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“...Rusija stovi prieš did- 
žiausj laukinių jėgų susikaupi
mą, kokį pasaulis yra kada 
matęs. Suomija, Rumunija, 
Vengrija, Italija ir, virš visko, 
Vokietija susijungė j vieną 
govėdą žudymui, plėšimui ir 
deginimui, pasileido per pa
saulį, užkariauja ir kankina 
vieną tautą po kitos, iki visa 
žmonija bus palaužta ir nusi
lenks kankinystėje, niekad 
nematytoje istorijoj.”

Šitaip pereitą sekmadienį 
pasakė vienas žymiausiųjų 
Anglijos vyrų, lordas Beaver
brook, pirmininkas Anglijos 
delegacijos Maskvoj, nesenai 

'grįžusios į Londoną.

šiame pareiškime yra iškel
tai vienas itin svarbus daly
kas: Suomija. Ją Beaverbroo- 

•kas šiandien stato į pasaulio 
plėšikų, žudeikų ir degintojų 
grupę. Suomiją jis pastato to
kion pozicijon, kokion mes se
nai pastatėme. Suomijos val
dovai visuomet turėjo impe
rial istinius-plėšikiškus apeti
tus. šiandien jie tuos apeti
tus parodo atvirai. Vadinasi, 
oficialė Šuomija — tai ne ne
kalta “mažytė demokratinė 
šalelė.” Suomija yra Hitlerio 
talkininkas.

Galimas daiktas, kad nors 
dabar Anglijos valdžia pradės 
ryškiau veikti, kad +r prieš 
Suomiją, kurioje viešpatauja 
naciai, kurioje yra sutelktos 
didelės nacių jėgos, veikian
čios iš vien su suomiais fašis
tais.

Kaip žinia, Lietuvos rašyto
jas, Jonas Marcinkevičius, 
prisiuntė “Laisvei” ilgą bevie- 
linę telegramą iš Maskvos 
apie tai, kas dėjosi Lietuvoje 
pirmomis karo dienomis; apie 
tai, kaip bestijiški Hitlerio 
draskūnai naikino Lietuvą.

Pro-naciškai lietuviškai spau
dai labai nepatiko tasai Mar
cinkevičiaus raštas. Kaip tai 
galima, mano ji, šitaip rašyti 
prieš Hitlerį!

Ir štai, ką pro-naciški re
daktoriai sugalvoja: jie skel
bia, būk tasai raštas buvo ra
šytas ne Marcinkevičiaus, būk 
jis esąs pagamintas “ant Lo
rimer St.,” suprask, “Laisvės” 
redakcijoje!... Tam viskam 
toną davė, aišku, pro-hitleriš- 
kos “Naujienos”.

Eiti į polemiką su tokiais 
žmonėmis ir tokiu klausimu, 
aišku, mes neisime. Pasakysi
me tiek: Marcinkevičius pri
siuntė mums tąją ilgą bevieli- 
niu telegrafu žinią; jis prisius 
mums ir daugiau, jei tik nebus 
pašauktas svarbesniems dar
bams, svarbesnėms pareigoms.

Visokį jūsų, ponai socijal- 
hitleristai, ponai tautininkai ir 
klerikalai, bandymai apibal
tinti Hitlerį nueis vėjais! Ši
taip darydami, jūs dar ir dar 
labiau Amerikos visuomenės 
akyse nusimaskuosite ir kiek
vienas doras žmogus šlykštė- 
sfs jumis taip, kaip šiandien 
jis šlykštisi Hitleriu ir jo bar
bariškais “žygiais” okupuo
tuose kraštuose!

Prezidentas Rooseveltas iš
leido special} pareiškimą dėl 
karinės paramos teikimo So
vietams.

Amerikos ginklai, tankai, 
orlaiviai ir kiti karo reikme
nys siunčiami dideliais kie
kiais į Sovietų Sąjungą, sako 
prezidentas. Prieš pabaigą 
spalių mėnesio daug ameriki
nių daiktų Sovietų Sąjungą 
pasieks.

Tai yra labai gerai.
Bet turime atsiminti, kad 

šitiems mūšiams, kurie šiuo 
metu verda Maskvos fronte, 
Sovietai amerikinių ginklų ne
gaus' jie mušasi su priešu, jie 
gina savo sostinę tik tarybi
niais ištekliais. O dabar Mas-
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TRYS MINISTERIAL RAGI
NA ATŠAUKTI USA 

BEPUSIŠKUMĄ
Washington. — Amerikos 

valstybės m i nisteris C. 
Hull ir karo ministeris 
Stimson, kalbėdami kong- 
resmanų komisijoj užsieni
niais reikalais, ragino ne tik 
apginkluoti prekinius Ame
rikos laivus, gabenančius 
karo reikmenis kraštams 
kovojantiems prieš nacius, 
bet taipgi leist, amerikiniam 
laivam plaukt į kariaujan
čių šalių uostus.

Jeigu kongresas priims 
šiuos sumanymus, tuomi 
faktinai bus panaikintas A- 
merikos bepusiškumo įsta
tymas, kuris draudė Ameri
kos laivams ginkluotis ar 
plaukti į kariaujančių kraš
tų vandenis.

Ministeris Hull pareiškė, 
jog bepusiškumo įstatymas 
šiais laikais tiktai pančioja

Amerika Perleis Sovie
tam Orlaivius Andai

Skirtus Peru
Brooklyn, N. Y. — Pagal 

įsakymą Jungtinių Valstijų 
karo ministerijos tapo už
grobta Brooklyno prieplau
koje 18 bombinių orlaivių, 
bekraunant juos į Peru res
publikos laivą.

Tie orlaiviai, verti $1,234,- 
000, bus pervesti Sovietų 
Sąjungai. Jungtinių Valsti
jų vyriausybė pirmiau bu
vo juos pardavus Peru res
publikai, Pietinėje Ameri
koje. Sakoma, kad Sovietai1 
atsiteis Peru valdžiai už 
tuos orlaivius.

Už DERLIAUS NESUVALY- 
MA NACIAI GRŪMOJA 

ŽUDYT SERBUS
Berlin. — Karinis nacių 

gubernatorius Serbijai, Ju
goslavijos daliai, įsakė vals
tiečiams suimt visą derlių 
nuo laukų iki spalitj 25 d., 
o jeigu kas nesuvalys der
liaus iki paskirtos dienos, 
tas bus mirčia nubaustas. 
Gubernatorius sako, parti
zanai kovotojai prieš vokie
čius slapstosi nesuimtuose 
javuose. Tai todėl, girdi, 
laukai turį būti greitai nu
valyti.

Senatorius Norris Pataria 
Duot Kailin Japonijai

Washington. — Senas se
natorius Norris sako, kad 
jeigu Vokietija sumuštų So
vietus, tai greitai kiltų ka- 
ras tarp Japonijos ir Ame
rikos. Anot sen. Norriso, 
“gal ir neblogas daiktas bū
tų,” jeigu Amerika duotų 
Japonijai į kailį.
kvos fronte einą mūšiai yra 
patys didžiausi, patys svar
biausi !

Bet Sovietų liaudis ir vy
riausybė yra įsitikinusi, kad 
jai pavyks Maskva apginti!

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telefonas STagg 2-3878

Ameriką tuose dalykuose, 
kurie reikalingi šios šalies 
apsigynimui ir saugumui.

Panašiai sako ir Ameri
kos laivyno ministeris Fr. 
Knox.

ANGLU DARBO UNI
JŲ DELEGACIJA 
ATVYKO MASKVON

Maskva. — Atvyko An
glijos Darbo Unijų Kongre
so pasiuntiniai į bendrąjį 
Sovietų ir anglų unijų ko
mitetą ir pirmas jo posėdis 
įvyko spalių 14 d.

Pirmininkas anglų unijų 
atstovų yra Fran Wolsten- 
croft. Maskvoj juos nuošir
džiai pasitiko Sovietų Dar
bo Unijų Tarybos nariai.

Anglų Darbo Unijų Kon
gresas rugsėjo mėn. vien
balsiai nutarė įsteigt ben
drą Anglijoj ir Sovietų uni
jų komitetą, kad sėkmin
giau vest karą prieš nacių 
Vokietiją. Sovietų darbo u- 
nijų valdyba entuziastiškai 
priėmė tą sumanymą.

S e k a m o ji konferencija 
tarp Anglijos ir Sovietų daij 
bo unijų įgaliotinių įvyks 
Londone, paskui vėl Mask
voj ir 1.1.

SVARBIAUSIA MASKVOS 
GYNIMO LINIJA SVEIKA
Maskva; spal. 15. — Viaz- 

mos-Maskvos fronte naciai 
vartoja 10,000 tankų prieš 
Sovietus. Sovietinė kariuo
menė įnirtusiai ginasi. Kai 
kurie kaimai ir miesteliai 
kelis kartus perėjo iš Sovie
tų į vokiečių rankas ir vėl 
atgal.

Vokiečiai stato į pavojų 
Kalininą ir Tūlą, kaip pri
pažįsta Sovietų komanda. 
Kai kur jie pralaužė tūlas 
Maskvos gynimo linijas, be't 
svarbiausioji apsigynimo li
nija dar tebėra sveika.

Pusantro Miliono Ser- 
- bų Kariauja Prieš 
Fašistus

Roma. — Italų fašistų 
laikraštis “Stampa” rašo, 
jog “pusantro miliono ser
bų (sukilėlių) veikia prieš 
italus ir vokiečius tarp Za
grebo ir Sarajevo (Jugo
slavijoj), ir negalima juos 
vienu smūgiu sunaikinti.”

London. — Anglija ir So
vietai pareikalavo, kad Af
ganistanas išvytų visus 
vokiečių ir italų agentus, 
apart Vokietijos ir Itali
jos atstovybių.

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
nebūsią lietaus.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtad., Spalių (October) 16, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

JUGOSLAVAI UŽKARIAVO 
M l) NACIŲ MIESTELĮ 

ARTI BELGRADO
London. — Patikimos ži

nios iš Jugoslavijos teigia, 
kad sukilėlių serbų ir juod- 
kalniečių armija užėmė 
miestelį Valjevo, svarbų ka
rinį nacių centrą, arti Ju
goslavijos sostinės Belgra
do. Jugoslavų kariuomenė 
tarnavusi naciams tame 
miestelyje perėjo į sukilė
lių pusę ir atsivedė 700 vo
kiečių, kaipo belaisvių. Tie 
vokiečiai buvo atsiųsti la
vini jugoslavus kareivius 
tarnaut naciam.

Beveik visoj Juodkalnijoj, 
Jugoslavijos dalyj, jau du 
mėnesiai veikia sava tauti
nė valdžia ir baigia šluot 
laukan vokiečius.

Sovietų Oficialiai Pranešimai

“LAISVES” 30 METU JUBILĖJ AUS 
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJAI

Maskva; spal. 15. — Sovietų Žinių Biuras anksti šian
dien išleido šį pranešimą:

Mūsų kariuomenė spal. 14 d. visu frontu vedė mūšius 
su priešu. Ypač žiaurūs mūšiai ėjo linkmėse Viazmos, 
Briansko i^ Kalinino. . . L .

Po įnirtusių kautynių, mūsų kariuomenė apleido Ma- 
riupolį.

Spalių 12 d. buvo sunaikinta 89 vokiečių orlaiviai — 
17 per susikirtimus ore ir 72 pačiose priešo stovyklose. 
Mes praradome 23 lėktuvus.

Spalių 14 d. buvo nugirsta žemyn 8 vokiečių orlaiviai 
arti Maskvos.

Tap tikrame skaičiuje fronto dalių vokiečiai padarė 
daug bandymų pralaužt mūsų apsigynimus, nepaisydami 
savo nuostolių.

■ Tūkstančiai vokiečių kareivių kūnų, sužalotų tankų, 
trokų ir motorinių dviračių guli prieštankinėse duobėse 
ir prisiartinimuose prie mūsų apsigynimų.

Spalių 14 d. vokiečiai vakarinėje fronto kryptyje pra
rado ne mažiau kaip 13,000 kareivių ir oficierių, užmuštų 
ir sužeistų.

Per pastarąsias dvi savaites gavome gražių atsiliepimų 
nuo dienraščio “Laisvės” skaitytojų-rėmėjų. Prašome pa
siskaityti:

E. Freemontienė, Somerville, Mass., $5.00.
K. J. Washkis, Brighton, Mass., $5.00.

,C. ir A. Marcenkai, Pratum, Oregon, $3.00.
P. Butkevičius, Worcester, Mass., $2.00.
P. Vaičionis, Cranford, N. J., $2.00.
William Freemont, Somerville, Mass., $2.00.
A. Barisger, So. Boston, Mass., $2.00.
Povilas Juodzevičius, Brooklyn, N. Y. $2.00.
S. Baltutis, Elizabeth, N. J., $1.00.
V. B., Brooklyn, N. Y., $1.00.
M. Latvenas, S. Norwalk, Conn., $1.00.
O. Moroziene, Waterbury, Conn., 50c. ' I

Naujų skaityto jų 'prisiuntė: J. KazlausčiūnaS, Camden, 
N. J., metinę prenumeratą ir V. Barkauskas, Oakville, 
Conn., metinę prenumeratą.

Širdingai tariame dėkui skaitytojams — rėmėjams už 
tokį gražų pluoštą aukų! Norime priminti, kad nedaug 
jau liko Jubilėjinio laiko (1941), tad prašome pasinaudoti 
proga—užbaigkite Jubilėjinius metus sveikindami dien
raštį “‘Laisvę” ir taipgi nepamirškite, kad už $1.00 jūsų 
kaimynas arba taip pažįstamas gali gauti “Laisvę” še
šiom savaitėm. “L.” Administracija.

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad bent keli 
šimtai anglų kariuomenės 
atplaukė į šiaurinę Sovietų 
prieplauką Arch angelską. 
Jie padedą įškraut bei pri
kraut anglą laivus.

Sukilėliai kulkasvaidžiais 
iš apkasų iškapojo didelę 
dalį italų divizijos ir du jų 
batalionus Lovčen kalnuose, 
Jugoslavijoj. Kiti sukilėliai 
susprogdino du vokiečių-ita- 
lų šarvuotus traukinius, ku
rie buvo siunčiami atgriebt 
nuo sukilėlių vieną punktą 
Niš-Belgrad geležinkelio.

. Drinos apskrityj, Jugo
slavijoj, veikia tautinė ar
mija su savo generaliu šta
bu, lengvąja artilerija, kari
niais automobiliais ir moto
riniais dviračiais prieš vo
kiečius ir italus. Jugosla
vai kovotojai užpuldinėja 
nacių-italų sandėlius ir taip 
pasigrobia ginklų, amunici
jos ir maisto.

Ankara, Turkija.. •— Kitų 
valstybių kariniai sekliai 
sužinojo, jog Bulgarijos val
džia sušaudė dar 11 žmonių 
už sabotažo veiksmus prieš 
vokiečius ir prieš bulgarų 
fašistus, bendradarbiaujan
čius su naciais.

KAI KUR NACIAI AT
MESTI ATGAL; KITUR 

ŽYGIUOJA PIRMYN
BET SOVIETAI APSTABDĖ GREITĮ NACIŲ 

MARŠAVIMO
Maskva, spal. 15. — So

vietų kariuomenė, po įnir
tusių mūšių, apleido Mariu- 
polį, Azovo Jūros uostą, ku-

TRIGUBAI PAKILO 
AMERIKOS PARAMA

PRIEŠ NACIUS
♦ ______

Washington. —Prez. Roo
seveltas pareiškė spaudos 
atstovams, kad jis įsitiki
nęs, jog su Amerikos Lend- 
Lease (paskolų) pagalba 
Anglijai ir kitom prieš Hit
lerį kariauiančiom šalim 
naciai vis tiek bus galų ga
le sumušti, nežiūrint, kad 
paskutinėmis dienomis jie 
pažygiavo arčiau Maskvos.

Prezidentas su džiaugs
mu pažymėjo, jog praeitą 
mėnesį trigubai padidėjo 
reikmenų pristatymas, pa
gal Lend-Lease įstatymą, 
kovotojams prieš nacius. 
Per tą mėnesį buvo prista
tyta jiem reikmenų už 155 
milionus doleriu iš Lend- 
Lease fondo.

Bet pagal pirmesnius ap
mokamus užpirkimus Ang
lija gavo kelis kartus dau
giau įvairių reikmenų iš

(Tąsa ant 5-to pusi.)

VOKIEČIAI UŽĖMĘ 
TŪLĄ IR KALININA

Berlin, spal. 15. — Naciai 
sako, kad jie užėmę Tūlą, 
110 mylių į pietus nuo Mas
kvos, ir Kalininą, 100 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Mas
kvos. Jie apėję Kalugą, žy
giuodami kitu ruožtu palei 
geležinkelį linkui Maskvos.

Kai kuriuose punktuose 
vokiečiai esą jau tik už 50 
ar 60 mylių nuo Maskvos.

Vokiečių tankų eilės, po 
keturis greta, smarkiai gru
miasi linkui Maskvos, o 
jiem kelią, sakoma, praski
na nacių orlaiviai smigikai. 
VOKIEČIAI SAKO, SO

VIETAI PRARADĘ 
6,000,000 KARIŲ

Vokiečių komanda teigia, 
kad jie iki šiol paėmę ne
laisvėn daugiau kaip 3,000,- 
000 Sovietų Sąjungos ka
riuomenės, o su užmuštais 
ir sužeistais, tai Sovietai 
praradę iki 6,000,000 karei
vių. Vien tik Viazmos-Bri- 
ansko srityse naciai, girdi, 
suėmę per 500,000 raudon
armiečių.

Berlin. — Nacių submari- 
nas nuskandino anglų nai
kintuvą Gibraltare.

London. — Anglų orlai
viai vėl smarkiai bombarda
vo Vokietiją; prarado 4 
lėktuvus.

rį naciai sakė užėmę perei
tą savaitę.

Mariupol yra tik 100 my
lių nuo Rostovo, o Rostovas 
laikomas vartais į Kaukazą.

Siaučia kautynės su na
ciais arti Kalinino, geležin
kelių centro, apie 100 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Mas
kvos.

Viename punkte į rytus 
nuo Viazmos raudonarmie
čiai atmetė vokiečius 10 myT 
lių atgal ir atmušė jų ata
kas į rytus nuo Briansko, 
bet abelnai vokiečiai vis dar 
pasivaro pirmyn Viazmos 
fronte linkui Maskvos.

Per dieną šiame fronte 
tapo užmušta bei sužeista 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Sovietų Baltijos Lai
vynas Sunaikino 200 

Vokietijos Laivų
Maskva. — Sovietu Balti

jos Jūros laivynas iki šiol 
nuskandino 50 karinių prie
šo laivų, 150 transporto lai
vų (su kareiviais ir karo 
reikmenimis) ir nukirto že
myn daugiau kaip 300 fa
šistų orlaivių, o su jais ir 
1,000 lakūnų.

Sovietinio Baltijos Jūros 
laivyno kariniai laivai ir or
laiviai, be to, užmušė de- 
sėtkus tūkstančių vokiečių 
Leningrado fronte.

PRANCŪZAI PAŠOVĖ DAR 
2 NACIŲ; NACIAI ŽUDO 
DAUGIAU SAVO PRIEŠŲ
Vichy, Franci j a. — Tapo 

pašauti du nacių muitinės 
sargai ant sienos tarp vo
kiečių užimtos ir nepriklau
somos Franci jos dalių.

Hitlerinė policija Pary
žiuj suėmė dar 24 žmonės 
.variusius sabotažą prieš na
cius.

Vokiečiai Paryžiuje iki 
šiol sušaudė jau 77 asmenis 
už veiklą prieš Hitlerį.

Praga. — Naciai pakorė 
bei sušaudė dar 12 cechų už 
gadinimą fabrikų ir geležin
kelių, už ekonominį sabota
žą prieš vokiečius ir už gin
klų turėjimą. Naciai suėmė 
dar 44 cechus.

NACIAIJJUNGIA LIETUVA
Į VOKIETIJA 1

Berlin. — Vokietijos val
džia panaikino muitų sie
nas tarp Lietuvos, Latvijos 
ir Estonijos, iš vienos pu
sės, ir Vokietijos, iš antros. 
Tai reiškia, kad naciai 

Jungia tuos kraštus Vo 
tijai kaipo “Ostlandą,” 
prask, rytinę “vokiečių” 

1 mę.
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Beaverbrook ir Sovietų Sąjunga
Anglijos reikmenų parūpinimo minis- 

teris Beaverbrook, kuris dalyvavo Mas
kvos konferencijoj, įstoja už pilniausią 
pagalbą Sovietų Sąjungai. Jis iškelia sa
vo kalboj herojišką Raudonosios Armijos 
kovingumą ir Sovietų Sąjungos liaudies 
pasišventimą sunaikinimui barbariško fa
šizmo. i J j p

Jis sake, kad Anglija ir Amerika turi 
* aprūpinti Sovietų Sąjungą tankais, or
laiviais ir kitais karo ginklais, kad Rau
donoji Armija galėtų ne vien gintis, bet 
ir ateinantį pavasarį pereiti į kontr-ofen- 
syvą sunaikinimui barbariškų fašistų.

. Jis sakė, kad Sovietų lakūnai yra ge
riausi pasaulyje, o mechanikai taip geri, 
kaip Anglijos ir Amerikos. Jis gyrė Rau
donosios Armijos gynimą Leningrado, 
Odesos ir Maskvos. Jis sakė, kad Juo
zas Stalinas, Sovietų Sąjungos premje
ras, yra gerai susipažinęs su ginklais ir 
jų role, vienas iš gabiųjų žmonių ir tu
rįs didžiausį liaudies pasitikėjimą.

Taip kalba Anglijos ministeris. Pilnai 
įvertina Sovietų galią ir rolę kovoj prieš 
barbarus fašistus ir Jungtinių Valstijų 
prezidentas Rooseveltas, valstybės sekre
torius Hull, Amerikos delegacijos galva 
Harriman ir kiti amerikiečių ir anglų 
delegacijų nariai. Jie visi sutinka, kad 
Sovietų Sąjunga labai daug aukoja, bet 
jos vadai ir liaudis pasiryžę viską per
gyventi, bet barbarišką fašizmą sunai
kinti.

Ar galima šį atsiliepimą palyginti su 
Amerikoj hitlerininkų iš “Naujienų,” 
“Keleivio,” “Draugo” ir kitos panašios 
spaudos atsiliepimais? “Naujienų” re
daktorius bažijasi, kad jis yra priešas 
hitlerizmo. Jis save bando nuduoti dar 
didesniu Hitlerio priešu, kaip yra “Lais
vės” ir “Vilnies” redakcijos..

Bet kiek “Naujienų” redaktoriai su
rinko aukų Ispanijos liaudies kovoms? 
Nieko! Kiek iš “Naujienų” štabo buvo 
išvykę į Ispaniją prieš fašistus kariauti? 
Niekas! Kiek “Naujienos” prisideda prie 
mobilizacijos pasaulyj jėgų prieš hitle- 
rizmą? Nieko! Atbulai, jos spausdina iš 
Berlyno hitlerišką propagandą prieš So
vietų Sąjungą, jos talpina melagingus 
Dr. Ancevičiaus pranešimus, fašistų pro
pagandą ir redakcijos straipsniuose pas
kui juos apgina.

juos prisiunčia pas mus patikrinti, ar 
mes gavome nuo Jono Marcinkevičiaus 
ilgąjį pranešimą bevieline telegrama ir 
ar mes gavome nuo Petro Cvirkos tele
gramą iš Sovietų Sąjungos. Jeigu pa
skirtieji atstovai suras, patikrinę, kad 
mes tatai gavome, tuomet “Naujienos” 
sumokės, sakysim, Amerikos Raudona
jam Kryžiui $100.00 (šimtą dolerių), o 
jeigu bus surasta, kad mes, “Laisvės” re
dakcija, pati tą viską “pafiksinome,” tai 
“Laisvė” tam tikslui sumokės $100.00.

Jeigu bus surasta, kad “Naujienos” ir 
jų bendradarbis yra teisingi, tuomet mes 
pasiliksime melagiais. Priešingai: “Nau
jienos” ir jų bendradarbiai bus melagiai.

Mes manome, kad tokiu būdu bus len
gviausia išrišti šis klausimas.

Tikslas Hitleriškos Propagandos
Užtenka tik į rankas paimti “Naujie

nas,” “Draugą,” “Keleivį,” “Dirvą,” 
“Vienybę” ir dar eilę Amerikoj lietuvių 
laikraščių, kad matyti jų prohitlerišką 
veidą. Tie laikraščiai užpildyti tokiomis 
“žiniomis” ir straipsniais, kurie atatinka 
Hitlerio ir jo barbariškų fašistų reika
lams.

Tiesa, jie neveda agitacijos, kad Hitle
ris geras, kad hitlerizmas reikia įvesti 
Amerikoj. Tatai tiesiai rašyti ir ūepa- 
ranku, nes tie laikraščiai išeina ne ^hit
leriškoj Vokietijoj ir ne Hitlerio paverg
toj šalyj, ir tokia agitacija neturės pasi
sekimo tarpe žmonių, kurie myli laisvę, 
demokratiją, kultūrą ir civilizaciją. Rei
kia rašyti kitaip, gudriau, prisidengiant 
demokratijos - šalininkais.

Kokia gi kryptis “Naujienų” ir kitos 
panašios; spaudos ?

Pirmoj vietoj skelbti visokius melus ir 
provokacijas prieš Sovietų Sąjungą, ku
riuos tik pagamina Berlyne fašistų pro
pagandos biuras, arba Lietuvoj Hitlerio 
agentai.

Kokis tikslas tokios propagandos šian
dien Amerikoj? Tikslas kovoti prieš 
tuos, kurie nori, kad Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir Jungtinės Valstijos bendromis 
pastangomis sumuštų Vokietijos fašizmą 
ir išlaisvintų visas fašistų pavergtas tau
tas, jų tarpe ir Lietuvą. Tikslas kovoti 
prieš Roosevelto administraciją ir visų 
Amerikos pažangių žmonių siekius. Juo 
mažiau iš Amerikos bus siunčiama pa
galbos Sovietų Sąjungai, juo ilgiau Ame
rika nedalyvaus aktyviai kovoj prieš Vo
kietijos barbariškus fašistus, tuo dau
giau laimės Hitleris, Mussolinis ir jų bar
bariška šaika.

Trumpai ir Storai
Mūsų Valdžia Turi Penktą 

Koloną

Ž e m d i rbystės sekretorius 
(ministeris) Claude Wickard 
rugsėjo 25 d., New Yorke far- 
mų lyderių konferencijoj pa
sakė, kad “maistas yra mūsų 
penktoji kolona—food is our 
fifth column.’’

Paaiškinimas toks: Hitle
ris “atsisako duoti maisto” 
tiems žmonėms, kuriuos jis už
kariavo. žmonės žino, kad 
Amerika duoda maisto Angli
jai. “Aš manau, kad tie žmo
nės apiplėštuose kraštuose ga
li veikti ką daugiau, negu tu
rėti viltį, kad demokratijos 
laimes pergalę; jie gali dar
buotis ir kovoti už ją,” sakė 
Mr. Wickard.

Tą pačią dieną Jungtinių 
Valstijų sekretorius (užsienio 
ministeris) Cordell Hull, savo 
laiške į Senato užsienio reika
lų komisiją, pareiškė, kad Vo
kietijos užkariautų šalių ba
daujančių žmonių rėmimas, 
tai pačių užkariautojų prie
dermė, o ne mūsų. Taip rei
kią klausimą statyti link vo
kiečių valdžios, o ne taip, kad 
mes turėtume šelpti jos alina
mus žmones.

Viršlaikio Nelaimės

karas yra “grynai politinis ir 
militarinis dalykas, kur bažny
čia (kunigija) negali turėti ša-

jo miesto siauromis, kreivo
mis gatvėmis ir išnyksta senų 
mūrinių namų kieme Engelso

Pasiūlymas “Naujienoms”
“Naujienos” įtalpino tūlo P. Gulbio ra

šinį, ginčijantį, kad “Laisvė” gavo nuo 
Jono Marcinkevičiaus, Lietuvos rašytojo, 
bevielinį telegramą iš Maskvos, kuriame 
yra nupiešiama baisumai, kuriuos Hitle
rio govėdos atnešė Lietuvos žmonėms. 
Tasai hitlerininkas skelbia, būk pati 
“Laisvės” redakcija tąjį raštą yra sufa
brikavusi.

‘“Naujienų” redakcija skelbia, būk 
“Laisvės” redakcija sugalvojusi ir tą fak
tą, kad mums Lietuvos rašytojas Petras 
Cvirka prisiuntė telegramą iš Sovietų 
Sąjungos,—Cvirka, kurį Ancevičius su 
“Naujienomis” pasodino Lukiškių kalėji
me, Vilniuje, ir padarė atsivertėliu į fa
šizmą, kurį, vadinasi, jie taip bjauriai 
buvo apmelavę.
.“Naujienose” rašoma ir tas, būk visi 

(tarybinės Lietuvos laikais) Lietuvos 
žmonių laiškai, atėję į Ameriką jų gimi
nėms.ir tilpę “Laisvėje” esą sufabrikuo- 
■

Kitais,žodžiais, “Naujienos” nori pa
daryti ‘'Laisvės” redakciją klastininke, 
visokių raštų fabrikuotoja.

Mes norime tąjį klausimą išrišti gra
žiai ir faktiškai. Ir štai, ką mes “Naujie
noms” siūlome: Tegu jų redaktorius pa
skiria savo atstovą arba atstovus, tegu

Antra, hitleriška spauda yra persigė- 
rusi melais ir šmeižtais prieš Raudonąją 
Armiją, persigėrusi skleidimu minties, 
būk Sovietų Sąjunga jau nugalėta, būk 
Amerikos aktyvus dalyvumas jau vis 
vien dalykų nepakeis. Šią liniją taip pat 
hitlerininkams padiktuoja iš Berlyno fa
šistai.

Trečia, melai prieš Sovietų Sąjungą, 
purvai prieš komunistus ir kovingus dar
bininkus. Aišku, kad nesvarbu, ką “Nau
jienos,” “Keleivis,” “Draugas” arba kita 
hitleriška spauda rašo, dėl to Raudonajai 
Armijai karo fronte nėra nei lengviau, 
nei sunkiau kovoti prieš barbariškus Vo
kietijos fašistus ir jų talkininkus. Bet 
kokį tikslą turi hitleriška lietuvių spau
da, skelbdama melus apie karo frontą?

Tikslas yra įnešti disorganizaciją į 
antihitlerininkų eiles, įnešti į darbininkų 
eiles nepasitikėjimą Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Amerikos jėgomis, įnešti ne
pasitikėjimą į darbininkiškas organiza
cijas, taip dalykus perstatyti, kad būk 
nėra pasaulyje jėgos, kuri galėtų sulai
kyti fašizmo bangą, kuri galėtų parblokš
ti fašistus ir išlaisvinti pavergtas tautas 
ir tauteles.

Tokį tikslą turi “Naujienos,” “Drau
gas,” “Keleivis” ir kita spauda, kada ji 
skelbia hitlerininkų propagandą apie Lie
tuvos rašytoją Petrą Cvirką, būk jis sė
dįs Vilniaus kalėjime ir “keičiąs kailį,” 
tuo laiku, kada P. Cvirka gyvena Sovie
tų Sąjungoj. Išvadą hitlerininkai daro to
kią: “Jeigu Petras Cvirka, jeigu Liudas 
Gira sėdi kalėjime ir keičia kailį, tai kam 
tau, darbininke, būti antifašistu?” Tai 
sena barbarų fašistų taktika, kad įnešti 
į organizuotų žmonių eiles savimi nępa- 
sitikėjimą. : i i į •’

Amerikoj lietuvių pareiga jungti visas 
savo jėgas aplink tuos laikraščius ir tas 
organizacijas bei įstaigas, kurios stoja 
už pilną bendradarbiavimą Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų. Ką 
siūlo Roosevelto valdžia kovai prieš fa
šizmą, kam pagrindai buvo nutiesti Mas
kvoj tarpe šių šalių atstovų konferenci-

Kur dirbama sprogstamoji 
medžiaga, darbininkų nelai
mių galima tikėtis ir regulia
riu darbo „dienos laiku. Taip 
pat ir ten, kur nedirba spro
giųjų, kur didžiulės • mašinos 
pristatytos prie mašinų, o 
prie jų keletas darbininkų tu
ri skubinti, kaip iš galvų išė
ję, kad paspėtų toms maši
noms patarnauti, susižeidimai 
yra nenaujiena.

Seniau, kada darbininkai 
dirbdavo per dieną 10 valan
dų arba ilgiau, statistikai aiš
kindavo, jog per paskutinias 
dvi valandas susižeidimu bū
davo daugiausia.

Bet visada' arši Jus yra dar
be po viršlaikio (overtime). 
Dabar daktarai savo žurnaluo
se rašo, kad viršlaikis, kad ir 
tik porą valandų, daro daug 
nelaimių. Ypač patenka ne
laimei tie darbininkai, kurie 
sirguliuoja ir kurie pavargę, 
nedamiegoję.
Nacių Propagandos Arkliukas

Tyslįava paskelbė “buvusio 
komunisto” laišką ir paskui 
pats komentuoja:

“‘Laisvė’ tyli. Nei žodžio 
apie tai. Vietoj to, Bimba sa
ko., kad jeigu Stalinas būtų iš
vengęs karo, tai Lietuva ne
būtų nukentėjusi...

“Taip, bet jeigu Stalinas 
nebūtų atsiuntęs savo plėšikų 
į Lietuvą, tai joje šiandien na
ciai nešeimininkautų. Kad 
šiandien Lietuvoje griuvėsiai, 
pelenai, kraujas ir ašaros, tai 
niekas kitas, kaip tik Stalinas 
kaltas.” (“Vienybė,” rugp. 
29).

Tai patentuoti Hitlerio-na- 
cių žodžiai. Tokios propagan
dos arkliuku jie seniai jodinė
ja. štai keli šuoliai: ... pasi
duoki! .. . jūs būsit kalti, kad 
Varža va pavirs į griuvėsius. . . 
Pasiduoki!. . . jūs būsite kalti, 
kad Paryžius pavirs į griu
vėsius. . . Ir taip toliau.

Tik Sovietų Sąjunga, arba, 
kad norit, Stalinas sudarkė tą 
jų įžodį (kurį dabar tik Tys- 
liava, Grigaitis ir kiti hitle
riukai tebekartoja). Tenai na
ciai ėmė’ kartoti štai ką :

“Komunistai per kvaili pa
sitraukti nu© mūs ginklų...” 
Arba:

“Komunistai nepadoriai (ar 
nemoraliai) kariauja: sugula, 
nuduoda esą negyvi, o kai mes 
maršuojame tolyn, jie staiga 
pakyla ir šaudo mus.”

Čia jau negirdėt to seno 
arkliuko žvengimo (tik mūs 
hitleriukai <• ostlenderiai dar 
tuom užsiima). Jau nesako, 
kad jūs būsit kalti, jeigu mes 
jus išnaikinsim. . . Sako tik:

jūs kvaili, jūs nedori, kad mus 
naikinate!

Vis ta pati velniška logika, 
bet jau su savo galybės abejo
nės ir negando motyvais.

Ar Mūs Hitleriukai 
Musulmonai?

Vokietijos naciai Irano vals
tybėje skelbė, įrodinėjo, kad 
Hitleris esąs atsivertęs į musul
monus; dėl to iraniečiai mu
sulmonai nacius gerbė ir norė
jo kariaut prieš Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos kariuomenę, 
kuri tuos nacius “turistus” iš 
ten vijo, lyg kiškius. Apie tai 
praneša The Pittsburgh Press 
ir Chicago Daily News.

Kažin, ar jau ir mūsų hit- 
i leriukai ostlenderiai persi- 
I krikštijo į musulmonus? Koks 
j tėvas, toki ir vaikai. Bet būtų 
gražu, kad toki trejų metų se
numo Hitlerio vaikai — šimu
tis, Grigaitis, Michclsonas — 
imtų dabar Alachą garbinti.
Katalikų Parapijos Ardomos 

Lenkijoj
Iš Berlyno praneša Ameri

kos spaudos reporteriai rugsė
jo 26 d.: “Visi katalikų baž
nyčių chorai ir kitos bažnyti
nės organizacijos,” taigi ir pa
rapijos, lenkų mieste Bromber- 
ge tapo policijos išardytos ir 
uždraustos remiantis tuomi, I 
kad jos esančios “valstybės ir j 
liaudies priešai.” Įsakymas 
vykdoma tuojaus. Draugijų 
nuosavybė konfiskuojama ir 
bus paimta į valstybės lobį, 
kaip rašo nacių policijos ofi- 
cialė gazieta.

Rugsėjo 29 d. koresponden-i 
tas “kur nors Europoje” pra-! 
neša Chicago Daily News iri 
Pittsburgh Press’ui: “Naciai 
plečia užpuolimus ant visų 
bažnyčių.”

Norvegijos bažnyčią prade-j 
jo persekioti nacių valdoma 
Quisling© partija už tai, kad 
visi vyskupai, per vyskupą 
Bergrav, paskelbė, jog Rusijos

lininkystės. Nacių valdžia pa
skelbė, kad vyskupai: Trond
heim ir Agder pasitraukę nuo 
veiklos. Juodviejų vietas užė
mė nacių paskirtieji.

Puolimai ant taip vadina
mos “politinės katalikystės” 
prasidėjo Hollandijoj ir Bel
gijoj, tuojaus, kaip tik po na
cių armijų užkariavinap pra
dėjo darbuotis nacių policija, 
Gestapo. Dabar tas didėja.

Franci jo j užpuolimai ne taip 
statūs. Kunigija Vichy val
džios diktatūrą labai remia.

Hitlerio garbingoji gvardi
ja “SS” rado savyje eretikys- 
tę. Vienas narys apsivedė na
ciškai. Paskui slaptai davė' 
jam bažnytinį šliūbą katalikų 
kunigas, kas pagal nacių 
“mokslą” esą uždrausta. Poli
cija tai sužinojo. Kunigą i]’ 
30 SS narių už tokį darbą ir 
slėpimą įmetė į kalėjimą.

Pone šimuti, pasakyk, ar 
nors vienas panašus persekio
jimas buvo Tarybų Lietuvoj? 
Pasakyk, p. Laučka. Klausiu 
tavęs, kun. Balkūne, ar na
ciai, ką persekioja tikinčiuo
sius, vis tiek- yra tikintiesiems 
geresni, negu Sovietijos ko
munistai, kurie jų nepersekio
ja?

Šalies Skaldymas

“Galimas tautos išnaikini
mas gali įvykti nuo šalies skal
dymo pagal rasinius ir religi
nius dalykus, ką daro kai ku
rie izolacionistai,” sakė Ame
rikos prezidento žmona, Elea- 
nora Roosevelt, rugs. 28 d., 
New Yorke.

Amerika jfit’a karo stovyje 
prieš Italiją, o jos atstovas p. 
Taylor tenai, Italijoje, savo 
milžiniška dvara duoda do
vanai pro-fašistinei organiza- 
nizacijai.

Ar tai “appeasement’as” ? 
Šiaip ar taip, tas nereiškia 
pasisekimą karo prieš fašiz
mą. J. Baltrušaitis,c-

gatvėje. Tai buv. liuterionių 
bendruomenės namai. Ten bė
ginėja, jaunuoliškai šūkauja, 
juodomis uniformomis ap
rengti berniukai, 'žmonės ilgai 
stovi prie vartų, su nenyks- 
tančia šypsena žiūrėdami į tą 
naują gyvenimą senuose mū
riniuose namuose.

Pavakare prie kiemo vartų 
ateina ir laukiamai dairosi pa
gyvenę žmonės, vyrai ir mote
rys, darbo žmonės, kurių vei
duose, aprėduose dar galima 
pastebėti buržuazinių laikų 
skurdaus gyvenimo pėdsakus, 
nedarbo, bado žymes. Jų vei
dai nušvinta, kai iš kiemo pro 
vartus išbėga judrūs, sveiki, 
saulės įdegę berniukai, jų sū
nūs. Jie linksmai sveikinasi su 
tėvais, su motinomis, su gimi
nėmis, atėjusiais juos aplan
kyti, pasiteirauti apie jų gyve
nimą, mokslą, darbą. '

Fabrikinio Gamyklinio Ap
mokymo Vilniaus mokykla 
Nr. 1 visai naujas reiškinys 
miesto gyvenime, bet jis į tą 
gyvenimą greit ir stipriai 
įaugo. Mokyklos buvimas vi
sur pastebimas ir atrodo, tar
tum tų žvalių jaunuolių pilnas 
miestas. Jie kariniu žingsniu, 
skardžiai dainuodami žygiuo
ja į Užvingio mišką sportuoti, 
juos matai teatruose, koncer
tuose, kinuose ir įvairiose ki
tose kultūrinėse pramogose, jų 
pilna geležinkelių dirbtuvėse, 
ant paties geležinkelio, kur 
jie dirba įvairius darbus.

Vilniaus Fabrikinio Gamyk
linio Apmokymo mokykla Nr. 
1 ruošia geležinkelių specia
listus. Mokykloje yra trys fa
kultetai: statybininkų, gele
žinkeliečių ir geležinkelių tiesė
jų. Mokiniai suskirstyti grupė
mis ir pavesti vadovauti bei 
praktikinio darbo mokyti ge
rinusiems, labiausiai patyru
sioms savo srityje specialistams.

Mokykloje gyvenimas prasi
deda sestą valandą ryto. Nusi-

DARBAS BUVO GRAŽIAI prausę, po fizinės mankštos, 
jie pusryčiauja ir išeina į dar-

PRADĖTAS bą. 12 valandą pertraukos me
tu jiems duodami antrieji pus-

Į Vilniaus miesto gatvių gy
venimo monotonišką ritmą 
staiga kliūstelėja jaunų, 
skambių balsų sutartinė ir 
viskas aplinkui lyg naujomis 
spalvomis pražysta, praskaid
rėja. žmonės, kurie vaikštinė
ja lėtais pavakario dykinėtojų 
žingsniais, suskanta bėgti ton 
pusėn, iš kur sklinda daina.

Gatvės viduriu,- darniai 
žengdama, eina kolona pa
auglių. Iš jų žingsnių, žvalu
mo, dainos jausti puiki mank
šta, sveikata, drausmė.

Šaligatviuose pasidaro tirš
ta ir ankšta, žmonių sriautai 
lydi vienodai, gražiai, juodais 
uniforminiais drabužiais ap
rengtų vaikinų koloną. Lydin
tiesiems linksma, norisi pri
tarti skardžiai, pakeliančiai 
dainai, norisi žengti kietai 
kertant koją į grindinį, kaip 
tie žvalūs, malonūs vaikinai. 
Akių nuo kolonos nenuleisda
mi, į kiekvieno žygiuojančio 
veidą įsižiūrėdami, vilniečiai 
patys lyg pajaunėja.

Kolona sparčiai eina seno-

ryčiai.
Po darbo grįžę į bendra

butį mokiniai nusiprausia, pie
tauja. Likusiąją dienos dalį 
mokiniai praleidžia gražiai 
įrengtame savo klube, skaityda
mi, žaisdami, dainuodami, ar
ba išeina į teatrus, kinus, kon
certus.

Mokydamiesi, mokiniai jau 
dirba ir gamybinį darbą, dau
geliu atvejų sėkmingai lenk- 
tyniuodami su senais, patyru
siais darbininkais. Nemažas 
mokinių būrys yra pasiekęs 
spartuolių, stachanoviečių var
dą. Ypač atsižymėjusi yra

Vyrai ir moterys dirba Leningrado fronte apsigyni
mo pozicijose.

meistrio drg. žavlovskos vado
vaujamoji grupė. Tos grupės 
mokiniai komjaunuoliai rodo vi
sai mokyklai mokymosi ir darbo 
pavyzdžius, sistemingai viršija 
darbo normas. Geriausi Vil
niaus FGA mokyklos mokiniai 
yra: drg. drg. Machorinas, 
Ganas, TuneviČius, Sčesnavi- 
čius, Malikauskas. Juo toliau, 
juo geriausių sąrašas auga. 
Daugeliui įvairių grupių mo
kinių mokyklos įsakymuose 
pareikštas pagyrimas už gerą 
mokymąsi ir darbą.

Mokyklos mokiniams nemo
kamai teikiamas bendrabutis, 
patalynė, drabužiai ir maistas. 
Be to, jiems už gamybinį dar
bą per praktikines pamokas 
bus mokama 80% atlyginimo; 
kiti 20% eina mokinių kul
tūrinimas ir buities reika
lams gerinti, ir geriausiems 
mokiniams premijuoti (bilie
tams į kiną, teatrus, koncer
tus, raudoniems kampeliams, 
klubams, sporto aikštėms 
įrengti.).

Ne visi tie vaikinai atėjo į 
mokyklą tokie, kokius dabar 
mato ir kokiais džiaugiasi vil
niečiai. Dauguma jų yra kilę 
iš skurdžių šeimų, iki šiol ne
matę jokio šviesulio savo jau

joj? Jungti jėgas kovai prieš barbarišką 
fašizmą aštuonių. punktų pagrindais, ku
riuos paskelbė Rooseveltas, Churchillas ir 
Sovietų Sąjunga^ užgyrė. Kas šiems žy

giams priešinas, kas jiems kenkia, ne
paisant kaip jis teisinasi, jis padeda Vo
kietijos fašistams, jis išeina prieš anti? 
hitlerišką žmonijos frontą.

nose dienose, badavę, kai ku
rie jau buvo paveikti gatvės, 
demoralizuoti. Mokykloje, tu
rėdami geras, sveikas sąlygas, 

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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L uromis, kreivo- 
■ ir išnyksta senų 
i kieme Engelso 
buv. liuterionių 

> namai. Ten bė
gliškai šūkauja, 
n i formomis ap- 
kai. žmonės ilgai 
irtų, su n e nyk s- 
,a žiūrėdami j tą 
nia senuose mū-

|l<!ie kiemo vartų 
lininai dairosi pa
le.^, \yrai ir mote- 
lni'-ne>. kurių ve i- 
■tuose dar galima 
Buržuazinių laikų 
■ veninio pėdsakus, 
ll<> žymes. -Jų vei- 
B k.u is kiemo pro 
Ba judrūs, sveiki, 
B berniukai, jų sū- 
Bsmai sveikinasi su 
Būtinomis, su gimi- 
■sia:s juos aplan
kanti apie jų gyve- 
lą darbą.

1 Gamyklinio Ap- 
llniaus m o k y k I a I naujas reiškinys 
■lime, bet jis Į tą 
|grt‘it ir stipriai L k los buvimas vi
lias ir atrodo, tar
iu jaunuolių pilnas I kaliniu žingsniu, 
Rainuodami žygiuo
ju) mišką sportuoti, I teatruose, koncer- 
|)Se ir Įvairiose ki
liose pramogose, jų 
Inkelių dirbtuvėse, 
I geležinkelio, kur 
lurius darbus.
[Fabrikinio Gamyk- 
Įkymo mokykla Nr. 
leležinkelių specia- 
Lkloje yra trys fa- 
latybininkų, gele- 
|r geležinkelių tiesė- 
|i suskirstyti grupė- 
Į'sti vadovauti bei 

darbo mokyti ge
ibiausiai patyru- 

krityje specialistams, 
je gyvenimas prasi- 
valandą ryto. Nusi- 

) fizinės mankštos, 
kuja ir išeina į dar- 
ndą pertraukos me
sdami antrieji pus

Ketvirtadienis, Spalių 16,1941

Chinijos laikinosios sostinės, — Chungking© miesto gyventojai žemėje išsikasė 
urvus, i kuriuos subėga nuo japonę bombų apsisaugoti; tuneliai iškasti kal
nuose.

Kiek Fašistai Pavergė Žmonių ir 
Jų Karas Prieš Sovietų Sąjungą

Kaip kas stebisi, kad Vokieti j os-Ita- 
lijos fašistų karo mašina vis dar eina 
pirmyn Sovietų Sąjungoj. Stebėtis nerei
kia, žinant, kiek baisiai daug žmonių fa
šistai pavergė ir pakinkė karui prieš So
vietus. d

Visas Svietas Prieš Sovietus

ta grįžę į bendra- 
ai nusiprausia, ple
piąją dienos dalį 
praleidžia gražiai 
>avo klube, skaityda- 
ni, dainuodami, ar- 
teatrus, kinus, kon-

Kas gi kariauna prieš Sovietus? Kiek 
Hitleris tam karui pakinkė žmonių? Štai 
kiek šalių oficialiai įtraukta karan prieš 
Sovietų Sąjungą.

šalis Plotis Gyventojai
Vokietija 225,258 80,000,000
Franci j a 120,000 25,000,000
Čechoslovakija 38,190 10,000,000
Belgija 11,775 8,800,000
Danija 16,575 3,900,000
Holandija 12,704 8,800,000
Norvegija 124,556 3,300,000
Luxemburgas 1,000 400,000
Lenkija 75,000 20,000,000
Graikija 50,257 7,200,000
Vengrija 59,830 13,700,000
Rumunija 72,425 14,000,000
Jugoslavija 95,558 16,200,000
Bulgarija 42,808 6,600,000
Finlandija 131,000 3,800,000
Albanija 12,000 1,000,000
Italija 119,800 44,600,000

Viso 1,210,736 
mylių

267,300,000 
žmonių

Reiškia, Hitleris ir Mussolinis prieš

Reiktų Tai Ištirti
New Yorke suimtas}cių propagandos skleidimas 

George Sylvester Viereck,'yra priešinga ir* Amerikai, 
kaltinamas skleidime nacių
propagandos. Jis buvo užsi
registravęs kaip svetimos 
valstybės agentas, bet pa
slėpęs tą faktą, kad jis Hit
lerio valdžios propagandos 
skleidėjas Amerikoje ir už 
tai gauna mokėti. .

Viereckas yra Amerikos 
pilietis, bet dirbąs naciams.

Laužymas įstatymo, ku- 
riuomi remiantis Viereckas 
suimta s, nusako didelę 
bausmę — penkis metus ka
lėjimo, arba $10,000 baus
mės, ar abudu.

Susekta, kad Viereckas 
gaunąs mokėti iš Vokietijos

Juk tik dėl to Herr Viereck 
ir suimtas.

Lietuviai skleidžianti na
cių propagandą, teisybė, sa
ko deda tik žinias iš Berly
no, bet juk ir George S. 
Viereck nacių propagandą 
dangstė gražiais apkaiša- 
lais. Viereckas netgi buvo 
prisimetęs esąs 100% Ame
rikos patriotu ir jis, kaip jo 
kolegos, norįs “Ameriką ap
saugoti” nuo blogų elemen
tų, nuo žydų piktų, radika
lų, komunistų ir t.t.

Lietuviai nacių propagan
dos skleidėjai daro priedan
goje “gelbėjimo” Lietuvos

žmonių, kurie “išvežti” So- 
vietų Sąjungon, kurie buvo 
“persekioti,” bet to perse
kiojimo jie nežinoję iki Hit
lerio agentai apie tai juos 
neinformavę.

Ta hitlerinė propaganda 
taip aiški, kad jokia uždan
ga jos nepadaro kitokia, 
kaip Hitlerio propaganda.

Reikia ištirti tai ir iškel
ti aikštėn lietuviškus Vie- 
reckus.

Teisybė, kai kurie pasi
duoda tai naciu propagan
dai nepermatydami to. Jie 
duoda save naudoti Hitle
rio agentams. Iškėlus tai 
aikštėn, jie mes ir eis prieš 
Hitlerio talkininkus.

Neleiskim lietuviam bruk
ti hitlerinę propagandą.

Profesionalas.

jos tvarkos, akylai prižiūri 
Gestapo, įstaiga ant įstai
gų • • •

Ot mes, pradedant Ance- 
vičium ir baigiant Grigai
čiu, todėl ir nesitveriame 
džiaugsmu m a tant tokią 
puikią tvarką ir šaukiame 
“tris syk valio” Hitleriui; o 
gal sakysit, kad meluojam? 
Jei taip manote, tai turbūt 
neskaitote gazietą “Jauni
mą”. Tik visa bėda, kad tą 
savo džiaugsmą negalime iš
reikšti pilna kakarine, nes 
šios šalies valdžia, kaž ko
dėl, nemyli Hitlerio ir tad 
gali būti kokių tai nesusi
pratimų su FBI, bet mūsų 
laimei randasi Ancevičius 
Berlyne (Goebbelso Charly 
McCarthy), tad per jį su- 

i darome pusėtiną melų debe- 
Į sį ir kol kas OK...

Iniesi, mokiniai jau 
|mybinį darbą, dau- 
|ų sėkmingai lenk- 
I su senais, patyru- 
lininkais. Nemažas 
I rys yra pasiekęs 
| stachanoviečių var- 
I atsižymėjusi yra 
Ig. žavlovskos vado- 
I grupė. Tos grupės 
fcmjaunuoliai rodo vi
ki mokymosi ir darbo 
I, sistemingai viršija 
Irias. (Joriausi Vil-
I mokyklos mokiniai 
I drg. Machorinas, 
Inevičius, Sčesnavi- 
Lauskas. Juo toliau, 
Isių są rašius auga, 
įvairių grupių mo
kyklos įsakymuose 
pagyrimas už gerą 
ir darbą.
s mokiniams nemo
damas bendrabutis, 
Irabužiai ir maistas, 
is už gamybinį dar- 
•aktikines pamokas 
a 80% atlyginimo; 
eina mokinių kul- 
ir buities reika- 

iti, ir geriausiems 
premijuoti (bilie

tą, teatrus, koncer
ne ms kampeliams, 

sporto aikštėms

tie vaikinai atėjo į 
okie, kokius dabar 
kiais džiaugiasi vil- 
uguma jų yra kilę 

šeimų, iki šiol ne- 
šviesulio savo jau- 

se, badavę, kai ku- 
vo paveikti gatvės, 
oti. Mokykloje, tu- 
as, sveikas sąlygas, 
ant 5-to pusi.)

Sovietų Sąjungos 200,000,000 gyventojų 
turėjo 267,300,000 vokiečių, italų ir pa
vergtų kraštų gyventojų.

Prie to reikia dar pridėti tą, kad nuo 
pat karo pradžios Vokietijos fašistai vei
kė Persijoj, prieš kurią Sovietai turėjo 
laikyt armiją ir pagaliau buvo priversti 
pasiųsti ją į Persiją.

Dar daugiau. Turkija, kuri užima 294,- 
416 ketvirtainiškas amerikoniškas mylias 
ir turi 16,200,000 gyventojų, visada Vo
kietijos yra kurstoma prieš Sovietų Są
jungos Užkaukaziją ir ten Sovietai pri
versti laikyti armiją.

Japonijos imperialistai dieną ir naktį 
grūmoja Sovietams karu, o ji užima su 
kolonijomis 800,000 ketv. mylių ir turi 
140,000,000 gyventojų, stiprią armiją ir 
laivyną. Prieš ją Sovietai priversti lai
kyti galingą armiją, orlaivyną, daug tan
kų ir karo laivyną, f v

Dar daugiau. Švedija, kuri užima 173,- 
347 ket. mylias ir turi 6,500,000 gyventų
jų, yra labai nedraugiška linkui Sovietų. 
Jos geležis, žalios medžiagos eina Vokie
tijai, o karo fabrikai gamina ginklus 
Finlandijai. Jos “liuosnoriai” kariauna 
prieš Sovietus.

Taigi, jeigu mes su dėsime aktyviai 
dalyvaujančias fašistų jėgas prieš Sovie
tų Sąjungą ir tas, kurios netesioginiai 
gelbėja fašistams, tai gausime pasekmes 
tokias:

Fašistų šalys, jų talkininkai, užimti 
kraštai ir jiems gelbėjančios valstybes 
sudaro 20 šalių, kurios užima 2,478,499 
ketvirtainiškas amerikoniškas mylias ir 
turi net 430,000,000 gyventojų, tai yra 
daugiau, kaip du kartus, kaip Sovietų 
Sąjunga.

Pavergti Kraštai ir Gyventojai
Prie virš suminėtų fašistų pavergtų

šalių reikia pridėti: Lietuvą, Latviją, Es
tiją, Baltrusiją, didelę dalį Ukrainos, 
Moldaviją, tai Sovietinės respublikos, ku
rios bendrai užima apie 200,000 ketvir- 
tainiškų amerikoniškų mylių ir ten gyve
no per 40,000,000 Sovietų gyventojų.

Mes žinome, kad sovietiniai pavergtų 
kraštų gyventojai veda kovą prieš fašis
tus, jie stoja į partizanų karą, pet ir ten, 
ypatingai Pabalti jo j, fašistai rado ir sa
vo talkininkų, kurie yra bjaurūs priešai 
darbo žmonių. Tie gaivalai labai daug 
padeda fašistams.

Balkanuose, Norvegijoj, Francijoj ei
na pavergtų žmonių kova prieš fašistus. 
Bet toji kova dar nepasiekė aukštą laips
nį, dar ją fašistai nuslopina su palygina
mai nedidelėmis jėgomis.

Tuo kartu fašistai tų šalių žmones pri
verčia gaminti ginklus, amuniciją ir ki
tas reikmenis. Fašistai užkariavo visos 
Europos industriją ir tą mašineriją pa
leido karan prieš Sovietus.

Reikia žinoti, kad fašistai turi tiek 
daug karo fabrikų ir jiems žaliavų, kad 
jie visus nei negali paleisti darban. Tuo 
kartu Sovietų daug industrijos centrų 
pateko priešui ir apsilpnino apsigynimo 
gamybą.

Fašizmas Turės žlugti
Taigi, nereikia stebėtis, kad fašistų 

karo mašina eina pirmyn. Ji yra labai 
ginkluota, aprūpinta ginklais Franci jos, 
Belgijos, Holandijos, Č e choslovakijos, 
Balkanų šalių ir jai dirba visų tų šalių 
karo fabrikai, kurie ssveikučiai buvo 
perduoti fašistams.

Fašizmo karo mašinos silpnos pusės 
yra tame, kad jie negali visus pavergtų 
kraštų žmones imti į armiją. Jie ten ran
da tik fašistų legionus, kurie iš Franci- 
jos, Švedijos, Belgijos, Holandijos, Dani
jos ir Ispanijos ir Portugalijos kariauna 
prieš Sovietus: Visą liaudį jie negali pil
nai pakinkyti karui prieš Sovietus. Liau
dies auganti kova už pasiliuosavimą vis 
daugiau reikalaus nuo fašistų jėgų.

- Kita fašistų silpnybė yra tame, kad 
Italijos ir Vokietijos liaudis nėra apvie- 
nyta su fašistais. Italijoj jau matome di
desnį nusivylimą ir nenorą kariauti. Il
giau karui užsitęsus tas daugiau pasi
reikš ir Vokietijoj. Ir ten darbo liaudis 
pradės daugiau kovoti prieš barbarišką 
hitlerizmą.

Trečia, Sovietų Sąjungos liaudis yra 
apvienyta, ji niekados nesutiks vergauti 
fašistams, iš fašistų užimtų plotų pasi
traukia milžiniškoj didžiumoj žmonės, iš
veža mašinas, išvaro gyvulius, o likusie
ji žmonės veda, partizanų karą. Sovietų 
Sąjungos vadų ir liaudies pasiryžimas ko
vai dėl laisvės, fašizmo sunaikinimo yra 
nepalaužiamas.

Ketvirta, Sovietų Sąjunga turi susi
laukti daugiau aktyvės karinės pagelbos 
iš Anglijos ir Amerikos demokratijos, 
jeigu tai demokratijai rūpi išgelbėti pa
saulį nuo fašistinio barbarizmo, jeigu de
mokratija nori pati save išgelbėti nuo 
fašistinių gaujų.

Todėl, šie visi faktoriai, ir daugelis ki
tų, kalba už tai, kad karą fašizmas turės 
pralaimėti, kad jis turės žlugti.

D. M. šolomskas

valdžios.
Hitlerio valdžia Amerikoj 

išleidžianti į metus apie 
$400,000 savo propagandos 
skleidimui.

Keletas lietuvių laikraš
čių irgi deda nacių propa
gandą. Pastaruoju laiku ta 
propaganda ypač brukama. 
Ją suinčia Hitlerio agentai 
iš Berlyno, kartais iš Ber
no, Šveicarijoj, arba iš Lis- 
bono, Portugalijoj.

Ta nacių propaganda lie
tuvių spaudoj telpa dažnai 
ta pati visuose laikraščiuo
se, kurie tik talpina ją.

Reiktų ištirti štai kas:
Viena, kas gauna tą pro

pagandą ir kitiems pasklei
džia?

Antra, ar gaunantieji tą 
propagandą yra užsiregis
travę kaip Vokietijos val
džios agentai?

Trečia, kas perduoda tą 
nacių propagandą visiems 
laikraščiams.

Jeigu Viereckas, kuris 
skleidęs propagandą tik 
“prielankią pačių valdžiai,” 
suimtas, kaip gali lietuviai 
skleisti taip aiškią nacių 
propagandą, kurie teisina 
Hitlerio valdžios okupaci
nius žygius, įkalbinėja kaip 
naciai geri, kaip Lietuvos 
žmonės jų laukė ir kaip Lie
tuvą naciai išlaisvino.

Kita linija tos nacių pro
pagandos, tai puldinėjimas 
Sovietų Sąjungos, skleidi
mas melų apie Sovietų žiau
rumus Lietuvoje pirma na
cių įsibirovimo Lietuvon, ši 
propaganda ypač smarkiai 
paskleista, kuomet naciai 
brutaliai terioja čekus, ser
bus, francūzus ir kitų kraš
tų žmones, nacių okupaci
joj.

Aišku, ta propaganda tu
ri tikslo nukreipti lietuvių 
dėmesį nuo nacių teroro ki
tose šalyse ir pesrtatyti na
cius gerais.

Dar daugiau, bandoma 
panaudoti lietuvių organi
zacijos Amerikoj, kurios 
perduotų tą nacių propa
gandą netgi Washingtono 
valdžiai, kaipo lietuvių me
morandumai prie Sovietų 
valdžią.

Paskleidimas tos propa
gandos, ne vienas atsiunti
mas jos iš Berlyno ar iš ki
tur Europoj, atsieina nema
žai pinigų. Reikia mokėti už 
kablegramas, reikia mokėti 
už paskleidimą, išsiuntinėji
mą keletui laikraščių ir t.t.

• Kas moka lėšas ?
Iš Berlyno siunčiant ap

moka Hitlerio valdžia, tai 
aišku, bet kas čia tą darbą 
sistematingai veda?

Gal būt atatinkami val
džios organai sekioja, tiria 
tai. Ir tai jų reikalas. Bet 
tas svarbu visiems Ameri
kos lietuviams iš politinio 
atžvilgio. Mums SVarbu ir

“Naujoji Tvarka”
(Feljetonas)

Ar ne džiugu, gerbiamie
ji, kad, pagaliaus, susilaukė
me įsikūnijant mūsų priim
to dėsnio, patiekto anais 
metais, surišti Lietuvą su 
Vokietija “amžinais ry
šiais.” Tiesa, prisiėjo laukti 
virš 20 metų, išlieti nemažai 
prakaito iki tas tasiekta, 
bet ne veltui, Berlynas, kur 
tas dėsnis buvo iškeptas jo 
ekselencijos Smetonos, mus 
neišdavė.

Šiandieną, mes matydami 
kaip Berlynas žaibiškai ri
ša “amžinais ryšiais” Lie
tuvą su Vokietija, džiaugia
mės ir šūkaluojame, kiek 
mūsų plaučiai išneša .per sa
vo gazietas, “Naujienas”, 
“Draugą”, “Vienybę”, “Ke
leivį” etc., etc. Tikrenybėje, 
Berlynas su savo fiureriu 
Hitleriu ant tiek ščyrai vy
kina gyvenimai! mūsų “am
žinojo ryšio” programą, kad 
net ir žodį LIETUVA į dvi 
savaites laiko nuzulino, o 
vietoj to parašė Ostland. 
Reiškia, dabar ten yra “Vo
kietijos rytų žemė.” “Amži
ni ryšiai”, jau įvykęs fak
tas.

Apat to, dabar jau vyki
nama ir naujoji tvarka rytų 
žemėje, kurią mes su Sme
tona priekyje kiek galėda
mi bandėme įkurti Lietuvo
je, bet nepavyko. Tiesa, kiek 
ką galėjome, tą darėme: 
šaudėme, kankinome kalė
jimuose komunistus ir vi
sus, kas tik drįso burną ati
daryti, bet nepakankamai; 
durni buvome, kad nepa
klausėme praloto Krušo, ku
ris sakė, kad “reikėjo su
šaudyti 400” vietoj 4, ta- 
čiaus turime prisipažinti, 
kad tuo laiku dar buvome

šių” tūkstančiais ir me
džioklė neužsibaigs iki... 
Nauja tvarka, nauji įstaty
mai, atmetus nereikalingus 
žodžius, Lohse nusako: kas 
prieš “amžinus ryšius”, tam 
žemė netik kad duodama, 
bet dar ir užpilama ant jo; 
lietuviška kultūra — negir
dėtas dalykas; nepriklauso
mybė? — gal buvo, gal ne
buvo... Nuosavybė — ari- 
jonų privilegija ir... jei tu, 
“litauešen švain,” būsi ge
ras?

žodžiu, viskas eina kaip 
sviestu tepta. “Amžini ry
šiai” ant kiekvieno žinks- 
nio: Susitinka “buvę” lietu
viai, vienas kito klausia: 
kur eini? į Kauen, o kur 
tu? į Šaulen; trečias į Ra- 
seuen, kiti į Panevežauen, 
į Alytauen ir tt. Vaikščioja 
“visi” žąsies maniera, prie- 
kyn augštai keldami kojas. 
Sveikinasi, žaibiškai pakel
dami augštyn dešinę ranką 
ir vietoj “sveikas” arba “te
gul bus pagarbintas...”, 
šukaluoja “heil Hitler!” O 
kad viskas sulyg plano ir 
įsakymai būtų pildomi nau-

nepatyrę, dar Vokietijoj ne
buvo fiurerio Hitlerio, tai 
trūko p a v y zdžių naujos 
tvarkos ir nesupratome jos 
pagrindinių dėsnių, vienok, 
savo darbais visgi įrodėme 
Hitleriui savo ištikimybę, 
nes kuomet prisiėjo nešti 
kudašių iš Kauno, tai gera- 
diejus Hitleris mus “malo
niai priėmė” ir aprūpino vi
sais prašmatnumais ir or
laiviais, ir ačiū jo malony-j 
bei, nekurie iš mūsų dabar' 
esame Amerikoj ir bando-! 
me jam atsilyginti, skleis-' 
darni jo propagandą per 
virš paminėtas gazietas. Tu
rime “savo koresponden
tą”, Ancevičių, Berlyne; jis! 
rašo, o mes drukuojame ir 
džiaugiamės, alasavojame, 
piešiame špygas ir jas ro
dome bolševikams... nau
ja tvarka.

Gi Ostlande, naujoji tvar
ka dabar pilname žydėjime. 
Pat pirmomis dienomis mū-

Nors ir pirmiau mes su 
tiesa mažai ką bendro tetu
rėjome, bet atsiradus vado
vėliui naujos tvarkos ir me-
lo — “Mein Kampf”, — me
las pasidarė mūsų profesi
ja, mūsų ragaišiu, mūsų me
nu.

Kaip toli mes nueisime 
su šia “naująja tvarka,” sau 
galvos nekvaršiname, anot 
Krylovo: “... lai d ž iūsta 
(aržuolas) — sako kiaule, 
—man tas neapeina, kad tik 
būtu gilių; juk aš nuo jų 
tunku...”

Hm, ...aržuolas, kiaulė, 
giliai —

Lietuva, pro-naciai, san- 
vičiai?!

Na, lai bus ir taip, o ką 
jūs, bolševikai, padarysite? 
Tai mūsų profesija.

Barbintas

iš to atžvilgio, kas dirba 
tarp Amerikos lietuvių prieš 
Lietuvos gėrovę.
Reikia pasakyti, kad na

šų prieteliai, šalininkai “am
žinų ryšių,” nesibovijo su 
keturiais ar keliolika, bet 
šaudė priešus “amžinų ry-

Ar Atlikai Savo Pareigą?
Ar gavai '‘Laisvei” naują skaitytoją?

_________________ •

Jau trečia savaitė eina “Laisves” vajus gauti 
naujų skaitytojų. O dar visai mažas Būrelis gerų 
“Laisvės” patriotų tegavo naujų skaitytojų. Kodėl 
toks apsileidimas? Argi tai reiškia nesupratimą sa
vo uždavinio kaipo apšvietos žmogaus? Jei taip, tai 
blogai.

Eilė pasiryžusių žmonių gavo jau po keletą naujų 
skaitytojų. Jei su pasiryžimu žmonės gauna po kele
tą desėtkų naujų skaitytojų, tai kodėl kiekvienas iš 
mūs negalime gauti nors po vieną naują skaitytoją 
savo dienraščiui? Pagalvokite apie tai ir pamatysite 
kaip sarmatinsitės savo apsileidimu.

Nusistatėme kvotą gauti 1,000 naujų skaitytojų 
šiuom vajum. Ar nebūt gėda, jei negautume tūkstan
tį? Bet jei nepaimsime to reikalo rimtai, tai ta gėda 
gali rėžti mums i akis. Turime tuojau stoti į darbą, 
turime gauti l,Q00 naujų skaitytojų savo dienraščiui.

Dar galite stoti i kontestą gavimui naujų skaityto
jų ir turite progos laimėti vieną iš žemiau pažymėtų 
dovanų:

1—$50; 2—$35, 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 
7--$12; 8—$10; 9—$7; ir 10—$5.

Pasirodykite branginančius apšvietą ir mokan
čiais ją skleisti. “Laisvė” yra vadas amerikonų lietu
vių kovoje prieš hitlerizmą. Duokite progą savo va
dui pasiekti dar platesnes mases, kalbinkite žmones 
ją užsisakyti ir skaityti. Tuom pat kartu gaukite vie-'** 
ną iš anksčiau nurodytų dovanų, atsižymėkite gar
bingumu apšvietos platinime.

“Laisvės” kaina metams $6.00, pusei metų $3.25. 
Viskam kylant pakils, ir “Laisvės” kaina, tad nau
dokitės proga, užsisakykite “Laisvę” dabar, kurie 
dar nesatę užsisakę.

Gavę naują skaitytoją, ar patys sau užsisakydami 
“Laisvę,” kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir 
mokestį. Adresuokite:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.



Ketvirtas puslapis

Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9-— 16 — 41 —--r-27

(Tąsa)
Misteris Adamsas, sumišęs, lyg jauna 

mergaitė, į tai nieko neatsakinėjo, arba 
stengėsi kalbėti kita tema.

Tuomet mes sustiprinome spaudimą. 
Mes sugalvojome kankinimą, kuriuo visą 
savaitę graužėmė geraširdį pagyvenusį 
džentelmeną.

—Turėkite galvoje, misteri Adamsai, 
kad jūs būsite mūsų žuvimo priežastis. 
Be jūs mes žūsime šitoje šalyje, perpil
dytoje gengsterių, benzino būdelių ir 
kiaušinių su kumpiu. Štai jums3 regint 
prarūgsime šitame New Yorke — ir 
žūsime.

—No, no, serai, — kalbėjo misteris 
Adamsas, — no! Negalima taip iš karto. 
Būtų neapdairu taip pasielgti. Taip, taip, 
taip! Jūs to nesuprantate, misteri Ilfai ir 
misteri Petrovai!

Bet mes be pasigailėjimo tęsėme pana
šią kalbą, jausdami, kad mūsų naujas 
draugas svyruoja ir kad reikia ko grei
čiau kalti šią storą, tiksliu pilku kostiu
mu apvilktą geležį, kol ji karšta.

Misteris Adamsas ir jo žmona buvo 
tos rūšies besimylinčių vedusiųjų, kurie 
vienas antrą supranta iš pirmo žvilgsnio.

Missis Adams žvilgsnyje galima buvo 
išskaityti:

“Aš žinau, tu labai nori važiuoti. Tu 
vos susilaikai, nepuolęs kelionėn su pir
mais pasipainiojusiais žmonėmis. Toks 
jau tavo būdas. Tau nieko nereiškia mes
ti mane ii- baby. Tu smalsus lyg ne
griūkštis, nors tau jau šešiasdešimt treji 
metai. Pagalvok, kiek jau kartų tu per
skrodei Ameriką ir automobiliu ir trau
kiniu! Juk tu ją pažįsti, kaip savo butą. 
Bet jei tu nori dar kartą ją pamatyti, 
tai važiuok. Dėl tavęs aš pasiruošusi vis
kam. Tik vieno aš nesuprantu—kuris jū
sų valdys mašiną? Pagaliau, verskitės, 
kaip žinote. O apie mane geriau visai 
negalvokite”. '

“No, no, Bekki! — buvo išskaitoma 
misterio Adamso žvilgsnyje. — Būtų ne
teisinga ir per anksti taip juodai galvoti 
apie mane. Aš visai niekur nenoriu va
žiuoti. Tiesiog norisi žmonėms padėti. Ir 
paskiau, aš sįūsiu be tavęs. Kas man gal
vą nuskus? Geriausiai, važiuok su mu
mis. Tu dar smalsesnė, kaip aš. Tat visi 
žino. Važiuok! Tarp kit ko, tu vairuosi 
mašiną.”

“O baby?” — atsakinėjo missis Adams 
žvilgsnis.

WILKES BARRE, PA. i Lawrence, Mass.
, Lyros Choro Žinios

Spalių 19 d. Lyros Choras 
turės rudeninį pikniką-išvažia- 
vimą Valinčiaus farmoj, palei 
Sweet Valley. Prasidės 12 vai., 
dienąf Galėsime piknikaut, 
pasilinksmint, pasikalbėt, o 
kurie norės, galės pagrybaut 
ir su raudonais lapais, girios 
medžiais pasigrožėt. Kas netu
ri kaip nuvažiuot, tai lai atei
na į Progresyvių Kliubą 11 v., 
tai bus parūpinta kiekvienam 
vieta nuvažiavimui. Nuvažia
vimas kaštuos 50 centų.

Visi iš arti ir toli, kurie tu
ri automobilius, prašomi atsi- 

. lankyti.
Jeigu ant nelaimės būtų 

oras labai blogas, tai pa
rengimas vistiek bus, tik ne 
laukuos, o Progresyvių Kliubo 
svetainėj tą pačią dieną, 5 
vai. vakare. Įžangos tikieto 
nebus.

Choras nutarė mokytis ko
mišką operetę “Apsigavo.” 
Tad choriečiai malonėkite vi- 
ąi lankytis į praktikas ir nau
jų narių atsiveskit.

Taip pat choras rengia pa
silinksminimo vakarėlį. Tas 

(bus nedėlios vakarą. Atsilan
kydami ant choro pamokų, 
'dalinėsite, kurią nedėlios die
ną įvyks tas pasilinksminimo 
vakarėlis.

Draugai ir draugės, visi 
choristai, nuo dabar visi lan
kykitės ant choro pamokų, 
nes nelabai malonu tiems, ku
rie atsilanko ir dėl nebuvimo 

£ Įeitų turi eit namo be pamo
kų. Pagerbsime save ir kitus 
lankydamiesi pamokose. Pa- 

i mokos būna Progresyvių Kliu- 
be, 7 :30 vai. vakare.

i S JI. Surdokas.

Prakalbos su Koncertine 
Programa

Prakalbas su koncertine 
programa rengia Literatūros 
Draugijos 37-ta kuopa ir vi
sos progresyvės d r a u gijos, 
sekmadienį, spalių 19 d., L.U. 
K. svetainėj, 41 Berkeley St. 
Prasidės 2 vai. po pietų. Jžan- 
ga nemokamai.

Kalbės prof. B. E. Kubilius 
iš Bostono. Koncertinę progra
mą pildys radio dainininkai: 
A. Vasiliauskas ir A. čižiūnas 
iš Bostono.

Gerbiami Lawrence’o ir 
apylinkių lietuviai! Visi esate 
kviečiami į vįršpaminėtas 
prakalbas ir koncertą. Daug 
ką naują išgirsite iš kalbėtojo 
prof. Kubiliaus ir kitų. Taipgi 
pasiklausysite radio daininin
kų, kurie mus linksmina kas 
sekmadienį, iš stoties WHDH, 
kaip 9 vai. ryte.

Kas svarbiausia, kad mes 
gyvenam tokioj situacijoj, ko
kios dar nėra buvę žmonijos 
istorijoj. Karas ,,. Kruvinos 
kovos . . . Kuomi jis pasibaigs 
ir kas jį laimės? Laikraščiai 
rašo visaip. Mes viensi kito 
klausiam: kas bus toliaus? 
Todėl, gerbiamieji, ateikit į 
šias prakalbas, o išgirsit daug 
naujų ir negirdėtų naujienų.

Visus kviečia,
Rengimo Komisija.

Youngstown, Ohio
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 4-tas Apskritys ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
15-tas Apskr. šaukia konfe
renciją Ohio valstijoje visų

“Taip, taip! Baby! Tai baisu': aš visai 
užmiršau!”,

Kai bežodis pasikalbėjimas pasiekdavo 
šią vietą, misteris Adamsas pasisukdavo 
į mus ir sušukdavo:

— No, no, serai! Tai neįmanoma.
— Kodėl neįmanoma? — maudėme 

mes. — Viskas įmanoma. Taip bus sma
gu. Mes važiuosime, stoviniuosime, ap
sistosime viešbučiuose.

— Kas apsistoja viešbučiuose! — stai
ga suriko misteris Adamsas. — Mes ap
sistosime Tourist House arba Campe.

— Štai matote, — sustverdavome mes,
— jūs viską žinote, važiuojame. Na, va
žiuojam ! Garbės žodis! Missis Adams, 
važiuojame su mumis! Važiuojame visa 
šeima!

— O baby ? — sušuko abu tėvai.
Mes lengvabūdiškai atsakėme:
— Baby galima atiduoti į vaiku darže

lį.
— No, no, serai! O, no! Jūs užmiršote! 

Čia nėra vaikų darželių. Jūs ne Maskvo
je!

Tai buvo tiesa. Mes buvome ne Mas
kvoje. Pro misterio Adamso buto langus 
buvo matyti apnuoginti Central Parko 
medžiai, ir iš Zoologijos sodo sklido ki
mūs' riksmai papūgų, pamėgdžiojančių 
automobilių švilpukams.

— Tuomet atiduokite ją pažįstamiems,
— tęsėme mes.

Tėvai susimąstė. Bet čia viską sugadi
no pati bąby, kuri atėjo į kambarį apsi
vilkusi naktiniu apdarėliu su ant krūti
nės išsiuvinėtu Miki-Mauzu. Ji atėjo at
sisveikinti prieš gulsiant. Su deja
vimu tėvai puolė prie savo mergaitės. Jie 
ją glamonėjo, bučiavo ir kaskart atsi
gręždavo į mus. Dabar jų žvilgsniuose 
galėjai išskaityti vieną ir tą patį: “Kaip? 
Tokią nuostabią mergaitę pakeisti šitais 
dviem užsieniečiais? Ne, to niekuomet 
nebus.”

Pasirodymas baby nusviedė mus į 
pirmykštes pozicijas. Viską Reikėjo pra
dėti iš naujo. Ir ėmėme naujai atakuoti.

— Koks puikus kūdikis! Kięk jai? Ne
jaugi tik dveji metai? Iš išvaizdos gali
ma jai duoti aštuonerius. Nepaprastai 
savarankiškas kūdikis! Jūs -turite teikti 
jai daugiau laisvės. Ar neatrodo jums, 
kad nuolatinė tėvų globa sulaiko vaiko 
vystymąsi ?

(Bus daugiau)

lietuvių, be skirtumo tikybos 
bei pažiūrų. Įvyks šį sekma
dienį, spalių 19 d., 10 vai. ry
to, po num. 920 East 79th St., 
Cleveland, Ohio.

Konferencija šaukiama pri
sirengti prie geresnio veikimo 
ir visiems lietuviams susipa
žinti, kas yra fašizmas. Hitle
ris nori užkariauti visas tau
tas, o mes visi lietuviai veik
dami su visomis kjjomis tauto
mis galime sutriuškinti hitle- 
rizmą. Konferencija turėtų 
pasisakyti už surengimą pra
kalbų maršruto po kolonijas. 
Tai būtų galima išaiškinti po
ziciją kai kurių laikraščių, ku
rie garbina Hitlerį ir tarnau
ja fašizmui.

Jeigu kurios organizacijos 
dar nėra išrinkusios delegatų 
į šią konferenciją, tai jų val
dybos turėtų pasitarti ir vis
tiek delegatus atsiųsti.

Akrono organizacijų komi
tetas rengia šokius dėl pagel
bės B. Versackiui, kuris jau 
seniai serga, Parengimas įvyks 
spalių 25 d., 6 :30 vai. vakare, 
W. C, Hali, 772 Raymond St., 
Akron, Ohio. Youngstownie- 
čiai jau išpardavė visus tikie- 
tus ir ruošiasi skaitlingai da
lyvauti.
$26 Dę| Medikalės Pagelbos 

Sovietams
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 9-tos kuopos susirin
kime spalių 5 d. tapo sukelta 
graži auka Sovietų kovoto
jams dėl medikalės pagelbos. 
Kuopa iš iždo paaukavo $5} 
P. Sodeikis $10, F. J. Madison 
$5, Marcelė Karis $2, Bizonai 
$2, K. Misevičius $1, Katrin 
Ruzin $1. Ačiū visiems auko. 
tojams. Viso aukų pasidarė 
26 doleriai,

Virš minėta kuopa rengia

f u. J k.'

Šokius, kurie įvyks lapkričio 
29 d., šeštadienio 7:30 vai. 
vakare. Įv^ks bažnytinėje sve
tainėje, 923 Shyby St. Įžanga 
perkant tikietą iš kalno 20c., 
0 prie durų 25 centai.

Youngstownietis.

Boston, Mass
Kunigų ir Rabinų Žodis Apie 

Religijos Laisvę Sovietų
-Sąjungoje

Dvidešimt astuoni prųtesto- 
nų ir žydų tikėjimo dvašiškiai 
pakėlė savo balsą diskusijose, 
kurios dabar eina dėl religi
jos laisvės Sovietų Sąjungoje, 
Jie užgyrė prezidentą Roose- 
veltą, kuris neseniai pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungos konsti
tucija pilnai gvarantuoja reli
gijos laisvę. Minėtų kunigų ir 
rabinų pareiškimas skamba:

“Kai kurie sako, kad Sovie
tų Sąjunga pastaraisiais me
tais nepravedė gyveniman 
konstitucijos punktų apie reli
giją. Tačiau šiuo istoriniu mo
mentu ginčytis kas link praei
ties nepravedimų tų laisvių, už 
kurias mes stovime teorijoje ir 
už kurias mes dabar kovoja
me, yra nepelninga ir veda 
prie pasidalinimo.

“Vienokiu ar kitokiu būdu 
visos šalys patektų po praei
ties kaltinimais. Bet tas jau 
praėjo. Tie, kurie dabar veda 
karą prieš nacišką tironiją, tu
ri turėti nukreipę akis į pa
saulį po šio karo.

“Kai bus prašalintas visiško 
žmonijos pavergimo pavojus, 
tada mes galėsime viltis, jog 
visi žmonės, kurie laimėjo per
galę vardan žmogaus teisių, 
galės naudotis pilniau, negu 
kada nors pirmiau, tais laisvės 
principais, kuriems jie dabar 
sudeda ištikimybę.

“Sovietų Konstitucija sutei
kia pamatą ateities religinei 
laisvei. Tai yra verta para
mos visų laisvę mylinčių žmo
nių.”

Sekami dvasiškiai pasirašo:
Everett Moore Baker, exe

cutive vice president, Ameri
can Unitarian Association.

Roger W. Bennett, St. Ma
ry’s Church, Newton Lower 
Fall,

Alfred V. Bliss, Massachus
etts Congregational Society.

William E. Davies, Wallas- 
ton Unitarian Church.

Frank E. Duddy, North 
Congregational Church, Cam
bridge.

Angus Dun, Dean, Episco
pal Theological School, Cam
bridge,

Frederic W. Fitts, St. John’s 
Church, Roxbury, t

Dana McLean Greeley, Ar
lington St. Church.

S. Whitney Hale, Church of 
the Advent.

Oliver J. Hart, Trinity 
Church.

L. O. Hartman, editor of 
Zion’s Herald.

Howard P. Kellet, 1 Gray 
Gardens East, Cambridge.

Harry vH.
Baptist Church, Boston.

Benjamin Frank Kubilius, 
St. John’s Lutheran Methodist 
Church, South Boston.

Donald G. Lochrop, Com
munity Church.

James Malcolm-Smith, 
James Church, Roxbury,

David W. Norton, 
Church of the Ądvęnt.

Phillips Endecott Osgood, 
Emmanuel Church.

Ernest M,.Paddock, St. Ja
mes Church, Cambridge.

Arthur S, Payžant, Emman
uel Church.

Herman H. RubcnoviU, pre
sident, Rabbinical Association 
of Greater Boston.

Joseph S. Shubpw, Temple 
B’nai Moshe, Brookline.

Paul T. Shultz, Jr., Emman
uel Church, West Roxbury,

F. Hastings Smyth, S. C. C. 
Oratory of St. Mary and St, 
Michael Cambridge.

Russell Henry Stafford, Old 
South Church.

Cęrnelįus P. Trowbridge, 
Church of The Redeemer, 
Chestnut Hill,

Kenneth Abbutt Vjall, & S.

Kruener, First

St.

........... ...

J. E., Church of St. John 
Evangelist.

Arthur W. Wylie, 
Saints’ Church, Ashmont.

the

CLEVELAND, OHIO
Cprlett Apylinkėj

Spalių 3 d. LLD 57 kp, tu* 
re jo savo susirinkimą. Susirin
kimas buvo skaitlingas ir nu
tarta keletas gerų dalykų, 
Vienas iš svarbiausių, tai iŠ* 
rinkta gabūs “Vilnies” vajui 
vajininkai. Vajuje darbuosis 
P. Kurulis, E. Sklerienė ir P, 
Boika. Išrinkti delegatai, ku
rie darbuosis konferencijose, 
kuriose yra darbas vedamas 
prieš fašizmą ir už jo sunaiki
nimą. Apsiėmė E. Bergman ir 
P. Boika,

Kuopa iš iždo paaukavo $5 
Rusijos kovotojam medikalei 
pagelbai.

Kadangi vienas kuopos na
rys jau seniai sužeistas ir ne
gali dirbti, tai kuopa nutarė 
jo metinę duoklę organizaci
joje apmokėti iš kuopos iždo. 
Taip pat nutarta ant blankų 
aukų parinkti Sovietų kovoto
jams medikalei pagelbai. 
Kuopos nariai ir narės liuos- 
noriai pasiėmė blankas ir ma
nau, kad sėkmingai darbuosis.
Corletto Kuopų Parengimai!

Šioj apylinkėj LLD 57 kp. 
ir moterų LDS 138 kp. rengia 
bendrą vakarą “Card Party.” 
Vakaras įvyks spalių 18 d. 
pas draugus Pečiūrus, 4089 E. 
139 St.

Prie minėto parengimo abie
jų kuopų veikėjai ir veikėjos 
smarkiai darbuojasi, kad pa
re būtų pasekminga. Prie 
įžangos tikietų bus duodamos 
dvi dovanos ir prie kazyrų 
duodamos dovanos. Bus leista 
ir daugiau gerų dalykų lai
mėti. Muzika šokiam taipgi 
bus gera. Bus skanių užkan
džių ir užsigėrimo. Užtikrinu, 
kad Corletto abiejų kuopų 
bendram parengime, visi atsi- 
lankę dalyviai gražiai pasi
linksmins ir bus viskuom pa
tenkinti.

Kaip man žinoma, Corletto 
kuopų geri gaspadoriai ir gas- 
padinės savo kuopų parengi
muose visuomet visus dalyvius 
patenkina, o nuo parengimų 
visą pelną skiria mūsų visų 
darbininkų reikalams, Kuopos 
kviečia .visus ir visas atsilan
kyti, nes pas corlettiečius gra
žiai praleisite liuosą laiką ir 
tuomi paremsite kuopą, prisi
dėsite prie pažangos darbo, 
kad jį smarkiau pavaryti pir
myn.

B.

Chester, Pa
Iš Masinio Mitingo Suvienytų 

Organizacijų dėl Medikalės 
Pagelbos Sovietų Sąjungai 
Mitingas įvyko spalkf 5>L 

Odd Fellows svetainėje. PubL 
likos prisirinko apie trys^im- 
tai, bet lietuvių buvo visai ma
žai, Rodos, buvo gerai garsin
ta, “Chester Times” net ant 
pirmo puslapio.

Mitingas buvo pasekmingas. 
Kalbėjo miesto majoras Clif
ford H. People. Majoras pa
reiškė, kad reikia remti Sovie
tų Sąjungą ginklais ir maistu, 
kaip galima greičiau, kad pa* 
gelbėjus sutriuškinti nacius, 
Kalbėjo taipgi nuo keturių 
skirtingų rūsy ir ukrajny baž-. 
nyčių kunigai. Jie taipgi pa
reiškė, kad reikia gelbėti So* 
vietų Sąjungą, fęuri taip sum 
kiai ginasi nuo užpuolikų km 
nibaly nacių, Jie pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungoje tikyba 
turi pilną laisvę: kas nori, ga
li melstis ir palaikyti bažny
čias.

Buvo renkamos aukos So
vietų Sąjungos medikalei pa
gelbai, Surinkta virš tūkstan
tis dolerių, Tai didelė auka iš 
mažos publikos.

bdis kaslinkVienas k 
laikraščių skaityih^). Kai ku
rie lietuviai čia dar skaito 
“Vienybę,” “Naujienas,” “Ke
leivį,” “Darbininką” ir kitus 
sufašįstljusiue laikraščius, ku-! 

rie sutartinai pučia į vieną dū
dą už Hitlerio sveikatą, šitie 
laikraščiai visuomet begėdiš
kai užsipuola ant darbininkų 
klasės.

Daug būtų sveikiau jiems ir 
visai darbininkų klasei, jeigu 
tie lietuviai skaitytų darbinin
kišką spaudą, kaip tai, dien
raščius “Laisvę” ir “Vilnį”, ši
tie dienraščiai paduoda teisin
gas žinias ir pamokinančius 
straipsnius. Pastebėta, kad ku
rie prenumeruoja “Laisvę,” 
tai dalinasi su kitais, pakol 
laikraštis nuplyšta.

Dabar eina “Laisvės” vajus, 
tai puiki proga dienraštį užsi
prenumeruoti ir gauti tiesiai į 
savo namus. P, š.

Harrison - Keamy, N. J.
Rugsėjo 27 d. LLD 136 kp. 

turėjo puikų parengimėlį. Tie
sa, žmonių nebuvo daug, bet 
gražiai praleido laiką ir gau
singai parėmė pinigiškai mū
sų organizaciją; taip, kad per 
šį parengimėlį mūsų kuopa 
gavo gražaus pelno $23.16. 
Tai puikus atsilankiusių parė
mimas. Svečių, apart vietinių, 
turėjome iš Newarko ir Li
vingstone. Rengėjai taria šir
dingą ačiū už parėmimą mūsų 
parengimėlio; mes stengsimės 
jum atsiteisti tuo pačiu.

Taip pat turiu priminti, kad 
viršminėto parengimėlio ko
misija buvo vien tik iš moterų 
— šių draugių: A. Josmantie
nė, B. Kušlienė ir O. Žilinskie
nė. Ir reikia pasakyti, kad 
vakarėlis buvo šaunus. Dar tu
riu priminti, kad ir svetainiu- 
kę prirengė, bei papuošė šios 
draugės moterys: Pakštienė, 
Kisielienė, Kušlienė ir Jos
mantienė. O, beje, moterys be 
vyrų irgi neapsiėjo, nes jos 
turėjo ant darbo šiuos drau
gus : P. Maršonas, barčekius 
pardavinėjo, kuris gabiai ir 
teisingai darbą atliko ir 
Josmantas, kuris už baro dir
bo mikliai ir teisingai darbą 
atliko. Čia turiu dar. priminti, 
kad F. Josmantas tame darbe 
yra specialistas, jis visuomet 
ir yra renkamas prie to darbo, 
nes jis visuomet padaro gra
žaus pelno draugijai. Tai pa
girtinas dalykas, kuomet 
draugai bei draugės apsiėmę

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

"LAISVES"
KONCERTAS

Dienraščio “Laisvės” Matinis Koncertas 
tik bus už trijų savaičių

Lapkričio 9 November
Programą pildys žymūs lietuvių talentai 

iš tolimų kolonijų. Už dienos-kitos 
bus paskelbti jų vardai.

“LAISVES” KONCERTAS BUS

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

Toje pačioje salėje., kur visada būna 
“Laisvės” koncertai

Tuojau įsigykite Įžangos bilietus

Įžanga 55c, 83c ir $1,10 Pradžia 3 v. po pietų
Bilietus galite gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus.
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darbus atlieka gerai ir teisin
gai. Kad išvengus nesusiprati
mų draugijose, visuomet pa
tartina į komisijas rinkti tin
kamus ir teisingus draugus.

Taip pat reikia priminti, 
kad ant mūsų parengimėlių, 
mūsų draugės moterys visuo
met ką tnoros paaukauja lai
mėjimui, kurie visuomet atne- 
ša-duoda keletą dol. pelno. 
Viršminėtam p a r e n gimėliui 
paaukavo šios draugės: A. 
Josmąntienė gražų keiką ir 
Kisielienė vyno bonką. Virš- 
minėtos aukos - laimėjimai da
vė 
ria

6 dol. pelno. Draugija ta- 
širdingą ačiū aukotojoms.

Koresp. V. Žilinskas.

Keamy, N. J
MIRĖ

Spalių 13 d. mirė Jonas 
Juozapaitis, gyvenęs 118 De
von Terrace, Kearny, N. J. 
Pašarvotas namie. Laidojamas 
spalių 16 d., ketvirtadienį, 
10 vai. ryto, Holly Cross ka
pinėse, Arlington, N. J.

Velionis paliko žmoną 
Marcelę, dukterį Emiliją, sū
nų Joną. Visi giminės ir pa
žįstami prašomi atsilankyti į 
pagrabą. Laidotuves prižiūri 
grab. Bernardas Shawkonis, 
310 John St., Harrison, N. J.

Re p.

Bulgarija Kariausianti 
Prieš Sovietus

Ankara, Turkija. — Čio- 
naitiniai užsienių diploma
tai tvirtina, jog Bulgarijos 
valdžia, pagal Hitlerio įsa
kymą, mobilizuoja savo ar
miją, ir bulgarai neužilgo . 
bus priversti kariaut prieš 
Sovietus, nors Bulgarijos 
gyventojai kelia demonstra
cijas ir riaušes prieš jų stū
mimą į karą.

Bulgarijos vidaus reika
lų ministeris P. Gabrovski 
užvakar pareiškė, kad jos 
valdžia “dabar jau tikrai 
stoja išvien su naująja (na
cių) tvarka... ir mes lai
mėsime pergalę.”

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: Evergreen 8-9770

$

Ketvirtadienis, Spalių 16, 1

Kai Kur Na 
gal; Kitur Ž

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
13,000 nacių kareivių.

P a s k u tinėmis dienoi 
Sovietai sunaikino daug 
kaip 500 vokiečių tankų.

London. — Anglų ka 
ninkai sako, kad vokieč 
buvo pasiekę Možaiską, 
mylių į vakarus nuo Ma; 
vos, bet raudona rmieč 
nuvijo juos atgal. Ang 
taipgi praneša, kad šia u 
įnirtusios kautynės tarp J 
vietų ir nacių prie Boro 
no, keletas mylių j vakai 
nuo Možaisko.

Vokiečiai turi daugi 
kariuomenės ir tankų ne 
Sovietai į rytus nuo Vi; 
mos, bet jie neturį pirmei 
bes ore prieš Sovietus.

Maskva. — “Raudon 
Žvaigždė” rašo, kad viei 
je vietoje į rytus nuo Briž 
sko naciai tapo atmesti ;

Leningrado srityje Sov 
tai atmušė vokiečių ataks 
nukovė 1,500 nacių ir suž 
dė 3,500.

Pietuose raudonarmieč 
sunaikino tris priešo bal 
bonus Melitopolio srityje 
atstūmė kitus atgal.

Sovietu užsieniu reiks
A- K

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BAYONNE, N. J.
ALŲ Kliubas rengia balių, bei 

rai su rusų ir ukrainiečių organi 
cijoms. Liberty Hali, 329 B’vv 
Spalių 18 d., 8 v. v. Bus visokių j 
rimų ir skanių užkandžių. Galės 
smagiai pasišokti prie smagios n 
zikos. Kviečia Rengėjai. (Įžangai 
Adm). (244-246)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. rengia vakarienę 

šokius, spalių 18 d., Laisvės Che 
Svet., 155 Hungerford St. Bilk 
kaina 75c. Žinote, kad Literai ūi 
kuopa visuomet suruošia geras \ 
kariones. Galėsite smagiai laiką p) 
leisti prie skanių valgių ir gėrirr 
Po vakarienės, galėsite linksmai 1 
sišokti prie geros orkestros.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas jvy 

spalių 19 d., 1 vai. po pietų, p 
J. Bakūną, 316 — 3rd St. Kvieči 
me narius dalyvauti, nes yra sv« 
bių dalykų aptarti. Bus ir Cent 
Valdybos rinkimas. (244-246)

nes

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 susirinkimas jvy 

spalių 17 d., 7:30 v. v., 407 Lafa 
ettc St. Prašome narius dalyvau 
nes bus išduotas raportas i j Apsl 
konferencijos, taipgi bus ir Cent 
rinkimas. — Valdyba. (244-245)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas jvy 

spalių 19 d., 7 v. v., Darbininl 
Svet. Gerbiamieji draugai, pasisten 
kite dalyvauti šiame susirinkime, n 
yra svarbių reikalų, kuriuos būtin 
reikia apsvarstyt. Užkviečia Kon 
tetas. (244-246)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, spalių 19 d., lietuvi 

lenkų ir rusų draugijos ruošia mi 
sinį susirinkimą, naudai Rusijos M 
dikalės Pagelbai. Pradžia 2 vai. ; 
pietų. Maher’s Auditorium Susirii 
kimą atidarys adv. J. Gallager. 
Mahanoy City. Pirm. T. Barret. n< 
General Mine Board. Lenkų kalb 
to jas, St. Melus iš Scranton, lieti 
vių kalbėtojas A. Bimba, iš Brool 
lyno. Taip pat bus ir vietinių kalb 
tojų. Kviečiame vietinius ir iš ap 
linkės dalyvauti. (244-246)

ROCHESTER, N. Y.
LDS H kp. rengia vakariene 

šokius, spalių 18 d. Gedemino Svi 
tainėje, 6:30 v. v. Įžanga 50c. Kvii 
čiame visus. (244-246)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimi 

įvyks 19 d. spalių, 2 vai. |>o piet 
143 Pierce St. Visi nariai ckdyvai 
kite susirinkime, nes reikės} rink 
delegatus j Apskričio konferencij 
kuris įvyks 26 d. spalių. Taipgi yi 
ir kiti svarbūs dalykai. (244-246)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį Šeštadienį, 18 d. spal 

įvyks visuotinas darbininkiškų org 
nizacijų ir veikiančio komiteto sus 
rinkimas, Liaudies Namo, 735 Fai 
mount Ave., 8 v. v. šiame susirink 
me bus išduotas i>creito “Laisvė 
pikniko raportas ir labai svarb 
raportai kitais klausimais. Visų < 
ganizacijų nariai susirinkit skaitl 
giausiai. — Veik Kom. Sekr.

(243-245)



ilių

1< <•( t .! .

būna

tus

1 v. po piety

erai ir teisin
is nesusiprati- 
visuomet pa-
as rinkti tin- 

d raugus.
priminti,cia 

parengimčlių, 
loterys visuo- 
aaukauja lai- 
'isuomet atlie

pe Ino.

draugės: 
ižų keiką ir
bonką. V irs

ią i mė.i ima i da-
Draugija ta- 
au koto joms.

7. Žilinskas.

R Ė
ė Jonas
118 De-

arny, N. J.
Laidojamas 

ketvirtadienį, 
( ross k a-

žmoną 
ią, sū- 
ir pa

il an kyti į 
prižiūri

Rep.

anausianti 
ovietus 
rkija. — Čio- 
mių diploma- 
og Bulgarijos 

Hitlerio įsa- 
uoja savo ar- 
;arai neužilgo 
kariaut prieš 

:s Bulgarijos 
lia demonstra- 
•s prieš jų stū-

vidaus reika- 
P. Gabrovski 

liške, kad jos 
ir jau tikrai 
i naująja (na- 
. ir mes lai-

Undertaker
DIREKTORIUS 
ir laidoja ant 
kapinių

ERMENINĖ 
LYCIA) 
omobilius ir ka- 
im, krikštynom 
itkam.
)rd Avenue 
)KLYN 
Vergr&en 8-9770

aS
inbei

EJE

.m platintoju*.

/

. . * ' ■. < ¥ ' * •' * •

Ketvirtadienis, Spalių 16,1941 LAISVE PenKfis puslapio .

Kai Kur Naciai Atmesti At
gal; Kitur Žygiuoja Pirmyn

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

13,000 nacių kareivių.
"P a s k u tinėmis dienomis 

Sovietai sunaikino daugiau 
kaip 500 vokiečių tankų.

London. — Anglų kari
ninkai sako, kad vokiečiai 
buvo pasiekę Možaiską, 63 
mylių į vakarus nuo Mask
vos, bet raudonarmiečiai 
nuvijo juos atgal. Anglai 
taipgi praneša, kad siaučia 
įnirtusios kautynės tarp So-; 
vietų ir nacių prie Borodi-į 
no, keletas mylių į vakarus! 
nuo Možaisko.

Vokiečiai turi daugiau 
kariuomenės ir tankų negu 
Sovietai į rytus nuo Viaz- 
mos, bet jie neturį pirmeny
bės ore prieš Sovietus.

Maskva. — “Raudonoji 
žvaigždė” rašo, kad vieno
je vietoje į rytus nuo Brian- 
sko naciai tapo atmesti at
gal.

i

Leningrado srityje Sovie
tai atmušė vokiečių atakas; 
nukovė 1,500 nacių ir sužei
dė 3,500.

Pietuose raudonarmiečiai 
sunaikino tris priešo bata
lionus Melitopolio srityje ir 
atstūmė kitus atgal.

Sovietu užsieniu reikalųt v v

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BAYONNE, N. J.
ALŲ Kliubas rengia balių, bend

rai su rusų ir ukrainiečių organiza
cijoms. Liberty Hali, 329 B’vvay. 
Spalių 18 d., 8 v. v. Bus visokių gė
rimų ir skanių užkandžių. Galėsite 
smagiai pasišokti prie smagios mu
zikos. Kviečia Rengėjai. (Įžanga?— 
Adm.). (244-246)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. rengia vakarienę ir 

šokius, spalių 18 d., Laisvės Choro 
Svet., 155 Hungerford St. Bilieto 
kaina 75c. Žinote, kad Literatūros / 
kuopa visuomet suruošia geras va- i 
kariones. Galėsite smagiai laiką pra
leisti prie skanių valgių ir gėrimų. 
Po vakarienės, galėsite linksmai pa
sišokti prie geros orkestros.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 19 d., 1 vai. po pietų, pas 
J. Bakūną, 316 — 3rd St. Kviečia
me narius dalyvauti, nes yra svar
bių dalykų aptarti. Bus ir Centro 
Valdybos rinkimas. (244-246)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 17 d., 7:30 v. v., 407 Lafay
ette St. Prašome narius dalyvauti, 
nes bus išduotas raportas ij Apskr. 
konferencijos, taipgi bus ir Centro 
rinkimas. — Valdyba. (244-245)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 19 d., 7 v. v., Darbininkų 
Svet. Gerbiamieji draugai, pasisteng- 
kite dalyvauti šiame susirinkime, neš 
yra svarbių reikalų, kuriuos būtinai 
reikia apsvarstyt. Užkviečia Komi
tetas. (244-246)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, spalių 19 d., lietuvių, 

lenkų ir rusų draugijos ruošia ma
sinį susirinkimą, naudai Rusijos Me- 
dikalės Pagelbai. Pradžia 2 vai. po 1 
pietų. Maher’s Auditorium. Susirin
kimą atidarys adv. J. Gallager, iš 
Mahanoy City. Pirm. T. Barret, nuo 
General Mine Board. Lenkų kalbė
tojas, St. Melus iš Scranton, lietu
vių kalbėtojas A. Bimba, iš Brook- 
lyno. Taip pat bus ir vietinių kalbė
tojų. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. (244-246)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. rengia vakarienę ir 

šokius, spalių 18 d. Gedemino Sve
tainėje, 6:30 v. v. Įžanga 50c. Kvie
čiame visus. . (244-246)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks 19 d. spalių, 2 vai. po pietų, 
143 Pierce St. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime, nes" reikės rinkti 
delegatus į Apskričio konferenciją, 
kuris įvyks 26 d. spalių. Taipgi yra 
ir kiti svarbūs dalykai. (244-246)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį šeštadienį, 18 d. spalių 

įvyks visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų ir veikiančio komiteto susi
rinkimas, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 8 v. v. šiame susirinki
me bus išduotas pereito “Laisvės” 
pikniko raportas ir labai svarbus 
raportai kitais klausimais. Visų or
ganizacijų nariai susirinkit skaitlin
giausiai. — Veik Kom. Sekr.

(243-245)

Uždarė Mokyklas Už 
Tautines Norvegų 

Dainas
komisaras Lozovskis pareiš
kė, kad naciams nepavyks 
užimti Maskvą. Sako, iki 
šiol jie turėjo kur kas dau
giau kariuomenės šiame 
fronte, bet dabar “nauji mi- 
lionai pakilo ginti Maskvą.” 

Iš Maskvos iškraustoma 
moterys, vaikai ir nusenę 
žmonės, kad pagerint sąly
gas likusiems mieste.

TRIGUBAI PAKILO 
AMERIKOS PARAMA

PRIEŠ NACIUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

Jungtinių Valstijų. Sovie
tų Sąjunga auksu ir me
džiagomis apmoka už karo 
pabūklus ir medžiagas siun
čiamas jai iš Amerikos. 
Reiškia, Sovietai dar nesi
naudoja Lend-Lease fondu.

DAR SPRĘS, AR REMT 
SOVIETUS Iš LEND- 

LEASE FONDO
Ar toliau Sovietai bus re

miami to fondo lėšomis, tai 
da.r nesą nuspręsta, sakė 
prez. Rooseveltas. Šiuom 
klausimu jis dar turėsiąs 
gaut pilną raportą nuo sa
vo pasiuntinio W. Av. Har- 
rimano, kuris buvo galva 
Amerikos įgaliotinių Mas
kvoje.

Dabar senatorių komisi
ja svarsto sumanymą an
trojo Lend-Lease fondo — 
$5,985,000,000. Kongreso at
stovų rūmas jau yra užgy- 
ręs šį sumanymą, atmesda
mas ir visus “pataisymus,” 
reikalavusius neduot Sovie
tam jokios paspirties iš to 
fondo.

AREŠTAVO BUVUSĮ PA
NAMOS PREZIDENTĄ, 

NACIŲ PRITARĖJĄ
Cristobal, Canal Zone, 

spal. 15. — Grįžtant jam iš 
Kubos, čia tapo areštuotas 
dr. Arnulfo Arias, buvęs 
Panamos prezidentas, kurio 
valdžia neseniai liko nuvers
ta per sukilimą.

Arias prezidentaudamas 
elgėsi kaip nacių draugas*'o 
Jungtinių Valstijų prieši
ninkas. Vienas iš paskuti
nių jo veiksmų kaipo pre
zidento buvo uždraudimas 
ginkluot Jungtinių Valstijų 
laivus, kurie po Panamos 
vėliava ga.bena karo reik
menis Anglijai.

Dvi Lenku Divizijos Sovie
tuose Trauks prieš Nacius

Washington. — Lenkų 
ambasadorius Jan Ciecha- 
nowski pranešė Amerikos 
valstybės ministeriui Cor
dell Hull’ui, kad dvi lenkų 
divizijos Sovietuose jau ga
tavai priruoštos maršuot 
frontan prieš nacius.

Lenkų divizijoj yra 15,000 
iki 18,000 kareivių.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altorlukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ... ...   35c

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ...........  ..$1.35

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

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

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

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ........   15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų ’ 
ir kanl Jie yra naudingi . 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už .............. $1.50

M. bukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y. ’

Stockholm, Švedija. — 
Naciška valdžia Norvegijoj 
uždarė mokyklas sostinėje 
Oslo todėl, kad studentai ir 
mokiniai dainavo tautines 
norvegų dainas įr demons
travo prieš vieną vokietį 
mokyklos viršininką tuo lai
ku, kada anglų orlaiviai 
bombardavo Oslo.

Tapo areštuotas vienas 
gėlių biznierius todėl, kad 
jis atsiuntė gėlių vienam su
žeistam 'anglų lakūnui gu
linčiam ligoninėje.

AMERIKONAI PARSIVARĖ 
NACIŲ ŠNIPŲ LAIVĄ

Boston, Mass. — Kari
nis Amerikos laivas parsi
varė iš Greenlandijos nedi
delį norvegų prekinį laivą 
“Busko” su 22 naciškais 
norvegais jame ir vienu 
slaptosios 
jos agentu.

Amerikos 
eitą mėnesį 
naikino nacių

i Greenlandijoj ir suėmė tuos 
asmenis. Laive jie taipgi ra
do brangių radijo prietaisų, 
kuriuos dabar parsigabeno.

Hitlerio polici-

jūreiviai pra- 
užklupo ir su-

radijo stotį

I Amerikos Prekybos Su
tartis su Argentina
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas ir valstybės mi- 
nisteris C. Hull džiaugiasi, 
kad Jungtinėms Valstijoms 
pavyko padaryt plačią pre
kybos sutartį su Argentina, 
Pietų Amerikos respublika, 
nors naciai ir italų fašistai 
ten dėjo visas pastangas, 
kad prekybiniai nustatyt 
Argentiną prieš Jungtines 
Valstijas. Sutartis yra pa
daryta trims metams.

Jungtinės Valstijos nu
muša muitus ant įvairių iš 
Argentinos įvežamų pro
duktų, o Argentina numuša 
muitinius mokesčius ant 
daugelio Jungtinių Valstijų 
dirbinių įgabenamų į 
gentiną.

Nuo 1853 metų iki 
nebuvo jokios sutarties
lei prekybos tarp Argenti
nos ir Jungtinių Valstijų.

šiol 
dė-

Maskva, spal. 15. — Už
šalę paprasti keliai taipgi 
padeda, nacių tankams ir 
šarvuotiems automobiliams 
varytis pirmyn prieš Sovie
tus.

Berlin, spal. 15. — Naciai 
iš anksto grūmoja sunaikint 
Maskvą taip, kaip Varšavą, 
jeigu Maskva nepasiduos 
Hitleriui.

Norvegija. — Hitleriška 
valdžia vėl suėmė daug nor
vegų už priešingumą na
ciam.

Washington. — Amerikos 
armijos štabo galva gen. 
Marshall pareiškė, kad na
ciams labai brangiai kaš
tuoja laimėjimai prieš So
vietus.
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DIENRAŠČIO

“LAISVĖS”
METINIS

KONCERTAS
Prašome iš anksto įsigyti 

įžangos bilietus ir būti 
šiame koncerte.

f

i
$
$i

Pranešimai iš Kroatijos, 
Jugoslavijos dalies, sako, 
kad rugpjūčio mėnesį ser
bai sukilėliai užmušė dau
giau kaip tūkstantį tarna
vusių fašistams kroatu ka
reiviu.

kodėl jie turėtų balsuoti už 
Henry Grossmaną į miesto al- 
dermanų. tarybą.

Minėtas masinis susirinki
mas spalių 29 d. įvyks Wash
burn Hall ir prakalbos iš to 
mitingo per radiją bus pasa
kytos iš stoties W0RC tarpe 
10:15 iki 10:30 vai, vakare.

Be to, kaip jau minėta, dar 
kitu du sykiu bus galima ko
munistų prakalbas girdėti per 
radiją, būtent, spalių 19 die
ną, nuo 7 iki 7:15 vai. vakare 
ir lapkričio 2 dieną nuo 6 :30 
iki 6:45 vai. vakare.

Lietuviai yra kviečiami da
lyvauti masiniam mitinge ir 
taipgi per radiją pasiklausyti 
gerų prakalbų apie svarbiau
sius šių dienų Amerikos ir vi
so

visose jau ugdoma apie 700 
specialistų, suvažiavusių iš 
įvairių krašto vietų). Džiugu 
darosi, prisiminus, kad netru
kus tokių mokyklų tinklas ap
raizgys visą Tarybų Lietuvą, 
jkad jose linksmai ir sveikai 
gyvendami, visokių amatų mo
kysis tie tūkstančiai jaunuo
lių, darbininkų ir valstiečių 
vaikų, kurie su tokiu noru, su i

tokiu veržlumu prašosi imami 
į FGA mokyklas, kurie užau
gę fiziškai ir dvasiškai stip
riais vyrais, aukštų kvalifika
cijų specialistais, stos į kūry
binį darbą statyti socializmą, 
kraštą daryti pažangų, kultū
ringą, gražų, mielą žmonėms 
gyventi.

B. Stačioms.
“Tiesa”, birželio 14, 1941

pasaulio reikalus.
Reporteris.

Darbas Buvo Gražiai 
Pradėtas

Worcester, Mass
Šiemet vietos komunistai 

yra .pasirengę pravesti pla
čiausią rinkimu kampaniją ir 
išrinkti savo kandidatą Henry 
Grossman i miesto alderma- 
nus. Rinkimai įvyks lapkričio 
4 dieną. Rinkimų kampanijos 
komitetas paskelbė savo veik
los programą. Spalių 29 dieną 
yra ruošiamas didelis masinis 
mitingas po obalsiu: “Sutriuš
kinkime hitlerizmą!” Per šitą 
kampaniją net trimis atvejais 
po penkiolika minučių komu
nistai kalbės per 
agituos už savo 
Sutartis padaryta 
stotimi WORC.
tarta išplatinti penkiolika tūk
stančių kopijų rinkminės lite
ratūros ir per pirmą savaitę 
aplankyti penkius šimtus pilie
čių jų namuose, idant supa
žindinus juos su rinkimų pro
blemomis ir paaiškinus jiems,

radiją ir 
kandidatą, 
su radijo 

Be to, nusi-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
sotų, gardų, sveiką ir regulia
rų maistą, gimnastikuodamiesi 
ir sportuodami, gerai pailsėda
mi, tie vaikinai atgimė, išsitie
sė, disciplinavosi. Jie auga 
sveikais, stipriais, o svarbiau
siai kraštui naudingais vyrais, 
specialistais, kurių vis daugiau 
ir daugiau reikia besiplečian
čiam krašto transportui.

Vilniaus FGA mokykla Nr. 
1 dirba milžiniškos reikšmės 
darbą. Rūpestingai ir jautriai 
prižiūrimi bei auklėjami tie 
vaikinai diena iš dienos stip
rėja savo specialybėse, vis ple
čia savo kvalifikacijas.

Tai tik viena FGA mokyk
la iš trijų jau veikiančių (jose

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 liosavimun ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; ^KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. 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.: EVcrgreen 8-9805

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

ROBERT

th

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda-—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Ųevandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. S^agg 2-0783

NIGHTS-HAvemeyer 8-1158

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

CHARLES J. ROMAN
{ Ramanauskas )

$

$ O

$

B

y

Bus toje pačioje salėj 
kur visada:

i

I
k

Sekmadienį

Lapkričio
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

November
1941

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

THE BAKUS*,
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
> UNION LABEL

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

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

Varpas Bakery, 36 40 Štagg Street, Brooklyn, N. Y.

IBi

VERI-THIN* FOSTER — 
15 pink or y»ltow 
gold filled ca>«, Guildit* 
bock....................$33.73

VERI-THIN* DORCAS 
į—15 pink gx>ld
Rll»d cat*, Guilditt back 
...............................$33.75

•«EO. H. *. ’AT. OFF. PATENTS PENDING '

-. . f •«
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Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

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

JEWELER
| 701 Grand St. Brooklyn, N. Y

Tarpe Graham ir Manhattan A ves.
Stokite į mūsą Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 

palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.
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Ketvirtadienis, Spalių 16, 1 f

Tarp Lietuvių
die-

Komisija.

B
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Mitinge bus rodoma pasau
liniai garsi Sovietų filmą “Če- 
pajevas”. Įžanga tik 10c,

šly- 
Ed- 
die-

dainų 
visą vakarą 

Kazakevi-

pinigų pervedi- 
departmentams 
akėjo majorą

Paul Kubic, 27 m., nuteis
tas dviem ir pusei metų j Sing 

kad jis pro 
na- 

ir ap-

y ■

Salvatore Pernice, 27 m., 63 
Floyd St., sakėsi pašautas 
vaikščiojant Coney Islande. Iš 
jo išėmė dvi kulkas. Policija 
tyrinėja priežastį.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Fordas, patsai ištraukęs sa
vo kandidatūrą su eile kitų 
viso miesto ir apskričių vald- 
vietėms kandidatų, atsišaukė į 
visus priešfašistus balsuotojus 
duoti pirmo pasirinkimo bal
sus už pasilikusius ant' baloto Sing kaltinimu, 
komunistų kandidatus į Mies-1 stogo atvarą įsibriovęs į 
to Tarybą (council). į mus, 140 Lincoln PI.,

Renkant virš 20 councilma- i vogęs kaimynus.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!

MW*

1

sestas puslapis

Now niov
Žydę Laikraštis “Day” Rems 

Majorą La Guardią Šiuose * 
Miesto Rinkimuose

žydų dienraštis “Day”, 
New Yorke, ištisos gentkartės 
laikotarpiu rėmęs Tammanės 
kandidatus, pereitą pirmadie
nį išėjo ant rekordo su už- 
gyrimu majoro kandidatūros.

Fiorello H. LaGuardia yra 
oficialiu kandidatu ant repu- 
blikonų ir ant darbiečių balo
tų ir yra žinomas per eilę me
tų, kaipo stiprus fašistų prie
šas, Roosevelto politikos rėmė
jas. Todėl numatyta, jog šie
met labai daug Demokratų 
Partijos narių, taipgi balsuo
tojų eis toliau Tammanės nu
statytų rubežių, kad balsuoti 
už vienintelį likusį priešfašis- 
tinį kandidatą į majorus—už 
LaGuardia. Tos ankstybosios 
perspektyvos pasitvirtina ir 
laikraščio “Day” pasisakymu 
už LaGuardia.

“Day” savo editoriale pa
reiškė:

“New Yorko miestas yra 
didžiausiu rezervu pajėgos už 
prezidentą ir jo užrubežinę 
politiką, dėka LaGuardijai.”

Apie svarbą šių metų rinki
mų tas pats laikraštis sako:

“Šiemet New Yorko miesto 
rinkimai yra reikšmingiausiu 
parodymu masių atsinešim© j 
pamatines problemas, kurias 
dabartinė gadynė atnešė ne 
tik Amerikai, bet ir pasauliui.”

Sudarė Švarią Valdžią
Dėl majoro tinkamumo ves

ti miesto reikalus laikraštis 
“Day” sakė:

“Aštuoniais metais majoro 
LaGuardijos buvimo ofise ji
sai parodė, kad New Yorkas 
gali būti didžiausiu miestu pa
saulyje be sukčiavimų ir 
skandalų. . .

“Ateinanti metai bus sun
kūs metai, kritiški metai, ne
normalūs metai amerikonų ir 
žydų liaudžiai. Mums labiau, 
negu kada nors, reikalingas 
geriausias majoras New Yor-| 
ko istorijoj, LaGuardia.”

Nepažįstamas apie 55 m. 
vyras užsimušė nušokęs nuo 
Manhattan Tilto.

turi būt

PARDAVIMAI
Parsiduoda ar mainais kampinis 

mūrinis namas. Mainais 
New Yorko ar Brooklyno pakrašty
je. Dabar biznis name yra. Norintie
ji daugiau informacijų sužinoti, pra
šome kreiptis po antrašu: 256 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. (244-246)

PRANEŠIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų mezgėjų, kliubiečių ir 
kliubiečių susirinkimas įvyks -šį 
tvirtadienį, 8 v. v., 419 Lorimer
Brooklyne. Kviečiame visas. — Val
dyba. (243-244)

ne
kę
st.,

BROOKLYN, N. Y.
Sekmadienį, 19 d. spalių, Moterų 

Apšvietos kliubas rengia bankietą, 
paminėjimui 25 m. nuo pasirodymo 
pirmutinio Amerikoje lietuvių mote
rų žurnalo, ‘‘Moterų Balsas.” Įvyks 
Piliečių Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., 6 v. v. Įžanga $1.50. Bus graži 
muzikalė programa. Rengėjos prašo 
įsigyti bilietus iš anksto, galima gau
ti “L.” raštinėje ir pas platintojus. 
— Kom. (243-245)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadieni, spalių 19 d., 5 v. v. 

Kasmočių Svet., 91 Steamboat Rd., 
jvyks svarbios prakalbos. Rengia 
bendrai vietinės lietuvių ir rusų or
ganizacijos. Lietuviškai kalbės ALD 
LD Centro Sekr. D. M. Šolomskas, o 
rusiškai kalbės “Russky Golos” re
daktorius Krinkin, iš New Yorko. 
Programoj dalyvauja Pirmyn Cho
ras, H. Homsky, Armonistas ir Trio 
Grupė, gros puikius muzikos daly
kėlius. Įžanga 15c. Kviečiame vieti
nius ir iŠ apylinkės dalyvauti, išgir
sti vėliausias žinias iš karo lauko.— 
Kom. (243-245)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Kazimiero Muransko. 

Seniau gyveno 1128 Crescent St., 
Brooklyn, N. Y. Kas žinote, kur jis 
randasi, malonėkite man pranešti, 
būsiu labai dėkinga. A. M., 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. (242-244)

REIKALAVIMAI
Reikalingas jaunikaitis, prie abel- 

no krautuvės darbo. Gaus kambarį, 
pavalgyti Ir $20.00 į mėnesi algos. 
Kreipkitės prie: Gift Shop, 129 
Sands St., Brooklyn, N. Y. (244-246)

| Bankieią Kviečiami 
Vyrai ir Moterys

Williamsburge Rodys 
“Čepajevą”

Fordas Sake, kad O’Dwyeris 
Slepia nuo Balsuotojų 

Savo Politiką
Bilietų platintojos — mūsų 

oficialūs kvietėjos publikos į 
Moterų Balso jubilėjaus ban- 
kietą—komisijai praneša, būk 
tūli susidarę įspūdį, jog jeigu 
čia moterų laikraščio jubilė- 
jus, moterys rengia, tai tik 
moterys galėsiančios ir daly
vauti.

Nieko toliau nuo tiesos. Mo
terų progresas juk apeina vi
siems ir prie to progreso 
skleidimo, palaikymo prisidė
jo visa pažangioji lietuvių vi
suomenė. Tad ir šis jubilėjus 
yra visų. Visi širdingai kvie
čiami, visi bus gražiai priimti 
ir svetingai pavaišinti.

Pagaliau, moterys užsipel
no visų talkos. Juk ir bend
rų organizacijų, o taip pat ir 
vienų vyrų organizacijų ban- 
kietai, piknikai vargiai įvyk
ti], jeigu jiems nedirbtų mo
terys. Nelūžtų stalai skaniais' 
valgiais piknikuose, jeigu mo
terys piknikų išvakarėse ir pa
čiuose piknikuose nedirbtų 
valgių paruošime. O kasgi no
rėtų ’ baliavoti prie tuščio sta
lo?

Už savajtės, trečiadienį, 
spalių 22-rą, Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St., Wil
liamsburge rengiamas didžiu
lis masinis priešhitlerinis mi
tingas, kurio obalsiu yra—Su
triuškinkime Hitlerį dabar, 
atidarykite Vakarų Frontą!

Vakaro vyriausiais kalbėto
jais bus .Peter V. Cacchione, 
Brooklyno kandidatas į Mies
to Tarybą, ir Israel Amter, 
kandidatas iš Manhattan. 
Taipgi kalbės Mike Saunders, 
komunistinio jaunimo vadas. 
Jie aiškins, kas darytina, kad 
sumušti Hitlerį. Kuomi Ame
rika ir kiekvienas iš mūs ga
lėtume prisidėti sumušimui 
Hitlerio.

Jubilėjinis bankietas įvyks 
jau jį sekmadienį, spalių 19- 
tą, Pil. Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Bilie
tas bankietui $1.50, vien tik 
šokiams 25c. Širdingai kvies
damos dalyvauti, sykiu pra
šome ir bilietus įsigyti iš anks
to, šiandien. Tas labai svar
bu sėkmingumui ir smagumui 
bahkieto.

Marijona Buckus šiomis 
nomis vėl išvažiavo į Kings 
County ligoninę gydytis. Ji 
pereitą pavasarį ilgai buvo 
ligoninėj, vėliau bandė ilsėtis 
ant farmų ir namie, bet pilnai 
nepasveikus ir pasilsis men
kas, vėl išėjo ligoninėn.

Bankiete bus graži 
programa ir per 
šokiai prie Geo. 
čiaus orkestros.

Miesto Taryba Nusileido 
Majoro Siūlymui Numa

žinti “Sales Tax”
Majoro LaGuardijos pasiū

lymu, Miesto Taryba savo po
sėdyje pereitą antradienį su
tiko numažinti taksus ant pir- 
kinių-“sales tax” nuo dviejų 
iki vieno nuošimčio.

Pakaita įeis galion su spa
lių 27-ta.

Numažinimą taksų ant pir
kinių majoras siūlė tuo sume
timu, jog tie taksai buvo už
dėti miesto bedarbių šelpimo 
reikalams. Pereitais metais, 
daugeliui tinkamų darbams 
bedarbių gavus darbus apsi
gynimo industrijose, iš tam 
tikslui surinktų pinigų gero
kos sumos buvo likusios ir 
pervestos bendriems miesto 
reikalams.

Kaip dėl tų 
mo kitiemSi 
tammaniečiai 
tuomet, taip jie neapsiėjo be
atakavimo jo dabar, kada jis 
pasiūlė nerinkti pinigų dau
giau, negu reikalinga nurody
tam tikslui. Brooklyniečių de
mokratų atstovas Miesto Ta
ryboj Walter R. Hart išvadi
no majorą “bailiu” už anais 
laikais siūlymą to taksų bi- 
liaus. Jis sakė, kad majoras 
prasikalstas kartais kalbėjimu 
“fašistiškai”, o kartais “ko
munistiškai”. Tačiau majoro 
pasiūlymo numažinti taksus 
nedrįso atmesti, bilius priim
tas vienbalsiai.

Nusižudė Buvęs Karys
Bagary, 21 m., ati- 
kariuomenėj liuosno- 
ten paleistas’pereitą 
spalių 13-tą nusišo- 
kambarėlyje, 30-25 
Astorijoj. Jį rado jo

Harry 
tarnavęs 
riu ir iš 
rugpjūtį, 
vęs savo 
37th St., 
šeimininkė Mrs. Saccone. Ne
toli nuo tos vietos gyveno jo 
tėvas su pamote ir jo seserimi. 
Sakoma, sirginėjęs. Jieško, 
kur jis gavo pirkti naujų šau
tuvą.

Jauni lietuviai Antanas 
žys, Jonas Pronskus ir 
wardas Bružinskas šiomis 
nomis iššaukti Jungtinių Vals
tijų Armijom Pronskus jau iš
vyko pereitą antradienį, o šly- 
žys ir Bružinskas išvyksta 
penktadienį, šlyžiui ir Prons- 
kui suruošta išleistuvės Lie
tuvių Demokratų Kliube, 316 
Hooper St., pereitą sekmadie
nį.

Jonas Gasiūnas, LDS orga
no Tiesos redaktorius, išvažia
vo kelioms dienoms į Pitts
burgh, Pa., organizaciniais 
reikalais. Sykiu išvažiavo ir 
Elsie Gasiūnienė apsilankyti 
pas tėvus Norkus ir kitus sa
viškius. ž. R.

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

! F. W. Shalins
| (SHALINSKAS)

I Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue
> Opposite Forest Parkway
? WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuvei

nemoka- 
miesto.

I1

James W. Ford, veteranas 
negrų vadas > ir narys Komu
nistų Partijos nacionalio ko
miteto, kalbėdamas per radio 
iš WMCA stoties pereito pir
madienio vakarą kaltino T'am- 
manės kandidatą į majorus 
William F. O’Dwyerj slepiant 
savo politiką.

“Kaipo atviras pataikavimo 
hitlerininkams politikos šali
ninkas neturi progos būti iš
rinktu mūsų mieste,” sakė 
Fordas. “O’Dwyer kampani
jos vedėjai tą gerai žino ir 
tas išaiškina jo kandidatūros 
priėmimo prakalbą.

Tikslas tos prakalbos buvo 
sudaryti įspūdį, būk Tamma
nė esanti tapus Naujosios Da
lybos šalininke ir būk O’Dwy
er remias prezidento užrube- 
žių politiką. Tačiau taip nėra. 
Jo prakalba nuginčijo esamą 
Amerikai pavojų—kad šis ka
ras prieš Hitlerį yra mūsų ka
ru ir kad mes turime jį lai
mėti.

“Keli nemalonūs apie Hit
lerį pasakyti būdvardžiai ne
reiškia rėmimą prezidento už- 
rubežių politikos. Toki žod
žiais pasmerkimai yra var
tojami eks-prezidento Hoove- 
rio ir net tūlų America Firste- 
riu.” v

Fordas toliau nurodinėjo, 
kad O’Dwyer visai nedisku- 
savo Roosevelto užrubežių 
politikos pamatinių klausimų, 
kad jis nieko nesakė apie rei
kalą apsaugot Amerikos lai
vus, apie “iš vandenynų išva
lymą nacių gyvačių”, jis nesa
kė nieko apie reikalą ameri
kiečiams apsivienyti šiai nepa
prastai padėčiai nežiūrint ra-

• . i '   ___________

sinių, tikybinių, spalvinių ar 
politinių ryšių. Priešingai, sa
ko Fordas, “ponui O’Dwye- 
riui karas visai nėra klausimu 
šiuose rinkimuose, .ir šie rin
kimai yra tik vienais kitais 
miesto rinkimais su paprasta 
politika.”

Apie jo rinkiminės agitaci
jos ragangaudišką toną For
das sakė:

“Ponas O’Dwyer laiko pa
vojumi mūsų miestui ir šaliai 
esant komunizmą. Bet komu
nizmas nėra klausimu. Klau
simas yra demokratijos ar fa
šizmo, nacionalės laisvės ar 
nacionalio pevergimo. Ponui 
O’Dwyeriui visi priešfašistai 
yra komunistais.”

Fordas tAip pat kaltino 
Tammanę apgaudinėjime neg-

rų. Jis sakė, jog “Tammanė 
neturi tikro noro išrinkti neg
ro tarybininko.” Jis sakė, kad 
išstatymu vieno negro kandi
dato tam m an iečiai turi du 
mierius: vieną, kad suklaidin
ti negrus į tikėjimą, būk ir 
Tammanė jų reikalais rūpina
si, o kitą—atitraukti negrų 
balsus nuo progresyvio negro 
kandidato, kad jisai nebūtų 
išrinktu.

nų, išrinkimas po vieną ko
munistą iš 4 didžiųjų miesto 
apskričių nepastoja kelio iš
rinkti ir kitų partijų tinka
muosius kandidatus, kadangi 
balsuojant pagal proporciona- 
lės atstovybės sistemą nei vie
nas balsas neprapuola. Gavus 
kandidatui 75,000 pirmo pa
sirinkimo balsų, jis automatiš
kai skaitosi išrinktu, o visi li
kusieji balotai eina antrojo pa
sirinkimo kandidatui, paskui 
trečiojo ir tt. iki suskaitliuo- 
jama paskutinis balsas.

Nesirūpink, 
poniute! Kas 
pridėta, tai ne 
tamstai pridė
ta. Bet kas tai 
naujo pridėta 
garsiam 
cigaretui-— 
puikesniam 
skoniui

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

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

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

MATEUŠAS SIMONA V1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St, “Laisves” Name — Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Namų darbo Idibasal 
ir kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

geriausios
rūšies

VALGIAI
Gaminami Eurupiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

*TAI LATAKIA!
—delikatnas, puikus ta- h 
bakas iš Rytinio Vidur
žemio. Sukrautas į san
dėlius šioj šalyj, jis pri
deda naujo smagaus 
skoningo kvapsnio prie 
šiandienio Old Gold.

Tas pat pažįstamas 
pakelis — bet NAUJI 

Oid Golds, pagaminti P. 
Lorillard Kompaniioi.

VIENINTELE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
O’ NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA 'v? f.

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

visados bus patenkinti.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y 

Tel. Ev. 4-8698




