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Anglijoj Tūri Kilti Audra. 
Daugiau, Daugiau Činkhi! 
Bet Jie Bijo Tiesos. 
At* Jiems Gaila Lietuviu. 
Bet Kaipgi Lietuvą Gelbė- 

sitne?

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Anglijos valdžia nedaro 
visko, kas galima laimėjimui 
šio karo prieš hitlerinę Vokie
tiją. Tą mato patys Anglijos 
žmonės.
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žmonės mato pavojų. Karo 
eiga atsidūrė' kritiškoje padė
tyje. Sovietai gali pastatyti 
tik vieną tanką prieš nacių 
du tanku.

Anglija gali atidaryti vaka
rų frontą prieš Vokietiją. Na
cių visos jėgos sukoncentruo
tos rytiniame fronte.

Iš Londono ateina žinios, 
kurios parodo nuolat augan
čią reikalavimų audrą, kad 
valdžia tuojau veiktų. Kalba
ma apie Churchillio kabineto 
perorganizavimą. Kai kurie 
kabineto nariai, matyt, sabo- 
tažuoja karo pastangas.

Nebeturi būti jokių svyra
vimų ir abejojimų. Turime 
smarkiau dirbti, padaryti dau
giau karo ginklų.

Tokio turinio atsišaukimą 
prezidentas Rooseveltas pa
siuntė Amerikos Darbo Fede
racijos konvencijai.

Roosevelto pozicija teisinga. 
Teisingai pasielgė ir William 
Green, kuomet . jis pareiškė, 
kad Darbo Federacija pilniau
siai kooperuos su valdžios pa
stangomis pravesti apsiginkla
vimo programą.

Galinga srove Amerikos 
ginklai turi pradėti plaukti 
Sovietų Sąjungon. Bet Kongre
sas trukdo. Ten privisę lind- 
berghinių sutvėrimų, kaip šir
šių. Jie piestu stoja prieš at
šaukimą “Neutrality Act.” Ne
leidžia valdžiai apginkluoti A- 
merikos laivus ir jais gabenti 
ginklus Anglijai ir Sovietų Są
jungai. r *

Tai didžiausia šio karo tra
gedija.

Savo “Naujienose” Grigaitis 
jau išplūdo Joną Marcinkevi
čių už prisiuntimą “Laisvei” 
radijogramos apie nacių kru
vinus žygius Lietuvoje.

Vadinasi, “N.” redaktorius 
slepia nuo savo skaitytojų tie
są apie nacius. Jis juos maitina 
Hitlerio apmokamo Ancevi- 
čiaus melais tiesiai iš Berlyno.

Argi ne aišku, kad Grigai
tis yra Hitlerio pastumdėlis 
taipgi? >

Visa klerikalų, tautininkų ir 
menševikų pronaciška spauda 
išėjo prieš teikimą medikalės 
pagelbos Sovietų Sąjungai. Nė 
cento, girdi, nereikia duoti.

Tai toks jų žmoniškumas. 
Antra, tos spaudos savininkai 
ir redaktoriai gražiai nusimas- 
kuoja. Jie pasirodo atvirais 
priešais ne tik paprasčiausio 
žmoniškumo, bet ir Lietuvos ir 
lietuvių.

Pavyzdžiui, jie patys pripa
žįsta, kad visa Lietuvos armi
ja buvo įjungta į Raudonąją 
Armiją. Taigi, Raudonojoj 
Armijoj yra gal daugiau kaip 
50 tūkstančių lietuvių karei
vių.

Taigi, tegul šitie didvyriai 
miršta nuo žaizdų. Iki apja- 
kimo neapykantos suėsti Lauč- 
kos, Grigaičiai, Michelsonai, 
Stilsonai ir Tysliavos šaukia: 
Nė cento gydymui ir gelbėji
mui tų karių! Tai kas, kad jie 
lietuviai: kadangi jie kovoja 
prieš Hitlerį, tegul jie miršta!

“Tėvynės” štabas vėl šau
kia :

“Meskime į šalį visas poli-

n

tines ar ypatiškas ambicijas ir 
stokime į vieningą darbą gel
bėti savo broliams Lietuvoje. 
Jei' komunistai eina prieš — 
tuščia jų!” (“Tėvynė,” spalių 
10 d.).

Betgi komunistai neina prieš 
gelbėjimą savo brolių Lietu
voje. Kaip tik priešingai, jie 
jau seniai šaukia tuos brolius 
gelbėti.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Leningrado ’fronte Sovietai 
atakuoja nacius ir turi pasise
kimų.

KONGRESMANAI NUTARĖ REMI SOVIETUS PRIEŠ NACIUS
Anglija Ruošiasi ' 
Siųsti Kariuomenę 
Prieš Vokiečius (?)
London. — Anglija lavina 

didelius daugius parašiutis- 
tų, smogikų partizanų ir ki
tokios kariuomenės specia
liai siųst juos į Europos 
sausumą karui prieš nacius.

Anglų spauda šaukia sa
vo valdžią perkelt armiją 
prieš Vokietiją.

Anglijos laikraščių dau
guma kritikuoja ministerio 
pirmininko Churchillio val
džią, kad jinai permenkai 
teduoda paramos Sovietam 
prieš vokiečius. Dėl to susi
darė bruzdėjimas prieš 
valdžią ir tarp seimo narių.

Anglų vyriausybė tuo 
tarpu pareiškė, kad jinai 
duos paskolon Sovietam ne
ribotus kiekius karo pabū
klu ir reikmenų, kiek tik iš
galės.

Maskva. — Sovietų vyriau
sybė griežtai užginčijo nacių 
paskleistus gandus, būk jie 
svarstą siūlomas karo paliau
bas (pertaiką) su naciais.

amerikTIūnaikino na
cių RADĖJA GREEN- 

LANDUOJ
Washington. — Amerikos 

jūreiviai užtiko ir sunaikino 
nacių radijo stotį Greenlandi- 
joj; areštavo 20 vokiečių ir 
naciškų norvegų. Suėmė hitle
rininkų laivuką, 60 tonų įtal
pos.

SOVIETAI RAGINA ANGLIJĄ
TUOJAUS UŽPULT !

VOKIETIJA “
Maskva. — Sovietų kariuo

menės laikraštis “Raudonoji 
žvaigždė” ragina anglus tuo
jau perkelt savo armiją į Eu
ropos sausžemį prieš vokie
čius arba persiųst tūkstančius 
Anglijos orlaivių į sovietinį 
karo frontą. Sako, jau pri
brendęs yra ląikas. 

i ♦_____________
London. — Anglų laikraš

čiai jau mažiau reikalauja 
permest armiją kovon prieš 
Vokietiją; dabar jie sako, kad 
anglai, girdi, dar turi geriau 
prisirengti.

NACIAI SAKOSI UŽĖMĘ 
VIAZMA IR TULA

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad pietiniame fronte jie su
naikinę dvi apsuptas sovieti
nes armijas ties Azovo Jūra, 
suėmę nelaisvėn 64,000 rau
donarmiečių ir varąsi pirmyn 
linkui pramonės miesto Ros
tovo.

Pasak nacių, tai jie užėmę 
Viazmą, 125 mylios į vakarus 
nuo Maskvos, ir užgrobę dvi 
dideles angliakasyklas ir daug 
fabrikų Viazmos apylinkėje, 
centraliniame fronte? Neofi
cialiai sakoma, kad jie užėmę 
ir Tūlą.

Sovietų Oficialiai Prahešimai
f

MASKVA, spal. 10. — Soviet)! Žinių Biuras šiandien 
sake: *
• Per naktį spal. 9 mūsų kariuomenė vedė mūšius prieš 
priešą visu frontu. Ypač žiaurios kautynės'buvo linkmėse 
Viazmos ir Briansko.

Viena mūsų kariuomenės dalis, sulaikydama priešo da
romas įnirtusias atakas viename fronto sektoriuje vaka
rinėje kryptyje, per tris dienas sunaikino 65 vokiečių tan
kus ir virš 1,000 kareivių. Toje pačioje fronto kryptyje 
du batalionai girtų fašistų kareivių pradėjo pašėlusią 
ataką prieš vieną mūsų kariuomenės grupe, bet mūsų ka
reivių smarki ugnis supliekė atakuojančius fašistus ir 
daugumą jų išžudė.

Kitoje vakarinio fronto dalyje mūsų orlaiviai bombo
mis sunaikino 18 priešo sunkvežimių, keturias kanuoles 
ir vieną bateriją minų mėtytuvų, susprogdino fašistų ga
zolino sandėlį ir sumušė ir nuvijo dvi kuopas jų pėstinin
ku.

Viename sektoriuje pietinio fronto, mūsų orlaivių gru
pė, veikdama prieš priekinę dalį priešo kariuomenės, su
naikino 56 tankus pilnus jo pėstininkų ir amunicijos.

Vokiečiai prarado 39 orlaivius spal 8 d.; Sovietai ne
teko 27 lėktuvų.

Prieš-Fašistinis Jaunuolių Suvažiavimas 
Maskvoj Dėkoja Sveikinusiom Jį Ameri

kos Lietuvių Organizacijoms
Prįeš-Fašistihio Jaunimo Suvažiavimas, įvykęs Masr 

kvoje, atsiūti te sekamas padėkos kablegramas už sveiki
nimus, kuriuos tain suvažiavimui nusiuntė Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Jaunuolių Komitetas, Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugija ir Lietuvių Meno Są
junga :
LDS Jaunuolių Komiteto
Sekretoriui J. Ormanui

MASKVA, spal. 8. — Ačiū už sveikinimus. Sąjungoje 
su visu pažangiu pasaulio jaunimu, Sovietų ^nonės išeis . 
pergalėtojais iš kovos su kraugerišku fašizmu.

Pirmininkas Prieš-Fašistinio Jaunimo Susirinkimo 
Maskvoj, Sovietų Sąjungos Herojus

EVGENIJ FIODOROV;
Atstovas Plieno Liejyklos “Pjautuvo ir Kūjo” 

K1R1L ČIRKOV;
Medikalė slaugė

EKATERINA NOVIKOVA.

Lietuvių; Literatūros Draugijos
Sekretoriui D. M. Šolomskui

>*! *

MASKVA, spal. 8. — Širdingai dėkojame jum už šil
tus sveikinimus. Artinasi diena, kada-pasaulio tautos bus 
palfuosuotos nuo fašistinio teroro. Prašome perduoti mū- 
szį, sveikinimus lietuvių jaunimui Jungtinėse Valstijose.

Pirmininkas Prieš-Fašistinio Jaunimo Susirinkimo 
Maskvoj, Sovietų Sąjungos Herojus

EVGENIJ FIODOROV.'

Lietuvių Meno Sąjungos Pirmininkui
MASKVA, spal. 8. — Ačiū už sveikinimus. Mes ir 

ateityje kirsime smūgius priešui, kol jis taps visiškai su
naikintas. Atkeršykime jam už kankinimus ir kančias 
mūsų, brolių ir seserų tuose kraštuose, kuriuos naciai lai
kinai užgrobė.

Pirmininkas Prieš-Fašistinio Jaunimo Susirinkimo 
Maskvoj, Sovietų Sąjungos Herojus

EVGENIJ FIODOROV.

Lietuviu Organizacijų Sveikinimai Prieš-Fašis- 
tiniam Jaunimo Suvažiavimui Maskvoje

LDS Jaunuolių Sveikinimas 
Prieš-Fašistiniam Jaunimo 

Suvažiavimui Maskvoj.
Kartu su viso pasaulio 

jaunimu, mes lietuviai ame
rikiečiai jaunuoliai siunčia
me širdingiausius sveikini
mus narsiems ir didvyriš
kiems Sovietų Sąjungos 
jaunuoliams.

Jums, kurie užsipelnėte 

vardą Didvyrių dėl Žmoni
jos Laisvės, mes sakome — 
mes esame su jumis. Mes 
darome, kas tik galima, kad 
padėt jums laimėti per
galę.

Į jus, kurie aukojate pa
čias savo gyvybes, kad mes 
galėtume gyventi, į jus mes 
sudedame savo viltį ir ne- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Išskersta 30#,000
Priešingų Naciam

Jugoslavų
Ankara, Turkija. — Italų 

ir vokiečių fašistai ir jiem 
tarnaujantieji kroatai poli
cininkai ir kariai Jugoslavi
joj išžudė 300 iki 340 tūks
tančių serbų, kurie prieši
nosi vokiečiam ir italam. 
Tokias skaitlines suvedė 
slapti sekliai tame krašte. 
Fašistai visiškai sunaikino 
serbų miestelį Banja Luka 
su 12,000 gyventojų ir išžu
dė visus serbus Pihac mies
telyje, išskerdė 700 serbų 
laikomų traukinyje kaip ka
lėjime ir vienu urmu išžudė 
apie 500 politiniu kalinių 
koncentracijos stovykloje 
ties Jatovo.

Sovietų raudonarmiečiai, paėmę daugybę ginklų iš vokiečių, deda juos į traukinio 
vagonus ir gabens užfronten, o ten jie bu^ peržiūrėti, pataisyti ir vėl naudojami 
kovose, — tik šiuo sykiu jie bus' atkišti prieš jų dirbėjus—vokiškus nacius.

r.

Vokiečiai Sakosi Einą 
Gilyn į Rusiją 330

Mylią Frontu
Berlin. — Vokiečiai pri

pažįsta, jog Sovietų kariuo
menė, nors, girdi, apsupta, 
bet įtūžusiai kovoja srityse 
Viazmos, Briansko ir Azo
vo Jūros.

Naciai pyksta, kad rau
donarmiečiai Viazmos- 
Briansko fronte vartoja to
kius, dar negirdėtus pabū
klus kur vienas pabūklas 
tą pačią sekundą iššauna 
60 kanuolinių šovinių į vo
kiečius. Hitleriečiai sajeo, 
tai “barbariškas, žiaurus, 
necivilizuotas kovos įran
kis,” bet, esą, “ar galima ko 
žmoniškesnio ir tikėtis iš tų 
laukinių rusų?”
• Naciai skelbia, kad jie 
nuolat ir sistemačiai naiki
ną “apsuptus rusus” mini
mose vietose, nežiūrint, kad 
rusai desperatiškai stengia
si prasi mušt laukan iš ap
supimo.

Vokiečiai neoficialiai pra
neša, kad jie pasiekę pra
monės miestą Tūlą, 105 my
lios į pietus nuo Maskvos. 
Jie taipgi skelbia, kad na
ciai pej- 330 mylių sulaužę 
centrą sovietinio fronto ir

ATMETĖ SUMANYMUS 
PRIEŠ PASKOLAS SO

VIETU SĄJUNGAI
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas užgyrė prezid. Roo
sevelto reikalavimą paskirt 
dar $5,985,000,000 (penkis 
bilionus 985 milionus) kai
po antrąjį paskolų (lease- 
lend) fondą tom šalim, ku
rios kariauja prieš fašistus 
užpuolikus, tai prieš Vokie
tiją, Italiją ir Japoniją.

Kongresmanai 328 balsais 
prieš 67 sumušė visus bru
kamus “pataisymus,” kurie 
reikalavo neduot Sovietų 
Sąjungai jokios pagalbos iš 
šio fondo. Tuomi jie užgyrė 
prez. Roosevelto pasiryži
mą remt Sovietų kovą prieš

VOKIEČIAI PASIVARĖ PIR
MYN CENTRALINIAME 

FRONTE
Maskva. — Didžios vokie

čių armijos su galingomis jė
gomis tankų, šarvuotų auto
mobilių ir orlaivių pasigrūmė 
pirmyn į šiaurius nuo Oriol ir 
Viazmos srityje, bet Sovietų 
kariuomenė padarė lapai di
delių nuostolių naciams.

Sovietai griežtai užginčijo 
paskalus. būk jie rengiąsi išsi- 
kraustyt iš Maskvos. Sovietų 
vyriausybė išsiunčia iš Mas
kvos tik vaikus ir tokias mo
teris, kurios nereikalingos 
darbams Maskvos pramonėje

Viazmos srityje Sovietų k a 
riuomenė pasitraukė į naujas 
apsigynimo pozicijas.

Į centralinį karo frontą at 
vyko šimtai tūkstančių darbi
ninkų ir valstiečių, kaipo liau 
dies gvardija, prieš vokiečius. 
Yra nemažas .skaičius ir so
vietinių moterų kariaujančių 
išvien su vyrais prieš nacius 
šiame fronte.

Iš naujų pozicijų sovietinė 
kariuomenė įnirtusiai kaujasi 
su vokiečiais.

Panamos naujoji valdžia, 
kaip pranešama, leis ginkluot 
Jungtinių Valstijų laivus plau
kiančius po Panamos vėliava, 

grumiąsi gilyn į‘ Rusiją lin
kui Maskvos visa ta plačia 
spraga.

hitlerizmą visais galimais 
būdais.

Balsavimas buvo iššau- 
ikiant vardus, kad būtu ŽH 
' noma, katrie kongresmanai 
'stoja už prezidento sumany- 
Imą, o katrie prieš.

4000 LIETUVIU PARTIZA
NŲ ESĄ UŽMUŠTA

Stockholm, Švedija. — Čia 
gauta pranešimų, kad naciai 
Lietuvoje užmušę 4,000 parti
zanų kovojusių prieš vokie
čius.

Turkija. — Pranešama, kad 
Bulgarija daro visuotiną ar-

Įmijos mobilizaciją.

Žudo Vis Daugiau Hit- 
lerizmo Priešų Cecili
joj, Francijoj ir Kt.
Berlin. — Naciai prane

ša kad susikirtimuose su 
vokiečiais Belgrade Jugo
slavijos sostinėje, tapo už
mušta 12 komunistų.

Jugoslavai nušovė du vo
kiečius Bosnijoj, Jugoslavi
jos daly j.

Vokiečiai sušaudė du 
francūzus ir vieną holandą' 
už šaunamų ginklų turėji
mą. Naciai savo užimtoje 
Francijos dalyje iki šiol nu
žudė 74 žmones daugiausiai 
keršydami už tai, jog kiti 
asmenys veikė prieš vokie
čius.

Naciai Čechijoje dar 
tris žmones sušaudė ir 22 
pakorė už ginklų turėjimą, 
už geležinkelių gadinimą ir 
kitokį sabotažą prieš vokie
čius.

NUODIJA NACIŠKUS 
REDAKTORIUS

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jų priešai čechijoj ap- i 
nuodiję kelis draugiškus na- ; 
ciam redaktorius čechų laik
raščių ir vienas jų jau miręs. 

_______  —————
ORAS. — šį pirmadienį Šil

čiau ir giedriau.

. i)
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kai ginti savo interesus, kaipo padedąs 
Hitleriui!

Amerikos žmonės privalo griežtai ir 
aiškiai pasisakyti tuo reikalu. Jie turi 
telegramomis, laiškais ir rėžoliticijomis 
pareikšti savo kongresmanams ir sena
toriams, kad jie reikalautų panaikinti 
neutraliteto įstatymą. Ir tas padaryti rei
kia greit!

Prezidentas Rooseveltas nedvejodamas 
pabrėžė: Jei Hitleriui pavyktų jo pasi- 
mojimai pravesti gyveniman (nugalėti 
Sovietų Sąjungą ir Angliją), tuortifet mes, 
amerikiečiai, būtume priversti stoti į ka
rą savo laisvei ginti ir tame kare tektų 
mums panešti tuos baisius nuostolius, 
koki šiandien yra aukojami Ryttį Fron
te.

Tegu kiekvienas Amerikos gyventojas 
tatai įsidėmi. Tegu jis kuoveikiausiai 
darbuojasi, kad Amereika galėtų laisvai 
gelbėti Sovietų Sąjungai. Anglijai ir ki
toms šalims, kariaujančioms prieš tą

L AT S y S Pirmadienis, Spalių 13, 1941
■ ■ I

Prašymai Prez. Rooseveltui, kad 
IšliuosuotŲ Earl Browderj

Piliečių Komitetas Išlaisvi
nimui Earl Browderio gavo 
puikią naujieną tolimosios 
Californijos. Ten buvo laiko
ma Ketvirtoji Californijos CIO 
Unijų Konvencija. Toje kon
vencijoje gražiai pasidarbavo 
geros širdies pri,oteliai, kurie 
supranta, kaip svarbu būtų A- 
merikos anti-fašistams turėti 
savo eilėse seniai išbandytą 
kovotoją ir vadą Earl B.row- 
derj. Ir pasekmės buvo labai 
džiuginančios. Net 168 dele
gatai pasirašė telegramą ir 
pasiuntė prezidentui Roosevel
tui, prašydami?’ jo dovanoti

rezoliuciją už Browderio iš
laisvinimą.

New Yorko American Ad
vertising Guild Lokalas 20 pa
siuntė laišką Rooseveltui su 
prašymu paliuosuoti Brow d e- 
rį. Be to, lokalo rezoliucija 
pasižada visais būdais remti 
Amerikos, Piliečių Komiteto 
kampaniją už Browderio iš
laisvinimą.

Lietuvių organizacijos irgi 
pradeda priimti rezoliucijas 
už Browderio išlaisvinimą. 
Šiuo tarpu Lietuvių Piliečių 
Komitetas gavo pranešimus,

kad prezidentui j Rooseveltui 
pasiuntė prašymo' rezoliuciją 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1 kuopa, Brooklyn, N. 
Y.; 6 kuopa, Binghamton, N. 
Y.; 112 kuopa, Chicago, Ill. ir 
25 kuopa Great Neck, N. Y. 
Laukiame atsiliepimo nuo ki
tų lietuvių organizacijų.

J. Sharis, iš Girardville, pri
siuntė dolerį aukų vedimui 
kampanijos už Browderio pa- 
iiuošavimą. Prašome organiza
cijas ir pavienius taipgi finan
siškai prisidėti prie šio svar- 
oaus darbo.
Lietuvių Piliečių Komitetas, 

A. Bimba, Sek r., 
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Iš Berno, Šveicarijos, at
eina žinių; kad Vokietijos 
paštai dar ir dabar nepri
ima laiškų siunčiamų Lietu
von. Taip pat ir su kito
mis valstybėmis pašto susi
siekimo su Lietuva dar nė
ra.

bausmę Browderiui. Tarp kit
ko, minėtoje telegramoje sa
koma :

Trumpai iš Lietuvos

Nacių spaudoje pasirodė 
žinia, kad Petras Cvirka ir 
kiti žymūs Lietuvos rašyto
jai sėdi Lukiškių kalėjime 
ir rašo nacių spaudai, ban
dydami prisitaikyti prie jų. 
Betgi, pirmą dieną spalių, 
dienraštis “Laisvė” aplaikė 
radiogramą nuo Petro Cvir
kos. Jam pasisekė paspruk
ti nuo nacių ir jis dabar 
yra Sovietų Sąjungoj.

Surinko J. O.

Prezidento Pareiškimas Kongresui
Pereitą k e t v i rtadienį prezidentas 

Roose veltas pasiuntė Jungtinių Valstijų 
kongresui pareiškimą (jis tilpo šeštadie
nio “L”. numeryj). Tai yra nepaprastai 
svarbus, nepaprastai reikšmingas prezi
dento žodis, .kurį turėtų skaityti, supras
ti ir įsidėti į savo galvą kiekvienas Ame
rikos pilietis, kuriam rūpi mūsų krašto 
laisvė, saugumas ir laimė, — kuriam rū
pi mūsų krašto ateitis.

Prezidentas reikalavo pataisyti neu
traliteto bilių arba įstatymą, kuris buvo 
priimtas 1939 metais. Šis bilius, nurodė 
prezidentas, tuomet buvo reikalingas ir 
savo vietoj, — panašiai, kaip Mažino 
tvirtumų linija. Bet šiandien jis yra 
kenksmingas. Supliuško Mažino linija, 
supliuško Francija ir visa eilė Europos 
valstybių — visos patapo vergais nacių. 
Tuo būdu visa tarptautinė padėtis žy
miai pasikeitė. O jeigu taip, tai ir Ame
rika turi pakeisti savo nusistatymą.

Neutraliteto įstatyme yra du dalykai, 
kurie šiandien labai daug kliudo Ameri
kos pasimojimams padėti kariaujan
čioms prieš hitlerizmą šalims. Štai jie:

1. Draudžiama .ginkluoti Amerikos pre
kybinius laivus, plaukiojančius atvirose 
jūrose. L, -..ej . 'į

2. Draudžiama Amerikos prekybos lai
vams plaukti į kariaujančiųjų valstybių 
pakraščius, — draudžia, sakysime, šian
dien Amerikos laivams gabenti įvairius 
daiktus Anglijai ir jos talkininkėms. (Į 
Sovietų Sąjungos vandenis, pav. Vladi
vostoką, Amerikos laivai plaukioja, ka
dangi tos sritys nėra pažymėtos kaipo 
draustinos neutraliteto įstatyme.)

Prezidentas, taigi, šiuo reikalauja pa
naikinti pirmąjį draudimą — ginkluoti 
Amerikos prekybinius laivus. Jis bijojo 
reikalauti panaikinti ir antrojo draudi
mo, nes mano sukelsiąs didelę opoziciją 
kongrese.

Nėra abejojimo, kad kongresas turės 
prezidento Roosevelto reikalavimą išpil
dyti. Bet ar to užtenką? Mes manome, 
kad toli gražu ne!
? Kiek tai liečia patį neutraliteto bilių, 

unes jau prieš savaitę kitą skvo nuomonę 
pasisakėme. Mes būtent esame pasisakę, 
kad šis bilius turi būti visiškai atmestas, 
pakeistas. Šis bilius pančioja rankas 
Amerikos vyriausybei; jis pančioja ran
kas visiems Hitlerio priešams.

Tik pagalvokim!
Amerika šiandien nėra neutrali. Ame

rikos žmonės yra keliais atvejais pasisa
kę prieš hitlerizmą, už jo sunaikinimą. 
Amerika yra nusitarusi teikti visokią 
pagalbą toms šalims, kurios kovoja prieš 
Hitlerį. Lend-lease bilius yra geriausias 
to nusistatymo išreiškėjas. Amerikos fa
brikai gamina orlaivius, gamina tankus, 
gamina kanuoles, šautuvus ir amuniciją 
ir perleidžia juos prieš Hitlerį kariau
jančioms šalims. Bet štai: kai tie bran
gūs ginklai yra pagaminti, kai jie yra 
kelyje, ateina Hitlerio submarinas bei 
orlaivis ir juos nuvaro jūrų dugnan. Hit
lerio submarinai skandina tiek Anglijos, 
tiek Amerikos, tiek kitų kraštų laivus, 
gabenančius kariaujančioms prieš Hitle
rį šalims karo reikmenis.

Ar taip gali tęstis ilgiau? Aišku, ne!
Amerika privalo daboti, kad kiekvie

nas šautuvas, kiekvienas orlaivis, kiek
vienas tankas, pagamintas Amerikos fa
brikuose, pasiektų savo tikslą, nes tik 
tuomet, iš tikrųjų, bus logiška.

Tuo būdu mes ir-dabar sakome: neuž
tenka Amerikos laivus ginkluoti; reikią 
visas neutraliteto įstatymas atmesti, 
kaipo netinkamas, kaipo kliudąs Ameri-

pasiutusį kanibalą, prieš žmonijos ne^ 
prietelių, Hitlerį!

Uruguajaus Liaudis Vienijasi
Uruguajiečių lietuvių laikraštis “Dar

bas” rašo:
“Rugpjūčio 31 d. Montevidejaus gat

vės buvo pilnos žmonių, lyg kad būtų bu
vusi nepaprasta šventė. Artinantis 8 va
landai vakaro iš visų kraštų traukė mi
nios su vėliavomis bei plakatais. Vėlia
vomis bei plakatais. Vėliavos įvairių po- 
vos įvairių politinių demokratinių parti
jų, plakatai įvairių organizacijų bei ko
mitetų. Toji minia žmonių, kuri traukė 
į Avenida Agraciada ir 18 de Julio aikš
tę, buvo antifašistinė ir telkėsi į bendrą 
keletos desėtkų tūkstančių būrį.

“Demonstracija buvo suruošta įvairių 
antifašistinių politinių pažiūrų organi
zacijų, kurios suprasdamos vienybės 
reikšmę, atsipalaidavo nuo sektarizmo, 
jungiasi bendrai kovai prieš žmonijos 
priešą, fašizmą.

“Demonstracija buvo suruošta išleistu
vėms Anglijos ministrui E. M. Drake, 
kuris ilgus metus atstovavo Urugvaju
je. Anglijos vyriausybei pakeitus kitą at
stovą, šis išvyko į Angliją. Todėl Uru
gvajaus demokratinė visuomenė pagerb
dama kaipo asmenį kovojahęios palies 
prieš nacifašizmą, pagerbė visą demokra
tinį pasaulį, o ypač tuos didvyrius, kurie 
ruošia fašizmui kapus.

“Palydint į uostą ministrą, milžiniška 
minia šaukė šalin šios šalies fašizmo 
agentus ir sveikino Raudonąją Armiją ir 
Anglijos kariuomenę, kurios mala fašis
tinį siaubūną.

“Minia iškėlus tris paveikslus, šių die
nų didžiausias demokratijos simboliškas 
figūras: Staliną, Čerčilį ir Ruzveltą; rai
dė V pagaminta iš Tarybų Sąjungos ir 
Urugvajaus vėliavų, buvo nešami mi
nios, kuri yra simboliu pergalės.

“Daug didžiulių ir mažų vėliavų, kaip 
T. Sąjungos, Anglijos, J. A. Valstybių^ 
Respublikonų Ispanijos, laisvosios PrąA- 
cūzijos,, Urugvajaus ir kitų šalių buvo 
iškeltos aukštai ir vaizdavo lyg mišką.”

Cvirka Jiems Dar Vis Lukiškių 
Kalėjime

Kaip suhitlerėję ir sunaceję yra tūli 
lietuviški redaktoriai, galima spręsti dar 
ir šiuo įvykiu:

“Laisvė” andai gavo Jono Martinkevi
čiaus, Lietuvos rašytojo bėviėlinį tele
gramą iš Maskvos apie pirmąsias Vokie- 
čių-Sovietų karo dienas Lietuvoje, Mar- 

; cinke vičius nušvietė baisųjį tb^tį; kurį 
Hitleris parodė Lietuvoje, ir kurį pfo-na- 
ciška spauda Amerikoje užtyli) užtyli ir 
josios bendradarbis, geštapininkas Ance- 
vičius. i

“Laisvė” gavo kablegramą huo rašyto
jo Petro Cvirkos iš Sovietų Sąjungos. 
Mes pažymėjome, kad dabar jau bds aiš
ku, kaip Ancevičius ir toji įro-naciška 
spauda, kuri spausdina jo nacišką propa
ganda, meluoja, skelbdami, būk Cvirka 
sėdįs Lukiškių kalėjime (Vilniuje) ir būk 
jis virstąs fašistu. Cvirka ne kalėjime, .. 
bet Sovietų Sąjungoje.

Na ir štai, toji pati pro-naciška spau
da (geriau: josios redaktoriai) pradėjo 
savas “teorijas” skelbti. Girdi, “prane
šime pripasakota tokių dalykų,” kurių, 
niekas negalėjo matyti, o jei kas mate, 
tai to ir gyvo nebegali būti”. Šitaip ra
šo “Amerika”, kurią andai |ęun. Balkū- 
nas įspėjo, kad nebūtų prp-nSciška!

Grigaitis ir Laučk^ netiki/kad Cvirka 
yra Sovietų Sąjungoj, o w&kiškių ka
lėjime. Esą, kodėl “Laisvė” jh nepaskelbė 
telegramos turinio, jei jį gaVbnuo Cvir
kos.

v T“Mes, kurie pasirašome ši
tą telegramą, neskaitome 
Browderio pažiūras pamatiniu 
klausimu šiame reikale, ne
žiūrint to, kiek daug mes ne
sutiktumėme ar sutiktumėme 
su jo filozofija. Browderio iš
laisvinimas šito didžiojo pa
saulinio krizio situacijoje bū
tų ne tik teisingumo aktas 
Earl Browderiui, bet taipgi 
prisidėtu prie sudrūtinimo 130 
milionų amerikiečių vienybės, 
kuri taip reikalinga galutinam 
sutriuškinimui naciškos tirony- 
bės.”

Pranešimas gautas nuo lai
vo “S. S. Mexoil,” kad visa 
laivo Įgula priėmė ir pasiuntė 
Rooseveltui prašymą išlaisvin
ti Browderį. Rezoliucija buvo 
priimta jūrininkų masiniam 
susirinkime ant laivo. Jie pa
sisakė už sunaikinimą hitleriz- 
mo, už davimą pilniausios pa- 
gelbos Sovietų Sąjungai ir 
Anglijai ir už paliuosavimą 
Earl Browderio. Jūrininkai 
nurodo, kad tiesiog gėda, jog 
kai žymiausias kovotojas prieš 
fašizmą, Earl Browder, užda
rytas kalėjiman, tai “tokie 
žmonės, kaip L i n d b e rgh, 
Coughlin, Į^cCormick ir 
Hearst, turi pilną laisvę bruk
ti savo fašistinę programą A- 
merikos žmonėms.” Jie toliau 
sako: “Mes, kaipo organizuo
ti jūrininkai, be jokio svyravi
mo pasiruošę /paaukoti viską 
apgynimui mūsų šalies ir su
mušimui Hitlerio.
reikalauja, kad kalėjimo dū
lys būtų atidarytos ir kad 
Broiwderis būtų sugrąžintas į 
laisvų priešfašistinių kovotojų 
eiles.
Prezidentui Rooseveltui laiš

ką parašė Morris J. 
-Ąrpalgameitų Rūbsiuvių Uni
jos Lokalo 27

Pieno produktai

kus, dirbtuves, bankus 
visas svarbias įmones, 
lietuvius jie varu verčia re
gistruotis išvežimui į Vo
kietiją.

ir 
O

Vokiečių kariuomenės 
vadovybė .jau paėmė visą 
Lietuvos pieno produktų 
kontrolę.
pirmoje vietoje skiriama
kariuomenei, o kas lieka— 
civiliams žmonėms. Už pie
ną ūkininkai gauna vokiš
kų markių, už kurias beveik 
nieko jie negali nusipirkti. 
Lietuvos vaikučiai palieka 
be pieno.

Partizaniška kova Lietu
voje smarkiai plečiasi. Vi
sur Vokietijon vežamas 
maistas naikinamas. Už ke
lių mylių nuo Kauno, sude
gė didelis maisto sandėlis. 
Nemunu plaukdami du gar
laiviai nuskendo. Naciai 
areštavo lietuvius laivo pri
žiūrėtojus.

Iki šiol Lietuvoje buvo 
leista lietuviškai policijai 
tvarką daboti. Bet vis dau
giau ir daugiau vokiečių 
policininkų iš Klaipėdos 
perkeliama Lietuvon. Su 
laiku lietuviams nebebus 
vietos ir pasirodyti.
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paskelbė, kad 
gyventojams už- 
ginklus laikyti.

Kaune ir kituose Lietu
vos miestuose dabar ren
kamos aukos Vokietijos 
Raudonajam Kryžiui. Lie
tuvos Raudonasis Kryžius 
tik iš vardo gyvuoja, bet 
jokios nuo karo nukentėju
slėms lietuviams pagalbos 
neduoda.

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’s defense preparations.

Renteln
Lietuvos 
drausta 
Pranešama visiems, kad tuo 
reikalu niekas į jokias įs
taigas nesikreiptų, nes vis- 
tiek leidimo negaus. Suras
ti turį ginklus .bus sunkiai 
baudžiami.

Vokiečiai pareikalavo iš 
Lietuvos gyventojų atiduo
ti jiems visus avių kailius. 
Kuris to nepadarys, bus 
sunkiai, baudžiamas. Smar
kiai . taipgi baudžia tuos, 
kurie be vokiečių leidimo 
pasipjauna kokį nors gyvu-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Man tenka sueiti su nepi- 
liečiais lietuviais ir jie ma
nęs klausia, ar tas teisybė, 
kad nepiliečiai šios šalies 
turesoūžrekorduoti tam tik* 
roj įstaigoj savo turtą, ju- 
domą ir nejudomą, nes jie 
tvirtina, kad jie matę ko
kiam tai laikraštyje tokį 
pranešimą. Ar tas tiesa?

Skaitytojas. 
Atsakymas

Šis jūsų klausimas mums 
pasirodė svarbus, bet mes 
neturėjome ant rankų tikrų 
informacijų. Todėl turėjo
me atsikreipti į New Yorko 
Federal Rezerve Banką ir 
gauti reikalingas informaci
jas. Dabar jas gavome. 
Bankas prisiuntė didelį glė
bį įvairių blankų ir stam
bią brošiūrą. Atleisite 
mums, kad šita procedūra 
kelioms dienoms užvilkome 
atsakymą į jūsų klausimą.
Dalykai dėk nepiliečių tur

to registravimo stovi seka
mai: Valdžios patvarkymas 
(No. 8389) tapo išleistas 
1940 metų balandžio 10 d. 
Ir nuo tos dienos visi pribu
vę į šią šalį ir apsigyvenę 
šioje šalyj v ateiviai turi už
registruoti visą savo nuosa
vybę, jeigu tos nuosavybės 
vertė siekia $1,000 ar dau
giau. Jeigu nuosavybės ver
tė yra mažiau $1,000, tai 
jos registruoti nėreikia.

Vadinasi, šitas įstatymas 
neliečia tų ateivių nepilie
čių, kurie yra atvykę šion 
šalin ir apsigyvenę prieš 
1940 metų balandžio 10 d.

Šias informacijas galima 
rasti brošiūroje “United 
States Treasury Depart
ment Public Circular No. 
4.” Ją galima gauti para
šant į Federal Reserve 
Bank of New York, Fede
ral Reserve Station, New

Kauno bendrovė “Mais
tas” skelbia, kad supirkinės 

. mėsai tuos arklius, kurie 
Į jau nebetinka darbui ir dar 

Ir todėl jie i bus galima atvesti Kaunan. 
Pasirodo, kad bus superka
mi tie arkliai, kurie jau at
gyvenę savo amžių ir jau 
rengiasi kojas aukštyn už
versti. Gera mėsa naciams 
atiduodama, o Lietuvos gy
ventojams paliekama bedve- 
siančių arklių mėsa.

Gitlin,

(Columbus, 
Ohio) pirmininkas. Jis nuro
do, kad jis nesutinka su Brow
derio politine filosofija, ta
čiau jo nuteisimą ir įkalinimą 
skaito visai neteisingu. Tai, 
sako, visai tolygus atsitikimas, 
kaip su Tom Mooney ir Eu
gene Debs, kurie irgi buvo ne
kaltai nuteisti ir ilgus metus 
kankinami kalėjime. Todėl 
Gitlin prašo prezidento Brow
deriui bausmę tuojau dovano
ti. Toks žygis, sako jis, prisi
dėtų prie mūsų šalies suvieny
tų pastangų sutriuškinti hitle
rizmą.

Atlantic City, N. J., Kailia-

Naciai Drasko Lietuvių 
šeimas

Ateina žinių, kad naciai 
nuo vyrų atskiria moteris, 
kurios yra žydiškos kilmės 
ir suvaro jas į gheto. Taip 
pat pasielgiama, kur lietu
vių tautybės moteris vedusi 
su žydiškos kilmės vyru. 
Tokiu savo elgesiu naciai 
suardo daug lietuvių šeimų.

Vis daugiau ir daugiau 
vokiečių nacių atsikrausto 
su visomis šeimomis Lietu

siuvių Unijos Lokaįas 75 pra- von apsigyventi. Jiems na
ciai valdonai atiduoda di- 

priėmė dėsnius žemės plotus, miš-
neša Piliečių Komitetui, kad 
jis savo susirinkime

Nacių komisaras Renteln 
įsakė Lietuvos ūkininkams 
pusę derliaus atiduoti vo
kiečiams. Šiaulių apylinkėje 
suimta daug ūkininkų už 
nepristatymą rugių. Kai ku
riems gręsia mirties baus
mė.

Iš Stockholm pranešama, 
kad Suvalkijoj keletas ūki
ninkų, matydami išbadėju
sius rusų nelaisvius, bandė 
juos sušelpti maistu. Tačiau 
jie buvo suimti ir pasodinti 
kalėjimam

Daugelis mokyklų mies
tuose ir miesteliuose Lietu
voje negalės atsidaryti dėl 
to, kad jų namus užėmė vo
kiečių kariuomenė. Ant lai
kraščių ir spausdinių nuo 
pat pradžios nacių įsigalėji
mo, uždėta žiauri nacių 
cenzūra, ir neleidžiama ra
šyt to, kas bent kiek nepa
tinka Rentelno gauleite
riams. Visokie mitingai 
griežtai uždrausti.

Mes gi pasakysime: Jus galite plepėti, . prievarta” padaryti visuomenės tvarkos
ponai pro-naciški redaktoriai, kiek jūs 
galite. Jūs galite garbinti- geštapininką 
Ancevičių. Jūs galite ir toliau klampotis 
į fašistinę balą, kaip klampojotės iki šiol. 
Bet viskas, ką “Laisvė” rašė, yra tiesa. 
O jeigu “Laisvė” nepaskelbė Cvirkos 
kablegramos turinio, tai tik todėl, kad ji 
nematė reikalo tą padaryti. Čia jau buvo 
ir yra pačios “Laisvės” biznis!

Silpnina’ Antifašistines Jėgas
Philadelphijos mieste, kur gyvena per 

2,QOO,0OO žmonių, reakciniai elementai 
įteikė du apkaltinimų prieš Komunistų 
P^tiją, kad ‘neleisti jos kandidatų pa
matyti laike būsimų rinkimų. Vienas ap
kaltinimas buvo taikomas O’Brieno Ak
tui, kuris draudžia pastatyti kandidatus 
toms partijomis/ kurios siekia “spėka ir

pakeitimą. Kitas buvo techniškais išro- 
kavimais.

Teismas (Common Pleas Coulrt) pirmą 
primetimą atrado neparemtą faktais ir 
tuo įrodė, kad Amerikoj vis daugiau at
siranda žmonių, kurie atskiria Komunistų 
Partiją nuo tų grupių, kurios siūlo “spė
ką ir prievartą” visuomenės reikalų per
tvarkymui. Bet teismas nusileido reakci
niams elementams ant technikinio apkal
tinimo. t

Dabartiniu laiku tokis pasielgimas yra 
kenksmingas antifašistiniam frontui. 
Dabar reikią kuo plačiausiai išnaudoti 
demokratines laisves, kad liaudis jas su
prastų, įvertintų ir gintų. Komunistų 
Partija yra vieną iš tų, kuęi nuo pat hit-,

Berlin, ;pal. 10. — Naciai sa
ko, kad jie pralaužę centralinį 
•frontą per 300 mylių ir, girdi, 
“smaugią apsuptas” Raudoną- 

lerizmo atsiradiiųo veda prieš jį griežtą Uias Armijas šiame fronte ir 
kovą. • Į ties Azovo Jūra.
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Ką Mes Turime 
Daryti?

Columbus Diena ir 
Italų Tautiečiai

William Z. Foster
Mes prieiname prie svar

biausio klausimo iš visų: 
kas turi būti daroma apgy
nimui mūsų tautinių intere
sų, padedant sumušti naciš
ką Vokietiją?

1. Valdžia turėtų gerokai 
padidinti savo pastangas, 
idant sujaudinti žmones dėl 
pavojaus, kuriuomi grumo 
ja šiam kraštui 7 
ofensyvas. Mūsų žmonės 
dar vis pilnai nesupranta, 
kokį didelį šiam kraštui pa
vojų sudaro Hitleris. Jie 
galės padalyti visus reika
lingus žingsnius pasitikimui 
to pavojaus tik tuomet, 
kuomet jie bus pilnai išbu
dinti. Kol kas šitas masinio 
švietimo darbas vedamas 
tiktai kur ranka-kur koja.

2. Valdžia, suprasdama 
tautinį pavojų iš Hitlerio 
pusės ir dvasioje prezidento’ 
pareiškimo, kad mes daly
vaujame šiame kare, idant 
laimėti, turėtų padaryti vi
sus reikalingus žygius su
triuškinimui Hitlerio mili- 
tariškai. Mes turime turėti 
labai glaudžią apsigynimo 
ir užpuolimo sąjungą su So
vietų Sąjunga ir Didžiąją 
Britanija. Mes turime teik
ti. didesnę paramą Chinijos 
žmonėms ir visiems kitiems, 
kurie kovoja prieš Yhšisti- 
nius agresorius. Mūsų val
džia turi išvystyti demokra
tiškesnę kooperaciją su Lo
tynų Amerikos žmonėmis. 
Ji turi panaikinti Neutrali
teto Aktą, panaudoti kon
vojų pasiuntimui amunici
jos Anglijai ir Sovietų Są
jungai ir suteikti * Sovietų 
Sąjungai Lend-Lease įstaty
mo parankumus gavimui iš 
Amerikos karo pabūklų. Ji 
taipgi turi teikti visokią pa
ramą atidarymui Vakarinio 
Fronto prieš Vokietiją ir 
visais būdais p a drąsinti 
žmonių sukilimą nacių oku
puotuose kraštuose.

3. Visokiai nuraminimo 
politikai linkui Japonijos 
turi būt padarytas galas ir 
valdžia turi vesti griežtą
politiką. Tiktai kai. ekono- aktyvesnės rolės gamybos 
minis ir laivyno spaudimas organizacijoje. Darbininkai
buvo pavartotas, Japonijos 
valdžios agresijai buvo už
duotas smūgis. Vichy Fran
ci ja yra Hitlerio pakalike ir 
priešas Jungtinių Valstijų, 
todėl jos fašistiniai diplo
matai turi būti išmesti iš 
šios šalies.

4. Valdžia turi pastatyti 
gamyba ant karo pagrindų. 
Šiandien ji yra vedama 
pusiau kariniu, o pusiau tai
kos pagrindu. Taip vadina
mų lukšiurinių daiktų ga
myba turi būti griežtai su
mažinta. Industrinėj gamy
boje ir valdiškoj apsigyni- 

turi laimėti ir pasiimti di
desnę atsakomybę nustaty
me valdžios gamybos poli
tikos. ..

4. Darbo unijos privalo 
taipgi aktyviau vesti kovą 
prieš penktąją koloną savo 
eilėse, vietoje eikvoti ener
giją reakciniam persekioji
mui komunistų. CIO judėji
me įtaka John L. Lewiso, 
kuris susidėjo su bjauriau
siais apyzninkais ir Hitle
rio agentais, daug prisidėjo 
prie suparalyžiavimo tos or
ganizacijos ir sulaikė ją nuo 

i išvystymo ko vingesnio rei- 
mo mašinerijoje darbinin- kalavimo visų priemonių, 

sutriuškinimuikai turi turėti tvirtą atsto-’reikalingų 
vybę. Turi būti padaryti Hitlerio, 
griežti žingsniai praplėti- f 2 .
mui gamybos, idant sugėrus kai turi visuomet budėti 
į.pramonę visus bedarbius, ’darbininkų interesų sargy-

5. Išvystymui tautinės boję visuose frontuose. Bet 
vienybės, kuri reikalinga koks atleidimas šiame atsi- 
Amerikos apsigynimui, vai-tikime tiktai loštų į profi- 
džia ir jos palaikytojai turi tierių rankas.
griežtai kovoti prieš penk- £. Pagaliau, organizuoti

5. Organizuoti darbinin-

griežtai kovoti prieš penk- r ? ..„1____
tąją koloną, kurios vyriau-’darbininkai turi imtis žy- 
sis centras yra America gįų prašalinimui pasidalini- 
First Komitetas. Šis Komi- savo eilėse. Ypatingai 
tetas yra pradai amerikinės dabar .reikalinga yra darbo
fašistų partijos...

Šitokie žygiai reikalingi 
iš valdžios pusės. Bet savo 
pareigas turi ir organizuo
ti darbininkai. Štai tos pa
reigos :

1. Darbę unijų judėjimas 
turi -parodyti daugiau poli- 

tinęs inicijatyvos išvysty
mui valdžios politikos. Ne
užtenka tik sekti paskui 
valdžią, užgiriant jos nuta
rimus. Darbininkų judėji
mas turi pabusti ir parody
ti daugiau veiklios inicijaty
vos visose apsigynimo šako
se. Šis karas yra žmonių

grumo- karas. Jis atliks savo darbą, 
Hitlerio tai yra, sunaikins Hitlerį ir

hitlerizmą, tiktai tuomet, 
kai didžiosios masinės dar
bininkų klasės organizaci
jos, tai yra, darbo unijos, 
aktyviai dalyvaus jame.

2. Organizuoti darbinin
kai taįp pat turi paaštrinti 
savo anti-hitlerinę politiką. 
Jie turi numesti šalin obal- 
sį, “Visos priemonės, apart 
karo”. Vietoje to, jie turi 
iškelti obalsį, “Visos prie
monės, reikalingos sutriuš
kinimui Hitlerio”. Darbi
ninkų judėjimas turi taip
gi pakeisti savo atsinešimą 
linkui S o vietų Sąjungos. 
Pavyzdžiui, kaikurios CIO 
unijos atsisako paminėti So
vietų Sąjungą, kai priima 
rezoliucijas už “visišką pa
ramą Britanijai ir jos tal
kininkams.” Tai didžiausia 
kvailystė. Lai tie žmonės, 
kurie kalti už tokį atsineši
mą, atmena, jog Raudono
sios A r m i j os kovotojai 
miršta t ū kstančiais kare 
prieš Hitlerį, jog jie kariau
ja lygiai už mus, kaip ii’ už 
Sovietų Sąjungą. Šios ša
lies darbo unijos turi siekti 
prie glaudžiausio bendra
darbiavimo su Sovietų Są
jungos žmonėmis. Anglijos 
darbo unijos, susidėdamos 
su Rusijos darbo unijomis 
bendrai v e iklai, duoda 
mums p u ikiausį pavyzdį 
darbininkų tarptautinio so
lidarumo. Amerikos Darbo 
Federacijos ir Industrinių 
Organ izacijų Kongreso 
(CIO) vadai turėtų laikyti 
už garbę sėdėti už vieno 
stalo su drąsiais Rusijos 
darbininkais...

3. Darbininkai turi reika
lauti platesnės atstovybės ir 

unijų politinė vienybė. Ir ją 
galima pasiekti. Tai yra C.I. 
O. ir A.F. of L. turi veikliau 
darbuotis pravedimui vei
klios anti-hitlerinės politi
kos. Organizacinė vienybė 
ateis vėliau kaipo pasekmė 
politinio bendradarbiavimo.

gt-.cwijj-

CIO vadas Philip Murray, ilgokai sirgęs ligoninėje, sugrįžo darban. Greta Mur
ray—jo sekretorė, Mercedes Daugherty.

Hitleronacių Bendro Fronto 
Reikalais

(Feljetonas) 
t

ma: vilkas tik vieną sykį puo
la į duobę. Antru syk jau jo 
neįvarysi!

Mat, ant mūsų nelaimės, 
ponai generolai, lietuviai dar
bininkai per daug gerą atmin
tį turi. Jiems rodosi, kad dar 
tik vakar tas buvo, kuomet 
“geri” tėvynainiai juos apmo
vė, iškaulindami apie milijo
ną dolerių “tėvynės labui.” 
Taigi, po tokiam atsitikimui 
dabar ir vėl kaulinti iš darbo 
žmonių pinigus hitleronaciš- 
kiem reikalam, reikia be galo 
akiplėšiškos drąsos!

Kad išeiti iš šios keblios pa
dėties, ponai generolai, jūsų 
Paulius siūlo labai praktišką 
išradimą: Užšriūbuokim visas 
mūsų bendrojo hitleronaciško 
fronto birbynes ir pradėkim 
visi sutartinai meluoti, kad tą 
milijoną dolerių, kurį mes iš- 
melžėm iš darbininkų, pačysti- 
no bolševikai. Iš pradžių toks 
melas atrodys labai kvailu. 
Bet kuomet žmonės apsipras, 
tai bus nei biskį nekvailesnis 
už dabartinius mūsų vartoja
mus melus prieš bolševikus. 
Be to, dar tas paįvairins mūsų 
laikraščius, įneš, taip sakant, 
naujenybės, nes dabartiniai 
melai, kuriuos gaunam nuo 
Ancevįčjaūs, mūsų laikraščių 
skaitytojam taip įkyrėjo, kaip 
dantų gėlimas, šiam naujam 
savo melui paremti dar turim 
ir “faktų.”. Antai ponas Stri
maitis ir kiti tėvynainiai At
statymo Bendrovės turtą sau
gojo nuo bolševikų su didžiau
siu pasirįžimu, pakol sudilo 
iki paskutiniam centui. Kada 
taip meluodami mūsų praėju
sias ąunybes suversim ant bol
ševikų, tuomet visiškai su “ty
ra” sąžine turėsime pilną tei
sę kreiptis prie darbininkų ir 
reikalauti, kad jie mūsų fon
dus pripildytų su kaupais. 
Tuomet nereikės nei palietų 
atsižadėti, nei fondų naikinti. 
Galėsim visi būt vadovais ir 
nosis riesti taip aukštai, kaip 
tik kuriam patinka, ponai ge
nerolai.

Matote, dabar tokia gady
nė, kad jeigu nevartosi proto, 

tai 
po 

ge-

Aukštai gerbiami hitlerona- 
cių, socijalnacių, smetonnacių, 
tautonacių, kleronacių ir vi
sokių kitokių acių generolai! 
Pastaruoju laiku mūsų ben
drame fronte pradėjo reikštis 
labai pavojinga jmakamolė. 
Kas generolas, tai razumas. 
Kiekvienas visą reikalą tem
pia ant savo kurpalio ir da
ryk, tu jam, ką nori.

Jeigu tam nebus užbėgta už 
akių pirmiau, ne kaip bus per- 
vėlu, tai mūsų bendras fron
tas subyrės šipuliais pirmiau, 
ne kaip išbaigsime meluoti vi
sus melus, kuriuos turim ant 
programos.

Poručikas Stilsonas, agituo
ja panaikint visus fondus iki 
vienam dėlei tos priežasties, 
kad fondai neneša jokio pel
no ir tuomi daro didelę gėdą 
bendram frontui. Kapitonas 
Bajoras raportuoja, kad jo 
apskaičiavimu, nežiūrint dau
gybės fondų, dar visgi vieno 
trūksta, būtent, “šelpimui lie
tuvių, ištremtų Rusijon.” Gi 
patparučikas Paulauskas pri
simygęs kelia peklą visiems 
generolams, kad jie per aukš
tai kelia nosis, tai, esą, dėlei 
tos priežasties visi fondai tuš
ti, kaip valkatos kišeniai.

Kad pataisyt padėtį, 
patparučikas Paulauskas 
prievarta reikalauja visus
nerolus nusidraskyt sau palie
tus ir visiems pasilikti viso la
bo tiktai “mes,” — taip, kad 
neliktų nei . vieno generolo vi
sam fašistiniam fronte.

Tai velniškai pavojinga agi
tacija. Patparučikas Paulaus
kas ir pats nejausdamas visą 
mūsų taip numylėtą hitlerona- 
cišką frontą tempia “bolševi- 
kiškon” kryptim Raginu jus, 
ponai generolai, griebtis visų 
jums galimų priemonių ir su
drausti maištininką Paulaus- 
ka.

Paulauskas, kaip ir Stilso
nas, stovi už fondų naikinimą. 
Jų supratimu, geriau turėti 
vieną fondą pilną, ne kaip 
daug tuščių. Bet tai neįvyki
nama svajonė. Kur jūs rasi
te tokį žioplį generolą, kuris 
liuosa valia sutiktų atsisakyti 
nuo fondo ? Tam reikėtų su
kelti revoliuciją, bet tai ir vėl 
būtų bolševikiškas žygis.

Patparučiko Paulausko ma
nymu, jeigu būtų vienas fon
das,'tai jau tada pinigų būtų 
kaip šieno, kaip buvo po per
eito pasaulinio’karo. Kad sva
jonė atrodytų pamatuota, tai 
Paulauskas liepia visiems lie
tuviams, gyvenantiems Ameri
koje, liuosnoriai apsidėti me
tinėmis mo^estimis palaikymui 
hitleronaciško fronto.

Tai be galo tuščia iliuzija, 
mano mielas poručike. Kiek 
gi galima tikėtis žioplių, ku
rie liuosa valia sutiktų mai
tinti žmonijos priešus? Ot, jei
gu būtume tokie galingi, kad 
galėtume pavartoti prievartą, 
tai būtų kita giesmė: bado 
šmėklos mums nereikėtų bijo
tis. Praeities prisiminimas 
mums visiems labai brangus, 
ponai generolai, kada tos de
šimtinės ir šimtinės, palyginus 
su dabartiniu 
gvai plaukė 
fondus. Bet,

laiku, taip len- 
į anuometinius 

kaip yra sako-

■Woi
vįH? š '

<

Anti-orlaivįnė artilerija “kur nors” Odessos fronte saugo miestą nuo nacių orlaivių.

itai iš ubago stono niekuomet 
neišeisi. Todėl atminkite, ma
no brangūs generolai, kaip tik 
jumis ištinka kokia nors kliau- 
dis, be jokios baimės kreipki
tės prie jūsų Pauliaus, pas ku
rį jum pagalba visuomet už
tikrinta.

Paulius.

Pittston, Pa
Spalių 5 d., po sunkios ope

racijos galvoje, mirė muzikas 
Juozas Kudirka, Pittston, Pa., 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos vargonininkas, buvęs var- 
goninininkų sąjungos pirmi
ninkas. Liko brolis Justas Ku
dirka, buvęs Lietuvos operos 
artistas, gyvenąs Chicago j e.

Rep.

Detroit, Mich
Nominacijos į Miesto 

Valdininkus
Galima spėti, kad valstijos 

senatoriai Stanley Nowak ir 
Charles Diggs bus šiemet iš
rinkti Į Detroito Miesto Tary
bą (City Council). Jie pui
kiai laimėjo nominacijas į tą 
vietą, i Kandidatų buvo 122. 
Daugiausia balsų gavusių aš
tuoniolika bus kandidatais ga
lutinuose rinkimuose, :O iš tų 
18 devyni, . ’ dąųgįaUšia^ gav,ę, 
bus išrinkti į miesto tarybą. 
Senatorius Nowak nominacijo
se’ į tarybą gavo Ž0,262 bal
sus ir yra keturioliktas kan
didatas, o senatorius Diggs 
gavo 17,099 ir yra penkiolik
tas kandidatas. Taipgi nomi
nacijas laimėjo George Ed
wards, sekretorius Detroit 
Housing Commission ir narys 
automobilistų unijos. Jis gavo 
16,702 balsų ir yra šešioliktas 
kandidatas surašė. . ’

Komunistų .. Partijoj-kandi
datas į miesto tarybą Robert 
Reed gavo 2,-728 balsus. O 
Komunistų Partijos kandida
tas į miesto majorus gavo 2,- 
296 .balsus.

Vyriausiu kandidatu į mies
to majorus bus dabartinis ma
joras Jeffries, kuris nomina
cijose gavo 110,659 balsus. Jo 
oponentas teisėjas Gilas su
rinko tiktai 50,649 balsus.

Rep.

Įvairiausių paeičių ameri-iprie šilko, vėlesni italai bu- 
kiečiai kas met apvaikščioja 
Columbus Dieną spalių 12 d. 
Spalių 12 d. yra legalė šven
tė 34 valstijose, šįmet šio 
garsaus italo pirma kelio
nė per nežinomą Atlantiką 
bus minima susirinkimuose' 
prakalbomis ir ceremoni
jomis. Visas pasaulis gerbia 
jo narsumą ir drąsą.

Columbus buvo pirmas 
atvykti čion iš senojo kraš
to, bet jį sekė kiti jūreiviai 
ir ieškotojai kirsdami taką 
į Naują Pasaulį — buvo 
John Cabot, kuris suangli- 
no jo itališką vardą nuo 
Giovanni Caboto į Cabot. 
Jis atvyko po Anglijos vė
liava 1497 ir 1498. Jo sūnus, 
Sebastiano, arba Sebastian, 
irgi pasiekė Amerikos že
mę. Buvo Amerigo Vespuc
ci, kuris tuom laiku pasie
kė Pietų Ameriką. Vėliaus 
Giovanni da Verrazzano, 
keliaudamas dėl Francijos 
karaliaus, pasiekė St. Law
rence upę, ir sakoma, jog 
buvo pirmas baltas žmogus 
matyti tą upę.

Su huguenotais į Floridą 
atvyko kapitonas Strozzi, 
kuris vėliaus žuvo kovoj su 
ispanais po Pedro Nenendez 
1565 m. Keliais metais anks
čiau atvyko Marco da Niz- 
za, zokoninkas, prieš pat 
garsiąją Coronado ekspedi
ciją 1539 m. kuri keliavo 
tūkstančius mylių vid-vaka- 
ruose beieškodama mitiško 
Cibola septynių miestų, su 
jų milžinišku turtu iš auk
so ir turkizo. Da Nizza pa
siekė vietą, kuri šiandien 
Arizona valstija, ir jis su
rinko labai brangių infor
macijų apie tą teritoriją.

Lygiai kaip Nizza, taip ir 
garsus kuhigas Eusebio 
Chino, arba Kino, pristatė 
pirmiausias5 i n formacijas 
apie Californiją ir pietvaka- 
rus. Jis buvo Žemesnėj. Cali- 
fornijoj 1683 m. ir daug iš 
jo geografiškų tyrinėjimų 
lig šiai dienai užlaikyti.

Visi atiduoda garbę gar
siam La Salle, francūzų ieš
kotoju^ už atradimą gar
sios Mississippi upės, bet 
mažai težino apie jo lojalų 
leitenantą Enrico Tonti. Jis 
drauge su La Salle . visur 
ėjo ir daug garbės jam irgi 
priguli. Šio žmogaus jaunes
nis brolis, • Alfonzo, buvo 
vienas iš Detroit miesto 
įsteigėjų.

Italai, mažais skaitliais, 
pradėjo pasiekti Naują Pa
saulį* po jo atradimu. Kai- 
kurie nuvyko į Virginiją, ir 
tapo stiklo darbininkai ir į 
agrikultūristai, kiti dirbo

nelaimingai

žymiai pa- 
demokrati-

vo pereiviai, ieškotojai, mi
si jonieriai ir tikėjimiški pa
bėgėliai. Šitie tikėjimiški 
pabėgėliai priklausė prie 
Waldensu sektos ir atvykę 
vėlai septynioliktam šimt
mety apgyveno New-Yorką, 
Delaware, Virginia, Georgia 
ir Carolina.

1750 m. būrelis italų pra-, 
dėjo eksperimentuoti su šil
ku Georgia valstijoj. Jie iš 
Italijos atsivežė reikalingą 
•kultūrą. Trisdešimts metų 
vėliaus kitas projektas bu
vo pradėtas New Smyrna, 
Floridoj, kuris 
užsibaigė.

Italas, kuris 
dėjo Amerikos 
jai, buvo Filippo Mazzei. At
vykdamas į Virginiją 1774 
m. su keliais italais iš savo 
gimtinės šalies, jis norėjo 
tik užsiimti žemdirbyste. 
Jis buvo geruoju draugu 
Jeffersono ir Franklino, ir 
parašė daug labai* intere
singų straipsnių Amerikos 
žurnalams. Tarpe jo straips
nių buvo vienas, apie kurį 
Jeffersonas, rašydamas Ne
priklausomybės Deklaraci
ją, daug mąstė, nes jis De
klaracijoj pareiškė tas pa
čias mintis.

Mazzei rašė: “Demokrati
ja (atstovų demokratija), 
kuri inimtų kiekvieną as
menį į vieną kūną, be jokių 
skirtumų, ištikro yra vie
nintelė valdžia, po kuria tik
ra ir amžina laisvė gali gy- 
vuot.”

Mazzei su Jeffersonu įs
teigė nekuriuos pagerini
mus Virginijoj, kaip pa
taisymą legalio kodekso. Jis 
stovėjo už tikėjimišką lais
vę ir išbaigimą vergijos per 
lavinimą vergų ir jų vaikų.

Kitas ital. Francesco Vi
go, lošė svarbią rolę išgavi
mui nepriklausomybės nuo 
Anglijos laike revoliucijos 
karo. Vigo, su pinigais ir 
aukomis užlaikė mažutėlę 
George Rogers Clark armi
ją, kas žymiai prisidėjo prie 
pasavinimo valstijų Ohio, 
Indiana, Illinois, Wisconsin 
ir Michigan kolonistams. Be 
jo pagelbos tų valstijų isto
rija gal būtų kitokia šian
dien.

Su devynioliktu šimtme
čiu, daug demokratiškos lai
svės vadų atvyko čia. Ir 
amerikiečiams geriausia ži
nomas politiškas pabėgėlis, 
Garibaldo, per daug metų 
gyveno Staten Island, New 
Yorko uoste. Jo namas lig 

[šiai dienai ten stovi. Kaip 
i su kitomis tautomis, taip ir 
su italais, daug iš jų grįžo 
atgal į Italiją, bet geras 
skaitlius p a siliko čionais 
prisidėti prie Amerikos pas
tatymo.

Nuo 1820 m. iki 1880 m. 
tik 80,000 italų immigrantų 
atvyko čion. Jeffersonas pa
kvietė Carlo Bellini atvyk
ti į College of William and 
Mary kaipo kalbų profeso
rių. 1850 m. atvyko Anto
nio Meucci, kuris daug me
tų prieš Bell atradimą, at
rado telefoną. Ginčai apie 
tai net iki šiai dienai egzis
tuoja.

Ir su Columbus Diena di
deli pulkai italu duos garbę 
ne tik garsiam išradėjui, bet 
savo širdyse minės darbus 
ir tų visų kitų, kurie taip 
žymiai prisidėjo prie šios 
šalies pastatymo.
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Berlin. — Naciai nužudė 
dar 26 savo priešininkus Oe- 
chi j o j -Moravi j o j.
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(Tąsa)
Kai mes vis pradėjome teirautis, kur 

Amerika, hartfordiečiai neaiškiai ro
dė kažkur į šalį.

Dabar, misteri pirmininke ir džen
telmenai, mes atėjome pas jus papra
šyti mums nurodyti, kur gi yra Ame
rika, nes mes specialiai čionai atvažia
vome, kad kaip galima geriau su ja 
susipažintume”.
Kalba turėjo nepaprastą pasisekimą. 

“Vokiečių vaišių” klubo nariai jai labai 
ligai plojo. Tik vėliau mums paaiškėjo, 
kad daugumas klubo narių šios kalbos 
nė žodžio nesuprato, nes keistas orato
riaus rusiškai angliškas akcentas visiškai 
užtemdė jos gilias mintis.

Tarp kitko, sėdėjęs greta mūsų miste
ris pirmininkas, matyt, suvokė kalbos 
prasmę. Pakreipęs į mus savo liesą ir 
protingą veidą, jis pastuksėjo plaktuku 
ir, tokiu būdu sustabdęs plojimų audrą, 
užviešpatavusioje tyloje prabilo:

— Aš labai gailiuosi, bet ir pats nega
lėčiau jums pasakyti, kur yra Amerika. 
Vėl atvažiuokite čionai tūkstantis devy
ni šimtai trisdešimt šeštų* metų lapkri
čio mėn. trečią dieną — ir tuomet bus 
aišku, kas yra Amerika ir kur ji yra.

Tai buvo sąmojingas ir vieninteliai į 
mūsų klausimą teisingas atsakymas. 
Lapkričio trečią įvyks prezidento rinki
mai, ir amerikiečiai mano, kad tik tuo
met paaiškės kelias, kuriuo eis Amerika.

Vėliau žodis buvo suteiktas augalo
tam vyrui, kurį pirmininkas vadino pul
kininku. Pulkininkas nelaukdamas su
kranksėjo, pajuokiamai pažvelgdamas į 
susirinkusius.

— Mano biznis, — tarė jis, — tas, kad 
aš “Madison square Garden” būstinę iš
nuomoja visiemę norintiesiems. Ir visa, 
kas pasaulyje vyksta, man naudinga. Ko
munistai prieš Hitlerį ruošia mitingą, aš 
savo salę išnuomoju komunistams. Hit
lerininkai ruošia mitingą prieš komunis
tus
Šiandien mano būste demokratai keikia 
respublikonus, o rytoj tojetribūnoje 
respublikonai įrodinėja, kad misteris 
Ruzveltas bolševikas ir Ameriką veda 
prie anarchijos. Mano salė visiems. Aš 
darau savo biznį. Bet vis dėlto aš turiu 
įsitikinimus. Neseniai Bruno Hauptma- 
no, nužudžiusio Lindbergo vaiką, gynė
jai norėjo išnuomoti mano salę agitaci
jai už Hauptmaną. Ir štai šitiems žmo
nėms savo salės aš nedaviau. O visi kiti

salę išnuomoju hitlerininkams.

—prašau, ateikite. Mokėkite pinigus ir 
sėskite į vietas, kas jūs bebūtumėt, —bol
ševikai, anarchistai, reakcionieriai, bab- 
tistąi, — man vis tiek.

Tai išdrožęs, vyriškasis pulkininkas 
atsisėdo savo vieton ir baigė gerti kavą.

“Madison square Garden”, šitoje “sa
lėje visiems”, kaip išsitarė pulkininkas, 
mes matėme dideles rungtynes buvusių 
pasaulio bokso čempijonų, italo Kameros 
ir vokiečių boksininko, ne paties geriau
sio, bet pirmos rūšies.

“Madison square Gardeno” arena nė
ra rato pavidalo, kaip paprastai esti cir
ko arenos, bet pailgo keturkampio. Gana 
stabais pakilimais aplink keturkampį 
kyla eilės kėdžių. Dar prieš rungtynes 
žiūrovo akys išvysta didingą reginį, — 
jis iš karto mato dvidešimt penkis tūks
tančius kėdžių: teatre dvidešimt penki 
tūkstančiai vietų. Bokso proga — kėdes 
stovėjo ir arenoje, glaudžiai apsupdamos 
aukštą bokso aikštelę.

Į bokso aikštelę krito stipri balta švie
sa. Lakusis cirkas buvo pasinėręs pusiau 
tamsoje. D i džiulėje būstinėje aidėjo 
šiurkštūs šūkavimai pardavėjų, dėvinčių 
baltas su dviem ragais kepuraites. Lan
džiodami tarp žiūrovų eilių, pardavėjai 
siūlė sūdytus riešutus, sūdytus biskvitus, 
kramtomąją gumą ir mažus whisky bu
teliukus. Iš prigimties amerikiečiai — 
kramtanti tauta. Jie kramto gumą, sal
dainius, cigaiTi galiukus, jų žandikauliai 
nuolat juda, kalena, čiaukši.

Kamera pasirodė priešpaskutinėje po
roje. Triukšmingai sveikinamas, jis išėjo 
į bokso aikštelę ir apsižvalgė tuo niūriai 
pakrikusiu žvilgsniu, kokį paprastai turi 
visi perdaug aukšti ir stiprūs žmonės. 
Tai žvilgsnis žmogaus, yisą laiką besibi- 
jančio ką nors sutraiškyti, sulaužyti, 
sugadinti.

Kamerą jo tėviškėje, Italijoje, net pa
varde nevadina. Jį praminė — “H gigan
te”. “H.gigante” — nepaprastai ištysęs ir 
ligomis rankomis žmogus. Jei jis būtų 
Maskvos tramvajaus konduktorius, tai 
laisvai galėtų priiminėti- dešimtukus iš 
žmonių, stovinčių priešakinėje aikštelėje. 
“II gigante” numetė ryškiaspalvį chalatą 
ir pasirodė visame gražume, ilgas, kau
luotas, panašus į nepabaigtą gotų stiliaus 
katedrą.

Jo priešininkas buvo kresnas 
plaukis vidutinio ūgio vokietis.

(Bus daugiau)

balta-

Worcester, Mass.
Visi Ir Visos Talkon

Tai jau ir vėl metai prabė
go savo ritulio keliu. Prabė
go daug vargų ir linksmybių. 
Išnyko iš mūsų tarpo nekurie 
“Laisvės” skaitytojai, atsi- 
skirdami su taip gražiu pa
sauliu ant visados. Gal kai ku
rie persiskirdami su mumis 
pamąstė, kad jie galėjo dau
giau pasidarbuoti,- negu pasi
darbavo sveiki būdami.

šie metai, draugės ir drau
gai, yra kruvini metai, šie me
tai įrašo į istorijos lapus daug 
naujų įvykių, daug naujų did
vyrių. šie metai padarys per
versmą žmonijos gyvenime.

JĮ Dar niekados praeityje tokių 
, žiaurių karų nėra buvę, kaip 

kad dabar siaučia. Ne tik kad 
Sovietų Sąjunga turi kariauti 
2,000 mylių ilgio fronte, bet ir 
tie žmonės, kurie paragavo 

i Hitlerio “laisvės,” kyla visuo
se užimtuose kraštuose ir vie
ną gražią dieną nušluos tą 
idijotą nuo šios žemės pavir
šiaus. Šis darbas kaštuos ir jau 
kaštuoja daug gyvasčių, daug 
turto, daug gražaus kultūrinio 
darbo. Bet darbo žmonės, o 
ypač Sovietų Sąjunga, nesu
stos ant to visko patol, pakol 
nebus sunaikintas hitlerizmas 
visam pasaulyje.F ■ *.

Bet dabar, draugai, pažiū
rėkime, kuom mes prisidėjome 
ar prisidedame prie sunaiki
nimo visos žmonijos priešo. 
Neužtenka tik pritart kovai, 
tik stenėt, tik keikti Hitlerį. 
Reikia remti savo spaudą, rei
kia gauti kiekvienam “Lais
vės” skaitytojui po vieną nau

ją skaitytoją. O tas yra labai 
lengva šiame taip svarbiame 
momente. Mes kiekvienas tu
rime draugų ir jeigu tik mes 
norėsime, tą pareigą pilnai at
liksime. O atlikti turime, nes 
tik save vadinti laisvu ir 
vaikščioti pasipūtusiam ir kri
tikuoti visus, o pačiam nieko 
nedirbti ir neprisidėti prie 
prakilhaus darbo,. neneša jo
kios garbės niekam.

Padarykime peržvalgą tik 
vienų metų ir pažiūrėkime, 
kiek mes prisidėjome prie 
žmonijos progreso. O tą pada
rę nekurie iš mūsų pradėsime 
atlikti savo užduotį, kaipo 
laisvę ir progresą mylinti žmo
nės. Tik reikia noro, o nau
dos bus.

šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugijos 11 kuopa savo mė
nesiniame susirinkime ir vėl 
mane išrinko būti “Laisvės” 
vajaus kapitonu. Aš iš savo 
pusės dėsiu* visas pastangas, 
kad pralenkti visus kitus va- 
jininkus ir gauti pirmą dova
ną Worcesteriui. Mes tą ga
lime labai lengvai atlikti, tik 
jūs visi, draugai ir draugės, 
padėkite man. Draugas J. Lu
kas šiemet turi mašiną ir pa
sižadėjo mane nuvežti bile 
kur aš norėsiu. Aš žinau, kad 
jis savo prižadą išpildys. O gi 
pas mus yra keli desėtkai to
kių gerų draugų kaip Lukas.

O dabar visoms kitoms ko
lonijoms. Jeigu nenorite sar
matos apturėti, tai laikykitės. 
O jau pirmas praisas tai bus 
mūsų.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems vajininkams ir jų pri
tarėjams!

J. J. Bakšys.

Easton, Pa.
Mirė

Pasirgus savaitę laiko, rug
sėjo 30 dieną mirė Barbora 
Ulbienė, po tėvais Baltrimai- 
tė, 58 metų. Iš Lietuvos buvo 
nuo Žemaitijos, Daubaičių kai
mo. Kulių parapijos. Paliko 
nuliūdime du sūnus, tris duk
teris ir žentą. Pereitą pavasa
rį buvo palaidotas jos vyras. 
Palydėta į miesto kapus su 
bažnytinėm apeigom.

Spalių 3 dieną įnamis An
tanas Paulauskas parėjęs na
mo, rado netikėtai mirusią sa
vo šeimininkę Margaretą Siau- 
rienę, po tėvais Pakalniškaitę/ 
60 metų, nuo Žemaitijos, Lei- 
patiškių kaimo, Veveržėnų 
parapijos. Jos vyras J. Siau- 
ris mirė prieš penkis metus. 
O nesuaugusi duktė slaptai 
pabėgo nuo tėvų prieš 15 me
tų, kuri niekad nesugrįžo. Pa
laidojo savo lėšomis Ant. Pau
lauskas.

Lai ramiai jos abidvi ilsisi 
šaltoj Dėdės Šamo žemelėj.

Atsišaukimas Amerikos Liet. 
Kongreso Detroito Skyriaus

I Visas Michigano Valstijos Pašalpines Draugijas, Kliubus, 
Fraternales Kuopas ir Kitas Organizacijas Lietuviu 

Kaip Miestuose, Taip Lygiai ir Fanuose

savo organizacijoje. Pageidau- nuo kuopos arba organizaci- 
jama, kad būtų po du atstovu jos. J. K. D.

Gerbiamieji:
Pastaruoju laiku nuotikiai 

Europoje, pagal spaudos da
vinius, rodo, kad fašizmas pa
vidale vokiško hitlerizmo-na- 
cizmo, smurto keliu užgrieb
damas visas mažąsias valsty
bėles, ne tik kad pavertė jų 
gyventojus savo vergais, ma
rina badu ir kapoja galvas vi
siems, kurie tik turi dar jėgų 
pasipriešinti, taip lygiai taip 
pasielgia su kiekvienos vals
tybės gyventojais — aršiau, 
'begu yra buvę baudžiavos 
laikais, nes tų užimtų valsty
bių piliečiai yra varu išveža
mi ten, kur nacių agentai ma
to sau didesnę naudą turėki.

Nepaleidžiamos nuo tos ver
gijos nei moterys, nes ir jos 
yra imamos iš sayo gimto 
krąšto ir pristatomos už ver
ges ir prostitutes prie karei
vinių vokiškų nacių, kaip jau 
surinkti darodymai per lenkų 
ir jugoslavų komitetus parodo.

Taipgi nacių paskelbimas, 
kad Lietuvos gyventojai lieka
si taip pat tokios nacių siste
mos vergais, nes pagal savo 
nacišką nuožiūrą ih reikalą 
paims jaunus vyrus, taip lygiai 
ir moteris, išvežti iš Lietuvos 
ten ir tam, kam naciai matys 
sau reikalingiausia.

Tas reiškia, kad mūsų bro
liai yra jau nacių vergai, o 
seserys liks nacių pastumdėlė
mis - prostitutėmis.

Dabartinė jau virš trijų mė
nesių kova Sovietų Sąjungos 
prieš nacizmą į tą trum
pą laiką parodė, kad naciz
mas gali* būti sutriuškintas, ir 
bus sutriuškintas. Pastarųjų 
dienų įvykiai parodo, kad An
glija atsidarė sau akis ir sykiu 
su mūsų Suvienytomis Valsti
jomis sudarė bendrą frontą, 
kad padaryti nacizmui galą.

Bet vien tik su gerais no
rais ta kova ne|>us išlošta, nes 
po Hitlerio letena yra visa Eu
ropa, čia reikia visų bendro 
darbo.

Tuom tikslu yra daromas 
šis atsišaukimas per Amerikos 
Lietuvių Kongreso Detroito 
Skyrių į visas Michigan' vals
tijos organizacijas ir lietuvius, 
šaukiant į Michigan valstijos 
Kongreso suvažiavimą, nedė
lioję, 9 dieną lapkričio (No
vember), 10 vai. iš ryto, 4097 
Porter St., Draugijų Svetainė
je, priduodant sekantį dieno- 
tvarkį:

1) Rėmimas dabartinio Su
vienytų Valstijų užsieninio nu
sistatymo prieš nacizmą-fašiz- 
mą.

2) Remti Angliją ir Sovietų 
Sąjungą kovoje prieš fašizmą.

3) Teikti medikalę pagalbą 
Sovietų Sąjungai, ir

4) Vesti kovą prieš lietu
viškus, čia Amerikoje, nacius, 
skleidžiančius Hitlerio propa
gandą.

Tai pamatas šaukiamo suva
žiavimo. Suvažiavimas pats 
galės dadėti tą, ką ras reika
lingu.

Atsišaukiu į visus laikraš
čių skaitytojus, kurie esate 
nąriais organizacijų arba ži
note savo kaimynus, kurie yra 
organizacijų nariai, kad pri- 
dūotumėt šį atsišaukimą kai
po tiesioginį laišką į draugiją, 
nes laikas yra degantis ir ne
galima ilg^i laiką užtraukti. 
Laiškais užims labai daug 
brangaus laiko, kurio dabar 
negalima eikvoti.

Vardan Amerikos Lietuvių 
Kongreso D.etroito Skyriaus,

Jonas K. Danta, Skyr. Rašt.
7438 American, 
Detroit, Mich.

P. S.: Siųskite po vieną at
stovą nuo kiekvienų 20 narių

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; 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.

Tel.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs Šį skelbimų arba 
prisius laišku gaus dovaną.

Harrison, N. J.
Spalių 9 d. mirė plačiai ži

nomas biznierius Petras Pli- 
kaitis, gyvenęs 751 Harrison 
Ave., Harrison, N. J. Mirė ir 
pašarvotas namie. Laidoja
mas šiandien, spalių 13 d., šv. 
Kryžiaus kapinėse, North Ar
lington, N. J. Liko žmona Ma
rijona, 5 dukterys, 4 sūnūs ir 
brolis Juozas. Giminės ir pa
žįstami prašomi nuliūdimo va
landoj atsilankyti velionį atsi
sveikinti. Laidotuvių apeigas 
aptarnauja grab. B. J. Shaw- 
konis-Ašakūnas, 310 John St., 
Harrison, N. J. Rep.

WPA Darbininkai
Ant Ferry ir šeštos skers

gatvių išplėšė gatvekarių bė
gius, per visą vasarą WPA 
darbininkai taiso ir nepatai
so. Darbininkai visi senukai ir 
mažai apmokami. Dirba stovi
nėdami, po tris keturias die
nas į savaitę. Kontraktoriuš 
tą darbą būtų atlikęs į dvi; 
tris savaites. į

Sudės Mašinų Pastatymo
Myterius į

Iki šiol mūsų mieste gale-: 
jai auto-mašiną pasistatyti kuri 
papuolė, ir mokėt niekam už’

Detroit, Mich. — Čia stato
ma greitesni amerikiniai tan

kai už greičiausius nacių tan
kus.
....... h .1 ■ H.i -Į...................................... .............

vietą nereikėjo. Dabar, kitą 
savaitę, bus sudėta 375 myte- 
riai ant centralinių biznio 
skersgatvių ir aplink Central 
Skvėrą. Vietos jau suženklin
tos, registravimo skrynutės- 
myteriai bus prijungti prie ša- 
lygatvio. Įspaudus į tam tikrą 
Vietą nuo 5 iki 25 centų, pa
gal* parašytas ant toblyčiukės 
taisykles, automobilius be bai
mės galės stovėt paskirtą lai-

Naujas Skaitytojas!
Kiekvieno pažangaus ir apsišvietusio lietuvio mintyje šian

dien kyla klausimas gauti dienraščiui “Laisvei” naują skaity
toją. Joks užsiėmimas nepateisina jei dar negavai “Laisvei” 
nė vieno naujo skaitytojo.

Dienraščio “Laisvės” vajus prasidėjo su spalių-Oct. 1 d. ir ' į
tęsis iki gruodžio-Dec. 1 d. Per tuos du mėnesiu svarbiausias 
darbas yra gauti “Laisvei” naujų skaitytojų. Kiekvienas bu
vęs vajininkas ir kiekvienas velijantis dienraščiui “Laisvei” 
gyvuoti, yra prašomas stoti j kontestą gauti “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Kontestantams yra skiriamos sekamos dovanos:
l-$50; 2-$35; 3-$25 4-$20; 5-$18; 6--$15;

7—$12; 8-$10; 9-$7 ir 10-$5.
Pasidarbuokite apšvietos platinimu, užsitarnaukite vieną iš 

šių dovanų. Šios dovanos nėra vien tik materialis dalykas, bet 
kartu yra apšvietos platinimo garbės dovanos.

Stokite j kontestą dabar, darbuokitės intensyviai, gaukite sa
vo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų ir gaukite vie
ną iš aukščiau paminėtų garbės dovanų.

Taipgi yra prašomi visi dienraščio “Laisvės” skaitytojai, vi
si “Laisvės” patriotai gauti nors po vieną naują skaitytoją savo 
dienraščiui. Gaukite tuojau, neatidėliokite.

Šiuo baisaus karo laiku žmonės yra susirūpinę žiniomis. Pa
dėkime Amerikos lietuviams gauti teisingas žinias iš karo lau
ko. Užrašykime jiems dienraštį “Laisvę.”

Nesivėlinkime į darbą. Tuojau, dabar eikime pas savo kai
mynus ir kalbinkime juos užsisakyti “Laisvę.” Dirbtuvėse ir 
organizacijų susirinkimuose kalbinkime žmones užsisakyti 
dienraštį “Laisvę.”

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

Visliam brangstant pabrangs ir “Laisve.” Tad dabar proga 
užsisakyti “Laisvę’ už dar žemą kainą.

■ ■

“Laisve”42>Į< Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Sovietų Sąjungos darbininkai mokosi vartoti ginklą, kuriuo galėtų savo kraš
tą ginti nuo baisaus neprieteliaus, fašizmo.

Lietuvių Organizacijų Sveikinimai Prieš-Fašis- 
tiniam Jaunimo Suvažiavimui Maskvoje

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) Meno Sąjungos Sveikini- 
pajudinamą pasitikėjimą, mas Prieš-Fašistiniam Jau- 
kad jūs laimėsite! I nimo Suvaž. Maskvoj

Kovokite iki pergales!
Kovokite už žmoniją! Ko
vokite už laisvę!

Jaunimui ateitis priklau
so! Tai jūs, narsiausi iš 
jaunuolių, šiandieną buda- 
vojate tą ateitį.

Tegyvuoja Sovietų Jauni
mas!

Tegyvuoja kova už Žmo- 
niją!

Pirmyn, į Pergalę ir Lai
svę!

JOHN ORMAN, 
Sekretorius Amerikos 

Darbininkų Susivienijimo 
Jaunuoliu Komiteto, v

Mes, Lietuvių Meno Są
jungos Jaunuoliai, su giliais 
širdies jausmais ir susido
mėjimu sekame didvyrišką 
Sovietų Sąjungos žmonių 
karą prieš nacizmą. Sovietų 
liaudies karas taip pat yra 
visų tautų karas už laisvę 
ir gyvenimo teisę. Sovietų 
jaunuolių pasiaukojimai ir 
pastangos šiame kare netu
ri sau lygių visoje istorijo
je. Tatai vėl parodo mums, 
Amerikos ir kitų šalių jau
nuoliams, kaip mes turime 
kovot ir nugalėt Hitlerio te
rorą. £

L.D.L. Draugijos Sveikini
mas Prieš-Fašistiniam Jau

nimo Suvažiavimui 
Maskvoj

Brangūs Draugai ir, s /»• 
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.

1 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.

Į jus su viltimi žiūri visos 
fašistų pavergtos tautos ir 
tame skaičiuje lietuvių tau
ta, kad jūsų dar istorijoj 

♦ v negirdėta narsa ir drąsa 
^sudaužys fašistų ordas ir 

išgelbės pavergtas tautas, 
t&rne skaičiuje Lietuvą, ir 
pastos kelią fašistų užpuoli* 
mui ant Amerikos.

Mes pažadame savo viso
kią pagelbą jūsų teisingoj 
ir didvyriškoj kovoj prieš 
fašistų barbarus.

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

Tegul gyvuoja anti-fašis- 
tinis jaunimas priešakyj su 
drąsiu ir nenugalimu Sovie
tų Sąjungos jaunimu!

Tegul gyvuoja Raudono
ji Armija, Raudonasis Lai
vynas ir Orlaivynas!

D. M. ŠOLOMSKAS, 
Sekret.

Broliai! Draugai! Mes pa
sižadame dėti visas pastan
gas, kad didžioji mūsų šalis 

1 daugiau paremtų jūsų ka
rą, kad padėtų jums nu- 
šluot fašizmą nuo žemės 
veido.

Tegyvuoja Raudonoji Ar
mija!

Tegyvuoja Sovietų Są
jungos liaudis!

W. KUBILIUS, 
Pirmininkas Lietuvių

Meno Sąjungos. •

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Bet kaip juos gelbėti? Štai 
kur pasidaro skirtumai. Ko
munistai ir visi pažangiečiai 
sako: visomis spėkomis rem
kime Sovietų Sąjungos ir Ang
lijos karą prieš hitlerinę Vo
kietiją. Sumuškime Vokietiją 
Iššluokime iš Lietuvos naciš
kus barbarus. Taip išgelbėsi- 
me savo brolius Lietuvoje.

Tada atsidarys Lietuvos du
rys pasiuntimui greiciausios 
medžiaginės pagelbos badau
jantiems Lietuvos broliams.

O kaip “Tėvynės” štabas 
siūlo gelbėti savo brolius Lie
tuvoje? Kaip? Duokite aukų? 
Bet kam? Kur tas aukas dėsi
te ? Su Lietuva susisiekimų nė
ra. Amerikos Raudonasis Kry
žius griežtai atsisako šelpti 
mūsų brolius Lietuvoje, arba 
žmones bile kuriam kitam 
krašte, kuris yra nacių oku
puotas.

Štai kame klausimas. Kodėl 
“Tėvynės” štabas nebando į šį 
klausimą atsakyti? Kam ap
gaudinėja visuomenę su savo

PRANEŠIMAI 
Tš KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 13 d., 7:30 v. v., Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. Malonėkite da
lyvauti, nes yra svarbių dalykų ap
tarti. (239-241)

šūkalojimais apie gelbėjimą,

SCRANTON, PA..
Sekmadienį, lapkr. Nov.) 16 

įvyks 12-to Apskr. konferencija 
Binghamton, N. Y., 1 vai. po pietų. 
Prašome kuopų Išrinkti delegatus. 
O binghamtoniečiai pasirūpinkite su 
svetaine ir praneškite spaudai. —

' (240-241) 1

d.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI SERMENINfi 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

sunkų darbą ant mūsų, kožną 
savaitę eik ir eik ant tų susi
rinkimų ir vis naujos bėdos 
būna. Bet šiemet to nebuvo. 
Mes vos tik sušaukėme tris 
mažus susirinkimėlius ir stojo
me į darbą. Ir surengėme tokį 
milžinišką pikniką, kokio dar 
pirmiau nebuvo buvę Phila- 
delphijoje. Nors mūsų prie
šai gąsdino mus visokiais gar
sais, bet nieko negelbėjo, žmo
nelių suplaukė kaip ant kokių 
cūdų. Vienas svetimtautis sa
kė : Aš esu nustebintas tokia 
didele žmonių minia ir kad jie 
taip linksmai laiką praleidžia 
be jokių kivirčių ir muštynių. 
Tai stebėtina!

J. M. Karsonas.

Philadelphia, Pa

the

N.

pa-
the

Lowell, Mass

■a

Dr. J. J. Kaškiaučius

15c

Le VANDA

f“LAISVES”
C

METINISI

KONCERTAS3

g

Bus

3 ą

y
$

25c 
60c 

$1.50
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

Telefonas: Humboldt 2-7964 

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Prašome iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus ir būti 

šiame koncerte.

vaizbos butas 
skirtingų grupių 
pasitarimus, kad 
kaip paskubinti 

darbus. Svarsty-

No.
i 

107

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

jį

i i g 
i

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—Ę. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

o tuo tarpu veda pronacišką 
politiką ir tuomi prisideda 
prie mūsų brolių Lietuvoje 
vergimo ir žudymo ?

at retail under Section 107
- _ at

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

DAVID SOKOLOFF
Ave., Brooklyn, N. Y.

t DIENRAŠČIO f

BEER DISTRIBUTORS, INC.
Av«., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
...................................................... ...J

107

4 Avenue, Borough of Brooklyn,

PASQUALE LIBRETTI
Carroll St.. Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107
13 Ave., Borough of Brooklyn,

ta

N

klausimas apie mūsų sutryptą 
tėvynę Lietuvą ir kas bus at
eityje.

Ar Hitleris visuomet tryps 
savo purvinom ir kruvinom 
kurkom Lietuvos žemelę ? Da
lyvaukite prakalbose, kad pa
siklausyti ir mokėti spręsti at
eitį.

“Laisvės” pikniko komite
tas turi už garbę pranešti Phi- 
ladelphijos ir apylinkės lietu
viams, kad pikniko reikalai 
užbaigti, žadėtos dovanos iš
mokėtos ir visokios bilos taip 
pat atmokėtos.. Pikniko ra
portas pilnai prirengtas ir bus 
išduotas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6-to Apskričio kon
ferencijoje, kuri įvyks spalių 
26 d. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. O vėliau bus 
dovana įteikta dėl dienraščio 
“Laisvės.”

Ir mes tuomi pasisekimu 
džiaugiamėsi. širdingai dėka- 
vojame publikai, darbinin
kams ir visiems, kurie tik 
kuom nors prisidėjo prie tos 
didelės šventės. Visi Phila- 
delphijos lietuviai taip vadina 
tą dieną, kada įvyksta “Lais
ves” piknikas.

“L.” Pikniko Komitetas.

Turėsime , Svarbias Prakalbas Mat,
Bostono apylinkės Komite

tas Teikimui Medikalės Pa
galbos Sovietų Sąjungai dar
buojasi gana rūpestingai. La
bai aktualiai ragina visas ko
lonijas prie smarkesnio veiki
mo. Dabartiniu laiku yra ra
ginamos visos kolonijos rengti 
masinius mitingus - prakalbas 
su koncertinėmis programomis 
ir šaukti į tokias prakalbas 
kuo plačiausias masęs žmo
nių, kur kalbėtojai aiškins la
bai svarbius dalykus apie da
bartinį didžiausį ir žiauriausi 
visoj istorijoj karą, kuriuo 
kruvinasis hitlerizmas uždegė 
visą Europą ir visą Europos 
liaudį terioja paskandindamas 
žmonių kraujuose.

Bus aiškinama, kas yra at
sakom ingas už tas pralietas 
kraujo upes;-už tą visuotiną ir 
visko naikinimą. Kaip tą vis
ką sulaikyti ir kas gali pasto
ti kelią tai žvėriškiausiai Hit- i 
lerio sukurtai žmonių skerdy- 
nei? Kokia ateitis žmonijos 
laukia? Ką Amerikos žmonės 
privalo daryti šiame kritiška
me momente? Ir daugelis ki
tų svarbių klausimų. Mes Lo- 
wellyje turėsime tokias pra
kalbas spalių 26 d., 2 valan
dą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, 338 Cen
tral St. Kalbės geras kalbė
tojas ii’ visuomeniškas veikė
jas Antanas J. Kupstis iš So. 
Boston, Mass. Turėsime ir gra
žią programą: dainų ir muzi
kos. Turėtų visi vietos ir arti
mesnės apylinkės lietuviai su- 
siįdomauti ir skaitlingai da
lyvauti šiose prakalbose.

čia bus plačiai paliestas

. Toliau, daug darbininkų rū- 
goja, kad užbaigę sunkų dar
bą negavo pavalgyti piknike. 
Komitetas labai apgailestauja 
ir atsiprašo, kad taip įvyko.

p u b 1 i kos buvo tiek
daug, kiek mes nesitikėjome. 
Dabar, kada įvyks 6-to Aps
kričio konferencija, tai tą pa
čią dieną bus surengti pietūs 
delegatams ir kartu “Laisvės” 
pikniko darbininkams. Visi 
būsite puikiai pavaišinti ir pa- 
čestavoti su valgiais ir alučiu. 
Taigi, visi būkite. • ’ . < 
♦’ ■ . . ' .)

Dabar mainosi laikai, tai 
mainosi ir. technika -visokių 
pramogų rengimo. Seniau, aš 
gerai pamenu, kaip mes pra
dėdavome rengtis prie pikni
ko, tai būdavo tuojau po nau
jų metų ir traukdavosi iki pa
čiam piknikui,, mitingai būda
vo kožną savaitę laikomi, viso
kie planai, visokį barniai ir 
t.t. Ir daug draugu sakydavo: 
kibą nelabasis užtraukė tą

Kalbės Apie Paskiibinimą 
Apsigynimo Darbų

Brooklyn© 
šauks kelių 
fabrikantų 
apsvarstyti, 
apsigynimo
šią ir kaip numažinti smulkių 
išdirbėjų likvidaciją, kuri, 
stambiosioms firmoms suėmus 
apsigynimo darbus, dabar per
gyvena krizį.

Brooklyne dabar dirbama 
virš 820 milionų dolerių ver
tės apsigynimo reikmenų ir 
esama galimybių kur kas 
daugiau gaminti.

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

Taipgi aš turtu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais u^vadinimais, kam Jos nau
dingos ir kaip vartoti.

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškom 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW 1’. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

Sekmadienį

Lapkričio
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

November
1941

B
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toje pačioje salėje, 
kur visada:

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue f

Brooklyn, N. Y.

£I

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

dernišką patarnavimą-
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė^ Mūšų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonas Poplar 4110

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1040 has been issued to the undersigned 
su sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Java St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

» LUIGI AIELLO
47 Java St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C—74 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at -wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1105 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLINTON 
1105 Myrtle

NOTICE is _____  ____  ___  ______
GB 10330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 2‘7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 — 4 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN PANCER
KING HAMILTON SELF SERVICE STORES 

King Hamilton Self Service Stores
9820—-4 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby ’driven that License No. 
GB 9479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Maricn Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. <

MORRIS TASHMAN
314 Marion St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1787 has been issued to' the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at , 
849 Marcy- Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 

’ premises.
JULIUS FOLICK & IDA BLOCK 

849 Marcy Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control _Law 
708 Gates 
County of 
premises.

708 Gates
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 — 8th. Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHWARTZ
5616 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7881 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JOSEPH NEMIA
67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332-28 Pennsylvania Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises. 

NATHAN FEIGELES
332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Utica Avenue," Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

SAMUEL HANDELSMAN 
Rosell Delicatessen

350 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB RAPPAPORT & ALBERT 
WECHSLER

1620 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
498—500 Carroll St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
498—500 

NOTICE 
EB 2767 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 4514 -- - - -
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PROSPECT DELICATESSEN, INC. 
4514 — 13 Ave., Brooklyn, N. Y.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokt angliškai
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. žukaltts, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

m BAKUS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
AURIU LABU

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

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

Mnlftll

8

I till

VIRI-THIN’ DORCAS 
(—15 pink Qold 
filled co»«, Guildif* bock

...............H.. $33.73

VIRI-THIN* FOSTtR 
15 V*«h, pilk — W*1' 
gold filled coi», GuiWit* 

Ą................. back....................................................... $33.78
••to. H. *. »AT. Off. FATtNTS MNDINO '

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpo Graliam ir Manhattan Avės.

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

Kazakevičiaus.

Amerikos

Kovotojų

kartu

V

•»!

- -

Kaza- 
Fresh 
užbai-

me- 
per 

spa

rnu zikos iš 
Borodino 

Čaikovskio 
Rims-

Gegužės Nak-

nepaprastai gražių 
iškilmių, suruoštų

žinių komentatorius
ROJUS MIZARA

Devintą valandą pirmadienių vakarais 
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Lankėsi “Laisvėje”

Reikale pašiskelbimų per Laisvės Radio Programą 
•; ar dėl programos pildymo, prašome kreiptis šiuom 

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

šeštas puslapis

Pasirašė Su Childs 
Sutartį

R 
įJ,» 
■ '-y
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Pirmadienis, Spalių 13, 1941
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Šeši Tūkstančiai Do
lerių Ispanijos 

Kovotojams

ii K

Spalių 9 d., ketvirtadienį, 
puošniajam hotelyj Biltmore 
įvyko tikrai nepaprastas ban
kietas. Jį suruošė 
Rašytojų Lyga ir Suvienytas 
Amerikinis Ispanų 
Gelbėjimo Komitetas.

Tiems, kurie norėjo paval
gyti, kaštavo po penkius dole
rius. O kurie pasitenkino tik 
prakalbų pasiklausymu, pasi- 
mokėjo po vieną dolerį. Tiks
las buvo sukelti pinigų par
vežimui Amerikon iš Francijos 
koncentracijos stovyklų apie 
50 ispanų kovotojų. Kelionės 
kaštų apmokėjimui reikia apie 
16 tūkstančių dolerių.

Iš sykio šiam bankietui bu
vo pritarę gub. Lehman ir ki
tos aukštos buržuazinės asa- 
bos. Bet pirmiau menševikai 
pradėjo šaukti, kad čia yra 
“komunistų suokalbis,” paskui 
pasigavo komercine spauda 
bankietą plūsti, ir tie politikie
riai pabūgo, ištraukė savo var
dus iš bankieto rėmėjų sura
šo.

Panelė Lillian Hellman bu
vo visa to bankieto įkvėpėja ir 
atidarius programą, labai 
smarkiai ir aštriai kritikavo 
gub. Lehman ir kitus politikie
rius, kurie drįso išeiti prieš ši
tą gražų humanitarinį darbą.

Vakaro programa buvo ne
paprastai įspūdinga. Kalbėto
jų buvo labai gerų. Kalbėjo 
anglai Diana Forbes-Robert- 
son ir Erich Knight. Jie nu
piešė Anglijos žmonių karą 
prieš hitlerizmą. Jie sakė, kad 
nėra jokios abejonės, jog So
vietų Sąjunga, Anglija ir 
Jungtinės Valstijos bendromis 
spėkomis hitlerizmą suLHdš- 
kins. Emil Lengyel kalbėjo 
apie Balkanų žmonių kovą. 
Labai puikias prakalbas pasa
kė rašytojas Edgar Snow ir 
radijo komentatorius Johan
nes Steel. Snow kalbėjo apie 
Chinijos žmonių karą su ja
ponais. Jis nurodė, kad tik
tai viena Sovietu Saiunga nuo 
pat ,pradžios konflikto ištiesė 
pagalbos ranka Chinijos žmo
nėms. Smarkiai kritikavo 
Chian" Kai-sheko valdžia už 
tam tikrus teroristinius faši.°- 
tįnius žygius prieš komunistu 
vadovaujamas armijas. Steel 
nurodė, kad Jungtinės Valsti
jos turi be jokio atidėliojimo 
stoti į karą prieš hitlerinę Vo
kietiją.

Tarpe prakalbu dainavo žy
miausias ir liaudies mylimiau
sias 
Pau 
dainos aidėjo garsūs aplodis
mentai.

Publikos bankiete buvo 
daug—pilnutėlė Biltmore sve
tainė. Miss Hellman sakė, kad 
aštuoni šimtai ir .pusė užsi
mokėjo Įžangą į bankietą.

Viduryje programos buvo 
renkamos aukos pargabeni
mui kovotojų iš Francijos. 
Publikos atsiliepimas buvo la
bai nuoširdus. Suaukojo šešius 
tūkstančius dolerių !

Rep.

Amerikos dainininkas
Robeson. Po kiekvienos

Charles Kuržintaitis, 64 
amž., 877 Hendrix S., Brook- 
]yne, rpirė spalių 8 d., Wel
fare ligoninėj. Pašarvotas bu
vo Bieliausko koplyčioj. Pa
laidotas spalių 10 d., šv. Tre
jybės kapinėse, aptarnaujant 
graboriui Matthew P. Ballas 
(Bieliauskui).

m.

metų 
Front 
mirė 

9-tą. 
13-tą,

Francis Callahan, 54 
amžiaus, gyvenęs 268 
St., Brooklyn, N. Y., 
namie, ketverge, spalių 

Bus palaidotas spalių
j Šv. Jono kapines. Pašarvo
tas namie. Laidotuves prižiū
ri graborius J. Garšva, 231 
Bedford Avė., Brooklyn.

Spalių 17 sueis metai nuo 
mirties
Mirtis išplėšė jį iš gyvųjų tar
po gana drūtą ir dar neseno 
amžiaus. Antanas savo gyve
nimo kelionėj daug darbavo
si už darbininkų klasės pa- 
liuosavimą. Jis rėmė darbi
ninkišką spaudą, prigulėjo 
prie darbininkiškų organizaci
jų, griežtas priešas imperialis
tiniams karams ir fašizmui, 
jis atkakliai prieš tai kovojo.

ninkai pasiliuosavo iš smeto
nines priespaudos.

Jeigu Antanas dar gyvas 
būtų dabartiniame laikotarpy
je, nebūtų jam džiaugsmo, ka
dangi šiandien siaučia baisus 
karas beveik po visą Europą 
ir kadangi Lietuvos darbinin
kai žmoneliaf neturi tos lais
vės, kurią jie buvo įgiję ir 
pradėję kurti linksmą ir lai
mingą gyvenimą.

Antanas buvo didelis “Lai
svės” patrijotas ir rėmėjas/ 
Mylėjo skaityt “Laisvę”, pa
kol spėkų turėjo, pakol jo 
akys žiūrėjo ir pakol gyvybė 
užgeso. Kadangi jo mirtis įvy
ko kaip tik tuomet, kada 
“Laisvė” šventė savo 30 me
tų jubilėjų, Antanas jau ne
galėjo jos pasveikinti, tai pa
gerbdama jo atmintį, jo likusi 
šeima sveikina “Laisvę”, jo 
vardu aukaudama $10.

Tegul tavo, drauge 
kevičiau, ilsis palaikai 
Pond Krematorijoj. Tu
gei savo kelionę nelengvo gy
venimo. Bet dar palikai neuž
baigtą klasių kovą, kurioje tu 
dirbai, todėl mes likusios, ta
vo šeimyna, grumsimės su 
žiauriu darbininkų klasės 
priešu kiek mūsų pajėgos leis.

Šeima.
ANTANAS KAZAKEVIČIUS, 

miręs spalių 17 d., 1940 m.
Bet kadangi pačiame klasių 
kovų sūkuryje jį parbloškė į 
sunki mirties liga ir negalėjo 
nueiti į susirinkimus, į pareng
tas prakalbas, tai jisai ragino 
savo šeimą dalyvauti.

Antanas jau gulėjo prislėgtas 
ligos, kai Lietuvoje įvyko mil
žiniškas perversmas ir kai lie
tuvių tauta pasiliuosavo nuo 
baisaus fašizmo naštos ir pa
tapo laisva. Antanas džiaugė
si tuo perversmu ir darbinin
kų laimėjimu, štai jo žodžiai: 
Gerai, kad tam žalčiui nusu
ko sprandą; tai yra Smetonai, 
ba jis, žaltys, nemažai yra 
prikankinęs Lietuvos darbinin
kus ir nevieną nuvarė į kapus, 
nemažai pridarė lietuvių tau
tai skriaudos—jūs eikite visos 
į prakalbas, aš pabūsiu vie
nas; nebijokite, dar nemir
siu. ’ 
jis sirgo, buvo surengtos pro- £atos7 Dabar jis džiaugiasi 
gresyvių darbininkų didelės grįžusiomis pajėgomis ir ruoį 
prakalbos išreiškimui džiaugs 
mo, kadangi Lietuvos darbi

'Pereitą penktadienį lankėsi 
“Laisvėje” Juozas Sakalas iš 
Chicagos, dienraščio “Vilnies” 
jaunimo skyriaus redaktorius 
ir žymus veikėjas jaunime.' 
Atvykęs į rytus organizaci
niais reikalais ir tikisi čia pa
buvoti apie savaitę laiko.

Chicagoje, sakė Juozas, 
jaunimas energingai ruošiasi 
pasitikimui nacionalės LDS 
konvencijos-seimo, kuris įvyks 
1942 m. birželio mėnesį.

Taipgi lankėsi Matas šo- 
lomskas, jaunuolis veikėjas 
iš Philadelphia, Pa. Matas,- 
kaip žinia, buvo tūlam laikui' 
priverstas pasitraukti iš eilės 

Tame laikotarpyje, kai pareigų pataisymui savo sveiį.

šiasi jas vėl panaudoti platės;
riiam darbui lietuviuose. .;

Aid. Klimaitė Dainuos 
Motery Jubilėjiniame 

Bankiete
Po 

niškų 
brooklyniečių Aido Chorą 
lių 12-tos popietį, Labor Ly
ceum salėj, brooklyniečių 
lauks skirtingos rūšies smagus 
pažmonys—moterų laikraščio 
ir organizacijos sidabrinio ju- 
bilėjaus bankietas,—kuris irgi 
neapsieis be gražios meno pro
gramos., 11

Restauranų Darbininkų Uni
ja, su pagalba Valstijinės Tar
pininkavimo Tarybos, paga
liau priėjo sutarties su Childs 
Restauranų firma. Sutartis pa
liečia 3,200 darbininkų, AFL 
unijos narių. Gauta algų.pa
kėlimai, kurių abelna suma 
siekia $2 per savaitę. Dery
bų komitetas vienbalsiai suti
ko rekomenduoti darbinin
kams sutartį užgirti. Tam tik
slui ant greitųjų, šaukiamas 
mitingas.

dS

Aldona Klimaitė
Vienu iš tų dalyvaujančių 

jubilėjiniame bankiete talentų 
bus Aldona Klimaitė, švelnia- 
balsė solistė, mylima pramogų 
ir radio publikos. Apie kitas 
dalyves programoj girdėsime 
vėliau.

Bankietas įvyks spalių 19- 
tą, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salėse, 280 Ūnion Avė., Broo
klyne. “Turkių” ir dešrų va
karienė bus duodama lygiai 
6 valandą vakare, apatinėje 
svetainėje, o viršutinėje - vi
są vakarą bus šokiai prie Geo. 
Kazakevičiaus orkestros. Šo
kiams Įžanga tik 25c.

T. Attianese tik dabar su
žinojo, kad jis per tris metus 
važinėjo suI falsifikuotu va- 
■žiuotes leidimu*. Tas paaiškė-. 
jo jam nuėjus atnaujinti leidi
mą. Jam pardavęs už $5 fąU’ 

.šyvą leidimą John Vitale, -.20 
•'m., 337 Park Ave., sulaikytas 
jfo $1,500 kaficija. ' / ■

“Muzikališka Istorija” 
Stanley Teatre

Penktadienį pirmu 
Amerikoj pradėta rodyti So
vietų operatiška filmą “Muzi- 
kališka Istorija,” kurioj daly
vauja Leningrado Valstybinės 
Operos žymiausis tenoras Ser
gėjus Lemeševas, taipgi Zo
ya Fiodorovą, matyta veikale 
“Trys Moterys” ir kiti žymūs 
artistai.

1 Veikale įvesta 
Bizeto “Carmen, 
“Princo Igor,”
“Eugenijaus Onegino, 
kio-Korsakovo 
ties,” Flotovo “Maitos.”

Greta šios taip pat rodoma 
, “Sovietų žemė” — įspūdingas 
j dokumentas didžiulių agrikul- 
tūrinįų turtų, kurių užgrobi
mui Hitleris rizikuoja sunai
kinti milionus savo karių ir 
nusisukti savo režimui spran
dą.,

Stanley Teatras randasi ant 
7th Avė., .tarp 42nd ir 41st 
Sts., New Yorke.

Iš senų padąrąu 
naujus paveiks
lus ' ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalu) ęsant ir 
p a d i dinu tokio 
dydžio, kdkio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojp 
iyąirionuspalvom 

JONAS STOlČEŠ •' /
* ■ ' • ' >. • ' J ' I. ■ . .* v . *, \ / » K

• 512; Marion St„ \ Rrookiyi
■ Kamp. Brpadway Ir Stope Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line,

/, Tel: • įlė^more' 8-610. 
fe"”’
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• Williamsburgieciams
Pirmadienio vakarą, spalių 

13-tą, Williamsburgo Jaunimo 
Taryba ruošia masinį važinėji- 

\mą automobiliais susiedijos 
gatvėmis. Vežamais ant iška
bų obalsiais, gyvais šūkiais ir 
skleidžiama literatūra jauni
mas akstins amerikiečių soli
darumą kariaujančioms prieš 
fašizmą šalims—Anglijai, So
vietų Sąjungai, Chinijai.

Prašo visus su mašinomis ir 
be mašinų susirinkti 7 vai. va
karo prieš Roebling St. ir Lee 
Avė. BrooklyniečiamS reikėtų 
kooperuoti su jaunimu tame 
,jų gražiame žygyje.

Joseph Zeidat, Sau
411 Grand St., Brooklyn |

UŽEIGA
Rheiiigold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲJr DEGTINAS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

t

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 ęoūft Street 
. / BrąoMyii,<K. K.

Tel. Triangle 5’8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

■ .t; .i; ’'Brooklyn '

„ DARBININKŲ ĮSTAIGA 
Šalęs' dėl /Balių-. Koncertų

> Bąnkiefų; Vestuvių, Su&Irinid- . 
m y ir; tt. PUikus steičiuS si 
naujausiais, įtaisymais. Kętu- 
\ rids bobų alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Santo Sulaikytas Dėlei 
Nelegalio Įvažiavimo
John Santo, buvęs Trans

porto Darbininkų Unijos vir
šininkas, pereitą trečiadienį 
tapo areštuotas kaltihimu ne
legaliai įvažiavus ir už netiks
lias informacijas pilietybės 
klausimu registVūojantiš kari
nei prievolei.

Sužinojęs apie Santo prieti
kį,:. Michael J. Quill, unijos 
prezidentas, pareiškė, jog uni- 
jistai “iki vienam” gins Santo. 
Jis sako, kad bėgiu aštuonių 
metų vadovybės unijoj Santo 
yi/a “daugiau, negu kuris kitas 
žmogus nusipelnęs 50 tūks
tantini tranzito darbininkų 
išlaisvinti iš kompaniškų uni
jų 'jungo ir prieš rudo šuns 
kontraktus. Plačiu maštabu 
imant, tai jis atnešė ameriki-

nio gyvenimo iyg| tiem* dar
bininkams.”

Santo iš Elliš Salos pnlitm- 
šuotas |)o $1,000 ir pad&Aš Po 
$3,000 kaucijos antruoju kal- 
tiniihu.

Naujas Biznierius
Jonas Balažentis gavo pil

ną gėrimų laisnį ir dabar biz- 
niavoja po N. 49 Ton Ryck Št., 
Brooklyne.

Jo vieta tinka Visokioms pa
rems, kaip tai: gimtadienių ir 
jubilėjinių sukakčių, po šer
menų pietums ir kitokiom po- 
kiliam.

‘ Jonas Balažentis yra senas 
Brooklyn© gyventojas, turi 

!daug draugų ir pažįstamų. 
Draugai ir pažįstami dabar 
turi progą dažnai pasimatyti 
su Balaženčiu jo restauracijo
je, 49 Ten Eyck St., Brooklyn,

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties •

OKA - 1430 Klės.

Pranešėjas
JONAS ORMANAS

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; j pie- 

• tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
, tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

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

, ramą. *
Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 

■ Radio Programa turite per jų paskelbti draugijų 
. parengimus.

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y, 
Telefonai: STagg 2’3878, STagg 2-3879

y
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MATE USAS STMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

vienintele lietuvių
RAKANDŲ KRAUTUVE

<

»
409 ii* 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. PETRAIT1ENE IR ŠONAI
Vietos ir importuo- 
tos degtinės ir vy

. p uM.-v. " •., nai, / geriausių bra
• ; 4 t .«

vorų alus ir ėlius 
Kada būsite Bxook 
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė 
Atskiras kambarys, 
•žėjimui su mote 

rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai 
dieną iki vėlai,

r

CHARLES’
' UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y. 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

3

8
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymę

w i.-

Brooklyn, N. Y.
Tel Evergreen 4-9508

REIKALAVIMAI
Reikalinga apysenė moteris prižiū

rėti du vaikus nuo 1 vai. dieną iki 
6 v. v. Dėl daugiau informacijų ga
lima matytis asmeniškai nuo 12 vai. 
dieną iki 6 v. v. Kreipkitės pas: 
Mrs. A. Augulis, 380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y. (238-243)

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

8

PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadienį, 15 d. spalių, 8 vai. v. 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Nariai, kurie 
tik galite, dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių dalykų. Bus balsavimas 
Centro valdybos sekantiems metams.

V. Paukštys.
(241-243)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė su 

visais {taisymais. Tinkama ir dėl len
gvų valgių pataisymų. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės po antrašu:' 
472 Lorimer St., Brooklyn, N. T*| 
Telefonas: Ev. 4-8129. (237-242) Į

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvei

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose" dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

FRANK DOM1KAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Euruplško 
ir Amerikoniško

Stiliaus
• ’ a • i ■ > ■ f i t

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VALAI VAKARO

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

“laisvės” Name — Brooklyn
’ Puikūs lietuviško 
Namų darbo Idlbasal 

ir kepta paršiena

Gaspadorifikal nuvirti 
Kopūstai Ir Barniai




