
"wgyyywcrn *.■ ■'|w^Įpwpį»y>y>“ .

ANGLIJA JAU KARIAUJA PRIEŠ SUOMIJA, RUMUNIJA IR VENGRIJA
KRISLAI

Penki Menesiai!
Penki Tankai prieš Du!
Waterburyj.
Ki. Jurgelionis “Nakina”

Advokato Profesiją.
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
Pagaliau sueina (lapkričio 

22 d.) penki mėnesiai, kai 
prasidėjo didžiausias žmonijos 
istorijoje karas,—kai Hitlerio
naciškos jėgos pasalingai už
puolė Sovietų Sąjungą.

Po penkių karo mėnesių 
kiekvienam darosi vis aiškiau, 
kad karą Hitleris pralaimės, 
kad jis iš jo sausas neišeis, 
kad hitlerizmas bus sunaikin
tas visiems amžiams!

Bet karas gali tęstis dar il
gai. Kas nori, kad jis pasi
baigtų greičiau, privalo remti 
prezidento Roosevelto politi
ką, kad mūsų kraštas juo grei
čiau panaudotų visus savo re
sursus, visas jėgas hitlerizmui 
parblokšti.
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Dabar jau kiekvienam yra 
aišku, kodėl Raudonoji Armi
ja buvo priversta trauktis j 
rytus, kodėl Hitlerio jėgoms 
pavyko užimti nemažą SSSR 
teritorijos dalį.

Vokiečiai turi daugiau tan
kų ir orlaivių. Vokiečiai gali 
išstatyti penkis tankus prieš 
raudonarmiečių du. Vokiečiai, 
mat, turi susigrobę visus Eu
ropos tankus, visus Europos 
tankų ir orlaivių fabrikus, čia 
keri visa vokiečių pasisekimo 
paslaptis.

Bet ateis laikas, kada toji 
nelygybė išsitiesins. Amerika 
gamina vis daugiau ir daugiau 
tankų ir orlaivių. Amerika 
yra pasirjžusi duoti Sovietams 
didelius skaičius visokių kari
nių reikmenų. Ir toji diena 
ateis, kada Sovietai atpildys 
savo trūkumus tankuose ir or
laiviuose. Tuomet Hitlerio jė
goms bus karšta!

Pereitą sekmadienį teko bū
ti Waterburyj ir kalbėtis su 
eile Conn, valstijos lietuvių 
veikėjų. Jie žada pradėti pla
čiau veikti, daugiau veikti pa
rėmimui prezidento Roosevel
to užsieninės politikos. Jie ža
da pradėti judinti Conn, lie
tuvių mases tam darbui. Jie 
mano, kad lietuviams pato
giausia būtų veikti iš vien su 
Committee to Defend Ameri
ca.

Įėjęs į waterburiečių “103 
Kliubo” patalpas — nustebau. 
Puikiai ten dabar ištaisyta. 
Kėdės minkštos, staliukai gra
žūs, visa tvarka sumoderni
zuota. Kliubui priklauso arti 
700 žmonių. Per ilgus metus 
Kliubo pirmininku buvo V. 
Jokubonis, kuris dabar gyve
na Bridgeporte, o šiuo metu 
pirmininkauja K. Cvirka, se
nas waterburietis.

Amerika Siunčia 
Karo Misiją į 
Sovietų Sąjungą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė greitu 
laiku išsiųs karinę savo pa
siuntinybę į Sovietų Sąjun
gą. Pasiuntinybės galva 
paskirtas generolas John N. 
Greely. Kariniai Amerikos 
pasiuntiniai vyks i šiaurinę 
Sovietijos prieplauką Arch
angelską, paskui į Maskvą. 
Jie tarsis su Sovietų vyriau
sybe apie suderintą veikimą 
šių dviejų didžių šalių prieš 
nacius ir jų talkininkus.'
Įsakymas — Greičiausiai 
Vežt Karo Reikmenis An

glijai ir Sovietams
Amerikos laivyno minis- 

teris Frank Knox davė įsa
kymą pirmiausiai apgink- 
luot tuos prekinius šios ša
lies laivus, kurie gabens ka
ro reikmenis “Anglijai ir 
šiaurinei Europai,” reiškia, 
Sovietam per šiaurines jų 
prieplaukas Archangelską 
|ir Murmanską.

Amerikos Laivynas 
Medžioja Vokiečių 
Laivus Užpuolikus

Washington. — Amerikos 
kariniai laivai iš Panamos 
Kanalo ruožto medžioja vo
kiečių laivą ar laivus, kurie, 
sakoma, užpuldinėja prie
šingų fašistam šalių laivus 
už kokių 600 mylių nuo to 
kanalo. Vienas užpultųjų 
laivų buvo “Olga Topic,” 
priklausąs Jugoslavams. Jis 
per radiją atsišaukė pagal
bos, bet po to jau nieko 
daugiau negirdėt apie šį lai
vą.

Nežinia kas atsitiko ir ke
liem kitiem nefašistiniam 
laivam toje srityje, kurie 
jau seniai turėjo atplaukt į 
uostus, bet vis dar nepasi
rodo.

CIO RAGINA SUKRIUŠINT 
NACIŲ PAVOJŲ AMERIKAI

' i

' * i
Anglų Karo Jėgos Veikia 
Prieš Nacių Pastumdėlius

Biuletinas “The Hour” pra
neša, kad America First 
Committee—Hitlerio šalininkų 
komitetas, suorganizuotas ko
vai prieš prezidento Roosevel
to pastangas hitlerizmui su
naikinti—neužilgo pataps po
litine partija—“trečia parti
ja”

šiuo metu Komiteto sky
riams yra įsakyta organizuo
tis pagal rinkiminius distrik- 
tus. 1942 metais šitie žmonės 
bandys išstoti kongresinių rin
kimų kampanijoj su savo kan
didatais. Jų partija vadinsis 
“America First Party.” Ap
link ją bursis visokį Kvislin- 
gai, visoki Hitlerio šalininkai, 
visoki demokratijos priešai.

Ponas Jurgelionis parašė 
Tysliavos laikraštyj straipsnį, 
ragindamas Amerikos lietu
vius nesimokyt advokato pro
fesijos. Pats Jurgelionis ta 
profesija nusivylė.

“Šiandien. . .” rašo jis, “man 
aišku yra, kad' visas mano ad
vokatavimo darbai buvo berg
ždžias, visiškai nenaudingas 
žmonėms, kurie mane samdė,

MEKSIKA SUSITARIAN
TI SU JUNGTINĖMIS 

VALSTIJOMIS*
Washington. — Jungtinės 

Valstijos eina prie susitai
kymo su Meksika dėlei 
amerikonam priklausiusių 
žibalo šaltinių ir jo fabrikų, 
kuriuos Meksikos vyriausy
bė perėmė į savo rankas. 
Meksika už tai žada sumo- 
kėt $37,000,000. Jungtinės 
Valstijos ketina pirkt daug 
Meksikos sidabro ir pasko
lint stambias sumas pinigų 
naujiems vieškeliams pra- 
vest tame krašte.
tuščias turiniu, kenksmingas 
dvasiai. Jis man davė tik men-J 
ką uždarbį skurdžiam pragy
venimui, bet nieko daugiam^.”

Yra advokatų ir advokatų, 
kaip yra redaktorių ir redak
torių. Ponas Jurgelionis buvo 
pastatytas redaguoti SLA or
ganą. Rodėsi, jis tam darbui 
tiks, nes yra literatas ir advo
katas, bet matome, kas iš to 
išėjo!. . .

Detroit, Mich. — Visašališkas Indus
trinių Unijų Organizacijos (CIO) šuva-, 
žiavimas vienbalsiai priėmė šią rezoliu
ciją:

“Kadangi (1) Hitleris ir nacių valdžia, 
verždamiesi užkariaut pasaulį, tiesiogi
niai grūmoja Jungtinių Valstijų saugu
mui ; ’

(2) Hitlerizmo pergalė reikštų sunai
kinimą demokratijos, giliausią kūnišką 
ir dvasišką pavergimą ir kankinimą šios 
šalies žmonių ir didžiausią ekonominį jų 
engimą. Tatai yra jau pilnai įrodyta 
sauvališkais užpuolimo veiksmais iš na
cių valdžios pusės, kurie sunaikina vieną 
šalį po kitos, kurie savo geležiniais pa
dais sukriušina paprastų žmonių laisvę, 
įsigyvenusius papročius-padavimus ir de
mokratines įstaigas, kur tik naciai įsi- 
briauja; todėl šis suvažiavimas nutaria, 
kad

CIO atspindi siekimus ir reikalus Ame
rikos darbininkų — jų norą ir teisę gy
vent ir dirbt kaip laisviem žmonėm lais
voje demokratijoje. Amerikos darbinin
kai negali pakęsti ir nepakęs užgerini- 
mo politikos fašistam iš pusės jokių gai
valų ar jėgų, kurie stengiasi pakirst ar 
sutrempt Amerikos demokratiją.

Mes puikiai žinome ir giliai jaučiame 
pavojus mūsų šaliai, kuriais grąsina 
nuolatiniai užpuolimai iš nacių valdžios 
ir hitlerizmo pusės. Mes pasmerkiame 
taip stipriai, kaip tik galima pasmerkt, 
Hitlerį ir jo nacių govėdas už šaltakrau
jišką žudymą nekaltų civilių žmonių už
kariautuose kraštuose ir mes atsišaukia
me į savo valdžią, kad jinai suburtų vi
sas laisvas tautas oficialiai pasmerkt to
kią žvėrišką nacių politiką.
Už PILNĄ PARAMĄ DIDVYRIŠKIEM 
ANGLIJOS, SOVIETŲ IR CHINIJOS 

ŽMONĖM
Dabartiniu laiku žmonės Anglijos, So

vietų Sąjungos ir Chinijos didvyriškai 
kovoja, kad sutriuškintų hitlerizmą. Pre
zidentas Rooseveltas, išreikšdamas nea
bejotiną Amerikos žmonių pageidavimą, 
stoja už daugmenišką ir pilną paramą 
toms šalims žūt-būtinėje jų kovoje, kuri 
paliečia ir amerikiečių reikalus.

CIO pareiškia, jog tai yra begaliniai 
svarbu šios šalies saugumui, kad mes 
tuoj aus suteiktume visą galimą pagalbą i 
Anglijai, Sovietų Sąjungai ir Chinijai ir

kad pilnai sandarbininkautume su tomis 
šalimis, kurios dabar veda kovą, idant 
paliuosuot pasaulį nuo nacizmo, to žmo
nijos priešo, ir tuo būdu sunaikint karinį 
Hitlerio režimą.

Kartu su šia programa turi eiti ir ag- 
resyvis pasirengimas ir veiklus apsigy
nimas, darytinas suvienytomis jėgomis 
tautų, gyvenančių šiame vakariniame že
mės pusiau-ru tūlyje.

CIO užgiria prezidento Roosevelto tei
singą ir tiesią užsieninę politiką ir iš
reiškia pagarbą prezidentui ir šalies kon
gresui už pastaruosius pataisymus bepu- 
siškumo (neutralumo) įstatymo, nes tie 
pataisymai duos galimybę šiai šaliai tuo- 
jaus apginkluot ir apsaugot amerikinius 
laivus ir Amerikos jūrininkus, kurie ga
bena gyvybiniai reikalingus dalykus did
vyriškiem žmonėm Anglijos, Sovietų Są
jungos ir Chinijos, ir tokiu būdu užtik
rina juo greitesnį sumušimą naciškos 
Vokietijos.

Tuo tikslu yra būtinai reikalinga tau
tinė mūsų vienybė. Pastangos tokių as
menų, kaip Lindberghas, kurie stengiasi 
suardyt amerikiečiij vienybę tokiais ne- 
amerikoniškais sumetimais, kaip kampa
nija prieš žydus, visos tokios pastangos 
turi būt su šaknimis išrautos ir tie ele
mentai turi būt numaskuoti kaip Hitle
rio penktoji kolumna. Amerikos žmonės 
reikalauja, kad jokiem Hitlerio pagalbi
ninkam, — mūsų naminiams Quislin- 
gams ir atstovams tokių kraštų, kurie 
elgiasi kaip Hitlerio pastumdėliai, kaip 
Vichy Franci j a, — kad jiems nebūtų leis
ta ardyt mūsų žmonių vienybę nei sėt jo
kių vieni kitiem priešingumo pasėlių šio
je šalyje. Tiktai per sujungtas pastan
gas visų mūsų žmonių gint didžiąją mū
sų šalį, remiant aiškią mūsų valdžios už
sieninę politiką, mes galėsime išlaikyti 
čielybėje palikimą mūsų šalies tėvų-kū- 
rėjų. - i

Mes raginame savo unijų narius dėti 
didesnių pastangų, kad būtų įvykdyta 
mūsų šalies gynimo programa — išdirbti 
tam tikrus veikimo planus, šaukti kon
ferencijas ir tartis su nariais mūsų ša
lies valdžios, taipgi su mūsų samdyto
jais ir kitomis vietinėmis grupėmis tuom 
tikslu, kad mes galingomis suvienytomis 
jėgomis galėtume atlikti savo pareigą — 
sunaikint nacizmą ir išlaikyt dabartinį 
mūsų laisvą ir demokratinį gyvenimą 
labui Amerikos ateities.”

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Anthony -Eden pranešė sei
mui lapkr. 19 d., kad An
glija daro “visus karinius ir 
laivyno veiksmus” prieš 
Suomiją - Finliandiją, Ru
muniją ir Vengriją, Hitle
rio talkininkes. Nes jos iš

vien su naciais veda karą 
prieš Sovietus, kurie yra 
Anglijos sąjungininkai.

(Padaryti pakeitimai an
glų komandoje taipgi nu
rodo, kad Anglija, matyt, 
atidaro naują frontą prieš 
Hitlerį ir jo pastumdėlius.)

Sunaikinta Šimtai 
Nacių Tankų

Maskva. — Sovietų jėgos 
per paskutines dešimt die
nų sunaikino bei pagrobė 
794 vokiečių tankus vien 
tik Maskvos fronte.

Pietų fronte raudonar
miečiai paėmė nelaisvėn 5,- 
000 fašistų kariuomenės.

NAUJI SOVIETŲ 
GINKLAI

"Sovietai padalino tūks
tančius naujų automatiškų 
šautuvų savo kariuomenei 
Maskvos fronte. Raudonoji 
Armija neužilgo susilygins 
automatiškais ginklais su 
naciais arba net viršys juos 
tokiais karo pabūklais, kaip 
teigia sovietiniai laikraš
čiai.

VOKIEČIU PRANEŠIMAI 
APIE SAVUS ŽYGIUS

Berlin. — Nacių - koman
da praneša, kad jų orlaiviai 
naikiną sovietinius Sevasto
polio apsigynimus, Krime. 
Sako, kad vokiečiai užėmę 
dar kelias pramoniškas sri
tis Doneco Baseine, Ukrai
noje, ir sučiupę kelis trau
kinius. Nacių lakūnai, gir
di, taip pat sudaužę Sovietų 
kareivines į vakarus nuo 
Kandalakšos Užlajos, šiau
riniame fronte.

Anot nacių, tai jų subma- 
rinai per keturias dienas 
nuskandinę keturis Angli
jos prekinius laivus, viso 
21,000 tonų įtalpos, ir vieną 
karinį laivą šiauriniuose 
Sovietų vandenyse.

ORAS. — Šį penktadienį 
šiltoka; dalinai apsiniaukę.

Lėkiantieji Sovietų 
Tankai

BERLIN. — Vokiečių 
pranešimai iš karo fronto 
sako, kad Sovietai Maskvos 
ir Leningrado frontuose 
veikia naujais, lekiančiais 
tankais. Būriai tų tankų, 
žemai skrisdami, sėja mirtį 
tarp nacių kariuomenės, o 
kai vokiečiai šaudo Į sovie
tinius oro tankus, tai kul
kos nuo tankų nubyra taip, 
kaip vanduo nuo anties, ta
riant vokiečių žodžiais.

Vokiečių lakūnai “išpum
pavo milžinišką daugybę” 
kulkų į skraidančius Sovie
tų tankus, bet negalėjo nu- 
mušt jų žemyn ar padegt, 
kaip teigia nacių ollaivinin- 
kai. Tokie stiprūs yra šar
vai tų sovietinių lekiančių 
tankų. Kiekvienas svarbes-

Sovietai Pagavo j Slas
tus ir Sunaikino Daug 

Vokiečių
London. — Sovietų ka

riuomenė apsupo ir sunaiki
no keturias vokiečių divizi
jas ties Rostovu, Ukrainoje. 
Tuomi naciai prarado dau
giau kaip 120,000 kariuome
nės.

Krime Sovietai atkariavo 
svarbias aukštumas nuo na
cių.

Maskvos fronte sunaikin
ta dar keturios vokiečių di
vizijos.

Sreikuoja Jau 93,000 
Angliakasių

Washington. — Pirminin
kas Jungtinės Mainierių U- 
nijos, John L. Lewis atmetė 
prezidento Roosevelto atsi
šaukimą, kad sugrįžtų dirbt 
53,000 mainierių streikuo
jančių prieš plieno kompa
nijų angliakasyklas. Roose
veltas ragino juos grįžt 
darban tokiomis pat sąlygo
mis, kokias turėjo pirm šio 
streiko, arba pasiduot tar
pininkų sprendimui kas lie
čia unijos pripažinimą ir ki
tas sąlygas.

Pittsburgh, Pa.—Sustrei
kavo 40,000 mainierių trijo
se valstijose, pritardami 
streikui 53-jų tūkstančių 
mainierių dirbusių plieno 
kompanijų kasyklose.

Amerikos Orlaiviai 
Sovietų Fronte

Manila, Filipinai. — Wal
lace Carroll’is, korespon
dentas United Press, ameri
kinės žinių agentūros, grįž
damas iš Sovietų Sąjungos, 
praneša, kad stambus būrys 
Amerikos orlaivių jau daly
vauja mūšiuose prieš nacius 
sovietiniame fronte.

Tokio. — Japonijos sei
mas priėmė rezoliuciją, ku
rioje kaltina Jungtines Val
stijas, girdi, už Anglijos ir 
Sovietų sukurstymą prieš 
fašistų kraštus.

nis tanko colis yra apsaugo
tas nepermušamais šarvais.

“Mes vadiname juos skrai
dančiais t a n k a is arba, 
trumpiau tariant, tanki
niais orlaiviais,” sako vo
kiečių lakūnai.

Žada Daugiau Koncen
tracijos Stovyklų 

Nepiliečiams
Washington. — Amerikos 

teisdarystės minister, pla
nuoja patrigubint koncen
tracijos stovyklas tokiems 
nepiliečiams ateiviams, ku
rių negalima deportuot at
gal į jų šalis. Tai tokios ša
lys, su kuriomis Amerika 
neturi sutarčių dėlei depor
tavimų iš vienos bei antros 
pusės.

Dabar koncentracijos sto
vyklose Amerikoje yra 2,- 
000 nepiliečių sveturgimių, 
daugiausia Italijos ir Vo
kietijos jūreivių.

Kongresas Atmetė Bi- 
liu prieš Ateivius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 167 balsais prieš 141 
“užmušė” kongresmano S. 
Hobbso sumanymą, atkreip
tą prieš ateivius.

Tas sumanymas reikalavo 
valdžiai teisės laikyt įkalin
tus iki 150 dienų tokius ne- 
piliečius ateivius, kuriuos 
galima deportuot; visą am
žių laikyt kalėjimuose bei 
koncentracijos stovyklose 
svetimšalius k r i m inalius 
nusikaltėlius; bile laiku 
šaukt nepiliečius ateivius į 
protinius ir fizinius tyrinė
jimus; įvest griežtesne val
džios kontrolę nepiliečiams 
sveturgimiam abelnai.

Dauguma kongresmanų 
atmetė tokį suma nymą 
prieš ateivius, nepaisydami, 
jog generalis prokuroras 
Biddle ragino priimt jį, gir
di, tik kariniam laikotar
piui.

Anglai Nuvijo Fašistus
Libijoj Toli Atgal

London, lapkr. 20. — An
glijos kariuomenė su tan
kais ir šarvuotais automo
biliais Libijoj, šiaurinėj Af
rikoj, nuvijo vokfcčius ir 
italus 50 mylių atgal ištisu 
130 mylių ilgio frontu. An
glijos laivynas ir būriai lėk
tuvų taipgi veikliai dalyva
vo tame mūšyje.

Anglai tęsia savo ofensy- 
vą prieš nacius ir italus 
šiaurinėje Afrikoje; sako, 
kad jie tuomi atitrauks dik- 
čiai fašistų jėgų iš sovieti
nio fronto ir šiuo būdu pa
dės Sovietam atsilaikyt 
prieš nacius.
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Užmaskuota Hitlerininką
Propaganda

Šiandien kiekvienas demokratiškai nu
sistatęs žmogus iš gilumos širdies ne
apkenčia Hitlerio, Mussolinio, nacizmo 
ir fašizmo. Prie tokių sąlygų atsistoti ir 
agituoti tiesiai už hitlerizmą ir fašizmą 
negalima. Todėl hitlerininkai savo pro
pagandoj dažniausiai visą aštrumą nu
kreipia prieš Sovietų Sąjungą, kad prieš 
ją nustačius žmones, kad paskleidus tar
pe liaudies neapykantą prieš Sovietus, 
Staliną, komunistus, abelnai rusus, kad 
paskleidus nepasitikėjimą Sovietais, kad 
paskleidus kuo daugiausiai paskalų apie 
tai, būk Sovietai “darys atskirą taiką,” 
kad paskleidus kuo daugiausiai melų 
apie Sovietų Sąjungos tvarką ir “tero
rą.” Jie gerai žino, kad kuo bus daugiau 
tų melų paskleista, tai jie daugiau kenks 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos 
bendradarbiavimui, jie kenks sparčiai 
ginklų ir amunicijos gamybai bei jų pa
siuntimui Į Sovietų Sąjungą.

Šios Jugoslavijos liaudies kovos paro
do, kaip neišlaiko kritikos tos pasakos, 
būk Anglija negali atidaryti prieš Vo
kietijos nacius arba Italijos fašistus ki
tą karo frontą. Nejaugi Anglijos valdo
nai nori svietą įtikinti, kad jie yra silp
nesni už Jugoslavijos liaudį, nepaisant 
didelės iš Amerikos pagalbos? Jeigu An
glija atidarytų frontą Norvegijoj, arba 
Francijoj, arba nors Sovietų Sąjungos 
šiaurėj prieš Finliandiją, tai būtų didelė 
pagalba Sovietų Sąjungai greičiau ir su 
mažiau aukų sumušti nacius ir fašistus.

Hitleriškos Atakos Prieš
Cacchione

Kings apskričio (Brooklyno) gyvento
jai, išrinko į miesto tarybą Petrą Cac
chione ant Komunistų Partijos tikieto. 
Kiekvienas žmogus, kuris pripažįsta de
mokratiją, žmonių laisvę ir valią, priva
lo sutikti su tuo faktu, nes tai liaudies 
tokia valia.

Bet reakcinė Hearsto spauda ir su ja 
susidedąs “World-Telegram” veda ar
šiausią kampaniją prieš Cacchionę, kad 
jis neturi būti įleistas į miesto tarybą. 
Reiškia, ta spauda hitleriškai nusista
čius nesiskaityti su liaudies valia, su 
demokratijos teisėmis.

Mes manome, kad Brooklyno liaudis, 
kaip ir viso New Yorko gyventojai, mo
kės surasti kelius ir atremti reakcijos 
suokalbius, kurie atsiduoda hitlerizmu.

Nacių Pavojus Pietų Amerikoj
Panašios propagandos mes rasime už

tektinai lietuvių laikraščiuose, kaip 
“Naujienose,” “keleivyje,” “Vienybėje,” 
“Dirvoje,” “Drauge,” “Amerikoje” ir ki
tuose. Mes ten rasime Berlyno nacių 
propagandą, kurios vyriausiu šinkorium 
yra Hitlerio apmokamas agentas dr. Pr. 
Ancevičius. Ten rasime apie “rusų tero
rą” Lietuvoj, kurio nebuvo, kuris išgal
votas Berlyne. Mes rasime apie “po prie
varta išvežtus lietuvius,” apie “lietuvių 
kapus,” atkastus negyvėlius, kurių “nie
kas nepažino,” ten rasime tokias žinias, 
kuriose praneša, kaip Lietuvoj liaudis 
“brangių vokiečių” kapus puošia, o “ru
sų niekas nepaiso,” rasime tokius daly
kus, kad naciai iš Lietuvos išveža mėsą, 
duoną, sviestą, bet “Keleivis” pasakos 
arabiškas pasakas, būk už tai “vokiečiai 
užmokės;” ten rasim melus, būk Sovietų 
Lietuvoj buvo draudžiama melstis kata
likams, o užtylėjimą apie nacių tikruo
sius planus išnaikinti katalikų tikybą. 
Ir daug panašios propagandos.

Kodėl tų laikraščių redaktoriai neap
sivalo nuo nacių propagandos, nacių bru- 
do? Kodėl jie vis talpina Hitlerio apmo
kamo agent Ancevičiaus melus? Juk jau 
užtektinai įrodyta Petro Cvirkos, Justo 
Paleckio ir kitų pavyzdžiais, kad Ance
vičius meluoja. Ar tai taip tie laikraš
čiai Roosevelto politiką remia?

Jugoslavijoj Partizanai Laimi
Jugoslavijoj partizaniškas karas dar 

daugiau išsiplėtė prieš Vokietijos nacius, 
Italijos fašistus, Serbijos nacišką gene
rolo Milan Nedich valdžią ir Kroatijoj 
prieš fašistinę Ustashi valdžią. Italijos 
ir Vokietijos fašistai vis daugiau pri
versti traukti karo jėgų, areštuoja šim
tais ir tūkstančiais žmones, ne vien dar
bininkus ir valstiečius, bet jau profeso
rius, mokytojus ir kitus, o partizanų ka
ro gaisras vis labiau plečiasi. Vien Bel
grade naciai areštavo 1,500 mokytojų, 
advokatų ir kitų žmonių.

Yra davinių, kad Jugoslavijoj veikia 
apie 80,000 partizanų armija, pasidalinus 
į grupes, turi ne vien kulkasvaidžius, bet 
kanuoles. Abi pusės ima įkaitus. Naciai 
šimtais šaudo jugoslavus keršindami už 
saviškius žuvusius. Apskaitliuojama, kad 
nuo Jugoslavijos pavergimo, naciai ir fa
šistai jaū 350,000 Jugoslavijos civilių 
žmonių išžudė, iškorę ir nukankino! Bet 
partizanų karas vis daugiau plečiasi.

Rumunijos ir Vengrijos fašistai puo
lėsi Italijos ir Vokietijos fašistams į pa
galbą. Visi, kaip laukiniai žvėrys, už
puolė Jugoslavijos liaudį. Bet priversti 
pripažinti, kad naciai turi vartoti prieš

Vis dažniau gauname žinių apie didė
jantį nacių ir fašistų judėjimą Pietų 
Amerikoj. Brazilija, Uruguajus ir Ar
gentina per metų metus laisvai leido Hit
lerio ir Mussolinio agentams veikti, or
ganizuotis, ginkluotis ir ruoštis prie nu
vertimo valdžių.

Filosofijos profesorius Dr. Hugo F. 
Artucio iš Montevideo ' Universiteto, 
Uruguay, sako, kad nacių ir fašistų or
ganizacijos Pietų Amerikoj labai stip
rios ir tik laukia signalo veikti. Jos lau
kia, kada Japonijos imperialistai pradės 
atakas prieš Jungtines Valstijas.

Žinoma, nacių ir fašistų tas jėgas esa
mos valdžios gali be didelio vargo ištaš
kyti, jeigu tik laiku imsis reikalingų žy
gių. Jungtinių Valstijų valdžia gal būti 
tuo reikalu suspės laiku susitarti ir pa
stoti tiems barbarams kelią Pietų Ame
rikoj.

Amerikoj Civilių Pasiruošimas 
Apsigynimui

Jau apie 900,000 Amerikos gyventojų 
įstoję į Civilio Apsigynimo Organizaci
jas. Šiam darbui per visą šalį vadovau
ja New Yorko miesto majoras LaGuar
dia. LaGuardia pareiškė spaudos atsto
vams, kad jau 47 valstijose veikia Ci
vilio Apsigynimo organizacijos. Viso ša
lyje jau susiorganizavę 3,148 Civilio Ap
sigynimo lokalai.

Civilio Apsigynimo nariai mokosi, kaip 
veikti priešo orlaivių užpuolimo laiku, 
kaip gelbėti sužeistuosius, kaip gesinti 
gaisrus, kaip pravesti sėkmingiau civi
lių žmonių pasislėpimą nuo oro atakų, 
kaip gesinti numestas bombas, kaip su
teikti pirmąją pagalbą sužeistiems ir 1.1. 
Bendrai lokalai turi 800,214 eilinius ir 
17,955 raštinių bei komandos narius.

Plačiausiai Civilių Apsigynimo orga
nizacijos išsiplėtė Atlanto ir Ramiojo 
Vandenynų pakraščiais. Visų Amerikos 
gyventojų yra pareiga rūpintis tvirtinti 
Civilio Apsigynimo organizacijas ir kuo 
didesniu skaičiumi papildyti jas.

Naciam Geros Visokios Priemonės
Amerikos karo laivai sugavo jūroj na

cių laivą “Odenwald,” kuris plaukė iš
kėlęs Jungtinių Valstijų vėliavą ir jos at
vaizdus buvo nusipiešęs ant laivo šonų. 
Šis nacių chuliganizmas dar kartą paro
do, kad tie barbarai imasi visokių prie
monių, kad tik pasiekus savo tikslo, kad 
pavergus pasaulį.

Vokietijos naciai į niekus 'pavertė 
tarptautinius susitarimus, nes kiek su
tarčių jie pasirašė, tiek jų sulaužė. Jie

Jau daugiau, kaip mėne- 
sis laiko, kada nacių gau
jos pradėjo savo generalį 
ofensyvą Maskvos frontuo
se. Jie sutraukė ten nepa
prastai gausias mechani
zuotas pajėgas. Isteriškai 
nuaidėjo blitzkrygo koman
da.

10 dieną spalių persona
lis Hitlerio propagandos 
menadzeris., Otto Dietrich, 
pasakė spaudos atstovams: 
“Jūs žinot, aš niekad jus 
nesuvedžiojau... Sunaiki
nus maršalo Timošenkos ar
mijas, kampanija Rytuose 
išspręsta... Kiek liečia mū
sų karinius tikslus, su So
vietų Rusija jau taip, kaip 
ir baigta.”

Taip tas pagyrų puodas 
blofino pradžioje pereito 
mėnesio. Šiandien 12 lap
kričio. Kaip dabar jaučiasi 
hitlerinė vadovybe ir ilga
liežuviai propagandistai?

Per su virš mėnesį laiko 
vokiečiai Maskvos frontuo
se faktinai nepadarė jokios 
pažangos. Pranešimai iš 
Londono sako, kad kaip kur 
vokiečiams skaudžiai kailis 
išpilta. Tūli jų vienetai ap
supti ir sunaikinti. Tūlos 
jie nepaima, ties Voloko- 
lamsku juos gerokai apmu
šė. Ties Kalininu jie sulai
kyti.

Sovietų atsparumas ties 
Rostovu vystosi į kontr-o- 
fensyvą. Net Krime padė
tis pagerėjo.

Nudegę nagus ties Mask
va, jie dabar koncentruoja
si ties Leningradu, kur finų 
šunsnukiai jiems gausiai 
padeda. Bet Leningrado gy
nėjai žino, - kaip juos pasi-

Stalinas taip apibudino: 
“Tas pavojus ne tik nesu
mažėjo. Faktinai jis dides
nis.”

Juo labiau naciai prade
da suprasti, kaip sunku 
jiems kovoti su bolševikais, 
tuo labiau didėja jų pasiu
timas. Jie rizikuoja viskuo, 

įja viskuo, nes žino, kas jų 
laukia.

Sovietų rezervai toli gra
užu neišsisėmė. Jie yra milži- 
■ niški. Ko reikia Sovietų 
Sąjungai, tai daugiau tan- 

ikų, daugiau lėktuvų, dau- 
'giau mašinų.

Čia jau Anglijos ir Ame
rikos priedermė. Volgos, 

i Uralo ir Sibiro srityse So
vietai turi gausingų indus- 
: trinių įmonių. Bet to neuž
tenka. Reikia kuo daugiau
sia paramos iš draugingų 
valstybių, nes karas Rytų 
fronte yra karas ne tik už 
Sovietų Sąjungą, bet už A- 
meriką, už Angliją, už Chi- 
niją, už viso pasaulio pa
vergtų tautų išlaisvinimą.

Anglija pasiryžo padvi
gubinti savo karinę produk
ciją. Anglijos darbininkai 
dirba su didžiausiu užside
gimu sau ir Sovietų Rusi
jai.

Kova už produkcijos pa
kėlimą vis labiau plečiasi ir 
šioj šalyj. Ton kovon pri
valo įsitraukti visos plačio
sios darbo minios.

Kiekviena dirbtuvė, tai 
nelyginant tvirtovė prieš 
fašizmą! Taip turi būti ir 
taip bus!

(Iš “Vilnies.”)

Nominuokite šiuos Kandi
datus į SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams

Jie apvalys SLA ir jo or
ganą “Tėvynę” nuo prona- 
ciškos smetoninės politikos 
ir sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.
B. F. Kubilius, 188 kp., 

Boston, Mass., ant pre
zidento.

L. Kavaliauskaite, 152 kp., 
Brooklyn, N. Y., ant vice
prezidento.

J. Miliauskas, 286 kp., Mc
Kees Rocks, Pa., ant se
kretoriaus.

Chinietis sargybinis stovi prie 
varpo; kai japonų orlaiviai at
lekia, jis aukštai iškeltąjį var
pą pradeda skambinti, įspėda
mas gyventojus, kad jie slėp
tųsi.

'♦ • ■ • i ••.,'
i_____________ , Į x

KIEIK KATALIKŲ YRA 
AMERIKOJE?

tikti.
Ką tas viskas rodo? So

vietų Raudonosios Armijos 
pajėgumas ne mažėja, bet'Shaughnessy (iš Seattle) ir 
didėja. Nėr nei kalbos apie J. F. Noll (iš Fort Wayne,

Philadelphia, Pa. — Ka- 
j talikų vyskupai Gerald

tai, kad Raudonosios Armi- Ind.) skaičiavo, kad dabar 
jos nugarkaulis palaužtas, Jungtinėse Valstijose esą 
kaip naciai šimtus kartų 35 milionai katalikų, tai
gyrėsi. Vokiečiai yra tokia- virš 50 procentų daugiau, 
me nervų įtempimo stovyje, negu buvo 15 metų atgal.
kad jiems bus vis sunkiau Tokius skaitmenis jie skel- 
ir sunkiau tokiame stovyj bė, kalbėdami “Krikščionių
išsilaikyti.

Tačiaus būtų labai didelė 
klaida sakyti, kad pavojus 
jau praslinko. Pavojus yra 
ir tas pavojus dar labai di
delis. Dabartinę padėtį J.

Mokslo Brolijos” suvažiavi
me.

Kai kurie dvasiškiai pa
stebėjo, jog spėjama, kad 
tuo pačiu laiku 7 milionai 
pametė katalikų bažnyčią.

J. žebrys, 136 kp., Cleve
land, Ohio, ant iždininko/ 

P., A. Jatul, 25 kp., Stough
ton, Mass., ir

St. Kuržinskas, 211 kp., Ma- 
hanoy City, Pa., ant iždo 
globėjų.

Dr. Johanna Baltrušaitienė, 
40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

Nominacijos prasidėjo 
lapkričio 1-mą, baigsis 
gruodžio 31-mą. Būtinai 
dalyvaukite patys nomina- 
ciniame susirinkime ir var
dan SLA gerovės balsuokite 
už šiuos kandidatus. Aplan
kykite ir pakalbinkite kitus 
SLA narius balsuoti už šį 
sąrašą. Apie pasekmes no
minacijų rašykite spaudon, 
taipgi praneškite mums 
šiuo antrašu:

SLA Narių Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook- 
lyn, N. Y.

Dramblių Nuodytojas 
Esąs Areštuotas

St. Petersburg, Florida.— 
Tapo suimtas Elwin Bogen 
Michael, kaltinamas, kad 
nunuodijęs arseniku vie- 
nuoliką dramblių (slonių) 
Ringling and Barnum and 
Bailey cirko. Tie drambliai 
buvę verti 125 tūkstančių 
dolerių. Tariamas dramblių 
žudytojas buvo tarnautojas 
to paties cirko.

JAPONAI APIPLĖŠĖ NA
CIŲ KONSULO PAČIĄ

Shanghai, lapkr. 18.—Ja
ponų kareiviai Saigone su
mušė ir apiplėšė nacių kon
sulo Ernsto Neumanno pa
čią. Berlyno valdžia dėl to 
užprotestavo Japonijai.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama Redakcija: Gal 
malonėsite atsakyti į mano 
klausimą. Aš esu Ameriko
je gimęs ir gyvenau geroką 
laiką Lietuvoje. Man besi
rengiant važiuoti į Ameri
ką, aš apsivedžiau ten gi
musią merginą. Dabar aš 
norėčiau gauti persiskyri
mą. Tai aš norėčiau žinoti, 
ar aš galiu gauti ar ne? Gal 
malonėsite man patarti. Aš 
jums būsiu labai dėkingas.

Su tikra pagarba, P. R.
Atsakymas:

Šiame jūsų klausime la
bai daug dalykų yra neaiš
ku. Pavyzdžiui, nepasakote, 
kaip seniai jūs su savo žmo
na nebegyvenate, kur ji da
bar randasi, ar turite vai
kų ir t.t. Iš viso tokiam at
sitikime gavimas divorso 
(persiskyrimo) yra pusėti
nai keblus dalykas, surištas 
su daugybe įvairių legališ- 
kumų. Mes galime duoti 
tiktai vieną patarimą: pasi
teiraukite pas pasitikimą 
advokata. 4

Lawrence, Mass.
Neseniai įvykusiam Lietuvių 

Moterų Piliečių Kliubo mitin
ge buvo nutarta daug veikimų.

Pirmiausia bus laikoma 
“Barn Dance’’ subatoj, lapkri
čio 22, 41 Berkeley St., 7-tą

s.

Neseniai New Yorke įvyko masinis kailiasiuvių unijistų mitingas, kur dalyvavo- 
20,000 žmonių. Mitingas buvo pašvęstas krašto apsigynimo reikalams aptarti. 
Kailiasiuvių unija, kaip žinia, yra dalis CIO.

taikos metu pavertė į šnipų lizdus savo 
tavorinįus ir pasažierinius laivus, kurie 
atveždavo į kitas šalis šnipus, nacių 
propagandą, tarnavo šnipams vietovėmis 
susirinkimams ir suokalbiams. Jie į šni
pų lizdus pavertė savo atstovybių ir 
konsulų buveines ir jiepis prielankių 
valstybių diplomatus. Jie siuntė į kitas

šalis šnipus po priedanga “nacių kanki
nių.” Jie organizavo 5-tą kolumną taip 
plačiai, kaip tik galėjo. Jie iš pasalų puo
lė kitas valstybes, degino jų miestus, žu
dė žmones, ir tuo pat kartu svietui me
lavo, būk “ginasi.” Naciai netekę jokios 
doros, žmoniškumo, tai žvėrys žmogaus 
pavidale. Jie imasi visokių priemonių.

vai. vakare, kur bus graži 
šokiams muzika ir skanių val
gių. Taipgi prie įžangos tikie
to yra skiriama dovana — tai 
gyvas kalakutas. Prie to rengi
mo ruošiasi smarkiai ir rūpes
tingai sekama komisija: A. 
Stekionienė, J. Jozokienė ir U. 
Vereikienė. Komisija prašo 
visų lawrencieeiu atsilankyti 
šioj pramogoj.

| Antras svarbus dalykas bu
vo nutarta, tai laikyti metinį 
susirinkimą, nedėlioj, gruodžio 

| 14, 2-rą vai. po pietų. Bus ren
kama nauja valdyba. Po mi
tingo bus visos narės vaišina- 

| mos su skania “turkės’’ vaka
riene, kuri bus veltui visoms 
narėms. Šią vakarienę darys 
pačios narės ir viskas bus na
mų daryta.

Taipgi nubalsuota paaukoti 
iš kliubo kasos maža pinigų 
dovanėlė dėl M. Dvarackienės 
ir G. Zulzienės, kurių namai
kelios savaitės atgal galutinai 
sudegė. Taipgi buvo rinkliava 
tarpe pačių narių. Visos narės 
apgailestauja mūsų abiejų 
draugių didelį nuostolį ir lin
ki joms geros vilties pradėti 
gyvenimą iš naujo.

A. Markevičiūtė.

Roma, lapkr. 18. — Ang
lų orlaiviai, kartotinai bom
barduodami Neapolį, užmu
šė 28 italus ir sužeidė 40:
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BENDRAVIMO REIKALAS! Deimantai Kaip Km GINČAS DELBI ŽEMES
čiai jau daugelį kartų ardė 
ir degino oro bombomis ir 
dar, turbūt, ardys ir degins. 
Jis eina į didelę slėptuvę, 
randa ten šimtus žmonių, 
gali su jais pabendrauti ir 
gauna draugijinio pasiten
kinimo, įvairumo ir ramy
bės. Daugelis tokių sako: 
“Man geriau būt bombar
duojamam negu nuobo
džiau!.”

Tie visuomeniniai, bend
ruomenės centrai ir slėptu
vės patarnavo tūkstančiams 
anglų kaip nervų taisytojai, 
rūpesniu blaškytojai ir sti
printojai smagenų. Tatar 
liudija anglų gydytojas dr. 
Robertas Dick Gillespie, 
specialistas nervų ligų ir 
protligių, kuris dabar važi
nėja su paskaitomis po 
Jungtines Valstijas.
VEIKIMO REIKALAS.

DVASINEI SVEIKATAI
Apart draugijinio gyveni

mo reikalo, beje, jis taipgi 
pabrėžia būtinumą kiekvie
nam turėti šiokį tokį dar
bą ar užsiėmimą. Sako, jog 
kiekvienas normalus žmo
gus sužiniai ar nesužiniai 
nori ką nors veikti; o jeigu 
tas gamtinis palinkimas į 
veikimą lieka nepatenkin
tas, tai žmogus darosi nera
mus, erzus ir krikdo pats 
sau nervus. Štai kodėl sako
ma, jog armijos “rudvia,” 
kuomet jos nieko neveikia.

Tariant daktaro Gillespie 
žodžiais, “organizmas, ku
ris neveikia, yra pusiauke
lėje į mirtį.”

Į nepaisymą, neveiklumą 
(daugelis sakytų, j apsilei
dimą) įkrinta dideli įkaičiai 
žmonių, kurie nesuranda 
sau patinkamo darbo ar už
siėmimo, negauna reikalin
gų progų, ir taip dažnai nu
puola ūpu, nusilpsta nervais 
ir sumenkėja protiniai ir 
doriniai, ne vien tik kūniš
kai, kaip pastebi tas moks
lininkas.

Bet šitokius blogumus 
plačiąja papėde tegalėtų 
pašalint tiktai socialistinė 
visuomenės santvarka.

N. M.

Vėžio Liga ir Vita
minų Stoka

Kurie žmonės serga vėžiu 
skilvio ir tūlomis kitomis 
šios ligos rūšimis, tų krau
jas mažiau turi savyje vita
mino A, kuris su maistu 
gaunamas iš morkų, įvairių 
žalių daržovių, vaisių ir ki
tų tam tikrų maisto dalykų.

Newyorkieciai gydytojai 
C. P. Rhoads, Alice T. Gor
ham ir jų bendradarbiai ty
rinėtojai daro iš to išvadą, 
jog vitamino A stoka gali 
būti viena iš vėžio ligos 
priežasčių.

Kepenys (jaknos) tar
nauja kaipo vitamino A 
sandėlis ir kaipo jo gamin
tojas iš minimų valgių.

Duodant vėžio ligoniams 
mielių, kurios turtingos vi
taminais grupės B, jau vien 
dėl to atsirado daugiau A 
vitamino kraujyje tų ligo
nių. Tai, matyt, todėl, kad 
B vitaminai sustiprino ke
penys ir pagerino jų veiki
mą. kaip teigia minimi me
dicinos mokslininkai.

Kiti tyrinėtojai jau pir
miau atrado, kad jeigu

Negana žmogui būt pa
valgiusiam ir pasilsėjusiam, 
kad jis jaustųsi sveikas ir 
laimingas. Papildyt papras
tus gamtinius reikalus, jis 
dar turi draugaut bei sueit 
su kitais žmonėmis. Jeigu ir 
pasitaiko vienas kitas as
muo, kuris sako, kad vienas 
būdamas jaučiasi laimingas 
ir gali apsieit be draugiji
nio gyvenimo, tai tokių vi
sai mažai tėra. Į tokius 
“slapukus” tenka žiūrėt 
kaip į retas išimtis. Pats 
jau vengimas kitų žmonių 
dažnai yra ženklas nervų 
nusilpimo bei suirimo.

Kad žmonių draugavimas 
yra patarnautojas nervams 
ir smagenims, tatai įrodyta 
ypač Anglijos didmiesčiuose 
laike šio karo, kada nacių 
orlaiviai šimtais bombar
duodavo tuos miestus, kar
tais per ištisas savaites die
na dienon iš eilės.
DRĄSA DIDELĖSE SLĖP

TUVĖSE
Londone ir kituose mies

tuose įtaisyta slėptuvės nuo 
priešo orlaivių bombų. Yra 
mažų ir didelių slėptuvių. 
Daugelis namų turi tokius 
skiepus, kad gana gerai 
saugo nuo oro bombų. Bet 
kai ima perkūnuot tos bom
bos. tai pavienis asmuo ar 
maža žmonių grupė išsigąs
tą, susierzina ir praranda 
ramybe.

Didžiosiose slėptuvėse ga
li būt nė kiek ne saugiau. 
Bet kur daug žmonių suei
na į slėptuvę, jie taip ra
miai, net smagiai laikosi, 
tartum visai nebūtų pavo
jaus arba jie nepaisytų jo.
BENDRUOMENĖS CENT

RAI — GYDUOLĖ 
NERVAM

Daugelyj Anglijos mies
tų laike šio karo įsikūrė va
dinami bendruomenės cent
rai; tai pasirodė kita nau
dinga įstaiga žmonių ner
vams ir dvasinei sveikatai 
abelnai. Į tuos centrus suei
na mišrių klasių žmonės. 
Vieni netekę savos pastogės 
per bombardavimus iš oro; 
kiti praradę šeimynos na
rius kare; treti likę be 
draugų; dauguma kenčia 
šiokius ar tokius nepritek
lius ir nesmagumus iš prie
žasties karo. Sueidami į 
bendruomenės centrus, jie 
pasidalina jausmais; minti
mis ir vargais su kitais 
žmonėmis, kad ir nepažįs
tamais. Išgirsta įvairių nuo- 
tikių, pasakojimų ir juokų; 
gauna progą paklausyt 
muzikos bei dainų, jeigu ne 
nuo aktorių-linksmintojų. 
tai ir iš savo tarpo. Tad 
nors visas miestas drebėtų 
nuo priešo bombų, jie išlai
ko savo gerą ūpą.

PASIRENKA PAVOJŲ 
PRIEŠ NUOBODUMĄ 
Draugijinio g y v enimo 

reikalą pabrėžia ir šitokie 
skaitlingi atsitikimai. Žmo
gus gyvena kur nors nuoša
liai, sakysime, priemiestyje, 
kurio dar niekada naciai 
nebombardavo, o gal ir ne
bombarduos, nes ten nėra 
fabrikų nei jokių kitų svar
bių pastatų. Bet žmogui nu
sibosta gyvent vienam arba 
susitinkant tik keletą tų pa
čių kaimynų iš viso; jis 
nuobodžiauja. Ir štai ką jis 
daro. Jis persikelia į did
miesčio centrą, kurį vokie

Reikmenys
Be deimantų, kaip papuo

šalų, galima lengvai apsiei
ti; bet jie labai reikalingi, 
beveik nepavaduojami, kai
po kietieji aštrintojai maši
nų, kurios pjausto, karpo, 
tekina plieną, dargi pakie
tintą plieną. O toks plienas 
dažnai reikalingas įvai
riem karo pabūklam ir dir- 

: bimui mašininių įrankių.
Užtat Anglija ir Ameri

ka, darydamos sutartis dė
lei karinio bendradarbiavi
mo su Sovietų Sąjunga, į- 
rašė į tas sutartis, kad So
vietai kiek galėdami teiktų 
ir deimantų Anglijai ir 
Jungtinėms Valstijoms. So
vietų Sąjunga turi ir išsika
sa daugiau deimantų, negu 
reikalinga sovietinei pra
monei, o Anglijai ir Ameri
kai pritrūksta jų.

Brazilija taipgi turtinga 
pramoniniais deimantais; ir 
pirmiau Italijos orlaiviai 
gabendavo juos iš Brazili
jos italam ir naciam. Pas
kui Jungtinės Valstijos ir 
Anglija užpirko beveik visą 
Brazilijos deimantų pertek
lių. Be to, nacių pinigai ta
po užšaldyti Jungtinėse 
Valstijose ir Brazilijoje. 
Tokiu būdu Vokietija da
bartiniu laiku, kiek žinoma, 
ir negauna jokių deimantų 
iš užsienių.

Nauji Atradimai Apie 
Regėjimą

Sveika žmogaus akis gali 
atskirti apie 200 įvairių 
spalvų bei jų laipsnių. Dau
gelis gerai mums žinomų 
gyvulių negali to padaryt. 
Tuos dalykus per eilę metų 
tyrinėjo dr. St. L. Polyak, 
Chicagos Universiteto pro
fesorius, ir savo patyrimus 
išdėstė rašte “Retina,” ką 
dabar išleido pats universi
tetas. Tai nepaprastai įdo
mus, raštas visiem, kurie 
žingeidauja stebėtinu regė
jimo mechanizmu. Jame dr. 
Polyak atidengia ir kelias 
iki šiol nežinomas tiesas 
apie regėjimą ir spalvų at
skyrimą.

Šviesos ir spalvų matymo 
pamatinis organas yra reti
na, užpakalinėje dalyje 
akies obuolio. Ji panaši į 
apvalą taurelę. Joje yra 
trys sluoksniai celių, kitaip 
vadinamų narveliais. Pir
masis celių sluoksnis tiktai 
priima visokias spalvas, o 
pats nepaskirsto jų į raudo
ną, žalią, mėlyną ar kito
kią, bet jis duoda ženklus 
antram celių sluoksniui, ku
ris išskirsto įvairias švie
sas, o trečias, paskutinis 
sluoksnis jau baigtinai su
jungia tas šviesas į tam ti
kras spalvas.

Gerai skirtingas spalvas 
matyti reikia žmogui įvai
rių cheminių medžiagų, 
gaunamų iš tinkamų valgių. 
O viena svarbiausių tam 
medžiagų yra vitaminas. A.

J. C.

žmogus nyksta dėl didelės 
stokos vieno kurio vitami
no, tai jis geriausiai atitai
somas ne vien tik tuom vi- 
taminu, bet visa eile įvairių 
vitaminų.

J. C. K.

1. KOJOS AUKŠČIAU 
GALVOS

Žemė — rutulys. Kaip tai 
aišku, paprasta, supranta
ma! Tai žinoma dabar kiek
vienam moksleiviui ir tai 
buvo žinoma žmonėms dar 
prieš tūkstančius metų. Se
novės graikai Pitagoras ir 
Aristotelis įrodinėjo, kad 
Žemė lygiai kaip ir kitos 
planetos turi rutulio formą. 
O Erotostenas, gyvenęs 3- 
me amžiuje prieš krikščio
nių gadynę, net išmatavo 
keletą laipsnių žemės meri
diano, bet...

Apie tai, kad Žemė yra 
rutulys, nieko nebuvo pasa
kyta biblijoj. Pačioj prad
žioj šios senos knygos, pri
pildytos prietarų ir naivių 
pasakų, aprašoma, kaip 
Dievas per šešias dienas su
tvėrė pasaulį: dangų, žemę, 
dangiškus žiburius, auga
lus, gyvulius ir pirmąjį 
žmogų — Adomą. Išvesti iš 
tos biblijos pasakos, kad 
Žemė turi rutulio formą, 
niekaip negalima. Štai ko
dėl dvasininkai ilgai ir at
kakliai stengėsi užginčyti 
Žemės rutulio formą, su
rasdami biblijoje prieš tai 
tūkstančius įrodymų.

Kai kas mėgino paneigti 
Žemės rutulio formos fak
tą sveiko proto pagalba. 
Juk jeigu “anoj pusėj” Že
mės yra žmonės (jie vadi
nosi antipodais), tai kaip 
gi jie vaikščioja? Ar žemyn 
galvomis ar aukštyn kojo
mis?

“Ar gali atsirasti toks 
kvailys, — šaukė "vienas 
krikščionis rašytojas, —ku
ris prileistų, kad pasauly 
egzistuoja tokie žmonės, 
kurių kojos yra aukščiau 

galvos? Ar javai ir medžiai 
auga žemyn? Kaip, lietūs, 
ledai ir sniegas krinta “že
myn?”

Tas “kietai” galvojęs 
žmogus, taip lengvai kitus 
vadinęs kvailiais, niekaip 
negalėjo suprasti, kad “vir
šus” ir “apačia” sąvokos 
yra labai priklausomos vie
na nuo kitos. Lietus visur, 
kur jis belytų, pas mus ar 
pas antipodus, visuomet 
krinta ne nuo žemės, bet 
ant jos. Kryptis gi į žemės 
centrą, kelias, kurį nueina 
laisvai krintantis kūnas — 
tai ir yra kelias žemyn.

Tai puikiai suprasdavo 
dar senovės graikai, bet 
krikščionių dvasininkai, gy
venę daug amžių vėliau po 
to, nenorėjo klausyti svei
ko proto atkakliai tebesi
laikydami biblijos.

Aukštoji bažnyčios val
džia mintį apie Žemės rutu
linę formą ir antipodus pri
pažino “erezija” ir laikė ją 
pavojinga. Šio klausimo 
svarstymas buvo griežtai 
uždraustas ir per daugelį 
šimtų metų niekas net ne
drįso jo paliesti.

Bet štai Kolumbas pada
ro savo trumpiausią kelią 
į Indiją — šalį, kuri, yra 
rytuose. Tačiau, žinodamas, 
kad Žemė yra rutulys, jis 
vyksta ne į rytus, bet į va
karus: gal būt, iš “anos pu
sės” bus arčiau. Iki Indijos 
jis neprieina, bet užtai at
randa “anoj pusėj” Žemės 
naują žemyną — Ameriką. 
Dar po Kolumbo, dvasinin
kai vis dar atkakliai tebe
tvirtina: “Žemė negali bū
ti rutulys; biblijoj apie tai 
nieko nėra pasakyta.”

Pagaliau atsiranda Ma-

Senas ir Naujas Girtumo Tyrimas
Vieniems įsigeriantiems 

auto mobilistams patiks 
naujas tyrinėjimo būdas, 
kiek jie girti, o kiti pa
smerks šią naujienybę.

Iki šiol buvo vartojamas 
senasis girtumo tyrimo bū
das įvestas Švedijoj ir Nor
vegijoj keli metai atgal, 
paskui priimtas ir daugely
je Amerikos valstijų. Buvo 
daroma šitaip. Kai policija 
areštuoja automobilistą už 
girtą važiavimą, o jis sako
si esąs blaivus, tai paima 
iš jo kelis lašus kraujo ir 
tiria, kiek jame yra alko
holio. Jeigu kraujyje pasi
rodo daugiau alkoholio ne
gu leistina, tai automobilis
tas teisiamas ir baudžiamas 
už girtą savo mašinos vai
ravimą.

Bet ilgainiui paaiškėjo, 
kad šitoks tyrimas dažnai 
nepasako tiėsos, kiek auto
mobilistas tikrumoje yra 
girtas. Vienas išgeria, saky
sim, šešis stikliukus snapso 
ir gana tiksliai1 važiuoja; 
kitas po ketverto stikliukų 
mauna į medį, į lempos stul
pą arba, dar blogiau, į žmo
gų gatvėje.

Nežinia, ar naudai pake- 
liančiųjų daugiau baltakės 
ar kuriais kitais sumeti
mais, dabar yra įvedamas 
skirtingas tyrimas, būtent 
štai koks:

Išvirkščiama grūdų alko
holio 95 laipsnių stiprumo į 
ranką, ir nuo to paprastai 
susidaro rausvas ratukas

aplinkui įšvirkštimo vietą. 
Juo raudonesnis ir didesnis 
ratukas, tuo labiau žmogus 
yra pasigėręs, nors jis būtų 
nurijęs visai nedaug stik
liukų to skystimėlio ar skū- 
nerių alaus. Sulig ratuko 
rausvumo ir dydžio tad ir 
sprendžiama, ar automobi
lio vairuotoją teist, baust 
ar paleist.'

Būna daug ir tokių atsi
tikimų. Iš žmogaus burnos 
dvokia alkoholis, kaip iš 
bonkos, bet nuo alkoholio į- 
švirkštimo į ranką jinai nė 
biskelio neparausta. Vadi
nasi, jis nėra girtas, ir eina 
sau iš policijos teismo be 
bausmės, didžiuodamasis 
tuom, kiek jis gali “pakel
ti.” Kitam gi ir po trejeto 
stikliukų atsiranda raudo
na dėmė ant rankos, kada 
į ją išvirkščia alkoholio, ir 
jis jau baudžiamas, kaipo 
girtas vairuotojas. Jis, be 
abejo, prakeikia šį naują 
tyrimo būdą.

Ar rankos paraudimo 
laipsnis nuo alkoholio įš
virkštimo yra teisinga mie- 
ra girtumo ar trezvumo, 
nepaisant, kiek kas išgė
ręs? Taip. Ir tat patvirtina 
kiti bandymai, kaip kad: 
ėjimas nubrėžta tiesia lini
ja, kalba, rašymas, vaikš
čiojimas su svyravimais- 
vingiavimais arba be jų ir 
bendras žmogaus laikyma
sis.

N. M J

gelanas. Jis padaro pirmą 
istorijoj kelionę aplink pa
saulį: jo ekspedicija plau
kia iš Ispanijos į vakarus, 
o sugrįžta į tėvynę, keletui 
metų praėjus, iš rytų. Eks
pedicijos dalyviai įrodinėja, 
kad antipodai egzistuoja — 
jie patys juos matė. O dva
sininkai dar ištisus du am
žius tebesiginčija. Kada gi 
patys dvasininkai vyksta į 
naujai atrastas žemes 
skelbti antipodams tikėji
mą, biblijos mitas užleidžia 
savo vietą mokslo tiesai.

2. NEJUDANTIS PA
SAULIO CENTRAS

Senovėje dauguma žmo
nių manė, kad visata yra 
tokia, kokia ji atrodo žmo
gaus žvilgsniui.

Mes .kasdien matome, 
kaip Saulė ir Mėnuo pasi
rodo iš už horizonto, “apra
šo” danguje ratą ir vėl sle
piasi už Žemės. Naktį ma
tyti žvaigždės: vienos pasi
rodo ir pranyksta, kitos tik 
aprašo danguje ratus. Visi 
šitie ratai išdėstyti koncen
triškai: jų bendrame centre 
yra Poliarinė (Šiaurės) 
žvaigždė, kuri visiškai, at
rodo, nejuda.

Toliau mes pastebime, 
kad žvaigždžių padėtis dan
guje diena iš dienos nesi
keičia. Tiesa, k e 1 e tas 
žvaigždžių — senovėj jų 
priskaitydavo penkias — 
“klajoja” tarp likusiųjų, bet 
tai — reta išimtis.

Ar iš čia, girdi, neaišku, 
kad visas žvaigždžių dan
gus sukasi aplink Žemę? 
Dangus sudaro sferą — 
tuščią- rutulį, kurio viduji
niam paviršiuj stipriai pri
tvirtintos visos žvaigždės, 
išskyrus penkias klajojan
čias žvaigždes, kurias pava
dino planetomis.

Tokį pasaulį mes matome 
ir todėl senovėj žmonės gal
vojo, jis toks yra ir tikru
moj. Kur gi, kokioj pasau
lio vietoj yra Žemė? Mato
mai, nusprendė jie, ji turi 
būti kaip tik pasaulio cen
tre. Jeigu tai būtų ne taip, 
sakė žymus senovės graikų 
astronoma^ Ptolomėjus, gy
venęs II amžiuje po Kris
taus, tai mes ne iš visur 
tiksliai matytumėme pusę 
dangaus sferos.

Įsivaizduokime, kad mes 
esame vidury didžiulio stik
linio rutulio. Jeigu mes esa
me ne vidury rutulio, tai 
nustatyta kryptimi mes pa
matysim mažesnę rutulio 
dalį, o priešinga kryptimi— 
didesnę. Tuo tarpu ant Že
mės iš bet kurios vietos mes 
matome lygiai pusę dan
gaus. Iš čia tad išeitų, kad 
Žemė yra pasaulio centre.

Ar ji juda? Matomai, kad 
ne. Jeigu ji judėtų, sakė 
Ptolomėjus, tai ir žvaigž
džių padėtis danguje turė
tų keistis, o tuo tarpu mes 
to kaip tik nepastebime.

Ar sukasi Žeme aplink 
savo ašį, kaip manė nekurie 
senovės mokslininkai? Ir į 
šį klausimą Ptolomėjus 
duodavo neigiamą atsaky
mą. Juk esant sukimuisi at
siranda išcentrinė jėga, ku
ri numeta, nutraukia daik
tus nuo besisukančio kūno. 
Jeigu, pavyzdžiui, mes pa
dėsim ant horizontalinės 
plokštės kokį nors daiktą 
ir pradėsime ją sukti, tai 
daiktas nulėks į šalį. Nuo

Žemės gi niekas niekur ne; 
nukrinta.

O štai dar vienas sampro
tavimas, kurs turėjo įrody
ti, kad Žemė nejuda.

Vilyčia, iššauta iš lanko 
viršun, nukrinta prie šau
lio kojų. Jeigu £emė suktu- 
sį, tai vilyčiai ore esant ji 
suspėtų truputį pasisukti į 
rytus. To rezultate vilyčia 
turėtų nukristi į vakarus 
nuo tos vietos, kur stovi 
šaulys.

Remdamasis panašiais į- 
rodinėjimais, Ptolomėjus iš
dirbo “geocentrinę pasaulio 
sistemą”; pagal tą sistemą 
pasaulio centre yra neju
danti Žemė (“gė” — grai
kiškai — žemė), visi gi dan
gaus kūnai sukasi aplink ją.

Krikščionių dvasininkai 
tuojau griebėsi šios siste
mos: ji neprieštaravo 
biblijos pasakai ir to
dėl pasirodė jiems vi
siškai priimtina. Galinga 
anų laikų bažnyčia paskelbė 
naująjį mokslą galutinu; 
niekas neturėjo teisės ki
taip galvoti.

Per daugelį amžių ta 
nuomonė buvo ginklu kovo
je prieš mokslą ir kartu 
didžiausias mokslo pažan
gos stabdis.

Tačiau nė vieno astrono
mo, o taip pat ir paties Pto
lomėjaus geocentrinė siste
ma nepatenkino. Kai kurie 
dangaus kūnai jos neklau
sė: jie judėjo danguje ne 
visiškai taip, kaip to reika
lavo geocentrinė sistema.

Panašius reiškinius pa
aiškinti, teko nuolat vis 
plėsti minėtą sistemą. Pto
lomėjus prileido, kad aplink 
Žemę sukasi ne pats dan
gaus kūnas, bet ratas — 
“epiciklas,” Jpagal kurį ir 
juda savo ruožtu dangaus 
kūnas. Kada vieno rato bu
vo nepakankama paaiškinti 
žvaigždžių judėjimą, buvo 
įvedamas antras, trečias ir 
t. t. Taip geocentrinė siste
ma darėsi vis labiau paini; 
kol astronomijoj atsitiko 
stambus įvykis, apvertęs 
aukštyn kojomis visas se
nas pažiūras į pasaulio sut
varkymą.
3. ŽEMĖ — EILINĖ PLA

NETA.
1543 metais iš spaudos iš

ėjo Nikalojaus Koperniko 
knyga “Apie dangaus kūnų 
judesius.” Trisdešimt šešis 
metus šios knygos autorius 
slėpė savo darbą rankraš
čiuose ir tik po to nuspren
dė atiduoti jį spaustuvei. 
Jam pačiam taip ir neteko 
sužinoti, koks likimas ištiko 
tą jo darbą: pirmas at
spausdintas egzempliorius 
buvo pristatytas Koperni- ■* 
kui, kada jis jau gulėjo mir
ties patale. Tačiau knyga 
išėjo į pasaulį ir atliko savo 
darbą.

(Pabaiga kitame Įvairu
mų numeryje.)

FOTOGRAFIJA TAMSOJ
Amerikoj dabar yra to

kių fotografinių lempų, kad 
su jų pagalba nutraukiama 
paveikslai visiškoj tamsoj. 
Tai nematomų, žemiau-rau- 
donųjų spindulių lempos. 
Jas naudojant, galima nu
traukt žmogaus fotografi
ja visiškoje tamsoje ir jam 
pačiam to nežinant.



Ketvirtas puslapis LAISVfi Penktadienis, Lapkr. 21, 1941

This is the story of on 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.

(Ay told serially by PAUL HOLT for ‘'Laisve")
THE STORY THUS FAR: Millerton Airfield receives its orders for Target 
for Tonight, it is Freihausen, Germany, where British Intelligence has 
learned that a huge new oil storage depot lias been built in dense woods. 
In the dark moonless night the squadron of heavy Wellington bombers 
take off, led by the plane called “F for Freddie,” in charge of Captain 
Dickson. Over the target, set aflame by incendiaries, “F for Freddie” 
dives through devastating enemy fire to drop its load of heavy bombs 
directly over the oil depot, but is hit amidship by an anti-aircraft shell as 
it rises steeply to head for home. The radio operator, Lee, is hurt, and 
the radio destroyed. But the plane reaches England safely, out of touch 
with the home airfield, only to run into dirty, yellow fog. The home base 
officers are worried about “F for Freddie” . . . but hope for the best— 
and prepare for the worst. Now go on with the story...

CHAPTER VI.
“Hells bells!” says the wing commander. “Look at that 

muck. I hope Dickson gets a move on.” Group Captain: “Of 
course... he may have engine trouble. Wait! Is that an air
craft? . . . Listen.”

There is a moment’s dead silence.
It is broken by an open door and^--------------------------------------------------

an aircraftman who stumbles out 
into the muck, bawling cheerfully: 
“Bless ’em all...”

Wing Commander, fiercely: “Shut 
up. you bog rat, and stand still!”

Silence again. He strains his ears 
to catch the faintest hum... that 
sound in the night that comes after 
(sometimes before) the sirens go.; 
that sound that brings other sounds. 
It is the same.

Group captain and wing comman
der come to life. “It’s one all right. 
It must be F for Freddie! I’ll go up 
to the flare path.”

“Tonight’s operations, sir. The objective was and heavi
ly bombed. All our aircraft returned.”

Caught in the Fog

Switch back to F for Freddie.
Outside no sign of life; no dif

ference between sky and ground. 
The men sit silent; they are wait
ing, too. They wait for the minute 
when they reach their home ground.

Dickson picks up his mouth mi
crophone: “Pay attention, everybo
dy. We are over the airfield, but 
I can see practically nothing. The 
port engine is very rough. We could 
make a bit of height and we could 
bale out. Or we could have a stab 
at landing. What do you say?”

The crew do not hesitate.
Mac: “I’d go in and land, sir.”
Harrison: ‘Have a crack at it, 

sir.”
Jones: “Land, sir.”
Willett: “I’m all for landing.”
Lee, lying on his back, shivering 

a bit under blankets: “Try a land
ing, sir.”

Dickson smiles, pushes the stick 
forward: “O.K. chaps. Keep your 
fingers crossed!”

Try for a Landing
On the grond the wing comman

der rushes into Bertram Mills’s Cir
cus, the flare path carayan, takes 
the hand microphone and stands up 
on the soap box that pushes his 
head through the astro hatch.

The flare path officer sticks his 
nose into the caravan with: “Com
ing in now, sir.”

Wing Commander: “Right. PGt 
the floodlight on. Quickly!”

• Floodlight switches on. It glows 
smudgily. Disney-like creatures 
light up the gooseneck flares on 
either side of the path.

Silence again and frozen figures. 
Men listening, straining, listening.

F for ^Freddie roars overhead, 
wheels in a low, perilous circle, 
tries again. On the ground men 
stand still, tense. The roar again. 
Suddenly it lessens,, a great moving 
shape looms, there is the squealing 
of breakes. Blessed squealing of 
brakes! For brakes do not bite un
less wheels are on the ground.

F for Freddie slows down and 
stops. Her engines cough into si
lence. The flare path crew run.

Get an Ambulance!
Through the little exit hatch ap

pears the shock head of Mac the 
navigator: “Go and get an ambu
lance, will you? The radio operat
or’s copped it.”

Out pile the crew, like the visit
ing team leaving the locker room 
at a local football game. They walk 
away slowly, as though reaction 
from great strain, great emotional 
excitement, was setting in already.

The crew of F for Freddie saun
ter out into the operations room.

The intelligence officer lifts the 
telephone and asks for Bomber 
Command. “Oh, Intelligence, Mil
lerton, here. Tonight’s operations. 
The objective was reached and hea
vily bombed. Large fires and ex

plosions were seen. All our aircraft 
returned. Send you details in the 
morning. Goodnight.”

He leans back, stretches, yawn
ing, grins and says to the opera
tions officer: “Well, old boy, how 
about some bacon and eggs?” 

The End.

POST SCRIPT
F. for Freddie was much 

loved by the men who flew 
her and the men who servic
ed her. She grew old and 
battle - scarred. Then, one 
morning, she came back with 
her landing gear shot away. 
Dickson made a belly land
ing, and she skidded into a 
bomb dump. After that they 
had to say good-bye to her, 
and she went back to Vick
ers. There have been six more 
F for Freddies since. Now 
F for Freddie 7 is in the air; 
slightly faster, better armor
ed, able to carry a heavier 
bomb load, a Mark II. Wel
lington. The same ground 
crew services her; two of her 
original crew, MacPherson 
and Jones, still fly in her.
F. for Freddie flies on.

Music Notes
The Philharmonic-Symphony So

ciety will close its Centennial Year 
as it began its history — with 
Beethoven. The composer whose 
Fifth Symphony was. picked by the 
Philharmonic founders to launch 
the orchestra in 1842 has been cho
sen by Arturo Toscanini fox* the 
subject of the two-week Festival 
which he will conduct this spring 
at the conclusion of the regular 
Philharmonic-Symphony season at 
Carnegie Hall.

The Beethoven Festival, under 
Maestro Toscanini, will consist of 
six different programs including 
the Missa Solemnis and. Ninth Sym-. 
phony with the Westminster' Choir 
and eminent soloist and the Triple 
Concerto for Piano, Violin and 
’Cello with Ania Dorfmann, Mishel 
Piastro and Joseph Schuster. The 

Į concerts will be given on two Wed- 
. nesday evenings, two Friday after- 
| noons, and two Sunday evenings. 
I The dates are April 22, 24, 26 and 
[ 29, and May 1 and 3.

Professor Bacevičius to be Guest at L.M.S.
Conference of Chorus Leaders Dec. 7 

0

BROOKLYN, N. Y. — Cho
rus teachers from all parts of 
the Eastern states are meeting 
here in a conference December 
7 to study their common pro
blems.

Prof. Vytautas Bacevicius, 
world-famous Lithuanian pia
nist, having just returned after 
a cross country recital tour in 
which he was able to examine 
at close hand the activities and 
methods of many choruses, will 
lend his valuable assistance to 
the conference.

Here and There
Rep. Hamilton Fish has switched 

from underwriting postal expenses 
for Nazi Propaganda Agencies to 
subpoena dodging. Ham’s recent an
nouncement that ho would be glad 
to appear before the Grand Jury 
caused the summons servers to 
breathe a collective sigh of relief. 
However, when the Congressman, 
who has never heard of the slogan, 
“The show must go on,” got stage 
fright and decided not to show up, 
the hunt was on.

Mr. Fish’s first refuge was the 
very formidable Congressional Im
munity. He appealed fo his com
rades, who have a funny sense of 
loyalty when it comes to sheltering 
one of their number from Grand 
Jury investigations, and they came 
to his rescue. Despite this, Ham, 
just to cement his gataway, donned 
his Army uniforms after the Neu
trality Bill was repealed and grab
bed a train for Camden S. C. There, 
as a Reserve Lieut. Colonel, he will 
function in the Public Relations Of
fice. On departing, he bragged to 
a newsman, “Of course, they can’t 
serve me with a subpoentt when 
I’m in military service.”

• © •
Drew Pearson and Robt. S. Allen, 

those Washington correspondents 
who collaborate on “Hap Hopper,” 
a cartoon depicting the adventures 
of a young capital reporter, are real 
sticklers' for realism in their strip.

To date they have featured such 
famous personalities as Lord Hali
fax, Pres. Roosevelt, and various 
Supreme Court justices. For a re
cent dream world sequence they 
sought to cast those two bogeymen, 
Hitler and Mussolini, opposite he
roine Holly Woode. As in all other 
cases, they first tried to get of
ficial sanction from the Dictatoi' 
Duo. Hans Thompson, German: 
Charge D’Affaires, who must not I 
read the comics since they are pro
bably written by non-aryans, ans
wered an emphatic “Nein.” The Ita
lian representative in Washington 
likewise refused permission. But, 
this didn’t stop “Pearson and Allen.

The next day Adolph and Benito 
were in the comics and the authors 
have told their lawyers to be pre
pared just in case Hit and Muss de
cide to sue.

• • •
Pittsburgh and Jones. That’s the 

combination that has spelled doom 
for two of New York’s top foot
ball teams in the last two weeks. 
Up on Rose Hill at Fordham they 
are still trying to erase the memo
ry of one “Special Delivery” Jones 
who personally saw to it that the 
boys will be home for Christmas 
this year.

And just when it looked like 
Brooklyn might have a chance to 
celebrate a double pennant in 1941 
along comes another one of them 
Joneses and flattens the Dodgers. 
No, sir! N. Y. is definitely not 
“Keeping up with the Joneses” 
these days.

• • •
Always good for a laugh in Hol

lywood are Goldwynisms — those 
screwy sayings attributed to pro
ducer Samuel Goldwyn. This is the 
story of one his top writers who 
had hung around Goldwyn for 
weeks hoping to hear one. Finally, 
when he was about to give up and 
had decided that all this talk 
about Goldwynisms was just some
thing cooked up by an enterprising 
press agent, his patience was more 
than fully rewarded.

Walking over to him and patting 
him on the back*Goldwyn solemn
ly intoned “Remember, you are the 
most important clog in the wheel.”

• O •
Disu and Data:

Think of the spot the American 
Tobacco Co. would be in if the new 
song, “Modern Design” fashioned 
aftei' the Pall Mall Cigarette slo
gan were to reach the Hit Parade, 
a program advertising Lucky Strike 
Cigarettes.

The N. Y. Times is letting its 
haix* down and will shortly intro
duce Crossword Puzzles as a regu
lar feature. Maybe, this trend 
might even lead to the inclusion of 
Comics in America’s most sophis
ticated paper...

Billy Regeli, former Detroit Base
ball player was elected to the De
troit City Council election day 
last. If this is any indication as to 
the preference of the Auto city 
voters, Hank Greenberg would be 
a cinch for Mayor, if he ran.

Vichy has cut. ten minutes from 
the playing time of all sports to 
conserve the energy of underfed 
athletes. A tragic announcement for 
France whose athletes used to play

The conference, called toge
ther by the Lithuanian Fine 
Arts League (Lietuvių Meno 
Sąjunga) will have as its prin
cipal purposes the .study of 
new methods in chorus leading 
and activity which have been 
brought out in the past few 
months.

Problems which teachers and 
chorus leaders encounter will 
be discussed and their probable 
solutions analyzed. The confe
rence will be held one day, De
cember 7, in Brooklyn, N. Y.

strenuously on the field during the 
day and still have enough vitality 
to enjoy the night life of once Gay 
Paree.

A Hearst Papei* has finally taken 
an ad fox* Citizen Kane. Hold youx* 
breath. Here it is as run by the 
Los Angeles Herald Examiner: BIG 
SCREEN ATTRACTION! SEE IT 
FROM BEGINNING: 12:20, 2:45, 
5:15. That’s all there is to it. May
be they ran out of type.

• • •
You Can’t Afford to Miss:

Radio Theatre’s presentation of 
Masie Was a Lady this Monday 
evening. Ann Sothern will be there 
with those snappy comebacks which 
have made the cinema series tops.

, Winton Freedley’s “Let’s Face 
ll.” Danny Kaye comes into his 
own and turns out to be a one man 
“Hellzapoppin.” Cole Porter’s tunes 
ain’t hay either.

Fritz Thyssen’s “I Paid Hitler.” 
Read the words of the man who 
financed Adolf’s rise to power on
ly to find he had made a tragic 
mistake which was to doom all of 
Europe.

The “Night of Stars” at the Gar
den Wednesday the 27th. Every 
stage, screen, and radio star in 
N. Y. will be fighting for a spot 
in this show. ...

• © •
Seen in Brooklyn:

A candy store draped in black. 
They’re still mourning the Dodger 
defeat in the World Scries.

—Max Weintraub.

Never a Hand on (he Wheel.
Bump—Has your wife learned to 

drive the car yet?.
Bumper—Yes. In an advisory ca

pacity.

Cooperation Between Adults and Younger Mem
bers Helped Make Detroit’s Concert Success

DETROIT, Mich. — In their ini
tial concert of the season the Aido 
Chorus really had something to of
fer in the field of music. May we 
pause and say that the audience 
was one of the most appreciative 
of any that we have ever had. 
Young and older all really enjoyed 
the program that the youth of the 
chorus had to give to them. Time 
and again the public gave such an 
ovation that the performers had no 
other choice but to appear again 
and that is one of the most encour
aging things to the youth of our 
club. The performers of this past 
week had something that the pub
lic will not forget for a long time. 
Right from the start of the pro
gram the audience just would not 
be satisfied with only one appear
ance.

Ye correspondent was not able 
to see all of the concert but from 
the biggest part he can say that the 
Aido chorus gave the Lithuanian pu-

L.D.S. Youth Committee 
Calls Parley for 
Late December

NEW YORK, N. Y. — The New 
York Hotel in this city will be the 
scene of one of the most important 
parleys to be held among Lithua
nian American youth on Dec. 29th.

Mee.ting ut a time when all the 
world is affected by the holocaust 
of Hitler the meeting, called by the 
National Youth Committee of the 
L.D.S., gains significance since the 
outstanding leaders of LDS youth 
activity are being invited.

To be presented fox* discussion to 
all LDS Youth Branches all over 
the country will be a statement of 
principles for the LDS yoifth move
ment, it was decided by the Natio
nal Youth Committee. The state
ment which reaffirms the LDS tra
ditional pro-democratic policy is to 
be read at all LDS youth meetings 
for suggestions, amendments anU 
improvements to be suggested to 
the National Youth Leaders Confe
rence.

Among other important items to 
be discussed will be plans for the 
1942 LDS Convention which will be 
held in Chicago, various new activi
ties for the LDS Youth groups, fra
ternal aid tę the drafted members, 
and the membership drive.

Liths Banquet for 
Medical Aid

HAVERHILL, Mass.—Well, well, 
anothef season, and another round 
of activities. And to open the sea
son, Haverhill is starting off on the 
right foot with a Banquet. The 
Lithuanian youths are digging in, to 
cooperate with the A.L.D.L.D. Div. 
85, to make a huge success of the 
affair.

All this preparation is for a wor
thy cause, the Russian Medical 
Aid. As we ovex* here have already 
been touched by tragedy, in the 
death of some of our Lithuanian 
American boys, we can feel in some 
measure the suffering which they 
ovex* there are experiencing daily. 
Millions of wounded are in dire 
need of help, help that we can give 
if we make some effort. Such a 
cause is worthy of every ounce of 
oux* effort.

The supper itself, deserves much 
notice. Haverhill has long been fa
mous for her banquets, and this one 
is by no means below par. It will 
consist of a delicious, mouth-water
ing, scrumptious flavorful roast 
turkey dinner complete with “de
tails.” (Corn included here will not 
be served at the Banquet.) The 
plate will be so attractively ar
ranged as to make the turkey 
strut with pride.

A banquet would not be com
plete without dancing afterwards. 
Music will be provided by a sur
prise band, whose music is com
parable to that of Glenn Miller. 
Variety will be the keynote, with 
both sweet and swing, not to forget 
the polka.

This eventful event will take 
place November 22, two days after 
Thanksgiving, at 7:30 P. M. The 
place is the well known Lithuanian 
Gedemino Club, 324 River Street, 
Haverhill, Mass. The incidental ad
mission will be $1.00, a small price 
for such a greaat cause.

If all this sounds too good to be 
true, we challenge you to be there, 
and let us show you the best time 
of your life.

“Two-Co-eds.”

First Annual Dance 
Of Cavalcades

The First Annual Dance of the 
Maspeth LDS Cavalcaders will be 
held Saturday evening, December 
6, 1941, at the New National Hall, 
61-60 56 Road, Maspeth. Admission 
is 55 cents (incl. tax).

A good orchestra has been pro
vided for dancing. Refreshments 
will also be served. Starting time 
is 8:00 P. M.

Both young and old are cordially 
invited. —Comm.

blic their money’s worth. Encore! 
Encore! was the only thing that 
would please the public. That is the 
way the people enjoyed the perfor
mances of the evening. Well even 
some went so far as to say that 
the concert was worth double of 
the admission paid. Well, young 
folks, congratulations are in order 
for your great work, on the stage 
and off.

I wish I could express the 
thoughts of my mind for the young 
lady, Alda Liminski. Just before 
the concert she was all in all res
ponsible for the arrangement of the 
showing for the public. One more 
young lady that is always in the 
thick of things is Alena Nausėda. 
Maybe some folks think it is just 
fun to take care of a lot of things 
that go practically unnoticed but 
you just try it sometime. Some 
folks have nerve enough to say that 
they did this and that but some 
just sit by when the praise is given 
out. The two young ladies that 
were mentioned have been staunch 
supporters of our group for a num
ber of years and every bit of cre
dit is due to them.

Among the busy eldex* people at 
the affair were Mr. and Mrs. Nau
sėda, Mr. and Mrs. Butėnas, Mr. 
Mickus, Mrs. Bilunas, Mr. Galins- 
kas, Mr. Janionis, Mr. and Mrs. 
Snrxigelskis apd a gentleman that 
worked at the bar (sorry but didn’t 
get your name). Thanks to all the 
outsiders that gave, a hand to the 
Aido Chorus in the time of need. 
Mr. Goutautas and other members 
of the chorus also lent an hand in 
this moment of dire need. One of 
these days the membership of the 
chorus is going to get a good lec
ture on the ways of an organized 
group.

Of the outside performers on the 
stage there was very little to 
choose in the array. Each and every 
group got. the hand so that they 
had to cease from sheer exhaustion. 
As was promised the Croation Cho- 
ruą was there and the dancers 
from the school of Madame Ettinc, 
the Balalaika orchestra and the 
group that came with them put 
on one of the best liker parts of 
the program. The Russian Dancers 
were with the Balalaika group and 
mąde quite a hit with the audience. 
Hope you people dont get me wrong 
but all of the actors got the great
est applause that has ever been 
heard in the Lith. hall in a long 
time.

—Inksllnger.

B'lieve Me! BY
FRANK STULGIS

Lithuanians Should Stand Together, United
LITHUANIANS are very peculiar 

people. They will fight among 
themselves irrespective of the com

mon danger that confronts them. 
This has been the sad mistake of 
the Lithuanian people time and 
again.

Today the great danger is not 
only here, it has enveloped the 
Lithuanian people. The danger is 
common to all the civilized world 
and what do we see among Lith
uanian Americans? Fighting and 
fighting.

Lithuania is overrun by Hitler 
hordes. They now threaten the 
United States, as well as the rest 
of the world. What are we doing 
to help the United States and what 
are we doing to help Lithuania?

Once and for all, let us state 
that only the blind cannot see a 
possibility to unite all Lithuanian 
people, at least until that madman 
Hitler is defeated. The only ones 
who will not want to unite to de
feat Hitler are the Hitlerites and 
their servants themselves.

Being in a proper mood today, 
let us examine the realities which 
life itself has placed before us. Let 
us see if there is a need fox* creat
ing a national unity among all 
Lithuanians and whethex* this unity 
can contribute toward achieving 
something worth while.
UNITY TO DEFEND AMERICA

We must all realize above all 
else that America is threatened and 
that the threat comes from Hitler
ism. What can Lithuanians do? Of 
course, we shall not organize a 
Lithuanian army out of those liv
ing in USA and put a chip on our 
collective shoulder and fight Hit
ler by ourselves. The Unity of the 
American people is necessary to 
assist in the defense of oux* country. 
That is what the President of the 
United States calls upon us to 
achieve and in this manner we as 
a group can contribute to oux* Na
tional Defense effort by educating 
our people to participate in civilian 
defense, in aiding those of our 
people who are in U. S. Army and 
Navy, in explaining the grave neces
sity to increase production to help 
those in Europe fighting against 
Hitler, as well as to arm oux* own 
defenses with the most modern 
implements of war.

Lithuanian Americans have al
ready contributed to the fight to 
defeat Hitlerism — two young lads 
on the Reuben James, Anthony 
Stankus and Anthony Kalanta. 
Others have sacrificed their lives 
in the early skirmishes which took 
place in the battlefields of Spain 
where Hitler should have been stop
ped. And, incidentally, if Hitler 
and Mussolini would have been 
stopped there, neither of the Wor
cester boys would have died.

Let us unite — all of us — and 
work together in cooperation with 
the efforts of oux* country in every 
possible way.
UNITY TO FREE LITHUANIA

Unity to free Lithuania from Hit
ler’s yoke will flow out of the uni
ty to defend America. For both uni
ties are against a common foe of 
the Lithuanians and the rest of the 
civilized world.

If we all shall agree that it is 
necessary to defend America, then 
Hitler must be defeated. If we all 
agree that Lithuania should be 
freed from the Nazi yoke, then Hit
ler must be defeated.

Who does not want Hitler de
feated? Only the Nazis themselves 
and their followers. This is logical 
no matter what line of reasoning 
we follow.

All Lithuanians arc faced with 
the common enemy ■— why fight 
against ourselves in times like 
these? Let us utilize oux* united 
energy against our common foe. 
Why waste it?

How shall this wax* be won? It 
will be won if every possible effort 
is placed into winning it. In Nazi 
Germany all people are forced to 
contribute toward destroying de
mocracy — in the civilized world, 

Traditionally, 13 is an unlucky number but to 
Shirley Temple, aged 13, it’s anything but. Shir
ley has just signatured her first radio series con
tract which will net her $50,000 for four Christ
mas broadcasts starting Dec. 5, 10:00 p. m. EST 
over CBS. An American watchmaker is the sponsor.

LISTEN TO THIS
By TOM FIZDALE

Ben Lyon, the movie star, who Clippercd to Eng
land recently for a killing series of six-a-day war

Shirley Temple 
. r Watch for her

relief shows in the provinces, was talking with Archdale J. Jones, of the 
British-American Ambulance Corps, and telling how tired he felt. Jones hand
ed him a vitamin-and-mineral tablet. “It's what you need, Ben,” said Jones. 
''It'll pep you up.” Lyon, bewildered, asked what 
was in the tablet. Jones began reciting. “Vitamins 
'A, Bl, B2, PP, C & D, and iron, calcium, phos
phorus—.” Lyon didn't wait any longer. He headed 
for the nearest drugstore. When Lyon left for Eng
land with his wife, Bebe Daniels, they took along 
500 tablets.

Bill Johnstone, lively grey-haired New York 
actor, was dining in a Manhattan cafe recently. 
When he got up to leave, his hat was gone. A 
{irotracted search failed to uncover it. Everybody 
aughed. Nobody sympathized, but it wasn’t be

cause Johnstone isn’t well-liked. It’s because 
professionally he ought to keep track of his hat. 
He’s radio’s ace detective and crime detector, 

„ Shadow, heard Sundays at 5:30 p.

The Shadow Knows
But his hat's gone 

m. Nil over Mutual.

in a democratic world we must all 
come into the fight for self-preser
vation willingly.

LET US AGREE

Let us agree that all possible 
forces must be united to defeat Hit- 
le.r Then, let us not quibble about 
anyone being in the united effort 
so long as they are fighting honest
ly, sincerely and self-sacrificingly.

Some of us may not agree with 
the Soviet System of government, 
but the fact remains that the big
gest fight that Hitler has ever had 
was the one he is waging against 
Russia. If that fight of his collaps
es, Hitlerism is lost — doomed, 
nevex* to raise its head again. The 
threat to USA will disappear and 
Lithuania shall be free!

Therefore, all those who favor a 
victory of the Anti-Hitler forces 
must collaborate and give all aid 
to those fighting Hitlerism, IN
CLUDING THE SOVIET UNION, 
irrespective of wlvat our beliefs on 
the matter may be. A Russian vic
tory will help to secure the bor
ders of our own hemisphere and our 
own country!

How about Lithuania? Suppose 
we give all aid to Russia and when 
she wins the war, will Lithuania 
become Soviet again? Well, that is 
up to the Lithuanian people. The 
Roosevelt Churchill eight points, 
which were whole-heartedly ap
proved by the Soviet government 
guarantees that the people of every 
country conquered by Hitler shall 
have the right to decide for them
selves as to the sort of government 
they want. The guarantee is there 
and coming from such persons as 
Roosevelt and Churchill, plus the 
endorsement of Stalin, I doubt 
whether there is anything we can 
do but accept it as a real iron clad 
guarantee.

How about democratic Lithuania? 
Well, perhaps we would like to sec 
Lithuania have as democratic a 
form of government as we have 
here — and we do have good reason 
for it. But it remains up to the 
Lithuanian people to choose what is 

: best for them. They have tried all 
; sorts of systems now and will know 
j better than we as to which form is 
’ best for them. They had the de- 
‘ mocratic (pre-Smetona) government 
and then they had the Smetona dic
tatorship. Later they had a taste 
of the Soviet System and now a 
taste of the Nazi system. They will 
be able to choose which they like 
the best.

But do we sec that everything is 
based upon the defeat of Hitlerism ? 

! If we see that and recognize that 
i Hitlerism is THE BIGGEST 
THREAT now, as oux* president 
tells us, then we shall unite. We 
shall place all our pettiness and 

[small time peanut politics aside.
First let’s win the war — then 

we can continue the battle royal 
we are now having among our
selves. We shall be able to do that 
only if we win, because when 
Hitler wins, there just is no more 
difference of opinion and all of us 
will be in concentration camps, or 
pushing up daisies.

Elsewhere on this page F for 
Freddie lias made its last flight 
in the pages of the English 
Section. Readers are Invited to 
write in and tell us what they 
think of this sort of feature. 
Should we have more of the 
same kind ?

The Editors
LAISVE ENGLISH SECTION 

427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Costly thy liabit as thy purse can 
buy, but not expressed in fancy; 
rich but not gaudy, for the apparel 
oft proclaims the man. — Shake
speare.

Mistress: “Be careful when you 
dust around those paintings, Mary; 
they are all Old Masters.”

Maid: “Good gracious! Who’d ever 
think you’d been married all those 
times, mum!”
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Los Angeles, Calif.
ALDLD 145 kp. susirinki

mas įvyko lapkričio 2 d. Buvo 
skaitlingas ir smagus. Susirin
ko pusėtinas būrelis narių ir 
visi gana gyvai dalykus svars
tė.

Pasibaigus susirinkimui, na
riai dar nenorėjo skirstytis, 
tai dar turėjome diskusijų. 
Dar vieną kitą klausimą iš šio 
baisaus karo apkalbėjom.

Surpryzo Pare

Draugai Pūkiai nusipirko 
naują, gražų, sau gyvenimo 
namelį. Draugai-gės suruošė 
jiem netikėtą parengimėlį. Po 
kuopos susirinkimo visi važia
vom pas Pukius, jiems nieko 
nežinant. Sulindom į jų namą, 
prisidėjom stalus valgių ir dar 
jiems vieną kitą dovanėlę nu
vežėm.

Kada Pūkiai parvažiavo na
mo, tai manė, kad ne jų na
mai. Bet viską iš lauko apžiū
rėję, pripažino, kad tai tikrai 
jų namas ir įėję į vidų pama
tė, kad apie 35 ypatos, visi 
jiem pažįstami, apsėdę visas 
pakampes. Tai draugė Pukie- 
nė taip susijaudino, kad net 
ašaroti pradėjo.

Paskui buvo gražių išsireiš
kimų ir linkėjimų draugam

rių buvo daug ir visi gerai kal
bėjo dėl susivienijimo naudos. 
Gauta 2 nauji nariai ir’ apkal
bėjus vajaus reikalus, nutarta 
darinkti dar vieną vajininką. 
Apsiėmė P. Pupis.

Paimta 3 blankos dėl rinki
mo aukų Sovietų Sąjungos me- 
dikalei pagelbai.

Išleistuvių Pietūs
Draugo F. Abeko išleistuvių 

pietūs buvo surengti pas drg. 
J. E. Bobičius. Labai gražus 
buvo parengimas ant žalios 
pievos. Gražiai aprengti sta
lai, skanūs valgiai. Gražus bū
relis draugų ir draugių susirin
ko atsisveikinti su drg. F. 
Abeku.

Draugas Abekas pasakė la
bai suprantamą, patraukian
čią prakalbėlę, kas labai vi
siems patiko.

Draugas Abekas geras kal
bėtojas ir labai draugiškas 
žmogus.

Draugo Abeko atsilankymas 
išėjo visais atžvilgiais gerai. 
Sukelta pusėtinai pinigų dėl 
“Vilnies” paramos, taipgi 
gauta 15 naujų skaitytojų.

Šie draugai ir draugės au
kavo dėl “Vilnies” paramos: 
A. N. $9.00, Pečiuliai $3.35, 
P. Pupiai $3, J. Bobičiai $3, 
P. Drovidzius $2.50, M. Pū
kiai $2.15, J. Savis $3.00, P. 
Invon $1.50, Repečkai $2,

, ■■■ jii, .t.,

skirtis, bet matant tą taip šir
dingą užuojautą nuo rusų, 
ukrainų, žydų, italų, lietuvių, 
papuošiant taip gausiomis gė
lėmis tėvelio karstą, po tam 
užuojautos laiškais—atvirutė
mis suraminant, pasidaro leng
viau taip liūdnas valandas 
pergyventi.

Proletariškas ačiū L.L.D. 
25-tai kp. už gėles, “Laisvės” 
redakcijai už pranešimą apie 
mirtį. Draugei Dorothy Blum
berg už pasakymą taip jaus
mingos prakalbos pirma, ne
gu jo kūnas Green Mount 
Krematorijoje lapkričio 11 d., 
3 vai. po pietų liko paverstas 
pelnais.

Vinco Duktė— 
O. Kučiauskaitė.

3a8CHgaaĮĮąg«ssaiiwhimi i.ui j iuw'thvi„ii,mi s 

tro Komiteto narys, pasakė 
puikią prakalbą.

Užbaigus prakalbas, vaka
ro vedėjas paprašė publikos 
aukų. Suaukota $140. Ir žmo
nės ateidami į bankietą atne
šė ką nors dovanų dėl Rau
donosios Armijos. Sunešė pu
sėtinai daug visokių dirbinių, 
kaip tai, kojinių, svederių, ša
likų ir kitokių žieminių apda
rų.

Lapkričio 9 d. vietiniai fa
šistai buvo surengę Smetonai 
prakalbas Piliečių Kliubo sve
tainėje—geriau pasakius, pa
sipinigavimo vakarą.

puikią vakarienę lapkričio 29 
d., subatoj, Prasidės 8 vai. 
vakare. Vakarienė bus L.D.S. 
142 kuopos name, 3351 W. 
Carson St., Pittsburghe. Visi 
kviečiami skaitlingai dalyvau
ti.

Reporteris.

Red. Pastaba: Apie tą sme- 
tonininkų jomarką buvom ga
vę pirmiau nuo kito kores
pondento, todėl jūsų ilgoką 
aprašymą apleidome. Atleisi
te. Tas pats kartoti nėra rei
kalo.

mirtys pareiną nuo per dide
lio gėrimo svaigalų.

D.L.K.V.K. buvo metinis su
sirinkimas. Buvo renkama val
dyba. Pasiliko sena. Direkto
riai tie patys. Susirinkimas 
nieko naujo nenutarė.

PITTSBURGH, PA.
Lapkričio 8 dieną po num. 

508 James St., N. S., buvo su
rengtas bankietas ir šokiai pa
minėjimui 24 metų gyvavimo 

I Sovietų Sąjungos. Publikos bu
vo susirinkę apie trys šimtai. 
Kai visi svečiai susėdo prie 
stalų valgyti, tai James W. 
Ford, Komunistų Partijos Cen-

.Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 160 kuopa rengia 
labai puikią vakarienę lap
kričio 23 d. Prasidės 7 vai. 
vakare. Įvyks savam name, 
1320 Medley St., N. Side.

Ši vakarienė, rodos, bus ge
riausia iš visų. Todėl, ' kad 
rengimo komisija susideda iš 
jaunuolių ir senių. Tikiu, kad 
jaunimas sumanys ką ' nors 
naują, kas seniams dar neži
noma. :

O Lietuvių Literatūros Drau
gijos 40 kuopa rengia labai

Lowell, Mass.

Lapkričio 9 d. čionai buvo 
vieno ruso baltgvardiečio ves
tuvės. Dalyvavo apie 400 žmo
nių. Spauda sakė, kad gėrimų 
buvę ir per daug. Vienas da
lyvis tapo nustumtas laiptais 
ir susidaužė galvą. Dabar 
žmogus negali dirbti. Jis tas 
vestuves minės ilgai. ..

vę, nusirengė ir stojo prie dar
bo, kaip ir visuomet. Beskai
tant raščiuką, ką jis tą dieną 
turi dirbti, staiga sukrito. Pa
šaukė gydytoją, bet jau buvo 
per vėlu, kol davežė į ligoni
nę, mirė. Sako, kad turėjo šir
dies ligą. Palaidotas lapkričio 
12 d. Buvo tik 54 metų am
žiaus. Tai toks darbininko gy
venimas, kaip musės.

Lowellietis.

San Francisco, Calif.

Iš Mūsų Darbuotės ir 
Gyvenimo

Lapkričio 11 dieną staiga 
mirė darbininkas ant gatvės. 
Einant į darbą ant Bridge St. 
susvyravo, krito ant šaligatvio 
ir negyvas. Laikraščiai prane
ša, kad labai dažnai Lowellyje 
būna tokių atsitikimų. Kame 
priežastis, niekas neišaiškina. 
Tik sako, kad širdies liga mi
rė.

Kiek aš patyriau, tai tos

J. Puskunigį ištiko nelaimė. 
Jam važiuojant iš savo gara- 
džiaus, kitas automobilius 
smogė į jo automobilių visu 
smarkumu. Tapo sužeisti šie: 
K. Urbonienė, jos dukrelė, 11 
metų amžiaus ir kitas vaikas 
3 metų. J. Puskunigio moterį 
gerai sukrėtė. Tai vis neat
sargumas.

Lapkričio 10 dieną 7 vai. 
ryte staiga mirė Mermeck 
dirbtuvėje Sasnevičius. Buvo 
taip: žmogus nuėjo į dirbtu

San Francisco Balsuotojai Pa
kratė Miesto Valdonus

Lapkričio 4 d. balsuotojai 
vieningai ėjo pakelti balsą 
prieš mayor Rossi gengę, kuri 
per paskutinius 50 metų val
dė San Francisco miestą, ypa
tingai organizuotus darbinin
kus žiauriai persekiojo. Ketu
ri assemblimenai prarado šil
tas vietas. Tas buvo galima, 
kad buvo padarytas bendras

(Tąsa 7-me pusi.)

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Pūkiam gyventi ir mylėtis nau
joj vietoj. Taip ir užbaigėm 
nedėldienį su gražiu pasikal
bėjimu ir A. Nikūno muzika 
ir Lievanienės dainom.

Taipgi nepamiršta parinkti 
ir aukų dėl mūsų spaudos. P. 
Repečka surinko $7.30 “Vil
nies” preso fondui. A. Lieva- 
nienė surinko $6.50 dėl ang
liško dienraščio “Peoples 
World.”

Tai vis puiku, kad mūsų 
parengimai neęsti visai tušti, 
vis atmenam savo spaudą, sa
vo draugus.

Prakalbos
Lapkričio 5 d. turėjom ge-1 

ras prakalbas. Kalbėjo Abe
kas iš Chicagos. Pirma tema 
buvo, kodėl Hitleris pralaimės 
karą? Labai puikiai išaiškino 
šių dienų karo klausimą. Ant
ra tema buvo, Lietuva ir A- 
merikos lietuviai. Abejais at
vejais gerai kalbėjo, žmonių 
buvo virš 50 ypatų. Kaip pap
rastą vakarą, tai daugiau nei 
negalima tikėtis.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $24.46. Atnaujinta ke
letas “Vilnies” prenumeratų 
ir pora naujų gauta. Viskas 
nusisekė kuopuikiausiai.

LDS 35 kp. Susirinkimas
Lapkričio 6 d. įvykęs susi

rinkimas nusisekė gerai. Na-

Bušai $1.50, Petrovičiai $1.50. 
Po $1.00 aukavo: Petruliai, 
Rodai, Jankinienė, Korkus, 
Kramfoldai, Rutkauskas, či- 
berskis, Jaukinas, Druskis, 
Bernotai, J. Pupiai, V. Glen- 
delis, Levišauskai $1.50, Dauk
šai $2, St. Smith 50c., Čizi- 
kauskas 50c., Mockūnas 25c., 
Mockūnienė 25c., W. Borch 
25c. Smulkių surinkta $2.70.

Visus valgius dėl išleistu
vių pietų aukavo šios draugės: 
Bobičienė, Bušienė, Pečiulie
nė, J. M. Pupienė ir P. J. Pu- 
pienė.

Draugas Abekas ir mes, ko
misija, reiškiam širdingiausią 
ačiū visiem aukavusiem ir pri
sidėjusiom prie to prakilnaus 
darbo, sukėlimui paramos dėl 
mūsų darbininkiško laikraščio 
“Vilnies.”

R—ka.

Baltimore, Md.
Širdinga Padėka

Tiems draugams ir drau
gėms, kurie padavėte pagal
bos ranką nelaimėj — ligai ir 
begailestingai mirčiai aplan
kius mūsų šeimą, išplėšiant 
brangų tėvelį Vincą Kučiauską 
iš gyvųjų tarpo.

Nors liūdna ir graudu buvo

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, Aprįkotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių, 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinąs. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab- 

Jetėles 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 uždą- ’ 
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVcrgreon 8-9805

PEPSI-COLA TEBETURI
VADOVYBĘ SAVO

U
J

KOKYB
Įveda naujas stebuklų lempas, 
kurios moksliškai apvalo 
bonkas ir apsaugo Pepsi-Cola 
kokybę... pažangiausias žing
snis minkštųjų gėrimų pramo
nėje.
Pepsi-iCola visados buvo pačiame priekyje sa
vo tyrumu ir kokybe.

Pepsi-Cola visuomet vartojo naujoviškiau- 
sius ir mokslinius būdus supylimo į bonkas.

Sterilempa yra vėliausias mokslinis priedas. 
Sterilempa yra priedinė apsauga... padedanti 
dar labiau išsaugot grynumą DIDŽIOJO Ame
rikos mėgiamojo gėrimo ... Pepsi-Cola.

Vadovaujant didžioms Westinghouse tyrimų 
laboratorijoms, Pepsi-Cola įrengė ilgas bate
rijas Sterilempų visose savo kompanijos turi
mose dirbtuvėse supilsiančiose į bonkas.

Tos Sterilempos, ką tik neseniai išvystytos, 
yra tikrai magiški mokslo instrumentai... 
nepailstanti tyrumo sargai. Bežėrint parink- 
tiniam jų spinduliavimui, juda begalinės eilės 
Pepsi-Cola bonkų ... nuolat maudomos ir ap
saugomos ultra-violetinių spindulių, kol pri
pildymo ir antvožėlių uždėjimo veiksmas būna 
užbaigtas. Apvalydami orą, šie spinduliai ap
saugo vidų ir išlaukį kiekvienos pripilamos 
bonkos.

Pepsi-Cola, yra gaminama tik Pepsi-Cola
Kompanijos, Long Island City, N. Y.
Vietiniai supilama į bonkas Pepsi-Cola 
New York Bottling Kompanijos. 

n

jų žėrėjimu

LEMPA DARBE.
Spinduliuodami plačiu plotu, ui- 
tra-violetiniai spinduliai, išduo 
darni šių specialiai įrengtų lem- 
pų, apvalo viską, kas tik tiesio 
giniai ateina po

M

WESTINGHOUSE PADARYTOS. Sterilempos, pusė 
colio skersmenyje ir nuo 10 iki 30 colių ilgio, yra su
vestos baterijomis po dvi ar keturias. Šis mokslinis 
grynumo sargas yra vienas didžiausių pasiekimų bet 
kada išėjusių iš garsiųjų Westinghouse Laboratorijų.

Grynumas...
didelej-didelėj bonkoj

----- Tai Pepsi-Cola
Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 

prisius laišku gaus dovaną.

✓
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(Tąsa)
Nors aplink įmonę buvo išsidriekę kai

mo vaizdai, išvaizda darbininkų, ankštai 
stovėjusių prie mažų konvejerių, buvo 
tokia pat niūriai nerviška, kaip ir Dir
bome žmonių. Kai pasigirdo pusryčiams 
skambutis, darbininkai, kaip ir Dirbor- 
ne, iš karto susėdo ant grindų ir skubiai 
ėmė valgyti savo sandwich.

— Sakykite, — paklausėme mes me- 
nadžerj, tai yra direktorių, vaikščiojusį 
su mumis išilgai konvejerio, — ar žinote 
kiek žibintų jūs šiandie pagaminote.

Monadžeris priėjo prie sienos, kur ant 
vinelės kabojo ilgi ir siauri popiergaliai, 
nuėmė viršutinį ir perskaitė:

— Iki dvyliktos valandos mes pagami
nome keturis tūkstančius dvidešimt tris 
žibintus, du tūkstančius keturis šimtus 
trisdešimt aštuonis užpakalinius žibintu
vėlius ir tūkstantį devynis šimtus devy
niasdešimt du plafonus.

Mes pasižiūrėjome į laikrodį, buvo ket
virtis pirmos.

— Žinias apie pagaminta aš gaunu va
landą, — pridėjo menadžeris ir pakabi
ni popiergalį ant vinelės.

Mes vėl atvažiavome prie Fordo kon
toros. Šį kartą kiek skubėdamas prie 
mūs į salę atėjo misteris Kameronas ir 
pakvietė mus pas save. Savo kabinete’ 
misteris Kameronas suskaitė mus akimis 
ir paprašė atnešti dar vieną kėdę. Mes 
sėdėjome su paltais. Tai buvo nepatogu 
ir kai mes ruošėmės jau nusivilkti, kam
bario tarpduryje pasirodė Henry For
das. Jis klausiamai pažvelgė į svečius ir 
nusilenkė. Dėl rankų paspaudimo įvyko 
mažas subruzdimas, ir Fordas atsidūrė 
tame kampe, kur nebuvo kėdės. Misteris 
Kameronas greitai viską sutvarkė, ir 
Fordas atsisėdo į kėdę, lengvu judėsiu 
uždėjo koją ant kojos. Tai buvo liesas, 
beveik plokščias, truputį susikūprinęs, 
išmintingo raukšlėto veido ir sidabro 
plaukais senelis. Jis buvo apsitaisęs nau
ju pilku kostiumu, juodais batais ir su 
raudonu kaklaryšiu. Fordas atrodė jau
nesnis už savo septyniasdešimt trejus 
metus, ir tik jo senoviškos rudos su pa
didėjusiais sąnariais rankos rodė jį esant 
seną. Pasakojo, jog vakarais jis kai ka
da šokąs.

Mes iš karto ėmėme kalbėti apie kar- 
likines įmones.

— Taip, — tarė misteris Fordas, — aš 
matau galimumą steigti mažas įmones, 
net plieno liejimo. Bet kol kas aš neatsi
sakau nuo didelių įmonių.

Jis kalbėjo, jog ateityje matąs šalį,

Hartford, Conn.
Pavyzdingas Parengimas

• Lapkričio 9 d. Kliubo Sve
tainėje atsibuvo Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijos vaka
rienė. Vakarienė buvo ska
niai pagaminta ir visko davė 
nešykščiai. Tvarka taipgi pa
girtina.

Susėdus svečiams apie sta
lus, Draugijos pirmininkas Po
vilas Krikščius paprašė juos 
imti laiko, ba valgių ir gėri
mų turim užtektinai. Tą pa
sakęs, perstatė drg. V. Valai
tį ką nors pasakyti. Jis gana 
aiškiai nušvietė reikalingumą 
remti Sovietų Rusiją su medi- 
kale pagalba. Tuojau ketu
rios poros ėmėsi už darbo pa
linkti aukų. Surinkta $38.68.

Aukautojų vardai bus pa
skelbti atskirai. Darbas atlik
tas labai prakilnus. Gražus 
pavyzdis ir ateinančių paren
gimų rengėjams.

Svečių tikėtasi kur kas dau
giau, tą supratau iš prisiren
gimo. Man jie nusiskundė, 
kad labai maža dalelė narių 
pagelbėjusi jiems iš kalno 
pardavinėti tikietus. O kiti ne 
vien nepagelbėjo darbuotis, 
bet dar ir patys nedalyvavo 
parengime. Tai ištikrųjų tokių 
narių apsileidimas.

Rengimo komisija atsišaukė 
į kliubo boardirektorius, ar 
negalėtų sumažint nors kiek 
randos už svetainę. Boardi- 
rektoriai, gerai suprasdami, 
kad ši draugija yra prisidėjus 
su nemaža paskola prie sve
tainės, nutarė sumažinti net 
ant $15. Tai ištikrųjų pasiel
gė broliškai.

Šokiams grajino J. Martin’s 
l Orkestrą. Vieni linksminosi 
šokdami, kiti grupelėmis kal
bėjosi apie dabartinį pasaulinį 
karą. Kaipo reporteris, vaikš
tinėdamas nugirdau sekančius 
išsireiškimus. Kuo ne visi pil
nai užgiria dabartinę taktiką 
mūsų prezidento Roosevelto 
kas link teikimo pagalbos An
glijai su Sovietų Rusija dėl 
atsilaikymo prieš kraugerį 
Hitlerį.

Kokia pora buvo atsiradę 
skirtingesnių nuomonių, būk 
nereikia skubintis su pagelba.

Tai vienas draugas jiems 
atkirto: Ką daryti, ar reikia 
laukti to paties likimo, kas da
bar dedasi mūsų tėvynėj Lie
tuvoj ir kitose šalyse, kurias 
okupavo kraugeris Hitleris? 
Jie tą rimtai išklausę atsakė, 
gal ir jūsų teisybė . . .

Kitoj grupėj nugirdau, kad 
Antanas Smetona nebus pas 
mumi su savo maršrutu, kurį 
rengė ponas čikanauskas. Vie
na, jis negavęs užtektinai tam 
pritarėjų, o antra — blogą 
gavo įspūdį kliubo atsibuvu
siam koncerte.

Lapkričio 10 d. Laisvės Cho
ro svetainėje buvo ALDLD 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Pirmininkavo drg. K. Vil
kas. Narių dalyvavo ne per 
daugiausia. Iš komisijų rapor
tų paaiškėjo, kad kuopoj veik
la yra nebloga. Prisirašė 3 
nauji nariai. Kuopa yra nuta
rusi bendromis spėkomis remti 
vajininką drg. A. Klimą ga
vime “Laisvei” skaitytojų.

Biskį Iš Abelno Darbininkų 
Judėjimo

Lapkričio 11 d. kliubo sve

prisėtą mažų įmonių, mato darbininkus 
paliuosuotus nuo prekybininkų ir finan
sininkų jungo.

—Fermeris, — tęsė jis, — gamina 
duoną, mes gaminame automobilius, bet 
tarp mūsų stovi Wall-street, stovi ban
kai, kurie patys nieko nedarydami, nori 
turėti mūsų darbo dalį.

Čia jis smarkiai priešais veidą sumos
tagavo rankomis, lyg vijo uodą ir prabi
lo:

—Jie moka tik viena daryti: krėsti fo
kusus, žongliruoti su pinigais.

Fordas neapkenčia Wall-streeto. Jis 
puikiausiai supranta, kad reikia Morga
nui duoti vieną akciją, kad jis pagrobtų 
likusias. Fordo įmonės — vienintelės 
Jungtinėse Valstybėse, kurios nepriklau
so bankų.

Kalbėdamas Fordas visą laiką judino 
kojas. Tai atremdavo jas į rašomąjį sta
lą, tai dėjo vieną koją ant kitos, prilai
kydamas ranka, tai vėl statydavo abi ko
jas ant grindų ir imdavo suptis. Jo — 
arti viena kitos pastatytos duriančios 
mužikiškos akys. Ir, apskritai, jis pana
šus i smailanosį rusų valstietį, apsigimu- 
sį išradėją, kuris staiga plikai apsiskuto 
galvą ir apsitaisė anglišku kostiumu.

Fordas ateina į darbą kartu su kitais 
ir įmonėje praleidžia visą dieną. Ligi šiol 
jis nepraleido nė vieno braižinio be savo 
parašo. Mes jau sakėme, kad jis neturi 
savo kabineto. Kameronas apie jį taip 
pasakė:

— Misteris Fordas cirkuliuoja.
Kiek vis dėlto reikia jėgų ir valios, 

kad būdamas septyniasdešimt trejų metų 
štai taip lengvai cirkuliuotų!

Fordo darbo metodas seniai peraugo 
paprasto automobilių ir kitų dalykų ga
minimo ribas. Ši sistema stipriausiai pa
veikė pasaulio gyvenimą. Bet tas žmo
gus, kuris sugalvojo šią sistemą, neišau
go kartu su ja. Jis paliko tas, kas buvo 
— mechanikas. Tiesa, geniališkas me
chanikas, bet ne daugiau. Ir tuo metu, 
kai jo veiksmai ir veiksmai kitų pramo
nininkų pavertė Ameriką šalimi, kurioje 
jau niekas nežino kas rytoj įvyks, jis už
sispyrusiai sau ir kitiems, jį apsupan
tiems žmonėms, kalba:

— Tai manęs neliečia. Aš turiu savo 
uždavinį. Aš dirbu automobilius.

Atsisveikindamas Henry Fordas, kuris 
įdomaujasi Sovietų Sąjunga ir šiek tiek 
turi jai simpatijų, paklausė:

— Koks dabar jūsų šalyje finansų bū
vis?

(Bus daugiau)

tainėj Underwood Typewriter 
Co. darbininkai turėjo masinį 
susirinkimą dėl reikalavimo 
didesnio užmokesčio. Ką jie 
nusitarė, dar nesužinojau.

Royal Typewriter Co. dirbtu
vėj pradėjo skubiau organi
zuotis prie CIO unijos. Iš lie
tuvių tarpo daugiausia dar
buojasi K. Miller. Lietuvių tar
pe biskį trūksta organįzatyvio 
žinojimo. Ar nebūtų gerai ret
karčiais parengti diskusijas?

Reporteris.

Lapkričio 9 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugija buvo 
surengus vakarienę. Svečių 
dalyvavo vidutiniai. Bevalgant 
buvo perstatyta, per pirminin
ką, nekurie svečiai pakalbėti. 
Kalbėtojai ragino svečius pa- 
remt medikalę pagelbą Sovie
tų Sąjungai, kurie kiek išgali.

Aukavo šie: po $2.00: J. 
Muraška ir J. M. Pilkauskai. 
Po $1: J. Aibavičius, V. Stau
gaitis, K. Ivanauskas, P. Rau- 
linaitis, A. Klimas, J. ir V. 
Vasiliauskai, M. Naktinis, J. 
Kuktis, J. Gramas, V. Valley, 
M. M. Seliokai, E. Bbrnotienė 
ir M. Ramanauskas.

Po 50c.: J. Vaitkus, A. Ra
manauskienė, J. Senkus, A. 
Jagmin, P. Giraitis, A. Amb
rose, J. Kazlauskas, V. Lele
šius, J. Sutkus, A. Bujavičius, 
V. Kazlau, P, Krikščus, J. Ši
lanskas, M. Staugaitienė,' A. 
Raškauskas, A. Roman, M. 
Johnson, M. Bartkus, V. Bra
zauskas, A. Ramoška, P. Ze- 
kevičius, J. Martutaitis, J. 
Bernett ir J. Baltulionis. Po 
35c.: J. Kallson ir J. Martutai- 
tienė, Jr.t

Po 25c.: S. Masilionis, M.

Ramoškienė, J. Martutaitienė, 
A. Šimanskis, K. Beržinis, K. 
Kiškiūnas, S. Amšejūtė, P. 
Čelkonis, M. Norbutienė, A. 
Brazauskas, K. Plitnikienė, J. 
Kavarsky, M. Shetensky, J. 
Veiveris, V. žaltauskas, M. 
Krikščienė, J. Margaitis, M. 
Margaitiene, V. Roman, A. 
Raulinaitis, M. Valavičius, F. 
Lemežis, K. Micuta, J. Pavi
lionis ir J..Barelis.

Smulkių surinkta $2.73. Vi
so surinkta aukų $38.68. Var
de medikalės pagelbos Sovie
tų Sąjungai visiems aukavu
siems tariu ačiū.

Seniau aukavo po $2: J. 
Margaitis ir M. Margaitiene. 
Viso $42.68. J. K.

Philadelphia, Pa.
Ką Matęs ir Girdėjęs

Spalių 26 dieną įvyko Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
6-to Apskričio konferencija. 
Iš diskusijų man labiausia pa
tiko jaunuolių reikalai. Jau
nuolius paves Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui arba Lie
tuvių Meno Sąjungai. Konfe-. 
rencija pažadėjo gelbėti ir 
padėti visokeriopai jaunuo
liams organizuotis.

Lapkričio 2 dieną traukiu į 
prakalbas, kurios įvyko Tau
tiškoj Svetainėje. Kalbėjo A. 
Bimba. Apie kalbėtoją čia ne
reikia aiškinti, nes visi gerai 
jį žinome. Publikos šį sykį bu
vo ne per daugiausia. Tačiau 
aukų Sovietų Sąjungos medi- 
kalei pagalbai surinkta $250. 
Tai pusėtinai daug.

Lapkričio 4 dieną einame 
rinkti miesto pareigūnus. Re- 
publikonai nušlavė demokra
tus per visą Philadelphią.

Lapkričio 5 d. traukiu į 
prakalbas, kurios buvo Con-. 
vention Hali, kur sutelpa apie 
15,000 žmonių. Svietelio buvo 
susirinkę apie 12,000. Frakai-, 
bų tema: “Nedaleisti Ameri
kai įsivelti į karą”.

Kalbėtojai daugiausia plū
do prezidentą Rooseveltą, kam 
jis pritaria Anglijai ir Sovie
tų Sąjungai. Taipgi teko 
daug piktų žodžių Willkie. 
Net baugu buvo klausyti. Aš 
maniau,i kad juos šiur suareš
tuos, bet nekliudė, nors poli
cijos buvo daug. Dviejų kalbė
tojų pavardes nugirdau, tai 
senatoriaus Nye ir Cudahy. 
Trečio pavardės nenugirdau. 
Jų spyčiai buvo labai karšti.

Buvau pamiršęs lietuvių biz
nierių susirinkimą, kuris įvy
ko lapkričio 2 d. Daug gerų 
tarimų padaryta. Advokatas 
Kazys Cheladinas aiškino 
apie rinkimų svarbą. Paskui 
kalbėta apie biznierių balių, 
kuris yra rengiamas dėl pa
laikymo radijo, kuris kas sa
vaitė kaštuoja po $60.- Per 
metus reikalinga daug pinigė
lių sumokėti.

Paskui buvo pakeltas klau
simas apie Smetonos atsilan
kymą į Philad., kuris čia 
būsiąs' vasario 15 d., kada
Philadelphijos Dainos Choras 
rengia Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimą, kaip ir 
kasmet. Buvo užklausta advo
kato Cheladino, ar jis ką nors 
žino apie Smetonos kvietimą. 

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

j Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JuS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Advokatas atsakė, kad jis nie
ko nežino apie tai. Bet, girdi, 
Smetona šiur bus vas. 15 d., 
ai’ kas norės, ar nenorės jo.

Bet štai aš gaunu laikraštį 
“Dirvą” ir žiūriu, ilgiausia 
korespondencija apie Smeto
nos priėmimą Philadelphijoj. 
Jau ir komisija esanti sudary
ta iš šių ypatų: Adv. Kazys 
Cheladinis, J. Sutkaitis, Dal- 
bokas, Ivanauskas ir kiti 
liuosnoriai, kurių vardai ne
skelbiami dėl tam tikrų prie
žasčių. Na, o biznierių susi
rinkime adv. Cheladinis užsi
gynė Smetonos, kaip šventas 
Petras Jėzaus. Gi paaiškėjo, 
kad jis jau buvo Smetonos pa
sitikimo komitete.

Gerbiamas advokate, nesi- 
sarmatyk, jeigu ką dirbi, dirbk 
atvirai, kad visi žinotų, nes 
vistiek visi dažinos, ar prisi
pažinsi, ar ne. Tokie dabar 
laikai.

Lapkričio 8 d. traukiu į Lie
tuvių Republikonų Kliubo pa
rengimą paminėjimui 30 metų 
draugijos gyvavimo ir vienų 
metų namo pastatymo. Įeinu 
į svetainę, svietelio visur pil
na, visi fliorai užsikimšę.

Lapkričio 11 dieną buvo 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 5 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė mažai. Bet 
kuopos valdyba gerai darbuo
jasi. Nutarta parsitraukti 
“Vilnies” išleistų kalendorių 
35 kopijas, štai prieina Aldo
na Žilinskas ir sako: Susipa
žink su mano draugu, aš jį 
noriu prirašyti prie L.D.S. 5 
kuopos. Aš jam padaviau ap
likaciją ir jis pasižadėjo išpil
dyti per drg. Sugentą. Dar 
šiame susirinkime buvo persta
tyti trys nau.įi ir jauni nariai. 
Juos visus kuopa priėmė.

Lapkričio 14 d. turėdamas 
pasipirkęs tikietą, traukiu į 
Convention Hall, 34th St. ir 
Spruce St., pažiūrėti, ar daug 
susirinks darbininkų, kurie 
yra nusisatę prieš savo mirtiną 
priešą Hitlerį. Kaip pusė po 
7 jau sėdžiu svetainėje ir tė- 
miju, kas čia bus. Šis susirin
kimas buvo mažesnis, bet sve
tainėje buvo pranešta, kad iš 
anksto buvo parduota 14,000 
tikietų. Susirinkime dalyvavo 
apie 11,000. Kiti, matyt, turė
jo dirbti naktinį šiftą, tai ne
galėjo dalyvauti.

Iš kalbėtojų geriausią pra
kalbą pasakė W. Z. Fosteris. 
Jis pasmerkė visus graverius, 
kurie kelia kainas ant reikme
nų, kurios reikalingos pragy
venimui. Tokie turčiai gęlbsti 
Hitleriui.

Lapkričio 16 d. einu į Pra
nės Osevičiūtės vaikučių kon
certą. Parengimas įvyko Muzi
ka Įėję svetainėje. Prasidėjo 2 
vai. po pietų. Turiu pasakyti, 
kad koncertas buvo puikus ir 
įvairus. Čia reikėjo energijos 
ir pasišventimo tokį koncertą 
surengti. Garbė tau, panele 
Osevičiūte.

Po koncerto, 7 vai. vakare, 
traukiam į šermenis mūsų ar
timo susiedo ir draugo Juozo 
Pusvaškio, kuris buvo pašar
votas pas laidotuvių direktorių 
Charles Roman koplyčioje, 
1113 Mt, Vernon St. Nuvažia
vę nustebome, nes radome dar 
vieną gerai pažįstamą lietuvį
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Amerikos ambasadorius Meksikoj, Josephus Daniels, 
atsisveikina su krašto prezidentu Camacho; Mr. Da
niels išbuvo ten ambasadoriumi pusdevintų metų. Da
bar jis nusitarė pasitraukti iš tos vietos.

gulintį grabe. Abudu dar jau
ni vyrai, dar galėjo gyventi il
gus metus . . . Tas antras na- 
bašninkas buvo F. Pranskfi
nas.

Lapkričio 17 d. palydėjome 
į amžinastį mūsų draugą Juo
zą Pusvaškį. L’kos palaidotas 
Fernwood kapinėse 11 vai. ry
to. Lydėjo 11 mašinų.

Lai būna tau, Juozai, lengva 
ilsėtis po žalia velėna.

Vargų Bitelė.

Easton, Pa. 
Iš Mūsų Apylinkės

ALDLD 13 kuopos susirin
kimas buvo lapkričio 2 d. Į 
susirinkimą atsilankė neskait
lingai narių, bet susirinkimas 
buvo gyvas ir energingas. Vi
si svarstė kuopos reikalus nuo
saikiai.

Pirmiausia išdavė raportą 
kuopos valdyba. Pasirodė, kad 
dar randasi keletas narių, ku-1 
rie nepasimokėjo duoklių į 
centrą už šiuos metus. Kuopos 
valdybą apsiėmė pasimatyti su 
tais nariais ir pakalbinti, kad 
užsimokėtu duokles. Po tam 
išdavė raportą delegatai iš A 
LDLD 6-to Apskričio konfe
rencijos, kuri įvyko Philadel
phijoj. Raportas buvo aiškus 
ir platus, tapo priimtas su už- 
gyrimu.

Po tam komisija išdavė ra
portą, kad įvyksta prakalbos, 
ALDLD 13 kuopos rengiamos, 
lapkričio 23 d., kailiasiuvių 
svetainėje ant Northampton 
gatvės. Apsiėmė kalbėti drg. 
D. M. šolomskas iš Brooklyn, 
N. Y. Prakalbos įvyksta 2:30

LORIMER RESTAURACIJA 
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN
Geriausios Rūšies Valgiai

Gaminami Europlško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo • 
kllbasai ir kepta jiaršiena.

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

;c
i
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vai. po pietų. Taigi, visos apy
linkės lietuviams yra gera pro
ga atvykti į prakalbas. Drau
gas šolomskas yra geras kal
bėtojas, gerai susipažinęs su 
šio momento įvykiais. Labai 
bus svarbu išgirsti.

Išdavė raportą draugė M. 
Tilvikienė iš moterų komiteto, 
kurios rūpinasi mezginiais dėl 
Sovietų Raudonosios Armijos. 
Jos jau turi 10 porų pančiakų 
ir 10 svederių gatavų ir tuo
jau būsią pasiųsta Brooklyno 
lietuvių skyriui. Pinigus pirki
mui mezginiams medžiagos 
surinkusios tarp simpatikų virš 
20 dolerių. Labai pagirtinos 
draugės už tokį darbą.

Dar buvo raportas tų, kurie 
buvo pasiėmę blankas parink
ti aukų dėl Sovietų medikalės 
pagelbos. Vienas raportavo su
rinkęs 20 dolerių, o kitas 6 
dolerius. Dar vieno draugo 
šeimyna pridavė 10 dolerių.

International Workers Order 
rengia prakalbas po obalsiu 
“Sutriuškinti Hitlerį.” Prakal
bos įvyksta lapkričio 30, 2:30 
vai. po pietų, Hungarian Hall, 
3rd ir Evans Sts., Bethlehem, 
Pa. Kalbėtoja bus Anna 
Louise Strong, korespondentė 
ir rašytoja. Kurie “Laisvę” 
skaitot, jūs gerai atsimenat jos 
raštus, nes buvo išversti lietu
vių kalboj apie Lietuvos per
versmą, kada Smetona pabėgo 
pas Hitlerį.

Taigi, išgirskite jos gyvu žo
džiu kalbą apie dabartinę pa
dėtį. Todėl rūpinkitės būti to
se prakalbose.

Eastonietis.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytoju

£

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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Nashua, N. H.
Mūsų Žinutės

Lapkričio 1 dieną Lietuvių 
Literatūros Draugijos 42 kuo
pa ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 128 kuopa laikė 
susirinkimus toje pačioje sve
tainėje. šį sykį narių atsilankė 
daugiau negu paprastai. Pir
miausia buvo atlaikytas LLD 
kuopos susirinkimas. Pranešta, 
kad dviem paskutiniais mėne
siais nebuvo laikyta susirinki
mai. Dalykas tame, kad šio
kiomis dienomis negalima lai
kyti susirinkimus, nes dauge
lis dirba naktimis, o sekmadie
niais žmonės išvažinėja kitur, 
nenori dalyvauti susirinkimuo
se. Bet dabar orai atvėso, tai 
galėsime vėl reguliariškai lai
kyti susirinkimus.

Buvo skaityta keletas laiš
kų. Vienas dėl išlaisvinimo 
Earl Browderio. Tam tikslui 
paaukota du doleriai iš 42 kp. 
iždo ir pasiųsta komitetui. 
Antras laiškas buvo LLD 7-to 
Apskričio komiteto, kad daly
vauti apskričio konferencijoje. 
Nutarta dalyvauti ir išrinkta 
du delegatai.

Trečias laiškas buvo nuo 
Massachusetts Komiteto Medi- 
kalei Pagelbai Sovietų Sąjun
gai, kad mes surengtumėme 
tam tikslui koncertą ir prakal
bas. Laiškas priimtas ir išrink
ta komisija, kad susisiektų su 
komitetu ir jeigu galima, kad 
būtų surengtas toks parengi
mas. ši komisija jau griebėsi 
už darbo ir greitoje ateityje 
pamatysime pasekmes. Tiktai 
visi pasirengkime remti šitą 
parengimą.

pranešimai”
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Atydai Detroito Lietuvių Kliubo 

nariams. Sekmadienį, lapkr. 23 d.,' 
10 vai. ryto, Kliubo kambariuose, Į 
9236 Cardoni Avė., įvyks svarbus 
susirinkimas. Bus paskutinis namo j 
pirkimo klausimas. Komisija turi 
viską prirengus. Todėl visi dalyvaū- 
kite susirinkime, kad neįvyktų ne
susipratimų. — S. Tvarijonas, Sekr.

(274-275)

GREAT NECK, N. Y.
šeštadienį, lapkr. 22 d., Kasmočių 

Svet., 91 Steamboat Rd., 7:30 v. v. 
įvyks Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
metinis balius. įžanga 40c, iš ank
sto perkant 35c. Šokiams gros G. 
Kazakevičiaus orkestrą iš Brookly- 
no. Du dideli kalakutai bus duoda
mi laimėjimui. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. — Kom.

(274-275)

BOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių “Amberland” 

Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma įvyks šį sekmadienį, pradžia 9 
vai. ryto iš stoties WHDH, iš Bos
tono, po vadovybe dainininko A. Va
siliausko. Atsisukite savo radio ant 
850 klos. Išgirsite gražiausias lietu
vių dainas, muziką, vėliausias pa
saulio žinias, bei pranešimus apie 
progresyvių lietuvių veikimą mūsų 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės į Centro Ofisą, 832 Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. Sou. 9423.

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Moterų Pažan

gos Kliubas perkėlė susirinkimus iš 
ketvirtadienio į penktadienį, lapkr. 
21 d., 7:30 v. v., 4097 Porter St. Į 
Kitą mėnesį bus renkama valdyba, 
todėl prašome įsitėmyti. O šį kartą, 
užbaigus susirinkimą, bus įvairių 
žaislų. Prašome dalyvauti. K. La- 
komski. (273-275)

Buvo kalbėta apie “Laisvės” 
vajų. Iki šiol nieko nesimato 
iš mūsų miestelio. Pasirodė, 
kad niekas nieko nedaro. Nors 
kuopa turėjo net du agentus 
gavimui skaitytojų, bet nieko 
neveikta. Išrinktas drg. J. Si
mutis mus atstovauti ir rinkti 
“Laisvei” prenumeratas. Kiti 
visi jam pagelbės.

Man atrodo, kad mes jau 
pusėtinai pavėlavome su tuo 
darbu. Nes drg. S. Penkauskas 
iš Lawrence buvo atvažiavęs 
ir darbavosi per dvi dienas. 
Negana, kad atnaujino prenu
meratas seniems skaitytojams, 
bet dar gavo du nauju skaity
toju. Dabar mes Nashua turi
me subrusti, jeigu norime 
pasirodyti ant “Laisvės” va
jaus žemlapio.

LDS 128 kuopos susirinki
mas įvyko po LLD kuopos su
sirinkimo. Iš raportų pasirodė, 
kad mūsų kuopa neteko dvie
jų narių laike vieno mėnesio. 
Jie pasimirė. Vienas buvo [ 
jauniausias kuopos narys, m i- j 
rė dar nesulaukęs 30 metų am
žiaus.

Mūsų pareiga darbuotis, 
kad gautumėme daugiau nau
jų narių, šiemet gavome du 
nauju nariu, bet kadangi du 
pasimirė, tai mes nepaaugome.

Kuopos susirinkimai įvyks 
kožno mėnesio pirmą nedėl- 
dienį po num. 171 Main St., 
ant antrų lubų, 7 vai. vak. 
Ateinantis susirinkimas bus 
gruodžio 7 d. Visi nariai 
stengkitės dalyvauti.

Nuo Redakcijos: Patarimus 
dėl blankų siųskite LDS Cent
rui. Tai techniškas dalykas, 
kurio per laikraštį negalima 
išrišti.

Cliffside, N. J.

ANGLAI SAKO, SOVIETŲ 
PADĖTIS PAGERĖJO

London. — Anglai karo 
tėmytojai pripažįsta, kad 
Sovietų padėtis Leningrado 
ir Maskvos fronte pagerė
jo, ir vokiečiai keliose vie
tose ten yra stumiami at
gal.

MEKSIKA PASMERKĖ 
NACIŠKAS ŽUDYNES

Mexico City. — Meksikos 
valdžia užprotestavo, kad 
naciai žudo nekaltus fran- 
cūzus imtinius už kitų žmo
nių padaromus užpuolimus 
ant vokiečių. Vokietija pa
reikalavo atsaukt tą pro
testą. Meksikos valdžia at
metė reikalavima. v

Chicago, Ill.
SHOLIS LABAI IŠGĄZDINO 

SMETONINIUS

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. ruošia prakalbas, 

23 d. lapkričio. Pradžia 2:30 vai. 
po pietų. Kailiasiuvių Svet., 427 
Northampton St. Kalbės D. M. Šo- 
lomskas. mums daug naujo papasa
kos ir taipgi apie dabartinį karą ir 
koksai dabar gyvenimas Lietuvoje. 
—Kom. (273-275)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. ruošia vakarienę, sek

madienį, lapkr. 23 d. Pradžia 4 vai. 
po pietų, Laisvės Choro Svet., 155 
Hungerford St. Vakarienės bilietas 
75c. Bilietus galite gauti pas LDS 
narius. Gausite gerą vakarienę ir 
įvairių. gėrimų. — Kom. (273-275)-

VISUOMENES ATYDAI
Ar jūs. žinote, ką 

tai reiškia £

14 ŠIMTŲ 14? j
Jei norite žinoti, tai se- 

kite dienraštyje pra
nešimus apie tai

Trumpu laiku bus pranešta, | 
ką tai reiškia 14 šimtų 14, s 
apie kuriuos daugelis kalba ?

Dėl Sovietų Sąjungos Medika- 
lės Pagelbos

Tarp lietuvių tam tikslui su
rinkta $29.85. Aukavo seka
mai : G. S. $25, J. Balkonas 
$1, J. Pečiulis $1.50, K. Ma
žeikienė $1, K. Greens $1 ir 
J. Garanskis 35c.

čia rugsėjo 29 d. buvo su
rengtos rusų darbininkų orga
nizacijų prakalbos ir renka
mos aukos. Buvo surinkta $60. 
Viso nuo rusų darbininkų gau
ta $212.

Spalių 9 d. buvo surengtos 
tarptautinės prakalbos pa
smerkimui fašizmo-hitlerizmo. 
Buvo visokių srovių kalbėtojai. 
Buvo net aštuoni kalbėtojai, 
žymūs veikėjai. Visi pasmerkė 
hitlerizmą ir fašizmą ir stojo 
už rėmimą Sovietų Rusijos ir 
prezidento Roosevelto. Visi 
kalbėtojai stojo, kad būtų su
naikintas fašizmas ir įsteigta 
demokratija pasaulyje. Publi
kos susirinkime buvo apie ke- 
turius šimtus.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 77 kuopos vardu buvo 
rodomos dvi filmos spalių 25 
d. Viena filmą buvo apie Lie
tuvą, o kita svarbi sovietinė 
filmą “čepajev.” Tik apie Lie
tuva visai mažai buvo rodoma, 
todėl žmonės buvo nepaten
kinti. Filmą “čepajev” visiems 
patiko. Publikos buvo viduti
niai.

Lapkričio 1 d. įvyko LLD 77 
kuopos susirinkimas. Buvo 
centro valdybos balsavimas. 
Balsavo už tuos narius, kurie 
randasi arčiau centro ir tinka
miausi. Nutarta ruošti paren
gimą, kaip pasitąikys proga. 
Tam tikslui išrinkta komisija, 
kurion įėjo A. Bakūnienė, ž. 
Weliškienė ir G. Stasiukaitis.

Taipgi buvo renkami para
šai dėl Browderio išlaisvinimo 
ir tam tikslui paaukotas vie
nas doleris iš kuopos iždo.

Per šiuos metus mūsų kuopa 
prirašė keturius naujus narius, 
būtent, J. Bakūną, A. Bakū- 
nienę, W. Stasiukaitį ir M. 
Stasiukaitienę. Dabar mūsų 
kuopa turi pilnai geram stovy
je 16 narių. G. S.

Vichy, Francija. — Čio- 
naitiniai laikraščiai ir radi
jas paskelbė, kad nacių ge
nerolas Udet žuvęs oro ne
laimėje.

Valdžia Žinanti, Kad “Maža 
Grupe” Lietuvių Chicagoje

, Simpatizuojanti Hitleriui
Lapkr. 12 d. įvyko lietuvių 

demokratų grupės surengtas 
bankietas pagerbimui Victor 
Sholio. Sholis pirmiau buvo 
dienraščio “Times” reporteris, 
o dabar turi tarnybą prie val
džios Washingtone.
Bankietas turėjo ir kitą tiks

lą, bet anas neskelbtas. O tai, 
kad lietuvių demokratų lyde
ris Kumskis taikosi netrukus 
“runyti” į aukštesnę vietą. O 
Jr teisėjo Zurio termino pabai
ga ne už kalnų. Tad, reikėjo 
“susipažinti,” o tam proga pa
sitaikė, kada iš Washington© 
parvyko atostogom lietuvis 
laikraštininkas ir valdžios pa
reigūnas Sholis.

Bankiete ir kalbų pasakyta. 
Tik kalbėti gavo no visi, kurie

norėjo kalbėti, o tik tie, ku
riem pirmininkas leido. Pa- 
vyzdin, tokis didelis “fish” 
kaip Pius Grigaitis tik persta
tytas. Bet dėl kalbos niekas 
nesivaržė. Blogiau kai kam 
buvo, kada pradėjo kalbėti 
vakaro svečias V. Sholis. /

Jis savo kalboj pareiškė la
bai nusistebėjęs, kada sugry- 
žęs Chicagon rado, jog “ma
ža grupe lietuvių simpatizuo
ja Hitleriui.” Dar daugiau : 
iš jo tolimesnių žodžių buvo 
galima suprasti, kad apie tos 
“mažos grupės” žygius žino ir 
valdžia! -

Next krėsle sėdįs mano kai
mynas žiūri į Grigaitį ir sako : 
“Veizėk, veizėk, kap ano vei
das papsimame! Ar nepradės 
rautis plaukus iš baimės?” At
sakiau, kad pliko nėra ko 
pešti.

Ir ne tik vienas “Naujienų” 
redaktorius taip jautėsi, kada 
Sholis primiųė apie lietuvius 
hitlerininkus. Pusėtinai mar- 
katnai jautėsi ir teisėjas Zu- 
ris, o dar labiau Varkala. Pir
masis, mat, susismetonavęs, o 
antrasis vis rašo “memoran
dumus” Washingtonui apie 
“bolševikų žiaurumus” nacių 
okupuotoj Lietuvoj.

Reporteris.

San Francisco, Calif
(Tąsa nuo 5-to puslapio)

frontas prieš tą gengę, AFL, 
CIO, Labor’s Non-Partisan 
League pasisakė už naujus 
kandidatus ir laimėjo.

Komunistų Partijos kandi
datas Archie Brown, jaunas 
C.I.O. organizatorius, buvęs 
Ispanijoj su Lincoln Brigada, 
gavo virš 30,000 balsų. Tai

buvo protesto balsai prieš re
akciją.

Viešbučių Valdonai Tąsosi 
Teismuose

Jau kelinta savaitė viešbu
čių darbininkai streikuoja 
prieš pasiryžimą sulaužyt uni
ją. Pikietavimas prie 11 vieš
bučių smarkiai papurtė jų sa
vininkus. Vienas iš jų, Sir 
Frances Drake viešbutis, suti
ko su unijos reikalavimais ir 
pasirašė kontraktą. Kiti pra
dėjo bliauti prieš jį, kaip jis 
drįso be jų žinios sutikti su 
unija, ir traukia tą viešbutį į 
teismą ir reikalauja $100,000, 
kad apmokėtų viešbučių orga
nizacijai, kurioj jis buvo na
rys. Taip tie savininkai siun
ta, kad prie Empire viešbu
čio prisiuntė gaują mušeikų, 
sukėlė tokias muštynes, kad 
net desėtkas darbininkų atsi
dūrė į ligonbutį, keturiasde- 
šimts suareštuota. Taip jie 
mano sulaužyti šį streiką. Už 
kiekvieną areštuotą pikiete 
dešimts stoja pikietuot. Toks 
darbininkų atsakymas į vieš
bučiu savininkus. c

Lietuvių Veikimas
San Francisco if Oaklando 

L.D.S. kuopos surengė balių 
“vilnies” naudai. šiame pa
rengime dalyvavo drg. Abe
kas, “Vilnies” redaktorius, ku
ris važinėjo su maršrutu po 
vakarines valstijas. Abekas 
kalbėjo apie reikalingumą 
remti darbininkų spaudą, ra
gino visus, kurie dar neturi 
lietuviu dienraščio “Vilnies” 
ar “Laisvės”, užsirašyti. Gau
ta geras skaičius naujų skai
tytojų, ir visi, kurie jau skai
tė, atsinaujino prenumeratas. 
Parengimas atnešė pelno 
$19.21. Drg. Karosienė auka
vo lietuvišką hemų, kuri buvo 
duota išlaimėjimui. Pelno at-

nešė $7. L.L.D. 153 kp. auka
vo $10.45. Pelnas nuo pikniko. 
Drg. V. Sutkienė ant “Vilnies” 
blankos surinko $4.50. Pavie
niai aukojo: J. K. Chaplikas 
$4, K. J. Jankauskas $1.50. 
Po $1: Tilda King, M. Bara
nauskienė, A. Vilkaitė, A. Ša
tus, J. Koblin, V. B. Sutkus; 
50c. A. Valukas. Viso sukelta 
dėl “Vilnies” $53.16. San 
Francisco ir Oaklando lietu
viai pasiryžę pralenkti vidur- 
vakarius šiam “Vilnies” vaju
je.

L.L.D. 153 kuopos susirin
kime skaitytas atsišaukimas 
paramos drg. Browderio vedi
mui bylos. Kuopa paaukavo 
$5.00 ir pasiuntė reikalavimą

prezidentui Rooseveltui, kad 
išlaisvintų Browderj.

Drg. Sutkienė raportavo, 
kad suorganizavo lietuvių mo
terų mezgimo grupę, kurios 
jau daug reikalingų daiktų, 
kaip tai, kojinių, pirštinių ir 
kitų užvalkalų, jau pasiuntė 
Raudonajai Armijai. Kuopa 
paaukavo iš iždo tam darbui 
$10.00 ir išrinko komisiją, 
drauges V. Sutkienę, M. Ba
ranauskienę ir Zalogiutę.

K p. nutarė rengtis prie 
naujų metų pasitikimo baliaus. 
Pelnas bus skiriamas medika- 
lei pagalbai.

Kp. Korespondentė,
K. M.

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

š

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ IR KNYGŲ

Aukso Altoriukas (Tilžės), pa
prastu apdaru ....................... 60c

Ta pati knyga, Ccluloido gražiu
apdaru ................................... $1.60

Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c
Kantičkos, visokių giesmių kn. $1.75
Katekizmai ir Ministrantūra .... 25c
Gydyklos nuo Baimės Mirties—su 

daugeliu paveikslų ............  50c
Pontsko Piloto Galas .............. 10c
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį 10c 
Kabalas arba Salamono Išmintis 15c 
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 50c 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais .............................. $1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos 35c 
Mikaldos Pranašavimai ............  25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen- * 

to, su paveikslais ................. 25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos .............................. 25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus sūrius ...................... 25c

ŽOLĖS.
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliarto- 
rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar-4 
bata 60c; Kraujo Valytojas 60c;
Peršalimo ir Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas,
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS 
\334 DEAN STREET 
SPENCERPORT, N. Y.
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HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS

181 WEST 54th STREET, . BAYONNE, N. J

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

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Telephone 
’agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

NOTARY 
PUBLIC

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

B

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

1113 Mt. Vernon Street

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

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

dernišką patarnavimą.

CHARLES J, ROMAN
(Ramanauskas)

Mm :
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

PHILADELPHIA, PA.
I

Telefonas Poplar 411**

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel.

Varpo Keptuvės Keksai
Stag g 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Vestuvėm ir Parėrn Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

JUNIOR 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, S toile-, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

THE BAKERS*

ROBERT LIPTON
JEWELER |

701 Grand St. Brooklyn, N. Y. I
Tarpe Graham Ir Manhattan A ves. I

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas I 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų. 1
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Jaunimas Kviečia I Apvaikščios Cacdme
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Tai Žmonės, Kuriuos 
Matysit Vaidinant
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Brooklyne 
čia suei-

Sekmadienio pi ievakario su
laukus, brooklyniečiai kviečia
mi patraukti tiesiai į “Lais
vės“ salę, 419 Lorimer Str., 
kur įvyks Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo pirmos ir 
žiausios visame 
kuopos balius,
site su daug draugiškų brook- 
lyniečių. čion, kaip žinia, ne
kartą užkliūna ir tolimesnių 
svečių. Bus proga ir gerai pa
sivaišinti, nes gaspadinės ir 
komisija iš anksto pasirūpino, 
kad kuopos metiniame baliu
je būtų įvalias gerų užkand
žių ir gėrimų.

Šokiams grieš Geo. Kazake
vičiaus orkestrą.

Kuopos nariai prašomi su
sirinkti anksti, kad pasitikti 
ateinančius mūsų svečius-rė- 
mėjus.

Balius bus lapkričio (Nov.) 
23-čią. Pradžia 6 vai. vak. 
Įžanga (su taksais) 40c.

Komisija.

Šauks Gardeno Mitingų 
Harlemo Klausimu

Sėkmingoj, apie tūkstančio 
asmenų konferencijoj pereitą 
pirmadienį, Harleme, buvo nu
tarta šaukti masinį mitingą 
Madison Square Gardene ka
da nors gruodžio mėnesį ir į 
tą mitingą pakviesti guberna
torių Lehmaną ir majorą La
Guardia, kad jie išklausytų 
Harlemo masių skundus.

Konferencijoj dalyvavo daug 
žymių asmenų, tame skaičiuje 
ir kongresmanas Vito Mar- 
cantonio, kuris iškėlė ir did
žiojo mitingo šaukimo klau
simą. Taipgi dalyvavo miesto 
prezidentas Isaacs, Darbo Par
tijos atstovas Connolly, Dr. 
Max Yergan ir kiti unijų, or
ganizacijų ir susiedijos atsto
vai.

Masinė veikla kilo liaudies 
skaldytojams visokias Saikų 
niekšystes pradėjus suversti 
ant negrų, kad gyventojus su- 
kiršint vienus prieš kitus, kuo
met šaliai ir kiekvienai susie- 
dijai yra reikalinga ko did
žiausia vienybė.

Išvengta Susisiekimų 
Darbininkų Streiko

Pereitą šeštadienį New Yor
ke pasirašyta dviejų metų su
tartis tarp Amerikos Komu
nikacijų Sąjungos, CIO, ir 
RCA Communications, Ine., 
samdančios 1,200 darbininkų, 
kurie palaiko susisiekimus 
tarp svarbių šios šalies centrų, 
ir su užrubežiais, turi tiesiogi
nį susisiekimą su 48 šalimis.

Sutartis, kaip skelbia Arthur 
S. Meyer, New Yorko Valsti
jos Tarpininkavimo Tarybos 
pirmininkas, pakelia darbi
ninkams algas 12 nuošimčių ir 
toliau palieka 5 dienų, 37 ir 
pusės valandų savaitę.

Bendrame firmos viršininko 
Edward F. McGrady ir unijos 
viršininko Joseph P. Selly pa
sirašytame pareiškime dėko
jama Tarpininkavimo Tarybai 
už padėjimą išrišti ginčą be 
sulaikymo darbo taip svarbio
je apsigynimui šakoje-susisie- 
kimuose.

Brooklyne per savaitę 5 gy
vastys žuvo auto nelaimėse, 
viso šiais metais jau 244.

PAJIEŠK0J1MA1
Pajieškau savo sesutės Teofilės 

Samuolis. Iš Lietuvos pareina nuo 
Šakių apskr., Lukšių vals., Plinų 
kaimo, Į Ameriką atvyko po pasku
tinio karo ir gyveno Brooklyne. Po 
vyro Mrs. Kenerr, taipgi gyveno 
New York City. Kas žino kur ji da
bar randasi prašau pranešti man, 
arba tegul pati atsišaukia. — A. 
Samuolis, P. O. Coleman, Alberta, 
Canada. (272-274)

Pajieškau Elzbietos Yumplot, pir
miau gyveno 260 Siegel St., Brook
lyn, N. Y. Prašau atsišaukti: L. 
Stakovskas, Wilson, Conn. (274-276)

PETRAS GRABAUSKAS, 
Tai žmogus, kuris turi prigim
tą vaidintojo talentą. Šiuo sy
kiu jis vaidins Jotaus rolėje.

čia matote vieną iš vaidin
tojų, kuris lapkričio (Nov.) 30 
dieną vaidins su kitais gabiais 
vaidintojais veikale “Pavog
tas Kūdikis”. Veikale taipgi 
dalyvauja žymios figūros, tu
rinčios dideles - vyraujančias 
roles, kurių paveikslų nema
tysit, bet juos galėsit pama
tyti tik scenoje, kaip tai, Juo
zą Byroną, Povilą ventą ir kt.

Vaidinimas įvyks lapkričio 
30 d., New National Hali, 
261-67 Driggs Ave., Greenpo- 
intėj, Brooklyne. Pradžia 5 v. 
vakare.

Beje, “Pavogto ’ Kūdikio“ 
dramos bilietai jau plačiai 
parsiduoda; jų galima gauti 
pas vadintojus, “Laisvės“ raš
tinėj ir pas Aido Choro kai 
kuriuos narius. Įsigykite iš 
kalno.

Vienas iš Komiteto.

Šapų Delegatai Svarstė 
“D. Worker” Reikalus
Šapose darbininkai ir darbo 

unijų veikėjai kasdien vis la
biau įmato, kokiu dideliu tal
kininku už unijines geresnes 
darbo sąlygas ir algas yra an
gliškas darbininkų dienraštis 
Daily Workeris. Ir jie priei
na išvados, kad jo palaiky
mas, gerinimas ir platinimas 
priklauso nuo jų pačių. Kad 
juo labiau jis bus praplitęs ir 
populiarus, tuo daugiau ir. ge
riau jis patarnaus darbinin
kams ir jų organizacijoms.

Pereitą šeštadienį sušaukton 
šapų ir šapos grupių delegatų 
konferencijon, Irving Plaza, 
New Yorke, atsilankė 218 de
legatų. Tarpe tų buvo 32 at
stovai nuo CIO ir AFL unijų, 
taipgi gelžkeliečių brolijų.

Unijistai ir šapų atstovai, 
kaip parodė konferencija, 
brangina Daily Worker dar ir 
dėlto, kad jis šaukia “iššluoti 
apyzerius iš Amerikos gyveni
mo“ ir “pralenkti Hitlerį ga
myboje ir karo fronte.” Daily 
Workerio leidėjų atstovas Bu- 
denz ir laikraščio redakcinio 
štabo nariai Ben Davis, Jr., 
ir Sam Don buvo delegatų 
karštai sveikinami.

Konferencijoj kalbėjo eilė 
unijų ir šapų atstovų. Išrink
ta iš 20 asmenų redakcijos pa
tarėjų taryba, kuri su D. W. 
štabo atstovais kartą per mė
nesį susirinks svarstyti dien
raščio reikalus — redakcinę 
politiką, žinių gavimą, dien
raščio platinimą.

Delegatai taipgi užsidėjo 
sau pareigą, kad kiekviena 
šapa turėtų D. W. atstovą. Ki
tais svarbiais žingsniais buvo 
nutarimas darbuotis gauti D. 
W. oficialį užsakymą kiekvie- 
non unijos salėn ir skaityklon, 
ir pundus platinimui lokaluo- 
se. Taipgi užrašinės išbandy
mui prenumeratas už 25c. še
šiom savaitėm.

Jaunuolių LDS kuopa (Ca
valcades), iš Maspetho, turės 
savo pirmą metinį balių suba- 
tos vakare, gruodžio (Decem
ber) 6, New National Hall, 
61-60 56th Road, Maspethe. 
Įžanga bus 55 
tant taksus).

Gera orkestrą 
Užkandžių bus 
džia 8 valandą

Kviečiame visus ateiti ir pa
silinksminti su maspethiečiais 
ir kartu paremt mūsų jauną 
kuopą.

centai (į'skai-

gros šokiams, 
skanių. Pra- 
vakare.

Brooklyn© komunistai ren
gia iškilmingą vakarą Peter 
V. Cacchione išrinkimui į 
Miesto Tarybą atžymėti. Kal
bėtoju gautas Willįam Z. Fos
ter, partijos nacionalis pirmi
ninkas, taipgi kalbės Gi! 
Green ir, žinoma, pats Cac
chione.

Apvaikščiojimas bus seka
mo pirmadienio vakaro 8 vai., 
Academy of Music, 30 Lafa
yette A\ze., Brooklyne.

jos jūsų įdomios radio pro
gramos, norime keliomis eilu
tėmis pareikšti, jog mums 
ypatingai smagu girdėti Miss 
Ruth Simas dainuojant jūsų 
radio programose. Nepapras
tai mylime jos dainas mes, ir 
ne lik mes, bet esame įsitiki
nusios, jog ir daug kitų jūsų 
klausytojų mylėtų girdėti, jei 
galima, p-lę Simas dainuojant 
tankiau.

Jūsų, Mrs Nellie Shinkunas 
ir Mrs. Anna Yakštis.

Futbolo Rugtynės

Majoras Tarpininkaus 
Cukernių Streike

Patiko Laisvės Radio 
Dainininkė

suPastangose sutaikyti, 
darbdaviais ir sugrąžinti dar- 
buosna 2,500 cukernių darbi
ninkų, majoras LaGuardia pa
siūlė jiems tarpininkauti. 
Streike randasi American Sur 
gar Refining, taipgi Sucrest 
firmų darb., Brooklyne, ir 
Refined Syrups Sales Corp., 
Yonkers. Reikalauja pakelti 
mokestis po 10 c. daugiau per 
valanda, v

Dvi Laisvės Radio Progra
mų klausytojos rašo:
Gerb. Laisve:

Įvykusios pereitą sekmadienį, 
buvo laimėtos lietuvių naudai, 
santykiu 2:0. Rungtynių eiga 
buvusi labai įdomi ir rungty
nės ėjusios labai gyvai. Pir
mas puslaikis buvo baigtas 
2:0 lietuvių naudai. Pradėjus 
antrąjį puslaikį, tapo užgauta 
keletas lošikų ir po to rungty
nės buvo nutrauktos dešimts 
minučių prieš pabaigą.

Golus įvairė: J. Elencikas, 
K. Simanavičius.

šį sekmadienį, 2:30 p. p., 
įvyksta rungtynės po 59th St.

Kaipo reguliarės klausyto-. jr York Avė., N. Y., su “West

Du Naušauta Tavernos 
Apiplėšimo

Anksti sekmadienio rytą, 
prieš uždarant East View Ta
verną, 2362 2nd Ave., N. Y., 
atėję keturi plėšikai pradėjo 
varyti savininkus ir kostume- 
rius galan kambario. Tavernoj 
pasitaikęs liuosu nuo pareigų 
laiku kostumeris policistas 
Halliday, pamatęs kas darosi, 
stvėręs už savo revolverio, o 
plėšikas už savo. įvyko susi
šaudymas su plėšiku. Plėšikas 
Russel Marsala ir 
mirtinai pašauti, 
plėšikus pagavo 
dymą netoli toj 
kiti policistai, o 1 
bėgo.

Dūmams 
rasta, jog 
grobę tik 
nušautojo 
užmokėta < 
kiti du asmenys tūnos kalėji
me. Nušautojo kostumerio 
Corchia kišeniuose rasta $690.

MILK 
bottle 

MAIL

1 kostumeris 
du bėgančiu 
išgirdę šau- 
gatvėj buvę 
plėšikas pa-

prasiskirsčius su- 
plėšikai buvę pasi- 
$4.40 ir tie rasti 

kišeniuje. Gi už tai 
dviem gyvastimis ir

’ u ■ len,a^:
PradSjo^

Golden Cretf lomogeni^į Pi est
Vhikni visada’ ‘šgeria da

Pieną h- n, .dU0dam 
Augiau! dar

Elsię nuoSm }Jabučiuot 
v 110 manęs.

HOMOGENIZED MILK 
The cream's in every drop! 
cliched with Vitamin D

asiE
IKI BDROW C®*'

Brooklyne padaugėjo susir
gimai plaučių uždegimais, ko
kliušu ir tymais.

Borden Company/
New York” komanda!

F.“LAISVES” 
KONFERENCIJA

BANKIETAS
Visų “Laisvės“ bendrovės 

dalininkų prašome įsitėmyti 
kad “Laisvės“ konferencija 
įvyks vasario 1 d., 1942 m., 
prasidės 10 vai. ryte, bus 
Grand Paradise didžiojoje 
salėje.

Po konferencijos bus ban- 
kietas toje pačioje vietoje.

Kiekvienas dali ninkas, 
kiekvienas “Laisvės“ rėmė
jas ir patrijotas turi daly
vauti konferencijoje ir ban- 
kiete, vasario (Feb.) 1 d., 
Grand Į Paradise didžiojoje 
salėje, 318 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

0(?1

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

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

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

, ku- 
rašė

B 
H
S?
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Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

3;

i

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-Expe)leris, kuris yra stebėtinu lirti- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
šilumą. Virš 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės. I

P A I N - E X P E L L E R

“Viena Diena Sovietų Ru
sijoj” Bus Rodoma 

Irving Teatre

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Pirmutinė Sovietų filmą, 
riai anglišką aiškinimą 
ir užrekordavo paskilbęs ame
rikonas Quentin Reynolds, 
žurnalo Collier’s žymusis ko
respondentas, “Viena Diena 
Sovietų Rusijoje,“ pradedant 
lapkričio 21-mą bus rodoma 
Irving Teatre, Irving Place ir 
15th St., N. Y.

Ši filmą ištiesų daryta tik 
24 valandomis, bet jos ėmime 
dalyvavo 97 iš žymiausių So
vietų filmininkų, kurie buvo 
įgalioti tą dieną išimtinai pašvę
sti užrekordavimui gyvenimo ir 
veiklos savo apylinkėj. Tokiu 
būdu viena diena parodyta vi
sos Sovietų Sąjungos gyveni
mas ir veikla pačiose svarbiau
siose šalies vietose.

Toj pat programoj rodys 
filmą “Užrubežinis Korespon
dentas” ir Čaikovskio “Gulbių 
Ežero Baletas“, taipgi vėliau
sias karo žinias.

Newtono Byla Liečia Visų 
Civiles Teises

Herbert Newton, negras 
WPA Mokytojų Unijos vice
prezidentas, stojo teisman lap
kričio 13. Jis buvo įkaitintas 
“užpuolime“ ir “turėjime sku
stuvo“ laike pikieto protestui 
prieš paleidinėjimą iš darbų 
WPA darbininkų. Po perklau- 
sinėjimo kaltinamojo ir liudi
ninkų, teisėjas Donnellan kal
tinimą numažino nuo antrojo 
“užpuolimo“ laipsio į tretįjį. 
Kvotime liudininkų buvo pa
rodyta', jog jis ir norėdamąs 
nebūtų galėjęs ką nors užpul
ti po arešto, kadangi laike 
arešto jam buvo uždėti ant 
rankų apyrankiai.

Tam pikiete, liepos 18-tą, 
kaip skelbė unijos pranešimai, 
pikietai buvo užsiųsti policija 
ir pikieto vadas Newton su
imtas dviejų pasisakiusių 
esant slaptos policijos vyrų, 
nuvestas nuošaliai- ir sumuš
tas. Po to jis ilgai sirgo. Sa
koma, buvę išlaužti du šon
kauliai ir sudaužyta galva.

Unijos prezidentas Wm. 
Lewner sako, kad šios bylos 
išsprendimas paliečia ne vieną 
Newtoną ir jo bylą, bet kad 
tai bus sprendimas civilių tei
sių—ar darbininkai turi teisę 
pikietuoti atitaisymui jiems 
padarytos skriaudos.

užeiga
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Iš 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 
Įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Le VANDA

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie 

i Superintendent, prie džianitorystės. 
1 1 Jo] colvrvil 4

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

Negrų Kongresas pastatė
pikietus prie Macy krautuvės 1 Dėl, darbo sąlygų ir algos susitarsi- 
protestui prieš diskriminaciia me asmeniškai. Klauskite: Joseph 
negrų. Kasmoch, 2765 Ocean Ave., Brook- 

\ " “• ....... (273-275)lyn, N. Y.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

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

DR. ADAM V. WALMUS 7 
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

GREEN STAR BAR & GRILl
LIETUVIŠKAS KABARETAS

r** į
F. W. Shalins 

(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

tapo 
pridėta!

JI NAUJA! Ir 
vaistai puikūs!... 
Naujam smagu
mui kas tai nau
jo tapo pridėta ir 
prie Old Golds!.??

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME geros DEGTINĖS ir vynų

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne^tai 

adre.saS;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

*Tai Latakia: 
(Ištariama La-ta-ky - 
.a) šaunus, 1 a b a * 
skoningas tabakas is 
Rytinio Viduržemio. 
DABAR pridėta prie 
Naujųjų Old Golds 

“nrieskonisLatakia sutveria 
kate sutartinę-^e-

V aurasta puikesnį cigarete skoni. h 
Gold turi įvalias brangių Lala 

. C ianų Amerikoj uitikrmt ~ 
'ganesnį rūkymą per eilę metų.

R. Loriliard ci~ 
’’60_ble„(| »mi>any> ,
OeOrS6 W«<ft.^^«Jstnce




