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Ar Bus Durnių, Kurie 
Tikės ?

Žodis Pačiu Lietuviu.
Naujas Kačių Koncertas.
Vėl Iš Berlyno.
Melu Nori Įkąsti.
Laukia Pralaimėjimo.

Rašo A. BIMBA

Man atrodo, kad pronaciškos 
spaudos redaktoriai j ieško ir už 
save domesnių, kurie tikėtų jų 
melams. Štai, pavyzdžiui, ką 
tauškia Tysliava savo “Vieny
bėje” (spalių 3 d.) :

“Bolševikiški budeliai grobs
tė senelius, motinas su vaikais, 
merginas ir vyrus, grūdo į pre
kinius vagonus ir, be šviesos, 
be oro, be maisto ir vandens, 
trėmė į Rusijos gilumą.”
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NUSKANDINTAS JAU AŠTUNTAS AMERIKOS LAIVAS
0

Tai įvykę Raudono.jai Armi
jai besitraukiant iš Lietuvos. 

'Dabar įsivaizduokite sau: čia 
armijos kertasi, čia panaudota 
kiekviena susisiekimo priemonė 
armijos reikalams, bet, ve, bol
ševikai laksto po kaimus, gaudo 
senelius, senutes ir vaikus ir 
kemša į vagonus išsivežti Ru
sijon !

Jeigu atsiras nors vienas lie
tuvis, kuris šitam Tysliavos me
lui patikės, tai tiktai beprotna
myje.

Žmonių Kerštas Auga 
Prieš Nacius Bude

lius ir Plėšikus

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Arba ve kitas nacių pastum
dėlių melas. Girdi, Chicagoje 
gaunamos telegramos iš Sibiro 
nuo “ištremtų” lietuvių iš Lie
tuvos. Bet ištremtas žmogus 
laikomas šalies priešu. Na, ir 
ve, Sovietų vyriausybė leidžia 
savo priešams siuntinėti tele
gramas į kitus kraštus ir plūs
ti Sovietus.

i .--------------------------

Išsivysto Platesni, Aštresni Lietuvos Partizaną Žygiai;
Lietuviai Atsimena Garbingą, Kovingą Savo Praeitį

Maskva. — Sovietu 
riausybės laikraštis 
viestija” praneša, kaip tvir
tėja ir aštrėja Lietuvos gy
ventojų pasipriešinimai na
ciams ir kaip lietuviai ker
šija už hitlerininkų žiauru
mus. “Izviestija” tarp kitko 
rašo: (

“Hitlerio lekajus Rinteln, 
pastatytas Lietuvos valdo-

vy- 
“b,

Jeigu ištiesų yra gaunamos 
telegrams., cai tas tik parodo, 
jog tie lietuviai pabėgo nuo 
hitlerinės pavietrės iš Lietuvos, 
į gilumą Sovietų Sąjungos.

Jau ir Lietuvos Tauti-
I I

ninkai Pasipiktinę 
Nacių Veiksmais

NUSKANDINO VOKIEČIŲ SUBMARINĄ
Maskva, spil. 4. — Sovietai praneša:
Šešiolika priešo orlaivių buvo nukirsta žemyn per oro 

kautynes spal. 1 d. Mes netekome aštuonių lėktuvų.
Sovietų šiaurinio laivyno karinės jėgos nuskandino 

vieną vokiečiu submarina. V C- v

Nacių Submarinas Su 
naikino Jį Ameriki
niuose V andenyse

Bet pagaliau Amerikos lietu
viai pradeda gauti žinių apie 
tikrą situaciją Lietuvoje, kai 
naciški barbarai įsiveržė. Skai
tykite ir duokite kitiems skaity
ti šeštadienio “Laisvėje” tilpu
sią kablegramą nuo Jono Mar
cinkevičiaus, žymaus Lietuvos 
rašytojo ir veikėjo.

Jūs sužinosite, kas ištiesų 
naikino ir žudė lietuvius. Ne 
bolševikai, ne Sovietai, bet kru
vinieji naciai. O nacių pastum
dėliai Amerikoje šituos nacių 
kruvinus darbus bando suversti 
ant bolševikų ir rusų.

skaityto- 
melų iš 
atsiuntė

neva tų,

Pronaciška spauda ir vėl ga
vo ir vėl sušėrė savo 
jams gniuštą juodų 
Berlyno. Dabar jiems 
R. Skipitis.

Jis prisiuntė surašą
kurie po prievarta buvę bolše
vikų ištremti Rusijos gilumon, 
arba nužudyti. Gausią dar ir 
daugiau ir skelbsią.

Jesari, Hitleris pronaciškos 
spaudos redaktorius aprūpins 
medžiaga taip ilgai, kol Sovie
tų Sąjunga, Anglija ir Jungti
nės Valstijos suvienytomis spė
komis nenušluos jo ir jo gau- 
JŲ-

O kiek tų laikraščių redak
toriai yra gavę iš Berlyno nuo 
nacių propagandos biuro sand
vičių? Kodėl to nepaskelbia?

Jokios sarmatos nepripažįstąs 
ir visokį žmoniškumą seniai at
metęs Grigaitis sako, kad Earl 
Browderis “sėdi kalėjime už pa
sų klastavimą” (“N.”, spalių 
2 d.).

Betgi faktas yra, kad Brow
deris kalėjime sėdi ne už pasų 
klastavimą, nes jis jokių pasų 
savo gyvenime nėra klastavęs. 
Jį nuteisė kalėjiman tiktai už 
tai, kad jis, imdamas pasportą, 
tam tikroj vietoje ant blankos 
nepažymėjo, jog jis pirmiau 
buvo turėjęs pasportą išsiėmęs.

Tai mažiausios vertės tech
niškas prasižengimas. Tai nėra 
joks jokių pasų klastavimas.

Grigaitis skaito save advo
katu, bet nežino šito didelio 
skirtumo.

(Tąsa 5-tam puslapyje)

Washington. — Amerikos 
valdininkai gavo žinių, kad 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estoni- 
joj jau bruzdą ir kyla prieš 
nacius ir tie fašistiniai 
tautininkai, kurie iš ^pra
džios sveikino vokiečių ar
mijas kaip ! “išvaduotojus 
nuo Rusijos.”;
. Diplomatai sako, kad na
ciai sugrūdo kalėjimus vi
sas vadinamas “tautines” 
valdžias, kurios buvo suda
rytos Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estonijoj, kuomet Sovietai 
buvo priverstį trauktis iš tų 
kraštų. Naciai prijungė šias 
Baltijos valstybes prie Vo
kietijos ir davė jom bendrą 
vardą “Ostlandas,” tai yra, 
(vokiečių) Rytinė Žemė.
BAUDŽIA VIŠKAS, PRIE

VARTOS DARBAS
Vokiečiai Lietuvoje, Es- 

tonijoje ir Latvijoje sure
gistravo visus žmones nuo 
16 iki 60 metų amžiaus ver
stiniem darbam ir įsakė 
žmonėms lauko ūkiuose pa
silikt savo vietose, kol na
ciai pasiųs juos kur kitur. 
Hitleriečiaai uždraudė įsi
gyt arklius ar samdyt dar
bininkus ūkiams mažes
niems kaip- 20 hektarų 
mės.

Naciai užgynė duot 
parduot maisto visiem
kiem, kuriuos jie nužiūri 
kaip vokiečių priešininkus; 
įsakė smulkmeniškai raštu 
pranešt hitlerinei valdžiai, 
kiek ir kokių kas turi autu
vų, kaliošų, kailių, maliavų, 
drabužių ir chemikalų.

Visi Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų mūrininkai, 
dailidės, blėkoriai, stiklio- 
riai ir elektrininkai yra re
gistruojami ir bus išsiųsti 
dirbt Vokietijoje.

ze-

ar
to-

London. — Lenkijos par
tizanai užmušė 30 nacių ka
riškių ir valdininkų.

SUNAIKINTA 4,500 NACIŲ KAREIVIŲ, 42 JŲ 
TANKAI IR EILĖS SUNKVEŽIMIŲ

Maskva, spal. 3. — Sovietai šiaurvakariu srityje, mū
sų pulkininko Molomiceito kariuomenė uždavė skaudų 
smūgį dviem vokiečių pulkam. Priešas prarado daugiau 
kaip 1,500 kareivių ir oficierių užmuštų ir kelis tūkstan
čius sužeistų. Mūsiškiai pagrobė daug karo reikmenų.

Buvo suardyta priešo pulkų štabų patalpos ir pagrob
ta svarbūs dokumentai vokiečių komandos.

Vienoje dalyje šiaurvakarinio fronto priešas prarado 
10 tankų, 2 trokus ir 40 kareivių ir oficierių, užvažiavus 
jiem ant minų, kurias padėjo sovietiniai saperiai iš ka
pitono Vavrinčuko bataliono.

Kapitono Ševcovo grupė, ilgai veikusi priešo užnuga- 
rėj vakarinėje fronto dalyje, sunaikino daugiau kaip 
3,000 vokiečių kareivių ir oficierių, 32 tankus ir daugelį 
sunkvežimių. Vien tik ant vieškelių einančių tarp Vitebs
ko ir Smolensko ir Minsko ir Smolensko ši raudonarmie
čių grupė sunaikino 15 eilių vokiečių sunkvežimių, kurie 
gabeno karo reikmenis, buvo sumuštas vienas batalionas 
vokiečių Rinktinės Gvardijos ir pagrobta 13 kulkasvaL 
džių V apskrityje. , ' ; . y

vu, parodė savo žvėrišką 
veidą nuo pat pirmos die
nos.

Kokie 300 dvarų ir stam
bių ūkių buvo atimta iš lie
tuvių ir padalinta vokie
čiams.

Vokiečių fašistai per plėš
rias rekvizicijas ir konfis
kavimus skubiai grobia sau 
lietuvių nuosabyvę.

Pramonė ir prekybai per
vesta į rankas agentų, at
siųstų iš Vokietijos. Vilniu
je, Kaune, Šiauliuose, Ro
kiškyje įvyko daugmeniški 
žmonių areštavimai ir su
šaudymai.

Valstiečiai, kurie buvo 
gavę žemės pagal Tarybų 
įsakymą, vėl tapo paversti 
dvarų b a u d ž i auninkais. 
Daugelis jų subrukta į ka
lėjimus. žmonos ir vaikai 
sumesti į hitleriškus kanki
nimų urvus, kaipo įkaitai, 
kad jų vyrai ir tėvai nesi
priešintų naciams.
LIETUVIAI N E N ULEI-

DŽIA GALVŲ, GRIE
BIASI GINKLO

Bet lietuviai nelaukia sau 
pražūties su nulenktomis 
galvomis. Garbingieji jų ko
vingumo padavimai iš pra
eities dar tebegyvena žmo
nėse, ir jie stveriasi ginklo 
prieš tuos, kurie buvo lie
tuvių priešai nuo amžių.

Rugs. 5 d. arti Kauno, 
partizanų (guerrillų) būrys kad jis buvo matęs karinius 
užpuolė didelius sandėlius'fabrikus Šiaurinėje ir Pie- 
maisto’, kurį vokiečiai buvo 
atėmę iš gyventojų; parti
zanai užmušė sargus ir pa
degė sandėlius.

Naktį po rugs. 5 d. par
tizanai nuskandino Nemune 
du vokiečių laivus su grū
dais. Šiauliuose partizanai 
kovotojai visiškai sunaikino___  __ ___ t______ 7
elektros dirbyklą, iš kurios kiais įrengimais ir organi- 
vokiečiai gaudavo jėgą savo'zuotu darbu tuose ginklų

fabrikuose Maskvoje, kaip 
praneša bevįelinė telegrama 
New Yorko Times’ui.

Amerikos pasiuntinių gal
va W. Averell Harriman ir 
Anglijos pasiuntinių pirmi-p 
ninkas lordas Beaverbrook 
taipgi atsilankė į karinius 
fabrikus Maskvoje.

AMERIKOS GENEROLAS NUSTEBINTAS 
PUIKIU DARBU IR ĮRENGIMAIS 

SOVIETŲ GINKLU FABRIKUOSE
Maskva. — J u n gtinių 

Valstijų generolas James 
Chaney su kitais nariais 
Amerikos ir Anglijos pa
siuntinybių aplankė • Mas
kvoje eilę sovietinių fabri
kų gaminančių ginklus ir 
amuniciją. Po to jis pareiš
kė laikraščių reporteriams, 
jog ką jis matė, tai padarė 
jam didžiausią, giliausią 
įspūdį.

Generolas Chaney sakė,

tinėje Amerikoje ir Vakari
nėje 'Eūropoje, bet, sako, aš- 
niekada niekur nemačiau 
nieko geresnio, kaip rusų 
fabrikai, kuriuos šiandien 
apžiūrėjau.” *

Gen. Chaney stebėjosi so
vietinių darbininkų gabu
mais ir išsiląvinimu, pui-

kad paduoda United Press, 
amerikinė žinių agentūra:

“Dabar aš viską žinau 
apie Eūropos, Amerikos ir 
Pietų Amerikos fabrikus. 
Maskvos fabrikai yra lygiai 
geri, jeigu ne geresni už bet 
kuriuos fabrikus bile kur 
kitur. Maskvos fabrikuose 
man ypatingai gilų įspūdį 
padarė sėkmingas darbo su
organizavimas, meistriškas 
pavienių darbininkų darbas 
ir nepaprastas tikrumas ir 
akuratnumas vartojime ma
šininių įrankių. Kiekvienas 
žmogus čia žino savo dar
bą.”

Amerikos pulkininkas Al
fred Lyon, kuris sykiu su 
generolu Chaney lankė 
Maskvos ginklų fabrikus, 
sako, kad ir jis gavo pana
šų įspūdį.

Dėl Šio Amerikinio Laivo Nuskandinimo Kilo Platesni Re: 
kalavimai Pakeist Amerikos Bepusiškumo Įstatymą

Rio de Janeiro, Brazilija.
— Submarinas (supranta
ma, vokiečių) torpedavo ir 
nuskandino žibalinį laivą 
“L C. White,” priklausantį 
Amerikai. Šis 7,052 tonų į- 
talpos laivas nugramzdintas 
už 450 mylių nuo Brazilijos, į _____
srityje amerikinių bepusiš- q WHITE” NUSKAN-

DINIMAS SUJUDINO 
KONGRESO NARIUS 
Washington. — Submari-

Transporto K o m p a nijos, 
kuri yra dalis New Jersey 
Standard Žibalo Kompani
jos.

Tai jau aštuntas 'torpe
duotas ir nuskandintas a- 
merikinis laivas šiame kare.

kūmo vandenų. Visi 37 jo 
jūrininkai buvo amerikie
čiai.'

L C. White buvo įregis-|nuj nuskandinus amerikinį
truotas vardu Pana mos (Tąsa 5-me puslapyje)

Sovietai Atakuoja Na
cius Visu Frontu ir.

Turi Laimėjimų .

Naciai Nužudė Cechų 
Pragos Majorą ir 

Valdybos Narius
Maskva. — New Yorko 

Times korespondentas C. L. 
Sulzberger praneša tokias 
žinias iš karo fronto:

Sovietai, visu frontu veda 
galingą ofensyvą prieš vo
kiečius. Ukrainos fronte jie 
užmušė bei sužeidė 15,000 
nacių, atgriebė 30 miestelių 
bei kaimų ir kai kur atme
tė vokiečius ir rumunus 12 
iki 18 mylių atgal.

Centraliniame fronte rau
donarmiečiai atkariavo nuo 
vokiečių 20 kaimų-miestelių 
ir nuvijo nacius 12 mylių 
atgal.

Leningrado fronte sovie
tinė kariuomenė atgavo vie
ną svarbų miestą su gele
žinkelio stotim
tarpvandenyje ir milžiniš
kais tankais sukriušino . 35 
vokiečių lauko kanuoles, 16 
tankų ir 6 šarvuotus auto
mobilius.

Sovietai'laimėjo 45 dienų 
mūšį prieš suomius ties La
dogos ežeru, kur nukovė 
18,000 suomių ir vėl pasie
kė ežerą toje vietoje.

Murmansko fronte sovie
tinė kariuomenė sumušė du 
vokiečių pulkus ir atmetė 
juos atgal.

Sovietai smarkiai atakuo
ja vokiečius šonan K rimo 
fronte.

Sovietinės jėgos nuskan
dino tris nacių kareivinius 
laivus Barents Jūroje, šiau
rėje.

Berlin.—Naciai taipgi su
šaudė Otakarą Klapką, ma
jorą Pragos, Čechijos sos
tinės, ir kai kuriuos miesto 
valdybos narius už veikimą 
prieš vokiečius.

Iki praeito penktadienio 
naciai sušaudė bei pakorė 
159 cechus patriotus.

Rusų Bažnyčios Galva 
Sako, Sovietai Duoda

Religijos Laisvę

automobilių taisymo dirbtu
vėm.

Kelyje iš Ukntergės į Jo
navos stotį, partizanų būrys 
užpuolė grupę fašistų, kurie 
varėsi galvijus atimtus iš 
valstiečių; partizanai užmu
šė hitleriečius ir sugrąžino 
galvijus jų savininkams.

Draskūnai fašistai sude
gino vaikų sveikatos įstaigą 
Palangoje ir apiplėšė visą) 
tą miesteli. Partizanai už 
tai jiem atkeršijo. Kelyje iš 
Palangos į Kretingą buvo 
rasti lavonai nemažo skai
čiaus vokiečių fašistų.

Bet tai dar tik pradžia. 
Lietuvos žmonės vis plačiau 
dedasi į pasauliniai - plačią 
kovą dėl išsilaisvinimo.”

“NIEKUR NĖRA GERES
NIŲ GINKLŲ FABRIKŲ 

Už SOVIETINIUS”
Maskva. — Generolas 

James Chaney, pirmininkas 
amerikonų komisijos dėlei 
karinių reikmenų Sovie
tams, peržvelgęs,. kaip dir
ba Maskvos ginklų fabrikai, 
viešai pasakė .štai ką, kaip

Hitleris įspėja, kad 
Naciai Turės dar 

ligai Kariauti
Berlin.— Hitleris radijo 

kalboj spal. 3 d. įspėjo vo
kiečius, kad jie dar gal il
gai turės kariaut ir pasiau- 
kot, nors, girdi, “Rusija jau 
sumušta.” Hitleris sakė, kad 
jis negalėjo užtikrint per
galės prieš Angliją, kol mil
žiniškos vokiečių orlaivyno 
ir armijos jęgos turėjo būt 
laikomos rytinėje Vokieti
joje apsaugai nuo Sovietų 
Sąjungos.'

Jis tvirtino, kad atimtose
(Tąsa ant 5-to pusi.)

New York. — Metropoli
tas Benjamin, galva rusų 
pravoslavų tikybos Jungti- 

Karelijos nėse Valstijose, viešai pa
reiškė, jog Sovietų Sąjun
goje yra užtikrinta religi
jos laisvė, ir dvasiškiai ten 
nevaržomai gali atlikinėti 
savo tikybines pareigas.

Ankara, Turkija. — Vo
kiečių orlaiviai smigikai 
bombardavo keturis jugo
slavų sukilėlių miestelius 
bei kaimus, bet nepajėgė iš
mušt sukilėlių.

Sukilėliai valdo kai ku
riuos svarbius vieškelius.

ORAS. — šį pirmadienį 
būsią lietaus.

JUGOSLAVAI SUĖMĖ 560 
VOKIEČIŲ

Berne, šveic.— Jugoslavų 
sukilėlių vadas pranešė na
cių komandai, kad jugosla
vai turi suėmę 650 vokiečių, 
ir jei naciai žudys jugosla
vus, ta? jugoslavai žudys 
tuos vokiečius.

Jugoslavai atėmė iš vo
kiečių miestelius Plevlje ir 
Uvice, sunaikindami ten na- 
naciu kariuomenę.

HITLERIS GRĄSINA 
NAIKINT IR BADU 
MARINT NORVEGUS 
Oslo, Norvegija. — Nacių 

komisionierius Norvegijai 
griežtai isakė norvegam, 
kad jie turi pilnai priimt 
hitlerininkų “naująją tvar
ką” ir “laikyt Vokietijos 
priešus norvegų priešais,” o 
jeigu ne, tai naciai sunai
kinsią Norvegiją kaipo val
stybę ir badu marinsią nor
vegus.
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Po Maskvos Konferencijos
Jungtinių Valstijų, Anglijos ir Sovie

tų Sąjungos karo specialistų ir politinių 
veikėjų konferencija, Maskvoj, baigėsi. 
Kada prezidentas Rooseveltas ir Angli- 

' jos ministerių pirmininkas Churchill pa
siūlė Sovietų pirmininkui Juozui Stalinui 
tokią konferenciją, tai tuo laiku Hitlerio 
mechanizuotos jėgos ritosi nuo Minsko 
linkui Maskvos. Vokietijos fašistai ty
čiojosi iš pasiūlymo, sakė, kad jeigu no
ri susirinkti Maskvoj, tai turi labai sku
binti.

Paskubos nebuvo. Hitlerio gaujos ne 
vien sulaikytos tarpe Smolensko ir Viaz- 
mos, bet ir atgal atmestos. Sovietų užsie
nio komisaro pagelbininkas Lozovskis 
pareiškė, kad Hitleris Maskvą galės ma
tyti tik atviručių paveiksluose. Raudono
ji Armija ir Orlaivynas pastojo barba
rams kelią!

Maskvoj konferencija įvyko. Jos nuta
rimai tegali būti žinomi tik Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Amerikos aukštiems 
valdininkams ir karininkams. Jos tikslas 
turi būti žinomas visam pasauliui — su
daužyti barbarišką fašizmą, geriau ap
jungti Sovietų Sąjungos, Anglijos ir A- 
merikos visas jėgas tam prakilniam ir 
žmonijos išgelbėjimo tikslui.

Konferencija ėjo sklandžiai, ką mato
me iš jos dalyvių pareiškimų. Po jos tu
rėtų eiti energingai Raudonajai Armijai • 
pagelba, kuri, dabar viena veda kovą 
prieš fašistų barbariškas jėgas. Kada 
Raudonoji Armija neteko apie 7,000 ka
ro orlaivių, o Anglija ir Amerika, pagal 
neoficialius davinius, Sovietams dar pa
siuntė tik 300 orlaivių, tai yra didelis 
skirtumas. Aišku, kad dabar Amerikos 
vienas orlaivis yra 100 kartų vertesnis 
Raudonosios Armijos fronte, kaip 100 
orlaivių kur nors Jungtinėse Valstijose. 
Aišku, kad didvyriška kova Leningrado 
ir Odesos liaudies ir garnizonų, jų apgy
nimas tų miestų, kartu yra apgynimas 
New Yorko, Washington©, Chicagos ir 
kitų mūsų miestų.

Todėl, mūsų supratimu, ir Amerikos 
liaudies troškimu, karinė ir kitokia pa
gelba Sovietų Sąjungai turi būti taip di
delė, kaip jos reikalauja karo frontas, 
kaip reikalauja Sovietų Sąjungos, Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų pergalė ant 
Vokietijos, Italijos fašistų ir jų talkinin
kų.

išvengia fašistų melų. Todėl pastaruoju 
laiku taip labai jie platinasi.

Birželio 22 dieną, kada Hitleris su fa
šistų gaujomis užpuolė Sovietų Sąjungą, 
tai buvo išleista specialės laidos “Sunday 
Workerio” ir “Daily Workerio.” Vien 
New Yorko mieste pirmojo išėjo 50,000 
ir antrojo 32,000 kopijų.

Iš Youngstown praneša, kad ten pirma 
išplatindavo 60 kopijų “Sunday Wor
ker,” o dabar jau per 500. Philadelphijoj 
tik vienas “Daily Workerio” platintojas, 
pietų laiku, pardavė 130 kopijų. New 
Yorke buvo daug atsitikimų, kad į va
landą laiko platintojas išleidžia virš 200 
kopijų ir dienraščio pritrūksta.

Dviejų nuomonių negali būti apie 
“Daily Workerį” ir “Sunday Workerį,” 
tai geriausi laikraščiai anglų kalboj. Jie 
daug teikia žinių *iš Maskvos ir karo 
fronto. Jie gauna radiogramas tiesiai 
iš karo fronto geriausių ir teisingiausių 
korespondentų.

Šiuo laiku yra siekiama, kad pakelti 
“Daily Workerio” nuolatinių skaitytojų 
kiekį ant 10,000 ir “Sunday Workerio” 
ant 25,000. Tas galima pilnai padaryti. Išimtį, tai
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Ar Reikės SLA Na 
riams Kelti Duokles?

Pirmadienis, Spalių 6, 1941

“Daily Worker,” “Sunday Wor
ker” ir Amerikos Liaudies

Vienybė
Nei vienas anglų kalboj laikraštis ne

paduoda tiek daug žinių iš karo prieš su
žvėrėjusius fašistus, kaip dienraštis 
“Daily Worker” ir savaitraštis “Sunday 
Worker.” Ir tik šie laikraščiai nepasida
vė ir nepasiduoda priešo propagandai,

Berlyno Karininkai Įžiūri, 
kad žiema Apstahdys Jų 

Veiksmus
Berlin, rugs. 30.—Vokie

čių karininkų spauda rašo, 
kad žiemą gal teks jiem ap- 
stabdyt karo veiksmus ry
tiniame fronte, bet, girdi, 
“rusam būsią dar blogiau 
per žiemą.” .

NEKOKIE ECCLES 
PASIŪLYMAI 

Washington. — Fede ralio

Lietuvių daugelis pasitenkina skaity
dami mūsų dienraščius “Laisvę” ir “Vil
nį.” Daugelis draugų skundžiasi pavar- 

, gusiomis akimis ir metais. Dalinai yra 
tiesos. Daugelis nusiskundžia, kad jiems 
anglų kalboj sunku skaityti. Tiesa, kad 
mums lietuviškai daug parankiau. Bet 
visi imame ir skaitome anglų komercinės 
spaudos dienraščius. Nuo to mus nesu
laiko nei akių pavargimas, nei anglų kal
ba. Todėl, galime skaityti ir darbininkiš
kus “Daily Workerį” ir “Sunday Wor- 

i kerį” laikraščius.
Dar daugiau, o kaip yra su mūsų jau

nimu? Kodėl mes nesirūpiname savo sū
nų ir dukrų ateičia? Juk ateitis priklau
so jaunimui. Reikia rūpintis pagelbėti 
jaunimui gauti teisingą supratimą apie 
gyvenimą, o geriausiai tėvai padės, jei
gu jų sūnūs ir dukros skaitys “Daily 
Workerį” ir “Sunday Worker}.” Užrašy
kite sau ir savo vaikams tuos laikraš
čius. “Daily Workerio” metinė kaina 
$10; “Sunday Workerio” $2. Bronx ir 
Manhattan miesto dalyj dienraštis bran- 

j gesnis $3, o savaitraštis $1. Skaitykite 
savo spaudą! 4

O’Dwyer Rodo Tikrą Veidą
Po antros prakalbos O’Dwyer jau ne

beliko abejonių, kieno pusėj jis stovi. Jis 
nesakė nei žodelio prieš tą baisią anti
semitinę nacišką kampaniją. Jis netarė 
nei žodelio prieš Hitlerio barbarizmą. 
Jis nemato Amerikai pavojaus iš lauko 
ir vidaus pusės nuo fašistų. Bet jis rado 
galimu pulti komunistus ir šaipytis iš 
Sovietų Sąjungos, kuri taip didvyriškai 
kaunasi prieš fašistų barbarus, kuri gi
na ne vien savo žemę, kovoja už išlais
vinimą visų pavergtų tautų ir tautelių, 
bet tuo pat kartu gina New Yorką, Wa- 
shingtoną ir Jungtines Valstijas nuo fa
šistų užpuolimo.

Kiekvienam aišku, kad sumušimas 
Hitlerio gaujų Sovietų žemėj, bus išgel
bėjimas viso pasaulio nuo barbarų fa
šistų, o tame skaičiuje ir Amerikos. 
Tammany Hall grupės kandidatas į New 
Yorko majorus O’Dwyer kaip tik susi
jungia su Lindberghais ir kitais elemen
tais, kurie trukdo Amerikos pagelbą 
Anglijai ir Sovietų Sąjungai. Jis yra vi
sai kitokis kandidatas, kaip dabartinis . 
majoras F. LaGuardia.

Aišku, .kad New Yorko piliečiai, ku
riuos sudaro daug įvairių tautų ir taute
lių, kur aukštai išsivystęs darbininkų po
litinis ir unijinis judėjimas, kur aukš
tai pakilus kultūra ir civilizacija, būsi
muose lapkričio rinkimuose sujungs sa
vo jėgas ir neleis laimėti Tammany Hall 
kandidatui. Pergalė turi būti anti-fašis- 
tinių progreso jėgų. - '

.. t*1 ...... ..

Rezervo Tarybos pirminiu- |Rooseveltą atsaukt pirines- 
kas M. S. Elccles smerkė ’ 
streikus apsigynimo pramo
nėse,' teigė, kad gal reikės 
įvest 48 valandų darbo sa
vaitę ir apkarpyt streiko 
teises. Jis siųlė nustatyt 
kainas ne tik įvairiem pir
kiniam, bet taipgi ir darbi
ninkam algas, virš kurių 
jie negalėtų daugiau gauti.

nius jo bepusiškumo pareiš
kimus.

Maskva. — Sovietai ne
patvirtina nacių pranešimą, 
kad jų orlaiviai skaudžiai 
apdaužę Kremlių, istorinį 
Maskvos centrą.

London. — Yra žinių, kad 
ir Vengrijoj kyla platūs

Washington. — Senąto- žmonių sąjūdžiai prieš na
rius Pepper ragina prez. cius.

Kada mes lyginame mūsų riams sulig to skaičiaus mi- 
Susivienijimus, kad sužinoti 
jų stiprumą, tai būtinai rei
kia paimti atydon tikėto 
mirtingumo nuošimtį. Gali 
būt, kad daug narių, kurie 
j taip vadinamus “techniš
kumus”, liečiančius frater- 
nales organizacijas, nesiki
ša, visai nesuprantą, ką 
tasai nuošimtis reiškia.

Dažnai tas nuošimtis yra 
sutrumpintai vadina mas 
“mirtingumo n u o š i m tis”, 
bet tai visiškai netikslus pa
vadinimas, ir jis, vietoj iš
aiškinti padėtį, tiktai su
klaidina.

Pavyzdžiui, kad paimtu- 
mėm SLA mirtingumo nuo- 

i surastume, kad 
už pereitus metus, jo tikė
to mirtingumo nuošimtis 
sieke net 127.79. Tai nereiš
kia, kad daugiau negu visi 
SLA nariai išmirė perei
tais metais. Tai reiškia, jei
gu tikėtasi, kad- šimtas na
rių mirs pereitais metais, ir 
duoklės buvo nustatytos na-

rimų, tai vietoje šimto, mi
rė 127 nariai. Paprastai kal
bant, vietoj išmokėjimo 100 
pomirtinių, reikėjo išmokė
ti 127.

Todėl tasai tikėto mirtin
gumo nuošimtis yra kaip ir 
barometras organ izacijai 
dėlei duoklių pastovumo. 
Tas nuošimtis nusako, ar 
bus reikalas duokles na
riams pakelti ar ne. Jeigu 
kuriais vienais metais tikė
to mirtingumo nuošimtis 
pašoka smarkiai aukštyn, 
tai dar atleistina, kaipo pri
puolamas dalykas. Bet jeigu 
tasai nuošimtis nuolatos au
ga, tai net ir valdžia prade
da daryti spaudimą, idant 
būtų padidintos įeigos į po- 

~ mil tinių fondą. Yra kelios 
-'galimybės tai padaryti: ar- 
i ba pakelti duokles visiems 

nariams, arba už tuos pa
čius pinigus duoti mažiau 
pomirtinės negu iki šiol. 
Todėl SLA yra labai susi
rūpinęs šiuo klausimu — ar

tik neprisieis pakelti na
riams duokles?

Mes čia norime paduoti 
palyginimą trijų Susivieni
jimų tikėto mirtingumo 
nuošimtį ir apie tai padary
ti kelias pastabas:
Koks buvo tikėto mirtingu

mo nuošimtis
Metais LDS
1937 65.2%
1938 93.2%
1939 92.7% 
1940

Ką tai reiškia? Pasirodo, 
kad, jeigu tikėtasi, kad 100 
narių mirs 1940 metais vi
suose Susivienijimuose, tai 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime mirė tiktai 60— 
arba reikėjo išmokėt 40 po-

Tie dalykai dar iki šiol 
nebuvo paskelbti SLA Or
gane ir SLA nariai dabar 
pirmu syk tokius dalykus 
skaito. Betgi, tai yra iš
traukos iš to garsaus revi
zorių raporto, kuris buvo 
pagamintas pradžioj perei
to balandžio mėnesio ir dar 
iki šiol nebuvo paskelbtas 
nariams. Aukščiau minėtosSLA LRKSA

139.41% 147.1%'citatos paimtos iš puslapio 
133.18% 132.1% 52, revizorių raporto.

60.6%
Kaip dabar tą klausimą 

išrišti? Puslapyje 53-čiame 
to raporto, sekamai pata
riama Susivienijimui Lietu
vių Amerikoje:

“Kad išlyginti nuostolius, 
susidarančius dėl perdidelio 
mirimų skaičiaus, Susivieni
jimas turėtų arba padidint

<

Kiekvienas Atsako
mingas

Kiekvienas “Laisvės” pa- žmonės geriau turėtų tylėti, 
triotas, kiekvienas visūome- ĮJie tik puldo ūpą kitiem, 
nes veikėjas, kiekvienas 
“Laisvei” linkintis gyvuot 
ir platintis turi jaustis as
meniškai atsakomingas gau
ti “Laisvei” nors vieną nau
ją skaitytoją. Dabar proga 
pasiekti dar platesnes ma- dirbate dienom ar naktim, 
sės su dienraščiu “Laisve.”

Kiekvienas norėdamas gali 
gauti naują skaitytoją sa
vo dienraščiui. Kiekvienas 
turi laiko gana gauti vieną 
skaitytoją, nepaisant kaip 
ijis nebūtų užimtas. Ar jūs

vistiek turite progos susi- 
Žinios iš karo lauko intere- eiti. su žmonėmis ir. galite 
suoja žmonės. Ypač specia- gauti savo dienraščiui nau
jės “Laisvei” kablegramoslją skaitytoją.
iš karo Lietuvoje stačiai 
jaudiną skaitytojus. Tad ne
sunku bus gauti naujų skai
tytojų, tik reikia darbuotis.

Numaskuokime pro-hitle- 
rinę lietuvių spaudą, paro
dykime tiesą Amerikos lie
tuviams, apie padėtį nacių 
okupuotoje Lietuvoje, užra
šydami jiems dienraštį 
“Laisvę.” Draugijų susirin
kimuose turi būt, apkalba
ma “Laisvės” platinimo rei
kalas. Ir kiekvienas teisin
gas žmogus . turi būt pasi
ruošęs pasisakyti: “Aš jau 
gavau “Laisyei” naują skai
tytoją.” Tie keli darbu pa
remti žodžiai reikš daugiau 
negu tūkstančio žodžių kal
ba paraginimui \ kitus dar
buotis, gauti naujų skaityto
jų. Kada pats gavęs raginsi 
kitus, tai jie skaitysis su jū
sų paraginimu.

Pas kai kukiuos yra įsigy
venęs ne,grąžus paprotys. 
Atsistos susirinkime ir rėš 
prakalbą per pusvalandį, 
kaip gauti naujų skaityto
jų. O paklausk to žmogaus: 
“Kiek Tamsią gavai?” — 
“Aš nesibadęriuoju.” Tokie

Ypač šiuom momentu, kas 
nesirūpins gauti savo dien
raščiui nors vieną naują 
skaitytoją, tai toks žmogus 
bus tinginys, apsileidėlis ir 
ignorantas savo klasės rei
kaluose kaipo darbininkas. 
Svarbiausias būdas atmuši
mui hitlerinės propagandos, 
skleidžiamos pro-hitlerinės 
lietuvių spaudos, yra plati
nimas “Laisvės.”

“Laisvės” kaina metams 
yra $6.00 ir pusei metų 
$3.25. Viskam brangstant 
pabrangs ir “Laisvės” kai
na. Dabar dar galima užra
šyti “Laisvę” už žemesnę 
kainą. Tad stokime į darbą 
tuojau. Be jokio išsikalbinė- 
jimd gaukime nors po vie
ną naują skaitytoją.

Visi buvę “Laisvės” va- 
jininkai yra prašomi stoti į 
vajų gauti savo dienraščiui 
ųaujų skaitytojų. Taipgi 
kviečiame visus apšvietos

mirtinių mažiau ant kiek- j? 1 ^enc 1 M 95.01111.1.’ 
vieno šimto mirimų negu fondus pagal dabai ti- 
buvo tikėtasi sulig duoklių mus 
nustatymu. Reiškia, duoklių J ■ v.
• . .. • ai t Inidiiiniii nlaniis. nrinazis-

vieno šimto mirimų negu tinių) fondus pagal dabartį-

, arba pakeist tų savo 
liudijimų planus, pripažįs
tant patyrimą iš Susivieni
jimo narių mirtingumo. Ką 
tik Susivienijimas nutartų 
daryti šioje linkmėje, turė
tų būt daroma tiktai su pa
tarimu jo aktuaro ir po tin- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

į pomirtinių fondą sulig 
moksliško aprokavimo, dau
giau negu pakanka.

Dabar pažvelgkime į LR 
KSA, kur mirtingumas žy
miai padidėjo pereitais me
tais. Čia surasime, kad per
eitais metais, 41 narys dau
giau mirė negu buvo tikė
tasi dėl kiekvieno 100 miri
mų. Reiškia, reikėjo išmo
kėti 41 pomirtinę daugiau, 
negu tikėtasi sulig nustaty
tų duoklių. Tas, aišku, pul
do organizacijos finansinį 
stovį, ir galimas daiktas, 
kad greitu laiku reikės kaip 
nors padidinti pajamas į 
LRKSA pomirtinės fondą, 
nes jau per eilę metų, tas 
tikėto mirtingumo nuošim
tis vis laikosi virš 100 nuoš.

SLA dalykai su tikėto 
mirtingumo nuošimčiu ne 
ką geresni už LRKSA. Kaip 
jau buvo minėta, duoklės 
nustatytos, kad išmokėjus 
100 pomirtinių, o miršta dėl 
kiekvieno tikėto šimto, net 
127. Dvidešimts septynias, - 
pomirtines daugiau reikia'Atsakymas: 
išmokėti, negu duoklės nu
statytos.

Dabar pažiūrėkim, ką sa
ko tie revizoriai nuo val
džios apie SLA esantį aukš
tą tikėto mirtingumo nuo
šimtį :

‘‘Svarbiausias dalykas, 
kuris prisidėjo prie Susivie
nijimo nuostolių nepaskirs
tytuose fonduose per čia 
peržvelgiamą trijų metų lai
kotarpį, tai yrą nuostoliai 
iš apdraudos veiksmų, kilu
sieji iš perdaug skaitlingo 
narių mirimo.”

Toliau revizoriai sako:
“Susivienijimo aktuaras, 

Woodward ir Fondiller, 
Ine., išreiškia nuomonę, jog 
taip nepalankiai eis da
lykai ir 
kad buvo 
draudos 
(skyriai), 
metais. Kartu su šiais ve- šitas Ancevičiaus telegra- 
lesniais apdraudos liudiji- 'mas ištisai talpina “Naujie-

Įnos”, “Draugas”,- “Kelei- 
vajai daugiau naujų narių j vis”, “Amerika” ir kiti pa
gauti, kurie blogai atsiliepė našūs laikraščiai. Tomis te- 
į jų gavimo kaštus ir kitas legramomis

P. Buknys išlaidas.” ,

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Aš čia p risiančiu 
jums iškarpą iš “The Hart
ford Times” (rugsėjo 24 
dieno). Ten parodoma, kad 
valdžia traukia atsakomy
bėn tūlą Frank B. Burch, 
iš Akron, Ohio, už agitavi- 
mą už Hitlerį, kaipo Hitle
rio agentą.

Taigi, kaip jūs rašėte, kad 
“Keleivis” ir “Naujienos” ir 
kiti tam panašūs laikraš
čiai yra 'Hitlerio agentai. 
Tat kodėl jų irgi Amerikos 
valdžia netraukia atsako
mybėn? A. K.

1

toliau, nežiūrint, 
priimti nauji ap- 
liūdijimų planai 
įvesti 1936 ir 1939

Mes irgi nežinome. Reikė
jų paklausti valdžios. Ta
čiau nereikia abejoti, kad 
su laiku minėtų laikraščių 
štabai už jų pronacišką pro
pagandą gali atsidurti dide
lėje šios šalies valdžios ne
malonėje. Tą pavojų, ma
tyti, mato ir kunigas Bal- 
kūnas. Jis jau persergsti 
įsavo kolegas apsidairyti ir 
liautis taip atvirai bernau
ti Hitleriui. Girdi, Ameri
kos valdžios įstaigos turi 
būdų sužinoti, ką lietuviška 
spauda rašo ir kaip ji yra 
nusiteikus linkui šio karo.

Dr. Ancevičius yra Hitle
rio užlaikomas ir apmoka
mas agentas. Jis sėdi Ber
lyne ir siuntinėja bjaurias 
naciškas telegramas Ameri
kon. Už jų persiuntimą 
taipgi apmoka nacių pro- 
p a g andos biuras, kurio 
direktorium yra Goebbels.

H

platintojus _stoti į kontestą. skyriais buvo pradėta'
Darbuokimės visi, kad kuo1 • • janaJail nariu'
labiausia praplatinti savo 
dienraštį.

naciais

p a siremdami, 
tų laikraščių redaktoriai 
varo hitlerinę propagandą 
tarpe Amerikos lietuvių. Iš 
vienos pusės, jie sušilę juo
dina Sovietų Sąjungą, idant, 
sukelti Amerikos lietuvius 
prieš ją, iš kitos pusės—jie 
giria hitlerinius agentus 
Lietuvoje ir Hitlerio pas
kirtą valdžią “Ostlandui” ir 
jos darbus.

Kaip ilgai Amerikos val
džia toleruos šitą nacių pro
pagandą lietuviuose, ne 
mums spręsti.

Minėti laikraščiai pastato 
į didelį pavojų savo skaitys 
tojus. Į juos irgi pradeda- 
|ma žiūrėti kaipo į nacių ša- 
.lininkus.onarmivciai musiuosc s.u nępr
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tAISVfi Trečias puslapis

Dėl Išlaisvinimo Earl 
Browderio

cialiai užgyrė kampaniją už 
Browderio išlaisvinimą.

Lietuviai irgi ruošiasi daly
vauti Amerikinio Piliečių Ko
miteto kampanijoj išlaisvinti 

• Browderį. Rugsėjo 26 dieną

CITIZENS’ PETITION TO FREE BROWDER

The Honorable Franklin Delano Rooaevelt
President, United States of America , •'
White House
Washington, D. C.

Dear Mr. President: ___ . „ ■ • p— —
Earl R. Browder is now in Atlanta Penitentiary serving « Cour y*ar sentence charged 

with violation of a passport law. He has already paid a hne of »2,Q0O, and by September 
25th, 1941, served six months in prison. Your Attorney General has stated that this case 
does not involve any question of moral turpitude on Mr. Browder s part.

The time that Mr. Browder already has served, far exceeds sentences generally im
posed in passport cases.

We therefore respectfully request, Mr. President, that you now release Earl R. 
Browder by executive action.

We who sign this petition do not consider Mr. Browder’s views an issue in this case, 
no matter how much we may disagree or agree with his philosophy. In this great world 
emergency it would not only be an act of American jiUticj and fair play to free Earl 
Browder, but would contribute in welding that unity of 110 million Americans so 
necessary to assure the "final destruction of Nazi tyranny ’.

tainėje buvo rodomi judžiai 
apie Lietuvą ir Sovietų Sąjun
gą. Publikos buvo pilna sve
tainė. Buvo perskaityta ir vien-

balsiai priimta rezoliucija už 
Browderio paliuosavimą. Rezo
liucija pasiųsta prez. Roosevel
tui.

Be to, Brooklyne tapo suor
ganizuotas 
Komitetas 
Browderio. 
smarkiai
lietuvių šiuo greitu reikalu.

’ Lietuvių Piliečių 
Išlaisvinimui Earl 
Komitetas stengsis 

pasidarbuoti tarpe

Čia pavyzdys blankos, ant kurios renkami pa
rašai už išlaisvinimą Earl Browderio. Komitetas 
nori surinkti mažiausia milijoną parašų ir pa
siųsti prezidentui Rooseveltui.

Balsai už Browderio 
Išlaisvinimą

Jenkins esąs giliai įsitikinęs, 
kad joks žmogus negali būti 
laisvas taip ilgai, kaip kitas 
žmogus yra kankinamas ir 
persekiojamas. Jeigu, girdi, 
mes norime nušluoti Hitlerį 
Europoje, mes neturime leisti 
hitlerizmui bujoti Amerikoje. 
Fašizmas bet kokiu kitu var
du pasilieka nuodai. Ir toliau 
j is rašo:

“Mums reikia suglausti sa
vo eiles ir mąstyti ir kovoti iš
vien ... Aš esu vienas iš tų, 
kurie tiki, kad Browderiui tu
ri būti suteikta laisvė, idant 
užgydžius daugybę žaizdų, 
kurias kenčia mūsų visuome
nė.”

Chicagoje du šimtai vado
vaujančių CIO unijistų pasi
rašė peticiją už Browderj. 
Taipgi labai stiprus Amerikos 
Darbo Federacijos maliorių 
lokalas priėmė rezoliuciją už 
jo išlaisvinimą. O spalių 11 ii/ 
12 dienomis Chicagoje bus 

tas ilgiems metams kalėti ne-į pravesta masinė kampanijai 
teisingai ir reikalauja, kad ta rinkimui parašų už Browderio 
skriauda jam tuojau būtų ati- išlaisvinimą. Bus parašai reni 
taisyta. Už Browderio išlais-1 kami gatvėse ir stubose. 
vinimą judėjimas plačiai pa- 
siskleidęs Montana valstijos

žymūs amerikie- 
peticiją už išlais- 
Browderio. Vie-

Du labai 
čial pasirašė 
vinimą Earl 
nas jų yra teisėjas Jeremiah
J. Lynch, o kitas — teisėjas 
T. E. Downey. Abudu iš Mon
tana valstijos. Jie reikalauja, 
kad prezidentas Rooseveltas 
dovanotų Browderiui bausmę 
ir tuojau paleistų iš kalėjimo. 
Abudu šitie vyrai yra seni de
mokratai ir stambūs demokra
tų partijos šulai. Ponas Lynch 
yra teisėju nuo 1906 metų. Jis 
dalyvavo ispanų - amerikiečių 
kare ir žinomas visuose vidu
riniuose vakaruose.

Pasirašymas šių dviejų tei
sėjų labai pagelbsti Montanos 
valstijoje pravesti plačią kam
paniją už Browderio išlaisvini
mą. Tūkstančiais Montanos pi
liečiai rašosi ant peticijos. 
Reikalavimus prezid. Roose
veltui siunčia ir tie, kurie ne
sutinka su Browderio politinė
mis idėjomis. Jie yra įsitikinę, 
kad Browderis buvo nuteis-

Bostone National Maritime 
Unijos visuotinas narių susi-

darbo unijose. Kaip CIO, taip rinkimas nutarė pasiųsti pre
zidentui Rooseveltui prašymą 
dovanoti bausmę Browderiui. 
Apart kitko, susirinkimo rezo
liucijoje nurodoma: “Mesi 
skaitome, jog Browderio pa
žiūros neįeina į klausimą.” llr 
tas tiesa. Tūkstančiai žmonių! 
kurie nepritaria komunistinėm 
pažiūrom, yra pasisakę už 
Browderio paliuosavimą.

Detroito Fur Workers Uni 
jos lokalas 38 savo narių su
sirinkime užgyrė rezoliuciją 
už Ęrowderį. Lokalas nurodo, 
kad toks Roosevelto žygis, do
vanojant Browderiui bausmę, 
prisidėtų prie apvienijimo A- 
merikos žmonių prieš hitleriz- 
mą. O tokia vienybė reikalin
ga nušlavimui barbariškojo 
nacizmo nuo žemės paviršio.

New Yorke Darbo Federa
cijos Cafeteria Employes Uni
jos lokalas 302 pasisakė už 
Browderio paleidimą iš kalė
jimo. šis lokalas turi 10,000 
narių ir yra vienas iš veikliau
sių visoje Federacijoje. O 
kiek pirmiau apie 1,000 to lo- 
kalo narių individualiai pasi
rašė peticiją prezidentui Roo
seveltui. Taipgi Fur Floor and 
Shipping Clerks Unijos loka- 
lo 215 išrinkti viršininkai ofi-

kuo

prezi- 
Agri-

Federacijos unijų veikėjai ir 
nariai nuoširdžiai pritaria pa
stangoms tą anti-fašistinių 
spėkų vadą išlaisvinti 
greičiausi.

Donald Hehderson, 
dentas United Cannery,
cultural, Packing and Allied 
Workers of America, CIO, 
praneša Tom Mooney, Piliečių 
Komiteto pirmininkui, jog jis 
pilnai sutinka su komiteto pa
stangomis atidaryti kalėjimo 
duris ir išlaisvinti Earl Brow- 
derp Ilendersonas nurodo, 
kad kiekvienas nuoširdus ame
rikonas turėtų kreiptis į pre
zidentą Rooseveltą ir reikalau
ti Browderio išlaisvinimo.

Balsai už Browderio išlais
vinimą kyla ir Amerikos dva- 
siškijoje. Štai Rev. C. E. Jen
kins, ministeris Second Bap
tist Church, Columbus, Ohio, 
rašo Piliečių Komitetui ir už
gina jo pastangas. Rašo mi
nisteris Jenkins: “Dauguma 
žmonių, su kuriais man teko 
susieiti ir kalbėti, išsireiškia, 
jog jie nemato priežasties, ko
dėl Earl Browderis turėtų būti 
laikomas kalėjime tokiuo lai
ku, kaip šiandien.”

Mūsų Knyga ir Duokles
Šiemet Lit. D-jos nariai 

gaus labai • svarbią knygą, 
kunigo Johnsono “Sovie
tų Galia.” Tai nuoširdus 
aprašymas žmogaus, kuris 
nėra darbininkas. Tai pri
pažinimas tų faktų, ku
riuos per ilgus metus skel
bė darbininkų -«£>auda apie 
Sovietų Sį jungą.

Knyga bus labai svarbi, 
didelė, su paveikslais. Ją 
verčia mūsų nenuilstantis 
veikėjas ir literatas Dr. Jo
nas Kaskiaucius. Aišku, 
kad ir kalbos turiniu ji bus 
labai naudinga.

Dar didelis kiekis Litera
tūros Draugijos narių nepa- 
simokėjo duokles už 1941 
metus. Dar turime nemažą 
skaičių ir kuopų, kurios nei 
už vieną narį neprisiuntė 
duoklių. Aišku, kad tų kuo
pų valdybos nori visų narių 
duokles išrinkti ir • kartu 
prisiųsti. Prašome tą grei
čiau padaryti. Mokėkite 
duokles ir siųskite į centrą.
Pasveikinimas Kovotojams

Sekmadienį, rugsėjo 28 
d., Maskvoj, prasidėjo anti
fašistinio jaunimo suvažia
vimas. Tam suvažiavimui 
pasiuntė pasveikinimus A- 
merikos jaunimas, tame 
skaičiuj ir lietuvių. Litera
tūros Draugijoj turime ne
mažai jaunuolių, tai Centro 
Komitetas pasiuntė sekamą 
pasveikinimą:

PASVEIKINIMAS AN
TI - FAŠISTŲ JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMUI 
Brangūs Draugai ir 
Karžygiai!

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gija, didžiausia lietuvių kul
tūros ir apšvietos organiza
cija, kuri savo eilėse turi 
daug jaunimo, sveikina jū
sų suvažiavimą.
/ Į jus šiandien visas civi
lizuotas pasaulis žiūri, kai
po į milžinus ir didvyrius 
kovoj prieš barbarišką fa
šizmą, kovoj už pasaulio 
žmonijos (civilizaciją, kultū
rą ir progresą.

V Į jus su viltimi žiūri vi
sos fašistų pavergtos tautos 
ir tame skaičiuje lietuvių 
tauta, kad jūsų dar istori
joj negirdėta narsa ir drąsa 
sudaužys fašistų ordas ir 

I išgelbės pavergtas tautas, 
tame skaičiuje Lietuvą, ir 
pastos kelią fašistų užpuoli
mui ant Amerikos.

Mes pažadame savo Viso
ckiu pagelbą jūsų teisingoj 

j kovoj prieš 
barbarus.

’ Pirmyn, į> pergalę! Ko
von, jaunimas, už šviesią 
žmonijos ateitį!

Tegul gyvuoja anti-fašis- 
tinis jaunimas priešakyj su 
drąsiu ir nenugalimu So
vietų Sąjungos jaunimu!

Tegul gyvuoja Raudonoji 
Armiją, Raudonasis Laivy
nas ir Orlaivynas!

D. M. Šolomskas, 
Amer. Liet. Darb. Lit. D-jos 
Centro Komit. Sekretorius.
“Šviesa” No. 3, Išsiuntinėta

Mūsų žurnalo “Šviesos” 
No. 3 yra labai geras. Jis 
turtingas raštais apie baisų 
fašistų karą. Šiomis dieno
mis jis išsiuntinėtas visiems 
nariams. •

Jeigu pasitaiko, kad kur 
narys: negauna^ tai prašo
me apie tai pranešti į cent
rą, ir jam bus pasiųsti visi 
“Šviesos” numeriai. Persi
keliant į naują vietą, visada 
praneškite į centrą jūsų se
ną ir naują antrašą.
Balsavimai Centro Narių

Su spalių 1 diena prasi
deda balsavimai narių į 
Centro Komitetą ir alterna
tus. Į Centro Komitetą tu
rime 17 kandidatų, o renka
me 13 narių. Į alternatus 
turime 8 kandidatus, o ren
kame 4. Reiškia, turime ge
rą skaičių draugų ir drau
gių. Į kandidatus apsiėmė 
geras skaičius senų veikė
jų ir nemažai naujų. Tai la
bai geras pasireiškimas or
ganizacijoj. Prašome kuopų 
valdybas sušaukti skaitlin
gus susirinkimus.

Kandidatai i Centro 
Komitetą

Dr. J. J. Kaskiaucius, 5 
kuopos narys, Newark, N.

A. J. Smitas, 10 kuopos 
narys, Philadelphia, Pa.

V. J. Valaitis, 27 kuopos 
narys, New Britain, Conn.

V. J akstys, 105 kuopos 
narys, Gibbstown, N. J.

K. Petrikienė, 81 kuopos 
narė, Brooklyn, N. Y.

A. Mureika, 1 kuopos na
rys, Brooklyn, N. Y.

L. Kavaliauskaitė, 1 kuo
pos narė, Brooklyn, .N. Y.

A. G Umanas, 23 kuopos 
narys, New York, N. Y.

Geo. Kuraitis, 1 kuopos 
narys, Brooklyn, N. Y.

Eva Mizarienė, 138 kuo
pos narė, Maspeth, N. Y.

J. Didžiūnas, 32 kuopos 
narys, New Haven, Conn.

Geo. Jamisonas, 67 kuo
pos narys, Livingston, N. J.

P. Janiūnas, 212 kuopos 
narys, Bayonne, N. J.

Kandidatai į Alternatus
K. Čiurlis, 212 kuopos na

rys, Bayonne, N. J.
J. Bimba, 84 kuopos 

rys, Paterson, N. J.
Jurgis Stasiukaitis,

kuopos narys, Cliffside, N.

ir ateityj nepamiršti Ap- 
švietos Fondą.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

na-

.77

Povylas Bečys, 
pos narys, Great

72 kuo-
Neck, N.

63 kuoposJ. J. Mockaitis 
narys, Bridgeport, Conn.

J. Dainius, 1 kuopos na
rys,- Brooklyn, N. Y.

K. Maziliauskas, 212 kuo
pos narys, Bayonne, N. J.

Nikis Pakalniškis, 138 
kuopos narys, Maspeth, N.

Lowell, Mass

/ KUį pageioą
ir didvyriškoj 

u.\ fašistų barbai

“Liaudies Balsui.” Franci- 
joj yra tūkstančiai geriau
sių kovotojų anti-fašistų, 
kuriems finansinė pagelba 
reikalinga, kad juos išgel
bėjus. Draugės motenys lei
džia “Moterų Balsą,” didelį 
almanaką paminėjimui 25 
metų jubilėjaus nuo pasiro
dymo “Moterų Balso.” Drg.
K. Petrikienė sakė, kad tam Aukos dėl Medikalės Pagal- 
prakilniam tikslui sukelta 
virš $600. Dar neužteks, 
bet mano, kad ateis daugiau i 
aukų. Pabaisos Hitlerio 
gaujų užpuolimas ant So- I 
vietų Lietuvos ir Sovietų- 
Sąjungos iššaukė reikalą 
medikalės pagelbos aukų. ■ 
Prie to buvo dar ir kitokios 
darbininkų finansinės kam-Į 
panijos.

Reiškia, mes turėjome 
daug finansinių vajų. Visi 
jie eina neblogai, nes lietu
viai supranta savo reikalus. 
Mūsų Literatūros Draugija 
ima visuose dalyvumą. Su
prantama, tas atsiliepia ant 
Literatūros Draugijos Ap
švietos Fondo. Vienok ir šis 
fondas reikalauja lėšų, nes 
jis leidžia lapelius, teikia 
informacijas bėgamais klau
simais. Šiuo kartu šiam 
fondui gavome aukų:

Conn, valstijos spaudos 
pikniko komisija paaukavo 
iš pelno dėl Apšvietos Fon
do $4. Aukas prisiuntė J. 
Kazlauskas.

LDS 35 kuopa, Los An
geles} paaukavo per drg. Ig. 
Levanas $2.
Los Angeles Liet. Draugijų 

Bendro Veikimo Komitetas 
paaukavo per Ig. Levanas 
$10.

ALDLD 15-tas Apskri
tys, Ohio valstijoj, per D r.

Vilnis” turi popieros J. N. Simans, paaukavo $3.
Visiems aukavusiems ta-

bos Sovietų Sąjungai
štai vardai organizacijų ir 

pavienių asmenų, kurie auka
vo tam prakilniam tikslui:

Lietuvių Piliečių Kliubas — 
pelnas nuo pikniko $15.93. S. 
Paulenka $11.

Po $10: Lietii vos 
Dukterų Draugija, 
Piliečiu Kliubas, A. 
kas.

Po $5 aukavo: I.
V. čulada, J.
Arbačauskas, K. Kayutis, F. 
Greska, R. Chulada.

Po $2: V. Tveraga, A. 
Drazdauskas, J. Biznierius.

Po $1 : A. Chulada, S. Či
žiūnus.

Po 50c: Gudaitis, 
nas.

Viso — $101.00
Čekį ant šimto ir 

lerio pasiunčiau per 
komitetą.

Sūnų ir 
Lietuvių 
Stravins-

Blažonis, 
Daugirdas, F.

J. Karso-

vieno do-
Bostono

S. Paulenka.

Jersey City, N. J
Alekas Lekavičius mirė 

penktadienį, rugs. 26 d., Me
dical Center, Jersey City, su
laukęs 65 m. amžiaus. Gyveno 
194 First St., Jersey City., N. 
J. Liko žmona Kotryna, duktė 
Frances McGoven, duktė Alice 
ir Julė, du sūnūs: Juozas ir 
Petras. Rep.

Ostrovskio Trijų Aktų Komedija su Dainomis

BROOKLYN, N. Y.

Įžanga: Rezervuotos Sėdynės — $1.00 ir 75c. Nerezervuotos 50c.

"Neturtas-Ne Yda“
REŽISIERIUS ARTISTAS JONAS VALENTIS 

MUZIKOS DIRIGENTĖ ALDONA ŽILINSKAITĖ 
RENGIA IR PERSTATYME DALYVAUJA AIDO CHORAS 

įvyks Sekmadienį, Spalių-Oct. 12

Pradžia 3 vai. po pietų.

PO PERSTATYMO ŠOKIAI

♦ Aido Choras, kuris dalyvauja vaidinime šios komedijos

BROOKLYN LABOR LYCEUM
949 WILLOUGHRY AVE.

D. M. Šolomskas, 1 kuo
pos narys, Brooklyn, N. Y.

A. Bimba, 1 kuopos na
rys, Brooklyn, N. Y.

S. Sasna, 81 kuopos nare, 
Brooklyn, N. Y.

O. Depsienč, 81 kuopos 
narė, Brooklyn, N. Y.

Apšvietos Fondui Aukos
Pastaruoju laiku mes, 

lietuviai, turime daug fi
nansinių kampanijų. “Lais
vė” veda jubilėjaus kampa
niją. “
fondą. Biskį padėjome ir 
draugams kanadiečiams jų riame didelį ačiū. Prašome

Ankara, Turkija. — Tur
kų valdžia griežtai atsisa
kė pardavinėt Vokietijai 
chromą, amunicijai reika
lingą metalą.

“NETURTAS — NE YDA” yra graži komedija iš turčių šeimynos. Tėvas dėl garbės ir tur
to nori apvesdinti jauną gražią dukterį su 70 metų seniu. O duktė įsimyli jauną saulygų beturtį 
vaikiną. Dėl to kyla skandalai turčiaus šeimoje. Pokiliai virsta muštynėm. O kaip pagaliaus iš- 
siriša turčiaus dukters apvesdinimas pamatysite Spalių-Oct. 12, Labor Lyceum Salėje.

Ši komedija yfa su dainomis. Daug gražių solų, duetų ir viso choro dainų.
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9—16 — 41--------18

(Tąsa) •
Adamsų duris mums atidarė negrė, 

kurios sijono laikėsi dvejų metų mergai
tė. Mergaitė buvo tvirto, tarsi nulieto 
kūno. Tai buvo mažasis Adamsas be aki
nių.

Ji pažvelgė į tėvus ir plonučiu balsu 
tarė:

— Papa and mama.
Papa ir mama sudejavo iš pasitenkini

mo ir laimės.
Mes trečią kartą dirstelėjome vienas 

į antrą.
— O, jis dar kūdikį turi! Ne, jis, be 

abejo, ne hibridas!
SKYRIUS 7.

ELEKTROS KĖDĖ
Amerikos rašytojas Ernestas Heming

way, autorius neseniai SSRS atspausdin
tos “Fiestai” knygos, kuri sovietų litera
tūriniuose sluoksniuose sukėlė daug kal
bų, New-Yorke atsidūrė tuo pat laiku, 
kaip ir mes.

Hemingway į New-Yorką atvažiavo 
savaitei. Nuolatos jis gyvena Ki-West, 
mažame miestelyje, pačiame pietiniame 
Floridos pakraštyje. Jis buvo aukštas 
vyras, su ūsais ii’ nuo saulės nusilupusia 
nosimi. Apsirengęs buvo flanelinėmis 
kelnėmis, vilnone liemene, kuri nesute
ko ant jo galingos krūtinės, ir basa koja 
įsiavęs naminius auluotus batus.

Mes visi kartu stovėjome viduryje 
viešbučio numerio, kuriame gyveno He
mingway, ir buvome užsiėmę paprastu 
amerikietišku reikalu — rankose laikė
me aukštas ir plačias taureles su “Gai 
Bali” — su ledu maišyta whisky. Kiek 
mes pastebėjome, Amerikoje šituo prasi
deda visi reikalai.. Net kai mes savo lite
ratūriniais reikalais užeidavome į “Far
rar and Reingardt” leidyklą, su kuria tu
rėjome reikalų, tai linksmas rudas mis
teris Farraras, leidėjas ir poetas, tuoj 
pat mus tempdavo į leidyklos biblioteką. 
Knygų ten buvo daug, bet užtat stovėjo 
ir didelis šaldytuvas. Iš šito šaldytuvo 
leidėjas išvilkdavo įvairių butelių ir ledo 
indų, paskui klausdavo, koks kokteilis 
mums patinka — Manchetten, Bakkardi, 
Martini?” — ir tuoj pat imdavo jį plakti 
tokiu įgudimu, lyg jis niekuomet gyveni
me neleido knygų, nerašė eilėraščių, o 
visuomet tarnavo bare. Amerikiečiai 
mėgsta plakti kokteilį.

Pradėjome kalbėti apie Floridą, ir, 
kaip matyti, Hemingway perėjo prie jo 
mylimos temos:

— Kai vykdysite savo automobilių ke
lionę, būtinai atvažiuokite pas mane, į 
Ki-Westą, ten gaudysime žuvis.

Ir rankomis parodė, kokio dydžio žu
vys sugaunamos Ki-Weste, tai yra, kaip 
kiekvienas žvejys, jis ištiesė kiek galima 
plačiau rankas. Žuvys atrodė truputį ma
žesnės už kašalotą, bet vis dėlto žymiai 
didesnės už ryklius.

Mes neramiai dirstelėjome viens į kitą 
ir prižadėjome būtinai atvažiuoti į Ki- 
West žuvų gaudyti ir rimtai pakalbėti 
apie literatūrą. Šiuo atveju mes buvome 
visiškai beprotiški optimistai. Jei turė
tume atlikti visus pažadėtus susitikimus 
ir pasimatymus, tai * į Maskvą būtume 
grįžę ne anksčiau 1940 metų. Labai norė
jome kartu su Hemingway gaudyti žu
vis, nejaudino net klausimas, kaip elgtis 
su spinningu ir kitais gudriais prietai-- 
siais.

Pradėjome kalbą apie tai, ką mes ma
tėme New-Yorke ir ką dar norėtume pa
matyti prieš išvažiuodami į Vakarus. 
Atsitiktinai pradėjome kalbėti apie Sing- 
Singą. Sing-Singas — tai New-Yorko 
štato kalėjimas. Apie jį žinojome nuo 
vaikystės, ar tik ne iš “leidinių”, kuriuo
se buvo aprašinėjami nuotykiai garsiųjų 
seklių — Nato Pinkertono ir Niko Kar
terio.

Staiga Hemingway tarė:
— Žinote, pas mane yra mano uošvis. 

Jis pažįstamas su Sing-Singo viršininku. 
Gal būt, jis padės jums aplankyti šį ka
lėjimą.

Iš gretimo kambario jisai išvedė labai 
tvarkingą senučiuką, kurio kaklas buvo 
apjuostas labai aukšta ir senoviška krak
molyta apikakle. Seniukui išdėstė mūsų 
pageidavimą, į ką jis neskubėdamas pa- 
čiaupsėjo lūpomis, o paskiau neaiškiai 
pasakė, kad pasistengsiąs tat sutvarkyti. 
Ir mes grįžome prie anksčiau pradėtos 
kalbos apie žūklę, apie kelionę ir kitus j 
puikius daiktus. Paaiškėjo, kad Heming
way nori važiuoti į Sovietų Sąjungą, į 
Altajų. Kol aiškinomės, kodėl jis pasirin
ko Altajų ir gyrėme taip pat kitas Są
jungos vietas, mes visiškai pamiršome 
apie Sing-Singo pažadėjimą. Maža ką 
galima leptelti linksmame pasikalbėjime, 
kai žmonės stovi su “Gai Bali” rankose!

Tačiau jau po dienos paaiškėjo, kad 
amerikiečiai ne plepiai. Mes gavome po
rą laiškų. Vienas buvo adresuotas mums. 
Hemingway uošvis jame mandagiai pra
nešė, kad jis jau pasikalbėjo su kalėjimo 
viršininku, misteriu Lewis-Lewis, ir kad 
bet kurią dieną mes galime apžiūrėti 
Sing-Singą. Antrame laiške seniukas re
komendavo mus misteriui Lewis-Lewis.

Mes pastebėjome šį amerikiečių bruo
žą ir ne kartą vėliau įsitikinome, kad 
amerikiečiai tuščiam niekuomet nekalba. 
Nė vieną kartą mums neteko susidurti 
su tuo, ką pas mus vadina “pleptelėjo” 
arba dar biauriau — ““primalė”.

Vienas mūsų naujas New-Yorko pa
žįstamas kartą mums pasiūlė vaisių 
kompanijos garlaiviu nuvažiuoti į Kūbą, 
Jamaiką ir Kolumbiją. Jis pasakė, kad 
galėsime važiuoti nemokamai ir dar sė
dėsime prie vieno stalo su kapitonu. Jū
roje didesnės pagarbos neteikiama. Mes 
sutikome.

(Bus daugiau)

certinė vakarienė, 29 Endicott 
St. Pradžia kaip 6 vai. vaka
re. Tam tikslui tikietai vaka
rienės platinimui jau išdalin
ta. Todėl visi, kurie aplaikėt 
vakarienės tikietus dėl plati
nimo, prašomi širdingai pasi
darbuoti, kad pasekmingai bū
tų išplatinti, pasiūlykite kiek
vienam savo draugui bei pa
žįstamų!.

Minėtos vakarienės pelnas 
bus sunaudotas vien tik me
dikalės pagalbos reikalams.

Draugai ir draugės, dabar 
milžiniška kova eina per šim
tus mylių fronto, milijonai ka
rių kaujasi iš abiejų pusių, 
milijonai jaunų vyrų žūsta, 
milijonai randasi sunkiai su
žeistų ir todėl jiems reikalin
ga greita medikalė pagalba. 
Todėl širdingai kviečiame pa
remti šį parengimą, dalyvau
kite masiniai.

Kiekvienas atsilankęs ant 
minėtos vakarienės, prisidės 
su pagalba Sovietų Sąjungos 
Raudonajai Armijai, kuri ka
riauja prieš viso pasaulio fa
šizmą, už paliuosavimą darbo 
žmonių iš po. fašistinio jungo.

F. J. Repšys.

pinigus atimti. Užpultojo 
draugas Antoni Kraskas pa
matė ir puolėsi ginti. Užpuo
likai pabėgo. Kraskas tapo nu
gabentas ligoninėn.

Rugsėjo 28 dieną buvo su
ruoštas “testimonial” dėl jau
nuolio Frank Račkausko. Da
lyvavo daug svečių. Abi kliu
bo svetainės buvo pilnos.

Fr. Račkauskas susituokė su 
Bielavičiūte. Vėlinu jaunave
džiams laimingo gyvenimo.

Draugai Račkauskai 
“Laisvės” skaitytojai 
darbininkų judėjimo

yra 
ir geri 

rėmėjai.

draugaiLawrence lankėsi 
Taraškai. Jie buvo atlankyti 
Taraškienės tėvelį draugą ču- 
ladą.

Draugai Taraškai susilaukė 
ir šeimynos, turi dukrelę pen
kių mėnesių amžiaus. Jos var
das yra Karolina. Laimingai 
jiems auklėti dukrelę darbi
ninkiškoj dvasioje.

Drg. Taraška yra Hartfordo 
Piliečių Kliubo gaspadorius. 
Sakė, kad Kliubas gerai gy
vuoja.

Lawrence, Mass.
u-Tektilės darbininkų CIO 

nija pasidarė tvirta organiza
cija. Iki šiol visados būda
vo kalbama apie savaitę ap
mokamų vakacijų, tai dabar 
yra vedami pasikalbėjimai su 
kompanija tuo reikalu. Tai 
būtų labai gerai darbininkams 
pasilsėti, nes per apskritus 
metus dirbdamas dirbtuvėje 
pusėtinai pavargsti.

Darbininkai gali laimėti sa
vaitę apmokamų vakacijų, tik
tai reikia būti organizuotiems. 
Geras pavyzdys yra algų pa
kėlimas Wood ir Ąyer dirbtu
vėse. Kai kompanijos valdo
vai pamatė darbininkų spėkas, 
tai ir algas pakėlė. Jeigu dar
bininkai būtų silpnai stovėję, 
tai ir algų pakėlimo 
gavę. (i

Taigi, k utie dar 
“check off” sistemos

būtų ne-

neturite 
kortų iš- 

pildę, tai ateikite unijos raš- 
tinėn ir išpildykite, nelaukite 
toliau. Dabar, atėjo laikas lai
mėjimus laimėti.

Newhayen, Anglija. — cių belaisvių, o Vokietija 
Anfdų valdžia grąžina Vo- grąžina Anglijai tiek pat 
kieti j on 1,500 sužeistų na- sužeistų anglų belaisvių.

- tai galite gauti ge-

Aukos del Medikalės Pagalbos Sovietų 
Sąjungai, Priduotos Mass. Komitetui

Great Neck, N. Y

Jean B. Marikue, 71 metų 
amžiaus, rastas negyvas Mer
rimack upėje. Jis dingo prieš 
kelioliką savaičių ir buvo jieš- 
komas. Rasta korčiukė, para
šyta francūzų kalboje, šito
kia : “Aš negaliu ilgiau gyven
ti. Good-bye mom, good-bye 
kids. Atleiskite man.”

Atrodo, kad jo šeimyniška
me gyvenime buvo kas nors 
negerai.

LIETUVIŲ ŽINIAI
šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vaitoti: 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,
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; K AL 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. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Te!.: EVergreen 8-9805

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

■j

J. Daubaras iš Athol, Mass. 
$5; A. Raila, iš Montello, $5; 
Anna ir Jonas Samulėnai, iš 
Fitchburg, $25.00; A. Gru- 
binskas iš Gardner, $1; L 
Zelson iš So. Boston, $5.

Iš Lowellio S. Paulenka pri-^ 
siuntė sekamą: Pelnas nuo7 
Lietuvių Piliečių Kliubo pikni
ko $16; S. Paulenka, $11; 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė $10; Lietuvių Pi
liečių Kliubas $10; A. Stra
vinskas $10; J. Blažionis, $5; 
V. Čulada $5; J. Daugirdas 
$5; T. Arbačauskas $5; K. 
Kayutis $5; T. Greska $5; R. 
Čulada $5; V. Tveragas $2; 
A. Drazdauskas $2; J. Biz
nierius $2T; A. Chulada $1; S. 
Čižiūnas $1; Gudaitis 50c, J. 
Karsonas 50c. Viso $101.

Bostone K. Žukauskų 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių minėjimo bankiete 
aukavo sekami: Jubilėjantai 
Žukauskai ir jų dukrelė Ele- 
nutė $25; Niukas $25; M. Ka
sei (Kazlauskas) $10; J. Bu- vusiems tariu didelį širdingą 
žak $10; Zinskis ir Zinskienė Ačiū. 
$10; Tamašauskai $5j A.

Yankus $5; Buivydas $5; 
Barčiai $5; U. Kavoliunienė 
$5; E. Freimont $5; Niaurai 
$2; Musteikai $2; Dr. ir Helen 
Repshiai $2; I. Misevičienė 
$2; P. Cox $2; Kaliošiai $2; 
Dambrauskas $2; L. Zelson 
$2; Riev. Kubilius $1; Antoi
nette Kilman $1; Novakai $1; 
K. Mineikienė $1; Vaškienė 
$1; Cuberkis $1; Jos. Vashkis 
$1; Krasauskas $1; Usevičia 
$1; J. Burba $1; R. Merkeliū- 
tė $1; M. Babinčikienė $1; A. 
Sabulienė, $1; I. Kubiliūnas 
$1; J. Vaitkauskas $1; J. Gry
bas $1; A. Kupstys $1; S. 
Rainard $1; S. Zavis $1; 
Smalskis $1; Vaišvila $1. Po 
50c: šurilienė, Chųberkienė, 
A. Kane, Chuladienė, A. Alek
na, J. Gustaitis, R. Račkaus
kas, M. Užunaris. Viso $151.- 
50.

Varde Massachusetts Sky
riaus Lietuvių Komiteto Medi- 
kalei Pagalbai Sovietų Sąjun
gai visiems taip gausiai auka-

Rugsėjo 27 d. Kasmočių 
svetainėje, 91 Steamboat Rd., 
įvyko iškilmingos vestuvės. 
Apsivedė greatneckietis jau
nuolis armijos leitenantas Ed- 
wardas P. Kupcūnas (Ketch
am, Jr.) su panele Virginija 
Coyle iš Yukon, Oklahoma. 
Svečių buvo apie 150 ir ulia- 
vojo per tris dienas, kol Visai, 
pavargo.

Rugsėjo 30' dieną vakare 
Kasmočių svetainėje buvo su
rengtas išleistuvių pokylis An
tanui Shaskevičiui. Svečių bu
vo apie 50. Beveik kiekvienas 
pasakė po kelius žodžius, ve
lydami jam gero pasisekimo jo 
naujoj vietoj.

A. Kasmočius.

Worcester, Mass

Fin. Sekr. S. Zavis.

Atsišaukimas i Visus Pažan
gius Worcesterio ir Apylinkės

Lietuvius
Sovietų Sąjungos medikalės 

pagalbos veikiantis komitetas 
tapo sutvertas ir jau pradėjo 
veikti. Pradžia veikimo spalių 

| (October) 26 dieną įvyks kon-

Arlington dirbtuvės darbi
ninkai padarė klaidą, balsuo
dami už Amerikos Darbo Fe
deracijos uniją. Jau kelinta 
savaitė perėjo, o dar unija 
nieko nedaro ir darbininkai 
nieko nežino. Taipgi algos nė
ra dar pakeltos, nors kompa
nija buvo prižadėjus, kad 
nuo sugrįžimo darban algų 
pakėlimai bus apmokėti. Bet 
vėliau pasirodė, kad darbi
ninkai dar negauna. O unijos 
viršininkai nieko neveikia tuo 
reikalu.

Jeigu balsavimus būtų lai
mėjus CIO unija, tai taip ne
būtų atsitikę. Kompanija būtų 
buvus greitai suvaldyta ir al
gos būtų buvusios pakeltos.

Kitas labai svarbus dalykas 
darbininkams ir unijai, tai ne
leisti kompaničnai unijai va
ryti propagandą dirbtuvėje. 
Nes pagal valdžios taisykles, 
jeigu darbininkų daugumos 
nubalsuota turėti savo uniją, 
tai taip ir turėtų būti. Bet kas 
tau. Dabar kompanijos klap
čiukai vaikštinėja dirbtuvėje 
ir kalbina darbininkus nebūti 
unijos nariais,, ale prisirašyti 
prie kompaničnos unijos. To
kie agentėliai (turėtų būti su
valdyti, idant darbininkai ne
būtų disorganizuojami.

Darbininkai ir darbininkės, 
būkite sargyboje, neklausyki
te kompanijos agentų, ale vie
nykitės ir organizuokitės. Ko
vokite U'ž apmokėjimą užvilk
tų algų, ką kompanija buvo 
prižadėjus padaryti. Taipgi 
reikalaukite unijos vadų, kad 
jie nemiegotų ir nevllkintų 
diena nuo dienos, kad darbi
ninkams nereikėtų kankintis 
mintimis, kada bus užvilktos 
algos apmokamos.

Keturi vyrai buvo užpuolę 
John Nimirovskį einant gat
ve palei Hampshire ir Brad
ford Sts. Užpuolikai norėjo

L. K. Biuras

į
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Pirmadienis, Spalių g, 1941

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
LAISVE Penktas puslapi

Maskva, spal. 3.—Sovietų kariuomenė ketvirtadienį vi
su frontu vedė mūšius prieš priešą. Antradienį buvo su
naikinta 20 priešo orlaivių. Sovietai prarado 9 lėktuvus.

Maskva, spal. 2.—Šiaurvakarinėje fronto linkmėje per 
dvi dienas Sovietų lakūnai sunaikino 24 priešo orlaivius 
kautynėse ore ir pačiose jo stovyklose. Sovietinių orlai
vių bombomis tapo sudaužyta 10 priešo lauko kanuolių.

Odesos fronte sovietiniai partizanai, komanduojami 
K., rugsėjo mėn. aštuoniolika sykių užpuolė priešo eiles; 
užmušė per 200 fašistų kareivių ir oficierių ir pagrobė 
didelius kiekius ginklų ir amunicijos.

Būrys partizanų, komandoje V., tame fronte sunaiki
no 7 stambius tiltus ir pakasė minas po keliais 1‘6-koje 
vietų. Toš minos suardė 6 rumunų trokus su kareiviais, 
ir užmušė iki 100 jųjų.

Partizanų būrys, komanduojamas X., į vakarus nuo 
Odesos rugs, mėnesį sunaikino 17 priešo auto-sunkveži- 
mių su gazolinu ir dvi eiles sunkvežimių, gabenusių ru
munams kanuolinius šovinius.

sus lietuvius Rochesterio ir 
aplinkinių miestų. Įžanga vi
siems bus veltui, o draugiškas 
priėmimas ir smagus pasilinks
minimas užtikrintas visiems, 
nes bus užtektinai užkandžių, 
gėrimų ir smarki orkestrą dėl 
įvairių šokių.

J. Bullis.

Padėkavonės Žodis

ko Draugystei už suteikimą 
veltui savo svetainės dėl lai
kymo velionės lavono. Taipgi 
dėkavojame savo giminėms už 
prijautimą ir patarnavimą. 
Toliau dėkavojame visai pu
blikai, kurie patarnavo ir da
lyvavo laidotuvėse. Labai, la
bai ačiū.

Anne ir Juozapas 
Pleuplįai.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

................................. I ■■Ilgi

NOTICE is hereby given that License No. 1 
GB 11812 has been issued to the undersigned 
to sell bear, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at’ 
4123 Avėnue T, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GAETANO VOLPE
4123 Avenue T, Brooklyn, N. Y.

Laikas taip greitai bėga, 
kad mes nė jauste nejutome, 
kaip prabėgo trejetas mėnesių, 
o mes nesugebėjome parąšyti 
keletą žodžių ir pądėkavoti 
-tai visuomenei, kuri mums pri
jautė tą liūdną valandą, kuri 
įvyko 1941 metų, birželio 29 
dieną. Tą dieną susitaisė gru
pė žmonių ir išvažiavo pasi
važinėti ir pasilinksminti ant 
jūrų. Sykiu buvo ir mūsų my
lima dukrelė, Anne Stasiulai- 
tė.

Ar Reikės SLA Nariams 
Kelti Duokles?

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2716 has been issued to the undersigned 
to sell bear, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
784 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th,e 
premises.

PAULINE KOMACK
784 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

Hitleris Įspėja, kad 
Naciai Turės dar 

' Ilgai Kariauti 
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

nuo Sovietų srityse yra or
ganizuojamos naujos val
džios veikt išvien su vokie
čiais, ir tos sritys bus di
delė naciams atspirtis, jei
gu karas ilgai užtruktų. 
Hitleris teigė, kad ir “vi
sas” Europos žemynas da
bar turi tarnaut ir dirbt 
kariniams vokiečių reika
lams, r

Jis pasakojo, kad naciai 
todėl užpuolė Sovietus, kad, 
girdi, šie ruošęsi užpult Vo
kietiją. Hitleris prisipažino, 
jog nežinojo, kaip galingai 
apsiginklavus Sovietų Są
junga. Bet, girdi, nežiūrint 
to, vokiečiai jau užkariavo 
didžiulį Sovietijos plotą, 
dveja tiek dydžio, kaip Vo
kietija pirm 1933 metų ir 
keturis kartus tiek, kaip, 
visas Anglijos plotas.

Hitleris skelbė, kad So
vietai jau esą sumušti ir 
niekados nepakilsią, ir pra
našavo naujas didžias vo
kiečius pergales prieš juos 
per 48 arčiausias valandas.

Jis vadino sovietinius ka
reivius “ne žmonėmis, o 
ž v ė r i m is, trokštančiais 
kraujo žiaurūnais.” (Tai 
ypač todėl, kad ir apsupti 
raudonarmiečiai nepasiduo
da, o mirtinai kovoja.)

Hitleris savo kalboj nuda
vė esąs užtarytojas Baltijos 
kraštu (Lietuvos Latvijos 
ir Estonijos), taipgi Suomi
jos ir Rumunijos. Pasak 
Hitlerio, tai vokiečiai pir
mieji atidarę kultūrai kiek
vieną kilometrą Baltijos 
kraštų.

Jis pasakojo, būk naciai 
iki šiol paėmę nelaisvėn 
pustrečio miliono sovietinės 
kariuomenės ir pagrobę bei 
sunaikinę 22,000 kanuolių 
ir virš 18,000 tankų, ir su
daužę bei nušovę žemyn 
14,000 sovietinių orlaivių

Pasak Hitlerio, tai sovie
tizmo pavojus būtų gręsęs 
visai Europai, jeigu naciai 
nebūtų išstoję prieš Sovietų 
Sąjungą.

Naciai Išmušti iš 4
Leningrado Pozicijų

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė bent trijose vieto
se pralaužė vokiečių linijas 
Leningrado fronte ir užė
mė keturias nacių arilėrijos 
pozicijas į pietų rytus ir 
vakarus nuo miesto.

Vokiečiai atsigabeno nau
jų didžiųjų kanuolių ir jo
mis bombarduosią Lenin
gradą iš tolo.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Spalio 1 dienos “Keleivyje” 
jų korespondentas, rašydamas 
apie “Mass, lietuvių socialistų 
konferenciją,” sako, kad Sovie
tų pralaimėjimas reikštų galą 
Sovietų vyriausybei ir didžiausį 
laimėjimą socialistams. Girdi:

“žlugus bolševikų diktatūrai 
Rusijoje, žlugtų tos diktatūros 
šalininkai ir Amerikos darbi
ninkų unijose. Amerikos darbi
ninkų unijose tuomet pakiltų 
socialistų prestyžas.”

Ar tai nebūtų socialistų lai
mėjimas, jeigu Hitleris laimėtų 
šitą karą?!

Argi nesidžiaugia panašiu 
laimėjimu Vokietijos socialistai, 
arba socialistai tų kraštų, ku
riuos naciai okupavo? Džiaugia
si ir dar kaip: vieni kalėjimuo
se, kiti pas Abrahomą!

Ar begalima surasti pasauly
je piktesnius sutvėrimus, .kaip 
tie lietuviški menševikai, kurię 
Bostone laikė savo konferenci
ją?

London. — Naciai areštai 
vo 5 viršininkus Norvegijos 
laivų savininkų sąjungos.

Rochester, N. Y.

Bet pavažiavus keliolika 
mylių nuo kranto, laivas ap
sivertė ir visa grupė žmonių 
žuvo, žuvo sykiu ir mūsų duk
relė. Liepos 3 dieną tapo pa-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kamo apsvarstymo, kaip 
tai galėtą atsiliepti į 
rius.”

Reiškia, ką nors reikia 
daryti—bet ką! Ar bėra tik
tai viena išeitis? Ar jau da
bar Pildomoji Taryba ima 
žingsnius kaip nors šį da
lyką sutvarkyti? Tas yra 
labai svarbu SLA nariams.

Pagaliaus, kodėl gi Pildo
moji Taryba slepia šią svar
bią ir ser j ožišką dalį revi
zorių raporto? Kodėl na-

ta- 
na-

NOTICE is hereby given if.at License No. 
GB 7026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
96-98 Montgomery St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tl\e 
premises. .

NATHAN SILVERMAN 
96-98 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Np. 
GB 6307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6983 has been issued to the ųndęrsjgnod 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
936 Madison Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON .DARVIN
936 Madison St., Brooklyn, N. Y.

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs Lietuviško
Namų darbo kilbasal 

ir kepta paršiena

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga 

j- Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy- 

! nai, geriausių bra- 
; vorų alus ir filius.

Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “laisves” Name — Brooklyn 
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupiško
ir Amerikoniško

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 

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

NUSKANDINTAS JAU 
8-TAS AMERIKOS 

LAIVAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

laivą “L C. White,” sena
toriai ir kongresmanai, re- 
miantieji prez. Roose velto 
politiką, smarkiau pradėjo 
reikalaut griežtai pataisyt 
arba visiškai atšaukt Ame
rikos bepusiškumo įstaty
mą, ginkluot prekinius A- 
merikos laivus, gabenančius 
reikmenis kraštams, kovo
jantiems prieš fašistus, ir 
kariniais Jungtinių Valstijų 
laivais gint amerikiniūs 
prekybos laivus nuo nacių 
submarinų bei kitų užpuoli- 
kų.

Trisdešimt metų atgal, bū
relis Rochesterio lietuvių su
organizavo Lietuvių Draugiš
ką ir Politišką Kliubą. Per tą 
ilgoką laikotarpį kliubas išgy
vavo nepakeitęs savo progre- 
syvės pakraipos, dar labiau 
sutvirtėjo finansiniai ir narių 
skaitliumi. Tiesa, kliubas per
gyveno vieną kitą nemalonią 
skerspainę, tačiau vadovau
janti grupė pažangių narių vi
suomet sugebėję apginti savo 
organizacijos nepriklausomy
bę ir visų narių teises. Kliu
bas yra savišalpos organiza
cija, tačiau visuomet stovi pa
žangiosios visuomenės eilėse; 
per pastaruosius dvidešimt 
metų kliubas prenumeruoja 
sau už organą dienraštį “Vil
nį,” taipgi visuomet prie pro
gos paremia sąmoningų dar
bininkų spaudą ir ąbelnai dar
bo klasės reikalus.

Atžymėjimui trijų dešimtų 
metų gyvavimo, LDP Kliubas 
rengia šaunų jubilėjinį balių! 
Balius įvyks šęštącŲenio vaka
re, spalių 11 dięną, Gedimino 
svetainėje, 575 Joseph Ave.

Taja pręga, kliubas užkvįe- 
čia visus savo narius, gyve
nančius arti ir toli, tai yra, 
narius gyvenančius su pasp.or- 
tais už Rochesterio ribų.

Taipgi užkviečia abelnai vi-

laidota ant Lietuvių Tautiškų iriams nepaaiškinti, kaip da- 
kapinių — palaidota laisvai- 'lykai stovi?
Ilsėkis, mūsų mylima dukrele, 
ant visados šitos šąlies šaltoj 
žemelėje.

Dabar dėkavojame labai 
nuoširdžiai už prie j autos tele
gramas, kurias gavome iš Chi- 
cagos nuo Mid-West Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
Youth Council, nuo Massachu
setts LDS Youth Council, iš 
South Bostono nuo Lindens ir 
nuo Anthony Vasaris ir daug 
kitų. Taipgi dėkavojam tiems, 

, kurie atsiuntė laiškus arba at
virutes. Dėkavojame Stough- 
tono LDS jaunuolių kuopai ir 
Montello LDS jaunuolių kuo
pai už* prisiuntimą gėlių. To
liau, dėkavojame labai visiems 
žmonėms, kurie prisiuntė gė
lių, kurių buvo labai daug. 
Taip nuoširdžiai tiek daug 
žmonių prijautė mums ir mū
sų mylimai dukrelei.

Taipgi dėkavojame visoms 
draugystėms už gėles, St. Ro-

“Tėvynės” numeryje 40, 
š. m. SLA Prezidentas sa
ko: “SLA reikalai yra atvi
ra knyga ir nėra ko slėpti, 
bet jei kas yra neaišku, ne
suprantama * — paklauskite 
manęs.” Jis priduria, kad 
galima reikalauti paaiškini
mų asmeniškai arba viešai. 
Dabar, kaipo SLA narys, 
noriu paklausti —

1. Kodėl dar iki 
buvo p a talpintas 
valdžios revizorių 
tas? Ar gali būt, 
ten yra slepiama?

2. Kaip bus padidintos 
įplaukos į pomirtinių fondą 
— ar bus visiems nariams 
keliamos duoklės?

SLA Narys.

NOTICE , is hereby given that License No. 
L 993 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 Ralph Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

RUTH FINKELSTEIN & GEORGE 
. WIBECAN

(D /B /A Rings Boro Wine & Liquor Store) 
431 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Np. 
EB 2629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

BENJAMIN KLUGER
(K. & K. Hungarian Delicatessen) 

620 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

50c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. bukaitis, 
334 Dean R4-, 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

I

i
$*
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DIENRAŠČIO
“LAISVES”

METINIS

KONCERTAS

šiol ne- 
organe 
rapor- 

kad kas

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES ZALESKY
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVarida—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnūs Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

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

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

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

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

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

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

VARPO KEPTUVĖ
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 BAKUS',
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kainas.

> UNION LABEL

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas • 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Telephone 
"agg 2-5043

• Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

$
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VERI-THIN* DORCAS 
į—15 jewtli, pink gold 
filled cole, Guildile bock 
............................$33.75

•beg. »'■ S. PAT. OFF. PATENTS PENDING

VERI-THIN FOSTER — 
15 jewels, pink or yellow 
gold filled cose, Guildite 
bock.................... $33.75

LIPTON
JEWELER

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

d
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Sekmadienįt y

Lapkričio

d
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Jau laikas pasižymėti sa
vo užrašų knygelėje, kad 
dienraščio “Laisves” me

tinis koncertas įvyks:

$ g
i 
aI
I

g
Ų iM
H
B

gI 
d

November
1941

kur visąją:

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue 

.Brooklyn, N. Y

dI
d

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon. Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Popląr 411Q
M, .i./L . • i D L •'-i____

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

Stokite j mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas | 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų. u

)

i

i g 
I

Chroniškos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvįo ir *ar- 

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
g J Sėdynės ir kitokios Mešlažarnės Ligos. Abelnai Silp

numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiskl 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Lįgos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Sla- 

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Jšvirkščiama 
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei Ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

'Tarp Union Sq. ir Irving PL
Šiokiom dienopi 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.



Šeštas puslapis Pirmadienis, Spalių 6, 1941

Neturtas-Ne YdaNohYorko^/ž^fe?7ini(>t
Aukos Laisves Radio KA REIŠKIA UŽSIRAŠYMAS PARTIJOS

Kliubui BALSUOTOJU?
M. Balso Sidabrinis 

Jubilėjus
Komitetas nori atkreipti vi

sų dėmesį į finansinę proble
mą mūsų, radio programų. 
Nors dabar ir yra daug įvai
rių svarbių reikalų, kuriems 
reikia aukų, mes prašome ne
pamiršti ir Laisvės Radio Kliu- 
bo.

Draugės ir draugai, kurie 
dar neaukavote, labai prašo
me prisidėti prie šio taip svar
baus darbo. Organizacijos, 
rengdamos parengimus, ne
pamirškite paskirti dalį pelno 
Laisvės Radio Kliubui.

Štai vardai aukavusiųjų, ku
rie dar nebuvo pagarsinti:

Per Liet. Darbininkų Susiv. 
13 kuopą, Richmond Hill, N. 
Y.: LDS 13 kuopa $3. Po $1: 
S. Šabliauskas, O. Grabliaus- 
kienė, F. Smaidžiūnas ir A. 
Butkauskas. Viso $7.

Per P. Bečį, Great Neck, 
L. I.: Liet. Darb. Susiv. 24 
kp., Great Neck, L. L, $3. V. 
Alyta $1. Po 50c: J. Kupčins
kas, K. Talandzevičienė ir A. 
Talandzevičius. A. Grigaliū
nienė 25c. Viso $5.75.

Per P. Buknį. Po $1 : Geo. 
Kudirka ir Jonas 
so $2.

Per R. Mizara: 
nietis $2.

D. Paškevičius, 
Hill, N. Y. $2.

Per A. Matulį, Jersey City, 
N. J. $1.

Pereitą sykį, kuomet buvo 
paskelbtos aukos, per klaidą 
buvo pažymėta auka nuo Auš
ros Choro, Elizabeth, N. J., $5. 
Tai buvo ne Aušros Choro au
ka, bet Aušros Draugystės iš 
Elizabeth, N. J. Atsiprašome.

Eva T. Mizariene, 
Sekr.—Iždininkė.

Nevulis. Vi-

Z. Brookly-

Richmond

Barbenai Laimėjo Streiką
Tris savaites išstreikavę vi

durinio New Yorko barberiai 
sugrįžo darban laimėję nuo 
$1 iki $3 per savaitę pakėli
mą algų. Darbo laikas numa
žinama pusantros valandos 
per savaitę ir gauna dar vie
ną šventadienį su alga. Kiti 
reikalavimai bus pavesti 
tratoriams spręsti.

arbi-

KOMUNISTŲ RADIO

Pradedant šia diena, spa- pasimoję išrinkti trečiam ter- 
lių 6-ta, ir baigiant 11-ta, per minui.
visą savaitę piliečiai registruo- oficialio Republikonų Partijos 
sis balsavimams rinkimuose, i 
įvyksiančiuose lapkričio 4-tą.
Užsiregistravimas yra būtina 
sąlyga gavimui teisės balsuoti.

Užsirašymas partijų balsuo
tojais nėra būtinas, yra galima 
užsirašyti ir nepartiniu (non
partisan). Neužsirašymas par
tiniu nesulaiko nuo balsavimo, 
bet negali dalyvauti partijų 
nominacijose (primaries). O 
galėti dalyvauti partijos kan
didatų nominavime, nusakyme 
partijos vadovybės, yra neap
sakomai svarbu.

Darbo Partija Prašo

Amerikos Darbo Partija 
(American Labor Party) pra
šo visus piliečius užsiregistruo
ti, kad galėtų balsuoti šįuose 
rinkimuose. Ir prašo užsirašy
ti Darbo Partijos balsuotojais, 
kad galėtų dalyvauti nomina
cijose kandidatų 
kimams.

LaGuardia yra ir ant

kitiems rin-

Partijos vy- 
yra majoras

Šiemet Darbo 
riausiu kandidatu 
LaGuardia, kurį darbiečiai yra

baloto, nors patys reakcin- 
giausieji elementai republiko- 
nuose yra išstatę Davies po 
naujai sudaryta “Ali Ameri
can Party.” LaGuardia yra 
įtakingas fašizmo priešas. Tas 
šiandien pasako viską.

*
Nevaržo Balsavimo

Užsirašymas tos ar kitos 
partijos balsuotoju nereiškia, 
kad turėsi už ją ir balsuoti. 
Užsirašymas nieku nesuriša, 
nekontroliuoja balsavimo. Jei 
rinkimų dieną pasirodytų rei- 
kalingiau paremti tūlus ar vi
sus kitos partijos kandidatus, 
balsuotojas tą ir padaro.

Darbo žmonėms ir abelnai 
demokratijos šalininkams ver
tėtų užsirašyti Am. Darbo 
Partijos balsuotojais. Ypatin
gai dabar, kada tos partijos 
jėgos pradėjo apsivienyti prieš 
fašizmo pavojų, ji galės su
lošti nepaprastai svarbią rolę. 
Tai yra plati, apimanti pla
čias darbininkų ir inteligenti
jos bei demokratiškų biznierių 
mases partija.

Amteris Reikalavo Viešai 
Nagrinėti Pieno Kainas

Ne Visada su Moterimis 
Sekasi

Sūkuryje daugelio įvairiau-' 
šių nuotikių ir reikalų nespė
jome nei apsidairyti, kai pa
jutom, jog ilgai lauktasis liet, 
moterų laikraščio ir naciona- 
lės organizacijos sidabrinis 
jubilėjus jau prasidėję. Juomi 
apvaikščiojame 25 metų su
kaktis nuo išleidimo pirmo 
Amerikos lietuvių moterų lai
kraščio Moterų Balso ir pirmo 
Moterų Progręsyvio Susivieni
jimo suvažiavimo.

Tai didelė sukaktis ne vie
noms tik moterims, bet ir vi
sam lietuvių judėjimui, nes 
tai buvo begaliniai svarbūs 
žingsniai į kultūrą-ąpšvietą. 
Todėl moterys nusprendė tą 
jubilėjų apvaikščioti su šau
niu bankietu, kuriame galėtų 
pasidalinti mintimis, pasilinks
minti ne tik pačios su šeimy
nomis, bet pakviesti ir kitus 
moterų organizacijos ir pro
greso draugus.

Bankietas įvyks jau tik už 
dviejų savaičių, spalių 19-tą, 
Pil. Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Bus gera 
“turkių” ir dešrų vakarienė 
su viskuo kitu, kas priimta 
geruose bankietuose. Bilietai 
$1.50, kuriuos prašome įsigyti 
iš anksto.

Jau beliko tik šešios dienos 
iki Aido Choro didžiulio pa
rengimo —- perstatymo trijų 
aktų komedijos su dainomis, 
Neturtas—Ne Yda.

Aido Choro nariai, o ypatin
gai tie, kurie turi pasiėmę ro
jęs, dirba labai pasišventusiai: 
Tenka parėjusiems iš darbo 
nuvargusiems eiti ant repeti
cijų ir iki vėlai naktį prakti
kuotis, tuomi nutraukiant mie
go, taip reikalingo sveikatai. 
O už tą visą pasišventimą nė 
vienas negauną jokio atlygini
mo. Vienatinis bus atlygini
mas ir pridavimas choristams 
energijos tolesnei veiklai, tai 
jūsų gausus atsilankymas ir 
pasirodymas, kad jūs užjau
čia! šiam kultūriniam ir me
niniam darbui.

Unija Sukėlė $17,000 
Medikalei Pagalbai

Laisvės Radio Programa

Stambiosios pieno perkup- 
čių korporacijos bando apmo- 
nyti visuomenę iki tikėjimo, 
būk farmeriai esą kalti už 
pakėlimą po pusę cento ant 
kvortos pieno, pareiškė Israel 
Amter, komunistų kandidatas 
į miesto majorus.

Amteris ragino turgaviečių 
komisionierių William Fellow- 
ęs Morgan pravesti viešus na
grinėjimus pieno kainų kilimo 
priežasčių ir per miestavą ra
dio stotį numaskuoti pelnagro- 
bius. Jis nurodo, kad 
kėlimu kainų surinktų 
farmeriui teks tik apie 
tai per šimtą svarų.

iš pa- 
pinigų 
6 cen-

Tammanės Kandidatas 
Nori Raganų Gaudyt

Kad neišgalintieji dalyvau
ti bankiete nebūt atskirti nuo 
mūs_ų iškilmės, viršutinėj salėj 
visą vakarą bus šokiai prie 
Geo. Kazakevičiaus orkestros 
ir jiems įžanga tik 25c.

Vakarienė bus duodama ly
giai 6 v. v. šokiai prasidės 7 
vai.

Central Parke padaryta dar 
du nauji įvažiavimai į Trans
verse Rd. praretinimui trafi- 
ko.

jos brolis Green- 
čekį atgal sulau- 
bevertis. Jį areš-

Kepyklų Draiveriy 
Streikas

Sukniasiuvių Unija New 
Yorke, kaip skelbia 1LGWU 
Lokalo 22-ro viršininkas Char
les Zimmermann, jau sukėlė 
septynioliką tūkstančių dole
rių Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos paramai. ,

Paskelbdamas laimėjimus, 
Zimmermannas atsišaukė į 
unijistus paskubinti gerą dar
bą, sakydamas, jog mūsų do
lerio kito paaukojimas yra 
maža auka palyginus su pasi
aukojimu Anglijos ir Sovietų 
žmonių, “kurie duoda savo 
kraują, savo gyvastis didvyriš
koj kovoj prieš hitleriž’mą.”

Tarpe kitų dalykų, unija 
perka ir siunčia lauko ligoni
nes — trailerius, prijungia
mus prie ambulansų.

W. F. Luck, 26 m., ir E. J. 
Penn, 21 m., nuteisti 17 ir pu
sę metų kalėti už bandymą iš
gauti $25,000 iš Levinų, kada 
jų vaikas buvo pagrobtas ir 
nužudytas.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Lietuvių Demokratų Kliubas, 316 
Hooper St., Brooklyn, N. Y., praneša 
visuomenei, kad nuo dabar bus atda
ras nuo 6-tos kiekvieną vakarą ir 
kiekvieną šeštadienį bus šokiai prię 
J. Kriaučiūno orkestros. 
gi ir ne nariai prašomi 
vakarą ir šeštadieniais 
linksmai laiką praleisti.

Svečiai, atsilankanti 
iš kitų miestų prašomi užeiti į kliu- 
bą, o kliubas jums pagelbės surasti 
jūsų draugus ar gimines.

Kviečia visus lankytis Komitetas.
(235-237)

Nariai, taip- 
lankytis bile 
j šokius, ir

j Brooklyną

Spalių 6-tos vakarą 9 vai. 
vėl girdėsime Laisvės Radio 
Programą iš stoties WBYN, 
1430 klcs. Komentatorius R. 
Mizara turi nepaprastai įdo
mių žinių, o J. Ormanas — 
gerų pranešimų. Programoj 
bus ir dainų.

Sulaikė Jauną Motiną
Mrs. S. Y. Rybak, Prookly- 

nietė, sulaikyta Portland, Me. 
po $500 kaucijos iki perklau- 
sinėjimo tenykščiame teisme. 
Jauna, 19 metų, motina ten 
būdama pereitą rugpjūtį pa
likus likos dienų dukrelę 
ant ligoninės laiptų, tikėdama, 
jog kūdikis ten gaus reikalin
gą priežiūrą. Radusieji kūdi
kį norėjo paduoti tenykštėms 
šeimoms auklėti, bet motina 
reikalavo atiduoti jai. Nuva
žiavus 
ko su 
tuota.

ten patirti, kas atsiti- 
kūdikiu, ji tapo areš-

Iš Puerto 
Universitetą 
džionės — 
kad kiti iš 
moksliniams

Rico į Columbia 
pribuvo 46 bėz- 

ne mokintis, bet 
jų mokintųsi — 
bandymams.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

i
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Pirmadienio vakaro 9:45, 
spalių 6-tą, iš WMCA stoties, 
570 klcs., kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn, komunistų kan
didatė į miesto kontrolierius. 
Kandidatė yra Browderiui 
Laisvinti Komieto sekretorė ir 
nacionaliai žymi prakalbinin- 
kė.

Ši programa yra antra iš še
šių, kurias komunistai turės 
kas pirmadienio vakarą tuo 
pat laiku iki rinkimų.

Komunistai turi programų 
ir iš kitų stočių, įvairiomis va
landomis. Prakalbos sakoma 
angliškai ir kitose kalbose. 
Pereitą šeštadienį buvo vokiš
ka, o sekmadienį žydiška pro
grama. Ateityje žada duot 
programų ir kitose kalbose.

Ne Knygos Susilaukė Pikieto
Kad kartais tūlas nepama

nytų, būk pikietuojama kny
gos, pikietninkai Prentice- 
Hall, mokyklose vartojamų 
knygų spaustuvės, 5th Avė. ir 
W. 13th St., New Yorke, sa
vo iškabose pažymi: “Knygos 
buvo taikyta laisviems žmo
nėms; ne juos išnaudoti.”

Darbininkai, Knygų ir žur
nalų Gildijos nariai, streikavo 
už pripažinimą unijos 
pagerinimus darbo 
Streiką laimėjo.

■ Tammanės nominuotas kan
didatu į miesto majorus p. 
William F. O’Dwyer pereito 
trečiadienio vakarą, iš stoties 
WOR, sakė savo rinkiminę 
prakalbą.

Akivaizdoje rimtos naciona- 
lės ir pasaulinės padėties, po
no O’Dwyer prakalba negalė
jo turėti jol^io geresnio tiks
lo, kaip tik sukiršinti miesto 
gyventojus vienus prieš kitus, 
kad jie negalėtų susivienyti. 
O iš to jų pasiskaldymo tik 
hitlerininkai galėtų pasinaudo
ti.

Savo neva medžiagai p. 
O’Dwyer naudojo ištraukas iš 
kai kurių Darbo Partijos se- 
nagvardiečių vadų pasakytų 
kalbų bei raštų, kuriuose jie 
savo įkarštyje padaryti par
tiją siauros klikutės įrankiu 
yra pasakę prieš progresyvius, 
daug nesąmonių. Jam viskas 
atrodo raudonai ir jis, jeigu 
galėtų įeiti galion, vestų ra- 
gangaudišką medžioklę prieš 
viską, kas tik jam atrodytų 
radikališka.

Tammanei ir jos kandidatui 
O’Dwyer’iui, matomai, labai 
baisu atrodo, kad Amerikos 
Darbo Partija pradeda apsi- 
vienyti, o vieningai veikdama 
ji galėtų tapti rimtu pavoju
mi Tammanei. Apvienijimui 
partijos jos progresyviai dėjo 
didžiausių pastangų ir darė 
pasiaukotinų nusileidimų de
šiniesiems.

O’Dwyer atakavo ir komu- 
nistų kandidatą Amterį, kuris 
savo prakalboje įkaitino O’- 
Dwyerį ėmimu paramos iš 
coughliniečių. Tačiau į kalti
nimus neatsakė.

S. Greenbergui gerai sekė
si su moterimis — ne ta, tai 
kita, kol jis nepakliuvo bėdon. 
Jis B. Diston’iūtei tikrai daug 
buvo priplepėjęs apie meilę ir 
sakęs, jog dėl jos jis viską pa
darytų. Ir darė. 'Iš auksoriaus 
jos brolio jis pirko $1,200 ver
tės žiedą, kurį sakė duosiąs 
Beatrisei sužadėtuvėms. Rank
pinigiams jis davė $600 čekį. 
Tačiau Distoniūtė žiedo vis ne
sulaukė, bet 
bergo duotą 
kė — buvo 
tuodino.

Po to Greenbergui ir su mo
terimis pradėjo nesisekti. Pa
rašė jis Distoniūtei laišką, ku
riame sakėsi pro ašaras nega
lįs daugiau rašyti. Distoniūtė 
pasakė — lai pasikaria. Ir ati
davė jo laišką prokurorui. Gi 
kvotimų dieną teismabutin at
ėjo kita jauna moteriškė, ku
ri pasisakė esanti Greenbergo 
ahtroji žmona. Jos paklausė, 
gal ji atėjo pagelbėti vyrui. Ji 
atsakė: “Aš jam pagelbėsiu 
-į— su virve.” Pasirodė, kad 
jis ir pirmiau kalėjęs už suk
tybes.

Motery Kojinės Jam 
Atnešė Nelaimę

visas- dalykas buvo 
kad jis mokėjo pa- 
iškilusia nauja pa-

J. B. Patterson, sulaikytas 
po $1,000 kaucijos kvotimui, 
dabar visą bėdos priežastį ver
čia ant moteriškų šilkinių ko
jinių. O 
tik tame, 
sinaudoti 
dėtimi.

Paskelbus kojinių trūkumą 
ir, žinoma, pabranginus, jis 
pradėjo pasakoti merginoms 
galįs gauti kojinių pigiau, ne
gu kas kitas, ir surinko už ko
jines pinigus, tik kojinių visai 
nepristatė.

išėjo

gaminių, išve- 
didžiosiose 
dviejų die- 
savininkai 

sutartis su

Pereitą trečiadienį 
streikan apie ■ 3,000 duonos ir 
kitų kepyklos 
žiotojų keturiose
miesto dalyse. Už 
nų streiko atskiri 
susitaikė, pasirašė 
unija, ir jų darbininkai, skai
čiuje 500, sugrįžo darban. Li
kusios užstreikuotomis kepyk
los pikietuojamos.

Darbininkai gavo veik visus 
reikalautus pagerinimus—pa
kėlimą algų po $3 per savai
tę, iki $45; dar vieną savaitę 
atostogų su alga, ir pakėlimą 
nuošimčių iki 7 nuo virš $300 
įplaukų.

Sutartis paliečia Associated 
Bakers išvežioto jus. Užstrei- 
kuotosios irgi yra stambios 
firmos.

Uršule Bagdonienė

Šią linksmą moterėlę jūs ma
tysite veikale Neturtas—Ne 
Yda apie 80 m. amžiaus senu
kės auklės Arinos rolėje. Ji 
jaučiasi savo auklėtinei kaip 
tikra motina ir daug kenčia, 
kuomet tėvas nori jos užau
gintą merginą išleisti už ne
dorėlio senio turtingo našlio:

“Nei laukėme, moterėlės, 
nei tikėjomės. Vanagu atskri
do, kaip sniegas ant galvos 
nukrito, išskyrė mūsų gulbe
lę iš gulbių būrelio, nuo mo
čiutės, nuo giminėlių... Ap
suko galvą tėvui, kaip mig
lom aptemdė, o jis senatvėj 
pasikvošėjo jo turtais! Mūsų 
rašytąjį gražumynėlį už seno, 
už našlio išduoda.. . .”

Tai taip kalba Arina, Liu- 
bos auklė. Ji savo rolę pasiry
žus tinkamai išpildyti ir ne
būsite apvilti atsilankę į La
bor Lyceum, sekmadienį, 12 d. 
spalių, 3:30 vai. po pietų.

Aido Choro Koresp.

Siūloma atvykstančius iš Eu
ropos pabėgėlius sulaikyti 
kvarantine apsaugai vietinių 
gyventojų nuo tifuso.

Lou Nova gavęs apie $75,- 
000 už kumštynes su Joe 
Louis.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- < 
pogi atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

| F. W. Shalins |
I (SHALINSKAS)

| Funeral Home |
84-02 Jamaica Avenue $

Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y. '

5 Suteikiam garbingas laldotuvej j

| $150
Koplyčias suteikiam nemoka- į 

i> mai visose dalyse miesto, 
į Tel. Virginia 7-4499 J

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

O

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir sūnai
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

N

s

s

GREEN STAR BAR & GRILL
fcg’ NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA 'TSH

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen š-7179

ta

šių me-

ir tūlus 
sąlygų.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais. Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 

“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 
visados bus patenkinti.

Pirmais 8 mėnesiais f* 
tų 15,680 motoristų prarado 
auto leidimus.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Švento Jurgio Draugystės baliai 
įvyks sekamoms dienoms. Pirmas, 
šeštadienį, 29 d. lapkričio, 1941. An
tras, šeštadienį, 14 d. vasario, 1942. 
Abu parengimai atsibus Grand Pa
radise svetainėj. Todėl prašom kitų 
draugijų viršminėtoms dienomis ne
daryti parengimų, kad nepasidarytų 
nesmagumų vieniems ir kitiems. 
J. Kairys. , (234-235)

PARDAVIMAI
Parsiduoda su pilnom gėrimų lais- 

nėm restauracija — Bar & Grill, su 
gerai įruoštom Bowling Alleys. Erd
vi ir graži vieta. Renda tik $50.00 
į mėnesį, lysas 3 metam. Kitas in
formacijas gausite ant vietos:

Cleveland Palace, 234 Cleveland 
Street, Brooklyn, N. Y. (233-235)

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
, VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

ė
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
Ii ■

»

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand 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

,» ............. .... ■■■■........................................ .................................................... —

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
atlre^ Geriausias Alus Brooklyne 

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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




