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Menininkams Naujiena. 
Šalin Toks Neutralitetas. 
“Draugo” Malda už Hitlerį.

Rašo A. BIMBA

Atsirado geraširdžių, kurie 
siūlo Amerikai siusti maista 
ir maitinti Hitlerio gaujų oku
puotą Europą. Girdi, žmonės 
badauja, juos reikia gelbėti.

Keista, kad daugumoje tie 
geraširdžiai piestu stoja prieš 
Amerikos teikimą militariškos 
pagalbos Anglijai ir Sovietų 
Sąjungai sumušti Hitlerį ir iš
gelbėti milionus europiečių 
nuo bado ir mirties.

Teisingai jiems atsako vals
tybės sekretorius ponas Hull. 
Okupuotos Europos maitini-1 
mas yra Hitlerio reikalas. Mū- i 
sų pasiųstas alkaniems mais
tas teks Hitlerio gaujoms ir 
tiktai pagelbės naciams karą 
vesti, prailginti žudymą ir ba
dą.
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ROOSEVELT GINS PILNA JURU LAISVE AMERIKOS LAIVAM
Hitlerininkai Nužudė
Vėl Kelis Desėtkus
Serbų ir Prancūzų

ŽADA ATMUŠ! NACIU BOMBAS, TORPEDAS 
IR ŠOVINIUS NUO AMERIKOS LAIVU

Washington. — Praeitą 
šeštadienį, Laisvės Laivyno 
Dienoje, buvo nuleista į 
vandenį keturiolika naujai 
baigiamų Amerikos preki-

Budapest, Vengrija.—Vo-jiki šiol nubausta mirtim jau nių laivų, ir prez. 
kiečiai pakorė 10 tariamų i47 tariami komunistai, 
komunistų Serbijos kaimuo
se Melence ir Mokrine už peršasi pati teist ir baust 

Fondo.”i've^smus pDeš nacius ir pa- francūzus už veiksmus prieš 
nacius.

Ryšyje su tuo, skaitau kleri
kalų spaudoje atsišaukimą ko
kio ten Chicagoje įsikūrusio 
“Lietuvai Gelbėti romiu, i ■ -........ — i-------------
šaukia: “Ištieskime pagalbos liko pakartuosius kaboti 
ranką karo nuteriotai Lietu-iper 24 valandas, kaip pra- 
vai.” neša vengrų laikraštis “Ma-

Vadinasi, duokite tiems Chi-igyar Menzet”. 
cagos mekleriams pinigų. Jie j ----------
puikiai žino, kad jokia dabar VIENU PRADĖJIMU NA- 
pagalba nacių nuteriotai Lie- CIAI NUŽUDĖ 20 
tuvai negalima. Jos pasiųsti I '
negalima. Be to, pasak sekre-, „ .. ,T . . _ _
toriaus Hull, ten bet kokia pa- ^ei in,_ Naciai paėmė
siųsta pagalba tektų naciams j^O francūzų politinių belais- 
tolimesniam naikinimui Lietu-Įvių iš koncentracijos stovy-;

klų ir sušaudė juos už tai 
kad kiti žmonės šiaurinėje! 
Francijoje, užimtoje vokie
čių, mėgino sprogdint trau-; 
kinius, nacių naudojamus.

veltas del to pasakė

preki- 
Roose- 
kalbą,

laivų, kuriais bus gabenami 
reikmenys Anglijai ir ki
tiem prieš fašistus kovo- 
jantiem kraštam ir kuriuos 
pati Amerika naudos apsi- 
Igynimo reikalams.

Vokiečiai Atmesti
Dar 7 Mylias Atgal

Leningrado Fronte
Vichy Franci jos valdžia per radio-fonografo plokš- Nariai klieni p
iršasi nati teist ir baust teles, darbininkam visu tu! JCmUdl ullullię

Odesos Gynėjai Atgrie
bė 2 Miesteliu; Nukovė 

50,000 Fašistą

teles, darbininkam visų tų! 
laivastatyklm kur šie lai
vai pabudavoti. Prezidentas 
sveikino darbininkus, kad i 
jie taip greitai ir gerai at-j 
liko darbą, ir tuomi “šian,- 
dien kirto keturioliką smū-; 
gių Hitleriui ir kitiem jo

665,000 Rusų
Berlin. — Vokiečiu ko

manda skelbia, kad į rytus 
(nuo Kijevo jie iki šiol paė
mę nelaisvėn 665,000 rusų 
kariuomenės ir pagrobę 884

Maskva. — Sovietai pra-|kuoja nacius už 20 mylių į 
neša, kad jų kariuomenė ir pietus nuo to miesto. Vokie- 
piliečių milicija atmetė vo- čiai tapo nustumti anapus 
kiečius vidutiniai septynias,pirmesnių savo pozicijų Le- 
mylias toliau nuo Leningra
do, ir dabar įnirtusiai ata-

: Maskva. —Apsuptos Ode
sos sovietiniai gynėjai stu- 
i mia vokiečius ir rumunus to
liau į šiaurių vakarus ir at
griebė miestelius Karmassy 
ir Eigenheimą.

į 
Pastaraisiais

Odesos gynėjai 
daugiau kaip 50 tūkstančių 
rumunų ir vokiečių ir pagro
bė 32 didžiąsias kanuoles, 

_  Spe- 30 apkasinių patrankų, dvi 
teismo baterijas sunkiosios lauko 

tap0 artilerijos, 110 didžiųjų kul- 
bus galima nuteriotai Lietuvai nukirstos galvos trims ko- kasvaidžių, 3,000 arklių, 2,- 

.... x_.,__________a.J- MO šautuvų ir daugį kito-
’mo atstovui Jeanui Cathe-!^a karo reikmenų..

vos.

plauko . užpuolikam, kune|Kd\luunTn^ “ V54
gręsia musų šaliai ir lankuS n- 3 718 kanuolių. 
liuosybei visų laisvųjų pa- ?ar es!Į klek aPsuP^ rau- 
šaulio tautųG donarmiecių toj sntyj, bet,

Prezidentįs priminė, kaip jie baigiami naikint 
Amerikos istorinė jūrų lais-!ai^a Pasiduoda. _ _ .__

šaulio tautų.

ningrado fronte. Raudonar
miečiai pasiekė ir perėjo 
Jankoi upę.

Sovietai atkariavo dar 
keturis kaimus bei mieste
lius šiame fronte.

Tosno srityje sovietinė 
kariuomenė valo laukan vo
kiečius iš ruožto palei Le- 
ningrado-Vitebsko vieškelį, 

korės- kuris toj vietoj buvo vokie- 
pondentas šiandien telefo- ^ių rankose keturios dienos

Išsigelbėjo 10 Sovieti
nių Diviziją į Rytus 

Nuo Kijevo
Berne, Šveic., rugs. 28.

New Yorko Times 1

JAU 47 PRANCŪZAI NU 
ŽUDYTI PARYŽIUJE

Vienintelė pagalba Lietuvai 
—tai sunaikinimas nacizmo, 
išgrūdimas iš Lietuvos kruvi
nųjų hitlerininkų. O tam prie
šinga klerikalų spauda ir tie 
mekleriai iš “Lietuvai Gelbėti 
Fondo.”

Kai nacizmas bus nušluotas, i 
kai hitlerininkai bus amžinai, Vichy, Francija. 
sumušti ir išgrūsti iš okupuo- jcialio francūzu 
tų kraštų, tada ir tiktai tada sprendimu Paryžiuje 

siųsti pagalbą ir tiktai tada munistams-_ buvusiam sei- 
visi griebsimes uz to prakil-1 
naus darbo. i . T i

Tie, kurie padeda Hitleriui llas’ Adolfui. Gu^t ir Jac- 
šiame kare, o šaukia “ištieski- jtiues .Woogui. Jie buvo tei- 
me pagalbos ranką nuteriotai siami tik už komunistinį 
Lietuvai,” yra Lietuvos parda-'veikimą abelnai, be jokių 
vikai ir priešai, yra pirmos kitų kaltinimu. Paryžiuje 
klasės apgavikai ir monelnin- 
kai.
Lietuva, 
Hitlerio 
re.

Jiems rūpi ne nuteriota i 
bet savo kišenius iri 

laimėjimas šiame ka-
Naciai Supleškino 

Sukilėlių Miestą

veiksmais 
užmušė

Sukilimai prieš Italy 
Fašistų Valdžią

Tik
Meno Sąjungos//i 
kalus: “Aj o’ 
žiavo su Kraičiu.’ 
veikalas yra 
komiška operetė, 
—“dviejų veiksmų komedija.”

Ir chorai ir šiaip meno gru
pės, be abejonės, imsis už dar-

Naciai tikisi pasiekt Vol-pavo savo laikraščiui seka- atgal.
gos upę ir tvirtina, kad Imas žinias gautas iš Sovie- Tuose veiksmuose
Raudonosios Armijos galy-tų-vokiečių karo fronto: Jai, sa!’ai '’.n? ,*.)usę. tST^tos

Amerikos esa’ Jau Pakirsta. \ Išsigelbėjo apie 10 Sovie- vokleciU divizijos ir suėmė 
į.__ .j.. Vokiečiai sakosi užėmę tų Armijos divizijų iš tu, X1*a s^bą.

■ mušė
sa- kučiai raudonarmiečių, ku- P61’^
65,-Jrie tebėra apsupti, toliau 
lai- kovoja prieš nacius.
aP’| SOVIETAI ATGRIEBĖ

KITĄ MIESTĄ

vės politika daug patarna
vo gerovei Šios šalies žmo
nių, ir jis pasižadėjo visomis

laivus plaukiančius per pla
čiąsias jūra:} bile kur.

Rooseveltas pareiškė:
“Mes amerikiečiai, kaipo 

visuma, negalime klausyti 
keleto tokių amerikiečių, 
kurie skelbia baimės evan
geliją — kurie sakosi prita
riu jūrų laisvei, bet iš es
mės jie norėtų, kad Jungti
nės Valstijos laikytų savo

Sovie-

Sovietiniai kovotojai at- 
vokiečių bandymus 
Volchovo upę, 100 .

į pietus nuo Lenin- 
o būrį perėjusių vi- 
sunaikino. ... 77

Leningrado srityje iki 
jšiol nušauta žemyn 324 vo-

Maskva. _  Sovietai vadi- ^arP Smolensko ir Ilmen’kiečių orlaiviai.
na melu ir pasakomis vokie- e^er? sovietinė kariuomenė. - -

laivus prirytus mūsų prie- 7 Pranešimus, kad jie,su-išgriebė nu<Į mies-1 “ReVClk Nuskandinti” 
tjmas’mTneteisingas ir ^iau raudonarmiečių į ry- Leningrado fronte v^ie- SoVietŲ K3JTO Laivai 
J J !tus nuo Kijevo. ciai tik stengiasi užimt šlis- n i j • M •

------------------- selburgą, o pats Leningra- DOfflbardllOja NaCIUS

Lomnica ir Romny miestus kurias vokiečiai buvo apsu- 
tarp Kijevo ir Poltavos, U-ipę į rytus nuo Kijevo, o 1 
krainoj. Jie taipgi per 
vaitę, girdi, nuskandinę 
000 prekinių „Sovietijos 
vų ir dabar vis kiečiau 
gulą Leningradą.

ap- j
g rado, 
,'siškai

neširdingas.
“Mes gi siūlome, kad šie 

laivai per juras plaukiotų; 
tam jie ir pastatyti. Mes 
žadame, kiek tik pajėgsime, 
apgint juos nuo torpedų, 
kanuolių šovinių ir bombų.

“Tarp kitų šiandien nu
leistų vandenin laivų yra ir 
‘Patrick H^nry’, kuris pa
naujina to didžio (Ameri
kos) patrioto reikalavimą: 
‘Duokite mąn laisvę arba 
duokite man mirtį!’

“Nebus iri 
demokratija 
būti laisvė, 
ti laisvė ir 
yra mūsų
prižadės višai žmonijai

Minimi keturiolika naujų 
laivų yra pirmieji iš 312 
valdžiai statomų prekinių

Pridėsi? 10Proc.Algos±Ankara, Turkija. — Už
sieniniai diplomatai Turki
joj turi žinių, kad išsivystė 
demonstracijos ir maištai 
alkanų žmonių šiaurinėje 
Italijoje, tautiniai sukilimai 
prieš italus Dalmatijoj ir 
prieš vokiečius ir italus 
Kroatijoj, kurią jie išvien 
valdo.

Įsibangavo gyventojų są
jūdžiai Fiume ir Trieste 
prieš Italijos fašistus. Karo 
teismai baudžia mirtim už 
klausymąsi užsieninio radi
jo, už ginklų turėjimą ar 
bent kokį sabotažą.

Maskva, rugs. 27.—Sovie- 
Sovietų Sąjunga nėra per-tų karo laivai “Marat” ir 
kirsti. “Spalių Revoliucija” bom-
Krimo fronte Sovietai nu-Varduoja vokiečių linijas 

kovė desėtkus tūkstančių ties Leningradu, nors Ber- 
vokiečių, kurie bandė prasi- lynas buvo paskelbęs kelios 
veržt į patį Krimo pusiau-dienos atgal, būk vokiečiai 
salį per Perekopą, keturių oro bombomis pusiau nus- 
mylių pločio žemės kakla, kandinę vieną tųdviejų ka- 
kuriuo jungiasi Kl imas su to laivų ir, “turbūt, nus- 
Ukraina. Sovietinės jėgos kandinę kitą.” Šiedu karo 
sunaikino bei suėmė visus laivai turi po 23,000 tonų 
nacių parašiutistus, nuleis- įtalpos vienas ir antras, 
jtiis Kriman keliose vietose. SOVIETAI TEBEVALDO 

--------  OESEL IR DAGOE SA-
I LAS, BALTIJOJ

Vokiečiai neužkariavo sa
lų Oesel ir Dagoe, Baltijos 
Jūroj, kaip kad jie buvo pa
sigarsinę. Abidvi salos tebė
ra Sovietų rankose. Sovieti
nė kariuomenė nuvijo ša
lin daug nacių divizijų ir 
užmušė bent 15 tūkstančių 
vokiečių iš tų, kurie puolė 

i šias salas, ir nuskandino ke
lis nacių pervežimo laivus 
su kareiviais ir karo įran
kiais siunčiamais į Oeselį ir 
Dagoe.

WPA Darbininkam
Washington. — Viešųjų 

WPA pašalpinių darbų val
dyba ketina pridėt 10 pro
centų algos savo darbinin
kam. Sako, turės būti dau
giau bedarbių priimta į 
tuos darbus. Nes daugelis 
paprastų pramonių užsida
ro dėl medžiagų stokos. Tos 
medžiagos skiriamos kari
niams darbams.

Lietuvių 
istus vei- 
ir “Atva-

Pirmasis
trijų veiksmų 

o antrasis

Budapest. — Vokiečių 
bombiniai orlaiviai smigi- 
kai ir artilerija visai suar
dė ir sudegino Jugoslavijos 
miestuką Uzice todėl, kad 
toje apylinkėje jugoslavai
sė rbai partizanai iš kalnų 
ir miškų nuolat užpuldinėjo 

bo šiuos veikalus ateinantį se- nacių . kariuomenę ir jų 
zona sulošti. Ir klausovams ivaldininkus. Uzice buvo 
didžiumoje patiks, nes turės ir,garsus serbų politinis ir in- 
gana skanaus juoko. Įteligentijos centras.

Vokietija pasiuntė dar 3 
divizijas kariuomenės slo
pint jugoslavų kovą prieš 
nacius.

perskaiči

įrties Amerikai, 
i, laisvei! Turi 
pasauliniai-pla- 
amžina. Tatai 

malda — mūsų
jėgos

Tačiau, perskaitęs “Apsiga
vo”* ir “Atvažiavo su Kraičiu,” 
pamaniau: Kam net dvi kome
dijos? Argi šis baisiausių 
skausmų ir kentėjimų momen
tas nereikalauja nors vieno 
rimtesnio meninio veikalo?

žinoma, sunku, neturime 
gerų veikalų. Prisieina pasi
tenkinti tokiais, kokius 
griebiame. . .

sū

Stockholm, Švedija. — 
Suomių spauda praneša, 
kad jie atėmė iš Sovietų 
Kandalakšą ir taip perkir
tę geležinkelį tarp Murman
sko ir Leningrado.

ANGLŲ KARIUOMENĖ 
JAU ESANTI SIUN

ČIAMA Į KAUKAZĄ

Maskva. — Sovietų 
Hangoe pusiausalyj, 
niai-vakariniame Suomijos 
kampe, atmušė visas atakas 
ir dar užėmė kelias artimas 
salas.

Kongresan įneštas bilius 
naikinti “Neutrality Act,” 
ris neleidžia Amerikai iš 
ties paremti Sovietų Sąjungą 
ir Angliją šiame kare.

Hitlerio šalininkai Kongre
se ruošiasi pulti šitą bilių ir 
jo nepraleisti. Tokie Wheele- 
riai ir Clarkai kaustosi, sabo
tažui.

Bet juo greičiau Kongresas 
panaikins šitą apgavingą “neu- 
trališkumo aktą,” tuo sveikiau 
bus anti-naciškoms jėgoms vi
sam pasaulyje.

pa
kvi
pę-

Chicagos “Draugas” (rugs.
24 d.) labai išsigandęs Sovie-

tų Sąjungos laimėjimo prieš 
hitlerinę Vokietiją. Tiesiog 
šaukia:

“Reikia karštai melsti Die
vo, kad bolševikai negautų 
progos grįžti į tuos mažųjų 
tautu kraštus.”

Kitais žodžiais pasakius, 
ręjkia karštai melsti Dievo, 
kad Hitleris laimėtų šitą karą 
ir kad naciški budeliai pasi
liktų tuose mažųjų tautų kraš
tuose, pavyzdžiui, Lietuvoje.

Visgi nesinori tikėti, kad šį 
sykį tasai Dievas išklausytų 
“Draugo” štabo hitlerinę mal? 
dą.

Stockholm, Švedija.—Šve
dų laikraštis “Social Demo- 
kraten” įdėjo pranešimą iš 
Turkijos, kad anglų gene
rolas Wavell pristatys savo 
kariuomenės į pietinę So
vietų Sąjungą karan prieš 
vokiečius pirmiau, negu na
ciai galėtų pasiekt Bakų, 
sovietinį žibalo centrą prie 
Kaspijos Jūros.

Tas švedų laikraštis ga
vo žinių, kad anglai jau 
šiunčia tankus, olaivius, 
šarvuotus automobilius ir 
kariuomenę per Iraną į so
vietinį Kaukazą.

Ankara, Turkija. — Gir
dėt, kad gręsia Vengrijos 
žmonių riaušės prieš vokie
čius. •

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, nigs. 26. — Sovietų žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį rugs. 25 į 26 d. mūšiai tęsėsi visu frontu.
Vakar Sovietų žvalgybos orlaiviai nušovė žemyn du 

priešo orlaivius, kai šie artinosi prie Maskvos.
SUTRIUŠKINO DAUG NACIŲ KARO PABŪKLŲ
Rugs. 23 d. mūsų oro jėgos veikė prieš priešo kariuome

nę ir sunaikino 86 vokiečių tankus, 32 šarvuotus auto
mobilius, 7 lankučius, 339 auto-sunkvežimius su kareiviais 
ir reikmenimis juose, 27 trekus su gazolino bakais, 7 
prieštankines kanuoles, 15 priešlėktuvinių kanuolių ir 
nutildė 11 priešlėktuvinių kanuolių baterijų.

Penkios priešo pėstininkų kuopos ir vienas artilerijos 
batalionas taipgi liko sunaikinti, o trys batalionai išblaš
kyti. Be to, 138 vokiečių orlaiviai tapo sunaikinti oro kau
tynėse ir pačiose stovyklose.

Rugs. 22
naikino 38 orlaivius priešo stovyklose, o rugs. 23 d. 
mušė žemyn 8 vokiečių lėktuvus per kautynes ore.

■

do lakūnai mūsų Juodosios Jūros laivyno

Maskva. — Centraliniame 
fronte Sovietų kariuomenė, 
po keturių dienų kautynių, 
atgriebė nuo vokiečių mies- 
jtą Novo Vassilevską. Mū
šiuose dėl šio miesto rau
donarmiečiai nukovė dau
giau kaip 6,000 vokiečių ir 
sunaikino 183 jų tankus, 
51-ną šarvuotą automobilį 
ir 16 gazolino sandėlių.

Vokiečiai, Sakoma, Siū
lo Taiką Sovietam

Angly Lakūnai Sovie
tuose Gerai Veikia

Maskva. — Sovietų ko
manda praneša, jog Angli-

Ankara, Turkija. — Už
sieniniai diplomatai šičia 
girdėjo, kad naciai per be- 
pusiškus kraštus siūlo So
vietam pertraukt mūšius iš 
abiejų pusių ir daryt atski- jos lakūnai su savo orlai- 
rą taiką. Sovietai griežtai 
ir su panieka atmetę nacių 
pasiūlymą.

su- 
nu- ORAS. — Šį pirmadienį 

apsiniaukę, vėsiau.

viais keliose fronto dalyse 
prisidėjo prie sovietinių oro 
jėgų ir “padarė labai sėk
mingų žygių” prieš vokie
čius. Anglai neteko vieno 
lėktuvo.
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Dūksta Hitleriškos “Naujienos”
Kada kunigas J. Balkūnas “Ameriko

je” pasakė tą, ką mes seniai sakėme, kad 
perspausdinimas iš Hitlerio laikraščių,

i leidžiamų Lietuvoj, tai yra klaidinimas 
•, Amerikos lietuvių. Kada jis socialistų-

hitlerininkų “Jaunimą” pakritikavo už 
! kraipymą dokumentų hitlerininkų nau

dai, tai už tai baisiai supyko “Naujie
nos”, kurios glėbiais talpino ir vis talpi
na Hitlerio propagandą, kurios persi
spausdina Hitlerio propagandos straips
nius ir talpina Hitlerio agento Dr. An- 
cevičiaus melagingus pranešimus.

Į. “Naujienos”, ’ No. 226, smarkiai užsi
puola ant kunigo Balkūno. Mes neturime 
jokio reikalo kunigui Balkūnui advoka
tauti, bet tik norim pabrėžti tą faktą, 
kad kunigas Balkūnas teisingai nurodė, 
kad Vokietijos fašistai pavergę Lietuvą 
jau jos nevadina nepriklausoma valstybe, 
bet tik buvusia nepriklausoma. Tą faktą 
patvirtina ir iš Washingtono buvęs Sme
tonos režimo atstovas, analizuodamas 
Hitlerio diktatoriaus Lietuvai Heinrich 
Lohse, Reicho komisaro Ostlandui, pa
reiškimą iš liepos 28 dienos. Ten sako: 
. “Reicho komisaras (Lohse) jau kalba 
apie Lietuvą, kaipo buvusią nepriklauso-

L • - mą valstybę, kaip inkorporuotą į Ostlan-* 
do sritį, kuriai paskirti Vokiečių komisa-

• rai valdyti bei įsakymus davinėti, palie
kant gyventojams juos paklusniai vyk-

I dyti.
“Tai yra tas pats vergovės metodas 

ir mastas, kuris pritaikintas visai eilei 
kitų Vokietijos užkariautų kraštų...”

Ar nepasitvirtina tas, ką mes sakėme 
pirmose Hitlerio užpuolimo dienose ant 
Lietuvos? Mes sakėme, kad Hitlerio gau
jos neša Lietuvai nelaisvę, didžiausį var
gą ir skurdą, jos eina pavergti mūsų se
ną tėvynę, jos eina apvogti Lietuvą ir 
žudyti jos gyventojus!

Tuo gi kartu “Naujienos” džiaugėsi, 
krykštavo, šaukė apie nepriklausomą 
Lietuvą, talpino Hitlerio propagandos 
straipsnius ir Hitlerio apmokamo Dr. 
Ancevičiaus melus, kad tik nuraminus 
Amerikoj lietuvius, kad užmigdžius jų 
laisvės meilę, kad patraukus juos Hitle
rio pusėn.

Tą darė ir dar daro “Naujienos”, 
“Keleivis”, “Draugas”, “Dirva” ir visa ta 
spauda, kuri glėbiais spausdino melus 
apie “sukilimą” Lietuvoj. “Vienybė” net 
specialį numerį išleido šaukdama: “Ne
priklausoma Lietuva!”, garbindama Hit- 

į--- lerį ir jo razbaininkų šaiką.
Dabar kiekvienas protaujantis žmogus 

mato, kad tik “Laisvė”, “Vilnis” ir “Tie
sa” nuo pat pradžios Hitlerio užpuolimo 
ant Lietuvos rašė ir rašo tiesą. Dabar 
visi gali matyti, kad Hitleris pavertė 
Lietuvą į Ostlandą, kad jis budeliškomis 
priemonėmis ruošiasi ją valdyti, kaip ir 
kitas pavergtas šalis. Kad Hitlerio šaikos 
ir jo pagelbininkai jau dešimtis tūkstan
čių lietuvių areštavo, daugelį nužudė, o 
ateityj rengiasi taip žudyt, kaip jo gau
jos žudo Francijoj, Norvegijoj, Jugos
lavijoj ir kitose šalyse žmones.

“Naujienos” ii’ socialistų “Jaunimas”, 
kaip ir kita pro-hitleriška spauda, paro- 

’ dė savo aiškų hitlerišką veidą ir tą ne
galės paslėpti jokiais piktais keiksmais.

Kiekvienas mąstąs žmogus, kiekvienas, 
kuris tik myli laisvę, kultūrą, žmonišku
mą, iš savo širdies gilumos neapkenčia 
barbariško fašizmo, tai skaito savo pa- 
reiga padėti visomis jėgomis Sovietų Są
jungai jos titaniškoj kovoj prieš fašizmo 

t barbarizmą, padėti Anglijai ir Jungti
nių Valstijų Roosevelto valdžiai, kad su-

L ‘ daužyt nacizmą.

Ar “Naujienos” užima šią poziciją? 
Nieko panašaus! Jos kiek tik gali bjau- 
rioja Sovietų Sąjungą, stengiasi pakenkti 

’Sovietų pagalbai, teisina budelišką Hitle
rio Lietuvos okupavimą, pavergimą, per
spausdina fašistų propagandos raštus ir 
taip tarnauja hitlerizmui. Todėl, jos ne
turi teisės pykti, kada kunigas J. Balkū
nas nurodė prohitleriškos spaudos žalin
gą poziciją Lietuvai ir Amerikai.

Kanados Minister™ Pirmininko
Pranešimas

Neseniai iš Anglijos grįžo Kanados 
ministeris pirmininkas King. Jis ten, aiš
ku, lankėsi dabartinės padėties verčia
mas ir jos reikalais. Grįžęs namon, už- 
pereitą savaitę p. King padarė Kanadoje 
pranešimą. Tai buvo savos rūšies rapor
tas, patiektas Kanados liaudžiai iš mi- 
nisterių pirmininko1 kelionės.

Mes čia paduosime kai kurias p. Kin- 
g’o kalbos citatas, paimtas iš kanadiečių 
“Liaudies Balso”, taipgi ir pačios “Liau
dies Balso” redakcijos Ifomentarus. “L.

I Balsas” rašo:
“Svarbiausiais jo kalbos punktais buvo 

pareiškimai, kad žmoniškumas neturė
tų tarnauti vien tik siauriems tauti
niams interesams, ir kad Kanada negali 
tikėtis, jog Rusija laimės Kanados karą.

“Jis vykęs į Angliją keliais sumeti
mais. Pirmiausia, sakė jis, jis norėjęs 
pamatyti Angliją karo metu ir perstatyti 
Britanijos žmonėms, kad Kanada stovi 
šalę Britanijos; tuo pačiu sykiu pasima
tyti su Kanados kariuomene Anglijoj.

“Prie to, jis troškęs pasimatyti su 
Vnstonu čiorčiliu ir jo sandraugais, ir 
prdiskusuoti su jais šio karo reikalus ir 
Kanados rolę jame.

“Trečia, pamatyti, ką yra padaręs ka
ras Anglijai ir jos gyventojams.

“Būdamas Anglijoj jis patyręs, kad 
dviejų metų karas, kad ir labai apgrio
vęs Anglijos miestus, žmonių valios ne
palaužęs. Priešingai, Anglijos žmonės, 
kaip ir kareiviai, dabartiniu metu esą 
dar labiau pasiryžę kovai prieš nazizmą.

“Anglijos žmonės esą labai dėkingi Ka
nados žmonėms už pagalbą. Be to, jie 
labai įvertiną tą, kad 100,0.90 Kanados 
kareivių randasi Anglijoj ir sergsti jos 
žemę nuo priešų.

“Priėjęs prie Hitlerio gaujų užpuolimo 
ant Sovietų, ministeris pirmininkas pa
reiškė :

“ ‘Žmonės visur vis klausia, kodėl Hit
leris užpuolė ant Rusijos? Atsakymas, 
man rodos, yra visai paprastas. Tai at
sakymas, kuris šiandien būtų duodamas 
į panašų klausimą, kas liečia Lenkiją, 
Norvegiją, Olandiją, Belgiją ir visas ki
tas Europos šalis, kurias Hitleris užka
riavo ar užpuolė. Hitleris puolė už tai, 
kad jis norėjo gauti strateginę poziciją 
resursuose ir galioje. Jis taipgi norėjo 
prašalinti paskutinį galimą pavojų sau
sumos puolimo ant jo tyranijos jėgų, 
pirm naziai kibs į mirtiną konfliktą su 
likusiomis laisvės jėgomis, kurių prieša
kyje ir toliau buvo Britanijos žmonės.’

“Toliau jis pakartojo prezidento Roo
sevelto pasakytą pareiškimą, jog jeigu 
naziai nugalėtų Britanijos laivyną ir pa
siimtų visas priemones laivų statymui, 
tai ‘Ašies jėgos tuomet turėtų visoj Eu
ropoj, Britų salose ir Tolimuose Rytuose 
daug didesnes laivų statymo priemones, 
negu visos Amerikos—ne tik didesnes, 
bet du ar tris kartus didesnes/ ir pažy
mėjo, jog dabartiniu metu vienos tau
tos ar imperijos, kad ir labai galingos, 
jėgų neužtenka suvaldymui tų jėgų, ku
rios nori užkariauti visą pasaulį, taipgi 
kad neužtenka tik tikslų vienybės.

“ ‘Laisvos pasaulio jėgos- turi veikti 
kaip viena, visuose dalykuose, norint iš- 

■ gelbėti žmoniją nuo ilgos ir karčios ago
nijos/ sakė jis. Tiktai plati laisvės bro
lija šiandien galės išlaikyti pasaulyje lai
svę.

“Kalbėdamas apie Sovietų ir Vokiečių 
I konfliktą, ministeris pirmininkas King 

pabrėžė:
“ ‘Rytinėj Europoj jau trys mėnesiai, 

kaip eina kruvina ir stebėtina kova. Toj 
kovoj rusų pasipriešinųnas buvo nepa
prastai puikus. Bet Rusijos pastangos 
nebuvo be pavojaus mūsų siekiams. Dau
gelio širdyse gimė apgavinga viltis, kad 
Rusija gali laimėti karą dėl mūsų. Ža
lingesnės iliuzijos negali būti. Rusija ko
voja, kad apginti save, kaip kad Lenkija, 
Olandija, Belgija, Francija, Jugoslavija 
ir Graikija kovojo, kad išgelbėti save.

Į Visus Anti-Fašistus
Penkiasdešimts žymių anti-fašistų vei

kėjų yra pavojuj. Jeigu jie bus grąžinti 
atgal, tai juos laukia Gestapo naguose 
mirtis. Dabar jįe laikomi koncentracijos 
logeryj Franci 
Tie vyrai ir mo 
vojo prieš faši 
Vengrijoj, Italijoj, Jugoslavijoj, 
Slovakijoj ir Vokietijoj ir pačioj Franci
joj.

Mes pasižadėjome išgelbėti jų gyvas
tį. Jie pasitikėjo, kad mes tą padarysime. 
Jie supranta, kad Amerikos “demokratiš
ka liaudis turės ištvermės ir valios juos 
išgelbėti. Jie reikalingi kovoms prieš fa
šizmą.

’ Milžiniška koya eina Sovietų Sąjungos 
fronte, ant jos pasekmių rymo visa žmo
nijos ateitis ir todėl kiekviena uncija 
energijos turi būti sunaudota.anti-fašis- 
tinei kovai, kovhi už pergalę. Amerikos 
liaudis reikalauja greitesnės pagelbos

joj ir Šiaurinėj Afrikoj, 
nerys per metų metus ko- 
įmą Ispanijoj, Austrijoj, 

Čecho-

Anglijai ir Sovietų Sąjungai. Mes reika
laujame, kad toji pagelba būtų skubina
ma dabar. Ir kada tą mes reikalavimą 
keliame, tai tuo pat kartu turime sukelti 
aukų, kad išgelbėjus penkiasdešimts žy
mių anti-fašizmo vadų nuo mirties! Iš
laisvinkime juos pergalei ant fašizmo!

Šiandieninėse sąlygose vieno kovotojo 
gyvybės išgelbėjimas atsieina $650. Ry
toj gal būti dešimts kartų reikės dau
giau. Iš priežasties Vichy-nacių bendra
darbiavimo gelbėjimas darosi vis sun
kesnis. Todėl, darome atsišaukimą grei
tai pagelbai. Jūs privalote prisidėti prie 
šios pergalės ant fašistų! Jūsų doleris 
bus atsakymas! Tų vadų gyvybė arba 
mirtis lenktyniauja su laiku. Be jūsų pa- 
gelbos jie negali būti išgelbėti. Padėkite 
šioj “Victory” kovoj. Atminkite, kad gal 
valandos pavėlavimas gręs jiems mirčia. 
Šiandien aukuokite!

United American Spanish Aid Comm.
Dr. Edward K. Barsky, Pirm.

-P

$

£

Anglijos naminė sargyba nuolat praktikuojasi šaudyti, kad galėjus priešą su
mušti, kai jis kada nors bandys veržtis j Anglijos salas.

I

Pirmadienis, Rugsėjo 29, 1941- 

padaryta ir dalykai laikinai 
pagerėjo 1887 m.

1890 m. imigracijos proble-
mos buvo perimtos Jungt. 
Valstijų Imigracijos komisijo- 
nieriaus. Visi kiti imigracijos 
punktai perėjo į Valstybės 
kontrolę prieš aštuonis metus, 
Federalė valdžia pradėjo di
dinti New Yorko prieplauką, 
Castle Garden liko uždarytas, 
ir gruodžio mėn. 1890 m. bu
vo paverstas į “akvarijum” 
(Aquarium). Už metų laiko 
visi imigrantai buvo įleisti į 
Ameriką per Ellis Island, New 
Yorko uoste (prieplaukoje).

FLIS.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
20 Kuopos Nariui, Bingham

ton, N. Y. — Tą nesusiprati
mą apdiskusuokite ant vietos 
kuopos susirinkime ir pakriti
kuokite draugus, kurie, jūsų 
supratimu, negeistinai pasiel- 

1 gė. Pradėjus ginčus spaudoje, 
galo nesti ir judėjimui nepa
tarnauja.

Klausimai ir Atsakymai

&

Garsioji New Yorko “Kaslegamia” 
bus Nugriauta ir Panaikinta

(Per 35 metus daugiau kaip 
7,000,000 imigrantų įžengė į 
Ameriką per jos duris).

Castle Garden, per kurį mi- 
lionai įžengė į Ameriką per 
paskutinius 50 imetų 19-to 
šimtmečio, bus sudžiautas, pa
naikintas. Ne tuoj, bet per 
dvejus arba trejus metus, šis 
pranešimas yra
New Yorko Parkfy Komisijo- 

Priežastis yra, kad

padarytas

nieriaus. Priežastiš yra, kad 
kenkia progresui, būtent, pa
statymui 7 
nelio.

Castle 
žinoma, 
buvo pastatytas 18'07 m., kai
po fortas, ir suvaidino dauge
lį svarbių rolių. 1824 m. buvo 
pavestas publikos’ malonu
mams. Lafayette čionai buvo 
priimtas, kada j id atvyko į 
Jungt. Valstijas 1824 m. ir 
vienas iš priėmimo komiteto 
narių buvo garsusis Amerikos 
rašytojas Jamek 
Cooper. Jenny Ll 
švedų lankštingalę, čionai su
dainavo savo, piimą koncertą 
Amerikoje po &idovyste P. T. 
Barnum. Louis 
šė pagalbos 
Castle 
1851

Brooklyri-Battery tu-

Garden, ; lietuviams 
kaip “kąslegarnia,”

Fenimore 
, garsioji

Klausimas: r
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Malonėkite per 
dienraštį “Laisvę” paaiškin
ti, kodėl “Keleivis” ir “Nau
jienos” vadinasi socialistų 
laikraščiais, o neapkenčia 
socialistinės s a n tvarkos, 
kaip tai, Sovietų Sąjungos? 
O vėliau, kai Lietuva prisi
dėjo prie Sovietų Sąjungos, 
tai keleiviečiai ir naujienie- 
čiai dar labiau pradėjo So
vietų Sąjungą plūsti.

M. Mot.
Atsakymas:

Kaip tie menševikų lai
kraščiai vadinasi ir kas jie 
ištikrųjų yra, tai du skir
tingi dalykai. Jie tiek turi 
bendro su socializmu, kiek 
kiaulė su mokslu. Michelso- 
nas ir. Grigaitis jau seniai 
savo darbais pasirodė ištiki
miausiais kapitalizmo inte
resų gynėjais ir plūdikais 
visko, kas yra dora ir dar
bininkiška. Štai kodėl jie 
taip įnirtusiai dergė ir der
gia socialistinę santvarką.

Prieš šį karą dar buvo to
kių trumparegių, * kurie ne
galėjo matyti “Keleivio” ir 
“Naujienų” p a r davikišku- 
mo. Dabar ir tie turėjo pa
matyti ir įsitikinti, kam ši
tie menševikiški šlamštai 
tarnauja. Jie virto atvirais 
ir paprastais nacių propa
gandos biuro organais. Jų 
'redaktoriai mažai ką nuo 
savęs ir berašo, o tik per
spausdina Lietuvoje nacių 
leidžiamų 1 a ikraščių 
straipsnius. Hitlerio pasam
dytas ir pastatytas Berlyne 
juodašimtis Dr. Ancevičius 
užpildo “Naujienas” ir “Ke
leivį” hitlerinėmis kable- 
gramomis. Tos kablegramos 
yra tokios bjaurios, jog net 
kunigas B—-as nebeiškentė 
ir viešai pareiškė, kad jos 
yra naciška propaganda.

mi daugelį skirtingų kalbų, 
pradėjo atvykti.

Daugelis iš jų buvo be ska
tiko, prie jų prisiplakdavo tų 
laikų “raketieriai,” kurie vi
sokiais būdais išviliodavo pi
nigus iš jų. Bagažų agentai 
pavogdavo jų daiktus, tikietų 
agentai paimdavo iš jų pini
gus ir duodavo be vertės po
piergalius už tai, jie būdavo 
pakviesti i viešbučius, kur taip 
brangiai už viską turėjo mo
kėt, kad greitu laiku visus pi
nigus teko praleist, ir kaip ka
da dar savo bagažą palikt. 
1876 m. du apgavikai išnaudo
jo vargšus žmones nuduodami 
kunigais. Pagaliau policija įsi
maišė, kada skundai buvo pa
daryti pačių amerikiečių, ir vi
sokiem bizniam buvo uždraus
ta. Bet imigrantų apiplėši
mas taip buvo plačiai prakti
kuojamas, kad tie visi biznie
riai, per mitingą, protestavo 
valdžiai, skelbdami, kad val
džia uždraudė “privatinę pra
mogą.”

Per civilį karą, daugelis i- 
migrantų įstojo į Unijos Ar
miją. Juos prikalbėdavo tė
vynainiai, kurie mokėdavo 
kalbą, prižadėdavo visokių ge
rų atlyginimų. Apie 400,000 
svetimšalių iš 20 šalių kariavo 
šiauriųjų pusėje (northern 
feide). Daugelis, vėliau pagar
sėjo.

Kada Grover Cleveland ta
po New Yorko gubernatorium, 
viena iš jo pirmųjų problemų 
buvo sutvarkyti Castle Gar
den, nes tenai buvo daug kas 
kritikuotina. Blogos adminis
tracijos dėka, imigrantai vėl 
buvo išnaudojami. Pirmame 
savo pranešime kongresui gu
bernatorius reikalavo reformų. 
Valstybės tyrinėjimas buvo

certų garsių dainininkų, 
Adelina Patti, 
karščius žmonės 
davo atsivėdinti ir paklausyti 
puikios muzikos.

Keli prezidentai čia buvo 
priimti, kada jie viešėjo New 
Yorke. Per vieną tokį aplan
kymą, tiltas, kuris sujungė 
Castle Garden su New Yorku, 
sugriuvo, kaip tik delegacija 
perėjo. Vėliau kanalas buvo 
užpiltas ir sujungtas su saus- 
žemiu (mainland).

Castle Garden simbolinė 
reikšmė milionams Amerikoje, 
ir kitur, kaipo Amerikos var
tai (nations’ gateway) prasi
dėjo 1855 m. Tais metais 
Valstybės Imigracijos Komisi
ja (State Immigration Com
mittee) perėmė į savo rankas 
Castle Garden. Buvo įtaisyti 
kambariai daktarams, polici
jai, agentams, pašto darbinin
kams, muitininkams, imigraci
jos inspektoriams, bagažų in
spektoriams ir net darbų tar
nybų rinka.

1855 m., rugp. 3 d. pirma 
grupė imigrantų buvo įleista 
į Ameriką per Castle Garden. 
Nuo to laiko ligi 1890 m., lai
kotarpio 35 m. ir 9 mėn., 7,- 
690,606 imigrantų perėjo per 
Castle Garden duris, apie % 
Imigrantų atvykusių tuomi lai
ku.

Pagal rekordus, prieš 1860 
m. beveik puse imigrantų bu
vo iš Airijos. Vokiečių imi
gracija prasidėjo pabaigoje 
1860 m. Po 1860 m. žmonės iš

kaip
Per vasaros 
čionai atei-

iossuth pra- 
engrijai nuo 

Garden ■ platformos 
Pagarsėjusi Lola

Montez tenai šoko 1852 m.
Nuo 1824 m. ligi 1855 m.

Castle Garden buvo 
įvykių kaip balphų išbandy
mų (balloon ascensions), “fi
reworks” rodymų arklių lenk
tynių; prekių pagodų, ir net 
operų spektakliųj < vodevilių, 
simfoninių koncertų, ir kon- visų pasaulio kraštų, kalbėda-

m.

scena

nsions), “fi-

Kokios pasekmės Rusijoj nebūtų, vistiek 
reikia atminei, kad priešo jėga, sugabū- 
mas ir resursai yra tokie dideli, jog bent 
koks sušlubaviinas bile kurioj kryptyj 
būtų pilnas didžiausios rizikos dėl visų. 
Neužmirškime vokiečių karo mašinos 
dydžio ir galios^ ir kad kuomet vokiečių 
armija kovoja tolimuose frontuose, tai 
pati Vokietija ir jos okupuoti kraštai 
gamina įrankius ir amuniciją atpildymui 
ir gali palaikytu ginkluotas jėgas aukš
čiausio sėkmingumo laipsny j.’

“Daugumas kanadiečių, be abejonės, 
pripažįsta, kad ministeris pirmininkas 
pasakė tikrą teisybę. Kanada negali nu
leisti rankų ir laukti, kad kas nors kitas 
laimėtų jos karą. Naziai kontroliuoja 
veik visą Europą ir jos šaltinius, kaip ir 
fabrikus. Tai baisi jėga. Kas įsivaizdina, 
kad ji nepavojinga, tas klysta. O kas ma
no, kad Rusija viena ją nugalės ir laimės 
karą dėl visų, tas atsisako nuo savo pa
reigų prieš viso pasaulio žmoniją.”

Tik Vienas Naciu Bombinin- 
kas Pasiekė Maskvą

Maskva, rugs. 26. — Pa
vieniai vokiečių orlaiviai 
kartotinai mėgino bombar- 
duot Maskvą, bet tik vienas 
jų tedaskrido iki miesto. 
Kiti buvo nuvyti šalin. '



Trečias puslapis

.83$493
G. 6.55

A.Išėjo

185 V.

.19
A.

167Amerikos kariai pratimuose (manevruose)
116

4.00
1.00

LDS
LDS

4.50
3.75
2.00
1.00
1.00

P.
J.

161
13
67

149
53

146
19

7
50
86

22
146

58
29

202 kp. A. M.
Povilionis Ch.................... 2.00

10 kp., J. Jasedavičia, N.K. 3.35
161 kp. K. Mickevičius, 2.50

. 1.60
1.60

. 8.60
6.40
5.40

20
6

85
72

132

5
57

LDS 105 kp. J. Adomaitis, Mon. 3.00
LDS 31 kp. V. Barkauskas,

Oakville
212 K. Maziliauskas, Bayonne 3.00 
LDS 19 kp. T. Brosky, Elm Gr. 3.00

J. Baker, Napa ................ 1.00
J. Strepeika, Cleveland .... 25.30

Druseikienė, Chicago 11.98
J. Skerston, St. Louis .....
K. Liaudanskas, Rockford 

LDS 63 k., W. Mickailitis, Benld
J. Webro, Scranton ...........
H. Blinkevičienė, B’klyn ....
Ig. Levanas, Los Angeles 12.00
Arth. Baltrušaitis, B’klyn 2.00
J. M. Kaminskas, Chicago 7.80 

LDS

Karlu $1,051.36
.................. 493.83

Pirmadienis, Rugsėjo 29, 1941

Finansinė Atskaita už Liepos 
Rugp. — Rugsėjo Mėnesius 

1941 Metais

Liepos Įplaukos:
Kp. Kas Prisiuntė. Miestas
28
79

145 
132
43

6
57
37 

212 
186 
104 
194

65
2

Bokas, Waterbury ......
P. Lapinskas, Chicago 
J. Pupis, Los Angeles
Kavai, Tacoma ........

B. Radžiavičius, W. Barre 
Šimaitis,! Montello .... 
Jasunas, Cleveland .... 
Gradeckas, Lawrence .. 
Maziliauskas, Bayonne 
Kavaliauskas, Beloit.. 
Guzevich, Chicago ....

Sudaužius Fašizmą - Kas Toliau?
(Tąsa)

Kai kurie kunigai-popai- 
-archirėjai vedė kontra-re- 
voliuciją prieš darbininkų ir 
valstiečių sovietus, tai toki arba Anglijos 
kaipo paprasti kruvinų;Azija—tai trečia, su Japo-
riaušių kėlikai liko nubaus
ti, jų bažnyčios (cerkvės) 
tapo paverstos į muzėjus ir 
tt. Tai dėl to pasaulio ku
nigai ėmė rėkt, kad “Rusi
joj religija naikinama.” Bet 
ar tai teisingas toks riks
mas? Da ir šiandien taip 
skelbia, bet jau tik dėl to, 
kad kitų šalių žmonės bF 
jotų įvest socialistinę taryh 
bu santvarką ir kad pagel
bėtų tiems, kurie kada nors 
šauks pasaulį galutinai nai
kinti tokią santvarką Ru
sijoj ... Pirmoj vietoj gina 
ne religiją, bet išnaudotojų 
santvarką.

8. Kaip ėjo kalbos apie 
naują santvarką, kol “8-nių lo kalbos: kas bus po karo?

s. i Ką mes remsime, ar tokią

ti. Sakė, Europa bus kita 
tokia sąjunga su Vokietijos, 

viršenybe;

nijos viršenybe. Taip pasau
lį dalino į tris vienutes, są
jungas.

Bet kai naciai sumušė 
Europos vakarus, sumušė 
Franci ją su* talkininkais an
glais per mėnesio laiką, 
daužė Londoną ir kitus pra
monės miestus, tai Amerika 
apie savo atskirumą-izolia- 
ciją pradėjo mažiau ir ma
žiau kalbėt, pamatė, kad 
fašizmas savo “revoliuciją” 
meta ant viso pasaulio ir 
neaplenks Amerikos. 1940 
metais Amerika pradėjo 
remti Anglijos karą iki tiek, 
kad vos tik pačiai išvengus 
šaudymo. Tada žmonėse ki-

|pranešime (message) Kong
resui atmetė kalbas apie 
taiką, atmetė vadinamą “ne
gotiated peace”; jis stojo už 
hitlerizmo sumušimą. (Ne
gotiated peace—tai taika 
per susitarimą.)

Sentorius Wheeleris gruo
džio 30 d. skelbė taikos pro- 
gramo sumanymą — aštuo
nis punktus. Štai: atstatyti 
Vokietija 1914 metų ribose, 
su autonomija Lenkijai ir 
Čechoslovakijai; atstatyti 
nepriklausomybę Franci jos, 
Belgijos, Olandijos, Norve
gijos ir Danijos; sugrąžin
ti Vokietijai jos kolonijas; 
apsauga rasinių ir religinių 
mažumų visose šalyse; su- 
tarptautinti Suezo Kanalą; 
jokių kontribucijų arba ka
ro atlyginimo; apsiginklavi
mą susiaurinti.

(Bus daugiau)

141
133

92
71
14
39
19
94

Pav. F.
52 J.

1

punktų” nebuvo nė ore
Naujos pokarinės san^ pat santvarką, kuri tik ka- 

tvarkos idėja stipriai pasi- ra ir fašizmą gamina? 
reiškė sykiu su šio, antrojo 
pasaulinio karo pradžia, 
rugsėjo mėn. 1939 m., kada 
Anglija paskelbė karą Vo
kietijai. Tada tik atskiri 
žurnalistai, rašytojai, lyg 
praeinant, dribtelėjo žodį, 
kad po šio karo bus visai 
kitokia santvarka ir šalių 
nepriklausomybė nebus tik
ra. Anglija skelbė, kad kat
ras turės nugalėt hitleriz
mą ir atsteigt Čechoslova- 
kijos ir Lenkijos nepriklauh 
somybę. Nieko neminėjo 
apie santvarką. Čechoslova^ 
kija — buvo demokratiška 
santvarka. Bet Anglija pati 
ją ramiu būdu atidavė fa
šistų Vokietijai. Lenkija — 
buvo fašistiška santvarka. 
Bet už ją užsistojo demo
kratiškoji Ang., kai Vokie- 
tija pradėjo Lenkiją dau
žyt. Tokia šio karo aktua
linę pradžia.

Bet karas per metus ėjo 
nė šiaip, nė taip. “Phoney 
war”—toks įžodis skambėjo 
angliškoj spaudoj. (“Pho-Jeido Vichy (neokupuotos 
ney” — vadinamas, netik- Francijos) valdžiai siųsti 
ras.) Jungtinės Valstybės per Gibraltaro sąsiaurį še- 
tuo tarpu ėmė stiprinti šis karo laivus aiškiu tikslu 
Monroe Doktriną ir skelbė, 
kad viso Amerikos konti
nento “demokratijos”, visos 
respublikos turi eiti išvien, 
susijungti politiniai ir eko
nominiai, gyventi, kaip “ge
ri kaimynai”, nors iš 21 res
publikos tik dvi-trys buvo 
demokratijos, o kitos—faši
stiškos diktatūros.

Iš to prasidėjo beveik ofi- 
ciališkos (valdiškos) kalbos 
apie naują visų Amerikų 
(šiaurinės, vidurinės ir pie
tinės) santvarką. Tą vadina 
revoliucija. Ši revoliucija 
padarysianti Amerikos In
ternacionalą, tarptautinę są
jungą. Iš to kilo reikalas ir 
kitą pasaulio dalį apspręs-

Valdžia vis tylėjo. Naujos 
santvarkos nežadėjo. To 
vietoje Anglijos valdžia ve
dė savo priešų apraminimą- 
‘appeasement’ą”. Fašistai 
agresoriai paliko neva ne
priklausomą - neokupuotą 
Franciją, Ispaniją. Anglija, 
o su ja ir Amerika, pradėjo 
raminti, remti tų šalių dik
tatūras, kad jos neremtų 
Hitlerio, nors visiems aišku, 
kad jos yra Hitlerio lėlės— 
“puppets”. Hitleris buvo di
plomatas, kuomet tuodvi ša
lis pavadino “nepriklauso
momis.”

1940 m., rudeniop, kilo 
noras užkirsti Vokietijai 
oro kelią iš Afrikos vakarų, 
iš Dakar į Pietų Ameriką. 
Ir čia įvyko tokia politikos 
keistenybė, kad net beša
liški inteligentai, politikos 
tyrėjai, kaip Foreign Po
licy Association, kartą pa
rašė (spalių 4 d.):

“ Strangely enough” ... 
“Gana keista, kad anglai

sutvirtinti savo lojališką 
garnizoną Dakare.”

Taip, keista politika, keis
ta diplomatija.

Lenkų ir cechų valdžios 
pabėgėlės, gyvenančios Lon
done, lapkričio mėn. 1940 
m. paskelbė' bendrą dekla
raciją savo politikos, kame 
jos sutarė, po sėkmingo ka
ro, “susidėti... į artimesnę 
politinę ir ekonominę są
jungą, kuri būtų pamatu 
naujai santvarkai Centra li
ne je Europoje ir garantija 
jos pastovumui.”

Gruodis, 1940 m.
Prezidentas Rooseveltas 

gruodžio 29 d. per radiją 
ir sausio 6 d. 1941 m. savo

■H

Nashua, N. H
buvo rašyta, kad šičia 
streiką čeverykų dirb- 
darbininkai. Streikas 

d.. Strei-

unijon

grįžti 
Įgalio-

Jau 
išėjo į 
tuvės 
prasidėjo rugsėjo 13
kavo šeši šimtai darbininkų.

Rugsėjo 19 dieną darbinin
kai turėjo masinį susirinkimą. 
Dalyvavo trys organizatoriai 
ir geri kalbėtojai nuo CIO uni
jos. Tame susirinkime 
įstojo 121 narys.

Darbininkai nusitarė 
į darbą rugsėjo 22 d.
jo unijos atstovus vesti dery
bas su kompanija kaslink al
gų pakėlimo. O kol derybos 
eis, tai darbininkai dirbs. Lau
kiama, kokios bus pasekmės.

Šitos šapos darbininkai bu
vo neorganizuoti ir kentėjo di- 
džiausį išnaudojimą. Darbi
ninkai buvo kantrūs, bet pa
galiau jiems kantrybės pritrū-

Atmokėta “L.” prenumeratos 5.75^08 46 kp., J. Weiss, Brooklyn 2.50 

h "103.50 EDS 1 kp., J. Dainius, Brooklyn 2.00 
68 132 K. Kavaliauskienė, Tacoma 6.00 

36^00 84 S. Wolf, Paterson . 15.40
2.15 190 Dr. J.. N. Simans, Cleve. 10.20 
3 0Q Apskr. 15, Dr. J. N. Simans 3.00 
3.921 68 J. Vilčinskas, Hartford 12.10 
5 00 LDS 110 k., J. Daugirda, Lowell 7.00 

26 00 42 J. Egeris, Nashua ........... 14.10
i Atmokėta’moterų "žurnalui auk. 2.00 180 A. Svežauskas, Wilmerding 12.10 

Mrs. D. Vaitas, Rochester 16.00 
J. V. Kaspar, Newark . 6.30

A. Jasunas, Cleveland ..... 5.00

Pirkta svetimos laidos knygų 1.501 £00
Atmokėta darb. jud. aukų ......
Už telegramas .........................
Apšvietos Fondo išeigos .......
Išeigos knygos reikale ..........
Atmokėta “Vilniai” aukų .......
Atmokėta 25 kp. bila .............
Atmokėta aukos moterų žurn

Y 50 > Pirkta pašto ženklelių už ........i
ir 1 Atmokėta aukos antifaš. pag 54.00 j
„~9 Už knygų ir “Š.” ekspediciją 44.003.10 i
9.10

15.50

J. K. Navalinskienė,
Binghamton ..................

O. Girniene, Binghamton 
27 E. Valaitienė, New

Britain ...........................
49 Geo. Bendik, E. St. Louis 

St. Yasilion, Binghamton 
Geo. Šimaitis, Montello.. 
S. Benkus, Haverhill .....
J. Kupčinskas, G. Ne«k..
F. Kavaliauskienė, Tacoma 7.50
J. Webro, Scranton, Pa.......  !
J. Stasiukaitis, Cliffside .. 17.00, 
J. A. Dementis, Chicago ....
A. Mugiani^, S. Francisco 
S. Yokim, New Britain .....
Dr. J. N. Simans, Cleveland 
A. Varaneckienė, Detroit .... 
Dr. J. N. Siman,

Cleveland ...................... 15.70
A. Druseikienė, Chicago .... 22.20 
J. M. Kaminskas, Chicago .. 7.80 
A. Stirbis, Springfield ....
J. Bullis, Rochester .........
M. Chesna, Chicago .........
J. Balsys, New Britain .....
S. Pečiulis, Sheboygan ....
N. Balunas, Detroit, Mich.

LDS 51 kp., K. Milinkcvičia .... 1.25
Per J. Gasiūnas, Brooklyn 20.43 

1 K. Rušinskienė, Brooklyn .. 7.20 
Pav. J. Solomon, Schuylkill .... 5.00

P. Ivaškiavičius, Brooklyn 1.00 
Geras Žmogus, Brooklyn .... 2.00
M. Liepus, Brooklyn ....... 5.00
P. Paserskis, Baltimore ..... 8.02
J. A. Samulėnas, Fitchburg 4.70
N. Astrauskienė, Detroit .. 21.10
A. Lakickas, Coaldale ....... 4.50
B. Radžiavičius, W. Barre 7.90
K. Motuzą, Shenandoah, .... 14.70

Drg. X, Brooklyn .................. 50.00
G. Shimaitis, Montello ..... 30.15
J. Grubis, Brooklyn ........... 1.00
J. Weiss, Brooklyn ............  3.25
Ig. Luzinas, Springfield 10.00 
B. K. Milchus, Maspeth ..... 2.20
F. Urba, Easton .............. 2.50
St. Yasilion, Binghamton .. 3.87
K. Bender, Brooklyn ......... 1.70
J. J. Pupis, Los Angeles .. 13.20

73 J. Stanevičius, Summerlee 4.50
P. Dudonienė, Chester ....... 6.20
D. J. Jusius, Worcester ..... 1.50
M. Strižauskienė, Waterb. 10.00 
J. Vilčinskas, Hartford .... 6.10 

44.00

Suma 
$13.50 

30.00 
7.70 

16.04
6.10 
7.30 i 

13.60
9.20 

10.70
7.50 

11.40
1.90 
5.60 
7.60 
1.50 

10.64
9.30 
1.50 
4.60 
1.50 
7.80

19.70 
6.20 
9.90 
9.10

10.10 
3.00 

45.70 
14.80

.60 
■5.00 
4.50

77
187
153
27

190
188
190

Viso
Sutrauka:

P99i Balansas buvo ................$402.79
Įplaukė ........................... 648.57

Balansas $557.53
Rugsėjo Mėnesj Įplaukos:

A. Urlakis, Philadelphia .... 5.95 
A. Glebavičius, Gardner .... 21.90 
M. Strižauskienė, Waterb. 8.00 
M. Baltrušaitis, Seattle ..... 1.50
K. Abakan, Easton, Pa. ..
V. Tyliunas, Livingston ....
M. Valentą, Cleveland .....
A. J. Matukaitis, Chicago 
J. Murnikas, Fitchburg .....
W. Adomaitis, Meriden ....
L. ir J. Žemaičiai, Hartf. 
JankeJiunienė-Salutienė ....

NAMot. J. Stigienė, Montello
F. Abekas, Chicago .........

NAMT, M. Sukackienė, Wore. 
185 
117 
Per 
Per

16.30
20.60
18.70
25.00

5.20
25.00

K.

K.

M.
K.
Geo. Pultin, Auburn .....
J. Kvietkauškas, Racine..
G. Liakas, So. Boston ....

Pav. J. Calvin, Kokomo .......
Per A. Bimbų, A. Fond. .. 

Paukštys, R. Hill .....
J. Kalvaitis,' B’klyn .......

Tureikis, Phila............
J. Pranaitis, Camden ..

A. ■ Dočkienė, Cicero ....
A. Mažukna, Bridgewater
O. Šember, Minersville ....
P. Šlekaitis, Scranton ....
J. M. Kaminskas, Chicago 

Urbonas,! Kenosha .... 
žavis, Bethlehem .....

Miller, Detroit .........
Rušinskienė, B’klyn .. 
Gedminas, Bay City ..

Per A. Bimbą, B’klyn .....
J. Kondrat, Forest City..
O. Strižauskienė,

Waterbury ......... x........
L. Levanaocich, Grand

Rapids ...........................
B. Milchus, Maspeth .....
J. Miškeliūnąs, Newark .. 

Paserskis, Baltimore - 
Danelius,Easton .....

Stanevich, Summerlee 
Rūbas, Middlefield .....
Sheffer, Spring Valley 

! j __i__
Viso .....$356.36

Liepos Mėnesį Išeigos
Knygio ir Sekretorio alga už 

liepos mėnesį .......
“Laisvei” išmokėta ............
Atmokėta aukos' “Laisvei .. 
Suteikta paskola prof, V.

Bacevičiui ..į...................
Atmokėta aukos “D. W.”
Išlaidos Apšvietos Fondo 

veikloj ......L...........
Atmokėtos aukos Apšvietos

Fondo reikalams ........
Už atspausdinimą 1,000 blankų 

org. reikalais ..........
Pirkta anglų knygų jaunuo

liams
Atmokėta

aukos

219
28

4.88

81

25 P.

73
51

129

Kp.
5 

103 
74

68

85
20

40
36
39

J.

A.

.50
1.60
7.00
8.00
1.00

10.60
4.50
4.70

$50.50 
4.00 
9.94

30.00
2.00

40.00

51.00

4.08

8.70
moterų žurnalui

3.00

Viso .....$203.22
Sutrauka:

Balansas buvo ..... $249.65
Įplaukė ................ 356.36

Kartu ..... $606.01
Išėjo ......... j.j.......... 203.22

balansas ..... 402.79
Rugp. Mėnesio Įplaukos:
Kas Prisiuntė. Miestas. Suma 

V. J. Kasparas, Newark.. $11.00 
M. Kazlauskienė, Hudson 
J. Čuplis, Springdale .....
J. Jaskevičiūs, Hudson .... 
J. Vilčinskas, Hartford.... 
A. Glambet.HE. Orange.... 
S. Benkus, Haverhill.......
Moterų Skyrius,

Binghamton ..................
J. Serbin, M!cKees Rocks 
M. Bacevičius, La Porte 
P. Šlekaitis, Scranton.....

10.20
3.00 

25.00 
11.20

1.50
6.20

10.00
3.00
3.00
2.00

ko ir paskelbė kovą savo iš
naudotojams. Dabar tik reikia 
visiems laikytis vienybės ir 
drūtai susiorganizuoti į uniją, 
tada nereikės drebėti iš, bai
mės prieš savo išnaudotojus.

Taigi,
visi rašykitės

draugai ir draugės, 
į uniją.

Unijistas.

25
78
52
60
43
17

6

24

81
13
20
24

145

30
11

68
Įvairios aukos antifašistams

Viso $648.57

Rugp. Mėn. Išeigos:
Sekretorio ir knygio alga už

rugpjūtį ........................... $50.50
Aukos atmokėta “Vilniai” ..... 21.68
Atmokėta aukos mot. žurnalui 13.00 
Atmokėta sub. “L. Balsui” ..... 3.00
Atmokėta aukos medik. SSSR 118.15

C

M

Jungtinių Valstijų naujasis karo laivas-milžinas, “North Caro
lina,” daro pirmuosius bandymus savo didžiosiomis 16-kacoli- 
nemis kanuolemis.

•xx-x : :
• . .O1

K

****’-“■Ib-JAw*— ...........

26.40 
12.00 
11.95 
7.60 

15.00 
14.00 
10.00 
13.35 
37.00 

5.00 
20.00

V. Paukštys, R. Hill ......... 3.30
Jasulaičiai, Shelton ......... 1.75
A. Bimbą, antifaš. aukos 60.65 
Waterburio draugus, aukos 

medikalei pagelbai ....... 224.21
P. Sodeikis, Youngstown .... 4.60
J. Skerston, St. Louis .... 8.60
K. B. Kaross, Oakland .... 14.50

90
58

198
LDS 127 kp., J. K. Stalioraitis 13.00

3

Viso $933.41
Rugsėjo Mėn. Išeigos.

Sekr.-knygio alga už mėnesj 50.50 
Atmokėta aukos antifašistams 195.40 
Atmokėta aukos SSSR medik. 224.21 
Atmokėta aukos medikam...... 53.00
Už atspausdinimą nominac. bl. 5.87 
Už knygų pirkimą ir eksp......>93.00
Už svetimos laidos knygas .... 31.50 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Randa už 
Atmokėta
Pirkta raštinei reikmenų
Atmokėta aukos medikamentam 8.50 
Išmokėta aukos antifašistams 
Už išsiuntimą “Šviesos” N 3 
‘Liaudies Balso” prenumerata 
Taksai Kanadai už “šv.” .... 
Išeigos Apšvietos Fondo .......
Atmokėt aukos antifašistų pag. 19.03

P.

“L.” prenum............ 6.00
bankui už dėžutę 5.55 
dien. prenum............ 31.50
liepos, rugp. ir rūgs. 37.50

“L.” prenumerata 6.00
2.75Lankienė, Denver ......... 7.70

Daugintis, W. Hanover 10.00 
J. Grencevičius, Chic. 11.00 
Lekas, S. Boston ...... 7.70
Vilčinskas, Hartford .. 15.40 
Baltrušaitis, Seattle .... 7.00

138

166

155
39
25
29

M.

2 
68 

161 
LDS 35 kp., P. Repcčka, Ingi. 5.00

P. Cibulskas, Maspcth ..... 7.80
Webro, Scranton .............. 1.00
D. Burba, Stanford ........... 14.00
J. Kruvalis, Phila................ 5.00
H. Janulis, Worcester ....... 6.85
P. Šlekaitis, Scranton ..... 6.61
A. Žemaitis, Baltimore ..... 11.56
K. Liaudanskas, Rockford 28.60

LDS 12 kp., W. Bagden, Johns.
36 St. Jankauskas, La Porte 

LDS 68 kp. St. Leesis, Saginaw
K. B. Milchus, Maspeth ....
Magdė Radžiavičienė, B’n 
K. Rušinskienė, Brooklyn 
J. Kazlauskas, Hartford .... 
J. Weiss, Brooklyn .........

81

1
68
24

3.90 
5.0Č 
8.50 
7.60 
1.00 
6.00 
4.00 
2.50

35.07 
25.00 

3.50 
15.00 
12.25

Viso
Sutrauka:

Balansas buvo ..............  $557.53
Įplaukų buvo ................ 933.41

$861.13

Išeigų
Kartu $1,490.94

buvo ..................  861.13

Balansas $629.81
I). M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.
O. Depsienė,

ALDLD CK Iždininkė.

"LAISVES" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

BUS NUO

1 d. Spalių iki 1 d. Gruodžio
Per tuo du mėnesiu būtinai turime gauti 
1,000 naujų skaitytojų savo dienraščiui.

Kiekvieno pažangaus lietuvio 
prašome gauti dienraščiui “Lais
vei” nors po vieną naują skai
tytoją šiuom vajum.

Kas tik stoja, kad hitlerinis 
barbarizmas būtų sukriušintas, 
turi stiprinti demokratijos blo
ką kovai su hitlerizmu. “Lais
vė” yra organizatorius ir va
das kovoje prieš hitlerizmą.

Gavimas “Laisvei” n a u j ų 
skaitytojų yra svarbus demo
kratijos stiprinimo darbas. Tad 
kiekvienas demokratiją brangi
nantis žmogus privalo stoti į 
“Laisvės” platinimo darbą.

Turime gauti savo dienraš
čiui mažiausia 1,000 naujų skai
tytojų. Tai nėra daug bet ta 
skaitlinė turi būt išpildyta. O 
kad ji būtų išpildyta, tai tuomi 
privalo rūpintis kiekvienas dien
raščio “Laisvės” patriotas, kiek
vienas apšvietą branginantis 
žmogus.

Vajus prasideda šį trečiadie
nį, 1 d. spalių-Oct. Su pirma 
diena pradėkime darbą ir tęs
kime jį visą vajaus laiku.

Kontestantams yra skiriamos 
stambios piniginės dovanos:

4 _ $20; 5 — $18; 6 — $15;
7 — $12;
10 — $5.

8 — $10; 9 — $7 ir

Tuojau 
spauskite 
aukščiau
Kiekvienas tas, kuris nusistatys 
gauti nors po vieną naują skai
tytoją į dieną laike vajaus, gali 
gauti vieną iš dovanų; gali būt 
garbingas apšvietos platintojas.

Kurie nori išbandyti ar jiem 
patiks dienraštis “Laisvė,” ga
li užsisakyti ją už $1.00 šešiom 
savaitėm. O vėliau atsinaujins 
prenumeratą ant ilgiau.

stokite į vajų, pasi- 
ir gaukite vieną iš 
pažymėtų dovanų.

“LAISVES” KAINA METAMS $6.00, PUSEI $3.25
Brooklyne $6.50 metamsm ir $3.50 pusei metų.

Viskam brangstant pabrangs ir “Laisvė.” Tad dabar proga 
užsisakyti “Laisvę” už dar žemą kainą.

“Laisve” 427 Lorim er St., Brooklyn, N. Y
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Vienaaukšte Ameri
atsilankė ir susirinkimas neį
vyko — pasiliko tik paprastu 
pasitarimu. Nežinau, ką fi
nansų raštininkas ir kuopos

karinę medžiagų į karo zonų. 
Taipgi raginama išmesti iš 
drafto įstatymo tų punktų, ku
ris draudžia naudoti Amerikos

Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9—16 — 41------- 12

(Tąsa)
Mes veik niekuomet nebuvome vieni. 

Iš ryto pradėdavo skambėti numeryje 
telefonas ir skambėdavo, kaip komen
dantūroje. Retomis ir trumpomis tarp 
susitikimų su reikalingais ir įdomiais 
žmonėmis pertraukomis mes galvojome 
apie ideališką būtybę, kurios mums taip 
trūko. Net linksminomės mes pačiu rim
čiausiu būdu, plakami patarimų:

— Jūs turite šitai pamatyti, kitaip jūs 
nepažinsite Amerikos!

— Kaip? Jūs dar nebuvote “Burles
que”? Na, tuomet jūs nematėte Ameri
kos! Juk čia pats vulgariškiausias pasau
lyje reginys. Tai galima pamatyti tik 
Amerikoje.

— Kaip? Jūs dar nebuvote automobi
lių lenktynėse? Atleiskite, tada jūs dar 
nežinote, kas yra Amerika!

Buvo šviesus spalio rytas, kai mes su 
automobiliais išsikrapštėme iš New-Yor
ko, keliaudami į žemės ūkio parodą ma
žame Denberi mieste, Konektikut štate.

Čia nieko nepasakosime apie kelius, 
kuriais mes važiavome. Tam reikalingas 
laikas, įkvėpimas, atskiras skyrius.

Abejomis kelio pusėmis atsivėrė rau
donas rudens peizažas. Lapai buvo rau
doni, lyg įkaitinta geležis ir kada jau at
rodė, jog pasaulyje nieko raudonesnio 
negali būti, išlindo dar vienas gojelis pa
šėlusiai raudonos indėnų spalvos. Tai 
nebuvo miškų paliai Maskvą papuošalas, 
prie kurio pripratusios mūsų akys, kur 
yra ir raudona spalva, ir šviesiai gelto
na, ir švelniai rusva. Ne, čia viskas lieps
nojo kaip saulėleidyje, ir šis nuostabusis 
aplink New-Yorką gaisras, ši indėnų 
miško šventė tęsėsi visą spalį.

Prisiartinus prie Denberi, pasigirdo 
staugimas ir trenksmas. Pulkai automo
bilių ilsėjosi dar žaliose atšlaitėse mažo 
slėnio, kuriame buvo įrengta paroda. Po
licininkai griežtai tiesė rankas, varinėda
mi mus iš vietos į vietą. Pagaliau mes 
suradome automobiliui vietą ir nuėjome 
į stadijoną.

Prie apvalios tribūnos staugimas buvo 
sielą veriantis, ir iš už aukštų stadijono 
sienų į mus pasipylė nuo staigių pasuki
mų automobilių svaidomi akmenys ir

karštas smėlis. Netekti akies ar danties 
buvo lengviausias dalykas. Mes pagreiti
nome žingsnius ir prisidengėme ranko
mis, kaip darė Pompėjos gyventojai, žūs
tant jų gimtajam miestui nuo ugniakal- 
nio išsiveržimo.

Bilietų teko palaukti nedidelėje eilėje. 
Aplink ūžė linksma provincijos mugė. 
Ne kartą O. Henrio aprašinėti pardavė
jai, garsiai gyrė savo prekes — kažko
kias aliuminijaus švilpynes, išdrožinėtas 
lazdeles su lėlytėmis ant galų ir kitokius 
prekyvietės menkniekius. Kažinkur vedė 
gražiomis akimis ir ilgomis blakstieno
mis karvę. Gražuolė kviečiamai siūbavo 
tešmeniu. Mechaninių vargonų šeiminin
kas pats šoko pagal kurtinančią savo in
strumento muziką. Valties pavidalo sū
pynės, įtaisytos prie žibančios metalinės 
karties, raižė ištisą ratą. Kai besisupą 
atsidurdavo aukštai padangėse žemyn 
galvomis, pasigirsdavo nuoširdus ir Iste
riškas moterų riksmas, nukeliąs mus iš 
štato Konektikut į Maskvos štatą, kultū
ros ir poilsio parką. Kiek galėdami čiul
bėjo sūdytų riešutų ir su sūriu biskvitų 
pardavėjai.

Automobilių lenktynės yra tuščias, ny
kus ir dvasią džiovinąs reginys. Pro mus 
lėkė raudoni, balti ir geltoni maži lenkty
nių automobiliai išžargstytais ratais ir 
ant šonų užklijuotais numeriais, šaudy
dami, kaip raketų varikliai. Važiavimas 
ėjo po važiavimo. Tuo pačiu metu lenk
tyniavo penkios, šešios, o kai kada ir de
šimt mašinų. Žiūrovai staugė. Buvo ne
apsakomas nuobodumas. Publiką pra
linksminti, aišku, galėjo tik kokia nors 
automobilių katastrofa. Tiesą pasakius, 
dėl šito čionai ir ateinama. Pagaliau ji 
įvyko. Staiga pasigirdo aliarmo signa
lai. Visi iš karto atsistojo. Pilname grei
tyje vienas automobilis nulėkė nuo treko. 
Mes dar skverbėmės pro stadijoną su
pančią minią, kai pasigirdo gąsdinąs sa
nitarinio automobilio staugimas. Pro 
stiklą mums pavyko pamatyti nukentėju
sį lenktynininką. Jis jau buvo be šalmo. 
Jis sėdėjo, laikydamas ranka pamėlyna
vusį žandą. Atrodė piktas. Jis nustojo 
prio, dėl kurio rizikavo gyvybe.

(Bus daugiau)

organizatorius iri kiti draugai 
mano, bet aš tiešiog neberims
ta, matydamas tokią padėtį. 
Todėl, draugai kuopiečiai, 
ko daugiau 
vėl šaukiu kuopos 
mą spalio 5 dieiųi, 1 valandą 
po ''pietų, 
svetainėj, 338 Central Street.

Draugai, dalyvaukime visi 
ir atgaivinkime judėjimą kaip 
reikia. Mūsų sęnos ir labai 
svarbios organizacijos reika
lai negali būt apleisti.

J. M. Karsonas.

, nie- 
neį telaukdamas, 

susirinki-

Piliečių Kliubo

Milwaukee, Wis
Amerikos Legione* Konvencija 
Pasisakė už Sutriuškinimą Hit- 
lerizmo ir Visuotiną Pagalbą 

Sovietų Sąjungai
Mūsų miestas', veikiausia 

niekados neprigyvens tiek 
žmonių, kiek čia buvo užper- 
eitą savaitę. Mat, Amerikos 
Legionas čia laikė 23-čią me
tinę konvenciją, 
dalyvavo 
delegatų, 
svečių.

Ne visi

legionieriai tautinius Legiono 
postus teturi visoj Amerikoj 
tik tris ar keturis. Didžiuma 
mūsų tautiečių priklauso ben
druose postuose, susidedan
čiuose iš visokių tautybių na
rių.

Senas Legionierius.

Grupė Senatorių už Aukštus 
Pelnus Kompanijoms

Washington, rugs. 26. — 
—Kai kurie nariai senato

rių ' finansinės komisijos 
priešinasi pasiūlymui iždo 
ministerio Morgenthau, ku
ris reikalauja uždraust 
kompanijom, korporacijom 
ar kitiem bizniam, atliekan- 
tiem karinius užsakymus, 
imt daugiau kaip 6 procen
tus pelno. Morgenthau sa
ko, visas pelnas virš 6 pro
centų turi eit šalies gynimo 
reikalam.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

laikyti New Or-

tiek tūkstančių
savaitei, miesto

Jersey City, N. J.
Apsivedė

Rugsėjo 20 d. apsivedė Už- 
davinis su Smičiūte. Uždavinis 
yra Haverhillio, Mass., pilie
tis. Smiciūtė vietinė. Jaunave
džiai abu jauni. Vestuvės įvy
ko svetainėje. Vestuvėse da
lyvavo apie 80 žmonių. Smi
tai atsilankiusius pavaišino 

i skaniais valgiais, gėrimais ir 
jų buvo apsčiai. Atsilankiusie- 
ji linksminosi prie geros mu
zikos iki vėlai nakties. Jau
navedžiai tą pačią naktį išvy
ko į Maine valstiją medaus 
mėnesį praleisti. - f . •

Jaunavedės tėvas J. Smithas 
yra vienatinis lietuvis polic- 
manas Jersey City, kuris iš
augino gana skaitlingą šeimy
ną. Visi vaikai jau vedę, iš
skyrus vieną sūnų, kuris yra 
Dėdės Šamo kariuomenėj.

Svečiai
Vestuvių proga buvo atvykę 

iš Haverhillio Uždavinio tėvai 
ir Virbickienė. Kadangi Užda
viniai yra progresyviai žmo
nės, tai teko įsikalbėti pla
čiau apie politiką ir laikraš
čius. S. Uždavinis užsirašė 
“Laisvę” metam ir Virbickie
nė trumpesniam laikui.

Well, tai malonūs svečiai ir 
naudingi mūsų spaudai. Nuo 
savęs linkiu daugiau tokių ves
tuvių ir mūsų spaudai naujų 
skaitytojų. 

„ .....Tunu priminti, kad minimo
se vestuvėse teko parduoti ne
mažai serijų, leidžiamų vieti
nės LDS 133 kuopos. Ačiū 
Smithui, kuris pavelijo prašy- 

I ti svečių pirkti tikietukus.

Jau keletas lietuvių yra 
K Dėdės Šamo kariuomenėj. 

Tuojau, sakoma, išvyks į ka
riuomenę Sabaliukas. Bara- 

j nauskų sūnai, kurių jaunesnis

yra LDS 133 kuopos narys, 
išmokę amato, tuojau gavo 
gerai apmokamus darbus. Vie
nas turėjo apleisti Jersey City 
ir apsigyveno Bridgeport, 
Conn.

Rugsėjo 17 d. apsivedė Ra
gauskų sūnus. Sakoma, vestu
vės buvo didelės, nepaisant 
paprasto vakaro. Ragauskai 
turi užeigą ir ta proga, mato
mai, turi įsigiję gerą būrį sim- 
patikų ir kaipo biznieriai su
prašė daug svečių į vestuves.

Balius
Lapkričio 8 d. vietinė Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 133 kuopa ruošia smagų 
balių Ukrainų 1 svetainėj, 158 
Mercer St. Baliaus pelnas, jei
gu jo bus, skiriamas naudin
gam tikslui, tai sušelpimui L 
DS 133 kuopos narių bedarbių 
ir tų, kurie neišgali pasimokė- 
ti duoklių, kad už juos kuopa 
pamokėtų, idant buvę nariais 
per ilgus metus dėl senatvės, 
ar bedarbės nebūtų suspen
duoti. Gi mūsų kuopoj yra ge
ras skaičius bedarbių is senų 
narių, kuriem reikalinga pa
mokėti duokles. Prašome vie
tinių ir apylinkės lietuvių pa
remti šį prakilnų darbą.

Susirinkimas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 133 kuopos susirin
kimas spalių mėnesį įvyks ry
te. Lapkričio mėnesį susirinki
mas jau bus laikomas antrą 
valandą dieną. Įsitėmykite, L 
DS 133 •kuopos! nariai.

K. Biuras.

Lowell, Mass
Iš Kliubo Susirinkimo ir Apie 

Kliubą
Rugsėjo 20 d., Lietuvių Pi

liečių Socialis Kliubas laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. Su
sirinkime dalyvavo nemažas 
būrelis' draugų, bet anaiptol 
ne visi nariai. O reikėtų vi
siems dalyvauti, nes kaipo 
naujoj formoj kliubas, plates
nio įsigyvenimo stadijoj, vi
suomet gali turėti svarbių 
klausimų, kurie reikalauja 
plataus susirinkimo, kad pa
daryti gerą tarimą.

Ve, ir šitame- susirinkime 
vienas labai svarbus klausi
mas atidėtas platesniam susi
rinkimui. Matote, 
zuojasi veikimas 
nerūpestingumo.

Sekantis kliubo ; 
įvyks spalio 4 d., 
re savoj svetainėj 
ral St., Lowell. Ir jis turės į- 
vykti daug platesnis. Todėl vi
si nariai dalyvaukite — ypač 
visk valdyba ir bordirektoriai.

Įš Raportų šiame susirinki- 
pasirodė, kad kliubas ge- 
veikia ir gerai rūpinasi vi- 

reikalais, kaip 
socialei

me 
rai 
suohieniškais 
ir 
org

kaip tormo- 
dėlei narių

susirinkimas
7 vai. vaka-

i 338 Cent-

Konvencijoje 
ne tik tūkstančiai 
bet dar daugiau

ųeji dalyva- 
Sesijose, nes 

1 salės nėra, 
Dėlto

nainaža 
nominuojant 

sekamų mefų 
miesto biznie- 
pasižadėjo su-

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;1 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. ^OGURT, 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 jr Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

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

karines jėgas anoj pusėj Va
karų Emisferos.

Didelio ermyderio sukėlė 
nekurie Hitlerio užgerintojai, 
kai konvencijoj pasiūlyta re
zoliucija už dar didesnę ka
rinę paramą Sovietų Sąjungai. 
Tačiau ta grupė delegatų su
darė nežymią mažumą.

Kitoje rezoliucijoj legionie
riai pasisakė už visuotiną tau
tos vienybę iki “Hitleris ir vis
kas, ką jis reprezentuoja, ne
bus sunaikinta.”

Baigiantis konvencijai rink
ta naujas komandierius ir nu
skirta vieta sekamų metų kon
vencijai. Komandierium iš
rinktas advokatas Lynn U. 
Stambaugh, iš Fargo, N. D.

Ateinančiais metais konven
cija nutarta 
leans, La.

Sutraukus 
svečių visai
biznieriai, ypatingai viešbučių 
savininkai, padaro 
biznio. Dėlto 
New Orleans 
konvencijai to 
riai iš anksto
kelti Legiono lėšų padengimui 
$105,000. Kiek Legionui pa
aukavo Milwaukee biznieriai, 
neteko sužinoti.

Be ‘to, kad legionieriai su
važiuoja apkalbėti savo orga
nizacijos problemas ir pa
svarstyti svarbius valstybę lie
čiančius reikalus, jie nepa- 
skūpėja ir pašposauti. šių žei
džiu rašėjui teko dalyvauti Le
giono konvencijoj Detroite jau 
pluoštas metų atgal, šposų ta
da jie prikrėtę daug daugiau, 
negu šį sykį Milwaukee’je. 
Veikiausia sęstame. Juk vidu
tinis mūsų amželis jau persi
sveria pirmąjį pusšimtį metų. 
Dėlto ir šposai netaip jau ma
lonu, kaip buvo pora desėtkų 
metų atgal.

Tarpe delegatų teko sueiti 
nemaža ir lietuvių iš Chicago, 
New Yorko, : Bostono ir kitų

atvyk u; 
vo konvencijos 
mieste nei tokios 
kad sutalpinti Visus, 
kiekviena valanda mieste ma- v v i
tėsi daugybės legionierių ir 
svečių.

Tačiau nemaža I delegatų iš
tisas dienas prakaitavo kon
vencijos auditorijoje. Smar
kių susikirtimų buvo tarpe izo- 
liacionistų ir Roosčvelto poli
tikos palaikytojų, j 
nistai skaudžiai 
Didžiuma legionierių net dar 
Smarkiau pasisakė prieš hit- 
lerizmą ir už patį Roose veltą.

Konvencijoje priimtose re
zoliucijose ne tik i pilnai užgi
nama Roosevelto' užsieninė 
politika, bet nueitu dar toliau. 
Pasisakyta už atšaukimą neu
tralumo įstatymo, kuris drau
džia Amerikos laivams vežti kolonijų. Kiek žinau, lietuviai

Izoliacio- 
pralaimėjo.

Svarbus Pranešimas
Nauji Federaliai taksai Įeina gallon 
su pirma diena spalių (October 1st) 

ir dello pakils likerių kainos.

HCalvrrts'
iff |i "Special’"
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jr.i
Ilf '■111 J
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PRIS1PIRK1TE DABAR
Užtikrinimui turėti namuose geriausių 

degtinių ir už žemiausias kainas 
tuojaus kreipkitės į:

Brooklyn, N. Y
Lie., No. L-886

Mūsų krautuvėje rasite didelį pasirinkimų tokių likerių, kokių jums reikia

pritinka piliečių 
anizacijai.

Siame susirinkime 
savo iždo aukavo 
tų Sąjungos

kliubas 
$10 So- 

medikaliams 
<alams. Taipgi draugas 

aukavo 
pačiam tikslui. Ir 

tam svarbiam reikalui po

lš 
vie 
ref 
Antanas Stravinskas 
$10 tam 
tai 
truputį vis daugiau ir daugiau 
įplaukia pinigų.

TENSE

BUY 
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

fBONDS 
AND STAMPS

O Kaip Su ALDLD Kuopa?
Mūsų LLD 44-tos kuopos 

reikalai vistiek pasilieka ap
leisti — netvarkoj. Vieną kart 
šaukiau tos kuopos susirinki
mą, bet vistiek, rezultatai bfi- 
vo prasti, visai mažai narių te

MANHATTAN LIQUOR STORE
Tai didžiausia, labiausia patikima ir žemiausiom kainom likerių krautuvė Williamsburge

I 
I

264i Grand St
Kampas Roebling St.,

Štai yra keletas mūsų specialų:
Old Douglas, Bottled in Bond, 100 proof

Distilled by Hiram Walker & Sons '

Pilna kvorta $1.79, reguliare kaina $2.49.
Greystbne California Straight Brandy

4-5 kvortos, $1.49, reguliare kaina $2.09.



Pirmadienis, Rugsėjo 29, 194f PenEtss puslapi*

Leningrado Mūšis Ne
galėsiąs Ilgai Tęstis

ninku, J. Skliutas vice-pirm., 
J. M. Lukas sekr., A. Pilkaus
kas iždininku, Ignas Lazarevi- 
čius iždo globėju.

šio naujai sutverto komiteto 
pirmas žingsnis tai surengti 
medikalės pagelbos reikalams 
vakarienę.

si prašomi atsilankyti ir bū
site užganėdinti.

London. — Kariniai ang
lų stebėtojai sako, kad per
kūniškas mūšis dėl Lenin
grado negalės ilgai tęstis: 
jame išeikvojama tokios ei
bės karo pabūklų ir amuni
cijos ir žūva tokia daugybė 
kareivių, kad neužilgo, esą, 
turės sugniužt viena ar an
tra pusė Leningrado fronte 
—sovietiniai gynėjai ar vo-

atsisakykim. Pašvęskime savo 
energijos ir spėkų. Medikalės 
pagelbos komitetas be jūsų 
pagelbos šio darbo negalės at
likti.

Rugsėjo 8 ir 9 dienomis 
įvyko labai didelis apvaikščio- 
jimas šv. Marijos gimimo die
nos Italų bažnyčioj ant June- 

Surengimui vaka->ato gatvės. Minia žmonių su 
rienės į komisija įeina M. žu- benais vaikščiojo gatvėmis. 

Valančiauskienė.t Ant viso bloko buvo įtaisytakienė ir B.
Vėliau bus komisija dapildyta.

Vakarienė įvyks spalio (Oc
tober) 26 dienų, 29 Endicott 
St., 6 vai. vakare. Todėl, drau
gai ir draugės, nors mes jau
čiamės pasenę ar pavargę, bet 
nuo šio prakilnaus darbo ne-

visOki žaidimai.

Rugsėjo 
maries.” 
nes mažai

- t; —

kiečiai užpuolikai. Tie ang
lai teigia, jog naciai šiuo 
tarpu turi šiek tiek pirme
nybės prieš Sovietus Lenin
grado srityje.
Jei Naciai Prakištų Lenin
grado Mūšį, tai Jiems Būtų 

Pavojingas Smūgis
Anglai karo 

nurodo, kad 
praradimas būtų tik vienas j 
iš nepasisekimų Sovietams, i

J. Bakšys, pirm.
F. J. Repšys, sekr.

aiškintojai
Leningrado

Pittsburgh, Pa
Visokios Žinios

is nepasisekimų sovietams. į Rugsėjo 14 diena turėjome 
Bet jeigu vokiečiai prakištų j Lietuvių Literatūros* Draugijos 
Leningrado kovą, tai būtų 187 kuopos susirinkimą. Narių 
didis jiem sumušimas ir la-1 susirinko nedaug. Iš svarbiau- 
bai blogai atsilieptų į visą sili dienos klausimų, apkalbė- 
jų karą. Juk smūgiai, ku- J_ien°s dieni°.®
riuos Raudonoji Armija 
kirto naciam Smolensko' 
fronte, jau nervuoja vokie
čių komandierius ir puldo ' surinkti
jų kareivių ūpą. Iš to jie 
pamatė, kad ir nacių armi
ja gali būti sumušama. O 
nacių pralaimėjimas prie 
Leningrado juo blogiau at
silieptų jiem ne tik savoj 
armijoj, ne tik namie, bet ir 
visame pasaulyj, kaip nuro
do anglų karininkai.

darbi dėl I Sovietų medikalės 
i pagalbos. Ant vietos draugai 
sumetė, kaip girdėjau, per 30 
dolerių. O P. Martins darbuo- 

i auk u iš kitur.
Trumpu laiku aukos bus pa
siustos į centrą.

Poliaus diskusuotas laikraš
čių vajus. Tartasi, kaip mes 
galėsime daugiausia pasidar
buoti dėl mūsų dienraščių.

9 dienų buvo “pri- 
Išėjo labai prastai, 
piliečių ėjo balsuo

ti. ^Demokratų ir republikonų 
partijos' lenktyniavosi, piršda- 
mos savo kandidatus, juos iš
girdau! os per radijų ir prakal
bas. Demokratai į miesto ma
jorus nominavo C. D. Schulli, 
o^rep'ublikonai Homer Denny. 
Kūris iš jų laimės lapkričio 
rinkimuose, tai klausimas. Pa
vieto teisėjais šiemet turi būt 
išrinkti aštuoni, 5 koncilma- 
n'ai keturiems metams, 2 kon- 
cilmanai dviem metam, vienas 
šerifas, vienas koroneris, vie
nas Jury commisioner, vienas 
teisėjas į aukščiausį teismą ir 
1.1. Kandidatu į teisėjus pate
ko pažangus žmogus M. A. 
Musmanna. P. Dargio išgar
bintas John Huston negavo 
užtenkamai balsų ant miesto 
gaspadoriaus.

meiviškose organizacijose Po
vilą Bernotų. I iPer paskutinius 
porų metų jis. buvo, bedarbis. 
Pasileido į gėrimų, prasiskoli
no. Išsibrauk® iš visų organi
zacijų. Gavo’ džiova.

L. P. Lekavičius.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No 
EB 2737 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverajje Control Law at 511 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

C A TH E RIN JE Z WI EB AC K 
511 Ralph Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, Countwi of Kings, to be con
sumed on the promises.

ANTHONY WOJSIAT 
1116 Manhattan Ay<|., 

NOTICE is 
RW 1038 ha 
to sell beer 
lion 107 of 

at 244 
County 

premises. i 
ANTONINA GRIMAUDO 
(Columbus i.' Bar & Grill) 

Lorimer St., i Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JOE SAAVEDRA, MANUEL CI1AO 
& JOSEPH SCHAMBERGER 

d /b /a Joe’s Diner
1466 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL PRESSER
415 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
534 Throop 
County of Kings, 
premises.

1)34 Throop

NOTICE is

at retail under Section 107

Y.

the

Brooklyn, N.

that License No.. - f. ~hereby, Riven
> been issued to the underMRncd

Sec
Control 
Brook- 

on

and wine al retail under
the Aiqoholic Beverage
Lorimer St., Borough of 
of Kilius, to be consumed

N.

No. 
issued to the undersigned 

i [House to house at retail 
107 oi; the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County

JOSEPH MILLERI ~ ~ - -
___ L

NOTICE is hereby (given that License 
E 184 has been 
to sell beer, 
under See? ion 
Control Law. 
of Kings. 
705 Hart St.,' Brooklyn, N.

Ave., Borough of Brooklyn, 
__ „ , to bo consumed off

ALICE SAVAGE 
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License
GB 1865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at reUiil under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5302 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tp bo consumed off 
premises.

MICHAEL SLONTMSKY
5302 Clarendon Rd., Brooklyn,

the

No. 
... 1 
107

the

N.

No.
I 

107

NOTICE is hereby given that License 
GB 10619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM HOROWITZ 
155 Harrison Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

t lie

Y.

No.
.. I
107
at

the

NOTICE i
GB I860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
1 808n 
County

GERIAUSIOS 
RŪŠIES 

VALGIAI 
Gaminami Eurupiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Brooklyn

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasal 

ir kepta paršiena

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Litvinovas ir Golikovas ■ 
Dalyvaus Konferencijoj su

Amerikonais ir Anglais
Maskva, rugs. 26.—Sovie

tų vyriausybė paskyrė Ma
ksimą Litvinovą, buvusį už
sienių reikalų komisarą, ir 
generolą Filipą Golikovą, 
kaipo dar du narius sovieti
nės atstovybės, kuri tarsis 
sus Amerikos ir Anglijos 
pasiuntiniais Maskvoj. Goli
kovas buvo galva neseniai 
atvykusios į Washingtoną 
karinės Sovietų pasiuntiny
bės.

Anglijos ir Amerikos pa
siuntiniai Maskvoj aptars 
su Sovietų įgaliotiniais rei
kiamą Sovietam karinę pa
galbą iš Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos. Jie taipgi ap
svarstys karinį bendradar
biavimą abelnai tarp tų tri
jų šalių prieš fašistus.

Buvo sustreikavę Gimbel’s 
krautuvės darbininkai, reika
laudami 40 valandų darbo sa
vaitės, penkių dienų savaitės 
ir 5 centų algos pakėlimo ant 
valandos. Taipgi reikalavo 
“closed shop.” Streikų vedė 
CIO unija. Streikas pasibaigė 
rugsėjo 11 d.

Buvo išėję į streiką zerko- 
Jinės dirbtuvės darbininkai. I 
Dirbtuvė randasi ant Western 
Ave. Reikalavo daugiau

. kesties.
bininkai

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

from House to house at retail 
u 107 ofi the Alcoholic Beverage 

Law. Borough of Brooklyn, County

HENRY1 DISMAN
St., Brooklyn,

that License No. 
i the undersigned 

ion 107 
Law at 

yn, 
the

NOTICE is 
E 273 has 
to sell beer, 
under T 
Control
of Kings.

65 McKibben 
-------- JI----------

NOTICE is hereby given 1 
EB 498 has been issued to 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage 
2821 Brighton 8th S(l.
County of Kings, to be 
premises.

SAM WEI 
2821 'Brighton' 8th į>t.,

NOTICE is 
EB 2250 ha 
to 
of

N.

under Sei
Control

Borough oi 
consumed on

1808a

at retail under Section 
Beverage Control Law 

l^ilton St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

MARIA SCHMIDT
<1 /b /-i hour Star Delicatessen 
Fulton St., Brooklyn, N.

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

Kiekvienų su batų 
karšta vakarienė. 
Atskiras ^kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo l vai. 
dienų iki vėlai.

Jau 16 na-

Rugsėjo 21 dienų turėjome 
susirinkimų K. P. kuopos lietu
vių skyriaus. Raštininkas ra
portavo, ką jis girdėjo iš dis- 
trikto raštinės, iš atsibuvusio 
bankieto ir iš Motinos Bloor 
prakalbų, kurios atsibuvo rug
sėjo 20 d. Nariai nusitarė su
kelti po penkius dolerius dėl 
partijos, kurie labai reikalin
gi paliuosavimui partijos na
rių iš kalėjimo.
rių išlaisvinti, bet dar 12 tebe
laikoma kalėjime. Taipgi su
rinkta keletas parašų ant 
blankos dėl išlaisvinimo Earl 
Browderio.

Nusitarta laikyti susirinki
mus du kartu per mėnesį ir 
gautas vienas naujas narys į 
partija. Taipgi bandysime at
gaivinti kuopas Soho dalyje ir 
McKees Rbckse. '•

Mūsų nariai labai užintere- 
suoti šiuo karu ir teikimu me
dikalės pagalbos Sovietų Są
jungai. Draugė H. K. pasakė, 
kad ji jau turi surinkus dėl 
gelbėjimo Ispanijos lojalistų 
$20. Storosimės gauti dau-i 
giau aukų.

Daug

426 South 5th Street
No.

1 
107

Jau susitaikė ir 
pradėjo dirbti.

mo- 
dar-

pašaukti ant pirmo 
pas gydytojų. A. 
Sarpenskio, J. če-

M. Velionės, O.

North Sides lietuvių 
sūnų turės išeiti į kariuomenę, 
jau buvo 
egzamino 
Gusto, J. 
kanausko,
Šaulio sūnūs jau pereita savai
tę išvažiavo. A. Gailio antras 
sūnus turės išeiti taipgi tnelau
kęs paskutinio drafto. LDS 

’105 kuopos narys, iš New 
gle, Pa., C. Docis išėjo į 
riuomenę pereitą mėnesį.

ka-

Išvežė į džiovininkų farmą 
Lich buvusį pirmiau gana pa
mokyta ir visur veikusį pir-

sell beer, at 6<l 
the Alcoholic B<;

Halsey Stree 
County of Kings, 
premises.

If. 
966 Halsey St., 

NOTICE is here! 
EB 2205 has beer 
to sell beer, al 
of the Alcoholic 
1403 Coney Island 
County of Kings, 
premises.

FRIED'S 
1403 Coney Islam

NOTICE is 
EB 682 ha 
to 
of the Alcoholic 
135 Grand 
County of 
premises. 

135 Grand 

NOTICE r 
EB 2153 h;
to sell beer, at i3ji 
of the Alcoholic. Bove 
1813 Church Ave., j I 
County of Kings, to 
premises.
NATHAN MECHICK 
•1813 Church Ave.,

NOTICE is hereby įg; 
EB 550 has been i.,... 
to sell l>ecr, at rqt 
of the Alcoholic Bdv 
540 Fulton Street, į 
County of Kings, to 
premises.

BROOK-ROSE 
<1 /b /a Rostmonl 

510 Fulton St., 

NOTICE is hereby 
EB 1516 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
890 Rutland Rd. 
County of Kings, 
premises.

890 Rutland

Brooklyn, N.

hereby (given that License 
ued to the undersij 
ail under Section 
'erage Control Lav 
Borough of Brooh

t<) bo consumed on

E. WITTMER
N.

B<

given that

hereby ■.
been iss 

beer, at rqt;
Bo\
t,i j I

Kings, to

st..

hereby

. ) PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Y.

No.

at 
y 11, 
tlie

,icen.se No. 
iiidcrsigned 
lection 107 
>1 Law al 
> Brooklyn, 
id on the

N.

■iven that License No. 
led to the undersigned 
ail under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

Brooklyn, N.

iven that License No. 
lt d to the undersigned 
nil under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

& PHILIP ALTERIN' 
Brooklyn, N, Y.

.„iven that License No. 
i(4ued to the undersig 

iii under
jrage Control Law 
llorough

be consumed on

CORPORATION 
Ballroom 
Brooklyn, N.

ven that License

Section 107 
at 

Brooklyn, 
the

No.
..... 1

Section 107
Law at

brough of Brooklyn, 
be consumed on the

issued to the undersigned 
ret; il under S~ 

Beverage Control 
, I

io
SARA BRODSKY
Rd.,

under

Brooklyn, N. Y.

TILŽĖS SPAUDIMO
paprastu ap-

Worcester, Mass
Spalio 19 dienų North Si

des Moterų Kliubas rengia 
skania vakarienę su šokiais. 
Įžanga bus tiktai 50 centų. Vi-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 1 d. spalio, pas dd. An
driulius, 415 Electric St., 8 vai. va
kare. Prašome draUgų dalyvauti ir 
užsimokėti duokles, taip pat yra 
svarbių reikalų dėl apsvarstymo. — 
Sekr. (228-9)

oLe VANDA
j

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

susirin lū
šio susirinkimo pirmi- 
paskirtas J. Bakšys, FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

o
g

MATTHEW P. BALLAS
C

Q

Telephone 
"agg 2-5043

Rugsėjo 16 dienų, 29 Endi-i 
cott St., įvyko pažangiųjų lie-? 
tuvių nepaprastas 
m as. 
ninku
sekr. F. J. Repšys. Po trumpo 
apkalbėjimo, nutarta rinkt 
veikiantį komitetų, kuris veiks 
visais išgalimais būdais reika
le Sovietų Sąjungai medikalės 
pagelbos. Į komitetų įeina šie 
draugai: F. J. Repšys pirmi-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytoje

NOTARY 
PUBLIC

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

g
'Al

i

DIENRAŠČIO
“LAISVES”

METINIS

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

tinis koncertas įvyks:

Sekmadienį

Lapkričio

November
1941

Bus toje pačioje salėje 

kur visada:

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1287 has been issued to the undersign'd 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
297G Quentin Rd., Borough oi Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Prospect 1’1., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 

nises.
PATRICK BURKE

Brooklyn, N.

given that License 
1 1597 lias been issued to the undorsij 
sell lieer, at retail under Section 

Beverage Control Law at 
,, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

500 Prospect 1’1.,

NOTICE’ is hereby 
GB ......... ...... ......
to sell lx;er, at 
of tho Alcoholic 
206 DeKalb Ave 

ity of Kings, 
uses.

MARIA MARCHESANO 
d /o /a Adelphi Grocery 

DeKalb Ave., Brooklyn, N..

'ICE is hereby given that License 
to the undersi 

to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1866 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

' FRIEDA MAYDAG 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

206

NOT
GB 6986 has

1866 Fulton

NOTICE is . _
GB J 1380 has been issued to the undersigned 
to sell boor, 
of tho Alcoholic Beverage Control 
1 15 Floyd 
County of 
premises.

at retail under Section 
Law 

Borough of • Brooklyn, 
bo consumed off

DISDIER 
Brooklyn, N,

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.
Brooklyn, N. Y.

Tel. 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

the

the

No. 
n<<) 
107

the

d UNION LABU

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

No.

107 
at

the

No.

Kingu, to

RAMIRO 
St.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage 
1261 Myrtle Avenue,, 
County of Kings, to 
pi cniiscs.

HERMAN
1261 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7695 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 277 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONICA VIRBUKAS
277 Grand St., Brooklyn, N.

under Section 107 
Control Law at 
gh of Broo, 

be consumed off

HEBBELER

h c

N.

THt BAKERS',

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

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

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

Aukso Altoriukas,
daru .........
Ta pati knyga, Cleluliodas gra
žiu apdaru su hntspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunudi ienos maldų 
knygelė .... i ..
Ta pati knyga, jn
tais viršais ..J.L.

Kantičkos, visokių 
ga .............L-

Sapnų knyga, ap'd 
veikslais .........

Tūkstantis naktų, 
apdaryta .......J...

Lengvas būdas išp
Mikaldos Pranašavimai
Girtuoklių Gadzink,
Sveikata ligoniams

300 visokių vais 
ir kam jie yra

Trajenkes, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai ,jž ...............

M. žųkaitis, 
334 Def.n Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

50c

...................... 35c
ilinkštais, tvir-
..................   $1.35 
giesmių kny-
........................$1.75
aryta su pa-
......................... $1.60
didelė kny^a
........................$3.00

35c 
25c 
15c

iokt angliškai

os ................
aprašo apie 

Aiškų augalų 
naudingi ....25c

60c
$1.50

SANDĖLIS VISOKIŲ .

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri 
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

Taipgi aš 
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 knygelė aprašo visokias žo 

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy 
stes—25c. Sapnų knygelė, atmeni 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimai! 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliško 
kalbos be kito pagelbės 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas) 

o.

O

H /♦jI

s?

C 3

II

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoje kreip 
kitės prie manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime mo

derniškų patarnavimų.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

pumo Tyrimai
ligos pažinimą
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškintą

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

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

Tarp Union Sq. ir Irving PL
šiokiom dienom 9 A.M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A.M—2 F-

turiu visokių sutaisyti,

gauti ant svarų po 70t 
bile kokių 6 svarai u>

VERI-THIN* FOSTER — 
15 |ewel$, pink or yellow 
gold filled coie, Guildl’e 
bock.................... $33.75

•ofg '• S. PAT. OFF. PATENTS PENDING

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand St.
Tarpo Graliam ir Manhattan Avės.

Brooklyn, N

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mešlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiiskl 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir sia- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Išvirkščiama

icen.se
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
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nemoka- 
miesto.

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

Pieno kainos žadama pakel
ti iki 18c už kvortą.

šva- 
var- 
kito

parengimą gali- 
aidįečius, “Lais- 

komiteto narę

sukutis, aš

Rengia Piliečių Komitetas Paliuosavimui Earl Browder, 
kurio pirmininku yra Tom Mooney.

Brooklyno 4th Avenėj įve
dama naujos, žemos trafiko 
šviesos.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio draugijos bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spa
lio 1 d., 7:30 va. v., Liet. Am. Pilie
čių Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti ir savo mo
kesčius užsimokėti.

Sekr. Ch. Nečiunskas.
(229-231)

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prie namų ruo

šos ir prižiūrėti du vaikus. Gaus 
kambarį ir valgį, taipgi ir atlygini
mą. Prašome rašyti sekamu antrašu: 
L. Baronas, 234 E. Filbert St., East 
Rochester, N. Y. (229-231)

Rockaway Vaizbos Butas 
siūlė pakelt subvių fėrą, kad 
tais pinigais pravest linijas iki I 
Rockaways.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitoki

F. W. Shaliiis
(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 §
i

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306-Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Warren K. Billings
Žymus unijistas, kuris išbuvo arti 25 metų kalėjime su 

Tom Mooney

Šeštas puslapis

Pirmadienio Vakarą Didysis

Dr.

? w-

4

ka- 
tu- 
ga-

----- J"".

Šnipus Dengia Riksmu
99Mitingas už Browderio Laisvę ^pie ^0Illunizm9

Newyorkieciai visuomet pa
sišventusiai ir įspūdingai-ma- 
siniai ištiesdavo ranką netei
sėtai įkalintiems ar per skau
džiai nubaustiems už menkus 
prasikaltimus.

New Yorkas buvo scena mil
žiniškų demonstracijų už Tom 
Mooney gyvastį ir laisvę. Nęw 
Yorke įvyko didžiausios Sac- 
co-Vanzetti gelbėjimo de
monstracijos. New Yorkas ste
bėtinai stipriai ir pakantriai, 
be atlaidos kovojo už nekaltus 
Scottsboro vaikinus, ir už eilę 
kitų persekiojamų ir kalinamų 
žmonių.

Nestebėtina dėl to, kada 
šiandien matome New Yorko 
darbo unijas, masines organi
zacijas ir atskirus asmenis 
energingai darbuojantis už 
Browderio išlaisvinimą. Brow- 
deris, pirmiausis ir nepava
duojamas kovos prieš fašizmą 
vadas yra uždarytas ketu
riems metams kalėjime už 
menką pasporto techniškumą, 
už kurį daugelis kitų asmenų 
visai nebūtų buvę teisti, už 
kokį, sakoma, iš kada nors 
teistųjų niekas nebuvo teistas 
ilgiau, kaip 6 mėnesiams.

Minios newyorkieciu jaučia 
ir žino, kad ypatingai dabar, 
laikotarpyje įtemptos kovos 
prieš Hitlerį ir fašizmą užru- 
bežyje ir prieš hitlerizmo a- 
gentus čionai; ! 
nepavaduojamas, yra labai 
reikalingas. Kad sugrąžinti 
Browderj veiklon, kad atitai

syt jam ir priešfašistiniam ju
dėjimui daromą skriaudą, 
newyorkieciai masiniai, tūks
tančiais ruošiasi dalyvauti ma
siniame mitinge už Browderio 
išlaisvinimą. Masių balsas tu
rės būti išgirstas ir išklausy
tas.

Didysis mitingas prakalbos 
įvyks pirmadienį (šį vakarą), 
rugsėjo 29-tą, milžiniškoj Ma
dison Square Garden salėj, 
50th St. ir 8th Ave., New Yor
ke. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Įžanga nuo 20 iki 66c.

Mitinge kalbėti atvyksta iš 
Kalifornijos garsus kalinys 
Warren K. Billings. Iš Wash
ington© pribus kongresmanas 
Marcantonio. Taipgi kalbės 
Elizabeth Gurley Flynn, 
Max Yergan ir kiti.

Dainuos Paul Robeson, pa
skilbęs negras solistas.

Brooklyno Federaliam Teis
me, kur teisiama 16 nacių šni
pų už šniukštinėjimą ir šmu- 
geliavimą nacių Vokietijon J. 
V. apsigynimo sekretų, pradė
ta naudoti Hitlerio taktika—

ziciją riksmu apie “komuniz
mą.”

Šnipų advokatai, iš kurių du 
jau yra gynę Joseph McWil
liams, vadą

į krikščionių 
krikščionių 
peratiškai 
vyriausiam 
kui William 
kieti jo j gimusiam 
piliečiui 
šius.

anti-semitiškų 
mdbilizatorių, ir 
frontininkų, des- 

stengėsi prikabinti 
valdžios liūdinin- 

G. Sebold, Vo- 
Amerikos

“komunistinius” ry-

Nešvariai Apsirengęs, 
Bet Sąžinė Svari

“Aš žmog 
kirminėlis, aš niekų niekas!

“Klausykite, gerieji 
nes! Skriaudžia iLiubimą Tor-
covą, iš namų laukan varo. O 
kuo aš n svečias? 
ne varo ? 
rengęs, bet 
ri. Aš ne Kuršonov 
guolių

* Už ką ma- 
š ne švariai apsi- 

no sąžinė 
as: aš 

neapiplėšdi lėju,
be laiko į kapus nenuvariau, 

pavyduliavimu neuž
varo, o jis 
priešakinę 

Jis — tas pa- 
priimamas 
ien dėl to, 
turi, kurį 
varguolių, 

s.”

Irving Teatre Rodoma 
Gorkio “Motina

Įspūdingas sovietinis judis 
“Motina” dabar rodomas Ir
ving Teatre, Irving Place ir 
15th St., N. Y., greta su pui
kia filmą “Maternelle.”

“Motina” atvaizduoja 1905 
metų Rusijos darbo liaudies 
gyvenimą ir kovas, kaip jas 
aprašė pasauliniai garsus ir 
mylimas rusų rašytojas Maksi
mas Gorkis. Knyga yra skai
tyta milionų • žmonių desėt- 
kuose įvairiausių kalbų. Tie 
istoriški nuotikiai, stebėtinai 
įdomiai ir artistiškai atvaiz
duoti judyje, palieka 
mirštiną įspūdį.

Jgaliavo Uniją Skelbti 
Childs Streiką

Childs restauranų darbinin
kai įgaliavo Restauranų Dar
bininkų Uniją, AFL, skelbti 
streiką, jeigu tai bus reikalin
ga išgavimui trumpesnių dar
bo valandų ir algų pakėlimo. 
Paliestų 3,200 darbininkų. Se
noji sutartis baigiasi Šį antra
dienį. Darbininkai nutarė su
tarties nepratęsti, bet tuojau 
reikalauti naujos.

Reikalauja pakelt algas po 
$4 visiems darbininkams apart 
padavėjų stalan. Padavėjoms 
(veiterkoms) pakelti mokestį

nuo 21 iki 34 centų per va
landą dirbančioms pilną laiką 
ir iki 38c dirbančioms dalį 
laiko. Darbo valandas nori 
numažint nuo 48 iki 40 ir gau
ti 2 savaites vakacijų su alga.

Takse Be Vairuotojo
Ant 8th Avė., prie 36th~St., 

N. Y., sušumijo takse, pradė
jo pati viena be vairuotojo 
švaistytis po bloką. Vienu šuo
liu užšoko ant šaligatvio, nu
vertė trafiko rodyklį, išmušė 
3 krautuvės langus, paskui at
sisukus kitan šonan nuvertė 

‘dar kitą rodyklį, numušė tra
fiko šviesą. Keliomis sekun
domis pridarė nuostolių per 
$1,500.

Transportininkai Pasisakė už 
( Rėmimą Anglijos-Soviety
Transportininkų Darbininkų 

Unijos nacionalė konvencija, 
New Yorke, pereitą ketvirta- 

. dienį 230 balsų prieš 20 pasi
sakė už visokeriopą paramą 
Anglijai, Sovietų Sąjungai ir 
Chinijai kovoje prieš Hitlerį ir 
fašizmą. Balsavimai pravesta 
po ilgų, per 6 valandas ttto 
klausimu užsitęsusių diskusijų.

Audringi aplodismentai pa
lydėjo Michael J. Quill, inter- 
nacionalio unijos prezidento 
pareiškimą, kad “Raudonoji 
Armija ir demokratinės pasau
lio jėgos” sunaikins fašizmą ir 
išbūdavęs tikrą demokratiją.

Mažos grupės vadas James 
Gallagher, coughlinietis, norė
jo pasukti konvenciją prieš 
rėmimą anti-fašistų, bet nieko 
nelaimėjo. Kalbėti jiems nie
kas nekliudė. Kada krikščio
nių frontininkų šalininkai šau
dė kairėn ir dešinėn frazėmis 
ir epitetais į visus norinčius 
Hitlerio sumušimo, delegatai 
kantriai tylėjo. Kada kalbėjo 
delegatai šalininkai kovos ir 
pergalės ant fašizmo — dele
gatai entuziastiškai plojo ir 
balsavime parodė, kaip jie at
sineša link fašizmo ir jam tai
kintojų.

Vokietis Prieš Nacius
Didelio susidomėjimo sukė

lė darbininkas delegatas 
’j Frank Koehler, kuris atpasa

kojo, kaip jis jaunystėje buvęs 
įstojęs nacių partijon ir greitu 
laiku buvęs prasisiekęs į vir
šūnes. Kaip kariavo Vokieti
jos armijoj ir pradėjo skurdo 
ir bėdų slegiamas matyti, kad 
nacių partija prisideda prie 
liaudies kančių didinimo ir 
dauginimo. Matydamas, kaip 
unijos buvo pasmaugtos, pa
skandintos kraujuose, jis pra
dėjo prieš nacizmą kovą. Jam 

• pačiam prisiėjo bėgti užrube- 
žin. Jo brolis atsidūrė kon
centracijos kempėj. Jo sūnus 
pabėgo iš Hitlerio armijos ir 
su Holandų armija kovojant 
prieš fašizmą buvo užmuštas. 
Jo anūkai išblaškyti po Euro
pą alkani ir benamiai, visa 
šeima sudaužyta.

Koehler sakė, jog “fašizmas 
tūri būti sunaikintas, nežiūrint 
lėšų. Kurie tuo abejojate, ne
žinote, ką darote.”

John Santo, int. unijos pre
zidentas, gerai atsakė tiems, 
kurie hitlerizmą klosto su 
priedanga “norėjimo taikos.” 
Jis sakė:

“Tūli delegatai sako, kad 
jie nori taikos, o mes karo. 
Tai ne tiesa. Mes norime tai
kos. Kožnas protingas ir nor
malus žmogus nori taikos iš 
gilumos širdies. Bet ne nuo 
mūs priklauso nustatymas, ką 
mes turim, taiką ar karą, ka
da kas nors pradeda ant mūs 
karą. Ne mes pradėjom tą 
pasaulio suirutę, bet Hitleris, 
ir taip ilgai, kaip jis yra ir 
turi laisvę 
šiauš, jūs 
jūs turėsite

“žinoma,
taiką, jeigu mes priimame vis
ką, ką jis nori su mumis da
ryti. Jeigu mes sutiktume pa
versti pasaulį milžiniška kon
centracijos kempe, įimant ir 
Jungtines Valstijas, mes gali
me turėti taiką. Mes galime 
turėti koncentracijos kempės 
taiką. Mes galime turėti 
Įėjimo taiką. Mes galime 
rėi sušaudymo taiką. Mes 
lime turėt kapinių taiką.”

M a tomai transportininkai 
nenorėjo tokios taikos, jie pa
sisakė už visapusišką rėmimą 
kariaujančių prieš fašizmą.

ant žemės pavir- 
neturėsite taikos, 
karą.

mes galime turėti

“Generolas Suvorovas” 
Palikta 2 Savaitei

Puikus vėliausias Sovietų 
judis “Generolas Suvorovas” 
rodomas antra savaitė Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke. Įžanga iki 1 v. 
dieną tik 20c.

Per pirmą savaitę lankytojų 
skaičius sumušė visus to tea
tro lankymo rekordus. To pa
sekmėj judis paliktas antrai 
savaitei ir teatro vedėjai pa
skelbė, jog teatre ir ateityje 
bus rodoma parinktinės užru- 
bežinės filmos.

Su voro vą, genijų generolą, 
sumušusį Napoleono armijas, 
atvaizduoja paskilbęs Sovietų 
artistas čerkasovas. Toj pat 
programoj rodoma filmą “Sta
linas kalba.” Filmoj girdima 
istoriškoji Stalino prakalba 
jau prasidėjus karui ir mato^ 
ma minios klausytojų. Taipgi 
rodoma scenos iš šio karo.

Belikus kiŠeniuje 12 centų 
ir tikėdamos išmetimo iš na
mų, Margaret Webber, 55 m., 
nusinuodijo gasu savo apart- 
mente, 153 W. 80th St., N. Y.

Klausinėjant, Seboldas, ma
tomai, nesuprasdamas jokių 
skirtumų tarp įvairių radika
lių judėjimų, patsai prisipaži
no dirbęs Workmen’s Circle 
Kempėj, kuri, ąąiot jo, esan
ti “komunistų.”'žemiau seka
mame kaltinamųjų gynėjo ad
vokato George-^W. Herz ka
mantinėjime Seboldo aiškiai 
matosi pastangos Seboldui 
kaip nors prikabinti “komu
nizmą.”

Adv.—Ar gali įvardinti po
rą (vasarotės kempių) ?

Sebold—Taip, galiu įvardin
ti vieną: Workmen’s Circle 
Kempę.

Ad.—Ar žinai, kas ją val
do?

S.—Komunistai.
Ad.—Ar turėjote keblumų 

gauti darbą pas Komunistų 
Partiją, kuri valdo tą kempę ?

S.—Aš nieko neturėjau su 
Komunistų Partija.

Ad.—Ar kas jus rekomen
davo komunistų organizacijai, 
kuri valdo tą kempę?

S.—Ne. Aš nuėjau samdy
mo agentūrom

Ad.—Aš tavęs neklausiau, 
ką tu darei. Aš klausiau, ar 
kas tave rekomendavo?

S.—Ne.
Ad. Kur ta komunistų 

pė randasi?
S—Prie aukštutinio

son.
Ad.—Kur?
S.—Netoli Poughkeepsie.
Ad. Kaip ilgai ten dirbai?
S.—Per visą sezoną.
Ad.—Ar turėjai pasirašyti 

kokią ištikimybę Komunistų 
Partijai pirm gausiant darbą?

S.—Aš nieko bendro neturė
jau su Komunistų Partija.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau ir prašau atsiliepti as

mens, kuris man parašė laišką ir pa
sirašo tik “Supagarba” ir nepadavė 
savo antrašo.

Aš norėčiau gauti daugiau infor
macijų apie tą ypatą, kuri tame laiš
ke minima. Norėčiau susipažinti su 
to laiško autorių. Prašau paduoti 
man savo vardą ir antrašą.

Alex BeniuŠis, 39 Downing St., 
Newark, N. J. (228-9)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys. ’
Kainos Prieinamos

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

pačios 
graužiau . . . Mane 
pirmas svečias, jį į 
kertę sodina, 
šaulio išmata 
už malonų svečią, v 
kad jis daug aukso 
yra susigrobęs iš 
juos nuskriausdarjia:

Taip girdėsite kalbant Povi
lą Ventą Liubimo Torcovo ro
lėje, Aido Choro pęrstatomam 
muzikališkame veikale, 12 d., 
spalių, Labor Lyceum svetai
nėje, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. j

Ar šis su švaria sąžine žmo
gelis, žemės kirminėlis laimėjo 
savo tikslą? Atėję parengi- 
man patys matysite ir galėsite 
patys spręsti.

Bilietai į šį 
ma gauti pas 
vėje” ir pas 
Evą Mizarienę.

Aido Choro Koresp.

Pereitą penktadienį, rugsė
jo 26 d., Liet, j Demokratų 
Kliubas turėjo savo naujoj 
vietoj — 416 Hooper St., įkur
tuvių vakarėlį, kur buvo už
kandžių, gėrimų ir norintieji 
galėjo pasišokti prie J. Kriau
čiūno muzikos.

Svečių lankėsi nedaug. Gal 
dėl to, kad tą vakarą Piliečių 
Kliube buvo rodomas judis; 
tautininkų - hitlerininkų po
nai, nors ir buvo kviesti, bet 
matyt, nenori nieko turėti su 
demokratais — neatsilankė.

Kastas Gagas, kliubo pirmi
ninkas dėkoja svečiams už at
silankymą.

grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžių, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairiom.spalvom

S STOKES

Kariai Išvyko Armijos 
Pratimams

New Yorko ir New Jersey 
kempėse esantieji kariai, visi 
44-tos divizijos daliniai, šio
mis dienomis išvyko į Greens
boro, N. C., kariškiems prati
mams- manevrams, kurie ma
noma nusitęsiant gal per po
rą mėnesių. Ilgis pratimų pri
klausysiąs nuo to, kaip greitai 
armijos pasirodys pilnai išsi- 
praktikavusiomis.

Pirmosios Armijos pratimuo
se dalyvaus apie 752,000 vyrų, 
po komanda generalio leite
nanto Hugh Drum. Su spaudos 
atstovais armija palaikys susi
siekimo centrą Camden, S. C.

Panuco Degėsiuose Rado 
Dar Vieną Kūną

Laivo Panuco griuvėsiuose 
rasta dar vienas kūnas iš žu
vusių prieplaukos ir to laivo 
gaisre rugpjūčio 18-tą. Nuvež
tas į Kings County lavoninę. 
Kadangi kūno likęs veik tik 
skeletonas (griaučiai), tad iš
aiškinti asmenybę neįmanoma.

Didis Masių Mitingas

Vito Marcantonio
Amerikos Darbo Partijos Kongresmonas iš New Yorko

Taipgi kalbės Dr. Max Yergan, Nacionalio Negrų 
Kongreso prezidentas; Elizabeth Gurley Flynn, vei
kiančioji sekretorė piliečių komiteto už paliuosavimą 
Browderio. Arturo Giovannitti, darbininkų švietėjas 
ir žymus poetas; ir Salvadore Ocampo, Chiles sena
torius ir Generalinis Sekretorius Darbo Konfederacijos.

Dainuos žymus negrų dainininkas
PAUL ROBESON

MADISON SQUARE GARDEN
8th Avenue ir 49th Street, New York City

PRAKALBOS BUS

Įvyks Pirmadienį, Rugsėjo 29 September
Pradžia 8-tą vai. vakare

Rezervuotos sėdynės: 66c, 55c, 44c ir ant balkono 2Oc.
Bilietai gaunami išanksto Workers Bookshop, 50 E. 13 St., N.Y.C.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glonmore 5-6191

$ 
H B
a

UŽEIGA
ir DEGTINĖS

Uotų ir Vietinių

Rhelngold extra Dry Alus 
Didelis pii slrinkimas visokių 

VYNŲ 
Import

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph
411 Grar

Zeidat, Sav.
d St., Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

Visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone! EVergreen 8-9770

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

visados bus patenkinti.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti sut Giviais 

Geriausias Alus BrooklyneŠtai 
adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




