
KRISLAI
Civilinio Apsigynimo 

Savaitė.
Lietuviai, Imkite Dalyvumą!
100,000 Kanuolių.
Bet Vokietija Susmuks!
Antanas Stankus.
Ką Tie Pliuškiai Dabar 

Sakys?
Rašo R. Mizara

Lapkričio 11 d., sukanka 
lygiai 23 metai, kai buvo pa
sirašyta pirmojo pasaulinio 
karo paliaubų sutartis.

Nėra reikalo aiškinti* kas 
pasaulyje dedasi nūnai, po 23 
metų. Svarbu priminti tik tą, 
kad mūsų kraštas, kuris pir
majame kare prisidėjo prie 
sutriuškinimo k a i z e ri z m o, 
šiandien ruošiasi visais būdais 
ir priemonėmis sunaikinti hit- 
lerizmą. Jegu mes dar nesa
me kare oficialiai, tai faktinai 
tikrai esame kare!

Prezidentas Rooseveltas pa
skelbė, kad nuo 11—16 d. lap- 
krič. savaitė bus Civilinio Apsi
gynimo Savaitė. Ką tas reiškia ? 
Ugi tas reiškia, jog šią savai
tę visi Amerikos gyventojai 
bus supažindinami su jų pa
reigomis: kaip ginti šalį, kaip 
gintis save, kaip suprasti vi
sas apsigynimo problemas.

Lietuviai privalo imti daly
vumą visuose civilinio apsigy
nimo darbuos. Mes privalome 
susipažinti su tomis pareigo
mis, kokios mūs laukia, kokių 
valstybės apgynimas iš mūs 
reikalauja.

Įvyks daugybė visokių tais 
klausimais mitingų. Dalyvau
kime juose. Kur tik bus rei
kalo ir progų, apsiimkime j 
atsakomingas vietas savo dis- 
triktuose ir nuoširdžiai dar
buokimės savo, savo kaimynų 
ir savo šalies naudai.

Lordas Beaverbrookas pasa
kė, kad Vokietija turi šimtą 
'tūkstančių kanuolių. Tai labai 
galimas daiktas. Turime atsi
minti, kad vokiečiai susigrobė 
visos Europos kanuoles ir fab
rikus, gaminančius ginklu^, 
tankus ir orlaivius.

Nepaisant to, šiandien kiek
vienam protaujančiam žmo
gui yra aišku, kad Vokietija 
karą prakiš. Ji, pasak Stali
no, “turės susprogt nuo savo 
pačios kriminalysčių naštos.”

Laisvosios Francijos vadas, 
generolas de Gaulle, teigia, 
kad talkininkai—Anglija ir 
Sovietų Sąjunga — pastatys 
prieš Vokietiją' 100,000 tan
kų ir 100,000 orlaivių. Be to, 
milžiniškas talkininkų laivy
nas yra atkreiptas prieš Vo
kietiją. Milijonai žmonių 
šiandien jau yra pastatyta 
prieš Vokietiją Rytų Fronte. 
Greitu laiku nauji milijonai 
bus pastatyta. Tas viskas le
mia hitlerizmui pražūtį.

Netgi jei Hitleriui pavyktų 
paimti Leningradas ir Maskva, 
netgi jei Sovietų jėgoms prisi
eitų trauktis taip toli, kaip 
Uralo Kalnai—Hitleris bus 
sunaikintas! Jis pražus. Ir pa
saulis pasijus laisvas!

Man dažnai kyla klausi
mas: Ką mano Hitlerio šali
ninkai Amerikoje? Ką mano, 
sakysime, lietuviški hitlerinin
kai? Argi jie dar vis tikisi, 
kad jų furjeris išeis laimėto
ju? Argi jie dar vis mano, 
kad juodosioms pasaulio jė
goms pavyks sulaikyti progre
są, .atstumti žmoniją į vidur
amžius? Jeigu jie šitaip mano, 
tai jiems teks kada nors tra
giškai nusivilti.

Ar negeriau, kad hitlerinin
kai dabar, tuojau, persiorijen- 
tuotų ir stotų su tais, kurie 
kovoja prieš hitlerizmą? Ar 
negeriau būtų, jei jie pataptų 
žmonėmis ?

Andai rašiau, kad su des- 
trojeriu “Reuben James” nus
kendo worcesterietis lietuvis 
Antanas Kalanta. Dabar pra
neša, kad su tuo pačiu laivu 
nuskendo dar vienas worces
terietis lietuvis — Antanas 
Stankus. Taigi iš tikrųjų 
worcesteriečiai lietuviai jau 
yra sudėję daug aukų ant ko-

(Tąsa 5-me pusi.)
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NACIAI. SAKO. UŽĖMĘ 
JALTĄ; PASIVARĘ AR

TYN MASKVOS

SOVIETAI ATAKUOJA 
FAŠISTUS MASKVOS 
IR DONECO SRITYSE

Berlin. — Vokiečiu ko
manda praneša, kad jie už
ėmę Jaltą, miestą su prie
plauka pietiniai rytinėje 

. dalyje Krimo pusiausalio.
Neoficialiai naciai teigia, 

kad jie pralaužę vieną Mas-

Naciai Nukentėjo Dide
liu Nuostolių Mask

vos Fronte
Berne, Šveic., lapkr. 10.— 

New Yorko Times kores
pondentas Brigham telefo-- 
navo savo laikraščiui seka
mas žinias, gautas iš So- 
vietų-vokiečių karo fronto: 
' Sovietai visiškai atkirto 
vieną vokiečių tankų pulką 
ir dvi pėstininkų divizijas, 
kurie trys savaitės atgal 
buvo prasibriovę pirmyn 
Maskvos fronte iki Selko- 
vo miestelio. Tik keturi ne- 

! dideli nacių būreliai pa
spruko; visi kiti liko su
naikinti.

Sovietai atgriebė Nara u- 
pės tiltą Maskvos fronte. 
Možaisko - Volokolamsko 
srityje, Maskvos fronte, jau 
ketvirta diena raudonar
miečiai laipsniškai stumia 
vokiečius atgal.

Krime Sovietų jėgos kai 
kur strateginiai pasitraukė 
toliau į naujas pozicijas. 
Vokiečių orlaiviai padarė 
žymiu nuostolių sovietinėm 
pozicijom.

Bulgarų Fašistai Nu
žudė Šimtus Graikų
Sofija, Bulgarija. — 1,- 

800 iki 2,000 graikų minia 
su ginklais išstojo prieš bul
garus Dramoje, rytinėje 
Graikijoje, kurią naciai 

.pervedė į Bulgarijos globą. 
Bulgarų kariuomenė ir po
licija nukovė 482 graikus 
sukilėlius, o iš bulgarų pu
sės žuvo 28, kaip skelbia jų 
valdžia.

ANGLŲ ORO LAIVYNAS 
JAU PASIVIJO NACIŲ 

ORLAIVYNA
London, lapkr. 10. — An

glų ministeris pirmininkas 
Winston Churchill šiandien 
sakė, kad Anglijos oro lai
vynas jau pasivijo Vokieti
jos oro laivyną kas liečia 
lėktuvų skaičių ir jų galin
gumą.

12 UŽMUŠTA GELEŽINKE
LIO NELAIMĖJE

Dunkirk, Ohio, lapkr. 10. 
—Iššokus keleiviniam trau
kiniui iš bėgių, tapo užmuš
ta 12 žmonių ir sužeista 42.

Nelaimė įvyko, kuomet 
keleivinis traukinys užva
žiavo ant griozdo, nukritu
sio iš tavorinio traukinio.

ORAS. — Šį antradienį 
šalčiau.

kvos gynimo liniją, užgrobę 
80 sovietinių fortukų ir pa
siekę punktą tik už 30 my
lių nuo Maskvos.

Kariniai vokiečių prane
šimai sako, kad dalyje pie
tinio fronto jie šturmu už
ėmę vieną miestą (kurio 

į vardo nepaduoda) ir visiš
kai nušlavę Sovietų armijos 
korpusą “iki paskutinio vy
ro.” — Korpusas paprastai 
turi tris divizijas, apie 45,- 
000 kareivių.
Bombarduoja Leningradą
Naciai taipgi neoficialiai 

skelbia, kad jie esą jau tik 
už šešių mylių nuo Lenin
grado. Bombarduoją mies
tą, iš didžiųjų kanuolių, o 
vokiečių orlaiviai vėl bom
bomis sukėlę didelius gais
rus Leningrade. Anot na
cių, jie per dieną sunaiki
nę 53 sovietinius ’ lėktuvus 
šiame fronte.

■ ■■■■ — ■ ■ I , ■ ■■>■■■ 1 *

Naciu Bombininkai, Esą, Su
naikinę 18 Sov. Laivų

Berlin. — Nacių žinių 
agentūra garsina, kad jų 
orlaiviai praeitą savaitę su
naikinę Juodojoj Jūroj vie
ną karinį Sovietų laivą ir 
17 transporto laivų, viso 
70,000 tonų.

Anglai Nuskandino
12 Italijos Laivų

London. — Du Anglijos 
šarvuotlaiviai ir du naikin
tuvai nuskandino 10 preki
nių Italijos laivų ir du nai
kintuvus vidurinėje dalyje 
Viduržemio Jūros, o anglai 
neturėjo jokių nuostolių.

Prekinius italų laivus ly
dėjo du Italijos šarvuotlai
viai ir bent keturi naikin
tuvai. Italų šarvuotlaiviai 
buvo dveja tiek didesni už 
anglų šarvuotlaivius. Pre
kiniai italų laivai gabeno 
karo reikmenis fašistams į 
šiaurinę Afriką.

Anglijos ministeris pir
mininkas \ Winston Chur
chill pasiuntė šiltus sveiki
nimus anglam komandie- 
riam ir jūreiviam už tokį 
šaunų žygį prieš italus.

Hitleriški Pamokslai
/

Berlin. — Daugelis kata
likų kunigų Vokietijoj per 
pamokslus sekmadienį gar
bino nacių karą prieš So
vietus, sakydami, kad tai 
žygis prieš bolševikų filo
sofiją.'

y - --------------
Washington, lapkr. 10. — 

Sen. Byrd ir tūli kiti šena- 
toriai ir kongresmanai rei
kalauja vienu bilionu dole
rių sumažint išlaidas Ame
rikos valdžios reikalams per 
metus.

London. — Sovietai veda 
ofensyvą prieš vokiečius 
Leningrado fronte.

Nacių Submarinas Nužudė 
ir Šiuos Du Lietuvius
Vokiečių submarinas, sunaikindamas karinį 

Amerikos laivą “Reuben James,” nužudė ir du 
lietuvius jo jūreivius iš Worcesterio — Antaną 
G. Stankų ir Antaną G. Kalantą, kurių paveiks
lus čia matote.

Anthony G. Stankus Anthony G. Kalanta

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 10. — Sovietų radijas sako:
Mūsų kariuomenė lapkričio 9 d. visuose frontuose vedė 

mūšius su priešu. Ypatingai nuožmūs mūšiai buvo Kri
mo fronte.

Pagal dar nepilnas skaitlines, 10 vokiečių orlaivių bu
vo sunaikinta lapkr. 8 d. Sovietai prarado du lėktuvus.

Lapkr. 9 d. šeši vokiečių orlaiviai liko nušauti žemyn 
arti Maskvos.

Atvyksta Litvinovas Ir 
Amerikos Ambasado

rius iš Sovietų
Kuibišev, SSRS., lapkr. 

10. — Išvyko į Jungtines 
Valstijas Maksimas Litvi
novas, naujas Sovietų am
basadorius Was hingtonui, 
ir Amerikos ambasadorius 
Laurence A. Steinhardt.

Steinhardt perstatys pre- 
zid. Rooseveltui įvairius 
Sovietų reikalus karui prieš 
Hitlerį; taipgi nušvies So
vietų santikius su Japonija, 
ypač, kiek jie paliečia Ame
rika, u

PARAŠIUTISTAI PRIEŠ 
SERBUS SUKILĖLIUS

Ankara, Turkija. — Kur 
vokiečiai kitaip neprieina 
prie serbų sukilėlių kalnuo
se, ten iš orlaivių nuleidžia 
būrius stipriai ginkluotų sa
vo parašiutištų. — Serbija 
yra Jugoslavijos dalis.

Vokiečiai bombomis iš 
orlaiviu ir šoviniais iš di
džiųjų kanuolių vien spalių 
mėnesį sunaikinę apie 20 
miestų ir kaimų Serbijoj, 
keršydami žmonėms atkak
liai kovojantiems prieš na
cius. 4

Berlin. — Naciai sušaudė 
dar 8 cechus už veiksmus 
prieš vokiečius.

London, lapkr. 10. — Žu
vo karinis anglų laivas nai
kintuvas “Cossack.” Anglų 
vyriausvbė nesako, kur ne
laimė ištiko “Cossacką.”

New Haven, Conn., lapkr. 
10. — Sustreikavo darbinin
kai - prižiūrėtojai Yalė U- 
niversiteto rūmų. Reikalau
ja pripažint CIO uniją.

Suomiai, Vengrai, Ru
munai, Italai ir Kiti 
Fronte prieš Sovietus
Kuibišev. — Kare prieš 

Sovietus, apart vokiečių, 
dalyvauja 20 rumunų divi
zijų, 15 suomių (finų) divi
zijų, 20 vengrų divizijų, 
bent dvi ispanų fašistų di
vizijos, kelios italų divizijos 
ir t.t. O vokiečiai turi 210 
savų divizijų šiame fronte.

(Divizija yra 15,000 ka
reivių ar daugiau.)

Vokiečiai Sušaudė 
Dar 20 Čechy

Berlin. — Nacių policija 
sušaudė 20 cechų. Sako, kad 
jie buvę vadai slaptos orga
nizacijos, kuri degino ir 
sprogdino vokiečių maisto 
sandėlius.

Čechijos “prezidentas” E- 
mil Hacha per radiją atsi
šaukė į savo tautiečius ne- 
sipriešint vokiečiams, o pa
dėt jiem .įvykdyt “naują 
tvarką” Europoj; už tat, 
girdi, naciai užtikrinsią ce
cham jų kalbą, tautą ir kul
tūrą,

Ankara, Turkija. — So
vietų submarinas Juodojoj 
Jūroj nuskandino žibalinį 
Italijos laivą 3,000 tonų į- 
talpos.

Berlin. — Nacių valdžia 
tariasi su kompanijomis 
parduot joms įvairius fa
brikus ir kasyklas užimtuo
se nuo Sovietų plotuose.

Kuibišev, SSRS. — Stalf- 
nas žadėjo stengtis asme
niškai pasimatyt su prėz. 
Rooseveltu. 1

London, lapkr. 10. — So
vietai kontr-atakuoja vo
kiečius Maskvos ir Doneco 
frontuose. Ties Volokolams- 
ku, 65 mylios į šiaurių va
karus nuo Maskvos, Raudo
noji Armija stengiasi sunai
kint bei suimt būrius ap
suptų nacių.

Sovietų tankas mirtinai 
sutrėškė vokiečių generolą 
Rensą Anės, Maskvos srity
je.

Doneco fronte raudonar
miečiai sudaužė vieną vo
kiečių pulką.

Ties Serpuchovu, 55 my
lios į pietus nuo Maskvos 
sovietinė kariuomenė sunai
kino visą nacių pėstininkų 

Į diviziją ir atkariavo nuo jų 
Visokoje kaimą.

Možaisko apylinkėje, 60 
mylių į vakarus nuo Mas
kvos, raudonarmiečiai per 
dvi dienas sunaikino 1,750 
vokiečių ir atgriebė kelis 
kaimus; taipgi sunaikino 
buveinę nacių korpuso šta
bo, 102 tankus ir 21-ną or
laivį.

KOVA SUNKI
Tass, Sovietų žinių agen

tūra, pripažino, kad nors 
Sovietai įnirtusiai atakuoja 
vokiečius Maskvos fronte, 
bet mažai teatstumia juos 
atgal.

Siaučia mūšiai ties Naro 
Fominsku, 40 mylių į vaka

Holandų Sabotažas 
Prieš Vokiečius

New York. — Čia girdė
tas Maskvos radijo praneši
mas teigia, jog vokiečių 
priešai padegė didelę au
dyklą Almelo, Holandijoj, ir 
taip sunaikino šimtus tūks
tančių jardų audimų skiria
mų Hitlerio armijai.

Nacių priešininkai su
sprogdino kelias baterijas 
priešorlaivinių kanuolių ir 
karinius švyturius Hook’e, 
Holandijoj.

JAPONAMS PRADĖJUS 
PRIEŠ AMERIKA, ANG
LAI SMOGTŲ JAPONIJA!

London, lapkr. 10. — Jei
gu Japonija įsiveltų į karą 
prieš Jungtines Valstijas, 
tai per vieną valandą iš vi
so Anglija užpultų Japoni
ją, kaip sakė Winston 
Churchill, Anglijos ministe
ris pirmininkas.

Washington. — Amerikos 
valdžia paskyrė dar septy
nis laivus gabent Sovietam 
karo reikmenis.

x Poznanėj, Lenkijoj, vo
kiečiai viešai pakorė tris 
žydus už tai, kad jie par
davinėję maistą be leidimo.

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad jie žygiuoją pir
myn Maskvos fronte, ir 
jiem, girdi, visur sekasi.

rų pietus nuo Maskvos. Tai 
arčiausias Maskvai punktas 
iš visų, kuriuos naciai iki 
šiol pasiekė.

Anglijos karininkai sako, 
jog žinios iš Sovietų fronto 
abelnai yra geros.

Australų Unijos Reika
lauja Antro Fronto 

Prieš Vokietiją
Sydney, Austrą lija. — 

Atstovai trijų šimtų darbo 
unijų savo konferencijoje 
lapkr. 9 d. priėmė rezoliu-' 
ciją, reikalaudami, kad An
glija atidarytų antrą karo' 
frontą (sausumoje) prieš 
Vokietiją - Italiją.

PERSPĖJIMAS 
JAPONIJAI

Australijos darbo unijų 
konferencija ragino kuo 
daugiausia paremt Sovietų 
Sąjungą prieš nacius ir at
sišaukė į valdžias Australi
jos, Naujosios Zelandijos, 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir Holandų Rvtinės‘In
di jos. kad tos valdžios duo
tų šitokį persergėjimą Ja
ponijai: Jeigu japonai už
pultų Rusiją, tai visos tos 
šalys laikytu tokį užpuoli
mą taipgi karo veiksmu 
prieš jas pačias.

Australai Dirbs Sovietam 
Reikmenis Dovanai

Melbourne, Australija. —■ 
Čionaitiniai fabrikų darbi
ninkai nusitarė šią savaitę, 
po reguliarių darbo valan
dų, gamint Sovietams reik
menis dovanai. ■ **•' <

Italai Sunaikinę Tris 
Angly Laivus

Roma, lapk. 10. — Italai 
sako, kad jų submarinai 
Atlanto Vandenyne nuskan
dinto tris prekinius Angli
jos laivus.

Italai nušovė žemyn ketu
ris anglų orlaivius iš tų, 
kurie bombardavo Italiją; 
tiek pat orlaivių prarado ir 
italai.

Hitleriečiai Skelbia Savo 
Laimėjimą ties Ilmen

—
Berlin, lapkr. 10. — Vo

kiečiai teigia, kad jie užė
mę Tichviną, geležinkelio 
stotį, 130 mylių į pietų ry
tus nuo Leningrado. Srity
je Ilmen ežero jie, sako, nuo 
spalių 16 d. iki šiol suėmę 
20,000 raudonarmiečių ir 
pagrobę bei sunaikinę 96 
sovietinius tankus ir kelis 
desėtkųs kanuolių. Naciai 
skelbia, kad iki šiol jie viso 
paėmę nelaisvėn jau 3,632,- 
000 sovietinių kareivių.

Vichy, Franci ja. —- Pran
cūzai suardė nacių trauki- į 
nį ties Nantes; du asmenys 
žuvo ir keturi sužeisti.
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siu iš Hitlerio naciškų jėgų siautimo pa
saulyje.

Yra labai svarbu, kad kiekvienas Ame
rikos gyventojas susipažintų su visomis 
apsigynimo problemomis, su savo, kaipo 
individualo, kaipo padoraus piliečio pa
reigomis.

Lietuviai yra raginami dalyvauti šia
me taip svarbiame darbe. Jie raginami 
dalyvauti mitinguose, kur apsigynimo 
problemos bus gvildenamos, jie ragina
mi apsiimti į visokias atsakomingas vie
tas ir darbus, jei tik toki jiems bus pa-

Stalino Prakalba
Pasakytą lapkričio 6 Dieną Maskvoj, Laike Paminėjimo 24-rių 

Melu Sukakties Didžiosios Socialistinės Revoliucijos

Kopijas 
peticijas 
Lietuvių

svarbią 
norime,

SUBSCRIPTION RATES'
United States, per year .................. $6.00
United States, six months ----------  $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ---------- $6.50
Brooklyn, N Y., six months-------$3 50
Foreign countries, per year -------  $8.00
Foreign countries, six months ------ $4.00
Canada and Brazil, per year ------- $6.00
Canada and Brazil, six months — $3.50

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

Act of March 3. 1879.

Kiekvienas Amerikos pilietis turi įsi
sąmoninti, turi suprasti, kad jo kraštas 
nebus saugus tol, kol hitlerizmas — pa
saulio neprietelius —; nebus parblokštas. 
Kiekvienas pilietis turi suprasti, kad nie
kas nėra perbrangu, kas tik gelbsti su
stiprinti krašto apsigynimo jėgas, kas 
tik yra atkreipta priešui hitlerizmui su
naikinti I

b

Stalino Kalbos
Stalinas yra retas valstybės vyras, ką 

nemėgsta dažnai kalbėti į pasaulį. Štai, 
Sovietų Sąjunga tapo užpulta, veik pen
ki mėnesiai verda baisūs mūšiai ir per 
tą laiką Stalinas iš viso pasakė pasauliui 
ir Sovietų liaudžiai tik tris kalbas. Pir
mą kalbą jis sakė pradžioje karo, o dvi— 
lapkričio 6 ir 7 dienomis. Bet kada Stali
nas kalba, tai jis pasako daug. Iš jo kal
bos kiekvienas gali pasimokinti.

Lapkričio 6 dieną Stalinas sakė ilgą 
kalbą Maskvos Sovietui, kuris buvo susi
rinkęs Didžiosios Socijalistinės Revoliu
cijos išvakarėse. Toji kalba yra spaus
dinama ‘‘Laisvėje.” Kiekvienas skaityto
jas turėtų ją gerai perskaityti ir studi
juoti.

Lapkričio 7 dieną Stalinas kalbėjo So
vietų liaudžiai, kai ji demonstravo su
kaktuvių šventėse. Paprastai demons
tracijų proga Maskvoje kalba Sovietų 
krašto apsigynimo komisaras — pirmiau 
maršalas Vorošilovas, paskui — marša
las Timošenko, šiemet Stalinas, kaipo 
premjeras ir krašto apsigynimo komisa
ras.

Pas Staliną yra viena jau viso pa
saulio pripažinta gera kokybė: jis niekad 
neįpuola į desperaciją, joki pavojai jo 
niekad “nesumaišo.” Stalinas nuolat pa
brėžia, kad tokia kokybė turi būti kiek
viename bolševike-komuniste; kad nebus 
geras komunistas, nebus keras kovotojas 
tekis asmuo, kuris, iškilus pavojui, įpuo
la desperacijon arba baimėn. Lapkričio 
7 dieną Stalinas kaip tik tą savo kokybę 
ir pakartojo. Jis, pav., priminė, jog So
vietų šalis yra mačiusi didesnių pavojų, 
kaip dabartiniai. Jis priminė 1918 me
tus. Stalinas nurodė:

“Tuomet trys ketvirtadaliai mūsų ša
lies buvo rankose svetimųjų įsiveržėlių. 
Mes laikinai buvome praradę Ukrainą, 
Kaukazą, Centralinę Aziją, Uralus, Sibi
rą ir Tolimuosius Rytus. Mes tada ne
turėjome jokių talkininkų, jokios Raudo
nosios Armijos — mes buvome dar tik 
pradėję ją kurti — mums trūko duonos, 
ginklų, stigo drabužių.

“Tuo laiku keturiolika valstybių gulė 
ant mūsų šalies, bet mes neįpuolėme į 
desperaciją. Mes nenusiminėme. Tarp di
džiųjų karo gaisrų mes suorganizavome 
Raudonąją Armiją ir pavertėme sayo ša
lį į karinę stovyklą ir laimėjome.”

Dabar, aišku, yra kitokis vaizdas. 
Nors šiandien priešas yra galingas, nors 
jis užgrobė daug Sovietų teritorijos, ta
čiau Sovietų Sąjunga šiandien yra stip
ri, turi puikią Raudonąją Armiją, lai
vyną, orlaivyną. Be to, su Sovietų Sąjun
ga stoyi didžiosios jėgos — Anglija, A- 
merika. Su ja stovi visos pavergtos tau
tos, yisi laisvę mylį žmonės. Tuo būdu 
šiandien Sovietų žmonėms nusiminti nė
ra ko. • Jie yra įsitikinę, kad karas bus 
laimėtas, s gal į kelis mėnesius, gal į me
tus. Sovietai jokių pretenzijų užkariau
ti kitus kraštus neturi. Jie stovi su pre
zidento Roosevejtp ir Churchillo aštuo- 
niais punktais, laiduojančiais kiekvienai 
tautai apsisprendimo teisę. •

Bendrai, šitos Stalino kalbos turės di
džiulės istorinės reikšmės, nes jos daug 
prisidės prie konsolidavimo visų laisvę 
mylinčių žmonių kovai prieš pasaulio ne
prietelių.

Laimėta!
Taigi Jungtinių Valstijų senatas, 50 

balsų prieš 37, nutarė ginkluoti Ameri
kos prekybinius laivus ir leisti juos į ka
riaujančių kraštų uostus. Iki šiol Ame
rikos laivai tegalėjo plaukioti tik į So
vietų Sąjungos uostus — Vladivostoką ir 
Archangelską. Dabar jie galės plaukioti 
į visus karo apimtų kraštų uostus, jei tik 
bus reikalo.

Šis senato nutarimas, šitiedu pakei
timai Neutraliteto Įstatyme, palies, aiš
ku, daugiausiai Angliją. IRi šiol, nuo 
pradžios šito karo, Amerikos prekybi
niai laivai į Anglijos uostus, į Anglijos 
pakraščius neplaukiojo. Dabar jie galės 
tą daryti. Ir tai bus milžiniška Anglijai 
pagalba.

Bet šis senato nutarimas dar turės bū
ti persvarstytas atstovų bute, kur jis, 
manoma, taipgi susilauks palankaus nu
tarimo. Manoma, apie ketvirtadienį šis 
klausimas bus galutinai kongrese iš
spręstas -ir patiektas prezidentui Roose
veltui pasirašyti. Tuomet jis pataps įsta
tymu ir Amerikos laivai galės tiesiog ga
benti reikmenis Anglijai.

Nereikia nei aiškinti, kad šis senato 
nutarimas turės milžiniškos reikšmės vi
sai karo eigai. Amerika bus dar vieną 
žingsnį padariusi šiame kare. Tuomet, 
kai senatas šį nutarimą padarė, laivyno 
sekretorius Knox paskelbė, kad Amerika 
įsisteigė Islandijoje laivyno bazę. Ten 
bus karo laivų stovykla, ten laivus tai- . 
sys, ten jie, vadinasi, vaidins milžinišką 
vaidmenį kovoje prieš Vokietijos “barš
kančias gyvates.”

Nuo dabar Amerikos prekybiniai lai
vai bus lydimi Amerikos karo laivų tie
siog į Angliją. Tas paliuosuos daugybę 
Anglijos laivų kitiems svarbiems kari
niams veiksmams. O jei Anglija atida
rys naują frontą prieš Vokietiją, tai ši
tie Amerikos laivai galės tiesiog plaukti 
į tuos pakraščius, kur anglams pagalba 
bus reikalinga.

Turime tikėtis, kad tuomet, kada mū
sų laivai plaukios į Anglijos uostus, į- 
vyks aštresnių su “barškančiomis gyva
tėmis” susirėmimų ir to pasėkoje dau
giau žus mūsų krašto žmonių. Bet tai 
nėra išvengiama. Jeigu mes esame pasi- 
rįžę sunaikinti Hitlerį ir jo naciškas jė
gas, tai privalome būti pasiruošę vis
kam.

Juo greičiau Amerika mes savo galin
gąsias jėgas — visas jėgas — militari- 
niam hitlerizmo sunaikinimui, tuo grei
čiau tikslas bus pasiektas ir mes vėl ga
lėsime ramiai gyventi.

(Tąsa)
Apgaudinėja, Vadindamiesi 

“Socialistais”
Mūsų šalyje vokiečiai įsiveržėliai—tai 

yra, hitlerininkai—paprastai yra vadi
nami fašistais. Bet kaip pasirodo, tai 
Hitleris šitą pavadinimą skaito ,neteisin
gu ir atkakliai vadinasi • Nacionalisti
niais Socialistais. Iš to išeina, kad Hit
leris nori1 mus įtikinti, jog hitlerinė par
tija, partija agresorių, kurie plėšia Eu
ropą ir kurie suorganizavo šitą plėšikiš
ką užpuolimą ant mūsų sovietinės valsty
bės, yra socialistinė partija. Ar tas gali
ma? Kas gali būti bendro tarpe socializ
mo ir brutališkų hitlerinių įsiveržėlių, 
kurie plėšia ir slegia Europos tautas?

Ar galima hitlerininkus skaityti na
cionalistais? Negalima. Iš tikrųjų šian
dien hitlerininkai yra ne nacionalistai, 
bet imperialistai.

Kuomet hitlerininkai rankiojo vokiš
kąsias žemes ir jungą prie savęs Rhine- 
landą, Austriją ir kitas, tai dar buvo 
šiokio tokio pamato skaityti juos nacio
nalistais. Bet kuomet jie užgrobė sveti
mas teritorijas ir pavergė europines tau
tas — cechus, slovakus, lenkus, norve
gus, danus, holandus, graikus, ukrainus, 
rusus, Pabaltijos žmones ir pradėjo siek
ti pasaulinio viešpatavimo, hitlerinė par
tija liovėsi buvus necionalistine partija, 
nes nuo to laiko ji tapo imperialistine 
partija, partija plėšikų ir prispaudėjų. 
Hitlerinė partija yra partija imperialis
tų ir dar vienų iš žiauriausių tarpe visų 
pasaulio imperialistų.

Ar galima hitlerininkus skaityti socia
listais? Ne, negalima! Tikrenybėje hit
lerininkai yra amžini socializmo priešai, 
kraštutiniausi reakcionieriai ir plėšikai.

Jie atėmė iš Europos darbininkų kla
sės ir abelnai žmonių elementarines lai
sves. Apdengimui sąvo reakcioniškumo 
jie smerkia Anglijos ir Amerikos viduji
nius režimus plutokratiškais režimais.

Bet Anglija ir Jungtinės Valstijos tu
ri elementarines demokratines laisves. 
Ten gyvuoja darbo unijos darbininkams. 
Ten yra darbininkiškos partijos, ir ten 
yra parlamentai, tuo tarpu Vokietijoje 
po Hitlerio rėžimu visos tos įstaigos ta-

po sunaikintos.
Užtenka palyginimui šių dviejų faktų, 

idant supratus reakcinį hitlerininkų re
žimo pobūdį ir visus kitus vokiečių fa
šistų šūkalojimus prieš anglų-amerikonų 
plutokratišką režimą. Faktas yra, kad 
hitlerinis režimas yra tolygus reakci
niam režimui, kuris viešpatavo Rusijoje 
carų laikais.

Visiems yra žinoma, kad hitlerininkai 
smaugia Vokietijos darbininkus. (Čia 
trūksta apie dvidešimties žodžių—nepa
gauta per radiją.—Red.).-Ir jeigu šian
dien šitie imperialistai ir kraštutiniausi 
reakcionieriai vis dar tebesidangsto na
cionalistų ir socialistų maska, tai tik 
tam, kad apgauti žmones ir kad apdeng
ti nacionalizmo ir socializmo vėliava sa
vo žiaurų imperialistinį ‘pobūdį, 1

lankaus atsiliepimo, 
tų rezoliucijų, taipgi 
su parašais, siųskite 
Piliečių Komitetui.

Paskubinkime šią' 
kampaniją. Mes visi
kad jinai būtų kuotrumpiau- 
sia, tai yra, kad kuogręičiau- 
sia Atlantos kalėjimo durys 
būtų atidarytos ir kad Earl 
Browderis būtų sugrąžintas į 
laisvųjų eiles tęsti kovą prieš 
fašizmą. Jis tose eilėse labai 
reikalingas, tiesiog nepava
duojamas.

Lietuvių Piliečių Komitetas,
46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Daugybė “Socialių 
Agentūrų”

i

Civilinio Apsigynimo Savaitė
Prezidento Roosevelto paskelbimu, ši 

savaitė (tarp lapkričio 11 ir 16 dd.) yra 
Civilinio Apsigynimo Savaitė. Per visas 
Jungtines Valstijas bus dedama pastan
gų supažindinti visuomenę su krašto ap
gynimo reikalais, su pavojumi, .išplauku-

Bilijonas Dolerių Sovietams
Nereikia nei aiškinti, kad prezidento 

Roosevelto paskyrimas Sovietų Sąjungai 
bilijono dolerių iš Lend-Lease fondo ap
sigynimui bus. pasveikintas kiekvieno 
žmogaus, kuriam rūpi hitlerizmas sunai
kinti. Sovietų Sąjungos liaudies didvy
riška kova prieš barbariškus nacius pa
rodė pasauliui, kad jinai yra verta viso
kiausios pagalbos iš kiekvieno krašto, iš 
kiekvieno asmens.

Ir tos didžiulės sumos davimo paskel
bimas supuolė kaip tik tuo laiku, kada 
Sovietų liaudis minėjo 24-metines sukak
tuves Didžiosios Socialistinės Revoliuci
jos. Berods, dramatiškesnio įvykio ir ne
galėjo būtį!

Duodamas šitą milžinišką Sovietams 
paskolą, prezidentas, aišku, tatai darė r 
išeidamas grynai iš Amerikos interesų. 
Šiandien Amerika yra pasirįžusi sunai
kinti Hitlerį ir jo naciškas jėgas, kad jos 
niekad daugiau negrūmotų pasauliui, 
kad pasaulyje atsisteigtų- saugumas ir 
teisėtumas. Todėl, kas šiandien muša hit-

Dabar eina visuose Ame
rikos miestuose didelis kau- 
lijimas aukų iš visų žmo
nių, naudai taip vadinamų 

i “social agencies” — visuo- 
vo žiaurų imperialistinį ‘pobūdį, kaip menės veikėjų - patarnau- 
kad juodvarniai puošiasi1 povų plunksno- ai yra visokios pri- 
mįs vatines neproduktyves gru

pės, kaip ve:’ labdarybės, 
Bet nežiūrint, kaip juodvarniai puoš- s est 11 e m e n tai, ligoninės, 

tusi svetimomis plunksnomis, jie pasilie
ka juodvarniais.

Nacių Sužvėrėjimas

vatinės neproduktyvės gru
pės, kaip ve: ’ labdarybės,

prieglaudos, YMCA ir YW
CA kuopos, skautų, skaučių 
kuopos ir t.t. Vienam tik 
Pittsburgho mieste ir arti-

Turi būti pavartotos visos priemones, moj apylinkėj tokių grupių 
sako Hitleris, užtikrinimui Vokietijai yra su virš 80. Seniau kiek- 
užkariavimo pasaulio. Jis sako: “Jeigu viena sau rinko aukas, al
mės norime sutverti didžiąją vokiečių darydavo parengimus savo 
imperiją, mes turime visų pirma nušluo-j fondų naudai. Prieš kiek 
ti ir sunaikinti slavus—rusus, lenkus,'metų jos susidėjo į tam tik- 
čeehus, bulgarus, ukrainus. Ir nėra jo- rą trustą, kurį pavadino 
kios priežasties, kodėl mes to neturėtu- “Community Welfare 
mėme padaryti.” Žmogus, teigia Hitle- Fund,” o dabar — “The Co
ris, yra paprastas dalykas nuo pat gimi- mmunity F u n d.” Šitas 
mo. Jį galima valdyti tiktai pagelba “trustas” pasisamdo moky- 
kurkos. Jo valdymui visos priemonės yra tus biznierius, kurių specia- 
pateisinamos. Kai to reikalauja politika, lybė yra tame, kaip vest va- 
galimą meluoti, išduoti ir užmušinėti! ju ištraukimui pinigų iš vi-
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mėme padaryti.

“Užmušt!” sako Goeringas, “kiekvie
ną, kuris eina prieš mus. Užmušt! Už
mušt! Ne jūs už tai atsakote, bet aš. 
Tuo būdu, muškite!”

“Aš paliudsuoju žmogų,” sako Hitle
ris, “nuo jo pažeminančio įsivaizdinimo, 
kuris yra vadinamas kultūra.” Kaip kul
tūra, taip apšvieta sukaneveikia žmogų. 
Aš turiu tą pirmenybę, kad manęs ne
varžo jokie teoretiniai arba moraliniai 
supratimai.”

(Bus daugiau)

Nauji Žygiai dėl Išlaisvinimo
Earl Browderio

Amerikinis Piliečių Komite
tus Išlaisvinimui Earl Browde
rio pradėjo imtis priemonių 
suorganizavimui tam pačiam 
tikslui lokalinių komitetų. Ji
sai supranta, kad Browderio 
išlaisvinimo pastangos turi pa
siekti plačiausias mases. Tik
tai garsiausias masių balsas 
paveiks į prezid. Rooseveltų 
ir atidarys Atlantos kalėjimo 
duris.

Labai puiki pradžia pada
ryta New Yorke. Lapkričio 1 
dienų čia buvo sušaukta 
veikėjų konferencija ir 
ganizuotas komitetas iš 
pustrečio šimto žmonių,
tinis komitetas tuojau praplės 
veikimų, rinkdamas parašus 
ant peticijų, ragindamas uni
jas ir šiaip organizacijas pri
imti rezoliucijas už Browderio 
išlaisvinimų ir ruošdamas ma
sinius mitingus. Taipgi komite
tas stengsis sukelti pinigų pla
čiausios kampanijos pravedi- 
mui. Juo platesnė darosi kam
panija, tuo didesni darosi jos 
kaštai.

plati 
suor- 
apie 
Vie-

f

v

miausių Amerikos jaunimo 
judėjimo lyderių yra pasisakę 
už Browderio paliuosavimą ir 
pasiuntę prezidentui Roosevel- 
tui tokį prašymą. Stengiamasi 
pasiekti ii; mokyklų studentų.

Taigi, jeigu per visą Arne-■ štai pranešama, kad tokios
rikų nusitiestų didelis vietinių 
komitetų tinklas, tai p'atsai 
Browderio išlaisvinimo darbas 
duotų tikrai didelius rezulta
tus. Tūkstančiams ir tūkstan
čiams žmonių dar vis neaiš
kus Browderio įkalinimas. Jie 
prisiskaitė komercinėje spau
doje netiesos apie Browderį 
ir tam tiki. Jie nesupranta, 
kad Browderis nuteistas ir 
įkalintas už jo politines pa
žiūras ir politinį veikimų, kad 
tas jam užmetimas . apsilenki- 
mo su techniškais pasporti- 
niais patvarkymais buvo tik
tai priedanga. Taigi, pasiekti 
tuos žmones ir jiems nušviesti 
visų padėtį reikalaują dide
lių pastangų., Skaitlingi vieti
niai komitetai tų darbų galėtų 
labai sėkmingai atlikti.

Minėtas Nacionalis Piliečių 
Komitetas taipgi pasimojo pa
siekti Amerikos jaunimų su 
agitacija dėl išlaisvinimo 
Browderio. Tapo suorganizuo
tas jaunuolių skyrius. Jau 

I praneša, kacį apie 60 žy-

konservatyviškos r e 1 i giškos 
mokyklos, kaip Bostono Tufts 
Theological Seminary ' šimtas 
studentų pasirašė ant petici
jos. Tūkstančiai studentų ki
tose aukštose mokyklose rašo 
ir reikalauja atidaryti kalėji
mo duris.

Dabar dar žodis lietuviams. 
Mes tuo reikalu nedirbame 
tiek, kiek turėtumėm dirbti. 
Lietuvių Piliečių Komitetas 
yra išsiuntinėjęs keliatą šim
tų peticijų parinkimui para
šų už Browderio išlaisvinimų. 
Iki šiol, dar tįk iš kelių ko
lonijų gautos peticijos su pa
rašais. O kur kitos kolonijos? 
Kodėl draugai tas peticijas 
laikote pas save ? Kodėl nepa
renkate parašų ?

Taipgi, net apie šešiems 
šimtams lietuviškų organizaci
jų bei kuopų buvo išsiuntinė
tas paraginimas priimti rezo
liucijas ir pasiųsti prezidentui 
Rooseveltui. Iki šiol daug tų 
organizacijų dar nėra to pa
dariusios. Laukiame jų pric-

sų klasių žmonių. Fabrikam* 
tai noriai duoda, žinodami, 
kad tas jiems gero padarys 
aplinkiniais keliais; ką jiem 
reiškia numest tūkstantį ki
tą, kad jie iš savo darbinin
kų greitai tuos dolerius at
gaus. Bet darbininkai, tai 
iš baimės turi aukauti, bi
jo netekti darbo, jei neau
kaus “liuosu noru.”

Tai da ne viskas; prie to 
fondo nepriklauso Raudo
nasis Kryžius, džiovininkų 
draugija, bažnyčios, vienuo
lynai.

Baisu pamanyti, kad ši
ta “turtingiausia pasauly
je” šalis turi tiek daug var
gdienių. Kartais jie patys 
elgetauja. Bet jiems drau
džiama, nevalia. Tai dabar 
tą darbą atlieka elgetų .a- 
gentūros. Kada gi žmonės 
padarys tokią tvarką, kad 
galėtų visi būt su žmogaus 
unaru, kad nereiktų elge
tauti ? J. B.

Italai “Netyčia” Nušo 
vę Savo Komandieriy

lerizmą, tas muša Amerikos ir visos ci
vilizacijos priešą. Kas kovoja prieš hit-' 
lerizmą, tas kovoja ne tik už savo, bet ir 
ųž Amerikos interesus. Kadangi Sovie
tų Sąjungą, šiandien stovį tų kovų prie
šakyje, kadangi josios liaudis, josios 
Raudonoji Armija didvyriškai muša hit
leriškus bestijas, tai jinai ir yrą verta 
visokios pagalbos .iš Amerikos. Jinai tos 
pagalbos ir gauna.

Kaip viskas greit pasikeitė. Prisimin
kime 1917 metus, kada įsikūrė Sovietų 
vyriausybė Rusijoje. Kiek tuomet Ąme-

rikoje buvę prieš ją rėktą, kiek triukš
mauta. Wilsonas buvo net kariuomenę 
pūsiųntęs į Rusiją kovoti prieš Sovietus. 
O šiandien, po 24 metų, toji pati Ameri
ką duodą bilijoną dolerių Sovietų vyriau-

• Jeigu tokios atmainos įvyksta tarp 
valstybių, tai jos, be abejo, įvyksta ir 
tarp atskirų žmonių grupių. Kada žmo
nijai tenka grumtis su bendru priešu, tai 
ji turi pamiršti tam tikrus antraeilinės 
svarbos dalykus, ir turi glaustis, konso
liduotis vienam žygiui—priešui sumušti!

Cairo, Egiptas. — Italai 
belaisviai aiškina anglams, 
kad 1940 m. vasarą “nety
čia”’ likęs nušautas Italijos 
oro laivyno komandieriuš 
maršalas Italo Balbo. Sako, 
kad italai, šaudydami iš 
priešorlaivinių kanuolių į 
anglų orlaivius, “per klai
dą” pataikę į savo orlajvį, 
kuriame buvo pats marša
las Balbo.

(Ėjo kalbos, kad Mussoli- 
nis norėjo pašalint maršalą 
Balbo nuo savo kelio. Nes 
italai labiau gerbė Balbo 
negu Mussolinį.)

Maskva. — Sovietai pra
neša, kad lapk. 6 d. buvo su
naikinta 50 vokiečių orlai
vių, o Sovietai neteko 12 
lėktuvų.

Naciai nužudė dar 200 ta
riamu jugoslavų “komunis
tų bei žydų.



Antradienis, Lapkr. 11, 1941 LAISVE Trečias puslapis

This is the story of an authentic and thrilling R.A.F. 
bombing raid actually filmed under fire. The characters 
who appear in it are the officers, pilots, gunners, observ
ers and ground staff of Bomber Command, R.A.F., England.

Detroit’s Concert On 
November 16th

The Aido Chorus concert is the 
next big affair which will held at 
the Lith. Hall Nov. 16. Make it 
a point to come out to this concert 
for the corhm. promises you a 
wonderful group of stars to enter
tain you. One of the main attrac
tions is the Croatian Chorus of 50 
members who will do their part on 
the program. To this main act there 
will be added solos, duets, ensemb
les and a dance group. Don’t forget 
to reserve this date for this con
cert dance. Yes, the well known
Buccaneers are playing for the
swingsters, and polka dancing
downstairs for the old style dancers. 
Tickets are 55c and 65c get yours’ 
in advance and save a dime. •

In memory of Anthony 
Kalanta and Anthony Ge
diminas Stankus, Lithua- 
nian-Americans who lost 
their lives on the Reuben 
James in defense of their 
country against Nazism.

As in the days of the 
War in Spain so again do 
Lithuanian-Americans make 
their sacrifices in blood and 
tears that this may be a 
better world.

In the face of such sac
rifice and those that may, 
yet come, justice and hu
manity, not fascism, will 
triumph.

Democratic Youth Fed. 
Urges War Declaration'

LOS ANGELES. — Immediate 
declaration of war against Germany 

1 had been urged here by 200 mem- Į 
, bers of the southern division of the 
1 Democratic Youth Federation. I

Meeting at the Park Manor, they 
also called for repeal of the Neut
rality Act.

At the same time, an independent 
committee composed of youth lead-j 
ers and AFL and CIO officials is 
circulating a petition asserting that 
“the time has come for America 
and Americans to act. Specifically, I 
we urge the President and the

“River” Shown at Meet
ing of LDS Builders

BROOKLYN, N. Y. — Following 
their monthly meeting at the East
ern District YMCA the LDS Build
ers presented the famed documen
tary film "The River” for the en
tertainment of its members and 
“Y” visitors. The picture, a Pare 
Lorentz creation, was the dramatic 
history of the Mississippi and its 
effect upon American life. It vyas 
shown by special arrangement with 
the American Museum of Natural 
History and the United States Film 
Service.

As told serially for “Laisve” by Paul Holt

Now showing at the Globe Theatre
THE STORY THUS FAR: New photographs showing tremendous oil

At the Masquerade Dance.
Notes: Well folks when you

walked into Porter Hall this past 
Saturday evening, you’d have sworn 
you had one too many. First you’d

storage installations at Freihausen, Germany, brings an order to Millerton
Airfield that Freihausen is td be the Target for Tonight. At the “brief
ing,” the instructions for the raid, Dickson is named captain of the 
bomber known as “F for Freddie” and his crew, Willett, MacPherson, Lee, 

Jones and Harrison. The Wing Commander has target photographs 
flashed on a screen. He explains that the oil storage is camouflaged in a 
'dense woods, therefore incendiaries will be dropped first to light the 
target, and the heavier bombs will follow. The zero hour is here, so the 
men get ready. Now go on with the story . . .

CHAPTER III
The dusk deepens every minute and men and ma

chines lose their roundness and become flat against the 
dying light. Into the gaping belly of the black, towering mons
ter F for Freddie crawl Dickson, Willett, MacPherson, Lee, 
Jones, and Harrison.

They are muffled and goggled’s]--------------- -
and quiet. The boisterousness of 
the crew room has left them. In 
the plane they settle in their seats 
and busy themselves with their 
jobs. The two pilots ease them
selves into their chairs. Radio man 
Lee plugs in and turns dials. Mac
Pherson gets out his maps. Rear 
Gunner Harrison tucks himself into 
his lethal solarium in the tail of i 
the plane.

Dickson’s face can be seen 
through the glass in the nose as he 
shouts, “Start her up!” Ground me
chanic shouts back “Contact port, 
sir.” and then there is the coughing 
roar of the engines taking life. This' 
dulls down to an even purr.

As F for Freddie gets ready, a 
strange, H. . G. Wellsian contrap
tion rolls on to the field. It is

FREIHAUSEN, HERE WE 
COME!”

F for Freddie is now flying stead
ily through the moonlight. She 

i looks like a cigar on strings above 
billows of cotton wool.

The world is asleep. Millions are 
irv their soft beds and dreaming’of 
their own ambitions. No gun sounds, 
no searchlight stabs the sky.

In the patches of the clouds the 
rivers are dirty tinsel and the earth 
flat grey. F for Freddie hums on, 
hums death. No one will know what 
passes through the minds of men at 
such a time.
Squadron Leader Dickson is think

ing one thing only. Although he is 
only 27, he is a wise old bird of 
war. He knows that the Germans

Rear Gunner Harrison tucks 
himself into his lethal solarium 

in the tail of the plane. (Inset) 
In an H. G. Wellsian contraption 
the squadron leader times the 
take-offs!

known as Bertram Mills’s Circus by 
the station. On the roof is a small, 
round, glass bowl, big enough to 
take a man’s head, and through 
this vaguely, headphones on and 
hand microphone to his lips, can be 
seen the squadron leader. His job 
now is to get his squadron V>f Wel
lingtons off the ground. He can see 
all round him, knows the order and 
timing of their take-offs.

Take Off, C for Charlie!

work their anti-aircraft defenses, on 
a simple principle. They put up 
cones of searchlights over the tar
get only when they are sure that 
the British raiders have found what 
they are looking for. Then 50 white 
fingers creep the sky, and the pool 
of death they make is filled with 
“flak.”

Dickson knows that it is suicide 
to step in. But he knows, too, that 
guns have to stop firing some time. 
He hovers around in the cool dark

met that cute tall blond with freck-
les somewhere before, well you’re 
right, that was Jerry V. and was 
he CUTE, now just a minute was 
that he or she?

Oh! Oh! another one for those 
mixed up sexes just ambled in and 
this happens to be Fritz R. but 
just look at the shape of those legs, 
a couple of romeos did and they 
passed out. An Arab spots a couple 
more for his harem, almost couldn’t 
recognize her only by her voice, 
Alice S. She sure went after’ those 
phony blonds. To make things 
complete Algie G. comes trotting in 
but how a priest and did he make 
things hum for the young couples, 
he sure had plenty of help from 
Dan Cupid.

One of the most popular spots of 
the event was that place where 
you could get those coveted kisses 
two for a nickel if you were lucky.

Say, those cowboys and Indians 
sure were the hot stuff for the 
while and Eddie R. the well dressed 
Ute and Alice S. the Arab split the 
prizes for the costumes. Jean R. 
came all prepared to take away the 
people who wanted to be naughty. 
Do you know where he took them? 
Down below, he made quite a hit 
in that devil’s costume and the 
pranks that he was continually 
playing.

Sweeping the floor with that 
black gown and a broom for her 
steed was Sophie R. You didn’t 
scare us one bit, in fact it made
you more alluring. Spit curls and 
all, that’s how we seen Carl R. one, 
of the younger set to come to shin
dig, some of the boys were really 
fooled. Who was that Jean (berg), 
that mighty home run hitter and 
was that a hit or wasn’t it. Nick 
G. tried to tantalize the lasses wtih 
that cabelero stuff, suit and all.

Sunday at the Radio Concert; 
Tony B. and those- honies. Yoi 
trying to get out of an introduction, 
don’t blame you! Anita A. looking 
mighty pert in that evening dress, 
seemed to be quite popular with 
the fellows.

Time to go home and Alf. R. 
hadn’t had a dance with his wife 
Emma. Shame on you Al. The cho-1 
rus welcomed a new member to 
our midst, Harold Zigmund, he says 
“call me Ziggy.” How does the 
bunch like rehearsing at the "Y,” 
not bad, eh? Well, till we meet in 
Cleveland I’ll be your:

—Inkslinger.

THE WOMAN
hy Rosellen Callahan

Football Weather is sport suit 
and coat weather. And there 

are plenty of models this year to 
pique your desire without pinch
ing your pocketbook. The newest 
casual coat favorite is the thirty- 
two inch double-breasted camel’s 
hair or blanket cloth model, fasten
ed with huge pearl buttons. They 
come collarless as well as with 
lavish collars and cuffs o'f dark 

j roccoon. And there’s the brushed 
j wool coat, zipped from knees to 
neck in a long slimming princess

Now there is the metallic tone 
of radio talk.

“C for Charlie calling flare path. 
C for Charlie calling flare path. 
May we taxi up and take off? May 
we taxi up and take off? Over.”

“Hello, C for Charlie. You may 
taxi up and take off. You may taxi 
up and take off.”

A black bomber trundles by, 
pivots on its nose, and with a great 
roar disappears into the gloofn.

Wing Commander: “Hullo, con
trol. C for Charlie airborne. 19 
hours 35 minutes.”

So it goes on. The nasal voice. 
The roar, “F for Freddie airborne, 
sir. 19 hours 42 minutes.” •

Now F for Freddie is nosing a 
way out of England, across the 
North Sea, and the routine of battle 
comes into play. Checking up, test
ing. All the time the detail pro
ceeds, the hum and throb, like a 
beating of blood in the ears, seem 
to gain in intensity and purpose.

Dickson fixes his mouthpiece and 
calls up his crew: "Hullo, Mac. 
Gone to sleep yet?”

MacPherson (serious and hurt): 
“No, I’ve no’.”

Dickson: "Hullo, operator. Set.
working?”

Lee: "Well, it seems to be all 
here.”

Dickson: "Hullo, second pilot,
ready to do some oil pumping?”

Willett: "That’s what a second 
pilot’s for.”

Here We Come!
Dickson: "Well, that’s all right.

while the Nazis get their gun bar
rels hot, then, when they stop for 
a minute, he slips In, bombs, slips 
away again. That is the problem 
on his mind. It’s all a matter of 
timing. |

Friday: Objective Hit!

Freedom Chorus Hold- 
ing Rehearsals

MONTELLO, Mass. — The Free
dom Chorus began rehearsals Octo
ber 8, 1941, under the supervision 
of George Stefanowicz. This new 
teacher was chosen to take the 
place of M. Bolys, last year's 
teacher. .

There are thirty members in the 
chorus now, but we are still striv
ing to get new members. All who 
would like to join and haven’t done 
so, are cordially invited to attend 

I rehearsals Wednesday evenings at 
7:30 p. m. This chorus is not con
fined to Montello members along, 
and anyone from surrounding towns 
who would like to join is invited 
to do so.

The Freedom Chorus will hold its 
first concert of the year on Novem
ber 29, 1941, at the Lithuanian Na
tional Hall.

We are looking forward to seeing 
some of you- GLiDerS at rehearsals. 
Don’t forget Wednesday nights at 
7:30 at the Lithuanian National 
Hall.’

—Dana Benulls.

“Grigutis” to Appear 
Again on Stage

WORCESTER, Mass. — Here I 
I am back again after a long ab- 
: sence with news what is news. The 
chorus is getting ready for the re
presentation of “Grigutis” for the' 
benefit of the hall in order to raise 
enough funds so that some repair 
work can be done. We also hope 
to give another operetta in the near 
future, as, I suppose, you all know.

Sunday, October 26, the younger 
members of the chorus were hon
ored by the visit of Anthony Va
saris who gave a pep talk so that 
we folks might become associate 
members of the LDS. Well, he 
seemed to have succeeded pretty 
well for the committee of the new 
formed club was to have a meet
ing at R. D.’s home Monday, Nov
ember 10.

Members, begin thinking of a j 
good name which would suit our 
club and please try to be original.

Our chorus has been increased 
by two girl members, Ruth and 
Alice. I hope I have your names 
right, girls!

Puss-puss:— A couple of our 
basses can find enough time to play 
cards but not enough to attend re
hearsals regularly. Perhaps Tony 
Vasaris will honor us with another 
visit soon for we Worcesterites 
aren’t really so bad. Too bad A. P. 
cannot attend rehearsals for the 
bass part really misses him. It’s too 
had when a person who is always 
talking wakes up one morning and 
finds something on her lips preven
ting her from spilling her jokes 
and getting a good laugh at them.

That, my friends, is all for now 
but I hope to return soon with some 
real news and puss-puss of our 
members. ■ >.

■ ■ —The Bard.

Coming:-
“NATIONAL UNITY AG

AINST HITLERISM,” a se
rious study of the problems 
now faced by Lithuanian-Ame
ricans when the whole world is
threatened by fascism. It ap
pears in Friday’s issue. Watch 
for it.

La Traviata Next Aca 
demy Offering

Congress to act in the following 
ways: ’ I

"1. — The immediate extension1 
of lend-lease aid to all those count
ries fighting Hitler and Hitlerism.

"2. — Repeal the Neutrality Act 
completely. We must arm our mer
chantmen, provide adequate con
voys, and remove all restrictions, 
against delivery of war materials 
by American ships directly to any 
port where they are needed for our 
common battle front.

"3. — Participate in opening a 
western front against Hitler. While 
Hitler is being engaged on the east-! 
ern front by the Soviet Union, 
America must seize this golden 
oportunity to help win the war 
against the Nazis.”

Camera Angles
by Edward Yarns

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 America’s defense preparations.

I

Dumbo a Darling; It’s 
Cute Entertainment!

A Walt Disney Production based 
on a screen play by Joe Grant and 
Dick Humor from a story by Helen 
Aberson and Harold Pearl. Run
ning time is 1 hour and 4 minutes. 
Now showing at the Broadway The
atre, New York City.

line. Some are of solid colors — 
bottle green, rust, natural and navy 
— others are in snowy white with 
yokes of green or red dotted by 
felt forget-me-nots and banded with 
baby lamb, a style which CBS act-1 
ress Ann (“Meet Mister Meek”)1 
Thomas chose for her “extra” coat. 
And for those of you who have a 
budget for furs, there are jaunty 
swagger styles and fitted nutria 
models which are equally suitable 
for town or country. •

* * *

Skiing Enthusiasts watch latest 
reports on skiing weather and 

clothes. Whether you follow this 
winter sport or not, you’ll be Inter
ested in the after-ski clothes for 
those winter nights you’ll spend be
fore fireplace at home. Bright wool 
jersey pajamas, full enough to give 
the effect of a hostess gown, are 
embroidered in gay wool flower mo
tifs. Impeccably tailored slack suits 
In grey flannel with matching waist
coats and tuck-in blouses of a cont
rasting color are shown wtih exotic 
wool turbans and knee-length polo 
coats of red fleece.

, * * *

Fashion Flashes: A favorite for 
evening soirees is the jabot 

skirted gown — a slim sheath re
lieved by a cascading jabot from 
waistline to hemline, which gives a 
siren-like undulating effect when 
you walk... If you’re going South 
for the winter, be sure to pack a 
natural or tailored suit, one of the 
new scarf snoods for keeping your
hair in place while driving.

Whenever, because of the ex
igencies of the moment, we 

are forced to photograph more of 
a scene than we want, then we can 
always improve the picture by crop
ping or cutting down.

When you “crop” a picture, you 
trim off from the sides of the photo 
those portions you do not want. In 
your album, for instance, you may 
have a fairly good snapshot of a 
friend of -yours. He is leaning 
against a fence and smiling straight 
at you. But, horror of horrors, what 
should protrude out of one corner 
of the picture but a garbage can. 
Fully one-half of the can is visible.
Its presence depreciates the value 

of the picture considerably. So you 
take a carboard with a straight 
edge (or another picture with its 
white back up, or a piece of paper 
with straight sides) and lay it over 
the garbage can. Now you can see 
what the picture would look like 
if you suddenly took your scissors 
and cut the garbage can right out 
of the scene. If the picture seems 
to be fairly well balanced then 
take your scissors and cu off the 
unwanted part of the picture. Since 
you have cut off the white margin 
on one side of the picture, you 
have to cut the margin off the 
other sides.

On the other hand, if the picture 
does not seem to be .balanced, then 
you have to place pieces of paper 
or cardboard along the other three 
sides of the picture to determine 
how much you must cut off on 
each side to get the photo balanced. 
The final result may be a good

The latest character creation by 
creator Walt Disney is “Dum

bo” who has seized upon the hearts 
of the audience as only a baby 
elephant can^ Brought by Sir Stork 
to a circus train baby Dumbo is 
ushered into the world with a pair 
of flapping ears that make it the 
jest and joke of every character in 
the circus.

Miss Jumbo, proud mother of her 
little one, is placed in solitary con
finement when she tries to defend 
her darling from those who would 
tease and laugh at it. Left all alone 
in the world when its mother is 
taken away, Dumbo is befrieded 
by little Timothy Mouse who be
comes his best friend, a pal and a 
adviser.

Even better than Fantasia, this 
picture is an hour of pleasant en
tertainment combining comedy, wit, 
music and satire. Colorful satire 
and a pathetic poignancy make this 
a really brilliant production, one of 
the most charming events the 
screen has ever seen.

Dumbo is taken in hand by his 
pal Timothy. He is taught to‘fly

During the meeting Tony Navi
kas reported on the progress of 
the bowling team and was pleased 
to hear from John Orman that 
a number of Army LDSers from 
Fort Monmouth, N. J. would like to 
play a game .with them. More de
tails on this later.

Merit Recorder’s report listed Al
dana Barnot as the highest — 
Brooklyn’s contribution for the ef
fort to get one of the Merit Keys!

The Sorority reported on the suc
cess of the last Spaghetti supper 
and on their thriving activity. Mem
bership Drive results were apparent 
when Mrs. Givis was accepted as 
a full-fledged Builder.

For activity for the month the 
branch decided on a Thanksgiving 
Party and a educational forum this 
month. The Executive Committee is 
to meet and make arrangements. 
In addition to this, a group of 
members are getting together a 
small theatre party to see the opera 
“La Traviata” next Saturday even
ing at the Acadamy of Music.

—E.

like a bird in midair with his little 
friend placed in a cap on his head. 
Before we know it Dumbo be
comes a sensation and the star of 
the circus.

Adults as well as children will 
enjoy “Dumbo” immensely.. Music, 
comedy, wit and satire, all a com
bination of what every picture 
should have to become a success. 
Entertainment and music will hold 
your interest in this latest charac
ter creation “Dumbo” and colorful 
dramatizations will surely amaze 
you.

Music is by Oliver Wallace and 
Frank Churchill, composers of 
“Snow White.” Some of the songs 
which were more than excellent 
and fit their part are "Look Out 
for Mr. Stork”; “When I See an 
Elephant Fly” and "Happy Rousta
bouts.” If you want to enjoy a most 
pleasant evening don’t fail to see a 
darling like "Dumbo.”

L. W.

’ROUND TOWN
With Louis Weintraub

The season’s next Brooklyn Aca
demy of Music opera will be Verdi’s 
"La Traviata” on Saturday evening, 
November 15. America’s phenome
nal coloratura, Virginia La Rae,picture in which 
will be featured as Violetta, the 
role in which she has won national 
acclaim under Maestro Salmaggi’s 
direction at (wthe Hippodrome, and 
subsequently * with Tito Schipa 
throughout the west coast.

In the Year 1941! ,
An astronomer says that 

planets, outside this galaxy, 
speeding away from the earth at
the rate of several thousand miles 
a minute. Who blames them?

other
are

picture of your friend without the 
garbage can to spoil the scene.

The final picture may turn out 
to be too small foi' your purposes. 
To get a larger picture what you 
can do is to have your photo en
larged before you do the slicing. Or 
better, still, show the one who does 
the enlarging just how much of 
the picture you want. The person 
who does the enlarging can give 
you the part you want and yet Į 
can include a white margin around 
the scene.

In your album there may be a 
everything tilts. 

Subject, trees and buildings all hap
pen to slant diagonally across the 
photo. By arranging cardboards 
with the straight edges parallel 
with or perpendicular to the trees 
and sides of buildings in the scene, 
you can determine whether of not 
the picture can be improved by cut
ting off unnecessary parts, and you 
can determine how much must be 
cut off on each side so that trees, 
buildings and subject are finally 
straight.

“So your father’s a profiteer too, huh?”

1V\

V- .vLkhttlli

MANHATTAN MELODRAMA! 'sent their state with all their
and,gab? ? ?

when j More than 15,000 refugees have 
reached American shores from Hit
ler 
last 
my 
the

j Square on Election Night was just 
Edding Dowling, head of Camp another quite night which is un

usual for a Mayoralty election ...
Make your next “Appointment 

for Love” at the Radio City Music 
Hall and take some pointers from 
Charles Boyer, Margaret Sullivan

showmen
jobless
the dust this

Al
Hats”;

Boys and Girls

Three hundred 
showgals were left 
three road shows hit 
week. They included 
“Hold On To Your 
Wynn’s,
and the Theatre Guild’s 
erness!”... .

Jolson’s 
Ed 

Together”; 
“Ah Wild-

whichan organization 
stage shows for the 

has been assured that 
Broadway shows will 
in camps throughout

dominated country within the 
year ... Bill Robinson and Jim- 
Lunceford are performing at

Brooklyn Strand ... Times

Shows, Inc,, 
will sponsor 
service men, 
ten popular 
be produced ... ___________„
the country ... Hollywood ir con-1 and Rita Johnson ... The ASCAP- 
sidering the biography of the famed NBC-CBS feud has finally been 

settled... PM’s Ralph Ingersollnews scribe, Richard Harding Da-
vis ... MGM is alarmed that Mickey should become our Goodwill Amba- 
Rooney will join the Army Air 
Corps before he 
naire ...

Ruby Keeler, 
Jolson is now ] 
Lowe ... Abbot 
once burlesque 
crashing cinema 
Kuhn, is was learned from reliable 
sources, will be deported when re
leased from Sing Sing. Germany 
will be the recipient of America’s 
price package!!!...

The Madison Square Garden will 
' be the scene of a Hollywood pre- ( 
miere on November 26. The “I~ 
of Stars” 
Eddie Dowden’s secretary at 
Loew’s Metropolitan has the most 
pleasant voice this scribe has ever 
heard. She is Dowden’s gal "Fri
day”. ... A water purifier for the 
home will soon adore' every kitchen 
faucet. It wilk be known 
L Purifier” and will be 
in department stores ...

The Berry Brothers 
find their way to the Roxy 
atre stage. .. Union Square 
known as the Hyde Park of 
York has disappeared. Police 
that discussions of international im-| 
portance at Union Square might j picture contract, 
turn into 
Orchids to: "How Green Was My, making elaborate screen tests of 
Valley” and

Prisoners in the Tombs’ will be' houw Party. Film 
proved to the new prison & Crimi-; there hasn’t been so much excite- 
nal Cour BJd. some night within ment over a batoneer since Rudy 
the next two weeks. They will be Vallee’s early days, 
heavily guarded and the transfer 
will be kept secret from the press...

gets his question-

Mrs. 
as

ssador to the Kremlin. The stories 
he has been writing are par ex
cellence ... Tommy Harmon looks

formerly 
known
& Costello 
comedians 

l fame ...

Al good in his new uniform of an Air 
Mrs. j Corps pilot... 
were 

before 
Fritz Pic- 

mys- 
and

Ben-

Al Pearce’s writer, Hal Fimberg, 
has been signed at Columbia 
ture studios to write a comedy 
tery story for Boris Karloff 
Peter Lorre.

“Hollywood Premiere” actor
ny Rubin has a story outline be
fore Paramount’s story department 
this week, based on the idea of 

Night starring wives of movie stars in a 
will be the occassion... picture. Many of the stars’ wives 

the, are former motion picture actresses
themselves, who might be obtained 
for a one-picture comeback.

as the “X 
obtainable

will

FADES: Jimmy Fidler’s MBS 
gossip program on Nev. 27th.

NEWS: Orson Welles is consider
ing working before a studio au
dience. If he does, it will be the 
first in his radio career.

BREAK: An interview in a New 
York paper (Post) prompted Holly
wood producer Walter Wanger to

soon
The-
long
New (------ „
feel contact Ann Thomas, comedienne

on Meet Mr. Meek re: a motion

a serious melee... | SOCKO: 20th Century Fox is

Dumbo”!!!... Į Vaughn Monroe, maestro on Pent-
. j T™.—1 execs report

... Life in Berlin was quiet com- 
Leslie Howard will be in New York pared to his induction into the Cin- 
by the time this item is read!!! I cus Saints and Sinners precincts 

Senator Burton K. Wheeler and this week, according to Analyst 
Congressman James F. O’Connor, I William L. Shirer, who was admit- 
both of Montana should spread ted by Tex O’Rourke and former 
their gospel in their home state.! Governor Harold Hoffman of New 
How can they find time to repre-| Jersey at Astor Hotel.
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nesilaikot prie tvarkos. Pa
vyzdžiui. Jūs sakot, kad visų 
tautų žmonės yra lygiai geri, 
bet čia jau apsisukęs juos nie-

čiat Hitlerio, bet savais dar
bais aiškiai rodot, kad jūs esat 
jo tarnai.

Man nesvarbu, kas pasaulį

(Tąsa)
—No, serai, — tarė misteris Adam- 

sas, jau atsipeikėjęs nuo sukrėtimo, — 
tai būtų lengvabūdiškas pasielgimas, jei 
mes grįžtume į Skenektedi. Taip, taip, 
serai. Ar bus šis pasielgimas pakanka
mai protingas! Mano skrybėlė devyni 
šimtai trisdešimtaisiais metais kaštavo 
keturis dolerius. Valymas devyni šim
tai trisdešimt trečiaisiais metais — pen
kiasdešimt centų. Viso — keturi dole
riai penkiasdešimt centų.

Misteris Adamsas išsiėmė paišelį ir 
bloknotą ir pradėjo kalkuliuoti.

—Mano skrybėlė, serai, dabar verta ne 
daugiau kaip pusantro dolerio. Ligi Ske
nektedi ir atgal — šešiasdešimt mylių. 
Mūsų karas su vienu benzino galionu 
vidutiniškai padaro šešiolika, na sakysi
me, penkiolika mylių. Viso — mes tu
rime išeikvoti keturis galionus po še
šiolika centų galionas. Viso šešiašde- 
šimt keturi centai. Dabar reikia imti 
galvon automobilio amortizaciją, aliejaus 
ir tepalo išlaidas. Rimtai! O, ne! Būtų 
kvaila grįžti į Skenektedi skrybėlės.

Missis Adams įnešė naują pasiūlymą 
— servetėlę nusiųsti paštu, paprašius 
viešbučio administraciją atsiųsti skry
bėlę ligi pareikalavimo, sakysime, į De
troitą, kur mes turime būti po poros die
nų.

Kol mes pusryčiavome mažoje ne tai 
Springfildo, ne tai Ženevos miesčiuko 
kavinėje, misteris Adamsas nuėjo į paš
tą. Jis greitai grįžo nepriklausoma ir iš
didžia povyza žmogaus, išpildžiusio savo 
pareigas.

Ėjo trečia mūsų kelionės diena. New 
Yorke praleistas mėnesis suteikė daug 
įspūdžių, bet ko daugiau mes matėme 
žmonių ir daiktų, tuo mažiau mes su
pratome Ameriką. Mes mėginome da
ryti apibendrinimus. Per dieną dešim-

—Revoliucija Amerikoje bus po keleto 
dienų!

Tai buvo tikras mišinys, nuo kurio no
rėjosi greičiau atsipalaiduoti. Ir štai, pa
mažu, prasidėjo šis atsipalaidavimas. 
Viena po kitos mums ėmė aiškėti įvai
rios Amerikos gyvenimo sritys, kurios 
ligi šiol buvo paslėptos New-Yorko žėrė
jime ir trenksme.

Mes žinojome. Nereikia skubėti. Dar 
peranksti daryti apibendrinimus. Iš pra
džių reikia ko daugiau pamatyti.

Mes slidinėjome šalyje, lyg storo įdo
maus romano skyriuose, tramdydami sa
vyje teisėtą nekantraus skaitytojo norą 
— pažvelgti į paskutinį puslapį. Ir mums 
paaiškėjo: svarbiausia — tai tvarka ir 
sistema.

Misterio Ripli elektros namelyje mes 
supratome, kas yra “publicity.” Tai va
dinsime — reklama, Ji mus nepaliko nė 
valandėlės. Ji persekiojo mus visur.

Kažkaip per penkias minutes pakelėse 
mes nesutikome nė vienos reklamos. Tat 
buvo taip nuostabu, kad vienas mūsų su
šuko :

—Dingo reklamos! Žiūrėkite — yra 
laukai, yra kaimai, o reklamų nėra!

Bet jis buvo smarkiai nubaustas už 
savo netikėjimą Amerikos “publicity” 
galingumu. Jis dar sakė paskutinius sa
vo sakinio žodžius, o iš už pasukimo 
priešais mašiną jau lėkė ištisi pulkai di
delių ir mažų reklamų.

Ne! Amerikos negalima iš netyčių už
klupti !

Reklama tiek prasiskverbė į amerikie
čių gyvenimą, kad jeigu vieną nuosta
bų rytą pabudę amerikiečiai išvystų, jog 
reklamos išnyko, tai jų daugumas atsi
durtų pačiame liūdname būvyje. Būtų 
neaišku —

Kokias cigaretes rūkyti?

kini. Vien tik dėlto, kad jų 
tautiški vardai yra kitokį, kaip 
tai, Totoriai, Kirgizai, Kalmu
kai, Samajedai, ir kitokį. Reiš
kia, jokių prirodymų neturi, 
kad jie būt ką nors tau ar 
kam kitam padarę blogo. 
Taipgi nieko nežinai apie jų 
kultūrišką išsivystymą ar pa
kilimą. Tai kur logika juos 
niekint?

Jūs sakot, kad aš “klystu,” 
sakydamas, kad jūs nieko ne
žinot apie bolševikus ar jų 
tvarką. Bet neprirodot mano 
klaidos, žinoma, jūs bandot 
neva prirodyt. Jūs sakot, kad 
jūs sesers sūnų nužudė bolše
vikai, kurį jūs savais pinigais 
leidot į mokslą. Kitą su šei
myna išvežė kur tai į gilumą 
Rusijos, kur, nežinot. Trečias 
pabėgo į Švediją, ir iš ten gau
nat patikėtinas žinias apie 
bolševikus ir jų “siaubimą” 
Lietuvoj.

čion tai ne faktai, kuriais 
būt galima remtis ir jais pasi
rėmus niekint Sovietų tvarką. 
Čion tik paleisti paskalai lietu
viškų davatkų. Jūs čion aiškiai 
įrodėt, kad jūs iš tikro nieko 
nežinot ir nesuprantat apie 
bolševikų tvarką.

Jeigu jau pagal jūsų filoso
fiją, galima niekint bolševikus 
vien, kad jie nužudė jūsų gi
minaitį, remianties draugų pa
sakom, tai kodėl jūs nenieki- 
nat šios šalies tvarkos ir val
džios? Juk čion ir daug žmo
nių nužudo. Nužudė Dilinger, 
nužudė Schneiderienę, nužudė 
Purvį, nužudė Montvidą. Šie 
du pastarieji yra lietuviai. Ir 
daugybę kitų nužudė, ir jų 
draugai labai nekenčia mūsų 
valdžios už tokį darbą. Bet ąr 
mes niekinam už tai šią val-

tvarkys — bolševizmas, de
mokratizmas, republikizmas, 
ar kitokis izmas, Bet man 
svarbu ir pageidaujama, kad 
pasaulis būt taip sūtvarkytas, 
kad šitos prakeiktos karės, 
žmogžudystės, būt prašalintos 
ant visados.

Jūs sakot, kad mylit “socia
lizmą,” Jset nekenčiat bolševi
kų tik dėlto, kad šitie dešimtą 
dalį lietuvių išvežė į gilumą 
Sovietų žemės. Čion ir vėl kal
bate be jokios logikos ir tik
rų faktų. Remiatės vien tik 
smetonacių plepalais. Jūs tu
rėtumėt tiek suprast, kad da
bar iš smetonininkų niekas ne
turi tikrų žinių, o vien sklei
džia paskalus. Bet jūs jiems 
vierinat. Kur logika?

Jūs sakot, “Bolševikai už
kimšo beveik visą Lietuvą vi
sokiais svetimtaučiais.” čion ir 
vėl reikalingi faktai, kur jie? 
Neturit jokių. O antra, Ame
rika ir yra visokių tautų pri
kimšta, tai ir čion turėtume ką 
nors kaltint. Musėt bolševikai 
kalti. Aš turiu prisipažint, kad 
nežinau iš kur jūs tokias ne
sąmones gaunat, ir be jokio 
apsvarstymo duodat kitiems. 
Aš ir turiu du brolius ir seserį 
Lietuvoj, kurie turi mažą sta- 
liorystės dirbtuvėlę, su kelio
lika margų lauko. Kiek aš ga
lėjau iš jų aprašymo suprast, 
tai ir jie ne su viskuom sutiko, 
bet tokių nesąmonių, kokias 
jūs turit ir jūsų pakraipos 
spauda skelbė, jie man nieka
dos nerašė, ir nė vienas nebu
vo varomas iš Lietuvos, arba 
korojamas už nieką. Taipgi 
nieko nerašė apie jokį svetim
taučių brukimą į kaimus. Tik 
sakė, kas prasikalsta, tai tą 
koroja, bet jiems atrodė, kad 
žmonės yi;a mandagesni, ne

šiandien jau jie pasirodė ne
tinkami, atbukę protiškai. Jie 
ir nemoka prisitaikyt prie da
barties ir nepajėgia pažvelgt į 
ateitį, Pažiūrėkit į jų veda
mus laikraščius. Tai sena dva
sia ir Hitlerio propaganda pil
nai užkišti. Reiškia, jie savo 
nieko neturi, tik naudojasi hit
lerininkų ir smetonininkų pro
pagandos rašiniais. Jie net ne
pajėgia permatyt tų propa
gandistų padarytas klaidas. O 
jau apie ten kokį žinių ir ra
šiniui patikrinimą, palyginimą, 
tai jau nereikia nė kalbėt.

Taigi, Broluk,- jeigu tu imi 
sau dvasišką peną iš grigaiti- 
nių, tai aš manau, kati tie iš 
“Laisvės” ir “Vilnies” nela
bai norėtų su jais lygintis. Būt

^asižeminimas. Jie turi prog
reso savyje.

Kristus buvo niekinamas ir 
vėliau nukryžiavotas. To rei
kalavo tų dienų mokslinčiai ir 
kunigai. Kodėl jie reikalavo, 
kad jis būtų kryžiavojamas? 
Vien tik todėl, kad Kristus 
skelbė naują mokslą, kuris 
jiems buvo nesuprantamas. Jie 
Kristų nukryžiavojo, bet jo 
mokslas pasiliko, ir šių dienų 
kunigai daro gerą biznį iš jo 
mokslo, ir net jį Dievu vadina. 
O tais laikais jie jį vadino di
deliu latru.

Tai tiek šiandien. Ir grigai- 
tiniai tai supranta. Jie yra at- 
galeiviai. Tai tiek šiuo kartu.

W. G. Lasky.

Chicagos Žinios
veiklą, kada mes jau nebega
lėsime daugiau dirbti.

O. Remeikienė aiškiai api
budino Chicagos ir vidurvaka- 
rinių valstijų lietuvių moterų 
veiklą per paskutinius 25 me
tus. Iš jos kalbos galima bu
vo suprasti, kiek triūso, kiek 
rūpestingo darbo mūsų mote
rys įdėjo budavodamos pažan
giųjų moterų organizacijas, 
kliubus, chorus ir auklėdamos 
jaunimą, iš kurių jau ir šiame 
mitinge trys jaunos chorvedės 

to auklėjimo rezulta
tus.

Mitingui pirmininkavo J. 
Skeberdytė, Vidur vakarinių 
Valstijų Lietuvių Moterų Są
ryšio sekretorė. Savo užduo
tį atliko gerai. Pirmininkei pa
prašius aukų Sovietų Sąjun
gos kovai prieš Hitlerį, sumes
ta $34.32.

Sprendžiant iš trumpų pasi
kalbėjimų tuoj po mitingo, 
reikia šį moterų jubilėjinį pa
rengimą skaityti visapusiškai 
pasisekiusiu. Buvęs.

Skandalinga Lietuvaitės 
Ortonienės Byla

lietu- 'parodė

tis kartų mes sušukdavome:
—Amerikiečiai naivūs, kaip vaikai!_
—Amerikiečiai puikūs darbininkai!
—Amerikiečiai — šundavatkės!
—Amerikiečiai — didžioji tauta!
—Amerikiečiai šykštūs!
—Amerikiečiai beprasmiškai duosnūs!
—Amerikiečiai radikalūs!
—Amerikiečiai bukapročiai, konserva

tyvūs, beviltiški!
—Amerikoje niekuomet nebus revoliu

cijos!

Kuriame magazine pirkti gatavus rū 
bus?

Kokiais gaivinančiais gėrimais ramiu 
ti troškulį — “Coca-cola” ar “ Ginger 
ale?”

Kokį whisky gerti — “Baltasis žiy 
gas” ar “Džoni Uoker?”

Kokį pirkti benziną: “Shell” ar “Stan 
dart-Oil?”

Į kurį dievą tikėti: baptistų ar pres 
biterijonų?

(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
W. G. Lasky Suvaro Bagočiu į Ožio Ragą

Bagočiaus Laiškas
K.13147-4Nr.l3038.

Spalio 22, 1941 
Bro. W. G. Lasky, 
Brooktondale, N. Y.

Re: Abelnais Klausimais. 
Gerasis Prieteliau:—

Gavau Jųsų laišką iš 19-tos 
dienos šio mėnesio. Labai ge
rai, ir atrodo kad viskas yra 
tvarkoje.

• Reikale žinojimo apie bol
ševikus ir jų siaubimą Lietu
voje, Pats drąsiai klysti kad 
aš nieko nežinau. Mano vie
nas sesers sūnūs, kurį išleidau 
į mokslą, bolševikų buvo Pa
nevėžy nužudytas, kitas (jo 
brolis) su motere ir kūdikiu 
išvežštas į Maskoliją, kur—ne- 
žine. Mano pusbrolis sugebė
jo 'pabiegti į Švediją, iš kur 
gavau autentiškas žinias. Tai 
gi, broluži niekas, aš manau 
kad Pats esi labai geras ūki
ninkas, tūkstantį sykių geriau 
žinai už manė apie karves, 
kiaules, bulves, ir kitus žmo
nijai labai naudingus dalykus, 
bet politiką, matomai šėmiai 
savo žinias iš šaltinių, kurie 
patįs nieko nežinodami, mie- 
gjna Jumis,—be jokio klausi

nį mo gerą ir gerai manantį 
žmogų,—kaip ir kitus apie 
pasaulio įvykius informuoti.

Suprask, prieteliau, aš ge
rai įvertinu Tamstos socialis- 
tišką idealą, stovėjimą už dar* 

! bininkų klesos reikalus, ir už 
teisybę ir lygybę musų trum
pame gyvenime ir pastangose 
ant žemės paviršiaus. Aš no- 

; rėčio ir noriu matyti tikrą

socializmą visose tautose, ir 
musų Lietuvoje. Bet ar tai so
cializmas, kad bolševikai už
griebę Lietuvą apie dešimtą 
dalį Lietuvos gyventojų iš
murdė į Uzbekiją, Turkmėni
ją, Tadžikiją, Kazachiją ir ki
tus Sibiro mongolų ir tundrų 
žemes, o Lietuvą prigrūdo ta- 
torais, kirkizais, kalmukais, 
samojėdais, bakščirais, armia- 
nais? Tos tautos ir tie žmonės 
yra taip geri kaip ir lietuviai, 
bet savo krašte, savųjų tarpe. 
Ir jie nedaugiau norėjo but 
iškriaustomis iš savo gimtinių, 
kaip lietuviai iš savo tėvynės. 
Lietuva buvo valdoma ne sa
vųjų progresyvių inteligentų, 
bet Dekanazovų, Prachovsto- 
vų, Mcrzavcevų, Galvariežovų 
ir Brodiagovų surinktų iš vel
niai žino kur. Jei Tamstai tas 
patinka, labai gerai. Man ne
patinka, aš esiu skirtingos 
nuomonės. Bet atmink: kad 
nežiūrint kaip kuriam mums 
kas patinka ar nepatinka, kad 
mes visi Amerikos lietuviai bū
tume ir vienodos nuomones 
vienaip- ar kitaip, mes padė
ties atmainyti negalime. Tad 
ko čia pešties? Kam vieniems 
su kitais pikties? Koki iš to 
nauda? “Laisvė ir “Vilnis” 
nuolatos plūstasi ant Grigai
čio, žmogaus prie kurio jiems 
niekados nebus galima prisiji-' 
ginti, bęt kad Grigaitis, Mi- 
chelsonas, Strazdas, Stilsonas, 
ir visi kiti, protautu ir rašytu 
taip kaip Bimba, Mizara, Prų- 
seika ir Andriulis kad rašo, ar 
tai sustabdytų Hitlerio legio
nus, kurie žudo milijonus Ru
sijos tautų sūnūs? Ar tai at-

mainytu padėtį, ir išgelbėtu 
Staliną nuo matomos pražū
ties, ir pavergimą Rusijos tau
tų per kitą galvažudį, — 
bjauriausi kokį žmonijos isto
rija yra mačiusi, — Hitlerį?

Aš atsimenu kaip praietyje 
Pats rašydavai man labai ge
rus ir logiškus laiškus, kurius 
malonu buvo skaityti. Kas pa
sidarė Su Tavim dabar, kame 
dalykas ?

Na, tiek to. Kaip sakiau: 
kad mudu ir abudu vienaip 
manytume ir su mumis visi ki
ti lietuviai, padėties neatmaL 
nysimė. Todėl imkime įvykius 
racionaliai, ne davatkiškai.

Su geriausiais linkėjimais 
Jums ir Jūsiškiams,

F. J. Bagočius.

džią? Ar mes remiamės gimi
nių pasakomis ? Atsakymas, 
ne. Mes neklausom, ką kas sa
ko, bet žiūrim, kas yra daro
ma. Mes žiūrim teismiškų re
kordų, o ne davatkiškų paska
lų. •

Taigi, Broluk, kada tu per
žiūrėjai Sovietų teismiškus re
kordus apie savo giminaitį? 
Ar žinai, ką jie rodo?

Pabėgimas į Švediją nuo 
bolševikų tavo giminaičio, reiš-

kaip smetonaciai kad buvo.
Iš kur jūs tokias nesąmones 

semiatės ?
O kaslink tų galvariežovų ir 

brodiagovų, tai tuom kartu ne
kalbėsim. Tai yra kūdikio 
sapnai, Tik pažiūrėkit į šios 
šalies sudėtinę, tai bus aišku,

“Nors mes visi Amerikos 
lietuviai būtume vienodos min
ties, bet dabartinės padėties 
nepermainysim.” čion teisybė 
pasakyta. Tai kodėl nebūt be-

Laskio Atsakymas
October 26, 1941 m. 

F. J. Bagočius 
253 W. Broadway 
South Boston, Mass. 
Godotinas Broli Bagočįau:

Sakau “godotinas” dėlto, 
kad aš gerbiu tokį žmogų, ku
ris sutinka drąsiai savas pa
žiūras ir supratimą išsireikš
ti, neatbojamas nieko, tai yra, 
ar kam patiks, ar ne. Jeigu 
tik žmogus teisingai savas pa
žiūras ir supratimą išreiškia, 
taip, kaip jis supranta daly
kus, tai tokį žmogų aš labai 
godoju. Taigi, šio dėlei, ir 
Brolis esi godojamas: Visai ne
kreipiu ' aty'dos į išsireiškimų 
šiurkštumą ar švelnumą. Mat, 
aš rokuojųosi mužikas, o ne 
ponas. t

Priėmiau jūsų žiupsniųką 
minčių abelnaiš klausimais, iš 
spalių 22. Iš ko matosi, kad 
jūs sutinkat su nekurjais ma
no argumentais. Sutinku ir aš 
su nekuriais jūsų išsireiški
mais. Tik bėda tame, kad jūs

kia tą patį, ką ir pabėgimas 
Smetonos į šią šalį. Reiškia, 
kad jie patys pripažino save 
prasikaltėliais^ todėl ir nešėsi 
kur kas galėjo. Jeigu jie būt 
jautėsi nekaltais, tai, žinoma, 
jie būt ir nebėgę. Daktaro 
Graičūno sūnus yra pamoky
tas, bet nebėgo nuo bolševikų 
ir yra gyvas, niekas jo nežudė. 
Reiškia, jis teisingas, ne apga
vikas ir jautėsi niekam nenu
sidėjęs, per tai ir nematė rei
kalo bėgti.

Taigi, Broluk, kur jūsų tas 
žinojimas ?' Kur jūsų logika ? 
Reiškia, jūs nežiūrit už ką 
nužudė, ale tik bile nužudė, 
tai ir atliktas kriukft. Taip ga
lima protaut tik smetoniškom 
davatkoms, prisigėrusiom sme
toniško'raugo, bet jau ne svei
kam žmogui.

Aš manau, kad jūs gal pa
menat, apie spi’etonacių tvar
ką, kurioj nužudė daug nekal
tų žmonių vien tik dėlto, kad 
jie buvo komunistai, ir apie 
šešis šimtus (600) laikė kalė
jime vien tik Jėlto, kad jie 
buyo komunistai. Ką jūs da
rot SU jais .(smetonaciais) ? Jūs 
draugaujat su jais, jūs rašot 
visokias rezoliucijas po jų 
įtekme ir dėl jų naudos, Jūs 
važinėj at į Washington vien 
tik dėl jų naudos. Tai kodėl 
neprakeikiat jų? Reiškia, ne
suprantat, ką darot.

Hitlerio govedos jau išžudė 
su vjršum keturis tūkstančius 
mūsų brolių lietuvių, kurie pa
sipriešino jo tvarkai. Q ką 
jūs darot? Ką jūsų pakraipos 
redaktoriai daro? Ąr prakei- 
kėt Hitlerio govądas, ar gelbs- 
tit tiems, kurie su jais kovoja ? 
Atsakymai, ne! Jūs visi gelbs- 
tįt Hitlerio govėdoms vio- 
ni niekindami Sovietus, kiti 
talpindami jo propagandą.

Taigi, Broli, aš pažįstu žmo
gų iš jo darbų geriau nei kaip

šališkais šiame atvejuje? Kam 
gelbėt hitlerininkams?

Jūs sakot, kad “Vilnis” ir 
“Laisyė” nuolatos plūstasi su 
Grigaičiu — žmogumi, prie 
kurio jiems niekados nebus 
galima prisilygint. Aš neži
nau, ką jūs norėjot pasakyt. 
Bet aš padarysiu porą spėji
mų. Jūs gal norėjot man pa
sakyt mokyklų lankyme ar 
diplomų skaitline, jie nesusi
lygins. čion mažu ir jūsų tei
sybė. Bet ir nesvarbu. Svar
bu, ne kiek kas mokyklų lan
kė, ar kiek jis diplomų gavo, 
bet kas kiek geriau pajėgė 
dabartiniu laiku padėti su
prast ir prie progreso prisitai
kyt. Grigaitis ir kiti neturi ir 
neparodė, kad jie moka prisi
taikyt prie progreso. Tokiu 
būdu jie yra daug žemiau sto
vinti už Mizara, Prūseiką, 
Andrulį ir Bimbą.

Daktaras Graičūnas, senas 
žmogus, bet protiškai stovi 
daug aukščiau už jūsų sumi
nėtus visus — Grigaitį ir kitus 
— senas kūniškai, bet jaunas 
protiškai. Pakelkim kepurę su
tikę jį.

Broli, jeigu tu manai, kad 
diplomų kiekis ką reiškia, taį 
reikale gal ir aš galėčiau kur 
iš pakampių surinkt kokius 
keturiųs ar penkius įy prisiusi 
tau, jeigu tik tau jie ką reikš
tų dėl susijyginimo su Grigai
čiu, o gal dar ir pralenktum 
ji!

Kiek aš suprantu diplomų 
vertę, tai jie yra tik paliudiji
mas, kokioj mokykloj moki- 
naisi kokį kursą, ir su kokiu 
procentu jį pabaigei, tai ir 
viskas. Kitokios reikšmės jię 
neturi.

Gyvenimas yra geriausia 
mokykla tam, kuris turi gana 
proto tą mokslą pasisemt, — 
tik, žinoma, diplomų neduoda.

K. Petrikienė Paliko Gerą 
Įspūdį Chicagoj

Apypilnė Lietuvių Auditori
jos didžioji svetainė Chicagos 
ir apylinkės lietuvių, trečiadie
nio vak., spalių 29 d., girdė- 

, jo jau seniai čia buvusią kal
bėtoją K. Petrikienę, Dr. A. 
Petrikos žmoną, iš Brooklyn, 
N. Y.

Čia trumpai noriu pasakyti, 
kad ęhieagiečiuose Petrikienė 
paliko labai malonų ir gerą 
įspūdį. Kaipo kalbėtoją
vių tarpe, ją reikia skaityti 
pirmaeile. Jos graži lietuviška 
kalba aiškiai skamba per visą 
svetainę, nors pačiai nereikia 

1 didelių pastangų tam dėti. 
Jos medžiaga rūpestingai ap
dirbta, taip kad bereikalingų 
žodžių veik nėra.

Plačiau apie kalbėtoją čia 
nerašysiu, nes tikiu, kad ren
gėjos pačios plačiau aprašys 
Moterų Skyriuj.

Apart Petrikienės geros pra
kalbos, vakaras buvo papuoš
tas gražiu koncertu. Jeigu 
reiktų pasakyti, kuris iš trijų 
moterų chorų geriau atliko 
savo programos dalį, tai bijo
čiau prasitarti, nes manau su
silaukčiau nemažai ginčų. Jie 
visi gražiai dainuoja. O mū
sų mylimoji solistė Agotėle 
Kenstavičienė tai lyg specia
liai dėl moterų prisirengusi, 
dainavo gražiau negu bent ka
da pirmiau, čia ir girdžiu at
sakymu: “O kada ji prastai 
dainuoja ?”

Labai puikią kalbą pasakė 
LDS veikėja jaunuolė Aldona 
Povilonytė. Ji sveikino seno
sios kartos lietuves veikėjas ir 
Chicagos lietuvių jaunuolių 
vardu pasižadėjo tęsti 25 me
tai atgal pradėtą pažangos

Jau kelinta savaitė kaip tę
siasi perskyrų byla turtingo 
fabrikanto Philo A. Ortbn ir 
jo žmonos, buvusios detroitie- 
tės lietuvaitės Annabelle 
Adams Orton.

Reikalaudamas per teismą 
perskyrų nuo savo jaunos 
žmonos, 68 metų fabrikantas 
kaltina ją “neištikimybe.” 
Kad tą įrodyti teisme, Ortono 
advokatai. prirengė net 90 
puslapių raštiškų klausimų. 
Bet į klausimus ji atsisako at
sakyti, nes tas galėtų ją “įkri- 
minuoti.”

Reporteris.

Grigaitis ir kiti mažu buvo ge- 
iš jo kalbos. Jūs neva neken-ri daug metų tam atgal, bet

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

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

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

TeL; EVergreen 8-9805 *,—---- x
Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 

prisius laišku gaus dovaną.



Nariai Jungt. Valstijų destrojerio “Kearny” įgulos apžiūri žaizdą, kurią padare 
vokiečių submarinas, užpuolęs mūsų laivą Atlantike.
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LAISVE 1

NUMATO KARĄ SU 
JAPONIJA0 •

Henderson, Ind. — Kon- 
gresmanas Dies čia prana
šavo, kad Amerika po 2-3 
savaičių kariaus su Japoni
ja.

Seattle, Wash. — Sugrįžę 
darban laivastatyklų darbi- 
ninkai-lydytojai grūmoja 
vėl streikuot, kad ne visi jie 
priimami atgal darban.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

• vos su fašizmu aukuro !
Mūsų nuoširdi užuojauta 

žuvusiųjų tėvams, giminėms ir 
draugams!

»

Skaudus Japonijai
Bilionas Dolerių, 

Skolinamas Sovietam
Tokio. — Kad Amerika 

skolina Sovietų Sąjungai bi- 
lioną dolerių, tatai dar la
biau įskaudino japonų po
litikus. Japonijos laikraš
čiai, “Nichi Nichi” ir kiti, 
tačiau, rašo, kad Amerika 
negalėsianti nugabent So
vietam daugio karo reikme
nų, kuriuos jie pirks iš- 
Amerikos už tą bilioną do
lerių. Japonų spauda vadi
na Koosevelto “blofu” šią 
paskolą Sovietam ir tvirti
na, kad jinai, girdi, nesu
trukdys nacių laimėjimo.

Anglijos Karinė
Padėtis Pagerėjo

Hull, Anglija. — Anglų 
ministeris pirmi ninkas 
Winston Churchill pareiškė, 
jog anglai jau pergyveno 
“tamsųjį ir pavojingąjį lai
kotarpį” karo su Vokietija; 
sako, kad dabar anglai vėl 
yra “savo likimo viešpa
čiai, ir jie jau ne vieni ko
voja, nes Jungtinės Valsti
jos įtempia visus savo ner
vus,” kad apginkluotų Ang
liją, ir tuo tikslu “rizikuoja 
net gyvybėmis savo jūrei
viu ir nuskandinimais savo 
laivu.” v

VOKIEČIAI SUĖMĖ NA
CIŲ UŽPUOLIKUS

Vichy, Francija. — Sako
ma, kad per ablavas Pary
žiuje naciai užklupę lizdą 
francūzų, kurie užpuldinėjo 
vokiečių karininkus ir val
dininkus.

Hitleriečiai, esą, areštavę 
keturis vadinamus “žydus 
komunistus” Nantes mies
te, užimtoj Franci jos daly j, 
kuriuos kaltina už nušovi
mą nacių komandanto, pul
kininko P. Fr. Hotzo.'

Naciai jau sušaudė kelis 
tuzinus francūzų civilių be
laisvių (įkaitų) už tai, jog 
kiti žmonės užpuldinėjo vo
kiečius.

Atsimenant, kiek anti-sovie- 
tinė lietuviška spauda priblio- 
vė apie Litvinovo “likvidavi
mą.” Dabar, štai, Litvinovas 
prisikėlė iš' numirusių ir at
vyksta į Jungtines Valstijas 
ambasadoriumi!
• Ką dabar sakys tie pliuš
kiai ? !

Philadelphia, Pa.
Prakalbos ir Aukos Sovietų 

MedikaJei Pagalbai Gerai 
Pavyko

Lapkričio 2 d., Phila. ALD 
LD kuopos surengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. A. Bimba, “Lai-

,"T'iinį,Tnrffl!"h'r ĮTr ■

kratinių valstybių. Progresy
viai žmonės buvo labai nusi
minę dėlei Hitlerio dabartinių 
laimėjimų, tačiau, kada vis
kas paaiškėjo, žmonės perma
tė ateities situaciją.

Po pirmos prakalbos buvo 
renkamos aukos Sovietų Są
jungos medikalei pagalbai, 
kurios pabaigoj šio aprašymo 
tilps. Antroj prakalboj drg. 
A. Bimba kalbėjo, kaip Hit
leris užgrobė Lietuvą, besteig
damas savo “demokratiją”. 
Kaip Lietuvos žmonės bėgo 
nuo Hitlerio, kaipo nuo pasiu
tusio šunies. Apie du jaunuo
liai, rodos, nesenai atvykę iš 
Lietuvos, pradėjo trukdyti 
kalbėtojo aiškinimus, bet jie 
buvo nuraminti, paaiškinant 
jiems, kad jie turės progą 
duot klausimus ir pastabas po 
prakalbų. Tai Hitlerio nekal
tos aukos. Jie taip supranta, 
nes tokioj dvasioj išauklėti.

Drg. Bimba nušvietė pro- 
nacių lietuvių spaudą čia Am
erikoje, kaip jie dirba už Hit
lerį ir prieš Jungtines Valsti
jas, kaip kad , “Naujienos”, 
“Keleivis”, “Vienybė”, “Drau
gas”, “Tėvynė” ir kiti. Anks
čiau ar vėliau jie paklius, kaip 
Hitlerio agentai, nusistatę 
prieš Amerikos valdžią.

Prakalbos gerai pavyko ir 
žmones smagiais veidais išsi
skirstė.

Aukų surinkta sekančiai: 
P h i 1 a d e 1 p h i j os d arb in ink išk os 
organizacijos paaukavo $100; 
ALDLD 6-tas apskritys $25. 
Pavieniai aukojo: J. Meškaus-

J. Proletaras; po $2 aukavo: 
J, Klimka, P. Griciūnas, Al 
Meškis ir Geo. Meotin; $1.50 
aukavo John F. Sharkey. 

t —
Po $1 aukavo: J. Zakare

vičius, J. Petkus, M. Miller, 
Anthony Sieger, Vincas Ma
čys, M. Toleikis, E. Mulakiu- 
tė, Juozas Kruvalis, P. J. Ba
ranauskas, R. Merkis, Alex I Walancius, Elon. Kušlienė, J. 
Strumskis, A. Griciunienė, 
Barbora Lamsargienė, C. K. 
Poška, Jonikienė, Anna Pai- 

’tienė, F. Walant, Jemes šeš
kas, J. Bender, Ana Navickie
nė, P. Šlajus, J. Kuržinskas, 
Peter Kodis, Kaži Cherkows- 
ky, Cernauskas, A. Bakšys, 
Akulaitienė,1 J. Vogonis, J. 
Rainys, J. Vaitkus, Gružaus
kas, Gegžnas, Tureikis, P. 
Markevičius aukavo 60c.

Po 50c. aukavo W. Nor
man, Lukas, Stanislovaitis, 
Scotch, Lukoševičius, Juknie
nė, K. Rauktis, John Gervė, 
F. Dumanas, Marcelė Bizu- 
lis, Lešinskas, Pildis, K. Ži
linskas, Frank Yosponis, F. 
Navardauskas, Anthony žalis; 
po 25c. aukavo P. Valant, K. 
Ribikauskas, Ignas Barauskas, 
Gižauskas, Masionienė, Bara
nauskas, šaučiunienė, J. Lau

Penktas .’ puslapis
S]

rinaitis, Rutkauskas ir A. Ur- 
su. Su smulkiais pinigais nuo 
pavienių viso surinkta $138.

Ant “Laisvės” pikniko su
rinkta aukų $200. Viso Phi- 
ladelphijos organizacijos su
kėlė Sovietų Sąjungos medika
lei pagalbai $463.

Philadelphijoj yra susior
ganizavęs lokalis bendras 
frontas nuo rusų, lietuvių, uk- 
rainų, kroatų ir lenkų, čia ir 
lietuvių darbininkiškos org. 
darbuojasi ir renka aukas 
ant knygučių. Lietuviai jau 
yra sukėlę apie $500. Lietu
viai nusitarė ir užkvietė minė
tas tautas surengti didelį ir 
gražų bazarą 19, 20 ir 21 dd. 
gruodžio, Liaudies name, 735 
Fairmount Ave. Ant bazaro 
bus ir koncertas. Lietuviai, 
kada rinksim daiktus ir kito
kius dalykus, prašom iš kalno 
paaukoti gerų daiktų.

Ant prakalbų likosi priimta 
rezoliucija užgyrimo šalies 
prezidento užsienio politikos, 
vedamos prieš Hitlerį ir hitle- 
rizmą.

Prakalbos pavyko. Drg. 
Bimba pasakė gan įspūdingą 
prakalbą, atsakydamas į vi
sus klausimus.

I Rep.

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

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

Kas Valdo Ameriką
Dvidešimt metų atgal bu-j 

vęs Amerikos ambasadoriu
mi Gerard parašė kokiam 
žurnale, kad Ameriką val
do 63 turtingos šeimynos. 
Mat, medžiaginiai šalies 
reikalai, — vienu žodžiu sa
kant, ekonomija, — yra 
svarbiausi. Tą jau visi pri
pažįsta (ne tik Marksas!). 
Turčiai, bilionieriai turi 
pramonę ir biznį savo ran
kose — vadinasi, valdo ša
lies žmones, — kai kas sa
ko, valdo žmonių pilvus. To^ 
kie valdonai yra tikri. Už 
juos, ar prieš juos, net nė 
balsuoti mums nėra jokios 
teisės. Tai “amžini” mūsų 
karaliai su neapribota ga
lia. Bet dabar jau išrodo, 
kad bus tik vienas karalius. 
Juomi esąs ponas Knudsen.

Štai, angliškam dienraš- 
tyj, biznių - finansų pusla- 
pyj yra paveikslėlis, pieštas 
Dale McFeatters, su ant
rašte: “strictly business.” 
Turinys toks:

Sėdi ponas; ant kelių lai
ko portfelį, ant vieno kelies 
galo užkabinta skrybėlė. 
Ant sienų kariškų pabūklų 
paveikslai. Prie deskos — 
mergina už rašomosios ma
šinėlės sėdi, įstrižai sukei
tus kojas, ir sako:

“Bereikalingas laukimas 
pasimatyti su p. Knudsenu, 
jeigu neturit priority nu
merio.”

Priority — tai piimeny- 
bė gavime valdžios užsaky
mų šalies apsigynimo pa
būklų. Tatai gauna didžiau
si - turtingiausi fabrikan
tai. Maži milionieriai netu
ri tokių didelių fabrikų ir 
negauna tokio “numerio.” 
Jie jaučiasi, kas Knudsen - 
jų despotas karalius.

J. B.

Sovietai Dar Neatsako 
J Japony Protestą

Tokio. — Japonija dar 
laukia Sovietų atsakymo įl 
jos protestą, kad sovietinė 
mina ties Korėja nuskandi
no keleivinį japonų laivą 
“Kehi Maru.” Sako, kad su 
tuo laivu žuvę 25 asmenys 
ir nežinia kaip dingę 118.

(Sovietai minomis apsau
go Vladivostoką ir kitus sa
vo pajūrio punktus rytinia
me Sibire.)

Lotynų Amerika Sulaiko 
Medžiagas nuo Fašistų

Washington. - Dvidešimt 
respublikų Pietinėje ir Cen- 
tralinėje Amerikoje taipgi 
nusprendė sulaikyt karui 
reikalingas medžiagas nuo 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos, kaip pastebėjo C. 
Hull, Jungtinių Valstijų 
valstybės ministeris.

Hitleriečiai sušaudė ir 
kelis tuzinus lenkų oficie- 
rių už nepatinkamus na
ciam veiksmus ar žodžius 
dar iš prieškarinių laikų.

Naciai buvo nusivežę len
ką profesorių ir politiką 
Kazmierą Bartelį į Berly
ną, gražiai su juom apsiėjo 
ir siūlė jam valdišką tarny
bą. Kada profesorius Bartel 
atmetė nacių pasiūlymą ir 
sugrįžo į Lvovą, už tai hit
leriečiai tuojau sušaudė jį.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

London. —Kanadiečių ko- 
mandierius gen. Victor Od
ium spėja, kad naciai dar 
magins permest savo armi- 
fa i Angliją.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, lapkr. 12, 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi nepamirškite duokles užsi
mokėti, kad nepaliktumėt susispen- 
davę. — V. K. Sheralis. (266-267)

so. bostonTmass.
ALDLD .2 kp. moterų susirinki

mas įvyks antradienį, 11 d. lapkr., 
8 v. v., 376 Broadway. Visos drau
gės malonėkite dalyvauti, nes turi
me daug svarbių dalykų. — H. T.

Kansas City, Mo., lapkr. 
10. — Amerikos admirolas 
Yates Stirling savo kalboj 
pareiškė, jog ši šalis jau 
kariauja jūrose prieš Vo
kietiją.

svės” redaktorius, apie dabar
tinę pasaulio padėti. Jis nu
švietė labai aiškiai, kodėl Hit
lerio barbarai užpuolė Sovie
tų Sąjungą. Suminėjo visas 
išdavystes, padarytas Hitlerio 
naudai, “apyserių” rplę ir tt. 
Nepaisant Hitlerio laimėjimų, 
jis vistiek ankščiau ar vėliau 
bus sumuštas su pagalba Am
erikos, Anglijos ir kitų domo

kas $10, Anthony Kutauskas 
$10. Po $5 aukavo: Reginevi- 
čiai, Peter Bačanskas, A. Bak
šys, W. Shapron, P. Puodis, 
A. J. Pranaitis, N. Krist, Jo
nas Masionis aukojo $5 medi- 
kalęi pagalbai ir $1.00 Ispa
nijos pabėgėliams, A. J. Smi
tas, Williams Bailinas (ar Bal- 
vinas), Waslovas Scotch. Po 
$3 aukavo D. L. Balukevičius,

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

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

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

K

K

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

i

SANDELIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaltfa,
334 Dean Rd„ 

SPENCERPORT, N. Y.

SR

Savininkai
“Laisvės” Name — Brooklyn

Puikūs lietuviško 
Namų darbo Idibasal 

ir kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti
Stiliaus Kopūstai ir Barščiai

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

ir daržovių—-virtų ir žalių.

RESTAURACIJA
Frank Domikaitis ir Antanas Barzda

417 Lorimer St. —
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Euruplško 
ir Amerikoniško

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

f
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sVARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

> UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

baking COBP-

THE BAKUS*

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

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

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas )

s?

*

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

,•. , ■ ■ ■ ‘ '

Telefonus Poplar 4110

į



šeštas puslapis Antradienis, Lapkr. 11, 1941

NowWko^^^Zinioi Am. Piliečių Kliubas 
Išrinko Delegatus

“Laisvės” Koncertas Visais 
Atžvilgiais Pavyko

“Laisvės” koncertan šiemet 
tiek daug prisirinko publikos, 
vietinės ir svečių, jog pritrū
ko ne tik sėdynių, bet ir sto
vimų vietų. Sunku buvo pra
eiti iš vieno krašto salės į ki
tą. Ir programa turėta balan
suota: įvairi ir graži, kurioj 
kiekvienas rado sau žavingą 
punktą. Didžiuma publikos, 
beje, laikė visą programą ža
vinga, ką liudijo entuziastiš
ki aplodismentai visiems pro
gramos pildytojams. Tą pa
tvirtino ir jūsų reporterio po 
programos užklausti desėtkai 
gana kritiškų koncerto daly
vių, tame skaičiuje daugelis 
meno srityje prasisiekusių 
žmonių.

Pirmas programoj išstojo 
Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės. Sudaina
vo “Oi, kad mūsų Nemunas,” 
Pantchenkos, ir “Jau atėjo 
rudenėlis,” Šimkaus. Paskiau, 
publikos prašomas, pridėjo 
dar porą dainų. Chorui akom
panavo kompozitorė B. L. ša- 
linaitė. Pati choro išvaizda at
rodė šventiška, merginos pasi
puošusios baltų bliuzių su juo
dais sijonais ir raudonomis 
juostomis uniformomis, o ve
dėja su raudona jakute. Cho
ras gražiai dainuoja. Chorui 
tačiau neapsakomai daug pa
dėtų dar daugiau sustiprini
mas vyrų sekcijos, pridėjimas 
daugiau žemųjų balsų pajėgos 
prie grožės.

Biruta Ramoškaitė, sopra
nas, dainavo “Mano gimtinė”, 
Kačanausko, ir “Gundė mane 
bernužėlis,” iš operos “Rasei
nių Magdė.” Žilevičiaus. Bi- 
rutos puikus balsas ir aukštai 
išlavintas dainavimas buvo 
publikos Nutiktas audringais 
aplodismentais, reikalavimais 
vėl ir vėl dainuoti. Ji ir po 
kelintos priedinės dainos ne
norėta paleisti nuo estrados.

Aleksandras Vasiliauskas, 
skambaus, švelnaus balso te
noras, pirmosiomis dainavo 
“Sunku man gyventi,” Šim
kaus, ir “Siciliana,” iš operos 
“Cavalleria Rusticana,” Mas- 
cagni’o. žinoma, tos dvi dai
nos tik pradžia, kadangi gau
sus publikos plojimas iššauk- 
dinėjo pakartojimams.

Ketvirtuoju programoj iš
stojo prof. Vytautas Bacevi
čius, pianistas. Jis skambino 
“Ballade,” Chopino, “Du Pre
liudus,” Scriabino, “Etuda,” 
Prokofievo. Entuziastiški plo
jimai reiškė įvertinimą jo ža
vingai išpildomos aukštos mu
zikos ir reikalavimą daugiau. 

Ona Kubilienė dainavo “Va- 
silkėliai,” Kuprevičiaus, “Jo
nelis,” savo kompozicijos, ir 
Habanera ariją iš Bizet’o ope
ros “Carmen”. Publikos buvo 
širdingai sutikta ir iššaukta 
pakartojimams. Ji turi viduti
nio stiprumo, malonų ir gerai 
išlavintą mezzo-soprano balsą. 
Brooklyno lietuviams ši buvo 
su dainininke pirma, bet ma
loni pažintis.

Paskiausiu iš dainininkų pa
sirodė tolimasis svečias daini
ninkas Povilas Stogis iš Chi- 
cagos. Jei pirm pradėsiant 
dainuoti girdėjosi pašnabžda 
pastabos “tai bent vyras,” 
pradėjus dainuoti jos greit pa-

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 Calkūnaitė, 
Calle Portugal, 230 — Villa del 
Cerro, Montevideo, Uruguay.______

RANDAVOJIMAI
Kas norėtų gyventi kartu, pora 

ar pavienis — mes esame du žmo
nės, turim šešis kambarius, garu 
šildomi, karštas vanduo. Arti lllth 
St. stoties, Jamaica Line. Mažas at
lyginimas. Matyti galima nuo 5 vai. 
vak. iki vėlai.—A. M., 8638—lllth 
St., Richmond Hill, N. Y. (263-266)

! kito į pastabas “tai bent bal
sas.” Ištiesų jis turi nepapras
tai stiprų, retai kur randamą 
baso balsą, kuris lengvai duo
dasi valdomas ir būna malo
nus ir aukštesnėse gaidose. 
Priedams iš jo publika išga
vo dar “Pamylėjau vakar” ir 
“Ei uchnem.” Ir kažin kur 
būtų buvęs galas publikos 
reikalavimams. Pereita prie 
kito programos punkto aud
ringiems aplodismentams te- 
besiaučiant.

Dainininkams akompanavo 
kompozitorė B. L. šalinaitė, 
išskiriant dainininkei O. Ku
bilienei, kuriai akompanavo 
jos nuolatinė pianistė.

Paskutiniais programoj iš
stojo Radischevo šokėjai. “Oi, 
tos kojos, jų kojos,” reiškėsi 
pastabos tarp beveik be per
traukos aidinčių aplodismen
tų. Jie taip pat užbaigė pri- 
ilsę, bet audringai reikalauja
mi dar daugiau šokių. Po pro
gramos daugelis svečių meni
ninkų klausinėjo, ar būtų ga
lima gauti šokėjus koncertam 
į kitus miestus, kaip kad 
klausinėjo ar galima būtų 
gauti pianistą Bacevičių, ar 
galėsiąs jis išvažiuoti iš savo 
studijos.

Sveikino Koncertą
Laike koncerto gauta seka

ma telegrama:
Varde Lietuvių Metodistų 

Bažnyčios sveikiname “Lais
vės” koncertą, jame susirin
kusią publiką ir programos 
pildytojus. Lai gyvuoja “Lais
vė” kuoilgiausia! Priimkite 
nuo mūs su sveikinimu $5, 
kaipo mūs įvertinimą jūsų ve
damos kovos prieš hitlerizmą 
ir fašizmą Jungtinėse Valsti
jose.

Kun. B. F. KUBILIUS.

Sudėta Aukų Medikalei 
Sovietams Pagalbai

Koncertinės programos per
traukoj vakaro vedėjas D. M. 
Šolomskas, pakvietė R. Miza- 
rą, “Laisvės” vyriausį redak
torių, tarti keletą žodžių. 
Trumpoj, suglaustoj kalboj 
R. Mizara atžymėjo kovą 
prieš fašizmą ir ypatingai did
vyrišką Sovietų Sąjungos ko
vą prieš Hitlerio gaujas. Taip 
pat nurodė “Laisvės” rolę rė
mime tos kovos ir kvietė su
sirinkusius atžymėti šį puikų 
“Laisvės” skaitytojų, rėmėjų 
ir draugų sąskridį aukomis 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagalbai. Aukų rinkėjams pa
skubomis perėjus per skait
lingą publiką surinkta $284.- 
67. Vardai aukojusių nema
žiau $1 bus skelbiami seka- 
moj “Laisvės” laidoj.

Daug Žymių Svečių
Brooklyniečiai šiemet ypa

tingai dalyvavo masiniai. Bu
vo labai graži atstovybė vietos 
profesionalų ir biznierių, ma
tėsi ir lietuvių kontraktorių. 
Susilaikau nuo minėjimo jų 
vardų dėlto, jog minioje ne 
visus galima buvo sueiti ir ne
sinori vienus minėjus praleis
ti kitus.

Kelios tolimosios kolonijos 
turėjo gana skaitlingas savo 
atstovybes, tarpe jų nemažai 
žymių meno vadovų—chorve
džių : Karsokienė iš Worceste- 
rio, Radišauskaitė iš Wilkes 
Barre, žukaitė-Pine iš Ding
ti amtono, ir eilė kitų muziko-1 
j e ir dainoje prasisiekusių 
žmonių. Tarpe svečių teko su- 
eiti-matyti šie:

Iš Bostono—adv. Šimonis 
(Dėdė Petras) su žmona, Dr. 
Borisas, veikėjas Kupstys.

Iš Easthampton—Balčiūnų
šeima, Audrejunas iš Holyoke.

Iš Worcesferio — Sukackie
nė, Lukai, Janulienė.

Iš Binghamtono turbūt tu
rėta skaitlingiausia atstovybė 
iŠ užmiesčio, imant atydon 
kolonijos tolį ir .dydį. Iš ten

matėsi A. Undrėjūnaitė, St. 
Vėžiūtė, V. ir B. 'Zmitraitės, 
fotografai S. Vaineikis ir A. 
Klimas, G. Sliesoraičiai su 
dukrele Rita, J. šulskiūtė, Al. 
Kaminsky, P. Jasilionienė, G. 
Čeponytė, A. Tvarijonienė, 
A. Navalinskas. ,

Iš Shenandoah—dainininkas 
St. Kuzmickas su žmona, Mo
tuzienė, Pacauskas.

Iš Gibbstown—rašytojas Se-, 
nas Vincas (Jakštys). Iš Cam
den — Pranaitis.

Iš Wilkes Barre—Kasparie- 
nė, jauni LDS veikėjai Gri
gaičiai, Surdokas, fotografė 
Valinčienė, Grušelionis.

Iš Pittstono—fotografas Va- 
linčius, dailininkė L. Rauduvė.

Iš Eastono—Stank ai, Tilvi
kai, Bakanauskas, Meisonai.

Iš Bethlehem—Dilingiai.
Iš Trenton—inžinierius Ga

brėnas.
Iš Ballston Spa.—C. Meilū

nai.
I š W aterb u ry—Stri ž a u s k i e- 

nė ir sūnus Albertas, Satulai.
Iš New Haven—jaunuolis

Ben Medley su žmona.
Iš New Britain—tėvai ir jau

nieji Jokimai.
Iš Bridgeport—Jankeliūnie- 

nė, Mockaitienė, Jokubonis, 
Arison, Valatkienė.

Iš Stamford — Deksnys, 
Phillipse, Burbienė ir duktė, 
Liaudanskienė.

Ir, be abejo, galėjo būti ir 
kitų tolimųjų kolodijų veikė
jai arba ir po daugiau iš mi
nėtų kolonijų, negu čia. Kaip 
minėta, negi visus sueiti ar 
bent pamatyti tokioje minioje 
svieto, kadangi net savo na
miškių ne vienam teko per 
visą vakarą jieškoti ir nema
tyti iki praretėjo publika ar
tinantis pusiaunakčiui. Malo
nūs svečiai teiksis atleisti už 
praleidimus, kurių, kaip iš 
anksto galima matyti, nebus 
buvę galima išvengti.

Išrokuoti savo geruosius 
kaimynus iš New Jersey ir 
Long Islando nedrįstame nei 
pradėti, nes jie tikrai nebūtų 
galima suminėti be praleidi
mų. Tas pats reikia pasakyti 
ir apie svečius iš artimesnių 
Brooklyno apylinkių, kaip ir 
apie pačius brooklyniečius, 
kurie perskaitlingi, kad galė
jus atžymėti vardais.

Laisviečiai dėkingi visiems 
tolimiesiems svečiams ir , vi
siems brooklyniečiams, kaip 
kad ir visiems menininkams— 
programos pildytojams. Dėka 
jūsų visų dalyvumui mes tu
rėjome vieną iš neužmirštinų 
grože ir masiniu pobūdžiu 
koncertų. Rep.

Svečiai Apdovanojo 
Laisvę

Svečiai atsilankę į “Laisvės” 
koncertą pasveikino savo laik
raštį jubilėjum. L. Tilvikas iš 
Easton, Pa., aukojo $10.00. F. 
Balčiūnas iš Easthampton, 
Mass., ir S. Audrejunas iš Ho
lyoke, Mass., davė po dolerį 
savo dienraščiui kaipo pasvei
kinimą jubilėjum.

Anksti iš ryto pereitą sekma
dienį atėjo į “L.” raštinę Jonas 
Urbonas, brooklynietis, prašo 
gero bilieto į “Laisvės” kon
certą. Pasakėme, kad arti visi 
bilietai parduoti ir pasirinkimų 
vietos jau nėra. Urbonas sa
ko: “kad taip, tai gerai, še 
dolerį dovanų. “Laisvei” kaipo 
pasveikinimą su koncerto pasi
sekimu. O ti.kietą duokite man 
kokį turite.”

Prašome Rengtis 14- 
tos Prakalboms

Brooklyniečiai ir apylinkių 
“Laisvės” skaitytojai prašomi 
rengtis patys dalyvauti pra
kalbose lapkričio 14-tos vaka
rą, Pil. Kliubo Salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Taip
gi prašomi darbuotis, kad ži
nia apie jas pasiektų ir tuos 
lietuvius, kurie dienraščio ne
skaito. Jose bus aiškinama pa
tys svarbieji dienos klausimai, 
tad padirbėkite visi už jų sėk
mingumą.

Komisija.

Pereitą penktadienį įvyko 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas. 
Be kitų dalykų, buvo prisiųs
tas laikinojo komiteto (kurio 
pirmininku yra adv. Vižlans- 
kas, o sekretoriumi V. Michel- 
sonas) laiškas, raginąs Kliubą 
išrinkti savo delegatus į kon
ferenciją, šaukiamą lapkričio 
30 dieną Brooklyne. Konfe
rencijos tikslas (1) Mobili
zuoti lietuvių jėgas pagelbėti 
prezidentui Rooseveltui jo pa
stangose kovoti prieš hitleriz
mą: (2) Kovoti už Lietuvos 
išlaisvinimą.

Taip vadinami socialistai ir 
sklokininkai-trockistai atėjo į 
šį susirinkimą susiorganizavę 
ir, kai tas klausimas iškilo, 
pradėjo kelti triukšmą, sielo
tis ir plūstis. Jie, žinoma, 
priešingi tokios konferencijos

šaukimui. Jie nori, kad Kliu
bas prisidėtų prie jų komite
to, kuris buvo įkurtas kovoti 
ne prieš hitlerizmą, ne prieš 
agresorių, bet prieš Sovietų 
Sąjungą.

žinoma, Kliubo narių dau
guma triukšmadarių neklausė. 
Ir išrinko į busimąją konferen
ciją delegatus.

Matydami, kad jie turi ma
žumą, buvo bandę mitingą ar
dyti. To dar negana: jie grie
bėsi už chuliganiškų žygių— 
muštynių. Triukšmadarys Tiš
kus puolėsi arit R. Mizaros 
su kumštimi. Kiti jų paleido 
darban liežuvius. Stebi žmo
gus į tuos triukšmadarius ir 
stebiesi: Tai prie ko priveda 
tuos žmones politinis sugedi
mas !

Kliubo Narys.

Walter Hast, newyorkie- 
čiams persistatinėjęs judžių 
gamintoju, areštuotas New 
Yorke kaipo reikalaujamas 
Kalifornijos teismo dėl kokios 
vagystės.

Cacchione Baigė 1-mą 
Rokavimą Septintu

Pereitą šeštadienį baigta ro- 
kavimas pirmo pasirinkimo 
balsų kandidatams į Miesto 
Tarybą. Cacchione išėjo sep
tintu, su 34,748 pirmo pasirin
kimo balsais. Jo balsai nuo 
1937 metų paaugę 15 nuošim
čių, tačiau nedasiekė iš anksto 
spėto skaičiaus. Buvo rokuoja- 
ma jį prašoksiant 40,000 pir
mo pasirinkimo balsų. Brcok- 
lyne rinks 9 tarybininkus.

Cacchione buvo pralenktas 5 
demokratų ir 1 fusionistės, bet 
pralenkęs visus darbiečius, re- 
publikonus, socialistą ir nepri
klausomus. Tačiau visvien jo 
išrinkimas ar neišrinkimas dar 
tebebuvo neaiškus, kadangi 
priklausys, kiek gaus antro 
pasirinkimo balsų nuo elimi
nuojamų mažiau balsų gavusių 
kandidatų.

SERGA
Pranešama, kad serga Hele

na Incas, Levanienės duktė. 
Pasidavus ligoninėn, šiuos žo
džius rašant, cjar nebuvo žino
ma, ar jai bus reikalinga ope
racija ar apsieis* šiaip gydymu. 
Helena veikia su LDS jaunimu. 
Seniau, kol nebuvo užsiėmus 
šeimos auklėjimo pareigomis, 
veikliai dalyvavo ir Aido Cho
re. Linkime greit pasveikti.

Viršininkas Pasitraukė
B. Edwin Sackett, 39 m., iš

buvęs Federalio Tyrinėjimų 
Biuro tarnautoju per 15-ką 
metų ir pastaruoju laiku bu
vęs New Yorko ofiso viršinin
ku, rezignavo iš tarnybos. Už- 
siimsiąs privati^kos advokatū
ros praktika. Ofiso viršininko 
vietą užimsiąs Robert Guerin, 
buvęs jo padėdėjas.

AR JŪS KENČIATMUSKULU.SKAUSMĄ. NUOSTRĖNŲ IR NUGAROS SKAUSMU?
JOHNSON’S

RED CROSS
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METUI 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UniorĮ Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

r

ĮSITEMYKITE,
Kad graži drama “Pavog

tas Kūdikis,” kurią statys sce- 
non Lietuvių Liaudies Teatras, 
mokinamasi labai sėkmingai ir 
bus perstatyta lapkričio 30-tą 
dieną, New National Hali, 
261-67 Driggs Ave., Green- 
pointėj—Brooklyne. Apie ki
tas vaidinimo smulkmenas bus 
paduota vėlesnėse laidose.

P.

H' Miller, 9 metų berniu
kas, radęs kulką norėjo*pažiū- 
rėti, ką ji darys daužoma ak
meniu. Sudavus, ji smarkiai 
zvimbė šonan ir įstrigo jo 
šlaunin. Jį nuvežė ligoninėn.

0-----------------------------------------------—a

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

E----------- ------------------------------------------------0

Mezgėjoms
Mezgėjos, turinčios jau ga

tavų svederių, kojinių, piršti
nių raudonarmiečiams, prašo
mos priduoti - prisiųsti komi
sijai prie pirmiausios progos.

Komisija.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda——E. LeVanda 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

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

B senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
lyairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

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

t R
| F. W. Shalins I
$ (SHALINSKAS) £

I Funeral Home j 
| 84-02 Jamaica Avenue | 
a Opposite Forest Parkway & 
| WOODHAVEN, N. Y. C 
g • B
Q Suteikiam garbingas laldotuvet & 

I $150 I 
1 Koplyčias suteikiam nemoka- & 
$ mai visose dalyse miesto. ' g 
ž Tel. Virginia 7-4499 |

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- J 

Nedėliomis ’

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

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

to

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

F
Brooklyn, N. Y.409 ir 417 Grand Street, 

Tel. EVergreen 7-8451 
IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

l.gl

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
k

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
K
K

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

ad,,esas •

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.» 

Tel. Ev. 4-8698




