club. A 
goodly crowd turned 
affair to witness a 
broadcast. My oh my, 
concert long or wasn’t 
of talent that has not 
this town for many 
presented, just to mix in here and 
there Mr. Allshorc, manager of the 
WJBK station g^ve a little talk 
and commended the Lithuanians of 
Detroit for their achievements in 
the cultural line. He 
that the radio hour in 
something to be proud 
should have seen the 
smiles on the faces of 
dience). A few minutes 
nator Nowalk gave a 
and contended that he would sooner 
listen to programs than be up on 
the stage talking. Mr. Nowalk is 
gunning for a slot on the city 
council, he’s a good man to vote 
for. Congratulations arę in order 
for the' exceptional showing of the 
soloists, duets and the girls’ en
semble. This concert was the first 
for the Radio Club and if the 
others will be anything like it, the 
public of Detroit is in for a very 
fine bit of

the
one

if

supper given by
the hall. This is 
shouldn’t miss

A very good line in

and mushroom 
hall comm, for 
thing that we 
we’re in town,
food has been planned and the pur
pose is a 
down Sat. 
$1 for the 
men, 
dance

worthy one, so come on 
eve. The adm. is only 

men and 75c for the 
includes drinks andthat 

that follows the supper.
BOWLING NEWS

wo- 
the

pins fell to a merry tune ofThe 
928 the high team score of this 
season this past Sunday. This score 
was made possible with Stanley 
Tvaska’s 228 and Serv Gugas’ 225. 
Another high game was bowled by 
Fritz Rye, 203.

One of the tensest games 
between the five Rye bothers 
Joe Adams team, this ended 
with the Ryes on top by one 
734 to 733. The team standings

lost 
4 
4 
6 

10

Team
Serv Gugas 
Buck Shevo 
Rye Bros. 
Joe Adams

won
8
8

2

Wan Anna Kaskas at Town Hall Recital
Valley” - One of 

The Finer Films
HOW GREEN WAS MY VALLEY; 
screen play by Philip Dunne; based 
on the novel by Richard Llewellyn; 
directed by John Ford; produced by 
Darryl F. Zanuck for Twentieth 
Century-Fox. At the Rivoli.

FOR SOME REASON, known on
ly to the monarchs of Holly
wood, motion pictures based on the 

lives of simple, common people are 
a rarity. For this reason, for the 
intention rather than the 'execution, 
HOW GREEN WAS MY VALLEY 
deserves to be ranked as one of 
the finer films of the year.

Sunday Received Enthusiastically
NNA KASKAS, famous contr
alto of the Metropolitan Ope

ra made her initial appearance last 
Sunday afternoon at Town Hall in 
a pleasing program of songs 

) veral composers. Included 
j Schumann’s eloquent cycle 
neliebe 
Kaskas 
There 
warmth 
pretation 
ing. Its 
pensąted 
quality. The last song of the 

Į however, “Nun hast du mir den

by se- 
was 

“Frau- 
Missund Leben” which 

rendered almost flawlessly, 
could have been 
and feeling in her 
of this, her major 
lack was somewhat 
by the effortless

added 
inter- 
offer- 
com- 
tonal 

cycle,
<_■ Illium me s

Based on Llewellyn’s novel, the ersten Schmerz getan,” seemed to

people of the 
lives were tied 
slowly turned 

valley to grey

valley whose 
to the mine 

the green of 
slag. This is 
— their hap-

film with a sad nostalgia looks 
backward upon the childhood of a 
man who is leaving the valley, ne
ver to return. In his mind he sees 
again his gentle mother, the strong 
brothers, stern father and all the 
other 
whole 
which 
their
the story of a people 
piness and their sadness. If the 
story fails to strike home, it is not 
the fault of the story itself but ra
ther of the way in which it is told.

Despite the warm sympathy with 
which each character is treated, 
and despite the beautiful photogra
phy and depiction of the valley, 
it nevertheless fails to come to 
grips with reality. Through it all 
one senses the 
tor, but not the

It may be, of 
the intention to

jerky, episodic way in which 
happen. But such a portrait 
is only photography. Signi- 
and meaning are needed if 
is to be art. The flavor of 

village can only be

hand of the direc
pulse of life.
course, that i-t was 
portray the uncon-

was 
and
up 

pin, 
arc:

weep and vibrate with the tragic 
emotions provoked by the beloved’s 
death.

Other songs on the program that 
were most enthusiastically applaud
ed were 
Georges, 
Euridice” 
was the 
program.

Sings

A group of Lithuanian folk songs 
received a thundering ovation, pro
bably due to the fact that a size
able number of Lithuanians were 
sprinkled throughout the capacity 
audience. It may also be because 
Lithuanian songs are seldom includ
ed at 
these were something 
fresh even to the seasoned 
can' audience.

The Lithuanian group of 
consisted of Kačanauskas’ 
Rože,” “Sapnai” by Dirvinskaitė, 
“Malda,” by Banaitis and “Lopšinis” 
by Šimkus.

The program also boasted Bach’s

“Hymne au Soleil” by 
Gluck’s “Che Faro Senza 
which surprisingly enough 
only operatic aria on the

Lithuanian Folk Songs

any recital and therefore 
were something new and

Ameri-

songs 
"Mano

out for this 
mock Radio 

but was that 
it? An array 
been seen in 
a year, was

also stated 
itself was 
of. (You 
contented 
the

later Se- 
brief talk

au-

entertainment this year.
TO CLEVELAND 
bound, all aboard. Yes 

and 
for 

there.

TRIP
Cleveland 

it’s to Cleveland this weekend 
that is not the whole story 
that will be recorded '''■out
This is the beginning and I don’t 
mean maybe. Well, 
leaving Sat. afternoon 
in Cleveland in the 
rest are going Sunday 
will be in town about 
all about fifty people
to that town, and w&it till they 
get loose out there.

Friday evening the 
is going to sing for 
the Convention hall,
of this affair will go to the Russian 
Relief. Tickets are 
very fine program 
those who go.

Just a resume

two cars are 
and will be 

evening, the 
morning and 
noon. All in 

are traveling

girls ’ensemble 
the affair at 
The proceeds

only 25c and a 
in store foris

this coming 
should keep

TEAMS 
won 

9 
7

GIRLS
Team 

Isabelle G. 
Bertha G. 
Idabelle B. 
Jerry K.

High games I 
week were Ann 
bena Nausėda 163. A high 
score was registered last week of 
700

lost

7
9 

girls this I 
Adams 173 and Al- 

team

for the

for Jerry Krutchcn’s team.
—Inkslinger.

Stanford for War 
If Necessary 

* I

“cla-
Hoo-

Slan-of 
revealed

American 
war” if

S. foreign policy directed 
the Axis powers and toward 
Britain; Neutrality Act re- 
stronger measures, “if they 
be needed to defeat the

PALO ALTO. — Taken to 
rify faculty opinion for Mr. 
ver’s information,” a poll 
ford University professors 
a 6-1 margin in favor of 
intervention in "shooting
necessary to defeat the Axis.

The poll, taken by a committee 
of Professors showed overwhelming 
support among all members of the 
regular university staff for the fol
lowing:

U.
against 
aid to 
vision; 
should 
Axis powers.”

Ex-president Herbert Hoover, 
member of the Stanford Board of 
Trustees, recently polled part of 
the faculty and claimed from 53 to 
83 per cent supported his own ap
peasement views.

of 
week’s dates that you 
in mind: Thur, at 7:30 rehearsal 
at the Porter hall for both men and 
women; Friday rehearsal for men 
only also starting 7:30, Sat., Fish

Princetonians Favor 
All-Out to Beat Hitler

PRINCETON, N. J; — A poll of 
Princeton’s undergraduate body re
veals that 85 per cent of the stu
dents think it is more important to 
crush Nazism than to stay out of 
the war.

The poll, taken by the Nassau So
vereign, student publication, 
25% Of the students favored 
States entry into the war 
diately. Fifty-seven percent 
found to favor following the present 
foreign policy of the administration 
—perhaps accelerating it a bit. Only 
fifteen per cent declared for strict 
neutrality.

found 
United 
imme- 

were

they shouted and hammered on the 
door, but their cries became weak
er. Their fists were sore and swol
len from hours of futile pounding.

The only way they could tell 
night from day was by peeping 
through tiny cracks in the side of 
the car.

“If Thou Are Near,” a group of 
French songs, “Chanson Triste" by 
Duparc, “Les Papillons” and “Le 
Charme” by Chausson, ending with 
several English „ songs that were 
well liked.

"The Journey” by Glinka evoked 
many a delightful chuckle for its 
rollicking tumble of words that 
nevertheless were enunciated so 
clearly by Miss Kaskas that nary 
one was lost on the trip.

Miss Kaskas was sheathed in 
had
which 
of a

a

a

several 
autum-

lovely purple gown that 
draped effect in the back 
was more than a whisper 
bustle.

She was the recipient of 
floral offerings that added
nal beauty to the stage during the 
latter part of the program.

The Metropolitan has added se
veral very charming and beauteous 
singers to its roster in recent years, 
Anna Kaskas sharing top honors. 
But hers seems to be the type of 
charm that can be turned on and 
off at will. The kind that glows 
real for a moment then appears 
brittle and superficial. It is a pity 
for it takes the real kind to endear 
an artist to her public — the kind 
of charm that flows 
that goes hand in 
nature’s own gift of a

Many Liths Present
Many 

members 
in Town 
product
Among those present were 
Mrs. Roy Mizara, Charley Young 
and Amelia, Aldona Žilinskas of the 
Brooklyn Aido Chorus, Aldona Kli- 
maite and party and many others.

—Marion Grozan.

of Laisve’s

from within 
hand with 

superb voice.
at Recital, 
readers

of the staff were 
Hall to hear this 
of Lithuanian

and 
gathered 
talented 
parents. 
Mr. and

The most important 
that could have tied 
episode together — 
a man was made by 
was utterly ignored.

nccted, 
things 
of life 
ficancc 
a film
a mining 
brought out when one realizes what 
the mine means to its people. It is 
difficult to grasp any such meaning 
when you sec miners walk, talk and 
sing with the automatic precision 
of machines and puppets. It is dif
ficult to believe in, the omnipotence 
of the mine when those that are 
killed by it arc done so with ob
vious striving for effect and drama.

Problems are touched upon and 
unanswered, 
string of all 
every single 
what sort of 
the valley?—
Therein lies the weakness of the 
film. It is unfinished. But like an 
unfinished symphony it has it me
rits.

Roddy McDowall as the little boy 
Huw with the shy and sensitive 
face tinged with manliness, is su
perb. No less touching is the por
trait by Maureen O’Hara of Ang- 
harad, the girl who marries the 
wrong man instead of the valley 
pastor who would rather suffer 
alone than suffer with someone he 
loved. Donald Crisp, Anna Lee, Sa
ra Allgood, and Walter Pidgeon are 
excellent, each brings to the screen 
moments of pathos and beauty.

—Walter Kubilius.

COMING
What can Lithuanian-Ame- 

ricans do to stop Hitler? 
What read are we to take in 
the great crisis which our 
country is now going through?

These questions and their 
answers will be discussed in 
an important article “National 
Unity to Crush Hitlerism” 
which will appear next week 
in the English Section.

Watch for it.

HERE AND THERE
First Committee’s 

really outdid himself in 
to attain publicity for 
meeting last Thursday 
worked his brain child 
for all the news space

since they were paying less than 
ASCAP had originally asked. Tho 
loser? You have 
ners lost, since 
months the cream 
was kept off the

The America 
press agent 
his efforts 
the Garden 
evening. He 
to the bone
he could squeeze out and we must 
admit he got wonderful results. 
For, every New York paper devo
ted many columns to how the Ame
rica First gathering was being gag
ged and kept off the air by the 
networks.

to say the liste- 
for ten whole 

of American jazz 
air.

----- o~—- —
Ju§t how vital a part the comic 

strip plays in American life is 
currently being revealed as Milton 
Canjff, creator of - the popular 
“Terry and the Pirates” is being 
snowed under with messages of in
dignation, condolence, and rebuke 
from his readers. The public has 
been moved beyond description by 
the untimely death of Raven Sher
man.

A little probing, however, reveals 
that NBC, Mutual, and WMCA had 
all offered to carry various por
tions of the rally but were refused. ‘ 
When the stunt had been worked
dry America First finally accepted In Chicago somebody has started 
a Mutual coast-to-coast rebroadcast to raise a fund to give Raven a 
and so put the lie to a week’s cry- decent 
ing and protestation.

Personally, I’ll take Major j 
Bowes, Baby Snooks, and Bing 
Crosby over Lindbergh, Wheeler, i 
and Co. any day in the week. 

----- o-----
If you ever want to play Benny: 

Goodman’s record of “Don’t Be 
That Way,” i 
Weisberg, swing devotee, isn’tj 
around. You see, Jerry stepped into] 
a music store the other day to buy i 
something hot on wax. He picked 
out Mr. Goodman’s "Don’t Be that 
Way” and 
play it. It 
tor blood 
repeatedly 
sleep. He 
locked in for the night with noth-I 
ing to do except wait for the morn- i 
ing. To pass* the time away he had 
himself some more of “Don’t * Be, 
that Way” and by the time he was 
freed he had solemnly vowed to do 
his “utter worst” to anyone who 
played this record within range of 
his ears again.

Which 
enough’s 
Goodman 
tening.

burial... School kids out 
west prevailed on their principal to 
lower the flag to half mast the day 
that beautiful drawing of the 
Chunking mountains serving as 
backdrop to Raven’s final resting 
place appeared... Mr. Cannif has 
been the recipient of hundreds of 
floral wreaths and some have even 

, t i suggested ways of bringing Miss
Sherman back to life. In despera- 

" tion Milton issued the following 
statement explaining the death. 
"Raven had to die in order to pre
serve that “true to life” quality 
that I have tried to maintain in 
Terry and the Pirates.”went into the booth' to 

literally made his alliga- 
boil and he played it 

till it finally put him to 
awoke to find himself

You can’t afford to miss:—
John Ford’s ‘How Green Was My 

Valley.” Roddy McDowell, youthful 
British star walks away with all 
the honors in this perfect screen 
masterpiece ...

Victor’s 2 for 1 recording offer. 
The world's best music by the 
world’s best artists at unheard of 
prices. A 
tunity...

Sammy 
Sammy’s
and beautiful 
ideal way to 
ternoons...

Olsen and
pin. Still rolling ’em in 
after four years ...

----- o-----
MGM went to greaat 

hush this story up and
appear in any N. Y. papers. Don't 
ask us how we got 
is!

Douglas McPhail, 
star of Strike up
critically ill in a Hollywood hospi
tal. He attempted to commit suicide 
by drinking a bottle of iodine. His 
grief was brought about when his 
wife Betty Jaynes left him.

—Max Weintraub.

once in a lifetime oppor-

just goes to prove that 
enough even if its Benny, 
playing and a hcpcat lis-.

Kaye’s Sunday Serenade, 
blending of sweet music 

provide an 
Sunday af-

j

GlamoUr with a capital “G”, as supplied by captivating Janette 
Davie, has been added to the menu on “Breakfast Club” for the 
entertainment of morning listeners. Janette will alternate as 
feminine soloist with Marlon Mann and Nancy Martin on both 
“Breakfast Club” and “Club Matinee”, on the NBC-Blue Network.

SMB

----- o-----
Sometime during Monday, Nov. 3,: 

everything suddenly went quiet on 
Hollywood’s movie sets. Cowboys I 
stopped shooting, lovers stopped 1 
kissing, cameras stopped grinding, į 
and for one hour the cinema city' 
halted production. No, it wasn’t a i 
pause to commemorate something, ! 
as on* Armistice day; neither was it 
in protest against something, as in 
France. It was merely Hollywood's 
way of inaugurating its annual Com
munity Chest Fund Drive and dur
ing this hour the executives of all 
the movie companies made appeals 
to their employes on behalf of the 
fund.

Last year the extras, bit-players, į 
technicians, stars, and moguls con-, 
tributed no less Than half a million . 
dollars to the Community Chest.

Who said Hollywood was cold and; 
heartless ?

----- o——
Radio listeners suddenly turned 

and stared at ėach other in amaze- i 
ment. 
them or was it actually true?

Glenn Miller was playing Moon
light Serenade ... Paul Whiteman 
was playing * Rhapsody in Blue ... 
Kate Smith was singing God Bless 
America ... everyone was playing 
Begin the Beguine.

Yes, it was true, the war was 
over. ASCAP and the networks had 
signed an armistice and Victor Her
bert, Irving Berlin, Cole Porter, and 
George Gershwin were once again 
ruling the airlanes. The winner? 
You mights say the networks won,

poetry 
relax on

Johnson’s Hellzapop- 
the aisles

pains to 
it didn’t

it, but here it

metro singing 
the Band lies

Lithuanian Draftee on 
Visit in New York

BROOKLYN, N. Y. — Ray Ly- 
Were their ears deceiving j ben, one of the more active mem-

bers of the Detroit Aido Chorus 
and the Detroit L. D. S. youth 
branch, now wearing the khaki of 
the draftees, visited here over the 
week-end when he found it possible 
to get a few days leave from 
Monmouth, N. J.

After visiting friends in
L.D.S. National Office here he 
he would meet his other Lithuanian 
friends in N. Y. at the Laisve Con
cert this Sunday when he hopes to 
bring other Lithuanian-American- 
draftees with him.

Fort

the 
said

L
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(Tąsa)
durų pasigirsta manda- 
ir prieangyje pasirodo

Prie namelio 
gus skambutis, 
visai nepažįstamas žmogus. Negaišda
mas laiko visokioms įžanginėms kalboms, 
atsilankiusis sako:

—Aš atėjau įtaisyti jūsų virtuvėje 
naują elektros krosnį.

—Bet aš jau turiu dujinę, — atsako 
nustebęs mažojo namelio, skalbiamos 
mašinos ir standartiškų baldų savinin
kas, kuris už viską turi dar daugelį metų 
išsimokėti.

— Elektros krosnis kur kas geriau ir 
ekonomiškiau. Pagaliau, aš jūsų neįkal
binėsiu. Aš ją jums tuojau įtaisysiu, ir 
po mėnesio vėl ateisiu. Jei ji jums nepa
tiks — ją išsinešiu, o jei patiks — sąly
gos labai lengvos: pirmą mėnesį dvide
šimt penki doleriai, o paskiau...

Jis įtaiso krosnį. Per mėnesį namo šei
mininkas suspėjo pastebėti, kad krosnis 
iš tikrųjų puiki. Jis jau prie jos priprato 
ir negali skirtis. Jis pasirašo naują su
tartį ir-jaučiasi esąs turtingas, kaip 
Rokfeleris.

Sutiksite, jog tai tikriau už šviesų rek
lamą.

Atrodytų, vidutinio, kitaip sakant, — 
turinčio darbą amerikiečio gyvenime tu
ri ateiti momentas, kai jis išsimoka visas 
savo skolas ir pasidaro tikras savinin
kas. Bet tat ne taip jau lengva. Jo auto
mobilis suseno. Firma siūlo naują, ža
vų modelį. Senąją mašiną firma paima 
už šimtą dolerių, o likusiems penkiems 
teikiamos puikios ^palengvintos sąlygos: 
pirmą mėnesį — tiek tai dolerių, o pas
kiau ...

Paskiau laimingasis savininkas kaž
kaip nepastebimai netenka darbo (Ame
rikoje tai vadinasi netekti “job”), ir jo 
naujas su dviem signalais, elektros įžie
bimu ir radio aparatų automobilis grįžta 
tikrajam savininkui — bankui, davusiam 
išsimokė j imui.

Ir štai bėda! Juk parduoda ne kažko-

kį šlamštą, o tikrai puikius daiktus. Pas
kutiniaisiais metais Amerikoje masinio 
vartojimo produktų gamyba pasiekė 
aukščiausią laipsnį. Na, ir kaip čia atsi
laikyti ir nepirkti naujo dulkių siurblio, 
nors senasis dar geras ir gali dar de
šimtis metų dirbti!

Neseniai New-Yorke ėmė praktikuoti 
naują reklamos būdą.

Į vėtyto ir mėtyto new-yorkiečio butą 
ateina žmogus ir sako:

— Labas! Aš virėjas. Aš jums ir jūsų 
svečiams noriu išvirti gerus, maistingus 
savo produktų pietus.

Pastebėjęs new-yorkiečio veide šėto
nišką šypsnį, atėjūnas skubiai priduria:

— Tat jums nekaštuos nė vieno cento. 
Aš statau tik dvi sąlygas: pietūs turi 
virti mano atsineštuose puoduose ir, an
tra, pietų turi būti pakviesta ne mažiau 
kaip septynios damos.

Paskirtą dieną su savo puodais atei
na virėjas ir ruošia skanius pietus. Po
kylio gale jis iškilmingai pasirodo valgo
majame, klausinėja, ar svečiai patenkinti 
pietumis, ir užsirašinėja dalyvavusių mo
terų adresus. Visos susižavėjusios pietu
mis. Virėjas kukliai pareiškia, kad to
kius pietus gali išvirti kiekviena moteris, 
jei tik ji panorės pasinaudoti savotiškais 
puodais. Visa draugija vyksta į virtuvę 
ir apžiūrinėja puodus. Jų kiekvienas 
kažkodėl perskiriamas į tris dalis. Jie tu
ri kažkokį savotišką dugną, kuris neva 
padeda išsaugoti vitaminus. Vienok me
lo čia maža. Puodai iš tikrųjų puikūs. Ir 
pirkimo sąlygos labai lengvos. Kitą die
ną virėjas vaikščioja pagal adresus ir 
daro sutartis. Sužavėtos namų šeiminin
kės perka pilnus puodų komplektus. Vėl 
apyvarton eina išmokėjimas. Puodai iš 
tikrųjų geresni už senuosius, bet gyven
ti nepasidarė lengviau, o sunkiau, nes 
padaugėjo skolų.

Ne! Šviesų reklamos ir laikraščių skel
bimai — tai paruošiamoji klasė.

(Bus daugiau)

navimo, Dėdė Petras taipgi 
buvo “coach wrestling.” Jis 
dainavo ir lošė Gilbert and 
Sullivan operetėje, kurią per
statė scenoje Bostono Univer
siteto studentai.

Adv. Petras Shimon yra 
vedęs - ir puikiai gyvena su 
savo žmona Helen. Lietu
viams, kurie turit bent kokį 
legališką reikalą, šių žodžių 
rašytojas rekmenduoja Adv. 
Petrą Shimon, kaipo teisingą 
žmogų ir gero velijantį 
visų lietuvių.

dėl

Fotografistas Mykolas
Bolys, plačiai žinomas Nau
joje Anglijoje, kaipo geras 
veikėjas, tūlas laikas tam at
gal atidarė fotografijos stu
diją po numeriu 414 West 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Mykolas M. Bolys yra daug 
pasidarbavęs p r o g r e s y v ių 
žmonių judėjime, daugiausia 
meno srityje. Jis mokino cho
rus, grupes ir taipgi daugu
moje veikalų pats lošė ir ki
tus mokino. Fotografijos biz
nyje jis jau seniai laikosi ir 
turi gęrą patyrimą, tačiau da
bar jis turi geriausią studiją 
ir tinkamiau gali darbus at
likti. Todėl tikiu, kad lietu
viška visuomenė reikale fo
tografijų darymo turėtų kreip
tis pas Mykolą M. Bolį. Jo 
studija atdara ir vakarais.

M.

Lowell, Mass
Paskutinis Žodis Puikiojo 

Koncerto Klausime
Pereitą šeštadienį susitikau 

draugę Emmą Gicevičiutę 
(bedfordietę). Po pirmųjų pa
sisveikinimo žodžių, tuojau 
ėjome prie svarbaus 'klausi
mo, kas liečia didžiojo kon
certo prisirengimą, kuris įvyks 
šį šeštadienį, lapkričio 8—No
vember, smagiojoj svetainėje, 
361 Bridge St.

Draugė Emma sako: “Ką tu 
manai, draugas Karsonai, kad 
apart tos garsios baletinių šo
kikų grupės ir Ernest čižiūno 
solo, dar dadėtumėm kokį vie
ną gerą numerį prie tos pro
gramos?” Toliau ji sako: “Ge
riau pradėkime programos pil
dymą lygiai, kaip 7:30 vai. 
vakare ir užimkime gerą va
landą su žavėjančia progra
ma geriausiam publikos pa
tenkinimui, o jau likusis lai
kas bus sunaudotas šokiams 
prie šauniosios Radio Orkes- 
tros.”

Pilnai sutikau su draugės 
Emmos propozicija. Bet man 
buvo neaišku, kur galėtumėm 
gauti tą “dar vieną gerą nu
merį” prie jau pasibrėžtos 
programos. Tad ir užklausiau 
Emmos, ką ji mano. Ji džiaug
smingai pareiškė: “žinai, mes 
dabar praktikuojamės su Er
nest dėlei jam akompanavimo 
ir išrodo, kad mano sesutė Rū
ta galėtų sudaryti puikų du
etą su Ernest ir tarpus papil- 
dyt stflais. Tai būtų gražus 
priedas ir tuomet abelnai su
sidarytų puikiausia programa, 
kuri gal būt niekad neišdiltų 
iš tų žmonių sielos, kurie gel
bėdami Sovietų Sąjungai, at
silankytų į tą vakarą.”

Kur tu nesutiksi su . tokiu 
sveiku Emmutės patarimu! 
Juk tai puikiausias pasitarna- 
vimas mūsų jaunuolių 
taip brangiam tikslui.

Reiškia, vis vėlesni
vis gražesni pamar- 
prisideda prie jau 
žadėtos programos, 
pasakyti, kad publi-

ka atsilankius neras dar to
kių dalių, kurių jau nebebus 
laiko pranešti ? Tad paskuti
nis žodis rengėjų yra šitokis: 
Niekad nenusivilsite ir tik to
dėl tikimės jus sutikti šiame 
parengime, kurio visas pelnas 
eis gelbėjimui demokratijos ir 
kovai prieš barbarišką hitle- 
rizma.

So. Boston, Mass
Advokatas Petras Shimon, 
(Šimonis)

Fotogrąfistas Mykolas M. Bo-

J. M. Karsonas.

Plaukų Toniko Išdirbėjas 
Alexandras Mizara

šiam

papil-

LLD I veikalai

dieną
Pradžia

Todėl

yra primenama susirū- 
šiuom taip svarbiu rei- 
Būtinai prisiųskit skait- 
skaičių delegatų iš savo

Rezoliucijos
Ohio Lietuviu Vienybes Konferencijos 

Spalį 19 d., 1941 m.

Kon- 
1941 
Sve- 
Cle-

Kinijos Respublikai
Mes, Ohio lietuvių draugijų 

įgalioti delegatai, susirinkę į 
Ohio Lietuvių Vienybės 
ferenciją, 19 d. spalių, 
m., Lietuvių Darbininkų 
tainėj, 920 E. 79th St.,
veland, Ohio, siunčiame Kini
jos Respublikos Vyriausybei, 
jos piliečiams ir jos herojiš
kai armijai širdingiausius svei
kinimus kuogreičiausiai išmuš
ti iš Kinijos Respublikos įsi
veržėlius Japonijos fašistus.

Mes iš savo pusės, kaip ir 
Jungtinių Valstijų Amerikos 

vyriausybė, pasižadam remti 
Kinijos Respublikos vyriausy
bę ir jos herojišką armiją mo
raliai ir materijaliai.

dvmai ir 
ginimai 
anksčiau 
Kas gali

viso pasaulio tautas, spaudą, 
žodžiu ir visais galimais bū
dais.

Rezoliucijų Komisija:
J. Petrauskas
J. Klimas
Eva Simans.

šiomis dienomis atidarė nau
ją ofisą Adv. Petras šimonis- 
Shimon, po numeriu 414 West 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. Sou. 2150. Adv. Petras 
Shimon, Jr., yra plačiai Nau
josios Anglijos žmonijai žino
mas, kaipo Dėdė Petras, ar
ba kaipo pranešėjas-anaunce- 
ris Progresyvių Lietuvių Ta-1 
rybos Radio pusvalandžio iš 
stoties W.H.D.H.

Petras Shimon yra 
ir augęs Lawrence, 
Jo tėvas Petras Šimo-

12-tam Apskrityje

Kaip jau spaudoje esam 
matę, kad L.L.D. 12-to Ap
skričio metinė konferencija 
įvyks lapkričio 16-tą 
Binghamton, N. Y. 
pirmą valandą dieną,
kuopoms šiame apskrityj dar 
sykį 
pint 
kalu, 
lingą
kuopų, pasimokėkite duokles 
į Apskritį ir atlikit kitokias 
pareigas, kokios yra privalo
mos šioje organizacijoje.

Konferencijai pasibaigus, 
bus vakarienė-bankietas, kurį 
rengia draugės ir draugai bin- 
ghamtoniečiai. Todėl čia ne 
tik delegatai, bet kviečiami ir 
svečiai dalyvauti iš kuopų. 
Įvertinkim šį taip svarbų • da
lyką. Nes šio parengimo pel
nas yra skiriamas labai svar
biam tikslui, tai yra, dėl me
dikalės pagalbos sužeistiem 
Sovietų Sąjungos kariams, ku
rie kovoja prieš fašistinį už
puolimą ant jųjų demokrati
nių teisių, ir už visokias kitas 
darbininkiškas teises.

Delegatai 
Greičiau

Vieta 
Lietuvių 
ton St.,

Tame 
muzika 
programa.

12-to Apskričio Valdyba.

pribūkit laiku, 
baigsim konferenci-

visiems yra žinoma: 
Svetainėje, 315 
Binghamton, N.
parengime bus 

šokiams. Taipgi

Clin-

gera 
gera

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų ■/ ,

Adv. 
gimęs 
Mass, 
nis yra senas Lawrencio gy
ventojas, o motina yra miru
si jau senas laikas tam at
gal. P. Shimon yra baigęs Bos
ton University College of Law. 
Jis gavo įstatymų laipsnį taip 
vadinamą “Bachelor of Law”, 
L. L. B. Gavęs tokį aukštą 
laipsnį ir tuom dar nepasiten
kino ir vėliau per ilgoką lai
ką studijavo plačiai įstaty
mus Northwestern University. 
Ten jis gavo laipsnį L.L.M. 
(Master of Law). Reiškia, 
kad Adv. Petras Shimon, Jr., 
yra pilnai prisirengęs įstaty
mus praktikuoti ir iš to 
venimą rimtai daryti iki 
natvės.

gy-
se-

bu-Iki šiam laikui jo ofisas 
vo laikinai prie Antano J. 
Kupsčio Real Estate agentū
ros, bet dėlei stokos vietos 
nebuvo galima ant ilgiau su
tilpti sykiu, todėl Adv. Pet
ras Shimon įėjo į pilną savo 
atsakomybę visame kame. ■

Adv. Petras Shimon yra 
taipgi gabus dainininkas ir 
muzikos žinovas. Kuomet bu
vo Bostono Universiteto stu
dentu, mūsų Petras buvo gas- 
padorius Glee Club, taipgi ir 
solistas?

Apart advokatūros ir dai- tikslui.

Alexandras Mizara, plaukų 
toniko išdirbėjas, pagerino 
savo produktus, taip, kad da
bar galės kiekvienas, kuris 
tik vartoja jo išdirbinius, pil
niausiai užsiganėdinti.

Tėvas Antanas J. Kupstys 
keletą dienų tam atgal šių 
žodžių rašytojui sako: Tarpe 
lietuvių rasime daug žmonių, 
ypač moterų, kurios švarumą 
myli ir švariai užsilaiko, ta
čiau turi įsigyvenę seną, nu
dėvėtą (nekurie lietuviai) 
mintį, kad lietuviai negali taip 
gerai padaryti, kaip kiti žmo
nės. Tai yra klaida, sako An
tanas J. Kupstis. Aš pats ir 
mano visa šeima--- penkios
mergaitės, sūnus ir žmona, 
vartojame Alexandro Mizaros 
plaukų toniką ir “shampo” ir 
mes visLesame pasitenkinę jo 
išdirbiniais.

Kiek teko girdėti, tai visi 
lietuviai, kurie turėjo su savo 
plaukais ir galvos oda kokį 
nors nemalonumą, tai kiekvie
nas giria Alexandro Mizaros 
išdirbinius.

Mūsų 
Mizaros 
geri dėl 
nimo.

Tame
randasi visi trys viršuje minė
ti lietuviai pilnai tinkami sa
vo užsiėmimuose.

Merkinės Draugas.

Didžiosios Britanijos 
Vyriausybei

Mes, Ohio lietuvių draugijų 
įgalioti delegatai, susirinkę į 
Ohio Lietuvių Vienybės Konfe
renciją, spalių 19 d., 1941 m., 
Cleveland, Ohio, aptarę prez. 
Roose velto ir Didžiosios Brita
nijos pramjero Winston 
Churchill Aštuopių Punktų 
Deklaraciją, nutariame už tai 
pasveikinti jo vyriausybę, ger
biamą premjerą Winston 
Churchill, Didžiosios Britani
jos žmones ir šauniąją jūsų 
aviaciją.

Mes dėkingi, kad Didžioji 
Britanija ir Jungtinės Valsti
jos sutarė bendrinti karines 
pajėgas ir išteklius su Sovie
tų Sąjungos jėgomis nugalėji
mui to didžiausio civilizacijos, 
kultūros ir žmonijos priešo — 
hitlerizmo. '

Taipgi mes pageidaujame, 
kad Didžiosios Britanijos vy
riausybė su savo pagarsėjusiu 
laivynu ir armija atidarytų 
stiprų frontą vakaruose, kad 
privertus Vokietijos nacius ati
traukti dalį kariuomenės iš ry
tu fronto, v

ir šmeižimas demokratinių ša
lių yra silpninimas Amerikos. 
O tokią propagandą veda 
ordinuotas Lindberg has, 
Hooveris, Wheeleris, Nye ir 
kompanija. Ta nešvaria pro- 
hitlerine propaganda užsiima 
ir nekurie mūsų lietuviški laik
raščiai bei fašistuojanti lietu
viai, kurie čionais į Ameriką 
atvyko iš Berlyno ir tuom jie 
skaldo lietuvių vienybę, silp
nina lietuvių spėkas, kurios 
šiandien yra reikalingos vyk
dymui prez. Roosevelto užsie
ninės politikos ir Amerikos 
apsigynimo nuo hitlerizmo.

Todėl mes, Ohio lietuvių 
draugijų įgalioti delegatai, su
sirinkę į Ohio Lietuvių Drau
gijų Vienybės Konferenciją, 
spalių 19 d., 1941 m., Lietuvių 
Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79th St., Cleveland, Ohio, 
griežtai 
visą pro-hitlerinę 
čionais Amerikoj 
žadame skleisti 
nacių barbarišką 
tų tautų žmonėmis, kurias jie 
užkariavo ir apie Vokietijos 
fašistų pasimojimą pavergti

New Britain, Conn

supratimu, Alexandro 
produktai yra pilnai 
odos ir plaukų stipri-

pačiame name dabar

WILKES BARRE, PA
Šis Tas iš L.L,D. 43 Kuopos 

Veiklos «
Lapkričio antrą dieną įvy

ko šios kuopos susirinkimas, 
kuriame narių dalyvavo vidu
tiniai. šiame susirinkime buvo 
balsuojama ir Ceųtro Valdy
ba dėl 1942-3 metų. Susirin
kę draugai-draugės atidavė 
savo balsus už geriausią jiems 
tinkamus draugus-ges, velyda
mi jiems užėmus darbą, dar
buotis pagal geriausį jų su
pratimą dėl gerovės šios or
ganizacijos.

Taipogi mūsų kuopa paau
go narių skaičiumi. Draugė 
O. Radzevičienė atsivedė į 
susirinkimą vieną naują narį.

Tokiu 
paaugo 
metą.

Mūsų 
gimėlį labai svarbiam tikslui, 
tai yra, dėl medikalės pagal
bos sužeistiems Sovietų Sąjun
gos kariams, kurie kovoja 
prieš žvėrišką nacizmą už iš
laikymą savo demokratinių 
teisių. Parengimas- įvyks lap
kričio 30 dieną, L. P. K. sve
tainėje, 325 E. Market St. 
čia visų kuopos draugių-drau- 
gų pareiga darbuotis tikietų 
platinime, kad turėtume geras 
pasekmes šiam taip .svarbiam

Kuopos Narys.

būdu mūsų kuopelė
4 naujais nariais šitą

kuopa rengia paren-

Cleveland, 
protestuojame prieš 

propagandą 
ir visi pasi- 
teisybę apie 
elgimąsi su

Mirimai
Mirtis ištraukė iš gyvųjų 

tarpo Antaną Neverdauską, 
sulaukusį 62 metų amžiaus, 
kuris paliko moterį Marijoną 
ir suaugusius tris sūnus: Stasį, 
Alfredą ir Valentą. Neverdau- 
skas daug veikdavo katalikiš
kose draugijose, sekretoriau
davo jose, t. y. Švento Juoza
po draugijoje ir SLRKA kuo
poje.

Petras Kupstas, buvęs pa
vienis, jau yra miręs apie trys 
mėn. laiko. Kupstas buvo tau
tininkas, daug veikęs draugijo
se ir retkarčiais palaikydavo 
pažangiųjų pusę. Jam gerą 
pusę palaikant, buvo suruoš
tas didelis masinis mitingas 
protestui prieš Lenkijos poni
jos kėsinimąsi užpulti Lietu
vą. Ir antrą gerą darbą jis 
atliko, pritardamas Amerikos 
Lietuvių Kongresui, nors vė
liau jo nerėmė. Buvo tvirto 
sudėjimo vyras, bet mirė su
laukęs 47 metus amžiaus.

Rep.

Winston
Punktų

Prezidentui Rooseveltui
Mes,> Ohio lietuvių draugijų 

įgalioti delegatai į Ohio Lie
tuvių Vienybės Konferenciją, 
spalių 19 d., 1941 m., Cleve
land, Ohio, aptarę prezidento 
Roosevelto ir Didžiosios Brita
nijos premjero 
Churchill Aštuonių
Deklaraciją, nutarėme už tai 
pasveikinti prezidentą ir pre
zidento administraciją.

Mes dėkingi, kad Jungtinės 
Valstijos ir Didžioji Britanija 
sutarė subendrinti karines pa
jėgas ir išteklius su Sovietų 
Sąjungos jėgomis nugalėjimui 
to didžiausio civilizacijos, kul
tūros ir žmonijos priešo — 
hitlerizmo.

Mes taipgi pageidaujame, 
kad būtų dedamos pastangos 
sustabdymui pro - hitlerinės 
propagandos. Tokios propa
gandos yra net perdaug ir ne
kurtoj lietuvių spaudoj, kuri 
talpina “žinias,” gautas tie
siog iš Berlyno ir tuomi mėgi
na suskaldyti spėkas tarpe lie
tuvių, kurios yra taip labai 
reikalingos apsigynimui nuo 
hitlerizmo.

Rezoliucija Sovietų 
Sąjungai

Mes, Ohio lietuvių draugijų 
įgalioti delegatai, susirinkę į 
Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferenciją, spalių 19 d., 1941 
m., Cleveland, Ohio, siunčia
me SSRS vyriausybei, jos 
premjerui J. Stalinui, Sovie
tų piliečiams ir herojiškai 
Raudonajai Armijai širdin- 
giausįus sveikinimus ir linkė
jimus kuogreičiausiai nuož
mųjį hitlerizmą sunaikinti.

Iš savo pusės, kaip ir USA 
vyriausybė, pasižadam šiame 
kare remti Sovietų Sąjungą, 
josios vyriausybę ir Raudoną
ją Armiją moraliai ir mate
rialiai.

Prieš Pro-Hitlerinę
Propagandą

Skleidimas pro - hitlerinės 
propagandos čionais Amerikoj

-■s<

Merginos pikietuoja Helenos Rubinsteiniūtės sankro
vą Niujorke dėlto, kad josios kosmetikos fabrike 
darbininkėms mokamos labai mizernos algos.

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 Rugines, Kvietines ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėles. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, ' 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėles nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų 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

Te!.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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■AISVES KONCERTAS
Įvyks sekantį sekmadienį. Prašome iš anksto įsigyti bilietus. Vietos rezervuotos. Už
tikrinkite save ir palengvinkite rengėjams iš anksto įsigydami įžangos bilietus.
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VYTAUTAS BACEVIČIUS
Pianistas - kompozitorius, vir
tuozas. Aukštas menininkas ir 
tai internacionalas scenos fi
gūra. Bacevičius plačiai aplan
kė ir Ameriką koncertuoda
mas. Visur spaudoje buvo gar

binamas. Duos piaho 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, III.

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 profesionale dainininke 
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 
VASILIAUSK/tS

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

’ dėti “Laisvės” koncerte.

įvyks Sekmadienį. Lapkričio 9—November 9th

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

akompanuos solistams

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

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

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE (Arti Myrtle Ave. Eleveitorio Stoties) BROOKLYN. N. Y

Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų
Įžanga: 55c, 83c ir $1.10 (įskaitant Fed. taksus). Vien tik šokiams įžanga 44 centai

PO KONCERTO ŠOKIA 6 KAVALKĮĮ ORKESTRĄJ
A

Dalyvaudami šiame koncerte paremsite dienraštį “Laisvę” ir turėsite sau didelio malo
numo išgirsti žymiausius lietuvių talentus. Taipgi pasimatysite su daug seniai matytų savo 
pažįstamų ir draugų. Nesivėlinkite, — būkite garsinamu laiku.

□
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šitokį balionai plaukioja ore viršuje Londono; jie sergsti miestą nuo prie
šo orlaivių. Šis balionas tapo nutrauktas žemyn, kad j jį “įliejus” gazo.

LAISVA Septintas puslapis
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NUMATO TRIJŲ MILIONŲ 
ARMIJĄ AMERIKOJ

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taftas 
smarkiai priešinasi tokiam 
pataisymui Amerikos bepu- 
siškumo įstatymo, kuris 
leistų šios šalies laivams 
plaukt į karinius vandenis. 
Sako, tas pataisymas tikrai 
įtrauktų Ameriką į karą. 
Anot Tafto, kongresui pri
ėmus tokį pataisymą, val
džia tuojau pradėtų didin
ti armiją iki trijų milionų 
vyrų.

Maskva. — Sovietai ap
valo nuo vokiečių likučių 
apylinkę į šiaurius nuo Ka
linino.

i ON SALE AT TOUR POST OFFICE OR RANK

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS
BONDS 

ANDSTAMPS

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduction of the 

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių “Amberland” 

Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma įvyks šį sekmadienį, pradžia 9 
vai. ryto iš stoties WHDH, iš Bos
tono, po vadovybe dainininko A. Va
siliausko. Atsisukite savo radio ant 
850 klcs. Išgirsite gražiausias lietu
vių dainas, muziką, vėliausias pa
saulio žinias, bei pranešimus apie , 
progresyvių lietuvių veikimą mūsų Į VaujamU generolo de 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės į Centro Ofisą, 332 Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. Sou. 9423.

Suėmė Laisvų Francūzy Pa- 
rašiutistus Francijoj

Vichy, Franci j a, lapkr. 6. 
— Nepriklausomoj Franci- 
jos dalyj tapo suimta 35 
asmenys kaipo šalininkai 
Laisvųjų Francūzų,

le’o.

SCRANTON, PA. šiutistai nusileidę iš

Anglų Submarinai Nuskan
dino 3 Fašistų Laivus

London. — Anglų subma
rinai vidurinėje dalyje 'Vi
duržemio Jūros nuskandino 
dar tris italų-vokiečių pre
kinius laivus, viso apie 9,- 
150 tonų įtalpoSi

SEN* WHEELER NET 
PRIEŠ ANGLIŠKUS 
ŽAISLUS VAIKAMS

WashihgtOrti — Demo
kratas senatorius Wheeler 
pehkias valandas iškalbėjo 
prieš Amerikos laivų siun
timą Į karinius vandenis. 
Jis, fašistų pataikūnas, 
kurstė amerikiečius net 
prieš vaikam žaislų pirkimą 
iš Anglijos.

sunkvežimis - trokas permušė 
jo dviratį ir Albertą sunkiai 
sužeidė. Jis randasi Johnson 
City ligoninėje. Linkiu greito 
pasveikimo Albertui, o drau
gams Morkūnams reiškiu už
uojautą.

Serga drauge N. Garnienė, 
kuri pirmiau ilgai sirgo. 6 mė
nesius buvo pasitraukusi iš 
dirbtuvės, bet pradėjus biske- 
lį geriau jaustis, vėl pradėjo 
dirbti. Savaitę laiko išdirbus, 
pasidarė vėl blogiau. '____
randasi savo namuose po gy
dytojo priežiūra. Draugė Gar- 
nienė yra A. Garnio, L.D.S. 
6 kuopos iždininko, žmona. 
Veikli narė kaip L.D.S., taip 
ir Moterų Skyriaus. Ji daug 
prisidėjo savo darbu ir auko
mis Sovietų Sąjungos medika- 
lei pagalbai. Gaila jaunos ge
ros darbuotojos. Linkiu grei
to pasveikimo.

Sirginėja drg. P. Bakšienė. 
Ji yra Moterų Skyriaus narė. 
Sveika būdama gerai darbavo
si mūsų parengimuose, par
duodama tik i etų s ir tt.

Serga drg. J. Misevičius, 
guli Johnson City ligoninėje. 
Jis yra L.D.S. 6 kuopos narys.

Pasveiko draugė E. čeka- 
nauskienė, kuri buvo sunkokai 
susirgusi. Taipgi pasveiko drg. 
V. Čekanauskas, kuris buvo 
ranką susižeidęs, jau dirba 
dirbtuvėje.

Pasveiko Mrs. Belazarienė, 
džiaugiasi, kad dr. Ir. Pine 
greitai ją išgydė. Ji už tai jam

labai dėkinga.
J. K. N avalinskienė.

Unija Padėjo Laimėti 
Nesenai čia prie Endicott-( 

Johnson dirbtuvių buvo pas
kleistas unijos laikraštis “The 
CIO News,” kuriame praheša- 
ma, kad ši Endicott-Johnson 
Kompanija b.uvo hedamokėju- 
si savo palaikomos ugniagesių 
komandos darbihinkams algų 
Už viršlaikius. Kadangi kom- 

Dabar I PalIūa tu° elgesiu sulaužė Na- 
cionalį Darbo’ Sant. Aktą, tai ( 
CIO unija įteikė šią bylą fede- 
raliam teismui. Kompanija, 
matydama, kad nebus išsisuki
mo, susitaikė su darbininkais 
ir atmčkėjo jiems priklausomas 
algų dalis. Dieniniai darbinin
kai gavo čekius po $606.00, o 
naktiniai — po $689.00. Va
dinasi, darbininkai, unijos va
dovybėje gindami savo teises, 
laimėjo. Kompanija išmokėjo 
tokių užsilikusių algų virš 
60,000 dolerių.

United Shoe Workers of 
America, CIO, palaiko čionai 
du organizatorių, Mary Simon

ir Michael Essin, kurie rūpina
si suorganizuoti Endicott- 
Johnson darbininkus.

Darbai batų gamyboj yra 
pagerėję; kai kuriose dirbtuvė
se dirba ir viršlaikius. Darbi
ninkai, dirbdami pilną laiką, 
uždirba jau ne visai
Kurie gauna padirbėti viršlai
kius, su atlyginimu pusantros 
mokestis, — tie jaučia “gerlai- 
kį.” Bet darbo lenktynės, pas
kuba ir ilgos valandos pavargi
na dabininkus.

blogai.

Pažvelgus į kitą pusę — į 
gyvenimo reikmenų pakilimą,

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

pavieto žmonėms dasiėdė jo 
reakcinė administracija. Tas 
jo komunistinio baubo kuinas 
pasirodė molinėmis kojomis.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alėtų Šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolčs, 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 sū angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusūiio 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 nukėlimai.1- 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliško? 
kalbos be kito pagelboą 35c.

M. ZUKAlTIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT. N. Y.

— matosi, kad tie pagerėję už
darbiai gyvenimo reikmenų ki
limo negali pasivyti. Dolerio 
vertė jau žymiai sumažėjusi ir 
dar mažėja. Bekylant visų 
venimo reikmenų kainoms, 
la ir batų kainos, o batų 
bėjų algos — ne. Jie algų
kėlimą gali laimėti tik reikala
vimais, o reikalavimas būna 

j galingas tada, kada darbinin- , 
kai būna, organizuoti į tvirtą 
kovingą uniją. Gi 
yra United Shoe 
America, CIO.

gy- 
ky- 
dir- 
pa-

tokia unija
Workers of

Darbininkas.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stotie#.

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

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

c K
K

417 Lorimer St,

Binghamton, N. Y
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Gaspadoriškal nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

$3.00 
35c 
25c 
15c
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Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4X10

Užeikite ir pamatykite šią gražią lietuvių pasilinksminimo 
įstaigą, pasivaišinkite gerais valgiais ir gėrimais, ir 
pasišokite prie šaunios orkestros.

r

168 GRANO STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

.... 25c

.... 60c

.... $1.50

liksią 
šimtų dolerių.
štai Philadelphia:
2 d. prakalbose

dalyviai suaukavo

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Eurupiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

ATDARĄ NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO 
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

*

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOfclUS
Liūdesio Valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

! CHARLES’!
UP-TO-DATE ' )

' BARBER SHOP 
' K. Degutis, Savininkas ) 
j Prielankus Patarnavimas (

I 306 Union Avenue g
Tarp Ten Eyck ir Manjer Sts. * 

) BROOKLYN, N. Y. “ 
t GERAI PATYRĘ BARBERIĄI (

MM

vado-
Gaul-

para- 
anglų

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks i • • A
9 d. lapkričio, pas d. Indriulius, 415 UildlVlO, pas JUOS 1 asia ai- 
Electric St. 2 vai. po pietų. Nariai | SlŠaukimų lapeliu, kui’Stan- 
dalyvaukite, nes yra svarbiu reika-| čių žmones prieš fašistinę 

ir 
prieš Hitlerį. Vichy Fran
ci jos vyriausybė sučiupo ir 
sužeistą nusileidusį anglų 
orlaivį, kuriuom buvo at
skridę tie Laisvųjų Francū
zų veikėjai.

lų aptarti, taip pat bus renkami de- / Ų. ’
legatai į 12-to Apskr. konferenciją, VlChy r ranciJOS valdžią 1 
kuri įvyks lapkr. 16 d., Bingham-1 
tone. — P. Slekatiis, 

(262-264)
Sekr.

Amerikos lietuviuose sim
patija "TšoVl'ėttŲ Sąjįm&os žftW- 
nėtns ir Raudonajai Armijai 
labai didelė, dič tą išreiškia 
gausingomis aukomis medika
is pagalbai.

šiomis dienomis pavyzdį da
vė dū miestai. Štai Worėėsto- 
ris. Tam tikslui surengtam 
bankiete grynais pinigais sve
čiai sudėjo $446. O nuo 
kieto pelno irgi 
dviejų
Arba 

kričio 
vieniai
$138. Organizacijos paaukojo 
$125.

RESTAURACIJA
FranlgDomikaitis ir Antanas Barzda

Savininkai
Laisvės” Name — Brooklyn

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujatn krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. susirinkimas 

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)

j vyks

the lAiiar
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

DETROIT, MASS.
šeštadieni, 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)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

jvyks lapkričio 10 d., 7:30 v. v., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Malonė
kite dalyvauti ir atsiveskite naujų 
narių. — A. W. (263-265)

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 11 d., IWO Svet., 53 Church 
St., 7:30 v. v. Draugai, dalyvaukite 
susirinkime, nes bus renkama 
ALDLD Centro Komitetas. — Vi- 
kutis. (263-265)

FREEHOLD, N. J.
Liet. Piliečių Kliubas ruošia 
lapkr. 8 d. savo patalpoj,

Am. 
šokius, 
Englishtown Rd., du blokai iŠ mies
to. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti. Turėsime gerus mu
zikantus, taipgi įvairių valgių ir 
gėrimų. Durys atdaros 6 v. v., šo
kiai nuo 7 vai. įžanga tiktai 25c, 
be taksų. Lauksime. (263-264)

* PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, 10 d. lapkričio įvyks 

visų darbininkiškų organizacijų eks
tra susirinkimas labai svarbiais rei
kalais. Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 8 v. v. Bus du labai 
svarbūs klausimai. Apart to, drau
gai, platinkit bilietus tarptautinio 

’ masinio susirinkimo, kuris įvyks 14 
d. lapkr. Convention Hall, 34-tos ir 
Spruce gatvių. Už parduotus bilie
tus greit grąžinkite pinigus. — 
Veik. Kom. Sekr. (263-265)

ANGLAI Iš ORO BOM
BARDAVO ITALŲ SUB- 

MARINŲ STOVYKLĄ

Cairo, Egiptas. — Angli
jos oria iviai sėkmingai 
bombardavo italų submari- 
nų stovyklą Augustoj, saloj 
Sicilijoj, ir atakavo kitas 
fašistų prieplaukas ir trau
kinius.

Šiaurinėje Afrikoje anglų 
lakūnai ardė fašistų orlai
vių stovyklas, padegė amu
nicijos sandėlį ir oro kovo
se numušė žemyn 3 priešo 
lėktuvus.

Raketa Naikint Priešo 
Orlaivius

Amerikiečių karinės in
žinerijos žurnalas “Milita
ry Engineer” rašo apie ra
ketą, kuria galima būtų už- 
kirsti kelią priešo or
laiviams.. Ta raketa būtų 
pripildyta skysto deguonies 
(oxygeno), alkoholio ir su
spausto azoto (nitrogeno). 
Radijo prietaisais nuo že
mės galima būtų ją vairuot 
iki 30 tūkstančių pėdų 
aukščio, o tiek jai pakilt 
užtektų 50 iki 60 sekundų. 
Susidūrus su orlaiviu, jinai 
sunaikintų jį.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Ligoniai Mūsų Mieste
Teko sužinoti, kad nelaimė 

patiko jaunuolį Al. Morkūhiu- 
ką, drg. J. K. Morkūnų vie
natinį sūnų. Spalių 27 jam 
važiuojant savo dviračiu,

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

s į

J UNION LABU

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čieKi 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 svorį ir kainas.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Sapnų knyga, apdaryta su pa- ,
, veikslais ...................................$1.00
Tūkstantis naktų, didele knyga 

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

300 visokių Vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi

TrajenkBs, stambios, pakelis 
arba 3 pakeliai už

M. žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.
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Liūdesio valandoje kreip
kitės prie mahęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kairiomis būsite patenkinti.
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Aštuntas puslapis Penktadienis, Lapkr. 7, 1941
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Praeito Sekmadienio ‘Parės’ 

Aukotojų Vardai

^Laisvės’ Koncerte Bus Balsas 
Ir Daina Kiekvieno Klausai

Kiekvienas žmogus myli 
dainas ir dainininktfs, tačiau 
taip pat kiekvienas turi tam 
pasirinkimą—tūlą labiau su
žavi viena daina, kitam at
mintyje amžinai liksis antroji; 
vienas pamylės to dainininko j 
balsą, antrasis ano.

Šiame “Laisvės” koncerte, 
šį sekmadienį, lapkričio 9-tą, 
Labor Lyceum salėje, bus dai
na ir maloniausis balsas kiek
vieno klausai, kadangi pro
gramos pildytojų sąstate ran
dasi balsų nuo aukščiausio so
prano iki žemiausio, bubnu 
dundančio baso, čia bus pa
rinktieji lietuvių dainos talen
tai iš visų rytinių ir vidurinių 
valstijų. Vieni brooklynie- 
čiams visai dar negirdėti. Kiti 
girdėti ir pamylėti, visada 
mielai laukiami dar kartą iš
girsti, visada augantieji, kas 
kartą įdeda net ton pačion 
dainon naujos grožės.

Lietuviai dainos mylėtojai 
nepraleis progos šį sekmadie
nį “Laisvės” koncerte pirmu 
kartu išgirsti Oną Kubilienę, 
LaScala Operos ir koncertų 
dainininkę New Yorke; Alek
sandrą Vasiliauską, koncertų 
ir radio dainininką iš Bosto
no ; Birutą Ramoškaitę iš 
Hartfordo, kuri po mūs akių 
išaugo, kas koncertas tarsi 
nauja dainininkė išstoja ir jau 
dasisiekus į operas; Povilą 
Stogį, koncertų ir operečių

dalyvavo 
simfoniš- 
tenykštė 
mokinasi

Šiemet Taryba Bus 
Didesne

Pradėjus rokuoti už kandi
datus į Miesto Tarybą paduo- 

numatoma, kad 
būsianti 
Queens, 
turi po 
dar po

tus balsus, 
Miesto Taryba 
nė. Bronx ir 
šioje taryboje 
stovus, gausią

d id es
kude 
4 at- 
vieną.

Brooklynas, kuris dabar turi
■ 7 narius, gausiąs dar du. Gal 

prisidėsiąs vienas ir Manhat- 
tane, kuris dabar turi 5 atsto
vus. Staten Islandas turėjo ir 
turės tik vieną.

Bronxe įvyko nesusipratimė- 
lis su balsų skaitliuotojais, ka
da sužinojo, jog jiems numa
žinta mokestis. Dešimtis išėjo 
nepradėję darbo.

Balsų Rokuotojų Algos
Pirmais pagal P. R. sistemą 

balsavimo metais, 1937, balsų 
rokuotojams mokėjo po $10 
per dieną ir darbo jiems “už
teko”, o piliečiai laukė pasek
mių net per 5 savaites.

Antrais rinkimais, 1939 m., 
rokavo už visą darbą abelnai. 
Kožnas balsų skaitliuotojas 
Brooklyne ir Manhattan gavo 
po $100, Bronx ir Queens po 
$80 Richmond—$40. Darbą 
baigė per 15 dienų.

Šiemet atėję balsų rokuo
ti surado, kad moke&tys Broo
klyne bus $80 už visą darbo 
laiką, Manhattane—$64, 
$48 Bronx ir Queens, 

« Richmonde.

po 
$24

laik- 
vedė

Stebinančiai Atspėta 
Skaičiai Balsu

Įvairios įstaigos ir tūli 
raščiai prieš rinkimus
aprokavimą balsuotojų palin
kimo vienam ar kitam kandi
datui. Artimumas tų anksty
bųjų aproka.vimų su įvykusių 
rinkimų duomenim yra stačiai 
stebinantis. Per tūlą laiką tie 
“spėjikai” davinėjo LaGuar- 
dijai 130 iki 150 tūkstančių 
balsų pergalę ant O’Dwyerio. 
Paskutinėmis dienomis tie ap- 
rokavimai buvo pasvirę tarp 
70, 100 ir iki 130 tūkstančių.

Tikrovėj, majoras laimėjo 
133,841 balso didžiuma. Tai 
ištiesų būta labai artimo ap- 
»klembimo. Pasirodo, matema
tika ir politikoj stebūklus da-. 
ro.

Tikrai Laimingas 
Kampelis

Rinkimai Buvo Ramūs, 
Be ne be Prietikių

Iš to antgalvio galėtum pa
manyt, būk čia peršami bur
tai. Tačiau New Yorko mieste 
tikrai yra tokia vieta, kuri ži
noma, l;aipo “laimingas kam
pelis”. Jisai randasi pačioje 
Harlemo širdyje, 116th St. ir 
Lexington Ave.

Ypatinga tas, kad majoras 
LaGuardia visas savo rinkimų 
kampanijas baigia ne kur nors 

puošnioj salėj, bet atviro oro 
mitinge ant to laimingo kam
pelio. Tai nuo tų jo mitingų 
kampas ir vardą ėmėsi. O ta
čiau to prieita ne kokiais sen
timentai iškaiš sumetimais, bet 
gaspadoriškais aprokavimais.

LaGuardija, pats iš to dis- 
trikto kilęs ir gerai jį pažįs
tąs, taipgi pats pažįstamas, vi
suomet sutraukia minia klau- 
sovų, kurie daug noriau klau
so jo artimesnės jiems kalbos, 
negu tammaniečių. Ir rinkimų 
diena jį atsimena. Tas distrik-
tas kas rinkimai ištikimai jį.villėj rasta, kad ant mašinos 
pasiųsdavo kongresai!, o da-1 matėsi tik viena linija—demo- 
bar taip pat ištikimai jo vie-į kratų, 
ton pasiunčia kongresai! Mar-

Majoro, kitų miesto valdi
ninkų ir teisėjų, taipgi Mies
to Tarybon atstovų rinkimai 
praėjo be muštynių, be dides
nių. , susikirtimų, ramiai, ta
čiau ne be tammaniečių ban
dymo dominuoti ir įvairius 
trikselius daryti ten, kur ma
nyta esant tai galimu.

Mrs. Julia Meister, Darbo 
Partijos kandidatė į šerifus, 
buvus biskį apstumdyta, kada 
ji nuėjo būti savo partijos bal
sų sargu 22-ro AD 24-me rin
kiminiame distrikte. Jai saky
ta, kad jos liūdymai negeri. 
Policija jai padėjo sutvarkyti 
dalykus.

Iš tūlų vietų Bronxe gauta 
skundų, kad demokratų bal
sų sargai šniukštinėją tarybi- 
ninkų rinkimo balotus. Iš 
Yorkvillės vėl buvo skundų, 
kad Tammanės “keliaujanti 
balsuotojai” keleriopai bal
suoją. Dar kitoj vietoj York-

Piliečių Komiteto surengto
je parėję praeitą sekmadienį 
“Laisvės” svetainėje, išlaidų 
padengimui aukojo šie:

J. Skodis $6.00, S. Sasna $2, 
Pr. Bunkus $2, D. M. šolom- 
skas $2, K. Joneliunas $1.75, 
V. Rudaitis $1.50, A. .Zajan- 
kauskas $1.50, Poškaitis $1.25.

Sekanti aukojo po $1 : A. 
Tamošiūnas, P. Lileikis, J. By
ron, D. Petriką, J. Gasiūnas, 
R. ir E. Mizarai, A. Bimba, J. 
Dainius, J. Siurba, Kluščiaus- 
kas, J. Kovas, K. Balčiūnas, 

Šolomskai-Warrisonas, Ona 
tė, K. šolomskienė, U. Sinke
vičienė, X, Misevičienė, V. 
Tauras ir X. Po 50c. aukojo 
šie: Kasmočienė, A. Matus, 
Grybas, J. Andriuškevičius, 
Andriuškevičienė, A. Karch, 
P. šolomskas, G. Kuraitis, P. 
Stulpin, P. Balsys, P. Višniau- 

ir J. Vi- 
ir 

Po
Section, J.

Vagilis, 
Banaitiene ir

skas, Zablackienė, 
sockis; P. Velykis 
ranauskas po 30c. 
kojo: Sadauskas, 
Grubis, Poškaitienė, 
Martin, Gagas, 
Helen Rinkevičiūtė.

25
13 a- 
au-

dainininką iš Chicagos.

Muzikos mylėtojai irgi ne
bus užmiršti. Prof. Vytautas 
Bacevičius, pasaulinio masto 
pianistas virtuozas, duos kele
tą muzikos gabalų. Apart sa
vų koncertų, jis jau 
solistu Flint miesto 
kame koncerte ir 
simfonijos orkestrą
jo kompazicijos simfoniją ne
tolimos ateities koncertui. Gi 
šio mėnesio 1-mą jis skambi
no New Yorko miesto radiofo
ne ir jau turi pakvietimą 
skambinti kitoj miesto radio
fono programoj.

Programą atidarys mūs my
limas* Aido Choras, vadovy
bėje Aldonos Žilinskaitės.

Visiems dainininkams akom
panuos kompozitore ir daina
vimo bei muzikos mokytoja B. 
L. šalinaitė.

Po programos tęsis smagūs 
šokiai ir pažmonys su brook- 
lyniečiais ir tolimais svečiais, 
kurių bus daug iš skaitlingų 
rytinių valstijų lietuvių kolo
nijų.

Koncertas įvyks jau šį sek- cantonio. 
madienį, lapkričio 9-tą, La
bor Lyceum salėje, 949 Wil- vo kongresmanu Marcantonio, 
loughby Avė., Brooklyne. Pra-’nej LaGuardijos neišmetė į

Bilietai p0SQnjus^ gausiai paremia 
vietoms kįe]<vieną j0 kandidatūrą į 
šokiams | majoruSt o jis kiekvie-

. tnksus). nu karįu ląimi, žinoma, su pa- 
įsigyti is rama jr kitų miesto tokių 

pat distriktų.

Ir šią rinkimų kampaniją 
pereito pirmadienio vakarą 
majoras baigė ant to paties 
kampelio, su darbiečiais ir ki
tais savo sleito kandidatais 
sakė prakalbas. Ir vilkėjo tuo 
pačiu ploščiumi, kurį jis dė-į 
vėjo išvakarėse rinkimų 1916 
metais, kada pirmu kartu bu- 

;vo išrinktas į kongresmanus.
Majoras aprokuoja, kad slė-' 
giant metams, darbams ir rū
pesčiams jo išvaizda galėjo 
pasikeisti, gali distriktas ne
bepažinti; kitam ilgais politi
kavimo metais galėjo kuo pra
sikalsti. Užsivilkimas anų me
tų jaunikaičio ploščiumi dis- 
trikto gyventojam primena jį 
kaipo jaunuolį, išleidžiamą į 
svietą dideliems darbams, ku- 
Įriems jis ir dabar jaučiasi jau
nas, pasiryžęs daug jų nudirb
ti.

džia 3:30 po pietų. 
55c. ir rezervuotoms 
83 c. ir $1.10. Vien 
44 c. (įskaitant ir 
Patartina bilietus 
anksto, nes gali pritrūkti.

Ir Mirusio Balsai 
Bus Rokuojami

Bernard J. M/iran, 55 
kandidatas į New Yorko Mie
sto Tarybą, antradienį rastas 
miręs savo dviejų kambarių 
apartmente 119 Elliot Place.

Moran, seniau buvęs demo
kratų assemblymanas,.šį kartą 
kandidatavęs nepriklausomai,, 
be partijos paramos. Pasiruo- 
šusiems balsus skaitliuoti rin
kimų viršininkams dėl jo mir
ties iškilo problema, kas da
ryti su jo balotais. PatvarkyZi, 
jog už jį paduotus balotus 
vistiek rokuos, tarsi nieko ne
būtų su juo atsitikę. Jeigu bus 
išrinktas, tai vėl bus nauja 
problema. Mat, čarteryje pa
sakyta, kad jeigu tarybinin- 
kas mirtų laike tarnybos, jo 
vieton kitą tarybininką paski
ria jo partija. Bet kad Moran 
buvo nepartinis demokratas, 
tad kitos partijos nenorės už
leisti vietos tammaniečių sta
tomam žmogui, kam jie ir ne
turės legalės teisės. Dėlto ga
lėsianti įvykti teisminė kova. 
O jeigu jis nebus išrinktas, 
tad jo numerio antro balsai 
bus rokuojami sekamiems 
kandidatams, kaip kad ro- 
kuojama paprastai eliminuotų 
kandidatų.

Kaip Balsavo Sulyg 
Partijų?

m.,

Už LaGuardią Republikonų 
Partijos balotu paduota 668,- 
763 balsai, Darbo Partijos— 
434,297, Fuzijos—63,109, Su
vienyto Miesto—20,225. Viso 
už LaGuardią 1,186,394. De
mokratų 
O’Dwyer 
Partijos 
145.

MILK

Viso su smulkiais suaukojo 
$48.70.

Jeigu kurių, aukojusių po 
25c. ir daugiau, vardus rinkė
jai neužrašė, malonėkite at
leisti.

Žmogžudystė Tarp Jaunu 
Berniuku

Vienas 15-kos metų berniu
kas, James O’Connell, jau pa
laidotas, o 3 kiti berniukai, 
nuo 12 iki 16 metų, New Yor
ke, areštuoti ir sulaikyti teis
mui,'o gal ir elektros kedei.

Kaip skelbia policijos ra
portai, būk trys apiplyšę ber
niukai negrai užpuolę gražiai 
apsitaisiusį, iš mokyklos ei
nantį Jimmį su jo broliu api
plėšti. Kiti gi mano, kad tarp 
berniukų galėjo dėl ko kito 
kilti barnis ir muštynės, ka
dangi du O’Connell berniukai 
bėgo, o anie vijęsi. Pravažiuo
jančiai taksei brolius persky- 
rus, Jimmis su užpuolusiais 
kovęsis vienas ir 
žeistas peiliu.

J?

Jurgine Išrinko 14-ką 
Delegatu

Lietuvių konfereneijon, šau- 
kiamon tikslu apvienyti lietu
vius gynimui dabartinės' savo 
tėvynės Amerikos jos kovoje 
prieš Hitlerį, nusitarė daly
vauti ir didžiausia Brooklyno 
lietuvių pašalpinė šv. Jurgio 
Draugystė. Užvakar įvykusia
me savo susirinkime, Pil. Kliu- 
bo salėj, išrinko 14 delegatų.

Konferenciją šaukia susida
ręs veikėjų - visuomenininkų 
komitetas, kurio pirmininku 
pasirašo adv. Antanas J. Viž- 
lanskas (Weslan) ir sekre
toriumi V. Michelsonas.

Futbolo Rungtynės
Įvyksta šį sekmadienį, 2:30 

po pietų, prie 59th 
York Avė., N. Y. C.

Lietuvių komanda 
su “West New York”

Str. ir

rungsis 
koman- 

mirtinai su- da. Pereitą sekmadienį rung- 
, tynių nebuvo. F.

DAUGIAU GĖRIMO
/ v t/ d

New Yorko 15-me Assemb- 
i lio Distrikte pastebėta trys 

Tas distriktas, priėmęs sa-1 tammaniečių trikseliai. Nepra
šytas informantas, demokratų 
balsų sargas, pasakojo atei
nantiems balsuoti, kad tik 5 
tarybininkai iš to apskričio bū
sią renkami ir patardinėjo ne
daryti daugiau pasirinkimų, 
kaip 5. Apsižiūrėjus, pastebė
ta, kad tik 5 demokratų- kan
didatai buvo tame apskrityje. 
Kitiems, nelabai užtikėtiems, 
kad už Tammanę balsuos, 
duota aiškus supratimas, būk 
iš viso nelabai svarbu už ta- 
rybininkus balsuoti. .O balsa
vimų už konstitucijos ir mies- 

patąisas balotas 
mašinon, 

“yes”, kur 
ir kitokių

to čarterio 
buvęs taip įdėtas 
kad nesimatė, kur 
“no”. Pastebėta 
šposelių.

Int. Ladies Garment Wor
kers Unija, New Yorke, skel
bia kontestą piešimui posterių, 
su dovanomis laimėtojams. 
Turi akstinti pirkimą apsigy
nimo bondsų ir štampų.

MIRE
am-Teklė Mačiura, 59 m.

žiaus, mirė trečiadienį, lapkri
čio 5 d., savo namuose, 750 
Driggs Ave., Brooklyne. Pa
šarvota graboriaus Juozo Gar
švos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidojama 
penktadienį, lapkričio 7 d., 
10 vai. ryto, šv. Jono kapinė
se. Patarnauja Juozo Garšvos 
laidotuvių biuras.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesutės Barboros, 

po tėvais Čalkūnaitė, o po vyro var
du Medelienė. Laiškų nuo jos ne
gaunu jau nuo 1929 m. Jeigu gyva, 
prašau jos atsiliepti, o gal kas ži
note kur ji randasi, prašau pranešti. 
Būsiu labai dėkinga. Ona Čalkūnaitė, 
Calle Portugal, 230 — Villa del 
Cerro, Montevideo, Uruguay.

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)

BOTTLE
MAIL J
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HOMOGENIZED MILK
The cream's in every drop! 
Enriched with Vitamin D

\ Copyright 1941 -The Borden Company/
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RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

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

ra------------------------- -----------------------------

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

ra

MI
H

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

STOKES
St., Brooklyn

padarau

krajavus 
su ame-

Rei-

JONAS 
512 Marion 
Kamp. Broadway Ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Gleninore 5-6191

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

UŽEIGA
Rhcingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KĄRŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
| 411 Grand St., Brooklyn
■ sy

<3

O

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN^
Telephone: EVergreen 8-9770

<OW

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

GERESNIS SKONIS
■ . ...... ■ ■ ■ - . *

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

jus mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

VIENINTELE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti- mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
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adresas*

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Parlor ir Basement, 

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

Partijos , tikietu už 
1,052,553. Socialistų 
už Hartmaną—24,-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Budžeto Taryba Būsian'i 
Prielanki Majorui

Le VANDA

Apskaitliuota, kad Sąmatų 
(budžeto) Taryba, kuri kon
troliuoja miesto budžeto rei
kalus, bus majorui prielanki. 
Jis turėsiąs 12-ką iš 16-kos vi
sų balsų. Tarybą sudaro mies
to dalių prezidentai, taipgi 
Miesto Tarybos pirmininkas ir 
miesto kontrolierius.

Kas norėtų gyventi kartu, pora 
ar pavienis — mes esame du žmo
nės, turim šešis kambarius, garu 
šildomi, karštas vanduo. Arti 114th 
St. stoties, Jamaica Line. Mažas at
lyginimas. Matyti galima nuo 5 vai. 
vak. iki vėlai.—A. M., ’ 8638—Ulth

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

F. W. Shalins I
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




