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Pagyrų Puodas Netaukuo

tas.
Kietas ir Teisingas Žodis.
Kur Atsidūrė Mūsieji Sme- 
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Išvirkščias Lojališkumas.
Ar Tai Reiškia Pakeitima&

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $0.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Rašo A. BIMBA

Tysliava visai nerausdamas 
iš gėdos sako: “ ‘Vienybė’ va
ro didelį tautinį darbą” (rugs. 
19). Jeigu Hitleriui ranką lai
žyti reiškia ‘‘didelį tautinį 
darbą,” tai ištikrųjų “Vieny
bė” užsitarnauja bulvinį me-
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Amerikos Legijono konven
cija užsibaigė taip, kaip var
giai kas tikėjosi. Jinai pasisa
kė griežtai ir atvirai už sunai
kinimą hitlerizmo, už Roose
velto politiką, už teikimą pil
niausios pagalbos Anglijai ir 
Sovietų Sąjungai.

Prieš kelias savaites New 
Yorko valstijos legionieriai sa
vo konvencijoj išėjo prieš So
vietų Sąjungą. Nacionalėje gi 
konvencijoje jie nebedrįso sa
vo kreivą politiką iškišti.

MAINIERIAI UŽ ROOSE 
VELTO POLITIKĄ 
PRIEŠ NACIZMĄ

Pittsburgh j Pa. — United 
Mine Workers Unijos penk
to distrikto suvažiavimas iš
ėjo griežtai prieš kruvinąjį 
nacizmą. Suvažiavimas nu
tarė visais būdais remti 
Roosevelto politiką, kuri 
šiandien reikalauja, kad hit-

galbą “kiekvienai tautai, ku
ri kovoja prieš užpuolimą iš 
Hitlerio pusės.”

Šis suvažiavimas atstovau
ja • 42 tūkstančius organi
zuotų mainierių.

Vokiečiai Prarado 150 
Tūkstančių Kareivių 

Ties Kijevu
_______________ _____ ...»............—

ŪTBUTINIAI MŪŠIAI |namą po namo, gatvę
SIAUČIA KIJEVO 

GATVĖSE
gatves.

Visa Kijevo apylinkė 
versta nacių lavonais,

po

AMERIKOS VALSTYBES
MIMSTERIS ŽADA REMTI

SOVIETUS IKI GALO

Penktadienio ryte, besiruoš
damas rašyti šiuos krislus, 
perskaičiau sekamų laikraščių Jerinė Vokietija būtų muša- 
vėliausius numerius: “Kelei
vio,” “Naujienų, “Garso,” 
“Draugo,” “Darbininko,” 
“Vienybės” ir “Amerikos.”

Tuojau prisiminė, man ne
seniai iš Berlyno sugrįžusio 
korespondento Farago pareiš
kimas, kad Hitleris savo pro
pagandai Jungtinėse Valstijo
se išleidžia milionus 
Ypatingos domės jis kreipia į 
papirkimą spaudos, radijo, 
bažnyčių ir 1.1.

Tam papirkimui kelius Hit
leris suranda. Paskaitęs minė
tuose laikraščiuose, nenoromis 
žmogus dūmoji: Nejaugi tos 
bestijos sandvičiais dabar tų 
laikraščių redaktoriai ir maiti- fašistai skelbia pasauliui 
naši ?

dolerių.

ma be pasigailėjimo, kad 
taikos negali būti taip ilgai, 
kol nacizmas nėra nušluotas 
ir sunaikintas.

Tuo klausimu suvažiavi
mas priėmė dvi rezoliucijas. 
Vienoj rezoliucijoj pasisako
ma už Roosevelto užsieninę 
politiką, o kitoje raginama 
Amerika teikti karinę pa-

Fašistų Melai apie So 
vietų Nuostolius

Berlynas, Vokietijos

Naciai Sakosi Užėmę 
Kijevą, Ukrainoje

Pikčiausiais ir paškudniau- 
siais hitlerinės propagandos 
šinkoriais yra “Keleivis” ir 
“Naujienos.” “Keleivio” re
daktorius visai mažai pats be
rašo : beveik visą savo laik
raštį jis užpildo straipsniais iš 
Lietuvos nacių leidžiamų laik
raščių “J Laisvę” ir “Ūkinin
kų Patarėjas,” kuriuos, matyt, 
gauna tiesiai iš Berlyno arba 
iš nacių biuro Šveicarijoje.

So. Bostono “Darbininke” 
(rugs. 19) skaitau korespon
denciją iš Am. Lietuvių R. K. 
Švento Juozapo Darbininkų 
Sąjungos Naujosios Anglijos 
suvažiavimo. Korespondentas 
sako: suvažiavimas “pareiškė 
lojalumą šios šalies vyriausy
bei.”

Jeigu tai tiesa, tai šis suva
žiavimas nušluostė nosį tos są
jungos organo “Darbininko” 
redaktoriams. Šitie redakto
riai juk atvirai išdavikiškai 
atsineša linkui šios šalies vy
riausybės. Jie varo piktą na
cišką propagandą. O Roose
velto vyriausybė juk yra pa
skelbus mirtiną karą kruvina
jam nacizmui.

Roosevelto vyriausybė vi
sais būdais remia Sovietų Są
jungą jos šiame didvyringa- 
me kare priėš hitlerinę Vokie
tiją. Na, o rDarbininko” 
daktoriai, kaip Hitlerio 
samdyti, ugn/m spjaudo 
Sovietų Sąjungos.

melus apie jų ir Sovietų Są
jungos karo nuostolius. Fa
šistų komanda sako, kad 
nuo karo pradžios su Sovie
tais Vokietija neteko tik 
84,354 užmuštų, 292,690 su
žeistų ir 18,921 žuvusių ka
reivių ir 1,542 užmuštų la
kūnų ir 3,980 sužeistų. Tuo 
gi kartu fašistai sako, kad 
Sovietai būk netekę net 3,- 
600,000 kareivių, iš kurių 
pusė būk suimta į nacių ne
laisvę.

Kiekvienas supras, kad 
šios fašistų skaitlinės yra 
jų propaganda, kad fašistų 
nuostoliai bent keturis kar
tus yra didesni, o Sovietų 
nuostolius jie kelis kartus 
padidina. Net Anglijoj bur
žuazinė spauda, kuri nero
do nuoširdumo Sovietams, 
skelbia, kad tai yra Hitlerio 
“astronomiškos” p a sakos, 
kad Hitlerio nuostoliai So
vietų Sąjungoj yra nema
žesni, kaip 2,000,000 karei
vių.

Berlynas.— Vokietijos fa
šistų karo komanda sako, 
kad jie Sovietų Ukrainoj 
pralaužė Raudonosios Ar
mijos linijas; vokiečių me
chanizuotos jėgos taip toli 
nusiaubę, kad jos apsupu
sios keturias Sovietų armi
jas, apie 300,000 karių, pa
siekę Poltavą ir užėmę. Tuo 
kartu kitos vokiečių jėgos 
po baisių mūšių, kurie ėjo 
už kiekvieną miesto kvarta
lą, užėmę Kijevo miestą.

Kijevas yra Sovietų Uk
rainos sostinė, virš 900,000 
gyventojų miestas, jtai tre
čias savo dydžiu miestas 
Sovietų Sąjungoj ir seniau
sias Rusijos sostamiestis.

SMOLENSKO FRONTE VO
KIEČIAI ATMESTI DAR 

13 MYLIŲ ATGAL

Gumos Pramonės Darbinin
kai Sveikina Anglus ir Rusus

re-
pa- 
ant

“Tiesiu, Aiškiu Keliu 
vadino savo straipsnį kunigas 
Jonas Balkūnas, pripažintas 
katalikų srovės dvasiškas ly
deris. Straipsnis telpa rugsė
jo 19 dienos “Amerikoje.”

Matyt, kun. Balkonas pa
matė, kad jis ir jo vadovauja
ma srovė atsidūrė labai tam
sioje, labai pavojingoje, tie
siog išdavikiškoje pozicijoje. 
Katalikų srovės spaudos pro- 
hitlerinė propaganda tiesiog 
pavertė tą spaudą Hitlerio 
propagandos agentūra.

pa-

Washington. — Dėl nacių spaudai, jog Amerika pradė- 
brutališko veržimosi Sovie- sianti daug didesnę pagalbą 
tų Sąjungos gilumon, susi- teikti Sovietų Sąjungai, 
darė didelis sąjūdis ir Wash
ingtone. Valstybės sekreto
rius Cordell Hull pareiškė

uz- 
su- 

daužytais tankais ir šarvuo
tais automobiliais.
“Raudonoji žvaigždė,” So-

Vokiečiai brangiai 
užmokės už Kijevą. Raudo-

Maskva, rugs.! 21. — Dar 
t e b e s i a u čia įnirtini mū
šiai šiauriniuose ir pieti
niuose Kijevo priemiesčiuo- vįeįu kariuomenės organas 
se tarp nacių ir Sovietų ka-|sako-. 
riuomenes. i

Raudonąjį Armija kauty- nojį Armija. deda visas di- 
nėse dėl Kijevo užmušė, su- džiausiąs pastangas, kad pa-

riuomenes.

žeidė bei nelaisvėn suėmė 
150 tūkstančių vokiečių. Da
bar naciai metė dar 250 tūk
stančių parinktinės savo 
kariuomenės į kruviniausius 
mūšius dėl Kijevo. Žūtbūti
nė kova šėlsta diėną ir nak
tį. Mūšių linijos siūbuoja tąi 
vienon, tai antron pusėn. 
Sovietų kariuomenė gina

darytų kuo daugiausiai nuo
stolių vokiečių govėdoms.”

Kijevą atakuoja keli šim
tai tūkstančių nacių su dau
gybe tankų, šarvuotų auto
mobilių ir orlaivių.

“Pravda” rašo, jog Kije
vas randasi pavojingoje pa
dėtyje.

Vokietijos Fašistai Organizuoja Japonu, 
Turkijos ir Bulgarų Puolimą ant Sovietų

Fronte padėtis pasidarė 
labai rimta. Gautas praneši
mas, kad Anglija sutikus 

A r* n • o • i perleisti Sovietams visus ka- Angilja Pasitiki MViety To pabūklus, gautus iš Ame-V v D * Įrikos, kurie tuo tarpu nėra Karo I ajegomis JAnglijai būtinai reikalingi.
Sako, kad iš Amerikos jau

Londonas, — čia paskh-*yra igsįųSįa šimtai orlaivių 
do žinios, kad Vokietijos fa- įankų Sovięfams ir turės 
sistų ai nujos .prasiyei ze pei jgreįtu jaįku pasiekti frontą. 
Dniepro upę ir veržiasi prie Tačiau kol kas tik labai ma.
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žas skaičius tų be galo rei
kalingų karo pabūklų yra 

‘pasiekę Sovietų Sąjungą.

Sovietų industrinių centrų 
Dono upės srityje. Jeigu Vo
kietijos karo jėgom pavyktų, 
užimti Ukrainą iki Dono 
upės, tai labai didelis smū
gis būtų Sovietų Sąjungai, 
nes ten yra anglies, geležies, 
plieno ir kitos industrijos, 
kurios taip labai reikalingos 
apsigynimui.

Bet tas dar nereikštų, kad

Japonijos Imperialistai 
Ruošiasi Pulti Sovietus,

Tokio. — Japonijos impe
rialistai . labai paaštrino
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- Sužinota, kad ro baze prieš Sovietus. Tur-
■ Italijos fašistai Rijoj Hitlerio agentai sklei- 

kursto Japoniją greitai pul- j^ia gandus, kad jau Raudo
noji Armija sumušta, kadlti karą. Numatoma, kad So- 
dabar Turkijai proga užpul-

Maskva. —
Vokietijos ir

Maskva, rugs. 21. — Cen- 
traliniame Smolensko fronte 
Sovietų divizija, komanduo
jama generolo Solovjovo, 
atgriebė nuo vokiečių 14 
kaimų bei miestelių ir at
metė nacius 13 mylių at
gal. Raudonoji Armija dar 
tebežygiuoja pirmyn šiame 
fronte.

Juodojoj Jūroj sovietinis 
submarinas nuskandino vo
kiečių transporto laivą, 7,- 
840 tonų, su kareiviais ir 
įvairiais reikmenimis.

Barents Jūroje, šiaurėje, 
kariniai Sovietų laivai su
naikino šešis nacių laivus Į Poltava; jie marguoją prieš 
gabenusius kariuomenę, pa- Charkovą, 
buklus ir amuniciją.

ti Sovietus iš rytų pusės.
Tuo kartu Vokietijos f ašis-i
tai organizuoja' Bulgarijos
ir Turkijos užpuolimą iš-ti Sovietų Kaukazą ir paim- 
pietų. Bulgarijoj Hitlerio į ti žibalo Bakų šaltinius bei 
klapčiukai pavertė savo šalį turtingąjė gamtinių lobių 
vokiečių ir italų fašistų ka- šaltiniais Gruziją.•

tai jau būtų parblokšta So- santikius su Sovietų Sąjun- 
vietų Sąjunga. Sovietai turi ga. Japonija, kurstoma Vo- 
galingą pramonę Maskvos kietijos ir Italijos fašistų 
srity j, Uralu kalnuose ir A- 
zijoj. Sovietai ten galėtų ga
mintis karo reikmenų ir ves-

vietų Sąjunga išveža maši
neriją iš pavojingų sričių į 
rytus ir ten steigia naujus 
apsigynimo fabrikus.

i

NACIAI SAKOSI BAIGIA 
APVALYT KIJEVĄ

PREZIDENTĄS PASIRAŠĖ 
NAUJĄ TAKSŲ EILIŲ

Berlin. — Nacių komanda 
tvirtina, kad jie ne tik užė
mę Kijevą, bet girdi, ir bai
gią jį apvalyti nuo sovieti
nės kariuomenės ir piliečių 
milicijos.

Pasak vokiečių,^ tai jie esą 
apsupę 200,000 Sovietų ka
riuomenės tarp Kijevo, Pri
laki ir Kremenčugo, ir nu
žygiavę į rytus toliau negu

karan prieš Sovietus, įieš
ko priekabių.

Sovietų Sąjunga apsau
gai savo prieplaukos Vla
divostoko nuo Vokietijos 
submarinų, karinių užpuo
likų ir gal būti netikėto už
puolimo iš Japonijos pusės, 
pastatė ten minas. Japoni
jos imperialistai dūksta 
prieš Sovietus; sako, būk 
tos Sovietų minos nuskan
dinusios vieną japonų žvejų 
laivą. Žinoma, kiekviena 
kariaujanti valstybė turi 
teisės statyti minas savęs 
apsaugai. Bet Japonijos im
perialistai mano, jog kada 
Sovietams sunku kariauti 
vakaruose, tai Japonijai 
proga pulti Sovietus iš rytų 
pusės.

Kaip žinome, Japonijos 
imperialistai visada karą 
provokavo prieš Sovietus. 
Kiek jie daug visokių pro
vokacijų atliko ant Mandžu- 
rijos sienos. Dar nesenai 

j jie kėlė skandalą prieš Ame- 
i riką, kam ji siunčia gazoli
no Sovietams.

Tokiai padėčiai susida
rius, Sovietų atstovo žmo
na, tūli darbininkai ir kon
sulų tarnautojai, viso 50 
žmonių, apleido Japoniją ir 
grįžta atgal į Sovietų Są
jungą.

J

■tŠimtai Anglijos Orlaivių 
Bombardavo Vokiečius

London, rugs. 21. — Šim
tai Anglijos orlaivių bom
bardavo kariniai svarbius 
punktus šiaurinėje ir vaka
rinėje Vokietijoje, Holandi- 
joje, šiaurinėje Francijoje ir 
Norvegijoje. Tai buvo visų 
plačiausias ir smarkiausias 
orinis bombardavimas iš an
glų pusės.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pasirašė naują 
kongreso priimtą taksų su
manymą sumoje $3,553,400,- 
000. Šie pinigai skiriami A- 
merikos ginklavimui ir pa
ramai šalių kariaujančių 
prieš fašistus.

Pagal šį taksų bilių, pavie
niai turės pradėt mokėt tak
sus nuo $750 metinių įplau
kų, o vedę nuo $1,500. Pir
miau pavienio taksai prasi
dėjo nuo $800 metinių paja
mų, o vedusio nuo $2,000.

ANGLAI IR AMERIKONAI IŠ
DIRBO PLANUS SOVIE

TAMS REMTI
London, rugs. 21. — An-' 

glijos pasiuntiniai jau išvy
ko Maskvon tartis su Sovie
tais ir Amerikos pasiunti
niais ten apie reikalą karo 
pabūklų ir medžiagų Sovie
tams.

W. Averell Harriman, gal
va Amerikos pasiuntinių 
Maskvon, pranešė, jog Lon
done jau išdirbta planai dė
lei ginklų paramos Sovie
tams.

Berlin. — Čia paskelbta, 
kad Rytiniame Fronte So
vietų Raudonoji Armija už
mušė rumunų generolą Joa- 
nitziu.

NACIAI SUŠAUDĖ DAR 
12 PRANCŪZŲ Berlin.—Naciai sako, kad 

jie užėmę Moon ir Wormsi 
salas, Baltijos Jūroj.

Indianapolis, Ind. — Uni
ted Rubber (gumos) Work
ers Unija, CIO, savo šešta
me suvažiavime pasiuntė la
bai nuoširdų pasveikinimą 
Anglijos, Sovietų Sąjungos 
ir Švedijos organizuotiems 
darbininkams. Kablegrama 
skamba:

“United Rubber Workers, 
CIO, suvažiavimas, kuris at
stovauja 80,000 organizuotų 
Amerikos gumos pramonės 
darbininkų, yra labai giliai 
sujaudintas ir paskatintas 
jūsų unijų ir jūsų žmonių 
ryžtinga kova prieš Hitlerio 
brutališką užpuolimą. Mes 
pareiškiame savo solidaru
mą su jumis šjoje kritiškoje 
valandoje ir prižadame savo 
pilniausią paramą jums jūsų

Vichy, Franci j a. — Naciai 
Paryžiuje sušaudė dar dvy
liką politinių kalinių, paim
tų iš koncentracijos stovyk
lų, už tai, jog kiti Franci- 
jos žmonės užpuldinėja vo
kiečių karius ir sabotažuoja 
geležinkelius, fabrikus ir ki
tas nacių naudojamas įmo
nes.

Oras. — šį pirmadienį šil
čiau.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 19. — Įvyko žiauri kova ties Kijevu, kuri 

tęsėsi per kelias paskutines dienas. Vokiečiai atsiuntė 
naujų jėgų, ir jiem pavyko pramušt mūsų linijas vienoje 
dalyje šio frontoį Jie pasiekė vienus miesto vartus. Bet 
kautynės tęsiasi.

Mūsų orlaiviai kirto smūgius priešo kariuomenei ir jo 
orlaiviam stovyklose. Bulgarija Ruošiama Karui 

Prieš Sovietus

SOVIETAI ATMUŠA NACIUS 
NUO LENINGRADO

B tĮ
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Kun. Balkonas pripažįsta
kad iki šiol katalikų, menše-! kovoje už laišvę. Mes dary- 

(Tąsa ant 5-to fcusl.) sime viską, kas tik galima,

idant pakelti mūsų šalyje 
gamybą dėl suteikimo jums 
pagalbos jūsų kovoj ir idant 
paremti mūsų prezidentą ję 
drąsioje vadovybėje pasieki
mui tokio pasaulio, kuriame 
viešpatautų taika 
žmonėms.”

visiems

Maskva, rugs. 20. — Sovietų žinių Biuras praneša:
Mūsų kariuomenė vedė žiaurius mūšius su priešu išti

same fronte, ypąč Kijeve. Buvo sunaikinta 45 priešo or
laiviai. Mes praradome 23 lėktuvus.

Sovietų kariuomenė padarė didžių nuostolių trims na
cių parinktinosięs Gvardijos batalionams ir dviem pul
kam vokiečių kalnėnų.

“Fuehrer,” “Vokiečių,” “Mirties” ir 136-tas ir 137-tas 
nacių kalnėnų pilkai prarado apie 1,000 kareivių, užmuš
tų ir daugiau kaip 2,000 sužeistų.

Maskva, rugs. 21. — Le 
ningrado fronte Sovietai at 

Ankara, Turkija. — Pra- silaiko ir atmuša nacius, 
nešama, jog Bulgarijos ka- / * ‘ _ ....... ~
ralius Boris nusprendė ka- o r 1 a i vių buvo atlėkusios 

bombarduot Leningradą. So
vietų lakūnai nukirto žemyn 
17 priešo orlaivių, o ties O- . 
dessa dar 15. Č

Viso Sovietai iki šiol su- 
naikino 8^500 vokiečių oriai- įfj 
viu. v

riaut išvien su Vokietija 
prieš Sovietus.

Įveista Bulgarijoje karo 
stovis. Bulgarų valdžia sa
ko, kad Sovietai nuskandi
nę vieną jų laivą Juodojoje 
Jūroje.

.*
Atskiros grupės vokiečių
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Trys Mėnesiai Didžiojo Karo
Šiandien, rugsėjo 22 d., lygiai trys mė

nesiai, kai ginkluotosios Hitlerio govė- 
dos netikėtai užpuolė Sovietų Sąjungą. 
Šiandien, taigi, sukanka trys mėnesiai 
didžiausiojo pasaulio istorijoje karo.

Bet kaip birželio 22 d., taip ir šiandien, 
po trijų mėnesių, ką nors konkretaus 
apie karo persvarą ton ar kiton pusėn 
pasakyti dar negalima.

Tiesa, per tuos tris mėnesius žuvo daug 
žmonių — milijonai. Tiesa, kad per tuos 
tris mėnesius žuvo daug turto, ginklų, 
tankų, orlaivių-formoje; sunaikinta daugi 
miestų ir miestelių; išpustyta daug žmo
nių turto žemės ūkiuose. Tiesa ir tai, Hit
leriui, kurį ginklais ir kariuomene remia l 
Suomija, Francija, Italija, Vengrija ir 
Rumunija, pavyko užimti, palyginti, di
delius Sovietų Sąjungos teritorijos plo
tus, — eilę miestų ir miestelių. To buvo 
tikėtasi tuojau, kai šis karas prasidėjo. 
' Bet Hitleriui nepavyko du svarbūs da
lykai pasiekti, būtent:

1. Jis manė per kelias savaites užimti
Kijevą, Maskvą ir Odessą, —io negalė
jo jis pasiekti per tris ilgus mėnesius! 
(Kai šis straipsnis buvo parašytas, atėjo 
žinių, kad Kijevas, pagaliau, tapo vokie
čių paimtas.) '.I ,

2. Jis manė per kelias'^kVaites sunai
kinsiąs Raudonąją Armiją, — to padary
ti jis negalėjo per tris ilgus mėnesius.

Hitleris ruošėsi užpulti Sovietų Sąjun
gą ilgiau negu tris mėnesius. Sovietams 
per šiuos tris mėnesius ne tik teko mo
bilizuoti savo jėgas, bet ir atmušti prie
šą, sulaikyti jo gerai paruoštą briovimą- 
si. Ir jie, Sovietai, pasauliui parodė, kaip 
reikia muštis, kaip reikia veikti, karui 
atėjus.

Šiandien kiekvienas doras žmogus, ku
ris prieš tris mėnesius Sovietuose matė 
tik “chaosą,” prisipažįsta klydęs ir Rau
donajai Armijai duoda didžiausį kreditą. 
(Jungtinių Valst. kariuomenė, kurios 
manevrai dabar eina, sakoma, naudoja 
daug pamokų iš Raudonosios Armijos).

Trys mėnesiai praėjo, — kas toliau?
Nėra tokio pranašo, kuris galėtų pasa

kyti, ką atneš rytojus? Niekas negali 
atspėti, kas bus, sakysime, už trijų seka
mų mėnesių? Bet tūlus spėjimus, remian
tis įvairiais davinais, galima padaryti.

1. Nesenai Anglijos ambasadorius Mas
kvoje, p. Cripps, sakėsi kalbėjęs su Stali
nu, Sovietų Sąjungos premjeru. Stalinas 
jam pasakęs, kad Sovietų padėtis yra 
rimtai sunki (grave), kad Sovietai rei
kalingi militarinės paramos iš Anglijos iri 
Amerikos; kad, jei Anglija ir Amerika 
greitu laiku negali pristatyti tokios pa- į 
ramos, tai Sovietai bus priversti vado
vautis skirtinga taktika, — gal būt, kai 
iš kur pasitraukti, o kai kur labiau kon-1 
centruotis. O jei Anglija ir Amerika pa-1 
žada pagalbą duoti greit ir užtenkamai, 
tuomet Sovietai išeidami iš to, darys 
atatinkamus žygius fronte.

Anglija ir Amerika tos pagalbos iki 
šiol Sovietams nedavė tiek, kiek žadėjo, j 
kiek galėjo ir kiek turėjo duoti. Galimas 
daiktas, kad dėl to šiandien Raudonoji 
Armija yra priversta daryti pasitrauki
mus Ukrainoje.

Kad Sovietai pražudė daug tankų, or
laivių ir kitos karo medžiagos per pasta-! 
ruosius tris mėnesius, — niekas neginčys. 
Kad tūlų Ukrainos vietų patekimas vo
kiečiams nusilpnino Sovietų Sąjungos; 
ginklų ir tankų gamybą — taipgi niekas 
neginčys. i |

Iš kitos pusės, Vokietija buvo susiėmu
si visos Europos (ir daug Anglijos) vi-; 
sus tankus, orlaivius ir kitus karo gink
lus. Hitleris turi ne tik aukštai išvystytą

Vokietijos ginklų, tankų ir orlaivių pra
monę; jis turi ir Francijos, ir Belgijos, ir 
Čechoslovakijos (tik prisiminkim Skoda 
fabrikus!), ir Lenkijos, ir Jugoslavijos 
pramones, kurios dirba karui medžiagą, 
dirba ginklus, dirba amuniciją, dirba or
laivius ir tankus!

Sovietų orlaiviai, tankai, šautuvai, sako 
karo strategai, yra geresni. Bet, atrodo, 
kad Sovietai jų turi mažiau, negu vokie
čiai. Ir tas faktas gali dalinai paveikti į 
karines operacijas. Sovietams tenka tau- 
pytis, Sovietams tenka kai kur pasitrauk
ti dėka nepaprastai smarkiems koncen
truotų vokiečių mechanizuotų jėgų puo
limams.

Todėl išvada savaime plaukia tokia: 
Sovietai turi turėti daugiau tankų, dau
giau orlaivių!

Šiomis dienomis. vienas įžymus asmuo 
Londone pareiškė, kad Rytų fronte ka
ras gali išspręsti visos civilizuotosios 
žmonijos likimą. Jei laimi Sovietai, laimi 
civilizacija. Jei laimi Hitleris, — laimi 
barbarizmas. Klausimas pastatytas tei
singai. Nes nūnai kiekvienam aišku, kad 
Sovietų Sąjunga, kariaudama prieš hit
leriškas jėgas, kariauja ir už Anglijos ir 
už Amerikos saugumą ir laisvę. Sovietai 
veda jų mūšius. Sovietai kovoja už visus 
tautų laisvę ir saugumą.

Jeigu taip, tuomet kyla klausimas: Kas 
turi Sovietams suteikti tąsias tankas ir 
orlaivius, kurie jiems reikalingi? Du di
deli kraštai: Amerika ir Anglija. Tegu 
Amerika ir Anglija suteikia užtenkamai 
karinės Sovietams paramos, tai Vokieti
jos fašizmui dienos bus suskaitytos grei
čiau !

Andai vienas žymus žmogus^-amerikie- 
tis yra pasakęs: Vienas amerikinis orlai
vis, dabar pasiųstas i Sovietų Sąjungą, 
Amerikos apgynimui reikštų kur kas 
daugiau, negu šimtas orlaivių, esančių 
Texas valstijoj. Berods, niekas negalėtų 
daugiau tiesos pasakyti.

Tuo būdu, nori kas ar nenori, išvada 
skverbiasi tokia: J. V. ir Anglija privalo 
kuoveikiausiai pristatyti Sovietų Sąjun
gai tankų, orlaivių ir kitų karo reikmenų 
tiek, kiek reikia.

Anglija privalo atidaryti frontą Vaka
rų Europoje ar kur kitur, kad nutraukus 
vokiečių jėgų iš Rytų fronto. Reikia pa
žymėti, kad prieš kelias savaites Stalinas 
yra pasakęs: Mes nenorime jokių iš An
glijos ginklų, — tegu tik ji atidaro naują 
frontą Vakarų Europoje, nes tai būtų di
džiausia pagalba Sovietams ir nauda pa
čiai Anglijai.

Deja, Anglijos viešpačiai vis vilkina ir 
vilkina.

Šiomis dienomis visa Anglijos spauda 
pradėjo dar ryškiau kelti balsą, reikalau
jant, kad valdžia kuoveikiausiai atidary
tų naują frontą prieš vokiečius “kur 
nors”, jei ne Francijoje. Galgi šis akstini- 
mas ir reikalavimas ir paveiks į p. Chur- 
chillo valdžią.

Kiek tai liečia mus, amerikiečius, tai 
mūsų pozicija yra tokia, kokią pareiškė 
prezidentas Rooševeltas savo kalboje, sa
kytoje Darbo Dieną: Nenuleisime savo 
rankų tol, kol Hitleris ir jo naciškos jė
gos bus sunaikintos!

Jei Amerika tatai darytų greit ir visu 
smarkumu, tai po trijų mėnesių nuo 
šiandien matytume gerų rezultatų!

Hitlerio Gestapo Agentas “Švie
čia Lietuvius”

“Vilnis” iš rugsėjo 18 d. rašo:
“Chicagos menševikų laikraštis gavo 

informacijų, kad Germantas-Meškauskas 
buvo Vokietijos Gestapo (slaptosios poli
cijos) agentas. Prie Smetonos valdžios 
jis taip pat tarnavo žvalgyboj.

“Šį išgamą komisaras Renteln pasisky
rė savo “patąrėju švietimo reikalams.”

“Apie Ancevičių “Naujienos”, betgi, 
nieko nerašo. Jo ištikimybė Goebbelso 
“principams” yra nustatytas faktas. Tas 
vijurkas gal apsukresnis, negu German
tas.

“Von Renteln davė “džiabus” ir to
kiems smetonizmo šulams, kaip Raila ir 
Alantas. Šie ponai prie smetoninio režimo 
buvo “Lietuvos Aido” redaktoriai.

“Škirpa, kuris iš kailio nėrėsi, patai
kaudamas hitlerininkams, gavo sagtį. Be
je, apie tą Škirpą Ancevičius kadaise 
prielankiai rašė “Naujienoms.” Jis jau 
buvo kandidatas į demokratus. Škirpa da
bar atsidūrė ties suskilusiu loviu.

“Tarp narių tos klikos, kuri po Smeto
nos pabėgimo susibūrė Berlyne, prasidė
jo vaidai, kurie pasiekė tokį laipsnį, kad 
voldemarininkai ir Alantas su Raila iš-!

)

Orkestras, kuriam muziką rašo Hitleris.

! ^rt^oVi£T Mulu 
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J. M. Nekrasov.

Ten, Kur Žuvo 80,000 
Vokiečių

(Pasakoja Mūšių Dalyvis)
Ties Elne užduotas labai 

didelis Vokietijos fašistų ar
mijai smūgis. Ten sulaužy
tos Hitlerio jėgos, kurios 
siekė linkui Maskvos. Apie 
tuos žiaurius mūšius pasa
koja Sovietų Sąjungos did
vyris pulkininkas J. M. Ne
krasov sekamai:

“Elnės sritis, kur sueina 
daug svarbių kelių, buvo lai
koma vokiečių komandierių, 
kaipo labai svarbus punktas 
puolimui ant Maskvos ir lin
kui pietų. Bet Sovietų ko* 
manda priešo planus perma
tė. Mes užpuolėme priešus 
ir pirmoj dienoj jau pradė
jome stumti linkui upės.

“Prieš mus buvo kalnai ir 
tvirtai fortifikuotos priešo 
pozicijos. Kalnas buvo rak
tas į Elnę ir reikėjo būtinai 
paimti. Ant kalno fašistai 
buvo apsikasę keliomis eilė-

Į kapitonas Malyševas, kuris 
greitai su savo kariais pa
ėmė du priešo šarvuotus au
tomobilius. Jis tuojau paė
mė vieną iš tų šarvuočių ir 
leidosi priešus atakuoti. Jis 
prasilaužė į priešo poziciją 
ir jo kariai pradėjo mesti 
bonkas su benzinu ant fašis
tų tankų. Keturi nacių tan
kai užsidegė. Tuo kartu rau
donarmiečių daugiau įsiver
žė ant kalno. Naciai leidosi 
bėgti, bet gavę padrūtinimų 
pradėjo atakuoti Malyševo 
jėgas iš šono, bet be pasek
mių. Raudonarmiečiai dur
klų kovoj užmušė 230 fašis
tus. Iki 8 valandos ryto kal
nas buvo pilnai užimtas, fa-:

kėj.
“Šioj kovoj už kalną vien 

mano pulkas užmušė per 500 
fašistų. Naciai bėgdami nu
sinešė kelis šimtus sužeistų 
savo karių. Suimtas nacių 

mis, pasistatę niinų svaidy- kuopos komandierius sakė, 
tojus ir į žemę įkąsę tankus, kad iš jo kuopos, kur buvo 
Nuo kalno jie gąlėjo apšau- 250 karių, tik 10 liko gyvų.
dyti kiekvieną žemės pėdą 
ant dviejų ir pusės mylių. 
Tuo kartu priešo kanuolių 
ugnis kalną gynė; iš trijų pu
sių. ' . • p

“Sovietų kanųOlės atiden
gė perkūnišką Ugnį, daužy
damos priešo kanuoles, ap
kasus, tankus iif atidengda- 

Panašiai buvo ir su kitomis 
kuopomis. Mūšio laiku jos 
gavo padrutinimus, bet ko
vai pasibaigus kiekviena vo
kiečių kuopa buvo sumažė
jus iki 25 arba 30 žmonių.

“Tada vokiečiai sukon
centravo kanuolių ir minų 
svaidytojų ugnį prieš kalną, 

mos mums kelią. Jau temo, |Į dvi sekančias dienas jie da- 
kada mes pradėjome ataka j re tris dideles atakas, kad 
to kalno. Atakąį vadovavo i vėl užimti kalną. Kiekvienu

davė Škirpą. Kiekvienas iš tų latrų jieš- 
kojo būdų ir priemonių, kad įgyti dau
giausia malonių pas hitlerininkus.

“Dabar ir /‘Naujienos” bando pakelt 
bent kiek tą uždangalą, už kurio vyko 
skandalingas lietuviu tautos pardavimas. 
O kaip čia senai tas laikraštis rėkė, kad 
reikia šelpti tuos pabėgėlius Berlyne.

“Pasirodo, kad “Vilnis” ir “Laisvė” 
teisingai įspėjo musų visuomenę neau
kauti nei cento tiems gaivalams.

“Kuomet Hitleris bus sumuštas, vei
kiausia, atsiskleis sekretas , tos avantiū
ros, kurį reakcinė lietuvių spauda vadina 
“sukilimu.” Mes sakėme, kad tas sukili
mas buvo suinžinįėriuotas Berlyne. “Nau
jienų” informantas (iš Berlyno) jau 

kartu raudonarmiečiai pri- 
ileisdavo juos arti ir atideng
davo pražūtingą ugnį iš kul- 
kasvaidžių ir kitų ginklų, o 
vietomis mušdavo durtuvais. 
Ir tuo pat kartu mes patys 
drūtinomės ant kalno.

Kada Rainas buvo apdrū- 
tintas, tai jo apgynimui pa
likau 150 raudonarmiečius, 
o su savo pulku puoliau to
liau priešą. Ir vėl prieš mus 
buvo priešo • fortifikacijos. 
Mes užėmėme mišką. Prie
šas nedrįso prie jo prisiar
tinti. Pradėjome supti prie
šą iš visų pusių, kaip gele
žinių lanku. Tik siauras 
ruožtas liko priešo divizijai 
susisiekti su jo kitomis da
limis. Priešas traukėsi tuo 
siauru koridorium, o 
mūsų ugnis jį skynė. Visas 
laukas storai buvo nuklotas 
priešo lavonais.

“Kita Raudonosios Armi-

Iš Karo ir Apie Karą
Kaip Veikia Partizanai?
Sovietų partizanai, kurie 

veikia Hitlerio armijos už- 
nugaryj, vis darosi fašis
tams baisesni. Štai tik keli 
faktai. Partizanai Nevelio 
srityj į trumpą laiką jau 
padarė 80 užpuolimų ant 
fašistų karių grupių, tran
sporto, maisto ir kitų san
dėlių bei orlaivių laukų. 
Tuose užpuolimuose jie už
mušė 750 fašistų oficierius 
ir karius, sunaikino 24 tan
kus, 19 šarvuotus automobi
lius, 13 kanuolių, 52 trokus,
7 pasažierinius , automobi
lius, 44 motorinius dvira
čius, 217 dviračius, 1,000 
šautuvų ir 140 kulkasvai- 
džių. Greta to, jie išsprog
dino keturis amunicijos san
dėlius, 21 gazolino vagoną,
8 maisto transportus ir 3 
sandėlius su žieminiais dra
bužiais.

Kitas partizanų būrys su
naikino keturis fašistų or
laivius. Vienas partizanų 
būrys susikibo mūšyj su fa
šistų kuopa ties Dunsevo so
džiumi. Tai buvo vėlai va
kare rugsėjo 3 dieną. Fa
šistams prisiartino kita 
kuopa į pagelbą. Tada par
tizanai gabiai atsitraukė ir 
mūšis prasidėjo tarpe pačių 
fašistų. Kol jie išsiaiškino, 
kad savi mušasi, tai žuvo 
per 30 fašistų.

Vienas partizanų būrys 
užklupo fašistus Usvyatovo 
sodžiuje ir sunaikino 80 fa
šistų karių. Išsprogdino til
tą per Malają Šmotą upę, 
sunaikino 6 trokus, 3 amu
nicijos sandėlius ir pasi
traukė su geru kiekiu gink
lų.

Netoli nuo Gubany par-
■ titanai prisikalę vinių į pa-

■ galius, sugadino 20 motori
nių dviračių pramušdami 
jų ratvalkius. Kada fašis
tai taisė ‘ ratvalkius, tai ant 
jų užklupo partizanai, už
mušė 21 fašistų karius, suė
mė dviračius ir pasitraukė.

Klausimai ir Atsakymai

šistų likučiai bėgo betvarki08 dalis vadovaujama Ut-

Klausimas:
Gerbiama Redakcija: Aš 

norėčiau/ kad man atsaky
tumėte į klausimą. Aš tu
riu kelius šimtus dolerių ant 
rankų ir norėčiau kur nors 
įdėti ant nuošimčio. Pakol 
aš gyvenu, norėčiau gauti 
nuošimtį ir jeigu būtų rei
kalas, pinigų. Jeigu pinigų 
nereikėtų, tai po mirties no
rėčiau juos palikti užrašęs 
“Laisvei” arba “Vilniai”, ba 
jie gina darbo žmonių rei
kalus. Duokite patarimą. 
Būsiu dėkingas. O gal ir 
daugiau draugų tokio pata
rimo

venko prasimušė prie Elnės 
miesto. Priešas gavęs smū
gį ir kituose punktuose, ne
tekęs desėtkus tūkstančių 
karių ir daug medžiagų bei 
ginklų, pradėjo bėgti. Bijo
damas, kad mūsų divizija 
visai neužkirs tų jam pasi
traukimą, jis skubiai trau
kėsi atgal. Priešo pasitrau
kimas buvo baisioj panikoj.

“Mūšiai už Elnę tesėsi 26 
dienas. Vokiečiai labai bran
giai užmokėjo siekdami įsi
tvirtinti Elnės srityj, iš kur 
jie tikėjosi pulti Maskvą, i 
Jū nuostoliai siekia nuo 75,- kam nors ant nuošimčių, ar-

* ba pasidėti į banką. Iš ban
ko galite gauti nuošimtį, ka
da tiktai norite, arba išsi
imti pinigų.

Kas liečia palikimą po 
mirties, tai jau visai atski
ras dalykas. Tam tikslui rei
kia padaryti legalų doku
mentą, kuriame turi būti 
sužymėta, kam turi tekti jū
sų turtas, kai jūs numirsi te. 
Tokį dokumentą gali jums 
paruošti bile advokatas.

000 iki 80,000 užmuštais ir 
sužeistais. Mūsų daliniai tę
sia pirmyn žengimą ir prie
šo jėgų krušinimą.” 

daro pusę žingsnio link tos išvados, kuo
met kalba apie Škirpos “melodramą”, ku
ri “daugeliui gerų vyrų kainavo gyvy
bes.”

“čia dar ne viskas aiškiai pasakyta. 
Dar daug kas laikoma už dantų.

“Veikiausia, teisybė nesakoma todėl, 
kad tai būtų patvirtinimas to, ką rašė 
“Vilnis” ir “Laisvė.” Tas sukilimas Lie
tuvoje buvo Gestapo darbas.”

Galima būti tikri, kad ir Ancevičius, 
“Naujienų” ir visos socialhitlerinės spau
dos bendradarbis, yra narys ir agentas 
tos pačios organizacijos, kuriai dirba 
Germantas-Meškauskas. Ne Gestapo 
agento Hitleris juk nesiųs Lietuvon šni
pinėti. Su laiku viskas paaiškės.

laukia.
Senas Skaitytojjas

Atsakymas:
Pingus galite paskolinti

Berlin, rugs. 19. — Na
ciai skelbia, kad, girdi, mar
šalas Budionnyj stengiasi 
ištraukt Raudonąją Armiją 
iš Kijevo srities.

Maskva, rugs. 19. — So
vietų orlaiviai sunaikino 23 
vokiečių tankus ties Odesa.
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Trečias puslapis

Sudaužius Fašizmą - Kas Toliau?
žmonės aimanuoja, klausi

nėja: Ar po karo bus ta 
pati santvarka, senas var
gas, naujas pasaulio ka
ras?

Ar bus nauja santvarka, 
plečianti taiką, tautų su
tarimą, žmonių laisvę, ge
rovę?

Politikos vadai jau 
iWiją santvarką.

Pažiūrėkim!

J. B.

“Bet dabar Europos re-^Keith Ferguson, gražuolė 
voliucijos, valanda ateina, brunetė Paula von Luckner 
Hitleris negalėjo sumušt 22 metų, ir eilė kitų sulai- 
Anglijos taip lengvai, kaip kyta Jungtinių Valstijų Fe- 
jis manė. Jis dabar tūri ko- deralio Tyrinėjimo Biuro ir 
vot su Anglija ir Amerika, klausinėjamos. Virš 250 val

džios ištikimų agentų ap
klausinėje garžuoles. Viena
me dideliame apartamente, 
kur gyveno apie 50 Ameri
kos valdžios slaptų polici
ninkų, daugiausiai kovojan
čių su šnipijada, tai ten gy
veno daug gražuolių, kurios 
su tais valdžios žmonėmis 
važinėjo į maudynes, lankė
si po viešbučius, gražiai rė
dėsi, veik visos nedirbo.

Todėl Jung. Valstijų val
džia veda ko^a ne vien prieš 
Hitlerio šnipus, bet ir prieš 
neatsargius savo kontr-šni- 
pavimo asmenis. Jau 54 as
menys iš Federalio Tyrinė
jimo Biuro paleista, dar 
apie 200 yra nuožiūroj.
Apsisaugoti Hitlerio Agentų

Iš teismo rūmų darosi vis 
aiškiau, kad kada Jungtinės 
Valstijos imasi apsisaugoji- 
Imo karo įmonėse nuo Hit
lerio šnipų, vengia vokiškos 
kilmes statyti žmones į tam 
tikrus darbus, tai Hitlerio 
agentai siekia susirasti sau 
agentų tarpe Vokietijos fa
šistų pavergtų tautų žmo
nių. Teisiamųjų suole yra 
belgų ir francūzų. Kokia 
baisi ironija! Vokietijos fa
šistai pavergė Belgiją ir 
Franci ją, tų šalių liaudis 
vargsta, skursta ir veda 
mirtiną kovą prieš pavergė
jus. Tuo pat laiku atsiranda 
tarpe jų Hitlerio bernų, ku
rie tarnauja budeliškam fa
šizmui!

Amerikoj lietuviai milži
niškoj didžiumoj yra ištiki
mi laisvės, d e m okratijos 
principams, ištikimi buvu
siai savo senai, tėvynei ir 
dar daugiau Jungtinių Vals
tijų laisvei, vėliavai, ir gar
bingoms tradicijoms. Bet ir 
lietuvių vardą teršia Sme- 
tonaciai, hitleriški gaivalai, 
kurie džiaugiasi Hitlerio 
pergalėmis, kurie skelbia 
melus S o v ietų Sąjungos, 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų antrašu, kurie net iki to 
dasirito, kad visas “žinias” 
ima savo hitleriškai spau
dai' tik iš Berlyno, tik per 
fašistų iškoštą propagan
dos koštuvą, kurie nieko ne
sigėdydami persispausdina 
Hitlerio p r o p a g a n d os 
straipsnius, kurie telpa Lie
tuvoj hitlerininkų leidžia
muose lietuvių kalboj propa
gandos laikraščiuose.

Tie gaivalai daro lietuvių 
tautai gėdą! Jie prisideda 
prie skaldymo lietuvių Ame
rikoj, jie skleidžia brutališ- 
ko fašizmo idėjas ir tuo silp
nina Amerikoj demokrati
nes jėgas ir pasiryžimą su- 
daužimui budeliško hitleriz- 
mo ir fašizmo.

Kaip Nauj. Anglijos Lietuviai Darbuojasi 
Teikime Medik. Pagalbos Raud. Armijai“Pulkininkas” kalbėjo:

“Europos revoliucija rei
kalinga prieš fašistų vald
žias, reikalingas artimas 
bendradarbiavimas visų Eu
ropos liaudžių, /peoples), 
kad suorganizavus Europos 
liaudžių socialistinę federa
ciją. Nors tai sunkus gali 
būt darbas dabartinėje Eu
ropos padėtyje, bet kiek
vienas turi kovot įvairiomis 
savo priemonėmis.

“Vokietijos fašistai manė, 
kad jie gali lengvai atlikti 
savo garsųjį užėmimą An
glijos ir pabaigti karą la
bai greitai. Jūs kai kurie 
Vokietijos darbininkai galė
jote manyti prieš keletą mė
nesių, kad Hitleris galės [įvykti. Ji jau organizuojasi 
lengvai išlaimėt karą, už-iTr* 1 ’ J1---- J
imdamas Angliją ir kad jis 
galės padaryti sąjungą su 
Rusija (alliance with Rus
sia) ir viešpatauti, valdyt 
pasaulį, tokiu būdu pada- 

pat galima parašyti šitaip: rant Europos revoliuciją 
... — negalimu daiktu.

prastą propagandos būdą: 
rašyti visur raidę V, kuri 
reiškia Victory (pergalė). 
Pergalė turi būt prieš hit- 
lerizmą, prieš nacių Vokie
tiją ir fašistų Italiją.

Tai paskelbė pirmiausiai 
per radiją “Colonel V. Brit
ton” iš Londono liepos 19 
d. 1941 m.1 Reiškia: “pulki
ninkas V. Britton” (netik
ras titulas ir netikra pavar- 

antras pa-|de, nes rašoma kabutėse)

žada

Kokia Santvarka bus po 
Karo?

Dabar einąs ;_ 1__
saulinis karas yra baisesnis ,buvo anaunseris. Jis atsi- 
už pirmąjį,—baisesnis dėl šaukė į 125 milionus Vokie- 
to, kad daugiau žmonių žu- tijos pavergtų žmonių Euro- 
do per trumpesnį laiką, Žu
do ne tik kareivius, ne tik 
karo lauke ir karo srityje, 
bet ir daug toliau. Lėktu
vais nuneštos bombos, bent 
kur paleistos žemyn, naiki
na viską, nepalieka nė ma
žų kūdikių. Bet šitas karas 
vienu žvilgsniu yra ne toks 
baisus: žmonės eina ne taip 
kaip Armour’o avys veda
mos avino į pjovyklą, eina 
netylėdami, reikalaudami iš 
savo vadų pasakyti, ką jie 
žada po karo, kokią numa
to santvarką, ką mano da
ryti, kad toks pat karas ne- 
sikartotų.

Praeitam kare valdiški 
propagandistai pasakė — 
“Karas panaikinimui visų 
karų.” Ir žmonės tikėjo. Pa
sakė — “stovėk prezidento 
užnugary j”—ir žmonės įsi
vaizdavo, kad jie ten jau ir 
bestovį. Pasakė—“karas pa
saulio demokratijai apsau
goti”—ir žmonės tam tikė
jo. Šiandien netiki.

Karas nieko neapsaugojo. 
Padarė sąlygas baisesniam 
karui, kurį dabar jau ir tu
rim.

Dėl to dabar žemųjų luo
mų ir klesų žmonės reika
lauja žinoti, kaip bus po 
karo.

Kariaujančios Anglijos 
žmonės žiemą ir pavasarį 
1941 m. net per parlamentąi 
ėmė prisispyrusiai reikalau
ti iš valdžios pasakyti, koks 
yra jos pokarinis planas, 
kokia numatoma santvarka, 
koks taikos planas.

Niekas jau netiki esa
mąja santvarka, nes juk tik 
ji padarė dabartinį karą, 
kaip ir kitus, buvusius ka
rus. Šitas netikėjimas yra 
geras dalykas. Jis sujudino 
politikierius-diplomatus, su
judino karalių/ prezidentų, 
premjerų valdžias. Šitie di
plomatai rokavo: tik sumuš- 
kime Hitlerį ir bus viskas 
gerai. Chamberlain’as, per
traukęs savo “appeasemen- 
t’ą” — apraminimą Hitle
rio, pavadino šitą gaivalą 
laukiniu žvėrių — “wild 
beast” ir pasakė, kad jis, 65” orlaivius, kurie yra bu-[kas gamina? Kas davė^ už- 
tasai laukinis žvėris, norįs davojami francūzų fabrike(sakymą ir ant kiek? Sužino-

poje. Jis kurstė juos visur 
—ant sienų, ant tvorų—ra
šyti kreida ar kuo kitu rai- 
dę V; garsais gi išreikšti 
šitaip: “ta, ta, ta, taaa,” 
kaip yra Morso telegrafi
niame kode išreiškiama gar
sas (raidė) V. Rašant, tas

šmotus pirma, negu jis ga
lės pradėti karą prieš An
gliją ir Ameriką.

“Bet revoliucija eina pir
myn. Trys milionai darbi
ninkų, rekrutuotų iš visų 
Europos šalių, dabar Vokie
tijoje darbuojąsi. Jie susiei
na su vokiečiais darbinin
kais ir pasako jiems savo 
neapykantą prieš fašizmą ir 
savo desperaciją. Jie liudija 
didvyrišką Sovietų Rusijos 
apsigynimą nuo Vokietijos. 
Visi šitie žmonės stoja už 
Rusijos pergalę.

“Europos revoliucija turi

Kiekvienas turi kovot už 
E'urops liaudžių socialistinę 
f ederacij ą.

“Jūs dabar girdėjote Eu
ropos revoliucijos radijo 
pranešimą.” — Taip jis už
baigė.

(Tąsa bus)

Kaip Amerika Sučiupo Hitle
rio Šnipus?

(Pabaiga)
Vienok, tai dar nereiš

kia, kad sučiupimas šios 
grupės jau yra sučiupimas 
visų Hitlerio šnipų. Hitle
rio Šnipai veikia pasidalinę 
į tam tikrus distriktus, 
grupėmis, kurios viena su 
kita neturi ryšių, kurios 
kiekviena turi tiesiai ryšius 
su šnipų vadais Vokietijoj. 
Klausimas, ant kiek Jungt. 
Valstijų vyriausybei pavyko 
susekti ir kitose vietose Hit
lerio gyvatiškas gaujas.
Ką Vokietijos šnipai Siekė 

Sužinoti ?
Brooklyno teisme iškelta, 

kad štai kokių žinių apie 
Ameriką reikalavo Hitlerio 
šnipų vadai nuo savo agen-

(5) Ar kur nors yra 
Jungtinėse Valstijose paga
minta priešlėktuvinės ka- 
nuolės svaidinys su taip va
dinama “elektros akimi”? 
Ar tuos svaidinius šaudo pa
prastos priešlėktuvinės ka- 
nuolės, ar reikalingos Spe
ciales kanuolės, kaip iššovi- 
mui raketų? Sužinokite ir 
kitas smulkmenas.

(6) Gaukite instrukcijų 
kopiją prieplaukų apsaugos 
nuo šnipavimo.

(7) Kasdien sekite smulk
meniškai orlaivių gamybą. 
Nuolatos laikykite akis ant 
fabrikų, ypatingai Curtiss, 
North American , Aircraft, 
Glenn Martin, Douglas, Bo
eing, United A i r c r aft, 
Lockheed ir vadovaujančių 
motorų gaminimo fabrikų, 
o ypatingai Wright ir Pratt 
& Whitney.

(1) Sužinoti, ar Tel. ir 
Tel. Co. yra pagaminus ir 
perdavus Anglijos ir Fran- 
cijos valdžioms naujus or-| (8) Sužinoti visas smulk

menas apie naują keibelį 
(vielą), kuris, sakoma, yra 
išrastas per Bell Co.

(9) Kas naujo išrasta 
prieš dirbtinus rūkus? Su
rinkti pilną apibudinimą.

(10) Sužinoti visas smulk
menas apie bakteriologišką

laivių bombavimo prietai
sus, kurie veikia: orlaivio 
kelią nurodo tam tikra elek
tros sriovė, tikslą, kur mes
ti bombą, taip pat nurodo 
skersinė sriovė, kaip tik or
laivis ant skersinės sriovės 
užlekia, tai jis meta bombas 
ir tikrai pataiko į cielių. Su- (ligų perais) karą iš orlai- 
žinoti, ar tikrai toki prie- vių.
taisai perduoti Anglijai ir (11) Sužinoti visas smulk- 
Francijai? Kaip jie veikė menas apie naujas priešdu- 
laike išbandymų?—reikalą- jines maskas.
vo Vokietijos fašistų vadai. (12) Kas naujo apkasų

(11) Sužinoti visas smulk-

(12) Kas naujo apkasų
(2) Sužinoti smulkmenas perėjimo srityj. Ar jie di- 

apie “Potez 56” ir “Potez-'deliame kiekyj gaminami ir h__ ___ •____ O J_ X ..X

Montreale. Ar ten būdavo- ti datas, 
ja mūšio ir vijimosi orlai-

vyno liuosnoriai ? Pranešti 
tuoj aus, ar nėra bent kokios 
demoralizacijos šauk iant 
naujokus, rezervistus, gvar
diečius, eilinius ir oficie- 
rius? Kokiais kiekiais iš 
Amerikos vežama amunici
ja. ir ginklai į Europą? Ka
da (datos), laivai išplaukia 
ir iš kokių J prieplaukų? 
Praneškite laivų vardus. Vi
sas žinias praneškite “code” 
—slaptraščiu.

(17) Ar Curraz (?) Corp. 
Malden, Mass., yra išradus 
iš žaliadaikčių tam tikrus 
orlaivių motorp išvalyto jus, 
žinomus, kaipo “Aviation 
volume 38”? Gaukite “sam- 
pelį”. . • j: • • • .

Čia mes. privedėme keletą 
Vokietijos fašistų įsakymų 
agentams Amerikoje, kurie 
buvo atspausdinti “New 
York Herald Tribune” laik
raštyj nuo rugsėjo 16 d. Iš 
jų gali kiekvienas matyti, 
kaip Vokietijos fašistai su
sirūpinę Amerikos apsigy
nimo gamyba ir jėgomis. 
Tas tik patvirtina tas išva
das, kad fašistai ruošiasi už
pulti Ameriką. Jie teirauja
si apie maskas nuo nuodin
gų dujų ir kalba apie ligų 
perų karą, kas rodo, kad jie 
pasirengę imtii tų barbariš
kų karo priemonių.
šnipų Veikla ir Gražuoles
Vokietijos šnipų teismas 

iššaukė didelį valdžios susi
domėjimą ir tūlomis gra
žuolėmis. Gelto nplaukė I

valdyti visą pasaulį. Vadi
nas, mes skelbiame prieš jį..
karą, kad pasaulio valdy-ivius? Kiek pastato į savaitę'gus radio tūbų, pasiuntimo 
mas tebepasiliktų mūsų, ir kiek ten dirba darbiniu-ir priėmimo prietaisų. Kokis 
Didžiosios Britanijos ir Am-kų? armijos susisiekimas? Rei-

(3) Sužinoti apie profeso-[kalinga kelios kopijos armi-

(13) Prisiųskite katalo-

armijos susisiekimas? Rei-
erikos, rankose. I. .

Bet žmonės ėmė murmėti, rių Bulardą, Hober Kolegi-jos radio susisiekimo, ku- 
nepasitenkina, jeigu toks Jos, chemikalų specialistą, rias išdirba General Electric 
pat pasaulio valdymas pasi- ar tikrai jis išrado naujus Co.
liks po šito kruviniausio ka- apsisaugojimus nuo garsty- (14) Kokiomis kanuolėmis

Nors tokius žmones činių nuodingų dujų, kurie apginkluojama nauji “Sun- 
valdžių šnipai-propagandis- labai pasekmingi. Su ko- derland” jūriniai lėktuvai, 
tai tankiai prikergia prie 
komunistų, bet nepajėgia 
jiems bumas visai užčiaup
ti.

Vadai politikieriai turi 
jau ką geresnio žadėti po 
karo.

ro.

Pažiūrėkim

1. Bus Socialistiška San
tvarka (?)

Anglija paskelbė nepa-

kiais chemikalais paruoštos kurie pagal kapitono Lungs- 
maskos ir ar jau jos įveda- tedt įsakymą yra gamina
mos Amerikos armijos? Ar 
jas gamina?

(4) Sužinokite apie prieš- atstos atradimo prietaisus, 
lėktuvines kanuolės, kaip patirti apie vėliausius išęa- 
jos aukštai gali šauti, kiele dimus šių prietaisų srityj, 
sveria šaudomoj pozicijoj, kas padaryta naujo ir kaip 
kiek sveria šovinys ir svai- padaryta?
dinys, kaip aukštai gali pa-' (16) Sužinoti ar į Europą 
kelti vamzdį, kaip greitai išvyksta ištisos Amerikos 
gali šaudyti ir kiek jų paga- lakūnų grupės—vienetai ar 
mina fabrikai? tik pavieniai armijos ir lai-

mi?
(15) Nukopijuoti Sperry

mina fabrikai?

(dešimt tūkstančių 
supirkimui medika- 

Raudonajai Armijai.

formoj pa- 
dalyką, bū
toji Raudo- 
žinau, kad

Šiandieną Naujojoj Angli
joj, kaip ir visam pažangiam 
pasaulyje, vyriausiu klausimu 
yra tas: kaip, kuomi ir kokiu 
būdu galima būt pagelbėti 
Raudonajai Armijai, kuri 
šiandiena yra galingiausia pa
jėga pasaulyje sulaikymui ir 
sutrėškimui žmogžudiško hit- 
lerizmo — bjauriausio barba
rizmo, civilizacijos priešo?

Pirmiau, negu duosime at
sakymą į virš minėtą klausi
mą, trumpiausioj 
gvildensime patį 
tent, kas tai yra 
no j i Armija, nes
dabartiniu laiku turime nema
žai naujų “Laisvės” skaityto
jų, kuriems Raudonoji Armija 
būdavo perstatoma, kaipo ko
kia banditų gauja.

Raudonoji Armija susikūrė 
1918 metais po sunaikinimui 
Rusijoj tamsiųjų laikų cariz
mo, iš geriausių Rusijos liau
dies sūnų, kovotojų už duo
ną, taiką, žemę ir laisvę. Ji 
susikūrė griežtose kovose už 
didvyrišką pergalę prieš ca
rizmo liekanas, su vokiečių 
kruvinais militaristais ir kitų 
šalių kapitalistiniais interven- 
tais.

Naujutė ir jaunutė Raudo
noji Armija valydama savo 
tėvynę, kuriai per sunkias ko
vas buvo lemta pasilikti pa
čios dirbančiosios liaudies ran
kose, nuo cariškų feodalistinių 
plėšikų ir juodašimtiškų gene
rolų priespaudos, daug ir la
bai daug ką patyrė ir išmoko. 
Ji išmoko ne tik kaip kovoti, 
bet ir kaip kovą laimėti.

Tose pradinėse dienose, var
gingiausiuose ir sunkiausiuose 
jai laikuose, besigrumdama 
žūtbūtingose kovose su balta
gvardiečių -— viso pasaulio 
kapitalistų remiamomis gaujo
mis, Raudonoji Armija, remia
ma tiktai pasaulio darbininkų 
simpatijomis, taip kietai užsi
grūdino, kad ji greit virto 
kiečiausiu plienu ir nei keno 
dantimis daugiau nebeįkan
dama. Kas vėliau bandė kas
ti, greit atšipo dantis.

Imant Raudonąją Armiją 
šiandien, ji yra aukščiausia 
politiniai, kultūriniai ir savo 
reikaluose militariniai išsilavi
nusi sulyg revoliucionizuotos 
kovos būdais ir strategine 
taktika. Jos moralė yra auk
ščiausia, kas yra lygu galin
giausiam ir moderniškiausiam 
karo ginklui.

Tokia tai yra Raudonoji 
Armija, rišant jos pradžią, 
praeitį ir su dabarčia. Už tai 
Raudonoji Armija šiandieną 
labai gabiai ir jėgingai gina
si, laužo ir triuškina pasiutu
sio Hitlerio vedamas visos va
karinės ir Balkaninės Europos 
govėdas žvėriškam puolimui 
ant Sovietų Sąjungos.

Bet, kad tas žmonijos prie
šas — barbariškas hitlerizmas 
būt lengviau ir greičiau sunai
kintas, su kuo mažiausia nuo
stolių iš užpultųjų pusės, tai 
turime greit kuomi galėdami 
gelbėti Raudonajai Armijai.

Mes, Naujosios Anglijos —

didžiojo Bostono apylinkės pa
žangieji lietuviai pasirįžę esa
me j trumpą laiką sukelti bent 
$10,000 
dolerių) 
men tu
Darbą varysime pirmyn, ne
paliekant nei vieno pažanges
nio demokratiją ir laisvę my
linčio žmogaus, kad jis, ar ji 
kiek nors neprisidėtų prie su
kėlimo virš minėtos sumos, 
taip labai reikalingam tikslui.

Tokiu būdu, sukeldami di
deles sumas pinigų iš visų 
kampų pažangiosios Ameri
kos, kontakte su šios šalies ge- 
neraliu komitetu “The Com
mittee for Medical Aid for So
viet Union” ir ryšyj su Jung
tinių Valstijų Raudonuoju 
Kryžium, galima bus suteikti 
milžinišką medikalę paramą 
Raudonajai Armijai.

Gražiai ir Sutartinai Veikiama

Naujosios Anglijos lietuviai 
savo kolonijose puikiai įsitrau- 

! kia j tą svarbų ir brolmylingą 
pagalbos darbą. Negaliu daug 
pasakyti apie kitas šios apy
linkės kolonijas, ką jos jau 
turi nuveikusios. Tiek žinau, 
kad gerai veikia ir darbuojasi 
sukėlime pinigų medikalei pa
galbai. Bet gerai žinau, kad 
mes lowellieciai visai j trum
pą laiką jau turime sukėlę 
$195 medikaliams reikalams. 
Ir dar turime žmonių, kurie 
vieni paklos dvidešimkes, kiti 
po mažiau, bet tam tikslui iš 
Lowellio dar bus nemažai pi
nigų, nes darbas tik praside
da. Apart organizacijų ir pri
vačių žmonių aukų, yra pla
nuojama turėti gerų parengi
mų 
kur 
tam 
mes

ir

man teko
l bąnkiete

SHudson,

klojo dešimtines ir 
Neteko sužinoti, 

nes man buvo 
po prakalbai 

Lowellį. Spėju, 
suaukota. Pati

i® •/U'

^>4.'

Anglijos kariai sargybiniai Pietų Afri koje.

V . į
-■ I

masinių susirinkimų, 
vėl duos gerų įplaukų 
pačiam tikslui. Tai taip 
Lowellyj darbuojamės.

Dabar paimti mūsų kaimy
nus nashua’iečius, New Ham
pshire valstijos. Jie dirba iš
sijuosę, ne tik kad susilyginti, 
bet ir kad sukirsti mus. Mes, 
žinoma, nepasiduosime.

Rugsėjo 13 d. 
kalbėti skaitlingai 
veiklioj kolonij^
Mass. Ten mūsų draugai la
bai gerai darbuojasi ir jau 
turi sukėlę didelę sumą pini
gų medikalei pagalbai. Vien 
tik jųjų Piliečių Kliubas pa
klojo $50. O tame bąnkiete 
žmonės 
penkines,
kiek surinkta, 
reikalas tuoj 
grįžti atgal į 
nemažai buvo
vakarienė irgi, tur būt, davė 
gerą pelną. Draugas J. Jes- 
kevičius su eile gerų draugų 
bei draugių labai rūpestingai 
darbuojasi dėlei Raudonosios 
Armijos medikalės pagalbos.

Kaip gaila, kad neturiu da
vinių iš kitų kolonijų ir todėl 
šiame rašinyj negaliu suminė
ti, bet žinau, kad visur veikia
ma gerai.

Mat, visi sąmoningi žmonės 
supranta, kad šiandieną prieš 
mus stovi vienas svarbiausias 
ir didžiausias klausimas: arba 
hitleriškas-mussoliniškas kru
vinas fašizmas turi būt su
trėkštas ir amžinai pribaigtas, 
arba šis žmonijos didžiausias 
priešas užlies savo bjaurybe 
visą pasaulį ir tada katastro
fiškai naikintų, teriotų ir žu
dytų iki paskutiniam, kas jam 
nepatiktų. Tą baisų pavojų 
žmonės* jaučia ir todėl iš pas
kutinių gelbsti Raudonajai 
Armijai.

Raudonoji - galingoji Armi
ja su žmonių pagalba iš Ame
rikos, Anglijos ir kitų kraštų, 
nulauš hitleriniam smakui gal
vą! Todėl mūsų pagalba labai
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Ketvirtas puslapis

Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41--------6

(Tąsa)
Visa siena priešais įėjimą į vestibiulį 

buvo užimta erdvių, paauksuotomis dure
lėmis liftų. Čia kairėj, čia dešinėj, čia vi
dury atsidarydavo durys, ir iš lifto, lai
kydamasis ranka už geležinės štangos, iš
lįsdavo negras, atidarinėjąs duris, apsi
rengęs šviesiomis su auksiniais apvadais 
kelnėmis ir žaliu pintais antpečiais švar
ku. Panašiai, kaip Maskvos Šiaurinėje 
stotyje radijo reproduktorius vasaroto
jams pranešinėja, kad artimiausias trau
kinys nesustodamas eina ligi Mytiščų, o 
toliau visur sustoja, — čia negrai pra- • 
nešinėjo, kad liftas eina tik iki šešiolik
tojo aukšto arba ligi pat trisdešimt ant
rojo su pirmu sustojimu vėl šešioliktąją- * 
me aukšte. Vėliau mes supratome šitą 
nedidelį administracijos gudravojimą, — 
šešioliktajame aukšte yra restoranas ir 
kafeterija.

Mes įėjome į liftą, ir jis nulėkė aukš
tyn. Liftas sustojo, negras, atidarydamas 
dureles, šaukė: “Up!” (“Aukštyn!”), ke
leiviai pasakydavo savo aukšto numerį. 
Įėjo moteris. Tuomet visi vyrai nusiėmė 
skrybėlės ir važiavo toliau be jų. Mes pa
darėme tai pat. Tai buvo pirmas ameri
kiečių paprotys, su kuriuo mes susipaži
nom. Bet susipažinimas su svetimos vals
tybės papročiais ne toks jau lengvas ir 
veik visuomet baigiasi konfūzu. Kažkaip 
po keleto dienų mes kėlėmės liftu pas 
mūsų leidėją. Įėjo moteris, ir mes senų 
prityrusių new-yorkiecių greitumu nusi- 
ėmėme skrybėles. Tačiau kiti vyrai nepa
sekė mūsų ritierišku pavyzdžiu ir net su 
smalsumu pažiūrėjo į mus. Pasirodė, kad 
nusiimt skrybėles reikia tik privačiuose 
ir viešbučių liftuose. Tose vietose, kur 
žmonės daro biznį, galima pasilikti su 
skrybėlėmis.

Dvidešimt septintam aukšte mes išėjome 
iš lifto ir siauru koridoriumi nuėjome į sa
vo numerį. Milžiniški New-Yorko antra
klasiai koteliai miesto centre statomi 
ypatingai ekonomiškai, — kohidoriai 
siauri, kambariai, nors brangūs, bet ma
ži, lubos standartiško aukščio, tai yra ne
aukštos. Užsakytojas statytojams duoda 
uždavinį — j dangoraižį įsprausti kaip 
galima daugiau kambarių. Tačiau šie ma
ži kambariai labai švarūs ir ištaigingi. 
Ten visuomet yra karšto ir šalto vandens, 
dušas, pašto popierio, telegramų blankų, 
atviručių su hotelio atvaizdu, popierinių 
maišelių nešvariems baltiniams ir spaus
dintų blankų, kur pakanka pažymėti tik 
duodamų skalbti baltinių skaičių. Ameri
koje skalbia greitai ir nepaprastai gerai. 
Išlyginti marškiniai atrodo geriau, negu 
nauji magazinų languose. Kiekvienus įde
da į voką, apjuosia popieriniu su skalbi
mo įstaigos ženklu kaspinu ir tvarkingai 
segėmis susega rankoves. Be to, baltiniai

iš skalbyklos grįžta sutaisyti, kojinės — 
užadytos. Amerikoje komfortas nėra pra
bangos ženklas. Jis standartiškas ir pri
einamas.

Įėję į numerį ėmėme ieškoti elektros 
mygtuko ir ilgą laiką niekaip negalėjome 
suprasti, kaip čia įžiebiama elektra. Mes 
slankiojome po kambarius iš karto pa
tamsyje, paskiau žiebėme degtukus, ap
graibėme visas sienas, ištyrinėjome lan
gus ir duris, bet įžiebimo niekur nebuvo. 
Keletą kartu mes puolėme į beviltiškumą 
ir sėdomės tamsoje pailsėti. Pagaliau su
radome. Prie kiekvienos lemputės kabojo 
plona grandinėlė su mažu rutuliuku ant 
galo. Patrauksi iąfgrandinėlę — ir už
sidegs elektra. Vėl patrauksi — užges. 
Lovos ifebuvo nakčiai paklotos, ir mes 
pradėjome ieškoti skambučio mygtuko, 
norėdami paskambinti kambarinei. Myg
tuko nebuvo. Mes jo visur ieškojome, 
tampėme kiekvieną įtartiną virvelę, bet 
tat nepadėjo. Tuomet mes supratome, 
kad tarnautojus iššaukti reikia telefonu. 
Mes paskambinome šveicoriui ir pakvie
tėme kambarinę. Atėjo negrė. Ji buvo 
gana išsigandusi, o kai mes paprašėme 
pakloti lovas, jos baimė dar padidėjo. Vis 
tik lovas ji paklojo, bet jos veidas buvo 
toks, lyg ji darytų aiškiai neteisėtą dar
bą. Ir čia ji visą laiką kalbėjo “Yes, Sir.” 
Per trumpą laiką ji “Yes, Sir” pasakė du 
šimtus kartų. Vėliau mes sužinojome, kad 
koteliuose lovas kloja patys gyventojai, 
ir mūsų naktinis signalas buvo beprece- 
dentinis viešbučio istorijoje įvykis.

Kambariuose buvo baldų, kokius vė
liau mes matėme visuose be išimties 
Amerikos koteliuose — Rytuose, Vaka
ruose arba Pietuose, šiaurėje mes nebu
vome. Bet yra pagrindo manyti, kad ir 
ten mes būtume radę New-Yorko baldus: 
rusva su veidrodžiu komoda, metalinės, 
nuo sumanaus dažymo tarsi medinės, lo
vos, keletas minkštų kėdžių, supamoji kė
dė ir kilnojamos su štepseliais lempos, 
ant labai aukštų plonų kojų, su dideliais 
kartono gaubtuvais.

Ant komodos mes radome storą juodais 
aptaisais knygą. Ant knygos buvo auksi
nis kotelio ženklas. Knyga pasirodė esan
ti biblija. Šis senas veikalas buvo pritai
kintas biznio žmonėmis, kurių laikas ypa
tingai apribotas. Pirmame puslapyje bu
vo pavadinimas specialiai sudarytas rū
pestingos kotelio administracijos:

“Sielos abejonėms nuraminti — pusla
pis toks, tekstas toks.

Turint šeimyninių sunkumų — pusla
pis, tekstas.

Turint piniginių sunumų — puslapis, 
tekstas.

Pasisekimui reikaluose 
tekstas”.

Šis puslapis buvo truputį suteptas.
(Bus daugiau)

puslapis,

LLD 6-tas Apskritys Rengia Pikniką
Lietuvių Darbininkų Lite

ratūros Draugijos 6-tas apskri
tys rengia pikniką 28 d. rug
sėjo — September, Normen- 
tų Darže, New Jersey; trys 
mylios nuo Camdeno, N. J. 
Draugės ir draugai iš Phila- 
delphijos ir visos apylinkės, 
atkreipkite savo atydą į šį pa
skutinį šios vasarios pikniką,- 
o juo labiau rengiamą apskri
čio naudai. Apskritys negali 
veikti be finansų, be paramos. 
Visų yra pareiga paremti ir 
dėti visas pastangas, kad pa
rengimas būtų pasekmingas. 
Tai bus mūsiškių draugų ir 
mūsų rėmėjų pažmonys, o tuo- 
mi paremsime apskričio iždą.

Pastaraisiais metais 6-to 
apskričio veikla lyg susilpnė- 

'jo. Yra draugų, kurie įsivaiz
dinę šią organizaciją, kaipo 
kokią revoliucinę organizaci
ją ir baidosi kokio ten pavo
jaus dėl darbų ar kokių tei
sių. Tai klaidingas įsivaizdi- 
nimas apie šią masinę kultū
ros organizaciją, kuri yra in
korporuota ir legalizuota 
Jungtinių Valstijų valdžios, 
kaipo apšvietos organizacija. 
Ši organizacija ir praskynė ke
lią į apšvietą lietuvių visuo
menėje. To niekas negali už-

Tai yra garbė priklausyti ir 
veikti tokioj organizacijoj, 
kuri rūpinasi apšvietos pažan
ga. Mūsų apskričio kuopų na
riai turėtų darbuotis gauti 
naujų narių ir budavoti, kaipo 
vienatinę kultūros organizaci
ją. Draugės ir draugai, vykit 
į šį parengimą ir atsiveskite 
ko daugiausia savo draugų, 
pažįstamų ir gerų žmonių.

Rengėjai.

Elizabeth. N. J
Graži Auka Sovietu Medika- 

lei Pagelbai
Širdingai ačiū tiems, kurie 

aukojote Sovietų Sąjungos 
medikalei pagelbai. O šiuo 
tarpu aukojo sekami:

R. Kašėta $5, J. Vizbaras $5, 
J. Laukaitis $3, M. Dadžio- 
nis $5, W. Paulauskas $10, K. 
Račiūnas $5, Č. Andriūnas $1, 
Geo. Kudirka 50 centų, V. K. 
Sherelis $1, T. Sąulėnas $5, C. 
Simon $2, Vin. Gražulienė $5, 
Mildred 
zis $1.

Viso 
Lietuvių 
Pagelbos 
$49.50.

Emerick $1 ir J. ži-

Athol, Mass
Siunčiu meiliškos padėkos 

’žodį visiems, kurie mane lan
kė Memorial ligoninėje, Gard
ner, Mass. O mane aplankė 
sekami prieteliai: Frenkis 
Gervickas su savo žmona, 
dar ir dovanų atnešė. Magda
lena Gražienė, kuri atnešė gy
vų gėlių bukietą, ir jos sesuo 
Paulina, o marti, taip pat at
nešė gražių gėlių. Aplankė 
Stanislovienė Stanienė, Gar- 
liauskienė, česnulienė, Stasiū
nienė, Davidonienė, čieplikie- 
nė ir daugiau draugų bei 
draugių. Taipgi aplankė ša- 
pos bosai, kur aš dirbu. Be to, 
žinoma, nuolatos mane lankė 
ir manim rūpinosi mano šei
myna — sūnus, duktė ir žmo
na. Dar kartą visiems nuo
širdžiausiai dėkui.

Juozas Daubaras.

surinkta ir perduota
Komitetui Medikalės

Sovietų Sąjungai
P. Saulis.

18 d į _ -j 
nelaimėje sunkiai sužeisti V. 
Barštis ir Ona Sakavičienė. 
Nelaimė atsitiko ant 25 kelio 
(apie kurią vietą — neprane
šė). Barštis ir Sakavičienė po 
nelaimės buvo nuvešti į ligo
ninę. Dabar yra parVešti į 
namus, bet nė kuris iš lovos 
dar nesikelia, šią žinią telefo
nu gavome nuo K. čiurlio.

Rep.

rugsėjo . automobilių

Oakland, Calif
Iš mūsų miesto mažai ko

respondencijų matosi. Tie, ku
rie galėtų parašyti, apsileidę, 
todėl mažai kas žino, kad čio
nai mūsų maža ALDLD 198 
kuopa daug naudos atlieka, 
kaip tai, spaudos reikalams 
aukodama bei šiaip šelpime 
įvairių darbininkiškų įstaigų 
ir darbo klasės Vadų, kurie 
persekiojami;

įsto-

jau 
link 

idant

I '
Neseniai paaukojome $10 

dėlei medikalės pagalbos Tom 
Mooney, kutįs serga ir daug 
mėnesių guli ligoninėje. Ka
lėjimas jo sveikatą taip pa
žeidė, kad vargiai daugiau pa
sikels iš lovos. Iš syk išėjęs iš 
kalėjimo dai i su maršrutu va-^ 
žinėjo. Jo eiergija jį palaikė 
keletą mėnesių, bet vėliau su
krito ir jau nėra vilties, kad 
beišgys.

reikšdavo pakėlimą algos 
$1.80. Bet kuris uždirbda
vo, tai tas jau gavome 
ant $3. Tai ir būdavo: ku-

■ Rugpjūčio | pabaigoj buvo 
surengtas Pabalti jos tautų va
karas, į kurį!i suėjo daug vie
tinių lietuvių įir buvo atvažia
vusių lietuvių: dalyvauti pro
gramoje net iš Los Angeles. 
Drg. Levanienė, mūsų Pacifiko 

[pakraščio daipininkė, gražiai 
toje programcįje išpildė solo. 
Vietiniai lietuviškai pašoko. 
Plačiau apie tai nerašysiu, nes 
sanfranciskiečihi tą aprašys.

Mes, pasinaudoję ta proga, 
surengėm Oakjand’e Gegučių 
darže viešus pietus losange- 
liečių priėmimui. Pietūs buvo 
pasekmingi iš i visų atžvilgių, 
nors labai ant greitųjų sureng
ti. Draugės Gegutienė, Padie
nė ir Jankauskienė pagamino 
skanių kilbasiį, košelienos ir 
kitų valgių. Visi dalyviai bu
vo labai patenkinti.

šiame parengime neapsiei
ta be smagios programos, kur 
pirmininkei drg. Padienei pa
kvietus, Levahai, Pukienė, 
Šimkienė, Bernotienė ir Arch 
įteikė daug linkėjimų ir pa
gyrimų oaklandiečiams ir san- 
franciskiečiam. Vietiniai drau
gai: Jankauskas, čiaplikas, 
Mugianienė, Vilkaitė, Gegu
tienė, Bušai ii kiti kalbėjo. 
Programa buvb; patenkinanti. 
Reikėtų daugiau mūsų drau
gam kalbėti ir .diskusuoti da
bartinius įvykiuš. Beje, vieti
niai draugai Įbiskį pabarė 
losangeliečius, kad įsileido 
kunigą įsigyvendinti ir drums
ti lietuvių ramybę Los Ange
les.

randasi tokių lietuvių,) kurie 
dar nepriklausote prie unijos, 
tai pasiskubinkite tuojau 
ti iki rugsėjo 28 dienos.

Taipgi buvo įnešta ir 
daromas pasitarimas kas 
įvedimo “closed shop,
šita katmilė būtų šimto nuo
šimčių unijinė. Kada šitas nm 
tarimas bus įvykdytas, tai vi
si dirbtuvės darbininkai turės 
prigulėti prie unijos. Todėl 
nelaukite, pakol būsite pri
versti tapti unijistais, dabar 
patys prisirašykite.

Nutarta taipgi vienbalsiai ir 
įgaliota unijos valdyba reika
lauti algų pakėlimo, nes vis
kas pabrango, šitą sykį šis rei
kalavimas kitokis, negu pir
miau buvęs. Pirmiau visuomet 
būdavo reikalaujama pakelti 
tam tikrą nuošimtį, duokime 
sau, 10 nuoš. Tai išeina po 10 
centų ant dolerio. Tai būdavo 
taip, kuris, duokime sau, už
dirbdavo $18 į savaitę. Dešim
tas nuošimtis tokiam darbinin
kui 
ant 
vo 
net
ris gaudavo didesnę algą, taę 
gaudavo dar daugiau pakelti.

Pereitam susirinkime gi nu
tarta, kad algos būtų kelia
mos nuo valandų. Duokime 
sau, jeigu gaus pakelti po de
šimtuką ant valandos, tai iš
eis visiems lygus pakėlimas. 
O jeigu kuris išdirbs daugiau 
valandų, tai gaus daugiau ir 
algos.

Darbininkai, visi lankykime 
unijos susirinkimus ir svarsty
kime tuos svarbius mūsų rei
kalus. Nelaukite jokių laiškų, 
kad būtumėte paraginti eiti į 
susirinkimą. Jeigu patys lan
kysite unijos susirinkimus ir 
svarstysite bendrai savo reika
lus, tai paskui nereikės ant 
nieko rūgoti, kad tas ar kitas 
negerai padaryta. Mūsų visti 
privalumas savo ir unijos rei
kalais rūpintis.

Pereitam susirinkime mūsų 
Lokalas 405 paaukavo iš savo 
iždo $50; dėl Amerikos karei
vių page!bos ir pasiuntėme į 
tą vietą, kur tas aukas pa
skirstys.

Taigi, matote, kad mūsų 
lokalas yra veiklus ir drūtas. 
Patys padėkime mūsų lokalui 
darbuotis.

perlysti. Viena skylė buvo to
kia: jeigu ką nors sugriausi, 
ir iš naujo perstatysi, arba 
naujai pastatysi, senas maši
nerijas pakeisi naujomis, žo
džiu sakant, bile turčius kapi
talistas padaro daug iškaščių, 
o sąskaitą parodo inspekto
riam, ir toki būna lengvai pa- 
liuosuojami nuo mokėjimo 
taksų dėl valdžios. Taip pa
darė ir ponas DuPont, nes 
1919 metais pradėjo būdavot 
aplink savo palocius milžiniš
kus pastatus, panašius į palo
cius, su stiklinėm sienom, ir 
stiklo stogais; visos rištavonės, 
apylangės ir durys iš bran
gaus metalo — žalvario ir 
misingio. Puošni salė, su bran
giais vargonais, kame kožną 
sekmadienį laikomi koncertai 
dėl lankytojų. Pastatai gėly
nam ir parkas buvo užbaigtas 
būdavot 1923 metais.

žiūrint mano akim, tas vis
kas kaštavo gal keli milijonai 
dolerių, Vis tai darbininkų už- 
kuprinta-užprakaituota. Vaik
ščiojant ir žiūrinėjant visur- 
kur, taip gražu ir malonu, 
kaip rojuje. Gėlės, žaliumy-. 
nai, medžiai ir medžiukai su 
įvairiausiais žiedais. Prieš gė
lynų pastatą, didelis piazas, 
nuo kurio matyt kliomba, ku
rią amerikonai, vadina teatru, 
apskriti įvairūs takų takeliai, 
išvedžioti ir gėlėm apsodinti, 
gal šimtai fontanų šauna van
denį aukštyn. Einant gilyn į 
parką, užtinki du ežeriukus, 
ir čionais randi daug įvairu
mų. O antroj pusėj pamatai 
kalną ir vandenpuolį, šalia ku
rio stypso naujoviškas apskri
tas bokštas, visur žalvarinės 
durys, iš kurio skamba melio- 
diški varpai kas 15 minučių. 
Vienoj vietoj ant pievos įtai
sytas saulės laikrodis. Aš pa
tikrinau laiką su mechanišku 
laikrodžiu, tai skirtumas buvo 
tiktai keturios minutės, šalia 
parko, tankumynuose pono

Pirmadienis, Rugsėjo 22, 19jf

DuPont palociai, kurių pama
tyt neprileidžiama, šiaip per 
medžių šakas galima tiktai 
mažą dalelę tų palocių pama
tyti. Už palocių nusidriekusi 
ūkė, arba kaip mes Lietuvoj 
vadiname, dvaras, priklausan
tis ponui DuPontui, kame dir
ba 150 darbininkų. Tai ponai 
DuPontai užtenkamai aprū
pinti šviežiu pienu, daržovė
mis ir kitonišku maistu.

Įžangos į gėlynus ir parką 
dėl publikos darbo dienomis 
nėra. Sekmadieniais įžanga 
50 centų nuo ypatos, pinigai 
eina West Chester ir Dela
ware apskričio ligoninėm, kai
po auka. Parkas atdaras nuo 
11 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Įžengus į parką, pamatyt vis
ką, ima apie keturios valan
dos laiko.

V. J. Stankus.

Hartford, Conn.
Pas mus tokios naujienos. 

Rugs. 17 pasimirė Wilimas 
Trinka, senas mūsų veikėjas. 
Palaidotas penktadienį, rugs. 
19 d.

Drg. Trinka buvo kankina
mas ligos per daugelį metų.

Kelios dienos atgal trys 
jaunuoliai nužudė Čalį Savic
ką apiplėšimo tikslu.

Totorė! is
Red. Pastaba: Pranešimai 

apie rugsėjo 21 d. pikniką at
ėjo pavėluotai, nespėjome įdė
ti į šeštadienio numerį.

London. — Anglų valdžia 
parodė karinei Sovietu pa
siuntinybei slaptus apsigy
nimus nuo nacių orlaivių.

London, rugs. 19. — An
glų orlaiviai bombardavo Le 
Havre, nacių prieplauką 
Francijoj.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Unijistas.

Easton, Pa

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Mūsų viena darbšti kuopos 
narė K. Jankauskienė nesvei- 
kuoja ir ruošiasi eiti “po pei
liu.” Linkime greito pasveiki-
mo.

ALDLD 198 Kp. Koresp.

Nashua, N. H
Iš Unijos Veikimo

CIO Lokalas 405 buvo 
kais sušaukęs susirinkimą rug
sėjo 7 dieną. Sųsįrinkime da
lyvavo apsčiai unijjstų.

laiš-

Buvo 
prisirinkus pilną Odonel Hali 
ant 90 tlirrL. i

Red. pastaba: Kadangi jau 
dviem atvejais “Laisvėje” bu
vo atžymėta, kaip ta nelainfe 
atsitiko ir kodėl draugas pa
tekote ligoninėn, tai šį sykį 
pakartojimą apleidome. Džiu
gu mums girdėti, jog draugas 
jau pasveikote. Nuo savęs vė
liname geriausios sveikatos.

ant 20 High St. *
Organizatorius; Gilmet davė 

gerą pranešimą,' kuris visiems 
unijistams patikd..

Pirmas nutarimas, kad lo- 
-L butų uždarytas, 
uždarymas> su rug-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

kalo čarteris b 
čarterio
sėjo 28 diena. Nutarimas pra
ėjo vienbalsiai. O tas reiškia, 
kad po to laikjo, kas norės 
įstoti unifon, tai turės užsi
mokėti įstojimą, j Kaip didelis 
tas įstojimas, bus, dar nėra 
hustatyta. Taigi; jeigu dar

Kapitalisto DuPont Gėlynai 
ir Parkas

Kas turi automobilių, ir ko
kia diena atliekamo laiko nuo 
darbo, tai apsimoka nuvažiuo
ti pamatyti kapitalisto mag
nato Pierre S. DuPont gėlynus 
ir šaunų parką, užvardintą 
Longwood .Gardens and Farm, 
už 78 m. nuo Eastono, prie pat 
Kenneth Square, važiuojant 
per Norristown, o nuo West 
Chester keliu Route 52 iki 
Baltimores kelio, numeris pir
mas. Ten bus Kenneth Square, 
DuPont parkas.

Kuomet kapitalistas ponas 
DuPont laike pasaulinio ka
ro susitaupė naujus milionus 
dolerių, už paraką ir kitoniš
ką visokią eksploduojančią 
medžiagą, čia jau jam prisi
ėjo vest rokundą ir su valdžia, 
nes už tuos pasakiškus pelnus 
reikėjo užsimokėti valdžiai 
taksus, gal kelis milionus do
lerių. Bet norint išsisukti nuo 
taksų, įstatymai turėjo pusėti-. 
nai daug skylių, pro kurias 
bile kapitalistas galėjo lengvai

A. KACZYNSKI
LIETUVIS

NOTARY PUBLIC
REAL ESTATE
IR INSURANCE

Taipgi pagelbstu prie Pilietiščų 
Popierų išėmimo, už tai kad 
turiu visų laivų sąrašą ir ko
kioj dienoj atplaukė. Sutaisau 

ir įvairius legališkus 
dokumentus.

Meldžiu kreiptis sekamu 
antrašu:

302 LAFAYETTE ST 
NEWARK, N. J.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ ŽINIAI
šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

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

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

Tel.: .EVergrecn 8-9805

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

• * I ' ■ * •
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Pirmadienis, Rugsėjo 22, 194T Penktas puslapis

Lawrence, Mass,
Visokios Naujienos

State Civil Service direkto
rius ponas Ulyses J. Lupien 
davė pavelijimą aldermariui 
Daniel F. Ferris pakelti algas 
bosams nuo $6 iki $6.66. Da
bar miesto bosai turės algos 
$40 į savaitę.

Bet viršylos nieko nekalba 
apie darbininkų algas, ar bus 
keliamos, ar ne. Ar nebūtų ge
rai, kad miesto darbininkams 
pakeltų algas, nes jie visgi tu
ri mažesnes algas už boselius?

teismą. Tai Joseph P. Thorn- riniame fronte jie ir suo- 
ton. Traukiamas teisman už 
paėmimą $4,500 nuo Miss M- 
A. Sullivan ir $2,000 nųj>‘. 
Florence Herlihy. šitie' mak
leriai dar yra jauni, ‘tik for- 
manai, po pirmą službą tar
nauja, o jau išmoko gišeftą 
varyti. O kur jiems galas bū
tų, jeigu tose vietose pabūtų 
po kelioliką metų ?

Ateina rinkimai, žinokite, 
ką renkate savo valdininkais.

miai sunaikinę bei pagrobę 
daug sovietinių tankų, 20 
kahuolių, 200 auto-sunkveži- 
Ūiių ir 500 arklinių vežimų.

Aldermanas Thomas Galvin 
ir advokatas William P. Reil- 
ley jau bulves skuta kalėjimo 
kičine. Jie tupi County kalė
jime ant Auburn St. Mat, ir 
kalėjimo viršininkas pasigaili 
jų, pastatė prie lengvesnio 
darbo, kad priprastų. Kalėji
mo viršininkas Stillings sako 
dar neduosiąs kito darbo, nes, 
girdi, tegul pasimokina bul
ves skusti. Kai išeis iš kalėji
mo, tai bus gaspadinėms len
gviau, nes jie galės bulves nu
skusti. Well, geras patarimas.

Tenka susitikti su daug lie
tuvių, pritariančių Sovietų Są
jungai. Kiekvienas nori duoti 
pinigų dėl medikalės pagal
bos. Bet bėda tame, kad..ne
siranda blankų aukų rinkimui. 
Centralinis komitetas turėtų 
tuojau tokias blankas padary
ti ir prisiųsti kolonijoms. 
Daug parankiau su blankomis 
paprašyti aukų.

Sovietiniai Parašiutistai 
Užmušė Nacių Generolą 
Berne, šveic. — Šveicarų 

spauda, rašo, kad tai Sovie
tų parašiutistai, nusileidę iš 
orlaivių į rumunų-vokiečių 
užfrontę, užmušė vokiečių 
generolą R. von Schobertą 
pačioje nacių štabo patalpo
je Černovice (Cernauti).

O nacių komanda skelbė, 
kad tas generolas buvęs nu
kautas per mūšius fronte.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

BEN MARGOLIES & SOL. 
854 Franklin Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
507-9 Ditmas Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HYMAN VOLPER 
JKIng Charles Food Center)

_ _Z..... .. __ ., Brooklyn,507-9 Ditmas Ave.

KRAMER 
Brooklyn, N. *

th o

N.

No.NOTICE is hereby Riven that License 
GB 2071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retini under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

WILLIAM CORDES
536 Central Ave., i Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1595 has been issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
409 tyilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

DICKLER SAMUEL 
(Dicks Dairy)

409 Wilson Ave., Brooklyn, N.409 Wilson Ave.,

the

Y.

FR41VK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name Brooklyn

Verta duotti didelį papeiki
mą Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopos valdybai, kad 
nesistengia sušaukti kuopos 
susirinkimo tokiam svarbiam 
klausime. Visas komitetas už
migo. Susimildami, pabuskite 
iš miego ir stokite į naudingą 
darbą.

'i

WHOLESALE AND RETAIL 
, i Beer, Wine, Liquor

darbą.
Bankieriai ir stambūs namų 

savininkai pradėjo kelti ran
das po 50 centų ant savaitės, 
žmonės jau pradėjo nerimau
ti. Atėję į City Hali randų 
komitetui praneša apie tai. 
Randų komitetas liepia nemo
kėti tų 50 centų. Savininkai, 
negalėdami gauti daugiau ran- 
dos, tuojau sumanė padėti 
notas, kad žmonės išsineštų iš 
namų. Tie žmoneliai su noto- 

‘mis ir vėl pas komitetą. Ko
mitetas įsakė ponams nekliu-i 
dyti nei vieno randauninko. 
Ir žmoneliai laimėjo, tų 50 
centų nemoka. O stubų savi
ninkai apsimalšino, nes majo
ras su komiteto nariais pa
reiškė, kad su jais neis kazy- 
rių lošti, 
skiauterių 
nubausti, 
priklauso
už tokį pasielgimą.

Girdi, būsite už 
paimti ir tinkamai 

Tai geras kreditas 
miesto gaspadoriųi

Iš eilės eina teismas dar ki
tų valdininkų už pinigų ėmi
mą nuo mokytojų. School ko- 
mitimanas 
ty kaltina 
Emery F. 
tukai turi
jų $4,500. Taipgi ir apdrau- 
dos agentas yra traukiamas į

Bernard F. Finner- 
Joseph Laplante ir 
Davis. Visi paukš- 
paėmę nuo mokyto-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vikų ir tautininkų spaudoje 
žinios neva iš Lietuvos buvo 
“paimtos tik iš vokiečių arba 
iš vokiečių valdomų lietuviškų 
laikraščių.” Pagaliau jis sa
ko: “Dr. Ancevičius, apmoka
mas vokiečių, negi praneš 
taip, kas jiems nepatinka!”

Ir štai pasekmės: “Tokia 
propaganda maitinama mūsų 
visuomenė. Ar nuostabu tad, 
kad ligi šiol niekas mūsiškių 
griežtai neprotestavo prieš vo
kiečių paglemžimą nepriklau
somo Lietuvos gyvenimo? Ko
dėl protestuoti, kad viskas at
rodo taip tvarkinga, malonu, 
priimtina.”

Girdi, “mūsų tylėjimas, ne- 
protestavimas, pilnas praneši
mas visų Ancevičiaus telegra
mų be pastabų ir tikėjimas ne
kaltai paduota propaganda 
meta mums dėmę.”

Šventa tiesa: meta juodą, 
išdavikišką dėmę.

Jeigu šis Balkūrio straipsnis 
reiškia katalikų srovės gairių 
pakeitimą, jeigu tai reiškia, 
kad ta vadovybė ir jos kon
troliuojama spauda nuošir
džiai pradės kovoti prieš na
cizmą ir remti Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Amerikos ka
rą prieš jį, tai Balkūną reikė
tų karštai pasveikinti.

Bet jeigu šis jo straipsnis 
bus tiktai bandymas nusiplau
ti rankas* ir toliau tęsti plūdi
mo ir 
prieš 
nieko 
menė
nuo grūdų.

bjauriojimo propaganda 
Sovietų Sąjungą, tai jis 
neapgaus. Mūsų visuo- 
jau moka atskirti pelus

dirbtuvės 
rugsėjo 11

Arlington Mill 
balsavimai buvo 
dieną. Rinkimus laimėjo Ame7 
rikos Darbo Federacijos unija; 
Taigi, dabar su kompanija pa
sitarimą turės minėta unija.

Kiti duoda klausimą, kodėl 
nelaimėjo CIO unija? Atsaky
mas trumpas: ne visados gali 
laimėti ir ne visados gali pra
laimėti. Tik tas svarbu, kad 
vis tiek darbininkai išbalsavo 
turėti savo uniją dirbtuvėje; 
Buvo didelė propaganda varo
ma iš bosų pusės ir iš kompa- 
niškos unijos pusės prieš dar
bininkų uniją. Tai visgi dar
bininkams kreditas, kad jie 
nusibalsavo turėti uniją, 
sirodo, kad darbininkai 
būti organizuoti.

Pa
nori

Yra juokingų biznierių. Tai 
Hitlerio špicai. Pasiklauso ži
nių tik iš Berlyno. Ir jeigu 
kostumeris ateina ir paklau
sia, na, tai kas girdėtis apie 
karą? Tai tuojau tas špicas ir 
sako, kad iš Berlyno tą ir tą 
girdėjo. Apie kitų šalių ži
nias, kaip iš Sovietų Sąjungos 
arba Anglijos, nieko nesako. 
Kai kostumeris pats pasako, 
kad jis girdėjo iš Maskvos, jog 
ten ir ten naciai gavo gerai 
plakti, tai toks biznierius pa
sijunta
prarijęs ir pasibaigia šnekta.

Oi, jūs, Hitlerio pamačnin- 
kai, nusivilsite pamatę savo 
klaidą, bet bus per vėlu.

L. K. Biuras.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 627 has been issued to the undersigned 
to sell bejr, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
982 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on tho 
premises.

ALICK HERMANN
932 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

' SARAH HOFFMAN 
1405 Noptrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 11599 has been issued to the undersigned 
to «ę,H beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1507 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County 1 of Kings, to bo consumed off the 
premise^.

1507 Kings

NOTICE is hereby given that License No. 
~ 1020 has been issued to the undersigned 

sell beer, at wholesale under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law, 

182 Noll St., Borough of Brooklyn. Coun- 
of King#, to be consumed off the premises.

DAVID HARNIK. BERNARD HARNIK 
& MORRIS LEITZES 

d /b /a Superior Beer Distributors
482 jNoll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
■ C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
475 Sackman Street. Borough of Brooklyn, 

'County of Kings, to be consumed off 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO. 
475 Sackman St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby givčn that License No. 
C 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

BERGEN BEER DISTRIBUTORS, INC. 
865 Park Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2461 Dean Street, Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

2451 Dean

the

Y.

No.

ABRAHAM 'ZION
Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic BcVerago Control Law at 
376 Marcy 
County of 
premises.

376 Marcy

NOTICE is _____ ___  ___  _______ .....
GB 1531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3162 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo. consumed off the 
premises.

HARRY ROSENTHAL
3162 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4848 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ERNEST MILLER 
2124 Dorchester Rd.1, Brooklyn,

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
539 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
promises.

ELSIE ĖRENEISEN
539 Central Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby įįiven that License No. 
GB 6255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

427 Central

No.

Avenue. Borough of Brooklyn.
Kings, to bo consumed off

OTTO MEYER
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.

N.

kaip karštą bulvę

Fašistai Sako, kad Turį Lai
mėjimu Šiaurės Fronte

•Berlin. — Vokiečių žinių- 
propagandos agentūra skel
bia, kad * jie užėmę vieną 
Sovietų miestą, kur buvo 
dirbama ginklai; kad šiau-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
2-rą d. lapkričioSekmadieni, 

(Nov.) Sietyno Choras rengia ska
nią vakarienę su šokiais prie G. Ka
zakevičiaus Orkestros iš Brooklyno. 
Todėl mes prašome Newarko ir apy
linkės lietuvių, tą dieną nieko ne
rengti, o dalyvauti su sietyniečiais.

(222-223)

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už

M. žukalMs, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
33c 
23c 
13c

23c
60c 

$1.30

c 
to 
of 
at 
ty

the

PINCUS WOOLF 
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is .
GB 1273 has been issued to the undersigned 
to soli beer, 
of tho Alcoholic Beverage. Control 
790 Prospect Pl., ! Borough of 
County- of Kings, 
premises.

790 Prospect

NOTICE is
GB 2135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at. relkil under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1038 Manhattan Ave.1, Borough 
County of Kings, 
premises.

1038 Manhattan Ave.,

NOTICE is hereby given
GB 11301 has been issued to the undesigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Lewis 
Cc/nty of 
premises.

MORRIS
374 Lewis

at retail under Section 107 
Law at 

Pl., 'Borough of Brooklyn, 
tb bo consumed off the

CELIA LEIBOW
1’1., Į. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License 
E 12 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

ISIDORE MASTENBAUM
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 24 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of’ Brooklyn, 
County of Kings.

NATHAN BURLANT
1115 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 123 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

SOL GERSTEIN
1115 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 2 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

MORRIS ROSENBERG
1115 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 6 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

BERNARD HERSHEFSKY
1115 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 51 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

FREDERICK C. VOGEI,
135 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 57 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from* house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

LEON MELAMED
397 So. 4th St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

DAVID HARNIK. BERNARD HARNIK 
'& MORRIS LEITZES

<1 /h /a Superior Beer Distributors
182 Noll St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
E 113 has been issued tot tho undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

ALEXANDER LEWIS
705 Hart St., Brookljn, N. Y.

No.
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

1 Stiliaus

Puikūs lietuviško
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

Gaspadorlškai nuvirti
Kopūstai Ir Barsčiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

N.

No.

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

Brooklyn, N. Y.
Teh Evergreen 4-9508

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

ough of Brooklyn. I
consumed off the | SANDĖLIS ViSOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

be

WILLIAM F. SCHWARTZ 
Brooklyn, N. Y.

that License No.

at retail under Section 107 
z ~_  j:

Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed off the

SURDIN & HYMAN ISRAEL 
Ave., i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby jjiven that License No. 
GB 2115 has • been issued to the undesigned 
to sell beer, at retąjį under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cifmty of Kings, to bo consumed off 
premises.

WALLACE
270 Nassau Ave.,

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS*

JUNIOR LABEL

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

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

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

theKings, to bo consumed off

CARLO MIRANDA
St., Brooklyn, N.

het'eby givęn that Licensehereby givęn that License No. 
_ ... __  been issued to the undersigned
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SHOENFELI) BEVERAGE CORP. 
436 Watkins St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 730 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed 
premises.

SEVERINO BASILICO 
181 Harrison Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License

NOTICE is 
C 410 has

SUROWIETZ 
Brooklyn, N.

given that License

on

N.

the

the

No. 
EB 1548 has been issued to thhe undersigned 
to sell beer, at retail under, Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control, Law at 
4524 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN 
4324 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License . 
EB 701 hasten issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

S. & M. DEL. INC.
1837 Coney Island Ave., Brooklyn, N.

retail under, Section

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

BOROWSKY
Brooklyn, N.

J DIENRAŠČIO
! “LAISVĖS”

METINIS

I KONCERTAS
Jau laikas pasižymėti sa
vo užrašų knygelėje, kad 
dienraščio “Laisvės” me

tinis koncertas įvyks:

Sekmadienį

Lapkričio 
9 

November 
1041

Bus toje pačioje salėje 
kur visada:

Labor Lyceum
| 949 Willoughby Avenue 

Brooklyn, N. Y.

the

No.

on

the

No.NOTICE is hereby 
GB 10535 has been issued to the undesigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control 
237 Irving “ ‘
County of 
premises.

237 Irving

NOTICE is
GB 1890 has been issued to the undersigned 
to sell lx»er, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

LEO COHEN
569 Wilson Ave., , Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107 
Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, tol bo consumed off the

BERTHA GEFFKEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

at retail under Section

Skelbkites savo bizni dien 
raštyj “Laisvėje.”

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuvei

nemoka 
miesto.

85c 
60c 
60c 
60c
60c

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
n a u jus 

k lus ir 
R sudarau 
grikoniškais, Rei
ff kalui esant ir 
Kpadidinu tokio 
■ dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

VERI-THIN* DORCAS 
—. 15 jewels, pink gold 
filled cole, Guildite bock 
......................   $33.75

•»EG. " S. PAT. Off

VERI-THIN* FOSTER — 
15 jeweli, pink or yellow 
gold filled coie, Guildite 
bock.................... $33.75

. PATENTS PENDING

ROBERT LIPTON
JEWELER

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street |
PHILADELPHIA, PA. j

Telefonas Poplar 4110

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

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

S Chroniškos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir Žar- 

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
E 1 Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp- 
į/numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, 
y Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 

Kraujo ir Šla-nesveikumai Vyrų ir Moterų gydon 
pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Išvirkščiama 
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

DR. L. ZINS
110 East 16 St., New York

Tarp Union Sq. Ir Irving PI. ---------„
šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A- P» M.



Šeštas puslapis -i i“ » .■■i.n-mmi
LAISVĖ

- .. ..u.
Pirmadienis, Rugsėjo 22, 1941

New Wko^^^Zinioi
“Soviet Power” Paliktai

Trečiai Savaitei
Ar Gali Lietuviai Bendrai 

Veikti Prieš Hitlerį?
Komunistai Apie New 

Yorko Rinkimus
Central Teatre, Broadway ir 

47th St., New Yorke jau tre
čia savaitė rodoma naujausia 
Sovietų Sąjungos filmą, paro
danti Sovietų šalį jau paskelb
to karo, mobilizacijos metu.

Birželio 22-ros vidurdienį 
Sovietų Sąjungos žmonės išgir
do, kad jie jau kare su Vokie
tija. Garsiakalbiai vyriausiuose 
miestuose nešiojo balsą M. Mo
lotovo, pranešantį, kad naciai 
jau metė frontan apie šimtą 
divizijų arti dviejų tūkstančių 
mylių ilgio frontu. Rusai, kazo
kai, gruzinai, totoriai, mongo
lai ir kitos rasės ir tautos, suda
rančios Sov. Sąjungą, su už
grūdinta rimtimi laukė pirmų
jų laikraščių.

Kas toliau dėjosi, kaip So
vietų milionai žmonių mobiliza- 
vosi, jūs galite matyti Sovietų

Visose pasaulio tautose — 
kaip Hitlerio ir fašizmo nuo se
niau pavergtose ir naujai už- 
grobtose, taip numatančiose bū
simo užpuolimo pavojų — gar
siausia keliama klausimas visos 
liaudies vienybės sumušimui 
Hitlerio ir fašizmo. Daugelio 
tautų žmonės jau apsivienijo ir 
karštai darbuojasi tam tikslui. 
Vienok lietuviuose to dar ne
matyt.

Sekamame LLD apšvietos va
kare Jonas Siurba, LDS sekre
torius, sutiko plačiai aiškinti se
kamus klausimus:

Dėlko lietuviuose dar nesi
mato bendro darbo sumuši
mui Hitlerio?

Ar turi ir ar gali lietuviai 
bendrai veikti prieš Hitlerį?

Kas jau daroma ir kas gali
ma padaryti paramai lietuvių, 
greta su Raudonąja Armija 
kovojančių prieš fašizmą?

Šie ir eilė kitų klausimų bus 
aiškinami šį pirmadienį, rugsė
jo 22-rą, 7:30 v. v., “Laisvės” 
salėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Įžanga nemokama. Visi 
susidomėję tais klausimais kvie
čiami atsilankyti.

Pertraukoje, kaip paprastai, 
galėsime girdėti Laisvės Radio 
Programą, kuri būna kas pir
madienis, 9 v. v., iš stoties W 
BYN, 1430 klcs.

Aukos Laisvės Radio Kliubui

New Yorko komunistų va
dai, kurie patys yra tos parti
jos kandidatai įvairioms vald- 
vietėms, atsiliepia apie kitų 
partijų kandidatų nominacijas 
toms pačioms vietoms. Įdomu, 
kaip jie atsiliepia apie tuos, su 
kuriais turės lenktyniuoti rin
kimuose lapkričio 4-tą, ko 
jiems linki? Jų pareiškime, iš
leistame tuojau po sužinojimo 
nominacijų pasekmių, sakoma:

“Mes, komunistai, atkartoti- 
nai sakėme, kad centraliu klau
simu šioje miesto rinkimų kam
panijoje yra liaudies vienybė 
prieš Hitlerį, ir hitlerizmą. Mū
sų platformos žodžiais mes esa
me pasakę, kad Am-kai prieš 
akis stovi ‘Vienas Klausimas, 
Vienas Priešas, Vienas Karas,’ 
sukriušinti nacių fašizmą.

tu nominacijose buvo tas, kad 
Mr. Davies, įžymus rėmėjas 
Hitleriui pataikavimo politikos 
buvo skaudžiai supliektas ir 
kad jis buvo supliektas (reptib- 
1 ikonų lenktynėse) per majorą 
LaGuardią, kurio politika rėmi
mo administracijos sutriuškini
mui hitlerizmo taipgi yra gerai 
žinoma.

“Davies’o kandidatūra ir baT- 
sai, vienok, turėtų būti perspė
jimo signalu anti-hitleristų 
kempei. Pataikavimas pataikau
tojams reikš nelaimę. Dabar 
yra laikas stipresniam susiorga- 
nizavimui ir vienybei visų 
prie š hitlerinių spėkų mūsų 
mieste.

Perspėja Apie Pavojus
“Nelaimei, demokratų lenkty

nėse klausimai nebuvo aiškiai 
pastatyti. Prieš William F. 
O’Dwyer kandidato nebuvo. Jis 
nepasisakė šioj kampanijoj 
svarbiais klausimais. Tačiau 
yra faktas, kad žinomi Hitlerio 
šalininkai veikliai vedė už jį 
kampaniją. Mr. Dwyer nematė 
reikalo atmesti tą paramą. Mr. 
Dwyer yra opozicijos kandida
tas, išstatytas prieš majorą La
Guardią, kuris yra už Roose-

te su tais, kurie kovoja prieš 
Jungtinių Valstijų prezidentą
tuo pat sykiu tenkindami Hit
lerį.

“Mr. LaGuardijos pozicija 
reikalauja -sustiprinimo. Bal
suotojai turi teisę prašyti Mr. 
LaGuardijos, kad jis pasireikš
tų stipriau už pilniausią para
mą Anglijai ir Sovietų Sąjun
gai ir kitoms prieš hitlerizmą 
kovojančioms šalims, taipgi už 
atidarymą Vakarų Fronto.

“Balsuotojai turi teisę prašy
ti iš Mr. LaGuardijos žodžių ir 
darbų už- darbininkus ir socialę 
gerovę ir demokratines teises 
visiems newyorkieciams, įskai
tant ir tūkstančius ištikimų ir 
patrijotiškų civilių tarnautojų 
mūsų mieste.

“Užduotys ir pozicija liau
dies, darbininkų ir progresyvių 
organizacijų, šiuose rinkimuo
se, yra aiški. Darbininkai ir vi
sos populiarės organizacijos, 
stojančios už naciona’į siekį su- 
ei— ■

mušt hitlerizmą, privalo susi- 
vienyt bendroms pastangoms. 
Skirtumai turi liktis antroj vie
toj, ar trečioj, ar ketvirtoj vio-
toj.

“To atsiekimui mos, komu
nistai kandidatai, palaikjrdami 
savo politinį veidą ir nepriklau
somybę, ir tikslu daugiausia 
prisidėti nacionaliam tikslui, 
pažadame savo didžiausias pa
stangas budavojimui liaudies 
vienybės New Yorke prieš ben
drą priešą — hitlerizmą užru- 
bežyje ir namie.”

Po pareiškimu pasirašo Isra
el A inter, komunistų kandidatas 
į majorus; James W. Ford, 
kandidatas į Miesto Tarybos 
pirmininkus: Elizabeth Gurley 
Flynn, kandidatė į kontrolie
rius; taipgi keturi kandidatai į 
atstovus Miesto Taryboj: Peter 
V. Cacchione iš Brooklyno, Carl 
Brodsky iš Manhattan, Isidore 
Begun iš Bronx ir Paul Crosbie 
iš Queens.
__________________________a

dokumentalėje filmoje “Soviet 
Power,” dabar rodomoj Cent
ral Teatre, Broadway ir 47th 
St., N. Y. Dalys filmos parodo 
Sovietijos žmonių gyvenimą, 
siekius ir laimėjimus taikos me
tu.

Danny Ginet Mirė
Danny Ginet (Ginietis), 44 

m. amžiaus, 38 Stagg St., 
Brooklyn, N. Y., mirė penk
tadienį, rugsėjo 19 d., St. Ca
therine ligoninėje. Pašarvotas 
graboriaus Aromiskio šerme
ninėj, 423 Metropolitan Avė. 
Laidos antradienį, rugsėjo 23 
d., 10 vai. ryte, iš Apreiškimo 
bažnyčios, šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Anną Ginet ir du au
klėtinius Jurgį ir Vincą, 16 ir 
14 metų, palikusius našlaičiais 
tėvams žuvus auto nelaimėj. 
Taipgi turėjęs pusbrolį 
nors Penn. valstijoj. Lietuvoj, 
Taujėnų valsčiuje, Ukmergės 
apskr. gyveno jo giminių, bet 
ar šiuo tarpu dar ten randasi, 
šeima žinių neturi. Paėjo iš 
Šilų parapijos.

Ginetis susirgo prieš apie 
šešetą savaičių plaučių užde
gimu ir buvo veik pasveikęs, 
kaip prieš porą savaičių vėl 
liga smarkiai pasinaujino ir 
buvo nuvežtas į ligoninę. Ten 
kiek pabuvęs vėl buvo page
rėjęs, su lankytojais kalbėjosi 
ir buvo vilties pasveikti, bet 
staiga vėl pasuko blogyn ir 
mirė.

Buvo senas Brooklyno gy
ventojas ir per eilę metų žino
mas biznierius. Seniau laiky
davo nuosavą mėsinyčią-bu- 
čęrnę, 16 Stagg St., o pasta
raisiais keliais metais buvo da
lininkuos su Ch. Pakuli, 325 
Grand St.

Kaip jau žinote, per d. A. 
Stripeikos pasidarbavimą bu
vo surengta “surprize party” 
dd. Warwickams, Heights- 
town, N. J. Mūsų visų laimei, 
ten pakliuvo draugas Buknys 
ir jis parsivežė nemažai pini
gų, kurių pakliuvo ir Laisvės 
Radio Kliubui. Labai smagu, 
kad draugai suėję pasilinks
minti nepamiršta ir mūsų dar
bininkiškų įstaigų, šiame po- 
kilyj, per d. A. Skairį surink
ta dėl Radio Kliubo $14.50 
aukų. Vardai aukavusių jau 
buvo paskelbti “Laisvėje.” 

štai surašąs aukų, kurios 
dar nebuvo paskelbtos:

Per Geo. Waresona, Brook
lyn, N. Y., surinkta ant Man
kos: Po $2 — B. Adams ir 
A. Sungailienė.

Po $1: Olga Reinhardt, F. 
Savičius, K. Levanas, Ch. Kiž- 
nis,’ J. Šimėnas, Frank Wait- 
kus, J. Pluščanskis, J. žemai
tis, M. žiedelis, K. B. Depsas, 
J. Vaiginis, K. Braunas, K. 
Kreivėnas, W. Simaikas, Biti
ninkas L. Končius, Geo. Klec- 
kauskas, J. žangus, M. Chuld- 
chenio, K. Dzevecko ir M. 
Kreivėnienė. Viso $24.00.

Per Mary Burbą, Stamford, 
Conn., prisiųsta: Wm. Deks- 
nys $5; Dominick Burba $3; 
po $1: Anna Philipse ir Mar
garet Laudonsky. Viso $10.

Per B. Makutėnienę, Eliza
beth, N. J., priduota: Aušros 
Choras, Elizabeth, N. J. $5; 
P. Taraškevičius $2 ir J. 
Yuotkojis $1. Viso $8.

Per G. Stasiukaitį, Cliffside, 
N. J., surinkta ant blankos. 
Po $2: Vera Mikutaitytė ir 
Geo. Stasiukaitis. Po $1: K. 
Grunis, Karlonienė ir K. De- 
renčius. Viso $7. ___________ - » ■ - - - ■ 
Išteisino Areštuotus Pikiete

Nuo maspethiečių: Likę pi
nigai nuo maspethiečių stalo 
per R. Kliubo pikniką $2.50; 
K. Rėklienė $1. Per ž. Kauli
nį aukavo Maspethietis $1. 
Per A. Pakalniškienę aukavo 
Vincent Ulčikas $1. Viso 
$5.50.

Po $2 aukavo: S. Sasna, 
Brooklyn, N. Y.; Juozas Nar- 
gėla, Flushing, L. I. Po $1 : 
Chas. Simonas, Elizabeth, N. 
J. Per J. Kovą, Brooklyn, N. 
Y. Alfonsas Maldeikis; D. 
Krūtis, Elizabeth, N. J., ir F. 
Buzunas, Brooklyn, N. Y.

Liaudis Prieš Hitlerį
“Atrodo tikra, remiantis 

antradienio pirminiais balsavi
mais (primaries), kad didžiu
ma New Yorko balsuotojų su 
mumis sutinka, žymiausiu fak-

veltą, prieš Hitlerį ir prieš I 
Tammanę jėgų atstovas mūsų 
mieste. Mr. O’Dwyer gudriai 
bando suskaidyt anti-hitlerinių 
jėgų vienybę. Jis yra artimiau
siuose santykiuose mūsų mies-

Vytautas Bacevičius
pianistas - kompozitorius

Kauno Valstybinės Konservatorijos Profesorius.

Atidarė New Yorke

PIANO STUDIO

SULAIKYTA—TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ. ARTKINO RODO

“SOVIET POWER’’
Grupė Sovietų dokumentalinių filmų ir filmų iš dabartinio karo fronto

SOVIETŲ SĄJUNGA TAIKOJE IR KARĖJE
Pamatykite kokią kainą Hitleris moka už kiekvieną colį Sov. žemės!

NUOLATINIAI nuo 9 vai. ryte—20c iki ) vai. po pietų.

CENTRAL THEATRE
Broadway prie 47th St.

Labai dėkui visiems už au
kas ir už pasidarbavimą su
rinkime aukų. Kai kurie mū
sų draugai ir draugės nenu
ilstančiai renka aukas šiam 
taip svarbiam darbui. Kiek
vienoje atskaitoje rasime tų 
(Iraugių ir draugų vardus. 
Šiems draugams mes esame 
labai dėkingi.

Eva T. Mizariene,
Sekr.-Iždininkė

PRANEŠIMAI
DIDŽIOJO NEW YORKO IR 

APYLINKES LIETUVIAMS 
giliom! pranešam, kad Pabaltijos

Tautų Kultūrine Taryba ruošia mil
žinišką koncertą New Yorko Mieste. 
Jvyks vasario 14 (February), 1942. 
Daugiau informacijų, liečiant šj kon
certą, matysite “Laisvėje,” kaip tik 
Taryba sutaisys koncerto programą. 
Todėl prašome lietuvių tą datą įsi- 
tėmyti ir nerengti parengimų, bet 
kartu su Pabaltijos Tautų žmonėmis 
dalyvauti šiame Koncerte. Ačiū. — 
L. Kavaliauskaitė, P. T. K. T. Ižd.

(222-224)

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs.

Devintą valandą pirmadieniu vakarais
DUODAMA MUZIKALE PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

39 East 10th Street, Apt 2 E
(c/o Mrs. A. Luckstonc)

New York City, N. Y. Phone: G r. 5-0609
(Subway: Union Square)

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

Muzikos Mylėtojams
Įsigijimui gilesnio muzikos 

supratimo ir įvertinimo studi
juojantiems ir šiaip susidomė
jusiems muzika gali gražiai pa
sitarnauti WPA nemokami kur
sai. Tie kursai buvo nutraukti 
pereitą liėpos mėnesį dėl sto
kos paskyrų ir sumažinimo lek
torių skaičiaus. Tačiau dabar 
New Yorko miesto WPA Muzi
kos Projekto švietimo divizija 
pradeda dvi serijas vienkart 
savaitinių kursų.

Vieną iš tų kursų, kas ket
virtadienio vakaro 8:30, prade
dant rugsėjo 25-ta, ves Ivan 
Langstroth. šiame kurse bus 
aiškinama muzika nuo anksty
bos krikščionybės laikų iki šių 
dienų. Pradžioj programos dės
tys 17-to šimtmečio religinę 
muziką.

Antram kursui, būsiančiam 
kas pirmadienio popiečio 1 vai. 
pradedant rugsėjo 29-ta, vado
vaus Herman Schwartzmanas, 
demonstruojant senovės žymių
jų muzikų Couperin, Daquin, 
Rameau, Marcello ir Scarlatti 
kūrinius.

Abu kursai bus WPA Muzi
kos Projekto patalpose, 93 
Park Ave., N.- Y.

Pereitą trečiadienį Harlemo 
teismabutyje, prie teisėjo Pę- 
ter Abeles buvo pernagrinėja- 
ma byla pikietninkų, buvusių 
areštuotų ramiam pikiete lie
pos 17-tą, suruoštame protes
tui prieš atleidimą iš WPA 
darbų 15,000 darbininkų. Jie 
tuomet buvo įkaitinti “netvari 
kos daryme.” Teisėjas Abe
les išmetė kaltinimus prieš 21 
asmenį.

Herbert Newton, negras 
Mokytojų Unijos viršininkas, 
patsai atleistas iš WPA dar
bo ir vadovavęs tam pikietui, 
paliktas teisti atskirai.

Mrs. May Miller Nicholas, 
45 m., nušoko mirtin nuo 19- 
to aukšto iš viešbučio Beek 
man Towers, N. Y, palikda
ma 10 laiškų giminėms ir biz
nieriams.

MIRĖ
Anna Hartman 63 m. amž., 

62 Morgan Ave., Brooklyn, 
mirė Sept. 19 d., kūnas pašar
votas namuosė; bus palaidota 
Sept. 22 d., Linden Hill kapi
nėse. Laidotuvių apeigas pri
žiūri graborius Matthew P. 
Ballas. (Bieliauskas).

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios .bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

gili

Laisves Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan- 
' čių lietuvių pasiskelbiant! per Laisvės Radio Prog

ramą.
Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 

Radio Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Brooklyn, N. Y427 Lorimer St
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622 «

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

S—-------------------------------------------a

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

B .................. -.................- ...........a

|®LIETU VIŠKA«| 

j UŽEIGA ■ I 
gj n
$ Rhelngold extra Dry Alus M

Didelis pasirinkimas visokių $ 
VYNŲ ir DEGTINES X 

Importuotų ir Vietinių

£ Kasdien Turime 5?
I KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

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

J. GARŠVA
Grabor ius-U nder taker

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 

r Hl    ,,l| „| „II, .11,,   

Norintieji studijuoti pianą gauna visas informacijas pačioj > 
studijoj nuo rugsėjo 20, 1941.

GREEN STAR RAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star* Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Sfaf Geriausias Alus Brooklyne 
fesas;

Skersai nuo Republic Teatro 

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




