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Prie pat Maskvos vartai 
Vis tiek nepraeis!
Per brangiai mokama 

narius.
Kumpis lipa į medį.
Mano pasiūlymas.
Palyginimas.
“Moterų Balsas”.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

y
Sukaupusios visas savo pra

gariškas karo jėgas, Hitlerio 
gaujos dasimušė prie pat Mas
kvos vartų. Socializmo žemes 
sostinei pavojus labai didelis. 
Padėtis be galo rimta.

Bet raudonoji Maskva gina
si ir ginsis. Kiekviena pėda 
žemės bus pasruvus krauju.

Nereikia pulti į paniką. Hit
lerio tikslas yra sudaužyti 
Raudonąją Armiją. Bet Rau
donoji Armija nesudaužyta ir 
nesudaužoma.

Naciai nepraeis. Jie didžiuo
jasi po savo koja pamynę 
Franci ją, bet Sovietų Sąjun
gos po savo koja niekados ne
matys!

Spalių 17 dienos “Tėvynė
je” Bagočius, kalbėdamas 
apie S. L. A. finansines 
das, sako: “Dar prie to 
jai, ir pirmasis ir antrasis 
dai davė Susivienijimui 
apie $12,000.00.”

Vadinasi, S.L.A. 
narius perka ir moka 
brangiai. Tokia vajų

bė-
va-

po

lyderiai 
be galo 
politika 

vargiai gali atnešti naudos.
šiandien tokį narį įrašei, 

rytoj jis važiuoja laukan.
o

Nėra jokio pateisinimo kai
nų kilimui Amerikoje. O jos 
kyla taip, jog darbo žmonėms 
nebegalima jas pasivyti. Pa
vyzdžiui, maistas per paskuti
nius du metus pabrango be
veik 19 nuošimčių.

Kai visos šalies akys at
kreiptos į apsiginklavimą ir 
karą, tai spekuliantai ir trus- 
tai žmonėms kišenius krausto. 
Valdžios kainų kontrolierius 
Hendersonas stogą deda ant 
plieno ir anglies kainų, bet 
kumpiui ir duonai leidžia lais
vai lipti į medį.

Ir “Naujienų,” ir “Keleivio,” 
ir kitų panašių pronaciškų ga- 
zietų redaktoriai dabar turi 
gražaus darbo. Sušilę jie gie
da, kad “Laisvė” negavus jo
kių kablegramų ar radiogra
mų nei nuo Cvirkos, nei nuo 
Jono Marcinkevičiaus.

Ypatingai, matyt, 
žiai juos užgavo 
čiaus pranešimas 
terorą Lietuvoje, 
jam dovanoti.

Vietoj tą
spausdinti ir tuomi parodyti, 
kokio baisaus likimo susilaukė 
Lietuva po Hitlerio kurka, jie 
išplūdo Marcinkevičių ir šio
kiu ir kitokiu. Vienas padau
ža išvadino jį vagim ir lenkų 
šnipu.

skaud- 
Marcinkevi- 
apie naciu 
Jie negali

pranešimą per-

Tiek to. Neviemų Tamošių, 
ypatingai, kuomet jie virto 
aklais nacių pastumdėliais, 
lengvai neįtikinsi. Tai štai ką 
aš nuo savęs siūlau. Lai Gri
gaitis ir šimutis tuojau trau
kiniu atvažiuoja Brooklynan 
ir ateina “Laisvės” ofisan, o 
Čia mes jiems parodysime mi
nėtų pranešimų originalus.

Bet šitie du mokyti mela
giai, Grigaitis ir šimutis, turi 
iŠ ąnksto prižadėti, kad jie, 
pamatę ir pačiupinėję prane- 

• Šimų originalus, viešai ir atvi
rai prisipažins apgavikais ir 
savo skaitytojų mulkintojais.

O dabar lauksiu nuo jų žod
žio, ar priims šį mano pasiū
lymą.

Spalių 15 dienos 
nose” ant pirmo 
skaitau sekamus du 
dydžio antgalvius: ‘ 
moko vokiškai” 
rusino lietuvius.

Ar matote skirtumą? Naciai 
tik “moko” lietuvius vokiškai, 
o bolševikai juos “rusino.”

“Naujie- 
puslapio 
vienokio 

Lietuvius
ir “Bolševikai

GINKLUOT AMERIKOS LAIVUS! NUTARĖ KONGRESMANAI
RAUDONOJI ARMIJA ATKARIAVO 2 MIESTUS NUO NACIU

f

Amerikos Laivynas 
Medžioja Nacių Sub
marine Užpuoliką

Sovietų Oficialiai Pranešimai
FAŠISTAI NEW KOJOS I ODESĄ, KOL 

SOVIETAI IŠKRAUSTĖ SAVO KARIUOMENĘ

Pagaliau išėjo “Moterų Bal
sas” paminėjimui 25 metų su
kakties nuo pasirodymo pirmo 
“Moterų Balso” numerio. Lei
dinys yra didelio formato ir

Mfeifiiu l> i,į

Washington. — Kariniai 
Amerikos laivai ir orlaiviai 
medžioja, nacių submariną, 
kuris- torpedavo ir sužeidė 
Jungtinių Valstijų karinį 
laivą-naikintuvą “Kearny,” 
350 mylių į pietų vakarus 
nuo Islandijos. Bijoma, kad 
Hitlerio submarinas gal iš 
naujo puls “Kearny,” kuris 
“š 1 u b u o d a mas” plaukia 
prieglaudon į vieną (nepa
sakomą) prieplauką.

DVIGUBAI ATšAUT 
NACIAMS!

Senatorius Pepper, daž
nai išreiškiantis prez. Roo- 
sevelto mintį, šaukia nu- 
skandint po du nacių laivus 
už kiekvieną jų padarytą 
užpuolimą ant Amerikos lai
vo. “šaut pirma!” primena 
sen.
prez. Roosevelto įsakymą.

Naciai dabartiniame kare prieš Jungtines Valstijas.

rim- 
nai-

sake 
kad

nuskandino jau aštuonis a- 
merikiečiu laivus. Be to, vo- 
kiečių submarinai neseniai 
užpuolė Jungtinių Valstijų 
laivą “Greer,” o dabar 
tai sužeidė amerikinį 
kintuvą “Kearny.”

Prez. Rooseveltas 
laikraščiu atstovams,
“Kearny” užpultas ‘vande
nyse, kurie iš anksto pažy
mėti kaip Amerikos saugu
mo ruožtas.
AMERIKOS LAIVAI PA- 
CIFIKE, Į DRAUGIŠKAS 

PRIEPLAUKAS!
Amerikos vyriausybė lie

pė visiems prekiniams šios 
šalies laivams Pacifiko 
Vandenyse skubintis į drau
giškas prieplaukas, atsižvel
giant į tai, jog Japonijos 
karo laivyno “herštai” sa- 

“panižo 
panagės” pradėt veiksmus

Pepper duotą andai ke kad jiem jau

125 Tūkstančiai Orlai
vių Jungi. Valstijoms
Washington. — Amerikos 

apsigynimo vadai daro pla
nus, pagal kuriuos Amerika 
galėtų tikrai laimėt prieš 
hitlerizmo pavojų. Šiai A- 
merikos apsaugojimo pro
gramai jie siūlo paskirt 
daugiau kaip 100 bilionų 
dolerių iki 1943-44 metų ir, 
tarp kitko, pastatyt 125 
tūkstančius karinių orlai
vių.

SUŠAUDYTA 11 BULGA
RŲ OFICIERIŲ

Ankara, Turkija, — Bul
garijoj tapo sušaudyta 11 
bulgarų laivyno oficierių 
kaipo komunistai. Bulgarai 
užmušė du vokiečių oficie- 
rius.

Washington. — Senato
riai Cl. Pepper ir C. Glass 
reikalauja visai panaikint 
bepusiškumo įstatą.

Maskva. — Mūšyje ties 
Oriolu Sovietai sunaikino 
2,000 nacių ir 150 tankų.

Maskva. — Iš čia jau iš
kraustyta visi ne būtinai 
reikalingi gyventojai.
turi 64 puslapius. Daug raštų, 
daug paveikslų. Daugiausia 
darbo ir pastangų įdėjo K. 
Petrikienė.

Skaičiau tik jos rašytą is
torinių bruožų straipsnį “Mū
sų Jubilėjus.” Prie progos rei
kės visą leidinį perskaityti.

Mūsų draugės moterys atli
ko tikrai gražų, konstruktyvį 
darbą, išleisdamos šį “Moterų 
Balsą.”

Dabar tiktai reikia jį pla
čiai paskleisti. Manau, jog ir 
čia jos savo pasimojimą išpil
dys su dideliu kaupu.

Vokiečiai Nuskandinę
12 Anglijos Laivų

Berlin. — Nacių koman
da teigia, kad jų submari- 
nai Atlanto Vandenyne nu
skandino 10 prekiniu Angli
jos ir du karinius laivus 
naikintuvus.

NACIAI UŽSIGINA, KAD 
JIE UŽPUOLĘ ‘KEARNY’

Vokiečių radijas užginči
ja, kad jų submarinas tor- 
pedavo ir sužeidė Amerikos 
naikintuvą “Kearny.” Sako, 
kad istorija apie užpuolimą 
“Kearny” tai esą sąmokslas 
sugalvotas Amerikos ir An
glijos valdžių.

Nauja Influenzos Banga 
Gresia Amerikai

Atlantic City, N. J. —Dr. 
S. Ed. Sulkin, kalbėdamas 
s u v a ž iavime Amerikiečių 
Viešos Sveikatos Susivieni
jimo, įspėjo, kad ateinančią 
žiemą bus didelė influėnzos 
epidemija, panaši į tą, kuri 
1918-1919 metais numarino 
šimtus tūkstančių žmonių 
šioje šalyje.

Kaip Ilgai Smarkaus 
Japonai prieš Ameriką?

Tokio, spal. 18. — Nauju 
pirmininku Japonijos mi- 
nisterių kabineto tapo ge
nerolas Eiki Tojo, sudary
damas vykdomąją valdžią 
daugiausiai iš generolų ir 
admirolų, kurie, sakoma, 
“smulkiai nemalsią” ginčuo
se su Jungtinėmis Valstijo
mis.

Maskva, spal. 18. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido tokį pranešimą: <

Visu frontu tęsėsi dideli mūšiai spalių 17 d.; ypač at
kaklūs jie buvo vakarinėje linkmėje (centraliniame fron
te), kur Raudonoji Armija atmušė kelias įtūžusias ata
kas. ir 1 1 1 ■

Spalių 16 d. buvo sunaikinta 28 priešo orlaiviai. Mes 
netekome 17 orlaivių. Spalių 17 d. liko numušta žemyn 
14 vokiečiu orlaiviu arti Maskvos.

TUŠČIAS NACIŲ PAGYRAS DĖL ODESOS
Raudonosios Armijos komanda per paskutines 8 die

nas suorganizavo iškraustymą sovietinės kariuomenės iš 
Odesos, ir iškraustymas buvo užbaigtas laiku ir puikioj 
tvarkoj.

Mūsų kariuomenė, atlikus savo pareigą Odesos srityje, 
buvo mūsų laivyno perkelta į kitas fronto dalis puikiu, 
tvarkingu būdu ir be jokių nuostolių.

Gandai, kuriuos vokiečių radijas skelbė, kad Sovietų 
kariuomenė neva tapo priversta apleist Odesą per štur- 
mavimus iš vokiečių ir rumunų pusės, yra visiškai be 
jokio pamato.

Tikrumoje^ iškraustymas mūsų kariuomenės strategi
niais sumetiųiais iš Odesos buvo įvykdytas pagal nutari
mą Raudonosios Armijos komandos ir be jokio spaudi
mo iš vokiečių ir rumunų kariuomenės pusės.

Taigi vokiečių komandos pranešimai apie pabūklus, 
kuriuos, girdi, vokiečių ir rumunų kariuomenė pagrobusi 
Odesoj, nėra niekas daugiau, kaip tik tuščias pagyras.

Fašistų Pataikūnai
Kongrese Prakišo
Kaip Vienas Prieš 2

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmas 259 balsais 
prieš .138 nutarė apginkluot 
prekinius Amerikos laivus, 
gabenančius karo reikmenis 
kraštam kovojantiem prieš 
Hitlerį 
tam).

Prieš 
giausiai
nai kongresmanai. O vienas 
jų, nuo seniai žinomas fa-

(Anglijai ir Sovie-

tą sumanymą dau- 
balsavo republiko-

Sovietai Atgriebė Nuo 
Naciu Miestus Kalininą 

ir Oriolą

laisvės Vagas
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai 
487 
436 
334 
294 
250 
140 
132 
108 
105 
88 
88

K. Žukauskienė, Newark............................... .
J. Bakšys, Worcester ..........................................
K. čiurlys, Bayonne, ......................... ................
A. Stripeika, Elizabeth ......................................
Philadelphij os Vajininkai ...................................
P. Bokas, Waterbury ..........................................
ALDLD 136 Kuopa, Kearny-Harrison...............
Geo. Kuraitis, Brooklyn .. . ................................
J. Ramanauskas, Minersville .............................
P. Šlekaitis, Scranton..........................................
J. Blazonis, J. Karsonas, Lowell........................
V. Barkauskas, Oakville, ...................................
S. Kuzmickas, Shenandoah . ............................
J. Grybas, Norwood ............................................
J. Venskevičius, Cambridge .............................
P. Buknys, Ęrooklyn..............................................
C. Shaltis, Freehold .............................................
ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius, Binghamton .... 
J. Matačiūnas, Paterson ......................................
A. P. Dambrauskas, Haverhill.............................
A. Vąlinčius, Pittston ........................................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, Lawrence.......
A. Balčiūnas, Brooklyn ............................... .
V. Tauras, Brooklyn . /•.........................................
J. Balsys, New Britain ........................................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .............................
J. A. Shunskis, Amsterdam .................................
M. Urba, Eąston ................................... ..................
J. Burba, So. Boston ............................................

VAJININKŲ VARŽYTINĖS
J. Bakšys, iš Worcester, Mass., vejasi Žukauskienę, ir 

kaip matyt, gal jam ir pasiseks. O gal čiurlys ar Stripei
ka pralenks juos šią savaitę?

J. Lukuosevičius, iš Philadelphijos, Pa., puikiai pasirodė 
šį sykį. Du kartu į vieną savaitę prisiuntė pluoštą pinigų 
ir naują skaitytoją. Phila. vajininkai žengia pirmyn.

P. Šlekaitis iš Scranton, Pa., taipogi gražiai pasirodė: 
prisiuntė atnaujinimų ir naują pusmetinę prenumeratą.

V. Barkauskas iš Oakville, Conn., darbuojasi gerai ta
me mažame miestelyj^. Prisiuntė naują metinę prenu
meratą ir atnaujinimų.

Kaip matyt, galima gauti naujų skaitytojų, tik reikia 
pasiryžimo. Todėl, draugai, užkalbinkite savo pažįsta
mus, užrašykite jiems dienraštį “L.” Padarykime šį vajų 
sėkmingu! “L.” Adm,

80
64
61
58
54
53
50

44
44
26

24

20
10

šistukas, Ham. Fish drįso 
net tvirtinti, kad naciai ne
va turėję teisę torpeduot 
amerikinį nakintuvą “Kear
ny,” kuris, pasak Fisho, 
plaukęs per karinius vande
nis.

Nežiūrint, kaip tokie ele
mentai priešingai darbavo
si, vis tiek kongresmanai 
nusprendė ginkluot preki
nius Amerikos laivus be
veik tokia dauguma balsų, 
kaip du prieš vieną.

Naciai Sako, Sukriušinę 
1,200,000 Rūsy

Berlin. — Nacių koman
da skelbia, kad jie prakirtę 
platesnę spragą išlaukinėje 
Maskvos gynimo linijoje; 
sako, jau visai užbaigė mū
šius.-tieš Viazma ir Brians-- 

, kur abiejose vietose,

Berne, šveic., spal. 19. — 
Pranešama, jog Sovietai at
kariavo du stambius mies
tus nuo vokiečių — Kalini
ną, už 100 mylių į šiaurių _ 
vakarus nuo Maskvos, n’Tku L 
Oriolą, už virš 200 mylių į i girdi, paėmę nelaisvėn 648,
pietų vakarus nuo Maskvos.

Sovietų orlaiviai suardė 
vokiečių susisiekimų linijas 
tose srityse. Vokiečiai tapo 
atmesti atgal keliuose pun
ktuose prie šiaurinės dalies 
Volgos upės.

Už 62 mylių į vakarus 
nuo Maskvos Raudonoji Ar
mija ir piliečių gvardija 
atlaidžiai kontr-atakavo 
cius ir sulaikė juos nuo 
sivarymo pirmyn.

Pietiniame fronte naciai 
su didesnėmis jėgomis savo, 
rumunų, italų, vengrų ir 
slovakų dar pasigrumia pir
myn linkui Doneco srities.
SMŪGIS VOKIEČIŲ LAI

VYNUI BALTIJOJ
Sovietų jėgos Baltijos Jū

roj nuskandino vieną nacių 
šarvuotlaivį ir du naikintu
vus ir sunkiai sužeidė kitą 
šarvuotlaivį.

ne- 
na- 
pa-

Leningrado Gynime Na
ciai Mato “Stebuklą”

) ---------------
Berlin. — Naciu cenzūra 

praleido šitokį savo karei
vio - korespondento laišką 
iš Leningrado fronto:

196 raudonarmiečius. Pasak 
vokiečių, tai jie Maąkvos 
fronte abelnai “sukriušinę” 
1,200,000 sovietinės kariuo
menės, pagrobę 1,197 tan
kus, 5,229 kanuoles ir daug 
kitų ginklų.

Nacių komandieriai už
ginčija, .kad Sovietai atgrie
bę Kalininą. Jie taipgi sako
si pasiekę Riažsko apylinkę, 
120 mylių į pietų vakarus 
nuo Maskvos.

Civilis Karas Jugoslav! 
joj Prieš Nacius

Sovietai vis iš naujo ir iš pusių.
naujo kontr-atakuoja vo
kiečius.

Berlin. — Jugoslavijoj 
partizanai taip plačiai ir 
smarkiai veikia prieš vokie
čius ir italus, jog panašu į 
pilietinį karą.

Nuo vokiečių karo pra
džios prieš Sovietus naciai 
sušaudė bei pakorė jau bent 
700 tų tautinių kovotojų.

Mūšyje ties Sarajevu 
prieš partizanus .dalyvavo 
35,000 fašistų kariuomenės 
su artilerija ir bombiniais 
orlaiviais. Partizanai taip
gi turėjo kanuolių. Tapo už
mušta 400 vyrų iš abiejų

■

Italai .sušaudė 18 maišti-
“Kiekviena tokia ninku Dalmatijoj, Jugosla- 

ataka yra kaip devyngalvis] vijos J_1 
smakas. Kada mes sunaiki
name vieną jų ataką, tai iš 
jų pusės vėl pakyla dauge
riopos, kur kas skaitlinges- 
nės atakos. Mes negauname 
jokio poilsio, nes Sovietų 
govėdos diena iš dienos, 
naktis iš nakties vis ata
kuoja mus, atakuoja ir ata
kuoja.”

jos dalyj.
Naciai Pragoję, Čechijo

je, pakorė bei sušaudė dar 
12 savo priešininkų.

i

i

Maskva. — Visi užsienių 
laikraščių korespondentai 
apleido Maskvą.

Šį pirmadiORAS.
įšalčiau, apsiniaukę.

Maskva. — Sovietų apsi
gynimo komisariatas persi 
kėlė iš Maskvos į Tiflisą, 
Kaukaze, o užsienių ir' vi
daus reikalų komisariatai į 
Kuibyševą (buvusią Sama-
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Susmuko Jo Teorijos, Tai Deda 
Viltį Hitler y je

Nuo pirmos dienos, kai tik Rusijoj įsi
kūrė Sovietų tvarka, P. Grigaitis per 
“Naujienas” pranašavo tarybinės tvar
kos žlugimą. Per keturis metus piliečių 
karo Grigaitis laukė Sovietų tvarkos 
mirties ir caristų, baltųjų rusų pergalės.

Kada piliečių karas baigėsi, tai “Nau
jienos” užėmė poziciją, kad vis vien So
vietai žlugs, nes būk visi mokyti žmo
nės “išžudyti,” kitus bolševikai “išvai
kė,” Sovietai negalės atsteigti sugriau
tą šalies industriją ir vystyti naujus fa
brikus. Ir šis Grigaičio “mokslas” nuėjo' 
vėjais. Sovietų Sąjungos liaudis didvyriš
kai pasirodė, atsteigė industriją, išvys
tė kultūrą, pravedė gyveniman net tris 
penkmečių planus, pagal kuriuos išsibū
davo jo tūkstančius fabrikų, dirbtuvių ir 
kitokių įmonių. Tas Sovietų pasiekimas 
padarė šalį galingą industriniai, kuri ga
lėjo savo locnomis rankomis pasigaminti 
tankų, orlaivių, kanuolių ir kitų ginklų, 
kad taip didvyriškai per keturis mėne
sius kriušinti fašistų dantis. Reiškia, ir 
čia Grigaičio “mokslą” šuo nunešė ant 
uodegos.

Visas laikas Grigaitis pranašavo, kad 
“sukils” Rusijos žmonės, kad jie nuvers 
bolševikus, pirma Leniną, vėliau Staliną, 
kad grįš ten Kerenskiai, ponai, dvar
poniai — Grigaičio “demokratija.” Bet ir 
šis Grigaičio “mokslas” seniai į šipulius 
subyrėjo. Sovietų Sąjungos liaudis ap
sivalė nuo niekšų, išdavikų, Grigaičio ti
po hitleriškų elementų ir stipriai susivie
nijus. Tą parodė pirma, tą parodo ir da
bar kovoje prieš barbariškus fašistus.

Ne tik Grigaitis laukė sukilimo prieš 
Staliną, to laukė ir Hitleris, vienintelė 
Hitlerio viltis buvo laimėti prieš Sovie
tus karą, tai jo penktos kolonos veikla 
ir sukilimas prieš Staliną, prieš Sovie
tus.

Bet kas tik iš amerikiečių dabar apsi
lankė Sovietų Sąjungoj, visi pripažįsta, 
kad Sovietų Sąjungos liaudis tvirtai ap- 
vienyta aplinkui valdžią, kad Stalinas yra 
labiausiai populiarus ir liaudies mylimas, 
kad Sovietų Sąjungos liaudis pasirengus 
tol kariauti, kol fašizmas bus sunaikin
tas, kad Stalinas ir Sovietų vadai nepa
siduos, jeigu reikėtų pasitraukti ir iš 
Maskvos ir daugelio kitų miestų.

Net tokis “New York Times,” redakci
jos straipsnyj, iš spalių 17 d., rašo, kad 
Sovietų Sąjungoj, “nėra priešingos gru
pės, galinčios nuversti esančią valdžią ir 
pasigrobti galią. Ten nėra ženklų ir eg
zistuojančios penktos kolonos ir nėra jai 
galimybes iškilti.” Ir pripažįsta, kad nė
ra galimybės jokiems hitleriškiems agen
tams įgauti bent kokį pasitikėjimą ma
sėj. Tą mes seniai sakėme. Nepaisant, 
kaip Sovietų Sąjungai yra sunkus karas, 
kaip daug jis kainuoja, kiek daug gyvas
čių žūva, bet Sovietų Sąjungos liaudis 
yra kietai apsivienijus ir pasiryžus per
galę laimėti.

Dabar gali būti aišku kiekvienam lie
tuviui, kodėl Grigaitis per “Naujienas” 
taip pasiutusiai puola Sovietus. Tik pa
galvokite, per 24 metus jis tiek daug pra
našysčių atliko, tiek daug jis prirašė, 
gule ir kėlėsi, kur tik ėjo, vis galvojo, 
rašė, plepėjo, kad štai jau žlugs Sovie
tai, o čia vis nesipildo jo “mokslas” ir 
gana! )

Kada Sovietų Sąjunga ne iš savo noro, 
bet dėka buvusiems Anglijos valdinin
kams ir Franci jos pardavikams, negalė

jo ateiti į pagalbą nei Čechoslovakijai, 
nei Lenkijai, nei kitai kokiai Balkanų 
valstybei, tai per tą visą laiką Grigaitis 
prakaitavo ir pasakojo, kad tarpe ko
munistų ir nacių nėra skirtumo, kad Sta
linas ir Hitleris pasiryžę svietą užka
riauti ir pasidalinti. Kibirais pamazgų 
vertė ant Amerikoj darbininkiško lietu
vių judėjimo, komunistus “komnaciais”tf 
šaukė. Ir šias jo pranašystes šuo nune
šė ant uodegos.

Kada Hitleris užpuolė Sovietus,y tai 
“Naujienos” užėmė poziciją kiek tik gali 
kenkti Anglijos, Sovietų Sąjungos ir A- 
merikos antihitleriškam bendradarbiavi
mui, nes tokią poziciją Amerikoj užima 
visi hitlerininkai. Ir dabar Grigaitis su
dėjo visas savo viltis Hitleryje. Jis mano, 
jeigu Hitleris laimės prieš Sovietus, tai 
tada Grigaitis galės pasidžiaugti Sovie
tų mirčia ir gal dar kokiame užkampyje 
atsiras saujalė hitlerininkų, kurie pa
darys “revoliuciją,” taip, kaip Lietuvoj 
“sukilimą.” • ■ i Dv I I ,1

Bet nesulaukti Grigaičiui tos valan
dos! Nors jis savo “Naujienas” pavertė 
į Hitlerio propagandos ir agitacijos or
ganą, nors jis daug dar“ prakaituos, bet 
jo hitleriškos teorijos pražus kartu su 
Hitleriu ir barbariškais fašistais!

“Vilnis” Karo Klausimu
Lietuvių liaudies dienraštis “Vilnis,” 

iš spalių 15 d., pasiremiant švedų laik
raščiais, rašo apie dabartinius mūšius 
Maskvos fronte ir abelnai karo klausi
mu:

“Įtakingas švedų dienraštis “Dagens. 
Nyheter” nesuranda tikrų įrodymų, kad 
pastaroji Hitlerio ofensyva yra tie spren
džiamieji smūgiai, kurie sunaikintų Rau
donąją Armiją ir išspręstų karo klausi
mą Vokietijos naudai.

“Švedų ekspertai netiki, kad pas na
cius viskas ‘eina pagal planą.’ Tas pla
nas jau senai apsivertė ragožium.

“Jau suėjo trylika dienų, kaip tęsiasi' 
pastaroji Hitlerio ofensyva. Šturmuot 
naciai šturmuoja pragarišku pasiutimu. 
Bet šturmavimo įkarštis ne stiprėja, bet 
darosi lėtesnis. Kalnus ir kalnus lavo- 
nų padovanojo Hitleris savo vaterlan- 
dui. ■ ' i

“Tiesa, tai vienur tai kitur fašistinis 
snukis prasisiekia pirmyn. Tiesa, kad pa
vojus yra labai rimtas, labai didelis. Bet 
taip pat tiesa, kad jokia ofensyva, nors 
ji būtų bedama ant gigantiškos skalės, 
negali sumiikinti raudonųjų pajėgų.

“Stebėtina raudonarmiečių, valdžios ir 
visų žmonių moralė, stebėtinas pasiry
žimas ir valia ir tie rtiilžiniški resursai, 
kuriuos turi Sovietų šalis, duoda užtikri
nimą, kad Sovietų šalis atsilaikys.

“Vokiečiai paėmė daug miestų, bet ka
ro jie nelaimėjo. Jie gali paimti dar nau
jų miestų, jie gali užimti dar kiek teri
torijos, bet karo jie nelaimės.”

Dūksta Japonijos Imperialistai
Nuo pat Hitlerio užpuolimo ant Sovie

tų Sąjungos jis reikalauja Japonijos im
perialistų, kad jie smeigtų peilį Sovie
tams į nugarą. Japonijos imperialistai 
sutraukė prie Sibiro apie miliono vyrų 
armiją ir vis grūmoja Sovietams. Tas 
Japonijos elgėsis vertė Sovietus laikyti 
stiprias ten jėgas ir tai buvo Hitleriui 
pagalba.

Bet kada Raudonoji Armija yra pri
versta muštis Leningrado, Maskvos, 
Charkovo frontuose, kada . Hitleris ge
riausias savo jėgas meta prieš Sovietus 
ir negali atsiekti savo tikslu, tai matyt, 
kad jis reikalauja iš Japonijos griežtes
nio veikimo. Tuo pačiu kartu ir Japoni
joj yra gaivalų, kurie tiek daug provoka
cijų atlikę prieš Sovietus, matyt, nori 
pasinaudoti proga ir pulti darbo šalį.

Jeigu prieš Japoniją kietai būtų nusi
stačius Anglija ir Jungtinės Valstijos, 
tai Japonija neišdrįstų pulti Sovietus. 
Jeigu ji padarys budelišką užpuolimą, 
tai gal tik todėl, kad nejaus pavojaus iš 
Amerikos ir Anglijos pusės.

Anglija ir Amerika turi veikti, veikti 
pačios savo gyvybę gelbėdamos. Jeigu 
jos sėdės rankas sudėjusios, leis fašis
tams agresoriams pravesti kariškas a- 
vantiūras prieš ’Sovietus, tai vėliau fa
šistų visos jėgos užklups Angliją ir A- 
iheriką ir taip vieną po kitos parblokš.

Dabar laikas veikti, kada Raudonoji 
Armija taip didvyriškai gina žmonijos 
laisvę ir civilizaciją.

Paaiškinimas
Visuomenei

Chicagos anglų spaudoj 
pasirodė pranešimas, kad An
tanas Smetona išvyksta j pra
kalbų maršrutą, .kurį jam ren
gia kokis tenai “tautos gelbė
jimo fondas’’. (Anglų versi,joj 
—Lithuanian National Relief 
Fund). Maršrutas prasidėjo 
praeitą pirmadienį su pokiliu 
Palmer House viešbutyje. 
Maršruto tikslas esąs sukelti 
sumas pinigų šelpimui Lietu
voj žmonių nukentėjusių nuo 
karo.

Ryšium su Antano Smeto-

tiškai valdytis’’ ir todėl jisai 
ją valdė fašistinėm priemo
nėm.

3) Skelbdamas karą Sovie
tų Sąjungai birželio 22 dieną, 
1941 m., pats Hitleris pasa
kė, visam pasauliui, kad An
tanas Smetona yra maldavęs 
jį, Hitlerį, ateiti su nacių ar
mija ir okupuoti Lietuvą.

4) Nors Hitlerio karinės go- 
vėdos dabar terioja ir plėšia 
Lietuvą, terorizuoja ir žudo j
Lietuvoj žmones, o Antanas tarpu 
Smetona dar nė žodžiu nėra daiktų

nos maršruto paskelbimu, Chi
cagos majoras p. Edward J. 
Kelly praeitą šeštadienį de- 
klcravo šią savaitę, pradedant 
su spalių 13 diena, “kaip lai
kotarpį lankymui pramogų 
rengiamų naudai “Tautos Gel
bėjimo Fondo.”

Mes, Chicagos Lietuvių 
Konferencijos komitetas, pa- 
reiškiam: 

■
1) Antanas Smetona neatsto

vauja Lietuvos; faktinai jisai 
niekuomet nebuvo legalus Lie
tuvos atstovas ar jos pareigū
nas. J respublikos prezidento 
pareigas jisai dasigavo smur
tu ir smurto priemonėm p..?v 
14 metų laikėsi tose pareigose.

2) Būdamas “prezidentu” 
jisai baisiai žemino lietu
vių tautą, sakydamas, kad 
jinai “nepribrendus demokra- 
 j

I Atrakinkime Kalėjimo Duris 
Earl Browderiui

prasitaręs prieš Lietuvos oku
paciją ir ypatingai prieš hitle- 
rizmą.

Tačiau visuomet ir kiekvie
nai progai pasitaikius šmeižia 
Sovietų Sąjungą, kurios karą 
prieš hitlerinę Vokietiją net 
pats prez. Rooseveltas ir Ang
lijos premieras Churchill va
dina savo karu.

5) Todėl mes nemanome, 
kad Antanui Smetonai rūpė
tų Lietuva ir josios žmonės. 
Antra, laikantis prez. Roose- 
velto užsienio politikos, jokis 
gelbėjimas ar šelpimas žmo
nių Lietuvoj šiuo tarpu nega
limas, nes Lietuva okupuota 
Hitlerio karinių govėdų. šiuo 

.siuntimas pinigų ar 
i Lietuvą, Lietuvos

žmonėms nepadėtų, nes daik
tus ir pinigus pasigrobtų na
cių valdžia. Tai būtų ne Lie
tuvos žmonėms pagelba, o tik 
hitlerizmui — did žiausiam 
žmonijos, sykiu ir Jungtinių 
Valstijų, priešui.

Mes, Chicagos Lietuvių Kon
ferencijos komitetas, giliai įsi
tikinę, kad lietuvių visuomenė, 
gerai pažindama Antaną Sme
toną, tinkamai įvertins esamą 
situaciją ir tinkamai reaguos 

o veikimą.
Dr. A. L. Graičunas, 

Chicagos Liet. Konf. Pirm.

Roma. — Italu komanda 
teigia, kad jie nuskandinę 
vieną anglų submariną.

Sovietu tankai vyksta j rrontą Maskvą ginti.

Amerikinio Piliečių Komi
teto Išlaisvinimui Browderio 
sekretore Elizabeth Gurley 
Flynn išleido. į l plačią visuo- 

Tnenę atsišaukimą dėl specia
laus rinkimo parašų spalių 25 
ir 26 dienomis} Ji rašo: z

“Ar jau pasirašei ant peti- 
j cijos dėl išlaisvinimo Earl 
Browderio iš Atlantos kalėji
mo ? Ar paraginai savo kai
myną arba draugą pasirašyti ? 
Peticija adresuojama prezi
dentui Franklin D. Rooseveltui. 
Ji prašo prezidentą padaryti 
tai, ką jis gali padaryti — iš
laisvinti Earl Browderį. šitą 
peticiją išleido ii’ paskleidė 
Piliečių Komitetas Išlaisvini
mui Earl Browderio (1133 
Broadway, Room 1525, New 
York, N. Y.). Ji aiškiai pa
sako, kad ‘mes, kurie ją pasi
rašome, Browderio pažiūras 
neskaitome pamatiniu dalyku 
šiame reikale’. Peticijoje pra
šomas i prezidentas dovanoti 
Browderiui, bausmę kaipo ‘tei
singumo reikalą’ ir tuomi 
‘prisidėti prie sustiprinimo 130 
milionų amerikiečių vienybės, 
kuri yra reikalinga užtikrini
mui galutinio sunaikinimo na
ciškos tironijos’.

“Pasirašydamas šitą petici
ją, tu prisidedi prie kitų ame
rikiečių panaudojime savo 
k o nstitucinės teisės prašyti 
prezidentą atitaisyti padarytą 
skriaudą. Pasirašydamas šią 
peticiją, tu susidėsi su libera
lais, rašytojais, artistais, alt
oriais, muzikais, tapytojais, 
plieno darbininkais, mainie- 
riais, duonkepiais, unijistais iš 
Kongreso Industrinių Organi
zacijų ir Amerikos Darbo Fe
deracijos ir tt., kurie jau yra 
pasirašę. Yra pasirašusių ku
nigų. Yra pasirašusių teisėjų. 
Kiekvienas unijistas privalo 
tuojau pasirašyti šalia parašų 
tokių žmonių, kaip Tom Moo
ney ir Warren Billings. Kiek
vienas artistas ir rašytojas tu
rėtų su džiaugsmu pasirašyti 
šalia parašų Art Young, Theo
dore Dreiser ir Paul Robeson. 
Kiekvienas juodveidis turėtų 
su džiaugsmu pasirašyti šalia 
parašų tokių veikėjų, kaip 
Robeson ir Dr. DuBois. Tokie 
žymūs amerikiečiai, kaip čia 
paminėti, rašos ant šios«petici- 
cijos už išlaisvinimą Browde
rio.

“Ar mes galime atsidėti ant 
jūsų, kad patys pasirašysite iri

parinksite parašų pas kitus?
“Spalių 25 ir 26 dienos bus 

pašvęstos specialiam rinkimui 
parašų ant šių peticijų po vi
są Ameriką. Per tas dienas 
mes galime atlikti tikrai dide
lį darbą. Praveskime šią kam
paniją tuokiu dideliu maštabu, 
jog būtų galima nuvežti ir į- 
teikti prezidentui milžinišką 
krūvą peticijų su parašais.,.

“Atminkite, kad Earl Brow
derio išlaisvinimas priklauso 
nuo šios parašų rinkimo kam
panijos. Būtinai reikalingas 
jūsų asmeniškas pasirašymas. 
Niekas kitas už jumis negali 
pasirašyti.

“šitos peticijos yra raktas 
atrakinimui Atlantos kalėjimo 
durų, idant išlaisvinus Earl 
Browderį. šios peticijos pras
kins kelią Browderio išlaisvi
nimui. Browderis atsideda ant 
jūsų. Mes atsidedame ant jū
sų.

“Duok savo atsakymą da
bar. Pasidarbuokime už Brow
derio išlaisvinimą dabar. Pa
darykime spalių 25 ir 26 die
nas tikromis Browderio išlais
vinimo dienomis”.

Amerikinis Piliečiu Komite
tas gavo pranešimą, kad ant 
šios peticijos pasirašė William 
Draper Lewis, prezidentas 
American Law Instituto, apart 
daugybės kitų žymių visuome
nininkų ir veikėjų.

Vis daugiau ir daugiau lie
tuvių organizacijų priima re
zoliucijas ir pasiunčia prezi
dentui Rooseveltui. Labai ge
rai padaro tos organizacijos, 
kurios tokių rezoliucijų kopi
jas prisiunčia ir mums —Lie
tuviu Piliečiu Komitetui. Mes 
jas tuojau persiunčiame Ame- 
Į-ikiniam Piliečių Komitetui.

Be to, vėl gavome keliatą 
dolerių aukų vedimui kampa
nijos už Browderio išlaisvini
mą. Net penkinę paaukojo ir 
prisiuntė mūsų senas ir nuo
širdus visų prakilnių darbų rė
mėjas Juozas Daubaras 'iš 
Athol, Mass. Labai dėkui tau, 
geros širdies drauge ir priete- 
liau.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 20 kuopa (Binghamton, 
N. Y.) paaukojo tam tikslui 
$3. Pinigus prisiuntė Stasys 
Jasilionis.' Tikimės, jog ir ki
tos organizacijos bei pavieniai 
asmenys prisidės nors su ne
didele finansine parama.

Lietuvių Piliečių Kom.

“Laisve” Geriausias
Informacijų Laikraštis

P a skutinėmis keliomis 
dienomis pronaciški radi j u- 
šai, ir tūli lietuviški taipgi 
fašistiniai laikraščiai, pra
dėjo informuoti savo skai
tytojus ir radio klausyto
jus, kad būk visi nepiliečiai 
ateiviai, turį suregistruoti 
visą savo turtą. Net nepa
sako nei kur nei kaip. Aiš
ku, tas sukėlė pas žmones 
pusėtiną nerimą ir įvairių 
kalbų. Man pačiam teko 
girdėti nekuriu žmonių iš
sireiškimus sus irūpinimo 
tuom klausimu. Čia pat 
Brooklyne viena lietuvė mo
teris net nervų pakrikimą 
nuo to gavus. Taigi, kaip, 
ištikrųjų yra, kaip sužinoti 
tikra tiesa apie tai? Ir štai 
“Laisvės” No. 241 už spa
lių 13 d. š. m. vienas skai
tytojas užklausia apie nepi- 
liečiū turto užrekordavimą, C C/

ir “Laisvė” kuoaiškiausiai į 
tą klausimą atsako, tam pa
čiam numery j.

Kuomet virš pažymėtam 
“Laisvės” No. tas klausi
mas pilnai išaiškintas, tai 
jo nekartosiu, tačiaus pačią 
svarbiausią vietą manau, 
reikalinga pacituoti, kur pa
sakyta: “Valdžios patvarky
mas (No. 8389) tapo išlei- 
tas 1940 m. balandžio 10 d. 
Ir nuo tos dienos visi pri
buvę į šią šalį ir apsigyve
nę šioje šalyj ateiviai turi 
užregistruoti visą savo nuo
savybę, jeigu tos nuosavy
bės vertė siekia $1000 ar 
daugiau. Jeigu nuosavybės 
vertė yra mažiau $1000, tai 
jos registruoti nereikia.”

Pasakyta kuaiškiausiai. 
Vadinasi, laikraštis “Lais- 

,vė” netik kad paduoda kuo 
daugiausiai ir kuo teisin
giausias žinias apie dabar 
einantį baisųjį Europoje ka
rą, ne tik kad teisingai nu- 
maskuoja pronaciškoje lie
tuvių spaudoje skleidžia
mus visokius melus, kas lie
čia amerikos lietuvių visuo
menės nusistatymą šiuomi 
taip svarbiu momentu, bet, 
ot, ir tokiais induvidualiai 
lietuvius žmones liečiančiais 
klausimais, kaip kad ir to 
turto su registravimas, pui

kiai mums patarnauja. 
Taigi ir sakau, “Laisvė” 
yra geriausias informacijų 
laikraštys.

“Keleivio” Skaitytojas.

Nežinojo
Arei vyskupas miesto Co

logne per pamokslą vieną 
kartą, tarp kitko, pasakė: 
“Mūsų provincijoj laiks nuo 
laiko pasirodo raišas mela
gius. ..”

Po pamokslo atsilanko 
pas arcivyskūpą Gestapo 
viršininkas ir pareiškia:

—Jūsų ekselencija šmei
žiate minister j Goebbelsą...

—Argi? — atsiliepė arci- 
vyskūpas. — Žinojau, kad 
minister is Goebbelsas yra 
raišas, bet nežinojau, kad 
yra melagius ...

Mokykloj
Mokytojas: — Jonuk, pa

sakyk, kokie ‘žvėrys turi 
daugiausia prisirišimo prie 
žmogaus?

Jonukas: — Šuo.
Mokytojas: — Gerai, o 

daugiau*?
Jonukas: — Blusa.

Dešimts Karalių
Petras: — Po karo visa

me pasaulyje liks tik de
šimts karalių.

Povilas: — Kurie?
Petras: — Keturi kazyrų 

kaladėj. Trys po Kalėdų. 
Du šachmatuose. Vienas 
Anglijoj. _

Prie Dniepro
Griša: — Klausyk Saša, 

ar tu žinai, ką tos dvi raidės 
SS reiškia. (Nacių Schuetz 
Staffel).

Saša: — žinau.
Griša: — Na tai ką?
Saša: — Sukin syn.

Surinko D—tas.
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Visokia Pagalba Sovietų Sąjun
gai, Sako Lordas Beaverbrook

kodėl. Tai todėl, kad aš ti-Sugrįžęs iš Maskvos kon
ferencijos, Anglijos delega
cijos pirmininkas, lordas 
Beaverbrook’as, sakė per 
radiją kalbą, kurios tekstą 
čia paduodame. Jis sakė:

“Tai buvo sekmadienio 
naktis. Orlaiviai sklandžiai 
nusileido Maskvos aerodro
me, Britanijos ir Amerikos 
misijos savo destinaciją pa
siekė laimingai. Aerodrome 
plevėsavo vėliavos — rau
dona Sovietų vėliava su ži
bančia žvaigžde, pjautuvu 
ir kūju; Britanijos ir Ame
rikos vėliavos. Mūsų lau
kė nekurie komisarai su 
Britanijos ir Amerikos am
basadoriais. Muzika griežė, 
kariuomenė paradavo, o 
kuomet ceremonijos užsi
baigė, tuojau parsidėjo dar
bas.

“Ir kaip puikiai mes su 
amerikiečiais dirbome! Ko
kius patogumus mes turėjo
me ir kokios progos buvo 
mums duotos! Averell Har- 
rimano vadovybėje, grupė 
aukščiausių Amerikos kari
ninkų ir biznio vyrų su pla
čiausiais patyrimais, atlie
ka pareigas savo šaliai, su 
didžiausiu pasiryžimu ir iš
tikimybe vykdydami prezi
dento pavestas užduotis. Jie 
palaikė ir rėmė mus visame 
kame. Mes pasitikėjome 
jais, o jie pasitikėjo mumis 
visose mūsų operacijose. 
Kiek mes esame dėkingi 
Averellui Harrimanui ir jo 
kolegoms, mes negalime ap
sakyti. Ištikro, skola nega
lės būti niekad atmokėta.

“Kuomet visų trijų tautų 
nariai buvo surinkti į vietą, 
buvo sudaryti šeši komite
tai. Visą dieną jie dirbo, o 
vakare patiekė savo rapor
tus. Rusai įteikė Stalinui, 
amerikiečiai Harrimanui, o 
britai man. Tuomet, atėjus 
vakarui, ponas Harrimanas

sų komitetai be pertraukos 
dirbo svarstydami tuos rei
kalus ir rengdami sąrašus 
dėl Harrimano ir manęs.

“Galų gale prisiartino tas 
vakaras, kelionė į Kremlių, 
susirinkimas šeštą valandą 
vakaro. Dabar mes turime 
duoti savo atsakymą. -Sąra
šai mums buvo gerai žino
mi. Mes studijavome juos il
gą laiką. Daugumą dalykų 
mes buvom gatavi duoti ir 
atsakymai buvo duodami 
tiesiai Harrimano ar mano.

“Jis sakė, ‘sutikta,’ jeigu 
dalykai lietė Jungtines Val
stijas. Aš sakiau, ‘O K,’ 
kuomet kalbami dalykai lie
tė Britaniją. Sąrašams ei
nant vienam paskui kitą, 
Litvinovas pakilo nuo savo 
kėdės ir sušuko entuzias
tiškai; Stalino veide buvo 
matyti atoslūgis. Jis buvo 
patenkintas. Jis buvo įsiti
kinęs, užganėdintas.

“Ar lengva patenkint jį? 
Visai ne. Jis yra labai stro
pus žmogus, nors neišrodo 
tokiu. Jis yra neaukšto

kiti į tą dvasią, kuri įkvė
pia jus, į jūsų prakilnumą 
ir į jūsų pasiryžimą priro
dyti, jog mes, išrinkti kal
bėti jūsų vardu Kremliuje 
ant kalnelio, Rusijos sosti
nėj, kalbame tiesą.

“Kaip su rusais? Ar ga
lės jie pasigaminti amunici
jos dėl savęs? Taip, tikrai. 
Jie turi gerus fabrikus, ga
linčius daug pagaminti.

“Kapitonas Balfour, pul
kininkas Lamb nuo Ameri
kos Oro Jėgų, ir Sir Archi
bald Woollen nuo orlaivi- 
ninkystės ministerijos, visi 
konferencijos nariai, lankė 
fabrikus, kur orlaiviai ga
minami. Visi trys sakė man, 
kad jie orlaivių ir motorų 
fabrikus dėl kokybės ir kie
kybės stato lygiomis su šios 

i šalies ir Jungtinių Valstijų 
fabrikais. Ypatingai rusai 
turi geriausiai išvystytas 
dvi orlaivių rūšis. Viena yra 
MIG-3, kovos orlaiviai, ku-

formacijų jėga labai didelė. 
Rusai tiki, kad vokiečiai iš 
pradžių kampanijos prieš 
juos turėjo 30,000 tankų ir 
kad dabartinėj ofenzyvoj 
prieš Maskvą naudoja 14,- 
000 tankų. Tokiu būdu, aiš
ku, ant kokios produkcijos 
tankų ir orlaivių jie turi 
koncentruotis.

“Yra reikalas gaminti 
tuos įrankius daug plates
ne papėde, negu kad buvo 
gaminama ar numatyta ga
minti. Nusistatytame pa
gaminti 30,000 tankų. Nusi
statykime, kad mes sumobi
lizuosime tiek daug dėl tos 
dienos, kada mūsų apsigyni
mo operacijos bus pamainy
tos ataka. Taip pat ir su 
orlaivių, tankų aptarnauto
jais ir lakūnais; neužmirš
kime, kad reikia vyrų, gerai 
mechaniškai išlavintų.

“Čia aš pakartosiu tuos 
pačius žodžius, kuriuos sakė 
man Stalinas, kuomet jis 
nurodinėjo, kad Britanija 
privalo budavoti armiją, 
laisvą ir pilnai apginkluotą. 
Jūs galite gaminti ginklus, 
sakė jis. Jūs esate gaminan
čioji rasė. Neužilgo jūs la
bai daug pagaminsite, rasi 
per tris ar keturius metus 
prigaminsite perdaug, bet

rime didžiausio pasiaukavi- 
mb, namų sprogdinimo, ug
niakuro draskymo, ūkių 
naikinimo spektaklį.

“Mes atsisakysime nuo 
maisto iš užsienio, jeigu 
bus reikalinga laivų del Ru
sijos. Mes su jais pergyven
sime sunkumus ir dalinsi
mės saulės šviesa. Stalinui 
reikia padėti.

“Reikia padėti Sovietų

Sąjungai įstoti į pavasari
nę^ kampaniją su atatinka
mu kiekiu visokių karo rei- 
merių, o virš visko, tankų, 
antitankinių kanuolių, or
laiviu ir antiorlaiviniu ka- 
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nuolių.
“Tai tokie tie prižadai, 

kuriuos mes davėme Stali
nui Maskvoje jūsų vardu. 
Tai tokie tai pasižadėjimai, 
kuriuos mes išpildysime!”

nacius koridoriuj, tai Hitlerio 
jėgos, kurios taip neseniai at
rodė galingos, virto į bepro
čiu gaują.”

Binghamton, N. Y.
Sudėtinė silkių “party,” iš

važiavimas spalių 12 d. atsi
buvo pas drg. A. N. Yudikai- 
čius. Pelnas buvo skiriamas 
Sovietų Sąjungai medikalei

rie savo požymiais ir veiki
mu lyginasi su mūsų Hurri-neužtenka tiktai gaminti

Užbaigus Maskvos Konferenciją: W. A. Harriman, Amerikinės delegacijos pirmi
ninkas, tik ką pasirašęs konferencijos protokolą: dešinėje sėdi lordas Beaver
brook; nuo dešinės trečias stovi Litvinovas.

Ką Matė Amerikietis 
Sovietų Kare?

pagelbai. Pelno davė virš $22. 
Sumanytpjais to parengimėlio 
buvo draugė Valerija Kamins
kienė ir drg. A. Navalinskas. 
Daugiausiai pasidarbavo su
kvietime viešnių-svečių drg. 
Nelė Garnienė. Dalyvių buvo

ir aš vykome į kalnelį, į 
Kremlių, kur pasitarimuose 
su Stalinu ir Molotovu, Lit- 
vinovui einant perkalbėtojo 
pareigas, mes peržiūrėjome, 
koordinavome, apsklembėm 
ir apsvarstėm dienos pla
nus.

“Jūs gal atmenate Litvi
nova. Tai jis buvo, kuris su
formulavo frazę, kad “Tai
ka nedaloma.’ Bet mes ne- 
sirėmėm vien ant mūsų per
kalbėtojo, Li tvino vo. Mes 
taipgi išdirbome planą pa
greitinimui dalykų, kuris 
labai puikiai veikė. Pirm 
ėjimo į Kremlių, mes ban
dėme atspėti Stalino klau
simus; mes pri rengėm at
sakymus, kurie buvo išvers
ti į rusų kalbą. Tokiu būdu, 
kada klausimai buvo pasta
tyti, vietoj atsakyti per LiD 
vinovą, mes padavėm sker
sai stalą Rusų premjerui 
pilną atsakymą, surašytą jo 
paties kalboj. Kuomet vaka- 

• riniai mitingai Kremliuje 
buvo užbaigti, ponas Harri
man ir aš susitikome Bri
tanijos ambasadoj pasitari
mui su savo kolegomis, per
žiūrėjimui planų sekančiai 
dienai, patikrinimui savo 
resursų, įsigilinimui į rusų 

. pareikalavimus, apdiskusa- 
vimui ilgų sąrašų žalios me
džiagos ir sudarymui rei
kalingų atsakymų, kas lie
čia pergabenimo priemones.

“Tai tame mitinge, tame 
atmintiname mitinge, an
tradienį, rugsėjo 30 dieną, 
buvo galutinai suformuoti 
Stalino pareikalavimai. Per 
tris dienas mes klausėme il
gų pasakojimų apie rusų 
reikalus, per tris dienas mū-

ūgio, gerai apsirengęs. Nė
ra nieko nešvaraus apie jį. 
Jis visuomet linksmas, grei
tai pamato juoką ir pats 
myli pasijuokti. Jo akys gy
vos; jo veidas greitai paro
do jo emocijas: Jame ran
dasi nerimasčio ir džiaugs
mo ženklų. Jo veidas nu
švinta malonumu, kada 
duodamas užtikrinimo žo
dis. Jis yra vertybių teisė
jas ir jo žinojimas ginklų 
yra didelis ir platus, palygi
namas tiktai su mūsų pa
čių ministerio pirmininko. 
Bet leiskit man pasakyti, 
kad iki šiol aš nežinojau ki
to žmogaus, kurio žinoji
mas ir supratimas karo 
amunicijos galėtų lygintis 
su čiorčilio.

“Dabar, kokia gi reikšmė 
tų prižadų, kuriuos mes da
vėme? Ji yra ta, kad mes 
juos davėm jūsų vardu, mes 
prižadėjome jūsų ištikimy
bę, kaip Britanijos, taip ir 
Naujojo Pasaulio darbinin
kų, vyrų ir moterų ištiki
mybę. Mes tarėme žodį, bet 
jūs turite atlikti darbą. Jūs, 

I Britanijos ir Jungtinių Val
stijų darbininkai, visi esate 
pasižadėję išlaikyti Rusi
jos standardą ant kovos 
fronto, kurį vokiečiai nori 
sunaikinti. Jūs paimsite 
nemažą dalį gynime Lenin
grado, Maskvos ir Odesos. 
Stalinas pasitiki mumis, 
Harrimanu ir manimi. Jis 
pasitiki mūsų prižadais. Jis 
tiki, kad mes kalbame tik
rai jūsų vardu. Jis mano, 
kad ką jie pažadėjo, tai jūs 
galite išpildyti. Aš irgi taip 
manau ir pasakysiu jums

canais ir Spitfire. Kaip ši
tie orlaiviai yra geresni, ne
gu vokiečių kovos orlaiviai 
vakaruose, taip Messer- 
schmittai negali lygintis su 
MIG-3 rytiniame fronte. Jie 
turi kitą naują rūšį: Tai 
Stormovikas, S-T-O-R-M-O- 
V-I-K, sunkiai šarvuotas. 
Šis orlaivis gerai pasirodė 
atakose ant kariuomenės 
koncentracijų ir ištaškyme 
priešo formacijų.

“Pulkininkas Lamb papa
sakojo man apie nutarimą 
statyti aerodromą priėmi
mui Britanijos ir Amerikos 
orlaivių, kuriuos mes siun
tėme Rusijai. Miškas tuo- 
jaus buvo nuvalytas, raistas 
nusausintas, kelias pastaty
tas,* du pakilimui keliai pa- 

. statyti, ir tas viskas buvo 
atlikta į 30 dienų.

“Dabar, jūs galite pa
klausti, ar gali rusai tinka
mai vartoti namie ir užsie
nyje, Britanijoj ir Jungti
nėse Valstijose, pagamintus 
ginklus? Taip, jų lakūnai 
yra geriausi, ant tiek pat 
patyrę, kaip ir kitur, o me
chanikai, kurie aptarnauja 
jų orlaivius, visais atžvil
giais yra lygūs Didžiosios 
Britanijos ir Jungtinių Val
stijų mechanikams. Ištikro, 
rusai yra mechanizmo geni
jai. Galima pasitikėti, kad 
jie pilnai pasinaudos tais 
patogumais, kuriuos mūsų 
jėgos ir fabrikai suteiks 
jiems.

“Tiesa, aš neturėjau lai
ko ištirti rusų tankų rūšis, 
bet aš daug žinau apie ru
sus, apie tankų produkciją. 
Ištikro šarvuotų vokiečių

ginklus; jūs taipgi privalo
te palaikyti ir vystyti dva
sią, kuri pagelbsti žmonėms 
vartoti ginklą.

“Rusijos ministerįs pir
mininkas žino,. kad Britani
jos žmonės šitą atliks. Jis 
žino, kad jie nusistatę kovo
ti iki galo, kovoti iki perga
lės, o aš tikiu, kad Rusijos 
žmonės irgi panašiai nusi
statę. Dabartiniu metu jie 
laiko visą priešo atakų sun
kumą, o jų drąsa ir pasiry
žimas aky vaizdo je sunku
mų, jų tikėjimas į Rusiją, 
jų meilė kraštui, kuri įkvė
pia juose pasiryžimą geriau 
sunaikinti savo turtą, negu 
leisti atitekti į įsiveržėlių 
barbaru rankas, nustebino 
kaip seną, taip ir naują pa
saulius.

“Bet dabar yra klaiki va
landą, tamsus likimas. Prieš 
Rusijos akis stovi didžiau
sias žiaurių jėgų- susibūri
mas, kokio pasaulis iki šiol 
nežinojo. Suomija, Rumu
nija, Hungarija, Italija ir 
Vokietija, sus įjungusios 
žmogžudystėj, plėšime ir 
deginime, slaptai landan
čios po pasaulį, naikindamos 
vieną tautą po kitos, kol vi
sa žmonija bus palaužta ir 
paklupdyta kankynėse, ko
kių istorijoj nebuvo.
, “Dabar Rusijos armijos 
randasi dideliame pavojųję, 
bet jos žmonių moralė ne
palaužta. Yra didelis pasi
ryžimas, kurio negalima su
mindžioti, armija vyrų, su
sivienijusių po viena vėlia
va, turinti gabumą apsi
ginkluoti ir nugalėti savo 
priešus. Prieš akis mes tu-

Rugsėjo 23 dieną, New 
Yorko “Herald-Tribune” dien
raštis išspausdino savo kores
pondento * Wallace Carroll 
raštą, kuris buvo centralinia- 
me fronte ir matė tas pasek
mes, kaip Raudonoji Armija 
sudaužė Hitlerio karo jėgas, 
kurios žygiavo paimti Maskvą. 
Štai ką rašo Wallace Carroll:

“Smolensko frontas, rugsė
jo 20 diena, 1941 metai. Mar
šalo Simono Timošenkos armi
ja nuolatos stumia vokiečius 
atgal į vakarus, linkui Smo
lensko, kurio likę tik griuvė
siai.

“Aš su grupe amerikiečių 
ir anglų karo korespondentų 
pasiekiau Jelnę, kur mes turė
jome tikslą apžvelgti Jelnės, 
Jaršovo ir Smolensko kovos 
frontą, arba centralinį frontą 
su jo svarbiais susisiekimais ir 
keliais linkui Maskvos, ku
riuos užtvėrė maršalo Timo- ♦
šenkos jėgos.

“Mes esame pirmieji užsie
nio korespondentai, kuriems 
leista padaryti smulkmeniškas 
apžvelgimas Raudonosios Ar
mijos veiksmų. Mūsų maršru
tas yra teritorijoj, kurią Rau
donoji Armija atkariavo nuo 
Hitlerio jėgų, tai yra pirmu 
kartu Į du metus atsitikimas, 
kad Hitlerio armija išmušta iš 
tų pozicijų, kurias ji užėmė.

“Jelnės mūšiuose rusai at
metė vokiečius apie 23 mylias 
atgal, kur jie labai sumušė, 
veik sunaikino, astuonias fa
šistų divizijas (apie 220,000 
karių). Prie Jaršovo mūšiuo
se rusai atmetė vokiečius nuo 
10 iki 16 mylių atgal, kur la
bai sumušė 10 Hitlerio divizi
jų, tai yra, apie 270,000 ka
rių. *

“Kur tik matėme Raudono
sios Armijos karius, tai jie ge
rai pamaitinti, puikiai apgink
luoti, tinkamai aprengti ir 
puikiausiame ūpe. Komandie- 
riai, kurių mes sutikome nuo 
leitenanto iki generolo, yra 
jauni, jų veidai inteligentiški, 
jie išsilavinę ir tinkami vado
vystei, kaip ir komandieriai 
kitų armijų.

Silpna Nacių Artilerija

“Šiame karo sektore vokie
čių artilerija silpna, arba jos 
kaip ir nėra. Mes girdėjome 
Sovietų artilerijos baisius 
trenksmus, girdėjome, kaip 
Sovietų svaidiniai ūžia per ka
rių galvas sudarydami ugnies 
volą ant vokiečių linijų, bet 
vokiečių artilerija neveikė. 
Vienok vokiečių lėktuvai puo
lė miestą, kurį mes nakties 
laiku pervažiavome, bombos 
sprogo, mes matėme tik kelis 
vokiečių orlaivius. Sovietų 
bombnešiai ir mūšio lėktuvai 
taip pat veikia.

“Maršalas Timošenko nau
dojo tankus, artileriją ir net 
durtuvus kovoj už Jelnę. Na
ciai ten buvo prasilaužę siau
ru ruožtu per -Sovietų liniją, 
paėmė Jelnę pabaigoj liepos 
mėnesio ir nusivarė nuo šešių 
iki dešimts mylių į rytus už 
miesto. Naciai per tą spragą 
grūdo savo tankus, pėstinin- 

|kus, artileriją ir siekė išpūsti 
didelį ‘baliūną,’ kokie buvo 
pragaištingi Franci j ai, ypatin
gai kada vokiečiai prasilaužė 
prie Sedano. Iš čia naciai pla
navo pulti į šiaurės išilgai 
Smolensko kelią ant Maskvos 
ir sudaryti Sovietų sostinei pa
vojų.

“Vienok maršalas Timošen
ko atliko tą, ką negalėjo at
likti francūzų gen. Maxim

Weygand. Timošenko apsupo 
fašistų ‘baliūną,’ suspaudė iš 
visų pusių ir sudaužė.

“Su pradžia rugsėjo rusai 
pradėjo vis daugiau ir dau
giau veržti tą vokiečių kiše
nių ties viduriu, į vakarus nuo 
Jelnės. Jie spaudė iš pietų ir 
šiaurių, toj siaurumoj, per ku
rią vokiečiai įsiveržė į Jel
nę; tuo kartu puolė ir iš 
rytų mušdami vokiečius iš 
visų trijų pusių, žiaurūs mū
šiai ėjo prie sodžiaus Ušako- 
vo.

“Rusai pasiruošė atakai 
miške. Mes matėme tik degė
sius ten, kur kada buvo so
džius.’ Miške medžiai išdaužy
ti. Uz sodžiaus, gal tik kvode- 
ris mylios, yra kalnas, kuris 
vyrauja visoj apylinkėj. Vo
kiečiai buvo ten pasistatę 
dviejų linijų galingus apkasus, 
kurie saugojo kelią į Jelnę. 
Jie turėjo pasiruošę kelią pri
statymui amunicijos ir kitų 
reikmenų.

Rusai Pasiruošė Apkasus

“Rusai turėjo paimti tą kal
ną. Jie vieton to, .kad per at
virą lauką bent dvi mylias 
atakuoti priešą, tai jie nuo 
miško išsikasė ilgą apkasą 
veik iki pat kalno, ten prieš 
vokiečių apkasus išsikasė savo 
apkasų eiles ir tokiu būdu pri
ėjo arti priešo. Rusai įsitaisę 
tą ilgą apkasą nuo girios jį 
gerai užmaskavo ir per jį pa
laikė komunikaciją su pirmais 
savo apkasais, kurie vietomis 
buvo tik 30 mastų nuo vokie
čių apkasų. Tuo kartu Sovie
tų batarėjos pasislėpę miške 
taikliai atidengė ugnį į prie
šą. Sovietų kanuolės užvertė 
svaidiniais priešo apkasus, ge
rai juos apardė, o tada rau
donarmiečiai su durtuvais 
puolė vokiečius. Jie išmušė na
cius, užėmė kalną ir atsidarė 
sau kelią linkui Jelnės.

“Mylia nuo Jelnės yra lau
kas žiaurios kovos ir apdegu- 
liai. Savo laiku ten buvo so
džius Ustinovo. Mes matėme 
vokiečių kanuolės sudaužytas 
ir išmėtytas. Vokiečiai buvo 
prisistatę daug patrankų ir 
minosvaidžių, gerai jiems įtai
sę lizdus. Bet matyti, kad So
vietų artilerija juos surado ir 
jų pabūklus sugurino.

“Apžvalgius apkasus ir. na
cių įsirengimus matai, kad jie 
ten planavo ilgai pasilikti. Ap
kasai pastatyti su storais pu
šų balkiais, ramsčiais, iš mai- 
■šų su žemėmis ir grindys iš
klotos šiaudais. Prie vieno mi
nosvaidžio radome šimtus pil
nų svaidinių, kuriuos naciai 
paskuboj paliko.

“Vokiečiai buvo netikėtai 
rusų jėgų užklupti. Ypatingai 
jie turėjo didelėj betvarkėj 
bėgti, kada patyrė, kad rusai 
apėjo ir baigia nukirsti juos 
nuo susisiekimo su kitomis da
limis. Tada jie viską paliko ir 
bėgo. Rugsėjo 4 diena naciams 
vartai ištrūkti buvo tik 5 ame
rikoniškų mylių pločio, kurie

virš 50 ypatų.
V. Kaminskienė iškepė gar

dų pyragą (“bapką”) ir pa
aukavo. A. Navalinskas bonką 
degtinės aukavo, ir abudu tas 
savo dovanas išdalino šio pa
rengimėlio dalyviams. O šie 
draugės-draugai, įvertindami 
jų dovanas, gausiai paaukavo 
dėl Raudonosios Armijos kar
žygių, demokratijos gynėjų 
nuo draskūnų Hitlerio gaujų, 
kurie visu įdūkimu puola So
vietų Sąjungą ir nori pavergti 
kaip ir kitas mažiukes Šale
les. Bet vargiai tas jiems pasi
seks.

Taigi, mūsų miesto demo
kratiją mylinti žmonės gausiai 
remia medikalės pagelbos fon
dą, aukoja stambias sumas 
pinigų. Reikia paminėti kaip 
kuriuos geros valios draugus 
rėmėjus, būtent, Luzinus iš 
Johnson City. Jie yra aukavę, 
kiek man žinoma, virš $20, o 
gal ir daugiau. Taigi, jie ne 
žodžiais pritaria, bet» darbais. 
Mes visi turime imti pavyzdį 
iš tų gerų demokratijos gynė
jų. Draugas Luzinas buvo ant
ras lietuvis Amerikoje, kuris 
pasiuntė $10 medikalei pagel
bai, kaip tik susitvėrė tas fon
das. Pirmas, rodos, buvo drg. 
Žilinskas. Abu draugai Luzi- 
nai nuo širdies remia tą gerą 
ir garbingą darbą.

Taipgi organizacijos jau 
aukojo iš iždų po dešimkę ki
tą. šiuo tarpu daugiausiai au
kų pasiųsta per Moterų Sky
rių, virš $150. Moterų Sky
riaus narės gerai darbuojasi, 
kur tik proga pasitaiko pakal
bina kiekvieną ir pačios auko
ja.

Tiek šiuo tarpu žinių iš mū
sų miesto. širdingas dėkui 
priklauso visiems aukotojams, 
taipgi darbuotojams, kurie 
ant virš" minėto parengimėlio 
pasidarbavo ir pagelbėjo su 
bile kuo, būtent: A. Žemaitie
nė, K. Yozapaitienė, J. K. 
Vaičekaukas, A. N. Yudįkai- 
čiai, P. O. Mikolajūnai, žvirb
lienė, A. Maldaikienė ir kurie 
atvežė žmones į tą “pariukę.”

Ligonis Mūsų Mieste

Serga drg. Kastravickas, iš
vežtas į ligoninę, Johnson 
City, N. Y.

Linkiu jums greito pasveiki
mo.

J. K. Navalinskienė.

Aukotojų Vardai

J. M. Luzinai aukojo $2.95; 
A. L. Mainioniai $2; A. N. 
Garniai $1.50; po $1.25: J. 
K. Vaičekauskai, J. Vėžiai ir 
P. O. Mikolajūnai; po $1: M. 
žvirblienė, L. A. Tvarijonas, 
A. T. Bagdonai ir B. M. 
Zmitraitis; A. J. K. Navalins
kai 95 centus, J. A. Kireiliai 
85c.; F. A. Maldaikiai 65 
centus; po 50 centų: N. Judi- 
kaitienė ir V. Kaminskienė; J. 
Z. Krasauskai 30 centų; po 25 
centus: S. Maslauskas, P. 
Mainionis, V. Kapičiauskienė,

iš abiejų pusių buvo taikliai 
apšaudomi rusų artilerijos, o 
tankai ir pėstininkai vis dau
giau spaudė ir bile valandoj 
galėjo ir visai vartus uždaryti.

“Čia aštuonios fašistų divi
zijos. kurios buvo į rytus nuo 
Jelnės, turėjo išsmukti pro 
šiuos siaurus vartus, kurie 
kunkuliavo nuo rusų artileri
jos, kaip verdantis katilas. 
Rusų oficierius pasakojo, kad 
kada raudonarmiečių pėstinin
kų daliniai, tankai spaudė iš 
trijų pusių, o artilerija daužė

M. Bekerienė, G. Slesor, Barz- 
davičienė, Aug. IZmitra; po 20 
centų: A. Latta ir P. Merke
vičius ; A. Žemaitienė 15 cen
tų, S. Vežiutė 11 centų: po 10 
centų: Klikunienė, E. Tinkū- 
nienė ir A? Ziborienė; M. Ba- 
ravainis 5 centus. > I

Nuo parengimo pelno liko 
$1.60. Viso pasidarė $22.30. 
širdingai dėkavojame visiems 
už atsilankyma ir aukas.

Aukų rinkėjos:
• K. Vaicekauskienė

J. K. Navalinskienė.

.-.Ji
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Truputis Įspūdžių iš Apsnūdusios 
Kolonijos

(Tąsa)
Paskiau mes klajojome iš mašinos į 

mašiną. Sėdėjome mes ir žydriame 
“Buicke”, ir mažame ir pigiame “Chev- 
rolete”, mygtuko paspausdimu iššaukda
vome “Kordų” žibintus iš jų- prieglobs
čio, čiupinėjome “Plimutus”, “Oldsmobi- 
lius”, “Studebekerius”, “Hudsonus”, “Ne
ši”, net spaudėme “Cadillaco” klaksoną 
su tokia išvaizda, lyg nuo šito priklausė
— pirksime mes “Cadillacą” ar ne. Bet, 
iš puikiosios mašinos vidurių iššaukę ga
lingą stepių staugimą, mes nuėjome ša
lin. Ne! Nepirksime! Ne pagal kišenių!

Mes aplankėme ir kitus automobilių 
salonus. Jie buvo atvirame danguje, 
miesto dykvietėse, ir visą jų puikumą ga
dino didelė iškaba su užrašu: “vartoti 
automobiliai”.

Čia taip pat buvo “Studebekerių”, 
“Oldsmobilių”, “Cadillacų”, “Hudsonų” ir 
“Plimutu”. Bet ką padarė laikas? Jokie 
remontai negalėjo paslėpti jų garbingos 
senatvės.

— Tai mašinos labai turtingiems žmo
nėms, — netikėtai tarė misteris Adams.
— Aš patariu jums pirkti naują “For
dą”. Vartota mašina kaštuoja nebran
giai, bet jūs niekuomet nežinote, kiek 
kartų ją teks kelyje taisyti, kiek ji ryja 
benzino ir tepalo. Ne, ne, misteriai, būtų 
kvaila — pirkti senienas.

Ir nors kiekvienoje tokioje rinkoje po 
savotišku stogeliu stovėjo automobilis, 
papuoštas viliojančiu plakatu: “Dienos 
sensacija”, ir mes pašėlusiai norėjome 
šią sensaciją įsigyti (parduodama ji vi
sai pigiai ir atrodė tiesiog puikiai), — 
Adamsas buvo nepalenkiamas ir sulaikė 
mus nuo pavojingo pirkimo.

Mes pirkome naują “Fordą”.
Iš karto mes norėjome pirkti “Fordą” 

su radio aparatu. Bet mums papasakojo 
vieną baisų atsitikimą. Neseniai įvyko 
katastrofa, kalnuose sudužo mašina. Su
žeisti žmonės keletą valandų išgulėjo, 
besiklausydami fokstrotų, kuriuos grojo 
nesudužęs radio imtuvas. Aišku, po to 
nuo radio mes atsisakėme. Prie progos, 
jis kaštavo keturiasdešimt du ^dolerius.

Taip pat nuo šildymo atsisakėme. Kam

šildymas, jei vis tiek vieną langą reikia 
atidaryti, kitaip apšarmos pryšakinis 
stiklas. Be to, šildymas brangiai kašta
vo — dvylika dolerių.

Peleninė pigiai kaštavo, bet ją pirkti 
jau nebuvo laiko.

Vienu žodžiu, mes pirkome paprasčiau
sią “Fordą”, be radio, be šildymo, be pe
leninės ir be užpakalinės skrynios, bet 
užtat su elektros degtukais.

Mums ją pardavė “dealer” (automobi
lių pirklys) žemutinėje miesto dalyje, 
kažkur Antrojoje avenue, 1-os gatvės 
kampe, rajonas ne iš aristokratiškiausių. 
Mūsų naujas automobilis, arba — kaip 
sako Amerikoje — “karas”, stovėjo tuš
čioje daržinėje. Daržinėje buvo tamsoka 
ir nešvaru. Ir “dealer” buvo panašus į 
gengsterį ir nereiškė ypatingo noro par
duoti mums mašiną. Pirksim — pirksim, 
nepirksim — nereikia. Ir nežiūrint šito, 
mes iš karto pamatėme: tai — tas, ko 
mes ieškojome. Automobilis buvo visiš
kai naujas, taurios pilkos spalvos, atrodė 
kaip brangus, o kaštavo pigiai. Ko dar 
galima norėti iš automobilio? Nemoka
mų pyragaičių, kaip mylėdavo sakyti 
Majakovskis? Tokių stebuklų pasaulyje 
nesti! Mes iš karto nupirkom.

Labai mes pamilome savo naują karą. 
Ir kai jau visi rūpesčiai buvo baigti, kai 
mes gavome dokumentus turėti mašiną, 
kai ji jau gavo geltoną 3 C—99.74 nume
rį ir užrašą “New-York” ir buvo ap
drausta tam atvejui, jei mes ant ko nors 
užlėktume, o taip pat jei ant mūs kas 
nors užlėktų — kai pirmusyk New-Yor
ke važiavome savo mašina *ir missis 
Adams sėdėjo prie vairo, o pats Adamsas 
sėdėjo greta jos, mes buvome labai išdi
dūs ir ne visai supratome, kodėl tyli di
dysis miestas. Norėdamas suteikti mums 
malonumo, senas Adamsas pasakė, jog 
visą savo gyvenimą nematė tokio vyku
sio, patogaus, bėgimui lengvo ir ekono
miško automobilio.

— Taip, nepaprastai patogu ir smagu 
jį vairuoti. Jums nepaprastai pasisekė, 
kad jūs pirkote kaip tik šį automobilį, 
— patvirtino missis Adams.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Rengiamos Prakalbos

Lapkričio (Nov.) 2-rą dieną, 
LLD 10 kuopa rengia prakal
bas. Kalbės drg. Antanas Bim
ba apie dabartinį pasaulinį ka
rą, kurį išplėtė Hitlerio barba
rai. Pastaruoju laiku ateina ži
nių iš Lietuvos, kurios tvirtina 
apie baisiausi nuteriojimą nelai
mingos Lietuvos ir jos gyven
tojų. Ten ašaros liejasi didžiu
mos gyventojų; ten ateinančią 
žiemą, o gal ir dabar, siaus ba
das. Amerikos lietuviai susirū
pinę gimtine tėvyne taip, kaip 
ir visa Sovietų Sąjunga. Euro
pinis fašizmas-nacizmas naiki
na Europos kultūrą, progresą 
ir veda į tamsų necivilizuotą 
gyvenimą pačią didžiumą žmo
nių. Kas šiandien nesidomi 
kiekvienos dienos įvykiais? Lai
svi žmonės kovos iki galui, iki 
bus nušluotas tas brudas ir at- 
steigtas per sunkų darbą senas 
ir naujas kūrybinis gyvenimas.

Kaip Phila. Renkamos Aukos 
Sovietų Sąjungos Medikalei Pa- 
gelbai ? — Philadelphijoj susi
organizavo Hitlerio pavergtų 
tautų komitetas iš lietuvių, ru
sų, ukrainų, lenkų, karpatų, 
grekų. šios visos tautos turėjo 
masines prakalbas 7 dieną rug
sėjo, Lu-Lu Temple svetainėj. 
Žmonių prisirinko pilna salė, 
nepaisant didelio karščio. Ant 
Šių prakalbų kalbėjo 6 kunigai 
nuo rusų, ukrainų, grekų ir 
karpatų. Visi jie kalbėjo gerai 
už tuojautinę pagelbą Sovietų 
Sąjungos žmonėms ir vyriausy
bei. Visi kunigai ragino užmirš
ti visokias partijas ir mintis, 
tik koncentruotis ir juo grei
čiau teikti medikalę pagelbą 
Sovietų Sąjungai.

Nuo lietuvių kalbėjo drg. D. 
M. Šolomskas lietuvių ir rusų 

•kalbomis. Publikai labai patiko 
drg. šolomsko kalba. Buvo ren
kamos aukos ir jų surinktanirš 
$2,000. Vienas darbininkas ru

sas Jonas Kažano paaukojo 
$1,000. Didžiuma aukavo po 
$25, $15, $10 ir po $5. Komite
to buvo prirengta aukų korte
lės su vardu ir suma aukų, iš 
kurių buvo pranešta kas ir kiek 
aukojo. Apart to, komitetas pa
gamino aukų rinkimo knygutes, 
kuriose nepažymėta aukų kie
kis. Paskleidėm tarp mūsų or
ganizacijų narių. Nutarta au
kotojų vardus pagarsinti per 
“Laisvę.”

Drg. Lamsargienė surinko 
aukų sekančiai: Lamsargienė 
aukavo $4; S. Kowalchuk $1, 
A. Strong 2[5c. Viso $5.25.

Drg. Aleksandravičius surin
ko sekančiai: C. Ropsevich $5; 
P. Makora $1; M. Homac 50c; 
S. Latvinas 30c; G. Robey 25c, 
H. H. 10c. Viso $7.15.

Dabar vėliau, kada susiorga
nizavo lietuvių centralinis komi
tetas, tai dirbsim ir jam. Tam 
tikslui yra rengiamos prakalbos 
2-rą dieną lapkričio Lietuviško
je salėje, 928 E. Moyamensing 
Avė., 2-rą vai. po pietų.

Visi mūsų organizacijų na
riai, paėmę aukų knygutes, 
stengkitės parinkt aukų Sovie
tų Sąjungos medikalei pagelbai, 
nes visi matom, koks didelis 
kraujo praliejimas. Mes puikiai 
pasidarbdvom Ispanijai prieš 
pabaisas fašistus-nacius, dabar 
pasidarbuokime Sovietų žmo
nėms.
Tarptautinės Prakalbos Su

daužymui Hitlerininkų
Kalbės Wm. Z. Foster ir 

James W. Ford, Convention Sa
lėje, Lapkričio (Nov.) 14 dieną, 
8 vai. vak. šias prakalbąs ren
gia Komunisįų Partija tiksliai 
prieš rengiamas prakalbas 5- 
to kolonos irgi Convention Hall 
5-tą dieną lapkričio. Pro-hitle- 
rininkai pasislėpę po The Ame
rica First Committee , rengia 
šias prakalbas, tai yra, Whee- 
leris, Lindberghas, riebusis 
Hooveiis ir kiti penktakolonis- 
tai. Kalbės Wheeleris ir kiti jo 
bendrai. Miestas davė komunis

tams Convention Hall, kurioj 
sutelpa 20,000 žmonių rengti 
prakalbas prieš pro-hitlerinin- 
kų ■ surengtas prakalbas.

Tai bus svarbios prakalbos 
ir masinis balsas prieš Hitlerio 
agentus. Mes lietuviai iš visų 
miesto dalių turime garsinti, 
raginti lietuvius eiti į šias masi
nes prakalbas ir pardavinėti ti- 
kietus iš kalno. Tikietų kainos 
10c, 30c ir 60c. Tikietai pigūs 
ir tokiu būdu reikia stengtis 
kuodaugiausiai įtraukt lietuviš
ko svieto. Parengimas įvyksta 
penktadienio vakare. Tikietus 
bus galima gauti pas darbinin
kiškų organizacijų narius dėl 
platinimo. Rep.

Paterson, N. J.
Čia paduosiu, kiek surinkta 

aukų medikalei pagelbai Sovie
tams iš Paterson, N. J., per pa
sidarbavimą komisijos^!. Ma- 
tačiūno ir J. Bimbos. Jau turi- 

Ime surinkę $64.21 Paduodu au
kotojų vardus:

LDS 123 kp. $10.00.
Po $5.00 aukojo: J. Matačiū- 

nas, J. Bimba, F. Prap, P. Den
nis, V. Bingelis.

ALDLD 84 kp. aukojo $3.00.
Po $2: B. O. Kersevičiai, J. 

E. Strimilai, J. C. Skarbaliai.
Po $1.00: S. Aliukonis, J. 

Dulkis, V. Krimas, S. Vilkas, J. 
Pocius, S. X., P. Sakat, D. Sen- 
kauskienė, R. Settles, M. M, Se
nienas, S. Ivanauskaitė, J. J. 
Skaudis, A. Dilius. Po 50c: M. 
Šumskis, K. Yankus, G. Man- 
uol, F. Trainis. 30c. — J. Re- 
meikis, 25c. M. Ragauskas.

Tai, kai matosi, Patersonas ir 
nesnaudžia, bet darbuojasi ir 
renka aukas.

Pastaba : “L.” No. 239 pasa
kyta: per M. Ragauską, o turė
jo būti per J. Matačiūną ir J. 
Bimbą.

Komisiją yra išrinkus LDS 
123 kuopa. . •

Komisija:
J. Matačjūnas ir J, Bimba.

CLEVELAND, OHIOBaltimorėj Domicėlė gyven
dama prisirašė prie Literatū
ros Draugijos 25 kuopos. 
Taipgi nepametė partijos.

Domicėlei mirus, penktadie
nį, 10-tą dieną spalių, giminės 
ir draugai apkaišė grabą gy
vomis gėlėmis. Pirmadienį, 
spalių 13, likos sudeginta 3:30 
vai. po pietų, Greenmount Ka
pinių, krematorijoj. Drg. R. 
Blumbergienė nuo partijos pa
sakė labai gražią prakalbėlę, 
sakydama, kad Domicėlė sie
kė, ne tik sau laimingesnio] 
gyvenimo, bet taip pat visai 
darbo liaudžiai.

Domicėlė dar gana 
buvo, vos sulaukus 32 
amžiaus. Būtų dar daug 
darbavus dėl darbininkų 
bet žiaurios ekonominės 
gos išplėšė ją iš gyvųjų tarpo.

Domicėlė, mes tęsim jūsų 
pradėtą darbą.

J. Balsys.

čionai sustreikavo Wool
worth dešimtštorio darbinin
kės. Jau dvi savaitės streikuo
ja ir smarkiai pikietuoja krau
tuvę. Jos streiką paskelbė tuo
met, kuomet bosai 
leisti darbininkėms 
nizuoti į uniją ir 
darbo vadoves, 
apie 40 merginų.

Beveik visos C1 evelando 
darbo unijos pasisakė už strei
kuojančias Woolwortho dar
bininkes ir žada joms visoke
riopą parama. -

šių darbininkų uždarbis bu
vo labai menkas. Kuri pada
rydavo $16 per savaitę, tai 
jausdavosi pusėtinai laiminga. 
Daugelis teuždirbo po $11 sa
vaitėje. O darbas nėra taip 
lengvas, nes ištisą dieną rei
kia išstovėti ant kojų.

Koresp.

viai gyvena. Šitaip man pata
rė. Mums besikalbant sugrįžo 
anas mano draugas, kuris ma
ne paliko prie kliubo; ir išsi
vedė vėl be jokių gerų pasek
mių, nieko gero neatsiekta tą 
vakarą. Tad ant rytojaus grį
žau namo lyg susinervavęs.

Bet Štai Ką Aš Manau:
šita sena kolonija galima 

prikelti iš letargo miego, pa
daryt, kad ji būtų gyva ir 
naudinga. Tam tinkamos me
džiagos yra, tik ją reikia ap
dirbti.

Da kiek nugirsta, yra ir li
kučių, nesutvarkytų nuo pir
miau, o sutvarkyti 
būtinai reikia.

Taigi, į šitą viską 
reikalas yra svarbus 
bus, likučiai taip pat 
dėlę svarbą, į kurią 
pažvelgsi.
niai draugai nepajėgia (netu
ri ganėtinai spėkų tą svarbią 
užduotį atlikti), turėtų ateit į 
pagalbą jiems, ar A.L.D.L.D.

Coaldale, Pa.—Spalių 4 d. 
vidutiniai buvo jauku, tad 
man ir dilgino mintis aplan
kyti kokią tolimesnę koloniją, 
su svarbesniais uždaviniais, 
kokių šiandien yra labai daug, 
kaip tai, pasaulinė situacija— 
baisi padėtis Europos, kur 
karo liepsnose randasi ir mūsų 
senoji tėvynė Lietuva! Taip 
pat ir dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajus turėtų stovėti 
kiekvienam darbininkui ant 
minčių.

Man stovėjo ant minčių, 
kada nors aplankyti seniau 
buvusią veiklią koloniją, ku
rioj buvo Socialistų Sąjungos 
kuopa, Moterų Progresyvio 
Susivienijimo kuopa, na ir 
šiandien da yra A.L.D.L.D. 
kuopa, rodos, ar iš trijų na
rių, S.L.A. ir Politinis Nepri- 
gulmingas Kliubas, virš su 
100 narių, turi savo namą iš
mokėtą 
b on u 
to, 
čia, 
darbininkų palaikoma. Yra 7 ,9-to Apskričio valdyba, arba

.... . .... I’x ----

yra 
ir

ir turi
' $1,000.00. 
įlietu visk a 
parapija

valstybės
Apart 

bažny- 
lietuvių

versliai, kurie iš tu lietuvių 
pasilaiko, taip pat ir miesto 
valdžioje yra 3 lietuviai.

Pilnai nepatyriau, kiek ir 
kokius dienraščius skaito tie 
lietuviai darbininkai. Tik tiek 
nugirdau, kad, rodos, 3 pre
numeruoja dienraštį “Laisvę”.

Coaldale miestukas šitaip 
paviršutiniai galima apibū
dint. Sulig organizacijų, ko
kias jie palaiko, negalima nie
ko pasakyti, kad jos būtų ne
reikalingos; visos yra reikalin
gos, tik jose veikimas, pro- 
gresyvis, kultūrinis ir tautinis, 
taip pat apšvietos klausimais, 
yra persilpnas, lyg apmiręs. 
Būtinai tos ydos reikėtų pa
taisyti, ir tai labai skubiai, 
ypatingai dabartiniu momen
tu.

Taigi man vis rūpėjo pa
siekti šitas miestukas.

Bet vienas keblumas man 
jį pasiekti, kad daeit savom 
kojom truputį pertoli, maši
nos nuosavos neturiu. Gi sam
dyti busą kaip bedarbiui, irgi 
nėra iš ko. Bet man prisiminė 
prižadas A.L.D.L.D. 9-to aps
kričio konferencijai, kad ant 
reikalavimo apsnūdusių drau
gų, kada jie bus nutarę susi
rinkti, aš pribūsiu paaiškinti 
.truputį plačiau, kaip prašalint 
tinginį, o 
aktyvaus 
kalingo 
kams. . .

Taigi, tik spalių 4 d., pri
buvus vienam draugui iš Coal
dale, nuvažiavau tą koloniją 
aplankyti.

Atvykus prie Lietuvių Kliu
bo, radome palei duris kliu- 
biečių būrelį besikalbant. Ma
no sankeleivis mane jiems 
perstatė ir palikęs nuėjo.

Man likus vienam, reikėjo 
šį tą pradėti kalbėti. Bet taip 
netikėtai pasitaikė atsisėst ša
lia vieno draugo, kuris paėjo 
iš Lietuvos iš vieno kaimo su 
manim, tik, deja, man palie
kant Lietuvą, da jis buvo ne
gimęs. Na, ir truputį mums 
asmeniškai besikalbant, toliau 
įsitraukėm ir į abelną kalbą 
kas liečia 
sius, t. y., 
nę padėtį, 
ir tt.

Aš tai

stoti bėndrai prie 
darbo, būtinai rei- 
patiems^' darbinin-

visus ten susirinku- 
apie baisią pasauli- 
kas šiandien dedasi

dariau norėdamas 
patirti, kaip į tai atsineša ši
tie draugai? Ar nėra suklai
dinti smetoninių fašistinių 
Hitlerio lekajų? Kiek pasiro
dė iš jų kalbos, kūrie ėmė da- 
lyvumą, rodos, gerojoj pusėj 
stovi, nepasireiškė _ pritarimo 
Smetonaciam. Tik draugijinis 
bendras veikimas persilpnas.

Tas draugas mane įsivedė 
į vidų ir truputį apibudino jų 
politiką. Viena pusė yra visai 
neskaitančių ir niekuomi nesi
rūpinančių, todėl jiems . ir 
dienraštį neįsiūlysi. O kiti taip 
pat mažai rūpinasi studijavi
mu svarbesnių pranešimų 
spaudoj. Tad užrašinėjimas 
dienraščių būtų geriausia per
einant per stubas, kur lietu-

bendrai

žiūrint, 
ir sku
tu r i di- 
šalį ne-

Taigi, jeigu vieti-

iš paties Centro paskirta ko
misija, kuri tą viską ištirtų ir 
pagelbėtų sutvarkyti vietinius 
reikalus.

J. Ramanauskas,
NUO RED. Atleisite, kad 

dėl vietos sutaupymo geroką 
dalį smulkmenų apleidome.

Baltimore, Mi

pirmo 
Karson,

Netekome Mylimos Drauges 
Ir Kovotojos

Mirtis ištraukė iš gyvųjų 
tarpo visų mylimą draugę 
Domicėlę Meškienę, po tėvais 
Dambrauskaitę. Iš Lietuvos 
paėjo Suvalkų gubernijos, 
Alytaus apskričio. Į šią šalį at
važiavo po pereito pasaulinio 
karo į Pittsburgh, Pa. Paskui 
gyveno Brooklyne, N. Y. Pri
gulėjo Partijoje. Po 
vyro pavarde Sallie
dirbo kiek tik spėkos leido dėl 
darbininku klasės labo. •»

Domicėlė gimė biednoj 
kampininko šeimoj. Reikėjo 
daug vargo pakelti, šioj šalyj 
Domicėlei taipgi gyvenimas 
nesisekė, reikėjo daug vargo 
pakelti. Nenusisekus pirmai 
ženatvei, persiskyrus su pirmu 
vyru, likus su 
tarpe svetimų, 
auklėti kūdikį 
pragyvenimą.

Domicėlė paliko nuliūdime 
pirmo vyro 15 metų sūnų Rei- 
mondą, antrą vyrą S. Meškį 
ir aštuonių mėnesių kūdikį ir 
vieną seserį Oną Jankauskie
nę, kuri gyvena Akron, Ohio. 
Sesuo Ona Jankauskienė ir 
pusseserė iš Pittsburgh’o (ne
sužinojau pavardės) dalyvavo 
laidotuvėse.

Nuvežus Domicėlę į ligonbu- 
tį, V. Jekevičiutė ir A. Jeke- 
vičiukas suteikė kraujo. J. 
Pivariūnienė paaukojo savo 
visą galimą laiką paskutiniam 
patarnavimui. M. Rudienė 
taipgi suteikė neįkainojamą 
patarnavimą Domicėlei ir vi
sai jos šeimynai.

Domicėlei gulint ligoninėj 
beveik be žado, apdengtai ok- 
sigeno kvėpavimo prietaisu, 
dvi seserys Paulauskiutės, da
vatkos, atėjo į ligonbutį, dras
kė ligonę, norėdamos atida
ryti oksigeno apdangą ir ver
tė prisiimti kunigą. Slaugėm 
aiškino, kad Domicėlė neturi 
draugų, visų apleista ir jos 
atėjo duot paskutinį patarna
vimą. Slaugės ir šalia gulin
čių moterų davatkos buvo pri
verstos palikti Domicėlę ra
mybėje. Bet jos vistiek pri
siuntė kunigą. Draugai rado 
kunigą bekalbant maldas, o; 
Domicėlę bekovojančią, kad 
atsikratyti nuo negeistino bur
tininko. i

Domicėlė buvo labai malo-] 
nąus lengvo būdo, nieko nie
kad neužgavo, bet tamsūs 
žmonės nedavė ramiai nė nu
mirti.

mažu kūdikiu 
buvo nelengva 

ir užsidirbti

norėjo ne- 
susiorga- 

pavarė iš 
Streikuoja

jauna 
metų 
pasi- 
labo, 
sąly- 4

AR GAVAI “LAISVEI” 
NAUJĄ SKAITYTOJĄ?
Jau trečia savaite eina “Laisves” vajus gauti 

naujų skaitytojų. O dar visai mažas būrelis gerų 
“Laisves” patriotų tegavo naujų skaitytojų. Kodėl 
toks apsileidimas? Argi tai reiškia nesupratimą sa
vo uždavinio kaipo apšvietos žmogaus? Jei taip, tai 
blogai.

Eile pasiryžusių žmonių gavo jau po keletą naujų 
skaitytojų. Jei su pasiryžimu žmones gauna po kele
tą desetkų naujų skaitytojų, tai kodėl kiekvienas iš 
mūs negalime gauti nors po vieną naują skaitytoją 
savo dienraščiui? Pagalvokite apie tai ir pamatysite 
kaip šarmatinsitės 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 į akis. Turime tuojau stoti į darbą, 
turime gauti 1,000 naujų skaitytojų savo dienraščiui.

Dar galite stoti į 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 branginančiais 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.

LAISVES
KONCERTAS

Dienraščio “Laisvės” Metinis Koncertas 
tik bus už trijų savaičių

Lapkričio 9 November
Programą pildys žymas lietuvių talentai 
Iš Chicagos, Bostono, Hartford ir New 
Yorko. Greit bus paskelbti jų vardai. Iš 
anksto rengkites juos pamatyti ir išgirsti.

f
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Bilietus galite gauti ‘‘Laisvės” raštinėje ir pas platintojus.
* • t

Įžanga 55c, 83c ir $1.10 Pradžia 3 v. po pietų

“Laisves” Koncertas bus

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

Toje pačioje salėje, kur visada būna 
“Laisvės” koncertai

<
Tuojau įsigykite įžangos bilietus
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LAISVE Penktas puslapis

kreikavo Wool- 
ktorio darbinin- 
avaitės streikuo- 
pikietuoja krau- 
ką paskelbė tuo- 
bosai norėjo ne- 
t kerns susiorga- 
ją ir pavarė iš 
es. Streikuoja 
Linų.

;os (' 1 evelando 
pasisakė už strei- 
roolwortho dar- 
iida joms visoke-

nkų uždarbis bu
kas. Kuri pada
lei' savaitę, tai 
sėtinai laiminga, 
d i rbo po $11 sa- 
irbas nėra taip 
ištisą dieną rei- 
mt kojų.

Koresp.

< H V?
vajus gauti 

būrelis gerų 
ty tojų. Kodėl 
supratimą sa- 
? Jei taip, tai

[) keletą naujų 
auna po kele- 

! kiekvienas iš 
U ją skaitytoją 
ir pamatysite

fcjų skaitytojų 
tume tūkstan- 
hi, tai ta gėda 
stoti j darbą, 

ko dienraščiui, 
aujų skaityto- 
hiau pažymėtų

—$18; 6—$15;

tą ir mokan- 
icrikonų lietu- 
irogą savo va
nokite žmones 
tu gaukite vie- 
žymėkite gar-

ei metų $3.25. 
aina, tad nau- 

dabar, kurie

užsisakydami 
ne prisiųsti ir

GIJA 
rooklyn, N. Y.

oncertas

‘inber
>ių talentai 
rd ir New 
vardai. Iš 

i ir išgirsti.

S

įėję
)KLYN, N. Y.
i būna

I bilietus
1 3 v. po pietų
paM platintojus.
- -

Vaizdas iš San Francisco pasiruošimo parado; paveiksle matosi militariniai
sunkvežimiai ir kt. pabūklai.

Chicagos Žinios
RIMTAI PRAĖJO LDS AP

SKRIČIO KONFERENCIJA

Joj Dalyvavo Virš 60 
Delegatų

Spalio 12 d. Lietuvių Audi
torijoj įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 2-ro Ap
skričio konferencija. Užsire
gistravusių delegatų pribuvo 
60, o po to dar keli atvyko. 
Gaila, kad tūlos kuopos nepri- 
siuntė delegatų. Ypač reikia 
subarti Roękfordą.

Konferenciją atidarė apskri
čio pirmininkas S. Juška. 
Trumpą įžanginę prakalbėlę 
pasakė L. Pruseika. apibudin
damas visų trijų lietuvių na- 
cionalių Susivienijimų veiklą.

Iš Centro sekretoriaus J. 
Siurbos gauta pasveikinimas, 
kuriame prisiminta apie būsi
mą LDS seimą Chicagoj. Apie 
seimą or šioj konferencijoj 
kalbėta. Iš apskričio valdybos 
ir kuopų atstovų susidarys di
delė komisija.

Konferencijoj pirmininkavo 
O. Remeikienė, o sekretoriavo 
J. Misevičius. Pereitos konfe
rencijos protokolas buvo už- 
girtas vienbalsiai.

Buvo atvykęs Wisconsin© 
LDS apskričio atstovas J. Dru- 
čas, kuris gražiai pasakojo, 
kas veikiama LDS organizaci
joj Wisconsin© ribose.

Apskričio komiteto nariai 
patiekė gražius raportus. S. 
Juška pagyrė jaunuolius, o 
ypač J. Sakalą. Chicagos jau
nuoliai darbuojasi pavyzdin
gai kaip vajuj, taip ir sporto 
srity.

J. Gelgaudas, iždininkas 
pranešė, kad apskričio ižde 
tėra tik $27 su centais. Neku- 
rios kuopos, kažin kodėl, nesi
skubina pasimokėti apskritin, 
o tai labai negerai.

J. Skeberdytė pažymėjo, 
kad LDS dalyvauja ir bend
ram progresyviam judėjime.

Apie jaunuolių veiklą pla
toką raportą išdavė F. Jurge- 
liūtė. Raportas buvo tikrai 
įdomus, plačiai apimąs organi
zacinę, socialę ir sportinę 
veiklą. Jos raportą biskį da- 
pildė A. Klaud.

Beje, po pietų jaunuoliai tu
rėjo savo atskirą sesiją. Joj 
dalyvavo 15 delegatų.

Ilgai užsitęsė kuopų delega
tų raportai.

Bridgeport© ir Brighton 
Parko kuopos ką daugiausia 
gavo naujų narių. Bridgeport© 
į 53 kuopą gauta apie 30 nau
jų narių, o į Brighton Parko 
76 kuopą gauta 21 nauji na
riai.

Redwings jaunuolių kuopa 
(Brighton Park) naujų narių 
gavo 7. ši kuopa iš viso jau 
turi virš 70 narių.

129 kp. (aštuonioliktos gat
vės apylinkėj) gavo 5 naujus 
narius.

Yra, tačiau, kuopų, kurios
vajuj nedalyvauja. Pavyz
džiui, Burnside kuopa, kuri 
turi 53 narius, dar nėra gavu
si nei vieno naujo nario, o 
North Side kuopa gavo tiktai 
vieną. Cicero kuopa gavo tik
tai du, ir tiek pat Marquette 
Park kuopa.

West Pullman kuopa, kuri

stambias sumas,—vienas net 
50 dolerių.

Jasilionis.

turi 70 narių (ir ižde $200) 
taip pat nėra gavusi nei vie
no naujo nario.

Town of Lake kuopa turi 
50 narių, gavo tris naujus.

Neminėsiu čia visų kuopų. 
Tiek tik pažymėsiu, kad be
veik visos kuopos turi savo iž
duose nemažai pinigų. Mel
rose Park kuopa turi ižde 
$105, Cicero $142, Bridge
port© $248, Westville $167.

Stambiausia iš visų kuopų 
Bridgeport© 53, kuri turi ne
toli 400 narių, o po jos seka 
Brighton Park kuopa.

Konferencija nutarė kuo 
smarkiausia mestis į- vajaus 
darbą. Iš viso antro apskričio 
kuopos yra gavusios apie šim
tą naujų narių. O juk tikslas 
gauti bent 500.

Nauja Valdyba
• Naujon- apskričio valdybon 
įeina beveik tie patys veikė
jai, tik, rodosi, du nauji.

Naujon valdybon įeina:
S. Juška
J. Skeberdytė
J. Gelgaudas
F. Abekąs
M. Sakalienė
Aldona Povilonis
J. Urbikas
Al Klaud
J. Misevičius.
Alternatai: F. Jurgeliūtė, 

O. Remeikienė, D. Jakubaus
kienė, Dagys ir šešelgis.

Buvo priimtos kelios rezo
liucijos, kurios bus paskelbtos 
“Tiesoj” ir “Vilnyj.”

Medikalei pagelbai Sov. Są
jungos sudaryta $12 auka.

Delegatams buvo suruošta 
pietūs, kurie visiems patiko.

Konferencija užsibaigė la
bai draugiškoj nuotaikoj.

Delegatas.

Los Angeles, Calif. — Čia 
areštuota trys japonai,, ku
rie mėgino šmugeliuot Ja
ponijai deimantus reikalin
gus įrankiam s, kuriais 
pjaustoma plienas ir kiti 
kieti metalai..

Binghamton, N. Y.

laikyti sekamą konferenciją 
Binghamtone. įvyks lapkričio 
16 d. Mūs kuopa tuo reikalu 
jau susirūpino ir išrinko skait
lingą komisiją, kuri konferen
cijos laike suruoš vakarienę. 
Vakarienės laike, galima ti
kėtis, bus ir muzikalė progra
ma. visas šio parengimo pel
nas nutarta skirti Sov. Sąjun
gos Medikalei Pagalbai. Nuo
širdžiai pasidarbavus, galima 
tikėtis ir gero pelno.

LDS ir ALDLD kuopų su
sirinkimai priėmė rezoliucijas, 
prašant Jungtinių Valstijų 
prezidentą Rooseveltą paliuo- 
suoti žymiausį priešfašistinį 
veikėją Earl Browderi, kuris 
dabar randasi kalėjime. Vedi
mui kampanijos už Browderi© 
paliuosavimą, ALDLD kuopa 
paskyrė jš iždo $3.

Easton, Pa.
Franklin Zinc Co. Darbininkų 

Sąlygos
Juozas Garnis mirė nuo in- 

fluenzijos vėlai rudenį 1918 
metais. Nemokėjo jis rašyt, 
bet spaudą - druką puikiai 
skaitė, skaitė “Laisvę” ir, 
“Kovą,” prigulėjo tuo kart 
prie mūsų L. S. Sąjungos, bu
vo veiklus ir klasiniai susipra
tęs darbininkas, kuris, apart 
draugų, paliko nuliūdime sa
vo moterį ir dviejų mėnesių sū
nų Juozelį. Po trijų metų 
nuo mirties vyro, pasisuko 
naujas draugas iš Franklin, 
N. J., iš už 58 mylių nuo Kaš
tono, Izidorius Szinkunas— 
Shenkus, kuris pamylėjo ir 
apsivedė našlę Frances Gar- 
nienę.

Praslinkus 20 metų mes su 
Kulaičiais aplankėme juos 
Frankline. Paaiškėja, kad 
draugas L Shenkus skaito 
dienraštį “Laisvę” per suvirš

kad jie iškasa akmenį, kurį 
amerikonai vadina Zink. Tas 
akmuo visaip kaip spalvuotas 
ir sunkus. Dėl mūsų tai paro
dė ir davė po kelius akmenis 
parsivežt kittiem parodyt.

Kuomet per visokias įvai
riausias mašinerijas apdirba 
tą akmenį, tai iš jo išgauna 
ciną, geležį ir plieną. Apart 
to, smulkiai sumala, ir spal
vas su magnetinėm mašinom 
išskirsto, miltai visokių spal
vų tinka maliavai daryti. Juos 
perka ponas Du Pont ir kiti 
maliavų fabrikantai.

Darbai ten pavojingi ir ne
sveiki. Darbininkai užsikrečia 
dusuliu, ezma ir kitokiom kva- 
rabom. O kas svarbiausia, tai 
kad darbininkai neorganizuo
ti. Daug kartų bandyta sutvert 
uniją, bet kompanijos bosai- 
viršylos nesnaudė. Jis su savo 
pasekėjais ir mušeikom išvai
kydavo unijų darbuotojus, 
agitatorius ir jų kalbėtojus. 
Uždarbiai nekokį. Paprasti 
darbininkai - leiberiai padaro 
apie 30 dolerių į savaitę, virš
laikių dirbt neduoda todėl, 
kad už viršlaikius pusantro

karto daugiau reikia mokėt. 
Prie geresnių darbų, arba čy- 
zleriai, uždirba kiek daugiau, 
bet jų mažai yra.

Darbus gauna tiktai vieti
niai darbininkai, iš kitur atva
žiavusiam darbo neduoda. 
Kompanija bijo unijinių dar
bininkų.

Dirba keli lietuviai darbi
ninkai, yra ungarų, slovakų ir

rusų, bet didžiumoj ameriko
nai. Atliekamu laiku labai gir
tuokliauja ir lošia pragaištin
gus “geimius”, iš kurių gem- 
bleriai nei sėja, nei pjauna, 
bet viską j savo delmonus su
sikrauna. Gal kurią nors die
ną patys darbininkai susipras, 
kas juos skriaudžia ir išnau
doja.

V. J. Stankus.

Drg. Kireilis minėjo ALDLD 
kuopos susirinkime, kad mū
sų kaimyniško miestelio, En
dicott, N. Y., rusai jau sudė
jo Medikalei Pagalbai apie 
800 dolerių. Jie ėjo rinkti au
kų ir pas biznierius. Kai ku
rie biznieriai aukojo ir gana

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

Remiame kas remtina
Amerikos pažangioji visuo

menė remia Sovietų Sąjungos 
karą prieš nacių-fašistų jėgas. 
Neatsilieka nuo to nei Bing- 
hamtono pažangūs lietuviai,— 
jie jau sudėjo arti poros šimtų 
dolerių.

Spalių 6 d. LDS 6 kuopos 
susirinkimas nutarė pasiųsti iš 
savo iždo dešimtį dolerių. To
kią pat sumą nutarė pasiųsti 
ir ALDLD 20 kuopos susirin
kimas, įvykęs spalių 10 d. Pa
starajame susirinkime trys 
nariai pasiėmė ir aukų rinki
mo blankas, kad parinkti dau
giau tos reikiamos paramos.

Pereitoji ALDLD 12-to Ap
skričio konferencija nutarė

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks antradienj, spalių 21 d., 8 vai. 
vak., pas drg. Chuberkius, 1426 Co
lumbia St. Visos draugės dalyvauki
te, nes yra svarbių dalykų aptarti. 
H. T. (247-248)

22 metus. Aš pasiteiravau, 
kaip pas juos darbai eina. Jis 
pasakė, kad Franklin miesčiu
kas turi penkius tūkstančius 
gyventojų. Yra vienos mainos, 
kurios vadinasi Franklin Zinc 
Co. Ten dirba aštuoni šimtai 
darbininkų po žeme nuo trijų i 
iki vienuolikos šimtų pėdų gi-' 
1 urnoj. Jie rausiasi maždaug 
panašiai, kaip ir anglies mai- 
nieriai, tiktai skirtumas tame, 
- ------------------------------------——a

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

E------------------------------------------------ S

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker

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

SANDĖLib 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-

I NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 2769 has bean issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEYER GREENBF.RG & BENNY 
GREENBERG

990 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2233 hes been issued to the undersigned 
l<> sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
191 Graham Avenue, Borough of Brooklyn,, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SIDNEY RAVITZ
191 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10941 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law. at 
471 Tark Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK MURGALO
471 Tark Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 7957 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 49 Ten .Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BALEZENTIS
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1060—1062 Myrtle Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

ACE BEER DISTRIBUTORS 
1060 —1062 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 55 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JOSEPH KWITEL
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ROBERT KAMINSIHNE
397 So. 4th St., Brooklyn. N. Y.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, 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

Tūkstantis 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 kam jie yra naudingi ..... 25c

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

M. žukaltfa, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

s 337 Union Avenue
S Brooklyn, N. Y.
S Tel. Stagg 2-0783 
g NIGHT—HAvemeyer 8-1158

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

s Le VANDA
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 nukėlimai:- 
ir planetų atspėjimais 35c.

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

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.y vjt v.v v

MATTHEW P. BALLAS
* (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

■'V

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

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

| mine. Taipgi galite gauti gerų, Natural iškų 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 tab) otelė tiek vertės turi kai]) puse 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 :1<<; siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar L ! '• ’.. it< 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, BROOi’ ' ’’.T, N. Y.

Te!.: EVergrecn 8-9895

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

---------- ---------------- ---------- ;■ - - -t ■ -, - - ,----------------------—

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Barėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

J UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, sjieclalial greitai pristato. 
Aait jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

THE BAKERS*

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

i

VtRt-THIN* DORCAS 
į_15 iew<li, pink įold 
filled cose, Guildite bock 
..............................$33.75

VfRUTHIN* FOSTER- 
15 iewele, pink or yellow 
gold filled coie, Guildite 
bock.................... $33.73

#EG. «'• ’AT. OFF. PATENTS PENDING

❖ M

C

ROBERT L11M
JEWELER|

| 701 Grand St. Brooklyn, N.
H Tarpe Graham ir ManhattaA A ves.

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

Q ■ w

jp&LVJ.htre



Šeštas puslapis LAISVE Pirmadienis, Spalių 20, 1941
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NwWko^Msfe?2i nkn
ir užmirštin žvaigždei leid
žiantis.

Alga
Visi 

vietijoj

Majoras Atsikirto Hitleriui 
Pataikautojams ir Savo 

Kritikams

Rusijai Karo Pagalbos 
Mitingas Gardene

CIO ir AFL Unijos Susitarė 
Vengti Susikirtimą Dėl 

Jurisdikcijos

Brooklyniečiai Girdės 
Savo Kandidatą

Ko Reikalauja Laikraščių 
Pardavinėtojai? Už Ką 

Streikuoja?

tą grąžintų neparduotų kopi
jų-

Kad leistų imti tik po tiek 
laikraščių, kiek gali išparduo
ti.

paste-

Jie laiko hitlerizma 
Jungtinėms Valsti- 

antrieji, sakė majo- 
toki žmonės, ku-

Kalbėdamas Judžių Garsin
tojų Sąjungos sueigoj, viešbu
tyje Edison, pereitą ketvirta
dienį, majoras LaGuardija pa
smerkė Wheelerio, Nye, Clar- 
ko senatorių komitetą, pasi- 

įmojusį iššniukštinėti ir sucen- 
zūruoti priešfašistinius jo
džius.

Europos karas, sakė majo
ras, iššaukė, šioje šalyje dvejo
pą mintijimą. Pirmosios min
ties skelbėjai, sakė jis, suda
ro didelę didžiumą Amerikos 

- žmonių.
pavojumi 
joms. O 
ras, “yra
riems patinka hitleriška val
džia ir turi gana noro padėti 
praplėsti Hitlerio galią.”

Vėliau, Nepriklausomo Pi
liečių Komiteto sušauktame 
susirinkime, viešbutyje Plaza, | 
N. Y., majoras gerai atsikirto; 
gubernatoriaus pavaduotojui | 
Charles Poletti, kuris ragino 
piliečius daugiau nerinkti La- 
Guardijos majoru < 
jis tarnauja Civilių Apsigyni
mo naciorialiu direktoriumi.

Majoras pareiškė, kad atsi
liepti į J. V. prezidento atsi
šaukimą stoti į civilių apsigy
nimo vadovybę jam buvo1 
džiaugsminga pareiga. O dėl 
užmetimų, būk majoras eikvo- 

parei-1

Spalių 27-tos vakarą, mil
žiniškojoj Madison Square 
Garden salėj, Rusijai Karo 
Pagalba, Ine., rengia savo pir
mą masinį mitingą atidarymui 
kampanijos sukelti milioną 
dolerių medikamentams ir ki
tokiai pagalbai Sovietų Sąjun
gos kariams ir civiliams.

Komitetas, susidedąs iš žy
mių amerikonų, iki šiol tebe
buvo susiorganizavimo stadi
joj. Iš karto buvo planuota rū
pintis tik medikalės pagalbos 
siuntimu, bet amerikiečiams 
galint ir norint apdovanoti 
raudonarmiečius svedoriais ir 
kitokiomis vertingomis dova
nomis, komitetas praplėtė sa
vo darbo sritį, vieton Medika- 
lei Pagalbai teikti komiteto 
pasivadino Rusijai Karo Pa
galba, rūpinsis teikimu viso- 

jkios pagalbos apart militariš- 
jkos, kas jau yra specialiu vals
tybės, ne atskirų organizacijų 
reikalu.

Mitinge bus garsūs kalbėto-

ap-

Lo-
A1

International 
of Electrical 
pasirašė Sam-

Ateinantį trečiadienį, spa
lių 22-rą, lietuviams gerai ži
nomoj Grand Paradise salėj, 
318 Grand St., Brooklyne, kal
bės vietos ir apylinkės darbi
ninkų vadas, komunistų kan
didatas į Miesto Tarybą Peter 
V. Cacchione. Taipgi kalbės 
Israel Amter, kandidatas į ta- 
rybininkus iš New Yorko ap
skričio.

dėlto kad men^ka programa, da- 
• įlyvaujant paskilbusiems daini

ninkams, šokėjams, aktoriams, 
taipgi chorams.

vadovybę jam
Atsiprašymas

jąs laiką šalutinėms 
goms, majoras atsikirto:

tu-Spali’) 12 d., Aido Choras 
tėjo sėkmingą parengimą, Os-

New Yorko ir apylinkės 
elektristų CIO ir AFL unijos, 
veikiančios elektros suvadoms 
ir elektriškų įrankių gamini
mo srityje, pereitą ketvirta
dienį pasirašė sutartį neskelb
ti streikų dėl ginčų už juris
dikciją, kad nesutrukdyt 
sigynimo darbų.

Nuo United Electrical, 
dio ir Machine Workers 
kalo 1224, CIO, pasirašė 
Burdick, o nuo 
Brotherhood 
Workers, A FI 
uel Dobbins.

Pasitarimą sušaukė Mrs. 
Ethel S. Epstein, majoro pa
skirta miesto darbo sekretorė. 
Pasitarimuose dalyvavo ir 
James McLeish, New Yorko— 
New Jersey CIO unijos dis- 
trikto prezidentas. New Yorke 
padarytą gerą žingsnį mano
ma bandyti praktikuoti ir už
miestyje.

Pasitarimui ir susitarimui 
priežastį davė iškilęs ginčas 
tarp dviejų unijų Gem Elec
tric Co. šapoj, 453 Broome 
St., New Yorke. CIO unija 
kreipėsi į majorą, kaip civi
lių apsigynimo viršininką, tar
pininkauti, 
toki ginčai 
ros unijos 
šapoj gali
nimo darbuose, ir sutrukdyti 
darbą.

Abi unijos pasilieka teisę 
organizuoti šapas, kurios ne
turi su unija kontrakto. Kar
tą vienai pradėjus organizavi
mą, antroji neprivalo trukdyti 
įei

Williamsburgieciai energin
gai rengiasi šiam mitingui, nes 
tai yra sykiu ir priešhitlerinė 
demonstracija, mobilizuotė su- 
siedijos spėkų teikimui para
mos kariaujantiem prieš Hit
lerį.

Apart gerų prakalbų, mi
tinge bus rodoma pagarsėjusi 
Sovietų filmą “čepajevas.” 
Įžanga tik 10 centų. Gera pro
ga visiems pamatyti judį, iš
girsti kovingos partijos kandi
datus ir paremti priešhitlerinį 
judėjimą.

Brook lyne pereitą savaitę 
išmirė 445 gyventojai, bet jų 
vieton atėjo - gimė 863 nauji.

a
Ji nurodinėjo, kad 
dėl vienos ar ant- 
teisės toj ar kitoj 
pasitaikyti apsigy-

k Jos Aktoriai

v

“Aš buvau parinktas dėlto, trovskio veikalą “Neturtas—Ne 
kad civilių apsigynimas, prie yda. 
moderniškos karo technikos, 
yra miesto reikalu.” Jis sakė 
atiduodąs visą laiką miestui, o 
viršlaikį be mokesties šaliai ir 
kaltino Poletti dalinant val
džios laiką pusiau su klien
tais :

Šis parengimas turėjo ge
rų pasekmių — chorui liko pel
no. Dėl šio veikalo pasekmingu- 
mo kreditas priklauso visiems, 
kurie kuomi nors prisidėjo, ypa
tingai tiems, kurie prie Choro 
nepriklauso — pašaliniams, bet 
kurie daug darbavosi, kaip tik
ri Choro patriotai. Viena iš to
kių yra Lilija Kavaliauskaitė. 
Jai reikia atiduoti didelis kredi
tas už jos toki gražų pasitarna-

rašytis kontrakto.

“Aš važinėju į Washingtoną 
savo šalies reikalais,” sakė 
majoras, “o jis (Pcletti) važi
nėja Washingtonan savo kli- 
jentų reikalais. Aš dirbu ta vimą: Ji, ne ti.k rūpinosi veikalo
darbą be ekstra algos. Jis yra, sėkmingumu, ateidama ant re- 
gavęs $25,000 viena mokesti-Į peticijų, bet ir pačiame veikalo 
mi už prekiavimą savo įtaka.”

Muzikai, Artistai Už
LaGuardiją

Walter Damrosch, žymus 
orkestrų vadas ir narys Visų 
Amerikiečių Komiteto išrinki
mui LaGuardijos į majorus, 
sako, jog majoras padėjo 
daug pastangų miesto pagra
žinimui. Minėtas komitetas su
sideda iš žymių sveturgimių.

Pereito penktadienio vaka- 
I rą savo radio prakalbose iš 

stoties WOR atsišaukė į pilie
čius Tallulah Bankhead ir 
Billy Rose) raginant išnaujo 
išrinkti LaGuardiją majoru 
sekamam terminui, 
kalbėjo Newbold

• Miesto Tarybos prezidentas.

Taipgi 
Morri s,

£

>•
i
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LANKĖSI “LAISVĖJE”
šeštadienio ryte, “Laisvės” 

įstaigoje lankėsi Juozas Jur
gaitis su žmona, iš Union 
City, N. J. Atsinaujino prenu
meratą, paaukavo “L.” Radio 
pusvalandei $2.00 ir nusipirko 
literatūros. Draugai Jurgaičiai 
pasisvečiavę, pasikalbėję 
laisviečiais išvyko namon.

Komunistu Radio

su

perstatyme svarbiausią rolę lo
šė—jai priklauso kreditas už vi
sų aktorių gerą pasirodymą. Jos 
rolė buvo—suflioriaus (promp
ter), kurią ji atliko labai pui
kiai.

Be to, ji ir kiti pašaliečiai 
dar yra pasidarbavę daug dėl 
šio veikalo pasekmingumo.

Praeitą penktadienį Aido 
Choras, tuojaus po repeticijų, 
turėjo draugišką pasilinksmini- 

i mą su gėrimais ir užkandžiais. 
| Tiesa, šiame pasilinksminime 
dalyvavo beveik visas choras. 
Bet čia nesimatė tų pašalinių, 
kurie taip rūpestingai stengėsi 
padarytį veikalą “Neturtas—Ne 
Yda” pasekmingu.

Pasirodo, kad tame kalti 
kaip kurie choro parengi
mo komisijos nariai, kurie 
sau saldžiai snaudė ir tik nau
dojosi kitų darbo vaisiais.

Taigi, Choras yra labai dė
kingas visiems ir visoms prisi- 
dėjusiems prie to veikalo pa
sekmingumo ir šiuomi labai 
nuoširdžiai atsiprašo už ne tik 
nepakvietimą jų į pasilinksmini
mą, bet net ir nepaminėjimą.

Tikiuosi, kad tie, .kuriuos šis 
paliečia nepalaikys už blogą ir 
nepyks ant viso choro už vie
no ar kelių komiteto narių kal

tę. Aido Choro Koresp.

Isidore Begun, koVnunistų į 
kandidatas j Miesto Tarybą iš, 
Bronx, taipgi komunistų kam
panijos vedėjas, pirmadienio 
vakaro 9:45, iš stoties WMC 
A, 570 klės., kalbės temoje 
“Miesto Valdžia ir Nacionalis 
Saugumas.”

O’Leary Paskirtas 
Kontrolieriumi

Gubernatorius Lehmanas pa
skyrė Joseph V. O’Leary lai
kinu N. Y. valstijos kontrolie- 
riurųi vieton mirusio Morris 
S. Tremaine. Laikina tarnyba 
tęsis tik iki sausio 1, 1942 m.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų 
tuvių kitokiu grupių ir pavieni 

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
*udarau 
r-ikoniškai* ’ 
»- *lui e s a n » 
i i d i dinų mk 
dydžio kokio p> 
geidaujama Ta 
pogi atmaliavoji 
įvairiom.spalvom

STOKES
St., Brooklv-

padara 
paveiks 
krajavu* 
su amr

R<

JONAS 
512 Marion 
Kamp. Broadway Ir Stone Ave 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glcnmore 5-6191

Sąryšyje su Stanley Teatre 
rodoma Sovietų Filmą “Muzi- 
kališka Istorija” iškeliama ir 
įdomių davinių apie Sovietų 
artistų material? padėti.

Sovietuse, kaip sako prane
šimai, joks aktorius neima to- 

jkių pasakiškai milžiniškų su
mų, kaip mūsų Clark Gable ar 
Greta Garbo, tačiau aktorių 
ir kitų prie jpdžių 1 
profesijų žmonių mokestys

Laisves Radio
šio pirmadienio- vakarą, 

spalių 20-tą, apart savaitinės 
sutraukos svarbių žinių, kurias yra vienos iš aukščiausių. Ir, 
radio klausovam perduoda R. 
Mizara, dainuos choras Pir
myn iš Great Necko, vadovau
jamas Jurgio* Kazakevičiaus. 
Taipgi dainuos 
jaunutė solistė, 
praneš vietines 
siskelbimus.

Laisvės Radio Programos 
būna girdimos kas pirmadie
nio vakaro 9 vai. iš stoties 
WBYN, 1430 klcs.

1 -

Ruth Sims, 
J. Ormanas 

žinias ir pa-

S
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UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ Ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

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

K
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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

Dirbant ir Nedirbant 
filmų darbininkai So- 
gauna pamatinę algą 

ar jie dirba ant filmos ar ne
dirba. Paliuosavimas nuo rū- 
pesties apie sekamą kontraktą 
ir kasdieninę duoną palieka 
visas pajėgas įsigyvenimui se
kamos filmos kūryboj. Ir nuo 
kiekvienos filmos, kurioje dir
ba, gauna priedinę mokestį. 
Atskirų aktorių algos kelia
mos sulyg “kilimo artistikoj.” 

Taip, pavyzdin, Sergėjus 
Lemeševas, Stanley Teatre da
bar rodomos “Muzikališkos 
Istorijos” žvaigždė, Leningra
do operos vadovaujantis teno- 
rius, gavęs atlyginimą trim 
skirtingais keliais: jis gavo sa
vo reguliarę algą iš Leningra
do Valstybinės Operos, jam 
mokėjo pamatinę mokestį iš i 
Lenfilm Studijos, ir jam skir-1 
ta atlyginimas už “puikiausią 
artistiką” filmoje “Muzikališ- 
ka Istorija,” kurią aukštai 
įvertino rusų kritikai ir visuo
menė.

D. Astradantsevas, prideri
nęs veikalui muziką, galėjęs 
gauti iki 15,000 rublių. Sce
narijaus autoriai E. Petrova ir 
G. Munblit galėję gauti iki 
40,000 rublių per abu. Gauna 
priedinių mokesčių ir direkto
riai, operatoriai, taipgi jų pa
dėjėjai, Pamatinės 'algos ir 
priediniai mokesčiai paliečia 
taip pat mokslines, švietimo, 
žiniškas ir visokias filmas.

Krautuvių Darbininkai 
Remia Kovotojus

Jungtinės Krautuvių Darbi
ninkų Unijos Taryba vienbal
siai pasisakė pradėti vajų už 
sukėlimą $100,000 pagalbai 
Sovietų Sąjungos, Anglijos ir 
Chinijos. Taryba atstovauja 
50 tūkstančių narių New 
Yorko mieste.

j Toji ■ unija, kaip skelbia 
kūrybos | Jungtinės Tarybos biznio ve-

dejas Jack Altman, “atkarto- 
tinai yra pasisakius už nacio- 
nalio apsigynimo programą ir 
prezidento Roosevelto užrube- 
žių politiką. Ta pozicija iš 
naujo patvirtinta pereitame 
Jungtinės Tarybos mitinge, 
kada sumanymas paraginti at
saukt atgyvenusį ‘Neutralumo 

____  , „ „ _ Aktą’ tapo vienbalsiai priim
tume ir nenustumiami skurdan1 tas.”

kaip žinia, niekas neskursta 
ir nežūsta .dėl biednatvės. 
Ten aktoriai, kaip ir visi ša
lies gyventojai, yra valstybės 
aprūpinti ištikus nedarbingu
mui dėl ligos ar senatvės. Ki
tais ’žodžiais—neklojami mi- 
lionai po kojų karjeros aukš-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen &-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės 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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

U

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

vakarienė, 
kambarys,

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

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

Daugelis jau būsite 
bėję, jog tie vyrai, moterys ir 
vaikai, iš kurių jūs pirkdavot 
savo angliškus dienraščius, 
laikraščių nepardavinėja.

Labai daugelis smulkių biz
nierių, kurie laikraščius par
davinėja greta kito biznio, 
irgi kooperuoja su streikie- 
riais, neparduoda užstreikuo- 
tų laikraščių. Iš angliškų dien
raščių pas juos šiomis dieno
mis matyt tik keli, kurie nėra 
užstreikuoti.

Ko Jie Reikalauja?

Jie nori kredito už visas 
grąžinamas kopijas. Dabar iš 
jų atrokuoja po $1.50 per šim-

WAWAMWW

Prašalint laikraščių prista
tytojų “įkalbėtiną” ir versti
na metodą.

Keturias dešimt nuošimčių 
pelno nuo kiekvieno dolerio.

Panaikinimo visų mokesčių 
už laikraščių pristatymą.

New Yorko prie žymesnių 
dar neprisidėjusių streikan 
standų pastatyti ir pikietai. 
Tačiau dauguma, atrodo, yra 
užsidariusios arba 
tik neužstreikuotus 
čius. Williamsburge
mesnieji “standai” kooperuoja 
su streikieriais.

parduoda 
laikraš- 
visi žy-

Brooklyne šiais metais au
tomobiliai jau užmušė 211 
žmonių. *- • ♦
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LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Devintą valandą pirmadienių vakarais

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

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

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

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radio Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programų 
prašome kreiptis šiuom

Brooklyn, N. Y

>

427 Lorimer St.,
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

5

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tei. 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

ilfl

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

y
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
į'į

adresas:i laldotuvei

nemoka- 
miesto.

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

visados bus patenkinti.
F. W. Shalins

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

I

Į Suteikiam garbingas 

i $150 
į Koplyčias suteikiam 
į mai visose dalyse
j Tel. Virginia 7-4499

459 Grand St. ,
Skersai nuo Republic Teatro

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Euruplško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO

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

Gaspadori^kal nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško
Namu darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pafeimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne




