
1,000 DVASIŠKIŲ SAUKIA AMERIKA PILNAI REMI SOVIETUS; 
LAIŠKAS NUO TARYBŲ LIETUVOS PREZIDENTO JUSTO PALECKIO

KRISLAI
Melagiai, Niekšai.
Apgavo ir Bando Išsisukti.
Nepamirškite Pareigų.
Solidarumo Žėnklai. 
Pavyzdys Rimto Darbo.

Rašo A. BIMBA

Kiek ta mūsų pronaciška 
spauda beišliejo krokodiliaus 
ašarų ir tulžies apie Justą Pa
leckį! Ve, štai, tik spalių 16 
dienos social fašistinėj mazgo
tėj “Naujojoje Gadynėje” St. 
Strazdas pripiškinęs dvi špal-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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tas, būk iš tiesų Paleckis ga
lėjęs išeiti iš proto.

Buvo stačiai keliais atvejais 
“Naujienose,” “K e 1 eivyje,” 
“Drauge” ir kituose šlamštuo
se teigiama, kad Paleckis iš
ėjęs iš proto ir miręs beprot
namyje ir jau esąs amžinai 
palaidotas.

O kas išvarė jį iš proto ir 
numarino? Bolševikai, jesari, 
bolševikai! Ne naciai, bet bol
ševikai !

Bet štai spalių 20 dieną 
gauname laišką nuo paties 
Justo Paleckio iš Sovietų Są
jungos. Jis ir sveikas, ir gy
vas, ir stovi kovos fronte prieš 
kruvinąjį nacizmą!

Ką dabar, sakys prasimela- 
vę hitlerinės propagandos šin- 
koriai Grigaitis, Michelsonas, 
šimutis, Laučka, Strazdas ir 
visa ta bjauri pakalenija!

Arba ve kitas dalykas. Ir 
“Vienybė” ir “N. Gadynė” 
paskelbė melą, būk visi Ame
rikos ateiviai nepiliečiai turį 
iki pabaigai šio mėnesio užre- 
gistruot valdžioje visą savo 
turtą. Tas išgązdino daug 
žmonių.

“Laisvė” susisiekė su Fede
ral Reserve Banku, patyrė tik
rą tiesą ir paskelbė. O tiesa 
yra tame, kad tiktai po 1940 
metų birželio 1 dienos atva
žiavę Amerikon ir čia apsigy
venę kitų kraštų piliečiai 
turi suregistruoti savo turtą. 
Visai tas nepaliečia seniau pri
buvusiu ir čia nuolatos gyve
nančiu ateivių.

Paprastas, aiškus dalvkas.
Bet spaliu 16 d. “N. G.” 

pati redakciia prirašė tris 
špaltas ir bažijasį. būk ji ne
suvedžiojus savo skaitytojų. Ir 
dar bando pažangius lietuvius 
apjuodinti, būk jie paskleidę 
negražius prasimanymus apie 
jų gazietą.

Nepamirškite, draugai, kad 
dabar eina dienraščio “Lais
vės” vajus. Gaukite naujų 
skaitytojų. Senieji skaitytojai 
atsinaujinkite prenumeratas, 
kurių jos pasibaigė.

Nelaukite kelių paraginimų. 
Padėkite “Laisvei” taupyti lai
ką ir mažinti išlaidas.

______ I

Pereitą sekmadienį Shenan
doah, Pa., buvo sušauktas lie
tuvių, lenkų, rusų ir visų žmo
nių masinis mitingas. Jo tiks
las buvo paremti Sovietų Są
jungą ir Angliją.

, Mitingas buvo pusėtinai di
delis. Apart kitų, kalbėjo vie
tinis rusų kunigas. Kalbėjo 
gerai. Agitavo visus žmones 
vienytis ir remti didvyringą 
Raudonąją Armiją.

Lietuvių kunigo nebuvo. 
Draugai sako, kad lietuvių ku
nigas yra didelis reakcionie
rius.

Shenandoahryje labai ener
gingai darbuojasi Stasys Kuz
mickas. Sekmadienį jis buvo 
linksmas. Sakė man: Vakar 
buvo gera diena. Išėjau pas 
žmones ir gavau ' Laisvei” tris 
naujus skaitytojus ir susirin
kau Sovietų Sąjungai medika- 
lei pagelbai $15.

Tai tokie vaisiai tik vieno 
gero draugo vienos dienos 
rimto pasidarbavimo. O jeigu 
tokių draugų turėtumėme šim-

Justas Paleckis ir A. 
Sniečkus Gyvena 
Sovietų Sąjungoj

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 21. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamd pranešimą:
Visu frontu buvo tęsiami mūšiai pirmadienį. Ypač 

atkaklūs mūšiai įvyko sektoriuose Možaisko, Malojaros- 
laveco ir Taganrogo.

Centraliniame fronte vokiečių fašistų kariuomenė su 
dideliais būriais tankų kelis kartus įnirtusiai atakavo 
mūsų pozicijas. Mūsų kariuomenė atmušė vokiečių ata
kas.

23 vokiečių orlaiviai buvo sunaikinti sekmadienį; mes 
netekome 7 lėktuvų.

Mūsų orlaiviai sekmadienį, veikdami Oriolo sektoriuje, 
sunaikino 23 priešo tankus, 6 šarvuotus automobilius ir 
35 sunkvežimius.

Tą pačią dieną to būrio lakūnai sėkmingai bombarda- 
(Tąsa 5-me puslapyje)

“Laisvė” Gavo Antrą Radiogramą nuo Rašytojo P. Cvirkos; 
Vėl Sumušami Melai Fašistuojančiu Lietuvių Laikraščių

Lietuvos liaudies neprieteliai iš “Naujienų,” “Drau- 
go” ir kitos prohitleriškos spaudos prirašė visokių 
melų Tarybų Lietuvos prezidento Justo Paleckio an
trašu^ Jie paskelbė jį netekusiu proto ir mirusiu.

Spalių 20 dieną “Laisvės” redakcija gavo laišką . 
nuo Justo Paleckio ir A. Sniečkaus. Laiškas išsiųs
tas iš Maskvos liepos 14 d., 1941 metais. Tarp kitko 
šie Lietuvos liaudies vadai rašo:
“Draugai!

Pasitraukėme iš fašistų užimtos Lietuvos... Ne
trukus prisiusime platesnio pobūdžio laišką arba ra
šinį.

A. Sniečkus ir J. Paleckis.”
Šis Lietuvos liaudies vadų laiškutis sumuša į tru

pinius visus piktus hitlerininkų prasimanymus. Kiek 
dabar mums žinoma, su Raudonąja Armija ir Lie
tuvos kariais pasitraukė A. Sniečkus, Justas Palec-

? kis, Petras Cvirka, Jonas Marcinkevičius, Jonas žirn
ikus ir veikiausiai nemažai kitų veikėjų.

Kadangi Justo Paleckio ir Petro Cvirkos klausi
mais rašymai prohitleriškoj spaudoj pasirodė tik 
bjaurūs melai, tai pas mus atgaivina viltį, kad gal ir 
Salomėja Nėris ir kiti veikėjai išsigelbėjo nuo fa
šistų. Tas kartu sumuša ir kitus prohitlerininkų me
lus. Jeigu taip jie melavo šių asmenų vardu, tai su
prantama, kad ir šimtai vardų paskelbtų būk po 
prievarta į Sovietus išvežtų, “nužudytų,” taip pat 
yra tik hitlerininkų propaganda.

ANTRA RADIOGRAMA NUO PETRO CVIRKOS
Spalių 21 dieną “Laisves” redakcija gavo antrą ra

diogramą nuo žymiausio Lietuvos rašytojo Petro 
Cvirkos iš Sovietų Sąjungos. Jis šią radiogramą iš
siuntė spalių 20 dieną. Laukiame nuo Petro Cvirkos 
svarbių žinių.

“Hitleris - Banditas”, 
Sako Amerikos Vals

tybės Ministeris
Washington. — Laikraš

čių atstovai užklausė Ame
rikos valstybės ministerį C. 
Kulią, ar bus siunčiamas 
protestas Hitlerio valdžiai 
dėlto, kad nacių submarinas 
užpuolė ir rimtai sužeidė 
karinį Amerikos laivą nai
kintuvą “Kearny” ir užmu
šė 11 jo jūreivių.

Ministeris Hull atsakė, 
jog nėra siuntinėjama pro
testo notos tokiems tarp
tautiniams banditams (plė
šikams - razbaininkams), 
kaip Hitleris.

NACIAI NUSKANDINĘ 7 
ANGLŲ LAIVUS

Berlin, spal. 21. — Vokie
čių submarinai nuskandino 
7 prekinius anglų laivus, vi
so 38,000 tonu, kaip skelbia 
nacių komanda.

tus, po kelius kiekvienoje ko
lonijoje ! .

Beje, shenandoriečių būrys 
žada atvažiuoti į “Laisvės” 
koncertą lapkričio 9 dieną. 
Kviečiau ir Mahanojaus drau
gus. Jie gal atvažiuosią.

Žymūs Dviejų Partijai 
Senatoriai Įnešė Pa
naikint Bepusiškumą
Washington. — Vadovau

jantieji republikonai sena
toriai Chan Gurney, Styles 
Bridges ir Warren R. Aus
tin įteikė sumanymą panai
kint Amerikos bepusiškumo 
(neutralumo) įstatymą be 
jokių ceremonijų, nes tas 
įstatymas varžo veikimą 
reikalingą šios šalies apsi
gynimui nuo “nacių.

Demokratai senatoriai Cl. 
Pepper, Josh Lee ir Th. F. 
Green įnešė panaikint to į- 
statymo punktą, uždrau
džiantį Amerikos laivams 
plaukt į karinius vandenis. 
O su šio punkto panaikini
mu faktinai būtų panaikin
tas ir visas tas įstatymas, 
kuris supančioja Amerikos 
laisvę remti šalis kovojan
čias prieš fašistų kraštus.

Kongreso atstovų rūmas 
jau nubalsavo ginkluot pre
kinius Amerikos laivus, ką 
draudė bepusiškumo įstaty
mas. Neabejojama, kad ir 
senatas taip nubalsuos.

ORAS. — Nešalta, dali
nai apsiniaukę.

VOKIEČIAI SAKO, 
UŽĖMĘ SOVIETŲ

GINKLU CENTRA
Berlin, spal. 21. — Vokie

čių komanda’ praneša, kad 
jie ir divizijos italų, vengrų 
ir slovakų “nesuturimai žy
giuoją linkui Doneco pra- 
moniškos srities,” pietinėje 
Ukrainoje. Naciai sako, kad 
jie užėmę miestą Staliną, 
ginklų fabrikų centrą, apie 
60 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Taganrogo.

Anot nacių komandos, tai 
jie visuose frontuose sėk
mingai veikią.

Vokiečių vyriausybė už
ginčija vakarykščią Pary
žiaus radijo pranešimą, būk 
naciai visai apsupę Maskvą.

Leningrado fronte naciai 
“kantriai laukią,” kaip ra
šo jų laikraštis “Dienst aus 
Deutschland,” ir taupą savo 
jėgas. Sako:

“Tai būtų nepateisinamas 
dalykas tik dėlei smarkumo 
parodymo atakuot miestą 
(L e n i n g r adą), kuriame, 
turbūt, kiekvienas ' skelbas 
užtaisytas dinamitu; tatai 
paimtų perdaug aukų iš 
mūsų pusės; o tikrai nu
sprendžiančios mūsų jėgos 
dabar reikalingos kitame 
fronte.”

SOVIETŲ OFICIERIAI 
GIRIA AMERIKOS AR

MIJA MANEVRUOSE
Manevrus Jungtinių Vals

tijų Pirmosios armijos, 
Camden srityje, stebi ir So
vietų pulkininkai Uja Sara- 
jev ir Pavel F. Beriozin ir 
Raudonosios Armijos majo
ras P. Barajev, tankų spe
cialistas. Juos pakvietė į 
manevrus komanda Ameri
kos armijų.

Atvykus šiem raudonar
miečių karininkam, eilė a- 
merikonų artileristų atida
vė jiem pagarbą šautuvais.

Sovietų pulkininkas Sara- 
jev gyrė naująsias Ameri
kos kanuoles ir jos artileri
jos veikimą, bet pastebėjo, 
kad yra dar perdaug senų 
kanuolių.

(Tąsa 5-me pusi.)

SOVIETAI ATMUŠĖ
NACIU ŠTURMUS

MASKVOS FRONTE
Maskva, spal. 21. — Rau

donoji Armija audringai 
kontr-atakuoja v o k i e čius 
frontuose Maskvos ir Kali
nino. Viename sektoriuje 
naciai buvo prasibriovę ke
lias mylias pirmyn, bet pas
kui liko sustabdyti. Sovie
tai atgriebė nuo naciu mies
tą “K.”

Kiek ankstesnis Sovietų 
pranešimas spal. 21 d. teigė, 
kad Raudonoji Armija at
mušė visas vokiečių dary
tas įnirtusias atakas ties 
Možaisku, 60 mylių į vaka
rus nuo Maskvos, ir ties 
Malojaroslavecu, 65 mylios 
į pietų vakarus nuo Mask

avos. Per paskutines 24 va
landas naciai nieko apčiuo
piamo nelaimėjo šiose fron
to dalyse.

London, spal. 21. — Mas
kvos gynėjai atrėmė visus 
šturmavimus, kuriuos vo
kiečiai darė tankais, orlai
viais ir su pagalba parašiu- 
tistų, kaip praneša Mask
vos radijas.
PARAŠIUTINIAI ŠNIPAI

Vokiečiai parašiutais iš 
1 (Tąsa 5-me pusi.)

AMERIKOS AMBASADO
RIUS PERSIKELS Iš 
MASKVOS J KUIBKEVA

Kuibišev (Samara). — 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Laurence Steinhardt 
su savo štabo nariais ir vi
sais amerikonais korespon
dentais Unit. Press’os per

sikėlė iš Maskvos į Kuibi- 
ševą, kaipo laikinąjį Sovie
tų valdžios centrą. Perva
žiavimas traukiniu 750 my
lių į Kuibiševa užtruko 5 
dienas. Tai todėl, kad gele
žinkeliai labai užsiėmę ga
benimu karinių reikmenų ir 
kareivių į frontą.

Kuibišev (kuris seniau 
vadinosi Samara) yra 171,- 
000 gyventojų • miestas ir 
tiesia linija stovi apie 550 
mylių į pietų rytus nuo 
Maskvos.

Protestonų Vyskupai 
Ir Kunigai Ragina Žy

giuoti Prieš Nacius
Sumuš! Hitlerį Sovietuose, tai Būty Didi Pergalė Amerikai 

Ir Kitu Šalių Laisvei, Sako Protestony Vadai
Washington. — Daugiau 

kaip tūkstantis protestonų 
vyskupų, religinių laikraš
čių redaktorių, kolegijų ir 
seminarijų pirmininkų ir 
kitų dvasiškių atsiuntė pre
zidentui Rooseveltui savo 
atsišaukimą spalių 20 d. Jie 
šaukia Amerikos valdžią 
nelaukt, kol fašizmas užpuls 
šią šalį, bet “tuojaus veikt 
ir maršuot iš Washingto- 
no,” gelbėt Sovietų Sąjun
gą, atsimenant, kad “jeigu 
Hitleris bus sustabdytas 
Rusijoj, tai bus laimėta di
džioji pergalė demokrati

Amerika Duoda Sovie
tam dar $30,000,000 ~ 

Karinio Kredito
Washington. — Jungtinės 

Valstijos suteikė Sovietams 
dar 30 milionų dolerių pa
skolos pirktis karinių reik
menų iš šios šalies ir atmo- 
kėt bėgyje 180 dienų.

Pirmesnį 10 mihonų dole
rių kreditą, gautą iš Ameri
kos du mėnesiai atgal, So
vietai jau atmokėjo auksu 
ir tai penkiomis dienomis 
pirmiau negu buvo sutarta.

Leidžia Ginkluoti Ame
rikos Laivus po Pa

namos Vėliava
Panama. — Nauja Pana

mos respublikos valdžia at
šaukė tarimą buvusios pre
zidento Arnulf o Aria so val
džios, . kuri uždraudė gink
luot Amerikos laivus plau
kiančius po Panamos vėlia
va.

Fašistuojanti Ariaso val
džia neseniai buvo nuvers
ta. ■

BAISIOS NACIU JĖGOS 
PRIEŠ MASKVA

London, spal. 21. — An
glijos karininkai sako, kad 
vokiečiai dabar Maskvos 
fronte vartoja 25 tūkstan
čius tankų, du milionus la
biausiai mechanizuotos ka
riuomenės ir tris ketvirta
dalius visų savo orlaivių. Be 
to, prieš Maskvos gynėjus 
veikia dar pora milionų na
cių pėstininkų.

London. — Naciai skubo
tai siunčia dvi naujas šar
vuotas savo armijas į Mas
kvos frontą.

nėms valstybėms abelnai ir 
mums patiems.”

Tie protestonų vyskupai, 
kunigai ir kiti vadai tarp 
kitko sako:

ATSIŠAUKIMAS
“Pasaulio laisvė šiandien 

akis akin susiduria su bes
tija.

“Mūsų gynėjais prieš pa
saulio fašizmo Ašį buvo Is
panijos ir Chinijos žmonės, 
o dabar yra Anglijos žmo
nės ir jų sąjungininkai — 
Rusijos žmonės.

“Tamsta (Prezidente) ė-
(Tąsa ant 5-to pusi.)

Roosevelto
Giliai Pasitiki So

vietų Armija
Hyde Park, N. Y. — Par

skridęs W. Averell Harri
man, prez. Roosevelto pa
siuntinių galva, dalyvavusių 
Maskvos konferencijoj su 
Sovietų vadais ir Anglijos 
atstovais, dabar spal. 20 d. 
atvyko pas prezidentą ir iš
davė jam raportą apie So
vietų apsigynimo reikalus. 
Harrimanas išreiškė “didį 
pasitikėjimą,” kad Sovietai 
pajėgs apsiginti nuo Hitle
rio, tik reikia jiems greites
nės ir didesnės medžiaginės 
pagalbos.

Po trijų valandų pasikal
bėjimo, prez. Rooseveltas 
skubiai išsiuntė kariniu or-, 
laivių Harrimaną į Wash.-, 
ingtoną tartis su valstybės, 
karo ir laivyno ministeriais 
apie paramą Sovietams.

PATS STALINAS VADOVAU
JA MASKVOS GYNIMUI
London, spal. 21. — An

glų spauda teigia, kad pats 
Stalinas iš šarvuoto trauki
nio vadovauja raudonar
miečiams ginantiems Mask
vą. Pirmasis Stalino padėjė
jas esąs maršalas Boris Ša- 
pošnikovas.

NACIAI SAKOSI UŽMU
ŠĘ SOVIETŲ GENEROLĄ

Berlin. — Naciai teigia, 
kad jie, “bevalydami” liku
sią- Sovietų kariuomenę į 
rytus nuo Briansko, užmu
šę ir generolą Petrovą ir 
kelis jo štabo oficierius.

Maskva. — Per kelias pa
skutines dienas Sovietai nu
šovė 200 nacių orlaivių Le
ningrado srityje.
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Patarimas Kongresmanui Diesui
Kongresmanas Diesas ir vėl išlindo, 

“kaip Pilypas iš. kanapių,” su “komunis
tiniu sąrašu.” Jis šiuo sykiu, sakoma, su
rašė 1,124 vardus asmenų, dirbančių fe
deralinės vyriausybės raštinėse ir įteikė 
juos teisingumo ministeriui Francis Bid
dle. Tieji vardai, sako Diesas, yra komu
nistų, dirbančių federalinei vyriausybei. 
Jie reikią “patyrinėti.” Jie, patyrinėjus, 
reikią iš vietų pašalinti, nes jie esą “rau
doni,” jie “neištikimi;” jie “grūmoją pa
vojumi Amerikos demokratinėms įstai
goms,” etc.

Tai paprasti kongresmano Dieso po
teriai. Jeigu tie asmenys ir būtų ko
munistai, aišku, tai protaująs Amerikos 
pilietis dėl to nesisielotų ir nedrebėtų. 
Nes kiekvienam šiandien yra aišku, kad 
komunistai — didžiausi kovotojai už de
mokratiją, didžiausi fašizmo — Ameri
kos žmonių neprieteliaus — priešai. Bet 
mes abejojame, ar bent vienas iš to virš 
tūkstančio žmonių yra komunistas. Mes 
žinome, kad ponui Diesui komunistas 
kiekvienas, kuris tik yra pažangus žmo
gus.

Ir šį sąrašą kongresmanas Diesas su
darė ne tuo tikslu, kad “komunistus su
valdyti,” bet tuo tikslu, kad pakenkti 
prezidentui Rooseveltui, kad sustiprinti 
jojo priešus — apyserius, izoliacininkus, 
— tokius, kaip senatoriai Wheeler, Nye, 
ir tam panašūs!

Mes patariame kongresmanui Diesui, 
‘ jei jam rūpi amerikinė demokratija sau
goti — jieškoti jos priešų America First 
Committee nariuose. Mes patariame, kad 
jis pradėtų tyrinėti vokiškų nacių žygius. 
Tegu jis tyrinėja, kiek mūsų krašto įstai
gose dirba anti-semitų, wheelerieciu,' 
lindberghininkų, ir kitokių tautos prie
šų, dirbančių Hitlerio naudai.

Žinoma, ponas Diesas, jeigu jam ir bū
tų pavesta toje srityje jieškoti mūsų 
krašto priešų, jis jų nerastų. Todėl ge
riau būtų, jei kongresas Dieso komitetą 
visiškai atšauktų ir jį panaikintų, o pa
skirtų kitą komitetą, nuoširdžiai tyri
nėjantį America First Committee darbe
lius.

Laikas, jau labai laikas patirti, kas 
darosi America First Committee eilėse, 

ten varo tą hitlerišką propagandą 
ir iš kur gauna įsakymus ir pinigus.

Keturi Menesiai
Nesuklysime pasakę, kad prieš š. m. 

birželio 22 d. didesnė pusė Amerikos 
žmonių buvo .įsitikinusi, jog Sovietų Są
junga, jei Hitleris ją užpultų, neatsilai
kytų prieš jį nei poros mėnesių. Buržua
zinė spauda, radijo komentatoriai, ir vi
sokį “specialistai” buvo taip Sovietus pa
neigę, taip be pasitikėjimo į juos žiūrėjo 
ir savo pažiūras taip plačiai buvo išplė
tę, kad vidutiniam amerikiečiui gerai 

I • manyti apie Sovietų Sąjungą nebuvo net 
progos!

Todėl šiandien, praėjus keturiems mė
nesiams didžiausio pasaulio istorijoje ka- 

''h’o, be abejo, tie suviltieji žmonės negali 
atsistebėti ta ištverme ir pasirįžimu, ko
kį Raudonoji Armija ir Sovietų liaudis 
parodė. Jie, veikiausiai, negali atsistebė
ti ir tuo, kaip žabali buvo visi’tie “spe
cialistai,” kufie pačioje pradžioje šio ka
ro pranašavo Sovietams greitą mirtį.

Taigi, keturių mėnesių karas, jeigu jis 
į neįrodė nieko daugiau, tai jis įrodė, kad 

Sovietų Sąjunga, Raudonoji Armija ir 
visa liaudis, yra galinga, pasišventusi ir 
mylinti savo kraštą. Jis numaskavo vi
sus specialistus, višūs “užpečkio genero
lus,” visus defytistus.

Bet mes sakysime daugiau. Mums’ at
rodo, kad keturių mėnesių didžiausias 
pasaulio istorijoje karas įrodė, jog So
vietų Sąjunga yra nesumušamą, jog Hit
leris jos nenugalės. Jog, priešingai, hit- 
lerizmas patsai žus, — žus vyriausiai 
nuo to, kad Raudonoji Armija jam bus 
uždavusi mirtiną smūgį.

Ir tą mes sakome, nežinodami, ar Mas
kva atsilaikys, ar ne; nežinodami, kuo 
baigsis patys baisiausieji mūšiai, dabar 
einą Maskvos apylinkėse.

Tatai sakydami, mes neteigiame, kad 
Sovietams yra arba bus lengva kariauti. 
Ne! Jiems kariauti buvo labai sunku ir 
bus dar sunkiau. Jie buvo užpulti neti
kėtai. Jie neturėjo tiek mechanizuotų jė
gų, kiek turi jų priešas. Prieš Sovietus 
šiandien yra sumobilizuota visos Euro
pos resursai, — fabrikai, darbininkai, 
gamtos šaltiniai, — tankai, orlaiviai, ka- 
nuolės, etc.

Kai mes sakome, kad Sovietų Sąjun
ga išeis pergalėtoja, tai nereiškia, kad 
tas bus greit, už savaitės arba mėnesio- 
kito. Tam gali imti metus ir kitus. Karas 
gali tęstis ir tęstis ir visos pažangiosios 
žmonijos jėgos gali per tą laiką būti nai
kinamos. Bet pergalė visvien turi būti 
Sovietų Sąjungos ir jos talkininkų pusė- 
je!.

Vienas dalykas gali pagreitinti hitle- 
rizmo sunaikinimą: ryškus, skubus ir ne
palaužiamai griežtas veikimas Anglijos 
ir Amerikos. Jei šitos dvi šalys išpildys 
Maskvoje duotus pažadus;’jei jos imsis 
griežtų žygių, tai hitlerizmas gali būti 
sunaikintas, palyginti, greit.

Praėjo keturi mėnesiai. Anglija per 
tąjį laiką neparodė jokio griežtesnio žy
gio. Ji sakosi rengiasi. Gal būt. Bet ka
da gi ji pasirengs? Kada ji atidarys nau
ją frontą? Ar po to, kai Sovietų Sąjun
ga nusilpnės? Ar po to,. kada Sovietai 
labiau išsieikvos?! Anglija turi žinoti, 
kad 'šiandien užduotas hitlerizmui smū
gis turės daugiau reikšmės, negu už pu
sės metų, sakysime, penki smūgiai. Tą 
supranta Anglijos liaudis. Bet to nuduo
da nesuprantą Anglijos valdovai.

Tas pats ir su Amerika. Jinai yra pa- 
simojusi sunaikinti Hitlerį ir jo naciš
kas jėgas. Bet ar neperdaug iki šiol bu
vo kalbų, ar nepermažai darbų? Vokiški 
naciai skandina Amerikos laivus,, puola, 
net šarvuotlaivius, žudo amerikiečius, 
naikina jų turtą. O ką mes darome? Vos 
ne vos kongresas nutarė apginkluoti A- 
merikos prekybinius laivus.. Bet tai tik 
žemesnysis atstovų butas. Senatas dar 
tik pradėjo tai svarstyti. Kada jis hu- 
tars? Niekas nežino. O Hitleris per tą 

zlaiką dirba, kariauja, naikina savo prie
šą, stiprinasi? Argi neperdaug pas mus 
kalbų? Argi nepermažai darbo? ų

Mums rodosi, kad šiandien, kai sukan
ka keturi mėnesiai didžiulio karo, negir
dėtai baisių mūšių, kiekvienas amerikie
tis turėtų greit ir griežtai nusispręsti už 
teikimą visokios pagalbos didvyriškai ka
riaujantiems Sovietams, už naudojimą 
visokiausių priemonių (jei yra reikalo, 
net ir karo paskelbimo) prieš Vokietijos 
nacizmą.

Mums rodosi, kad laikas kalboms pa
sibaigė. Turėtų dabar prasidėti laikas 
akcijai, laikas griežtiems žygiams žmo
nijos priešui— hitlerizmui — sunaikinti 
ir tuo užtikrint mūsų kraštui laisvę ir 
saugumą!

Del Kataliką Kunigą Pasisakymo
“Vilnis” (iš spalių 17 d.) rašo:
“Tūlas katalikų komitetas, kuris sako

si rūpinąsis Taikos išlaikymu/ apklausi- 
nėjo Amerikos katalikų kunigus, kaip jie 
žiūri į karą ir į teikimą paramos Sovietų 
Rusijai. Iš viso atsiklausta 34,616 kuni- 
gU-

“Tas komitetas, kiek mums išrodo, tu
ri labai glaudžių ryšių su America First 
komitetu. Jau tas vienas faktas mėta še
šėlį ant to komiteto. Tai propagandos or
ganas stiprinimui izoliacionistų politi
kos, o ta politika, kaip žinoma, prohitieri- 
nė.

“Iš 34,616 kunigų į klausimus atsakė 
tiktai 13,155, taigi, tik 37 nuošimčiai. 
Vadinasi, didele didžiuma katalikų dva
siškuos ignoravo tą komitetą, nepaisė jo.

“Iš to seka, kad didžiumos kunigų nuo
monė nėra žinoma. Iš tų kunigų, kurie 
atsiliepė į anketą, didžiuma pasisakė 
prieš teikimą paramos Sovietų Sąjungą). 
Vis tik, per visą šalį, susirado apie tūks
tantis katalikų kunigų, kurie išdrįso pa
sisakyti už Sovietų Sąjungą, už teikimą 
jai paramos. į

“žinant, kas pravedė tuos balsavimus, 
žinant tendencinį jų charakterį ir ži
nant, kad daugelį kunigų, kurie atsisakė

Ancevičius Jieško Lietuviško
Kraujo; Kur Palangos Vaikai?

STRAIPSNIS AŠTUNTAS
Pirmiau negu eisime jieš

koti “bolševikų nužudytų
jų” kapų ir Palangos vasa
rotojų vaikučių, turiu įspė
ti pro-nacišką lietuvių spau
dą Amerikoje, kad ji liau
tųsi jieškojusi Prano Dieli- 
ninkaičio kapo, “Keleivis” 
(iš 1940 m. rugpjūčio 14 d.) 
dr. Praną Dielininkaitį iš
vežė į Rusiją ir ten nužudė. 
Bet, oh, dieve Perkūne, 
“Naujienos” (iš š. m. rug
sėjo 18 d.) prikėlė Dielinin
kaitį iš numirusių ir pasta
tė jį redaguoti Hitlerio lei
džiamą Lietuvoje laikraštį 
“Į Laisvę”!

Taigi prisikėlė iš numi
rusių dar vienas “tautos 
kankinys”, kurį pro-nacišką 
lietuviškoji spauda tiek bu
vo apverkusi, apraudojusi!

Skaitytojas jau žino, kad 
visa eilė Dielininkaičių, ku
riuos Ancevičius ir pro-na- 
ciška spauda Amerikoje bu
vo nužudžiusi, jau prisikėlė 
iš numirusių ir dirba Hitle
riui arba šiaip sau gyvena. 
Dar daug jų atsiras, — ne 
vienas, galimas daiktas, at
vyks dar ir pas amerikie
čius pasisvečiuoti, kai laikai 
pasikeis. “Bolševikų nužu
dytų” ir vėl atgijusių pa
vardžių glėbį padaviau 
s t raipsnyj, kuris tilpo 
“Laisvėje” iš spalių 14 d. 
laidoj. Ateityje, prie progos, 
bus jų paduota daugiau.
Ar Sovietai Vežė žmones iš 

Lietuvos ?
Įsivaizduokim, kas įvyk

tų, jei Kanada būtų fašisti
nė valstybė, stipri valstybė 
ir trokštų užpulti Jungtines 
Valstijas. Į 's ivaizduokim, 
kad ji tam ruošiasi ir bile 
dieną gali pradėti prieš mū
sų kraštą karą. Ką tuomet 
darytų Washingtono vy
riausybė? Aiškių, jinai ruoš
tų kariuomenę kraštui gin
ti. Iš Kanados pasienio 
(ypačiai iš miestų) mūsų 
krašto vyriausybė tuojau 
gabentų vaikus, moteris, 
kad priešo orlaiviai jų ne
užmuštų. Daugiau: mūsų 
krašto vyriausybė, trokšda
ma ryškiau mušti priešą, 
tuojau iš Kanados pasienio 
išvežtų į gilumą šalies (kur 
nors į pietines valstijas) vi
sus nužiūrimus asmenius, 
fašistus, neištikimus Jung
tinėms Valstijoms, kurie 
galėtų padėti priešui, jei jis 
įsiveržtų'į mūsų kraštą. Ki
ti žmonės, gyveną Kanados 
pasienyje, biją fašistų —i žy
dai ypačiai — patys masi
niai bėgtų kur nors į Karo
lina valstijas, kur nors į 
Georgia, Teksą bei Floridą.

Tai būtų visiškai norma
lus, visiškai natūralūs daly
kas ir niekas negalėtų už 
tokius žygius kaltinti nei! 
vyriausybės nei ko kito. At
virkščiai, už tai Amerikos 
vyriausybė s u šliauktų iš 
žmonių pagyrimo ir pade-
kos.

Ar ne taip buvo birželio 
mėnesį Lietuvoje ir kitose 
tarybinėse respublikose?

Sovietų vyriausybė, tiesa, 
nežinojo, kada ją priešas 
užpuls. Bet ji žinojo, kad 
jis rengėsi ją užpulti ir už
pulti greit. Ką ji darė? Pir
miausiai iš Lietuvos buvo

gabenta vaikai, moterys. 
Jie buvo gabenti iš miestų
— Kauno, Vilniaus ir kt.; 
Jie buvo gabenti iš kurortų
— Palangos, Druskininkų, 
Birštono.

Lietuvoje buvo daug pro- 
hitlerininkų, fašistų. To už
ginčyti niekas negali. Tary
bų vyr. žinojo, kad, jei prie
šas — vokiškas nacis — 
puls Lietuvą, įsiverš Lietu
von, tai šitie hitlerininkai 
stos jam talkon, jie vaidins 
Kvislingų roles. Taigi visa 
šitų hitlerininkų virtinė bu
vo paimta ir išgabenta į So
vietų Sąjungos gilumą, gal 
į Rusiją, gal į kurią kitą ta
rybinę respubliką. Jie buvo 
išgabenti tam, kad susti
printi pasienį, kad susilp
ninti priešą.

Kai Hitlerio govėdos pra
dėjo briautis į Lietuvą, dau
gybė Lietuvos gyventojų, 
bijodami nacių, kaip kokios 
choleros, pradėjo masiniai 
patys bėgti į Sovietų Sąjun
gos gilumą. Bėgo daug lie
tuvių, daug žydų, rusų, len
ku. Tūkstančiai ir tūkstan
čiai žmonių. Kai kuriems 
jų pavyko gauti vietos trau
kinio vagonuose — preki
niuose, aišku — kiti vyko 
pėsti, arkliniais vežimais,— 
visaip.

Ar čia kas buvo nepa
prasto? Nieko! Karo metas. 
Faktinai, didžiausio žmoni
jos istorijoj karo metas!

Bet ką gi iš to visko su
darė Hitlerio agentai? Ką 
iš to išpūtė pro-naciška 
Amerikos lietuvių spauda, 
diriguojama geštapininko 
Ancevičiaus, sėdinčio Ber
lyne ?

“200,000 Lietuvių...”
“200,000 Lietuvių bolševi

kai išgabeno Rusijon”, per 
visą “Draugo” puslapį žė
rėjo antraštė. Po ja sekė 
Ancevičiaus telegrama:

“Birželio 14, 15, 16 dd., 
lietuvius masiniai gaude ir 
gabeno Sibiran. Tokiu būdu 
išgabenta virš 200,000 įvai
raus amžiaus ir luomo žmo
nių” (“Draugas” iš š. m. lie
pos 22 d.)

Per tris dienas išgabenti 
iš Lietuvos 200,000 lietuvių 
į Sibirą, tai reikėjo nepa
prastai didelio kiekio trau
kinių. Nesu toje srityje spe
cialistas, bet man atrodo, 
jog net prie didžiausių pas
tangų Lietuvos geležinke
liais tiek žmonių išvežti per 
tris dienas niekad negalėtų. 
Bet tą palikim nuošaliai.

Ancevičius ir tie, kurie jo 
hitlerinę propagandą spau
sdino, surado tam visam ir 
teoriją, kurią vėliau paskel
bė. Skaitau “N-nų” laidoj iš 
š. m. rugsėjo 11 d.;

“Bolševikai rengėsi išvež
ti iš Lietuvos pusantro mi
lijono gyventojų. Iš viso su
spėjo išgabenti apie 200,000 
įvairių tautybių žmonių.”

Tai antgalviai, uždėti ant
Ancevičiaus radiogramos, 
prisiųstos iš Berlyno. Pa
čioje radiogramoje skaitau:

“Pagal tą planą iki kito 
pavasario iš Lietuvos buvo 
numatyta išgabenti apie pu
santro milijono lietuvių, pa
keičiant juos kolonistais, 
atgabentais iš kitų Rusijos 
kraštų.

dalyvauti balsavime, negalima automa
tiškai palaikyti demokratijos priešais, iš
vada galima padaryti tokia: Net tarp 
katalikų dvasiškuos yra nemažai žmo
nių, kurie supranta Sovietų Sąjungoj 
reikšmę kovose prieš hitlerizmą.

“Illinois valstijoj, kur reakcinė propa
ganda dvasiški j oj yra labai stipri, susi

“Tas sumanymas pradė
tas vykdyti birželio vidury
je. To baisaus sumanymo 
vykdymą karas nutraukė, 
spėjus išgabenti, kaip dabar 
aiškėja, tik apie šešiasde
šimt tūkstančių lietuvių. 
Nežiūrint į šias aplinkybes, 
ryšium su karu, kaip jau 
anksčiau pranešta, iš Lie
tuvos išvežta du šimtu tūk-
stančių įvairių tautybių 
žmonių.”

Mudu su skaitytoju da
bar sustosime ir pagalvosi
me. Liepos 22 d. Ancevičius 
su pro-naciška lietuvių 
spauda Amerikoje išgabeno 
iš Lietuvos (Sibiran) “200- 
000 lietuvių.”

Rugsėjo 11 d. Ancevičius 
su pro-naciškomis “Naujie
nomis” ir “Draugu” iš Lie
tuvos išgabeno jau tik “60,- 
000 lietuvių,” o kiti išga
bentieji — iš viso 140,000 
asmenų — buvo “įvairių 
tautybių žmonės”! Per po
rą mėnesių lietuvių skaičius 
sutirpo net ant 140,000 žmo
nių. Bet kokias kitas tauty
bes bolševikai gabeno iš Lie
tuvos? Ancevičius nepasa
ko. Kam jas gabeno? Jis ir 
čia tyli.

Kam Tas Viskas?
Ancevičius paskelbia pa

sauliui (o pro-naciškoji lie
tuvių spauda jo žodį ima už 
gryną pinigą), kad bolševi
kai “iki pavasario” rengėsi 
iš Lietuvos “išgabenti pus
antro milijono lietuvių, pa
keičiant juos kolonistais, at
gabentais iš kitų Rusijos 
kraštų.”

Ar ne tragedija?! Bolše
vikai buvo pasimoję lietu
vių tautą išnaikinti, išve
žant pusantro ’ milijono lie
tuvių iš Lietuvos, o jų vie- 
tosna padedant atgabentus 
kitataučius. Ir štai, sako 
Ancevičius, bolševikai jau 
buvo pradėję tąjį savo pla
ną vykinti gyveniman — 
vežti lietuvius. Deja, tą bol
ševiku “baisaus sumanymo 
vykdymą karas nutraukė...” 
Jie tespėjo išvežti tik “60,- 
000 lietuvių.”

Ar skaitytojas dabar su
pranta, ką Ancevičius su 
“Naujienomis” ir “Draugu” 
nori mums pasakyti?!

Bolševikai buvo pradėję 
naikinti lietuvių tautą, vež
ti pusantro milijono lietu
vių į Sibirą, bet atėjo Hitle
ris, užpuolė Lietuvą ir su
laikė, — “baisaus sumany
mo vykdymą karas nutrau
kė.” Ura! Hitleris išgelbėjo 
lietuvių tautą! Hitleris ne
prileido bolševikams Lietu
vą sunaikinti!...

Štai, mielas skaitytojau, 
kokį tikslą Ancevičius turė
jo tokias radiogramas iš

Berlyno siųsdamas, o kokį 
tikslą “Naujienos” su 
“Draugu” (ir kiti jiems pa
našūs) turi jas imdami už 
gryną pinigą ir spausdin
dami savo skiltyse! Tikslas: 
išgarbinti Hitlerį, padaryti 
jį Lietuvos gelbėtoju, lie tu 7 
vių tautos geradėju!...

Bet pažiūrėkim, ar šita
me Ancevičiaus pasimoji- 
me nėra skylių? Ar jis iš
laiko vandenį/ kaip sako 
žmonės?

Man rodosi, ne!
Jeigu birželio mėnesį 

(prieš pat karą) tarybų vy
riausybė, kaip sako Ancevi
čius, “Naujienos” ir “Drau
gas,” “iki pavasario” ren
gėsi išvežti iš viso pusantro 
milijono lietuvių iš Lietu
vos, jeigu jie rengėsi sunai
kinti lietuvių tautą, jeigu 
jie birželio mėnesį išgabeno 
60,000 lietuvių vykindami 
pasibrėžtą lietuvių tautos 
išnaikinimo planą, tai kam 
jie tuo pačiu sykiu išvežė 
140,000 “įvairių tautybių 
žmonių”? Kam vežė lenkus, 
rusus, žydus? Ar tam, kad 
nuvežti juos į Sibirą ir at
gal atvežti Lietuvon apgy
vendinti vietoj lietuvių ?!

Į šį klausimą iki šiol ne
davė atsakymo nei Ancevi
čius, nei “Naujienos,” nei 
“Draugas,” nei kuris kitas 
pro-naciškas laikraštis!

O tai yra įrodymas, kad 
jie atsakymo neturi, kad jie 
melavo ir meluoja!

Kad Ancevičius yra mela
gis, tai netiesioginiai pripa
žįsta ir jo užtarytojos 
“Naujienos.” š. m. spalių 3 
d. jos išspausdino tokią ži
nia:’

“LISABONAS, spalių 2 
2. — Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus žiniomis, bolševi
kai'per vienerius siautėjimo 
metus iš Lietuvos išgabeno 
Rusijos gilumon 60,000 lie
tuvių.

“Karo su vokiečiais metu 
išbėgo iš Lietuvos labai 
daug žydų, rusų ir kitų tau
tybių gyventojų.

“Apskaičiuojama, jog po 
karo Lietuvos gyventojų 
skaičius sumažėjo 200,000. 
Dalis jų žuvo, o kiti atsidū
rė sovietų Rusijoje.”

Tegu skaitytojas šią žinią 
palygina su cituotomis An
cevičiaus .radiogramomis, o 
jis pamatys milžinišką skir
tumą. Gi reikia nepamiršti, 
kad ir Lisabone sėdi hitleri
ninkas, kuris rašo Ameri
kos lietuvių spaudai iš tų 
pačių naciškų šaltinių “ži
nias.”

Mes pilnai daleidžiame, 
kad karui prasidėjus iš Lie
tuvos pabėgo į gilumą So
vietų Sąjungos daug žmo
nių. Kas gi nebėgs nuo sma
ko, nuo baisūno nacizmo ? ! 
Bet kaip tą suderinti su 
“bolševikų užmanymu lietu
vių tautą išnaikinti?”

(Tąsa bus)

Trečiadienis, Spal 
f
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Parengimų Komisijoms
Valdžios yra įsakyta visoms organizacijoms ruošianf 

pramogas su įžanga ant bilieto spausdinti taksus ir su
rinktus taksus ant įžangos bilietų tuojau po parengimo 
reikia sumokėti federalei valdžiai.

“Laisves” spaustuvė gavo valdžios pranešimą, kad 
spausdinant įžangos bilietus turi būt ant bilieto pažymė
ta taksai.

Taksai mokasi nuo 10c ir nuo frakcijos. Pavyzdžiui, 
kada įžanga yra 10c, su taksais—11c. Įžanga 15c, su tak
sais—17c. *

Parengimų komisijos turėkite mintyje, kad duodami 
spaudai įžangos bilietus, turite priskaityti taksus.

LAISVES” ADMINISTRACIJA.

rado 106 kunigai, kurie pasisakė už pa
galbos teikimą SSSR.

“Kaslink lietuviškų kunigų, tai mes 
nemanom, kadmž visus juos kalba tokie 
ponai, kaip šimutis, Laučka ir Urbona
vičius. '

‘■‘Kun. J. Balkūnas taip pat turi savo 
šalininkų.”

Kada Amerikos 
pirmą lietuvių dar 
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Spaliu I mą prasidėjo “Laisvės“ vajus 
gavimui naujų skaitytojų. Kviečiame tal
kon visas veteranes vajininkes. Taipgi 
prašome visas skaitytojas gauti nors po 
vieną naują skaitytoją savo dienraščiui.
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Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė* 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su- 
rengkite moterų vakarUs-mitingus.
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Šios Sovietų moters, Sverdlovo distrikto vario kasyk
lose mainierkos stuksėjimas naciams daro nemalonų 
pranešimą. Sovietų moterys pasiryžusios dirbti dau
giau ir sunkiau, kad tik prigaminti visko sumušimui 
Hitlerio.
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Kada Amerikos lietuvės darbininkės pasibriežė išleisti 
pirmą lietuvių darbininkių žurnalą ir tam dėjo visą savo 
energiją, tai tuo pačiu laiku Lietuvoje jų sesutės ir mo
tinos nešė sunkų vargą iš vokiečių okupantų. Jos ne
juto ir nežinojo, kad toli už vandenų jų sesės taip drą
siai pasirįžo parodyti pasauliui savo darbininkiškus ga
bumus.

Neabejotina, kad Amerikos lietuvėms buvo nelengva 
tas darbas nešti, tačiau sunkumai toli gražu nebuvo ly
gus pavergtos Lietuvos moterų. Šių eilučių rašėja kaip 
tik yra gyva liudininkė Lietuvos moterų vargų, kurių 
paduosiu kelius, nors trumpoje formoje.

1915 metais vokiečiams užėmus Lietuvos kraštą, žmo
nės pergyveno netik karo baisenybes, bet ir neribotą 
vergiją. Kada mūsų apylinkėje karo ugnis dūko, buvo 
pati pradžia liepos mėnesio. Biržus užėmė porą savaičių 
pirmiau ir žvalgai buvo atsibaladoję iki mano gimto 
.kaimo — Užušilių. Tačiau greit pasitraukė 
grįžo, tai mūs kaimas buvo kryžiavos ugnies 
žmonės išlakstė į miškus, kiti slėpėsi užkasuose.

’ liepsnojo, kulkos staugė, plyšo. Užmuštų ir
visur buvo matyti. Traukėmės kartu su karo fTontu vis 
tolyn per porą mėnesių; bet, kur keliausi, ką sutiksi, 
jau galvoti neteko, tik vieną žinojome: jei toliau pava
žiuosime, tai gal kulka nepasieks. Galų gale žmonės, 
kaip tai nuo nervų nusilpimo, rodos, protauti užmiršta. 
Maistas buvo — ką laukuose suradai, kartais gauni ką 
nors iš kareivių katilo liekanų.

Per tuos porą mėnesių nukeliavome arti Jakobštato ir 
jau manėme pasiekti gelžkelio stotį ir vykti į Rusijos 
gilumą. Bet pirmiaus, negu pasiekėme stotį, vokiečiai 
apsupo ir civilius žmones grąžino iš kur jie atvažiavę. 
Atėmė kiaules, kurie varėsi kartu, karves, avis ir geres
nius arklius. Turėjome pervažiuoti visą Latviją arkliais, 
kurių neatėmė, kaipo netinkamų. Per Latviją važiuo
jant dabai retai buvo galima žmogų sutikti, o jei pasi
taikė, tai šimtamečiai, užtinusiomis akimis nuo ašarų. 
Maldavo sustoti pas juos ir suteikti kokią pagalbą, pri
žadėdami žemes ir namus užrašyti, bet kam tada 
galvoje...

Štai kaip vokiečiai elgėsi su žmonėmis: Atėmė 
liūs, maistą ii* geresnius drabužius. O užmokesnis
jei bandei ką paslėpti, tai gerai negaikomis prikapojo 
arba šautuvo drūtgaliu apdaužė.

Kurie atsiskirdavo nuo pulko kareiviai užpuldinėdavo 
moteris, merginas. Buvo atsitikimų, kad vieni, tėvams 
matant, užpuldavo merginas, o kiti šautuvais prispyrę 
tėvus grąsino nušovimu, jei bandys gelbėti dukterį.

Jei karo metu nesuspėjo atimti vištos ar paskutinės 
karvės, vėliaus prievarta neėmė, bet kiekvienam kaime 
paskyrė žmones, pas kuriuos kas savaitę turėjai nunešti 
nuo vištos po du kiaušiniu, o jei nededa, tai turėjai pi
nigais sumokėti. Kurie turėjo karvę, tai. ryte pamelžtą 
pieną turėjai atiduoti. Jei turėjai arklį, tai kas savaitę 
reikėjo dvi dienas eiti vokiečiams dirbti, nes jie patys 
dvarus dirbo su gyventojų neapmokamu darbu. Kada 
ateidavo kūlimo laikas, tai Vokietys stovi ir mieruoja 
javus — pusę turi jam nuvežti už dyką.

Pavasario metu vėl kratos, atiminėjimai, nes po sėjos 
tik paskirtą kiekį gali sau vartoti. Taip-gi ateidavo per
žiūrėdami namus, ką valgai. Pavasarį uždraudė bulves 
valgyti, o jei kas pasislėjęs 'turėjo ir bandė pasigaminti 
valgio ir buvo užtiktas, tai nuplakė iki kraujų.

Atpaeakoti visas baisenybes, kurias Lietuvos žmonės 
pergyveno, neįmanoma. Be to, ne viską galiu prisiminti, 
nes buvau permaža, kad visus dalykus suprasti ir įsi
dėmėti.

Dar, rodos, tas viskas taip neseniai buvo, tačiau šian
dieną vėl tą pačią, o gal dar sunkesnę naštą turi per
nešti mūsų sesutės Lietuvoje, tik jau ne nuo kaizerio 
rankos, o nuo įdūkusio Hitlerio su jo gaujomis.

žinant Lietuvos žmonių vargus ir išdavikų roles, skau
du darosi ir neapsakomai baisi pagieža pakyla, kad yra 
dar tokių lietuviškų išsigimėlių^ kurie ploja katutes už- 
girdę, kad Hitlerio govėdos pavergė Lietuvos žmones. 
Jie kalba apie kokią jiems ten laisvę ir tikisi, kad Hit-] 
leris pašauks juos į talką padėti 
kinti.

Sulaukus paminėjimo 25 metų 
mo “Moterų Balso“ jaučiu' didelį
darbininkės lietuvės vykdo tokį puikų kultūrinį darbą. 
Bet kartu jaučiu ir žinau, kad mūsų sesutėms Lietuvoje 
bus lengviau tie vargai panešti, kuomet jos žinos, jog 
kur nors, už kiek tūkstančių kilometrų, darbininkė lie
tuvė tęsia kovos darbą, prisideda įvairiais būdais prie 
sunaikinimo to žmonijos priešo ir vėl grąžinimo jai 
laisvės, kad ji nusikratytų tų sunkumų ir pajustų, kad 
turi teisę gyventi.

Mes, Amerikos lietuvės, stokime, kaip viena, į darbą, 
kad pagelbėjus įvairiais būdais tom šalim, kurios kariau
ja dėl išlaisvinimo pavergtųjų šalių iš fašizmo priespau
dos. Tik vienai minutei prisiminkime, koks likimas mū
sų sesutes laukia iš kruvinųjų nacių. Kiekvienas mūsų 
paramos darbas drūtins kovotojų jėgas. Kartu dirbki
me, kad ir pas mus Hitlerio agentai neprirengtų mums 
to, ką kenčia daugelis artimųjų. Numaskuokime visus 
prisimetėlius ir tiksliai Hitlerio atsiųstus agentus per 
Berlyną. Vyšnutė.

Lietuvos žmones kan-

sukakties nuo išleidi- 
malonumą, kad mūs

nešimą, kad 
ieto pažyme-

Pavyzdžiui, 
t 15c, su tak-

rei duodami 
akstis. 
IRACIJA.

Citrinos duos du syk tiek skystimo, kiek gauni pap
rastai, jeigu pirm jų spaudimo sudėsi juos ant šilto pe
čiaus ir palaikysi apie 15 minutų laiko. Arba įdėkite; 
juos ant trumpo laiko į verdantį vandenį. *

Kalifornijos Moterys 
Kovotojos

Tarptautiniame veikime Kalifonija turi savo tarpe 
vieną iš žymiausių kovotojų, tai yra drg. Anita Whitney.

Jau virš 50 metų, kaip Anita veikia darbininkų tarpe. 
Jaunose dienose ji dirbo kaipo “social worker” tarp ne
grų darbininkų ir ateivių, kurie taip žiauriai yra perse
kiojami. Ji išklausydavo jų nusiskundimų ir bandė jų 
reikalavimus išpildyti per įvairias įstaigas. Greit Anita 
pamatė, kad nieko negali atlikti būdama “social wor
ker,” tad 1920 metais ji stoja į K. P. ir iki šių dienų 
kovoja už darbininkų teises.

Anita paeina iš turtingų tėvų, galėtų sau ramiai ir 
puikiai praleisti savo gyvenimo dienas. Bet ji mato, 
kaip milionai darbininkų neturi pastogės, kaip milionai 
kūdikių miršta nesulaukę užaugimo ir kas laukia jų 
ateityje. Anita stoja į darbininkų eiles, ir tęsia kovą dėl 
žmonijos. Kiekvieną metą ji gauna virš 100,000 balsų 
rinkimuose į valstijos urėdą. Ji sako: tai protesto bal
sai prieš išnaudojimą. Šiandien ji užėmus žymią vietą 
K. P. Anita jau 74 metų, bet dirba kovingai.

Kita žymi darbininkių kovotoja yra drg. Gertrude 
Warwick, jau šiandien sulaukus 80 metų, lošia svarbią 
rolę tarp darbininkių. Ji organizuoja darbininkes, aiš
kindama, kaip geriau kovot už nupiginimą pragyvenimo 
—maisto, kovot už geresnį patvarkymą mokyklose, kaip 
kovot prieš legislatures visokius bilius, kurie bandoma 
perleisti prieš darbininkus, ji kovoja už ateivių teises. 
Gertrude dirba darbininkų tarpe virš 60 metų. Per daug 
metų dirba knygyne (public library). Ten dirbdama pa
siekia daug moterų ir tarp jų skleidžia apšvietą. Ger
trude yra simbolas darbininkėms.

Tarp kovotojų yra Caroline Decker. Ji su kitom drau
gėm veda kovą už geresnį gyvenimą, prieš nežmonišką 
išnaudojimą Imperial Valley agrikultūros darbininkų, 
kurie dauguma ateivių, išėjo į streiką prieš badavimo 
algas ir teisę gyventi.

Louise Todd, gabi veikėja, per žiaurią reakciją, 1934 
metais, buvo areštuota'ir visokiais būdais persekiojama, 
kad išduotų darbininkus. Louisę negalėjo priversti su
teikti informacijų policijai.

Elean Black, veikėja Tarptautiniam Darbininkų Apsi
gynime. Karinga kovotoja už ateivių gynimą. Ji gabiai 
moįca organizuoti moteris veikti rėmime politinių kali
nių, lankymą ir suteikimą kaliniam paramos. Kiekvieną 
savaitę Elean važiuodavo su grupėm moterų į Kaliforni- 
kaliniam. Daug darbavosi paliuosavimui Tom Mooney 
ir kitų politinių kalinių. Nors Elean šiandien turi du 
mažus kūdikius, bet vistiek veikia T. D. A.

Minnie iCarson nuo pat kūdikystės veikė darbininkų, 
ypatingai moterų tarpe. Jauna būdama vadovavo pionie- 

j rių kempėm, mokino jaunuolius darbininkų dvasioj. Da
bar ji veikia siuvėjų unijose. Minnie yra dinamiška kal
bėtoja ir gabi organizatorė.

Ann Harrington yra nenuilstanti darbininkių veikėja. 
Ann veikia tarpe moterų pagelbinių (auxiliaries) laiva- 
krovių darbininkų unijos. Moterys turi suorganizavu
sios auxiliary. Per 1934 metų laivakrovių istorišką 
streiką Ann mokėjo suorganizuoti moteris vedimui ko
vos už laimėjimą streiko. Šiandien, kur tik yra laivakro
vių darbininkų unijos, ten yra ir moterų auxiliaries. 
Tai pavyzdingas darbas.

Čia tik kelias darbininkių kovotojas primenu. Daug 
moterų šiandien lošia žymią rolę darbininkų klasės ei
lėse. Mūsų moterys kovotojos žiauriai buvo ir yra per
sekiojamos, sykiu su draugais vyrais sėdėjusios kalėji
muose, žiauriai sumuštos demontracijose, bet jos petys 
į petį kovoja už darbininkų pasiliuosavimą nuo vergijos.

Mes šiandien matom, kaip įsiutusios žvėriškos Hitle
rio gaujos užpuolė darbininkų šalį Sovietų Sąjungą. Mes 
matom, kaip karžygingai jauni darbininkų šalies sūnūs 
kovoja už viso pasaulio žmoniją. Todėl mes, moterys, 
turime daugiau kovot ir dirbti. Dėti visas pastangas su
teikti pagalbos darbininkų tėvynei. Motinos Sovietų Są
jungoj aukauja savo gyvastis. Mums čion gyvenant yra 
pareiga kelti savo balsą, teikti medikalę* pagalbą. Nelau
kime, .kada bus per vėlu, šiandien, dabar dirbkim minė- 
damos mūsų, Amerikos darbininkių, praeities veikimą.

K, Mugianieftė.

Ragina Moteris Vienytis 
Sumušimui Hitlerizmo
New Yorko komunistai kandidatai į Miesto Tarybą 

išleido ir šimtais tūkstančių paskleidė šapose is susie- 
dijose lapelius į moteris, raginant jas šiuose rinkimuo
se budėti labiau, negu kada nors pirmiau. Ragina stu
dijuoti sąlygas, kandidatus, jų programą ir atiduoti 
savo balsus tik už tuos kandidatus, kurie žodžiu ir 
darbu išstoja už sumušimą Hitlerio.

Atsišaukime sako:
“Niekad pirmiau mūsų šalis ir mūs branginamos 

amerikinės tradicijos nebuvo tokiame pavojuje, kaip 
šiandien. Hitleris išėjo užkariauti pasaulį. Jis išėjo už
karti ant Amerikos taipgi, bombomis, tankais ir ma
siniu žudymu, savo baisias koncentracijos kempes, kan
kynes, pogromus ir vergiją;

“Hitleris yra mirtiniausiu kiekvienos moters priešu.
“Hitleris ir jo fašistų gaujos išveja moteris ir kūdi

kius iš jų namų. Jie išplėšia iš jų paskutinę plutelę 
duonos ir paskutinį lašelį pieno.

“Hitleris, pavertė Vokietijos moteris mašinomis gim
dyti nacių kanuolėms pašarą. Jis išmokė Vokietijos jau
nimą, kad vokiečiai esą ‘viršžmogiais’ ir kad tai yra jų 
teisė užmušti, .sutrempti ir sukriušinti į dulkes visus, 
kurie myli laisvę.

“Jis žudo žydus. Jis trempia religinius jausmus kata
likų ir protestonų. Jis apiplėšia ir išniekina jų bažny
čias.“

KAIP HITLERIS ĮGIJO GALIĄ ' ,
Pąreiškime toliau perspėja moteris apie Hitlerio ap- 

gavingą skaldymo ir valdymo taktiką:
“Hitlerio taktika yra išskirti savo aukas ir nugalėti 

jas po vieną. Jis dabar išstatė savo militarišką mašiną 
prieš Sovietų žmones, kaipo pradžią ‘sunaikinamojo 
smūgio’ vakarams.

“Hitlerio pergalė ant Sovietų Sąjungos padarytų 
Hitlerį visą-galinčia jėga pasaulyje ir gatava hitleri- 
zuoti Jungtines Valstijas.

“Kilni Raudonoji Armija kariauja mūsų kovą, kaip 
kad ir savo. Jie kariauja už laisvę visų tautų. Mes sa
kome: ‘Ginkite Jungtines Valstijas davimu visokerio
pos pagalbos Sovietų Sąjungai, Anglijai, Chinijai ir vi
siems kariaujantiems prieš Hitlerį!’ Prisidėkite prie ati
darymo Vakarų Fronto. Tokiu būdu sukriušinsite Hit
lerį. Tuo būdu apginsite savo šalį.

“Šiais 1941 metais New Yorko miesto rinkimai pa
stato 'prieš mus vieną klausimą ... vieningumo už su
mušimą Hitlerio ii’ visų tų, kurie nešioja hitlerizmo 
nuodus.

“Amerikos moterys nežiūrint jų klasės, įsitikinimų, 
spalvos, nacionalės kilmės, jų politinių ar religinių ry
šių, turi susivienyti dabar, kad Amerika niekad netu
rėtų patekti po tokiomis nežmoniškomis baisenybėmis, 
kokios užpuolė mūsų seseris Europoje. Hitleris ir hit- 
lerizmas turi būtį sumušti visur vardan padorumo ir 
pagarbos moterims...”

JŲ PROGRAMA MOTERIMS
Kritikuojant tammanietį kandidatą į New Yorko 

miesto majorus O’Dwyerį, komunistai sako, kad jis re
miamas coughliniečių ir visų Hitlerio mylėtojų, taipgi 
anti-semitų ir apysenių.

Komunistai, būdami išrinkti Miesto Tarybon, pasi
žada kovoti, už sekamus moterims labai svarbius page
rinimus :

Sustabdymą pelnagrobių.
Federalių-miestavų butų programą.
Geresnes mokyklas, daugiau klasių, daugiau žaisma- 

viečių.
Nemokamas dirbančių motinų kūdikiam ir vaikam 

prižiūrėtuves ir darželius.
Daugiau ligoninių, nemokamų klinikų.
Nemokamą priežiūrą ligoninėse gimdančioms moti

noms.
Darbus negrėms moterims. .
Lygias algas už lygų darbą.
Komunistų kandidatais yra Peter V. iCacchione iš 

Brooklyn, Paul Crosbie iš Queens, Israel Amter iš 
New York, ir Isidore Begun iš Bronx.

Prisiminus Velionę M, 
Šniulęienę ~ Barzdytę

M. šniukienė atvyko į Ameriką 1906 m. pabaigoje. 
Jos gyvenimo sąlygos, kaip daugelio ateivių, buvo sun
kios. Tačiau ji suprato, kad tų visų sunkumų priežastis 
yra tai buržuazinėš santvarkos nuopelnas. Tad ji ar
tėjo prie pažangaus judėjimo, kad kurti naujo gyvenimo 
rytojų.

1917 metais ji įstojo į L.M.P.S. 17 kp. ir į kitas pa
žangias organizacijas, o kiek vėliaus persikėlė gyventi 
į Chicagą, kur veikė L.M.P.S. 9 kp. čia pasitarusi su 
eile tuolaikinių veikėjų, kaip tai: O. Vikšriene, B. Brie
diene, Balickiene ir eile kitų, nutarė organizuoti vaiku
čių draugijėlę. (Tuo laiku veikė tik rytuose^ Montello, 
Mass., jaunuolių draugijėlė “Bijūnėlis“). Sumanyta ir 
įvykdyta. 1917 m. rodos rugpjūčio mėn. įvyko pirmas 
jaunuolių išvažiavimas. Savo pavyzdingumu jie patrau
kė visuomenės atydą ir tada kiekvienoje kolonijoje kilo 
mintis, kad organizuoti jaunuolius, mokinti juos lietuvių 
kalbos bei dainų. Mokytojomis buvo, kiek prisimenu: S. 
Čėrienė, V. Dauderienė (jau mirus), H. Pečiukaitė 
ir eilė kitų. Suorganizavus draugijėlę, reikėjo pritaikyti 
jai vardas, ir čia M. šniukienė pasiūlė “Ateities žiedo 
Vaikų Draugijėlė,“ kuris ir liko priimtas.

Iš pirmųjų šio darbo pirmtakūnių daugelis jau ilsisi 
šaltuose kapuose. Taipgi viena kita yra pasitraukusi iš 
veikimo dėl asmeninių sąlygų, arba tiesioginiai dėl iš
ėjimo iš darbininkiško judėjimo. Bet yra dar daug, ku
rios ir šiandien tebedalyvauja judėjime, kaip tai: O. 
Remeikienė, K. Keturakienė, M. Slančiauskienė, Z. Kli- 
bienė, A. Jakienė, A. Dočkienė, J. Gudaitienė ir eilė kitų.

žiaurioji mirtis išplėšė M. šniukienę iš gyvųjų tarpo 
1926 metais, kovo 28 d. Ji ilsisi Liet. Tautiškose Ka
pinėse Chicagoje, tačiau jos darbai pasiliko su mumis ir 
tie tūkstančiai A. ž. V. Draugijėlės narių, nors išsiblaš
kę po visą Ameriką, atmena savo jaunų dienų gražų dar
bą ir dėkingi mūsų pirmtakūnėms už jų rūpesčius.

Emilė Klastauskienė.

DARBO PRADŽIA
’ ANSONIA, CONN.

Kuomet draugės brooklynietes pradėjo vesti agitaciją 
už tvėrimą Moterų Progresyvio Susivienijimo kuopų, tai 
to laiko ansonietės į tą veikimą labai gražiai atsiliepė. 
Tai buvo pradžia mūs dabartinio veikimo. Būrys vieti
nių moterų ryžosi tverti moterų kuopą. Pradžiai darbo, 
suruošta Račiutei-Herman prakalbos, kuri nuodugniai 
išaiškino moterų organizacijos reikalingumą.

Laike prakalbų susirašė į kuopą kelios drąsesnės mo
terys — ir taip prasidėjo organizuotas moterų veikimas 
toje mažoje lietuvių kolonijoje. Pradžia buvo sunki, po
litiniai susipratusių moterų buvo mažai, bet vistiek ran
kų nenuleidome, darbą vedėme pirmyn.

Gerai prisimenu pirmą mūs kuopos susirinkimą, kuo
met reikėjo išrinkti kuopos valdybą. Buvo tai sunkiau
sia užduotis visame tos kuopos gyvavime. Nekurios 
draugės jau buvo kiek daugiau pirmeiviško nusistatymo, 
kelios jų priklausė net socialistų kuopoje, bet praktiško 
darbo nei viena nežinojo ir dėl tos priežasties visos bi
jojom užimti valdybos narių pareigas. Ačiū ’draugui 
Mockaičiui, kurio patarimu, įsidrąsinom ir išrinkom kuo
pos valdybą: organizatore A. Bieliauskienę, užrašų sek
retore H. Mockaitienę, f in. sekr. Žilinskienę, iždininke 
M. Auštrienę ir knyge U. Senkiūtę.

Iškilus klausimui šaukimo moterų suvažiavimo ir lei
dimo moterims atskiro laikraščio, užsiinteresavo dauge
lis' draugių. Net ir tos, ką buvo nusistatę prieš atskirą 
moterų organizaciją, ir jos norėjo matyti moterų laik
raštį. Pasirodymas “Moterų Balso” padarė gan didelės 
įtakos, — prasidėjo gražus, nuoširdus darbas beveik vi
sose kolonijose.

Buvau girdėjusi, ka’d-^kitų šalių moterys turi savo 
suvažiavimus ir svarsto moterų reikalus; manau sau, ir 
mes, Amerikos lietuvės, galėsime sekti jų pėdomis.

Pirmam suvažiavime, kuriame turėjau laimės daly
vauti, teko susipažinti su visa eile draugių iš kitų kolo
nijų, kurios taip nuoširdžiai, taip taktiškai svarstė mo
terų reikalus. Norėjosi ir man išsireikšti vienu-kitu 
klausimu, bet... stoka drąsos, — gal nepataikysiu į 
kalbamąjį klausimą, gal susimaišysiu ir reikės negar
bingai atsisėsti. Stengiausi kiek galėdama sekti draugių 
kalbas; pasižymėti kiekvieną svarbesnį nutarimą, kad 
parvešt savo kuopos draugėms teisingą raportą, kas 
buvo nuveikta.

Dėka mūs pirmtakūnių gražiai pradžiai, mes šian
dieną turime kalbėtojų, rašėjų, unijų organizatorių ir 
visą eilę moterų darbuotojų, be kurių jaustume didelę 
spragą darbininkiškame judėjime.

Nebūtų tobulas aprašymas praeities darbuotės, jeigu 
neprisiminčiau apie Ansonijos moterų veikimą tarpe 
1916 ir 1921 m. t Pavarčius “Moterų Balso“ kompletus, 
puolasi į akį to mažo moterų būrelio nuoširdus veiki
mas : kiek tai buvo surengta prakalbų, įvairių parengi
mų; kiek tai surinkta aukų įvairiems geriems tikslams; 
kiek literatūros buvo išplatinta! Viskas buvo atlikta 
draugių progresisčių pastangomis.

šiandieną toji kolonija yra pusėtinai apsnūdusį; gera 
dalis veiklesnių draugų ir draugių išsikėlė į kitus mies
tus, likusieji kiek “apsnūdo amžiuje,“ ir taip Ansonijoj 
viskas aptilo.

Buvusi Ansonietė, A. B-nė.

Mary Churchill, 19 metų, Anglijos premjero dūk- A 
te, įstojus Teritorinės Tarnybos Moterų Pagel- 
binėn, šveičia savo patalpų grindis iš eilės su ki
tomis įstojusiomis tarnybon.
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. litas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41 32

(Tąsa)
Mes dar nieko nesupratome, kaip elg

tis su automobiliais, ir tik sumaksėjome 
galvomis, neatplėšdami akių nuo baltos 
kelio juostos.

O, šitas kelias! Per du mėnesius jis bė- 
go į mus — betoninis, asfaltinis arba 
gruoblėtas, padarytas iš žvirždo ir per
sisunkęs sunkiu tepalu.

Beprotybė manyti, jog Amerikos fede- 
raliniais keliais galima važiuoti lėtai. 
Maža vien norėti būti atsargiam. Greta 
jūsų mašinos eina dar šimtai mašinų, iš 
užpakalio spaudžia jų ištisi tūkstančiai, 
iš priešais lekia dešimtys tūkstančių. Ir 
jos visos gena kiek tik dvasios turi, šė
tonišku siautėjimu pagaudamos jus su 
savim. Visa Amerika kažkur lekia ir 
sustojimo, matyt, nebebus. Ant mašimi 
nosių žvilga'plieniniai šunes ir paukščiai.

Tarp milijonų automobilių ir mes per
lėkėme nuo vandenyno iki vandehyno, — 
smiltelė, vejama benzino audros, jau tiek 
metų besiaučiančios Amerikoje.

Mūsų mašina lėkė pro rikiuotę gazoli
no stočių, kurių kiekvienoje buvo šeši, 
aštuoni ir net dešimt raudonų arba gel
tonų stulpų. Prie vieno jų mes sustojome 
pripildyti baką.

Iš švaraus pastatėlio, kurio didelėje 
stiklinėje vitrinoje buvo matyti įvairūs 
automobilių tepalai ir milteliai, išėjo 
žmogus su dryžu kepurės viršumi ir dry
žu kombinezonu. Atsegtas kaklas rodė 
dryžą apikaklę ir juodą odinį kaklaryšį- 
plaštakę. Tai toks techniškas prašmatnu
mas — dėvėti odinį kaklaryšį. Į bako 
skylę jiS įstatė guminę žarną, ir stulpas 
ėmė automatiškai skaičiuoti automobilio 
prarytų benzino galionų kiekį. Kartu su 
šituo ant stulpo skaitiklio iššokdavo skai
čiai, parodą benzino kainą. Prie kiekvie
no naujo galiono aparatas išleisdavo dar
nų skambesį. Skambesiai — taip pat 
techniškas prašmatnumas. Galima ir be 
skambesių.

Čia mes išgirdome žodį “service”, ku
ris reiškia — patarnavimą.

Bakas pripildytas, ir galima važiuoti 
toliau.' Bet su dryža kepure ir odiniu 
kaklaryšiu džentelmenas nelaiko savo 
misijos baigtos, nors padarė tai, ką jis 
turėjo padaryti, — pardavė mums vie- 
nuoliką galionų benzino, lygiai tiek, kiek 
mes prašėme. Prasidėjo didysis ameriko
niškas “service”.

Gazolino stoties žmogus (Amerikoje 
benzinas vadinasi gazolinu) atidengia 
mašinos dangtį ir metaline su skyriais

liniuote tikrina alyvos lygį motore. Jei 
reikalinga alyvos pridėti, jis tuoj pat at
neš jos gražiose konservų dėžėse arba 
aukštose storakaklėse bonkose. Alyvos 
vertę, aišku, reikia apmokėti.

■ Toliau tikrinąmas oro spaudimas pa
dangose. Mūsų pryšakinėse padangose 
spaudimas buvo trisdešimt šeši anglų 
svarai, o užpakalinėse — trisdešimt. Ne
reikalingą orą išleis, o jei jo trūksta — 
pridės.

Vėliau dryžasis džentelmenas kreipia 
dėmesį į pryšakinį stiklą. Jis trina jį šva
riu ir minkštu skuduru. Jei stiklas labai 
murzinas, jį trina ypatingais milteliais.

Visa šitai daroma sparčiai, bet ne sku
biai. Šio darbo metu, kuris keleiviui ne
kaštuoja nė vieno cento, gazolino stoties 
žmogus jums dar papasako’s apie kelią ir 
apie orą, esantį jūsų kelionės kryptyje.

Taigi, viskas tvarkoje, ir, atrodytų, 
jau daugiau nieko automobilio aptarna
vimo srityje negalima padaryti. Bet čia 
nuo “service” suminkštėjusiam keleiviui 
ima rodytis, kad iš dešinės pusės maši
nos pryšakinės durelės nepakankamai 
sandariai užsitrenkia. Palankiai besišyp- 
sodams, dryžasis džentelmenas iš užpa
kalinio kišeniaus išsitraukia instrumen
tus — ir per porą minučių durys tvarko
je.

Be to, keleivis gauna puikų štato žem- 
lapį, atspausdintą kurios nors žibalo 
kompanijos, prekiaujančios benzinu pa
keliais. Žemlapiai yra “Standart-Oil”, 
“Shell”, “Sokani”, “Konoko”, “Esso” ar
ba “Essolubo”. Jie visi puikiausiai gra
žiame popieriuje atspausdinti, labai leng
vai įskaitomi ir teikia absoliučiai tikslias 
ir paskutiniausias žinias. Negali būti, 
kad jums duotų žemlapį, atvaizduojantį 
kelių padėtį praeitais metais. Visi žemla
piai naujintelaičiai, ir. jeigu kuriame 
nors kelyje vyksta rimtas remontas, tai 
ir šitai nurodyta žemlapyje. Jo atvirkš
čioje pusėje išvardinti^ viešbučiai ir tu
ristų. nameliai, kuriuose galima pernak
voti. Net išvardintos kelyje esančios įžy- 
menybės. -a *

Visas “service” yra perkamo benzino 
nemokamas priedas. Bus suteiktas toks 
pat patarnavimas, net jei jūs pluktumė
te tik du galionus benzino. Skirtumas el
gesyje čia nežinomas. Koks nors pasenė
jęs “Chevroliūkštis” ir blizgąs daugtūks- 
tantinis “Diuzenbergas”, 1936 metų au- 

; tomobilių salono stebuklas, ras čionai 
vienodai lygų, greitą ir ramų aptarna- 
vima.

(Bus daugiau)

Prašymas Visų Talkos
Spalių 25 ir 26 Dienomis

Šio laikraščio skaitytojams 
jau žinoma, jog spalių 25 ir 
26 dienomis bus specialis va
jus po .visą Ameriką rinkimui 
parašų už Earl Browderio iš
laisvinimą iš Atlantos kalėji
mo. Tuo reikalu išleido spe
ciali atsišaukimą William IZ. 
•Foster, Komunistų Partijos 
pirmininkas ir Robert Minor, 
K. P. veikiantis sekretorius. 
Tarp kitko, jie sako:

“Spalių 25 dieną sueis sep
tyni mėnesiai nuo įkalinimo 
Earl Browderio. Piliečių Ko
mitetas Išlaisvinimui Earl 
Browderio paskyrė spalių 25 
ir 26 dienas surinkimui dvie
jų milionų parašų, prašant 
prezidentą Rooseveltą išlais
vinti mūsų partijos vadą ir žy
miausi priešfašistinį kovoto
ją.. .

“Mes nuoširdžiausiai užgi
name šį Piliečių Komiteto žy
gį. Mes raginame visus mūsų 
partijos narius ir tūkstančius 
jos draugų visur atsiliepti į šį 
Piliečių Komiteto atsišaukimą.

“Mes pasitikime, kad jūs 
būsite pirmutinėse eilėse šitos 
per visą kraštą demonstraci
jos už mūsų draugą ir vadą, 
Earl Browderį. Neatsiras nei 
vieno partijos nario bei sim- 

' patizatoriaus, kuris nenorėtų 
prisidėti prie išlaisvinimo Earl 
Browderio.

“Spalių 25 ir 26 dienos pa
darys didelį žipgsnį pirrpyn 
kovoje už išlaisvinimą Earl

Louis Vladi, narys Liberal 
Catholic grupės; Constantin 
M. Mantis, narys Christian 
Science Church; kunigas Max 
C. Putney ir kiti.

Lietuvių Piliečių Komitetas,
46 Ten Eyck St.

Brooklyn, N. Y.

įsvinti zmo-
i dabar vra

Browderio.”
Mes, Lietuvių Amerikos 

Piliečių Komitetas Išlaisvini
mui Earl Browderio, irgi atsi
šaukiame į visus pažangius, 
simpatingus, geros valios bro
lius ir seseris lietuvius prisi
dėti prie rinkimo parašų spa
lių 25 ir 26 dienomis. Tai bus 
šeštadienis ir sekmadienis, kai 
kiekvienas gali prie to darbo 
prisidėt.

Du milionai parašų gali 
atidaryti sunkias Atlantos ka
lėjimo duris ir i 
gų, kuris taip la
reikalingas vedimui kovos 
prieš kruvinąjį nacizmą.

Be to, dar turime priminti, 
kad visi tie, kurie gavote nuo 
Lietuvių Piliečių, Komiteto pe
ticijas rinkimui parašų šiam 
tikslui, po spalių 26 dienos 
grąžinkite su tiek parašų, 
kiek esate surinkę.

Amerikinis Piliečių Komite
tas praneša, kad iki šiol jau 
yra už išlaisvinimą Browde
rio pasirašę 304 įvairių unijų 
viršininkai. Labai žymūs C I. 
O. ir Amerikos Darbo Fede
racijos unijų vadai yra pa
reiškę savo rimtą pageidavi
mą prezidentui Rooseveltui, 
kad tolimesnis Browderio lai
kymas kalėjime yra nepatei
sinamas.

Iš Reading, Pa., praneša, 
kad ant peticijos pasirašė vie
tos socialistų vadas ir miesto 
tarybos narys Terence Doyle;

Philadelphia, Pa.
SVARBUS PRANEŠIMAS 

“LAISVĖS” PIKNIKO 
DARBININKAMS

Ateinantį sekmadienį, 26-tą 
dieną spalių, atsibus gražus 
“Laisvės” pikniko darbininkams 
bankietas, 6-tą vai. vak., 735 
Fairmount Ave. VisL “Laisvės” 
bankieto darbininkai susirinkit 
į savo vaišes, praleisti smagiai 
laiką ir rengtis prie sekančių 
metų pikniko.

ALDLD 6-to Apskričio 
Konferencija

Ateinantį sekmadienį, 26-tą 
d. spalių, įvyks ALDLD 6-to 
Apskričio konferencija, 11 vai. 
ryte, 735 Fairmount Ave., Phi
ladelphia.

Visi delegatai iš Philadelphi- 
jos ir kitų miestų susirinkit. 
Šiemet konferencija įvyksta 
svarbiame pasaulio sujudime, 
kurį sukėlė barbarai naėiai-fa- 
šistai, užpuldami socializmo ša
lį, jos žmones, sukurtą socialę 
kultūrą ir tt. Mes turėtume da
bar juo daugiau pasiaukoti- 
dirbti ir padėti sunaikinti pa; 
šaulio civilizacijos priešą — 
Hitlerio 20-to šimtmečio razbai- 
ninkus ir jo “apyzerius.” ,

Konferencijos del. taipgi 
bus pavaišinti bendrame “Lais

vės” pikniko darbininkų bankie- 
te.

Dar Apie “Laisves” Pikniką
šiemetinis “Laisvės” piknikas 

irgi gerai pavyko, kaip ir kitais 
metais be lietaus; tik už įžan
gos laimėjimo tikietukus kul
kas įėjo mažiau, negu 3 metai 
atgal, šiemet iš kolonijų drau
gai davė daugiau darbininkų, 
ypač iš Brooklyn© daugiau pa
dirbėjo, kas sukėlė geresnį ūpą 
dirbantiems draugams. Iš toli
mųjų kolonijų atvyko daug sve
čių, nes į juos buvo apeliuota 
keletą sykių. Pirmą syk dalyva
vo choras iš Wilkes-Barres, o su 
jais atvyko ir geras būrys wil- 
kesbariečių žmonių. Diena pasi
taikė auksinė: šilta, giedra ir 
malonus oras. Drg. A. Bimba 
pasakė impresyvę prakalbą 
prieš pasaulinį hitlerizmą ir jo 
apyzerius-agentus,. lietuviškus 
Hitler-kralikus, kurie pagelbėjo 
ir dabar gelbsti sumėsinėti Lie
tuvą. čia publika parodė kam 
pritarė. Nei vieno atviro priešo 
balso nebuvo. Didžiausias prita-i 
rimas žmonių mūsų pusei.

Čia buvo, kaip paprastai, 
daug žmonių katalikų, kurie nu
siteikę prieš fašistus-nacius ir 
prieš dabartinį karą prieš So
vietų šalį.

Daug žmonių išmetinėjo 
mums nepamatuotai, kad mes 
nieko nedarom prieš tuos “gem- 
blerius,” kurių priviso pilnas 
Mikolaičio parkas ant “Lais
vės” pikniko. Tiek galim pasi
aiškinti: Mes dejom pastangas 
su policija sustabdyt gemble- 
rius, bet policijos jie neklausė, 
nes tas parengimas vykdomas 
mėlynųjų įstatymų ruošte, .ku
riame negalime pravesti legali
zuotų įstatymų. Kada vykdėm 
piknikus Vytauto parke, tų 
gemblerių nebuvo' o dabar ir 
ten jie šienaujasi iš lengvati
kių žmonių dolerius, žmonės 
keikė juos, nes jie ne vienam 
iškraustė .kišęnius, o jie dau
giau keikė, kad mes suleidom 
gemblerius ir jų neprašalinom. 
Mes nežinom, bet daugelis ma
no, kad parko savininkas ir 
sargyba galėjo juos prašalinti. 
Visi turėtume suprasti ir smer
kti tuos, kurie sudaro įstatymus 
prieš žmones net ten, kur nori
ma pasigrožėti ir pasilinksminti 
ant tyro oro.

Daug parankumų parke trū
ksta. Girdėjom, kad parkas bus 
gerinamas.

Drg. Bačanskienė piknike iš- 
laimėjo $5.00 dovaną ir iš jų 
paaukojo $2 Sovietų medika- 
lei pagelbai ir $1 “Laisvei.” 
Pati liuosnoriai paaukojo veik 
iš visų. Pirmiau mes darėm 
taip su dovanų aplaikytojais: 
prašydavom paaukoti visuome
niškiems reikalams ir mes su- 
rinkdavom kelias dešimtis dole
rių. Blogai, kad išmokant dova
nas dabar tas nedaroma. Visuo
meniški darbai mums svarbiau
si ir brangiausi, nes mes matom 
šiandien, kad mūsų draugai 
kloja gyvastis milionais.

Piknikas pavyko dėka gra
žaus oro ir darbininkų pastan
gų, kurie sunkiai < dirbdami pa
gelbėjo dienraščiui “Laisvei”?

“Laisvė” išreiškė padėką, o 
mes Philadelphijos organizaci
jos išreiškiam širdingą padėką 
visiems darbininkams iš Phila. 
ir kolonijų, kurie sunkiai dirbo 
piknike. Visus mes juos užkvie- 
čiam dalyvauti rengiamam ban- 
kiete ateinantį sekmadienį.

A’ep.

Hartford, Conn.
Čionai laikė susirinkimą 

Connecticut Valstijos C.I.O. 
Unijų Taryba ir vienbalsiai 
nutarė reikalauti Jungtinių 
Valstijų Kongreso, kad jis 
tuojau atšauktų arba panai
kintų visą Neutrality Act. Ta
ryba taipgi griežtai pasmerkė 
America First Committee, 
kaipo pronaciškos propagan
dos ir veiklos agentūrą, šio 
komiteto veikla, sako Tarybos 
rezoliucija, yra pavojinga 
Amerikos darbininkams ir 
amerikinei demokratijai.

Reikia pabrėžti, kad šita 
industrinių unijų taryba yra 
labai svarbi tuorhi, kad ji at-

Lig ir Sukvailiojimo Vaizdai, 
Kaip Susipratę Darbi

ninkai Sako

pietų.
Sekančiame susirinkime, tu

rėtų visi nariai dalyvauti, nes 
reikės gerai apsvarstyti, kokį 
metinį parengimą rengsime 
šiemet. Ar gal nariai nusitars 
vietoj parengimo, kitokiu bū
du iždą padidint?

Kaip darbininkų priešų 
spauda, Hitler-nacių, “Nau
jienos”, “Keleivis”, “Naujoji 
Gadynė” dvasiniais fašizmo 
nuodais nuodina savo skaity
tojus, taip tą patį atlieka ir 
tautininkai su klerikalais. Štai 
Susivienijimų organai, “Tėvy
nė” ir “Garsas”, kurie veltui 
nariams siunčiami, bruka į 
galvas visokių nesąmonių. Tik 
laimė, kad labai maža dalelė 
narių juos skaito; numoja 
ranka kaipo ant neturinčių 
jokios laikraštinės nei lit^ra- 
tinės vertės.

Tas pat ir su klerikaline 
spauda, kaip tai, “Draugas”, 
“Darbininkas”, “Amerika”, 
bruka su prievarta katalikams 
darbininkams Hitlerio kruvi
nąjį fašizmą, kuris pasibrė- 
žęs terorizme ir kraujuose pa
skandinti visą žmoniją.

Tai ar darbininkai be kriti
kos gali užgirti tokią vadovy
bę?

žinoma, ne visa kunigija 
yra tokia. Kitų tautų dalis 
kunigų kovoja prieš tą žmo
nijos pabaisą, kad jį sunaikin
ti.

Bet gėda pasakyti, kad 
mūsų lietuvių, tokios mažiu
kės tautos, nuo šimtmečių sve
timųjų pavergtos, ir kankina
mos, kunigija eina su fašiz
mu.

Taip, susipratę darbininkai 
žino, kad klerikalizmas visuo
met prielankesnis kapitaliz
mui negu darbo klasei, tai ir 
nestebėtina, kad kunigai nėra

darbininkų draugai, bet prie
šai. Bet kad atsiranda pačių 
darbininkų tarpe savo brolių 
išdavikų, tai tikrai stebėtina.

Štai faktas, kuris nesmagu 
prisiminti!

Kaip žinoma, dabartiniu 
laiku eina pažangiųjų darbi
ninkų dienraščių vajus. Tad su 
suklaidytu hitlerinio šnipo Dr. 
Ancevičiaus propagandos iš 
Berlyno per “Keleivį”, visgi 
bus galima rimtai pasikalbėt.

Ak, Jackau! Kas pas tą 
sutvėrimą slėpėsi ?

Jis tiesiog ir viešai pasisakė 
“kad darbininkai kvailiausi ir 
tegu juos išmuša, kad ir visus 
Hitleris, nesvarbu.”

Padariau pastabą, kasgi tu ? 
Juk pats prieš save kovoji? 
Tai prastas paukštis, kurią į 
savo lizdą teršia!

štai dar vienas šlykščiau
sias to žmogelio pasireiškimas.

Sako: “Tegu tik kunigai ir 
advokatai vaikus augina, tai 
nebus karų, o šituos tegu ir 
visus išskerdžia.”

Matote, tas žmogus yra 
vienstypis, panašiai, kaip ir 
Hitleris, jie jokios šeimos ne- 
auklėjo. Todėl ir nesvarbu 
jiems šeimų draskymas ir mi
lijonais žudymas motinų ir 
kūdikių.

Bet vėliau susitikęs kitus 
draugus patyriau, kad skai
tanti “Keleivį” ar “Tėvynę” 
žmonės yra lyg ir sukvailioję, 
nesukalbami ir nežinia, ką jie 
kalba.

J. Ramanauskas.

Sovietam Medikalė Pagalba
Vietinio komiteto teikimui 

medikalės pagalbos Sovietų 
Sąjungai yra proponuojama 
surengti labai gražus koncer
tas, kuriame šoks rusų artis
tiškų šokių grupė. Specialiai 
pasirengę jaunos merginos ir 
vaikinai. Taipgi jie daininin
kai ir skambintojai balalaikų, 
gitarų ir kitokių instrumentų. 
Tarpe jų vienas- labai geras 
armonistas, kuris ir stebėtinai 
šokdamas armonikos iš ran
kų nepaleidžia.

Tas puikusis koncertas, jei
gu neįvyks kokių kliūčių, tu
rės įvykti lapkričio 8 d., 7 
vai. vakare, 361 Bridge Str. 
Po koncertui bus šokiai.

Tėmykite “Laisvėj” vėliau 
galutiną pranešimą.

J. M. Karsonas.

Bridgeport, Conn.

stovauja masę darbininkų, ku
rie dirba apsigynimo pramo
nėse.

Rep.

Cliffside, N. J.
Bus rodoma filmą iš Kauno 

ir “čepajevąs.” Filmą labai 
interesinga, verta visiems pa
matyti. Nepraleiskite progos. 
Bus rodoma spalių (Oct.) 25 
d., šeštadienio vkkare, Char
les Green salėje, 267 Walker 
St. Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 
35c. Po rodymo judžių bus 
linksmi šokiai prie smagios 
muzikos.

Rengia LLD 77 kuopa. Fil
mą rodys G. Klimas.

Lowell, Mass.
Sekite Mūsų Žinias

Spalių 12 d. Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinė Draugi
ja laikė savo mėn. susirinki
mą. Reikia pažymėti, kad su
sirinkimas b.uvo rimtas ir'tvar
kingas. Galima sakyti, vien- 
mintiškas ir draugiškas susi
tarimas viešpatavo tarpe na
rių, kas nevisūomet taip gražiai 
išeina didesnėse organizacijo
se, kur įvairių pažiūrų žmo
nės priklauso. O reikia nepa
miršti, kad mūsų Draugija nė
ra kokia tai apsnūdus organi
zacija, kuri vien tik mirties 
lauktų ir daugiau nieku nesi
rūpintų. Ne, mūsų Draugija 
plačiai dalyvauja visuomeniš
kuose darbuose. Apart sušel- 
pimo savo narių, Draugija 
visuomet svarsto visuomenę 
liečiančius dalykus ir į svar
besnius bei opesnius reikalus 
gerai atsiliepia.

štai kad ir pereitam susi
rinkime, vienbalsiai tapo nu
tarta pasiųsti Liet. S. ir Dukt. 
Draugijos vardu prašymo pe
ticiją ponui šalies, prezidentui 
F. D. Rooseveltui, kad dova
notų Earl Browderiui bausmę 
ir paliuosuotų jį iš kalėjimo, 
kaipo gerinusį kovotoją prieš 
fašizmą ir kruvinas hitlerizmo 
agresijas ant viso pasaulio tai
ką mylinčių tautų.

Pirmučiausia kilo klausi
mas, už ką Earl Browderis ta
po taip sunkiai nubaustas ir 
įkalintas, net keturiems me
tams. Išsiaiškino, kad visgi

dėlei vien teknikinių paspor- 
te pakeitimų dėlei rimto rei
kalo ir visai be blogų tikslų 
savo šaliai, reikėtų žmogų pa- 
liuosuoti, kuris šiandien yra 
nepavaduojamai reikalingas 
šalies apgynimui nuo besis
kleidžiančios dvokiančios hit
lerizmo propagandos mųsų 
šalyje, Jungtinėse Valstijose. 
Tad ir buvo vienbalsiai nutar
ta pasiųsti prašymo peticiją.

Antras svarbus klausimas 
buvo pajudintas, tai* tas, kad 
išpildyti pirmesnį tarimą, kas 
link “bondsų” pirkimo iš 
federališkos valdžios už $75. 
Tą Draugijos komitetas pada
rys artimiausioje ateityje. 
Draugija gerai gyvuoja ir šie
met finansiniai pakilus ge
riausia iš visos savo gyvavimo 
praeities. Verta prie jos pri
klausyti; kurie dar nesate per- 
seni, ateikite j susirinkimą ir 
prisirašykite.

Draugystė savo susirinki
mus laiko Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj: 338 Central 
St., Lowell, Mass., kas mėnesį 
antrą sekmadienį, 2 vai. po

Spalių 11 d. susituokė žy
mių veikėjų sūnus J. Mockai- 
tis, Jr., su panele Krapinsky. 
Jaunasis Mockaitis yra užbai
gęs biznio kursą Yale Univer
sitete. Vestuvėse dalyvavo ne
paprastai daug svečių pa
sveikinti ir palinkėti jaunave
džiams laimingo žemyninio 
gyvenimo. Visi svečiai buvo 
maloniai priimti ir puikiai pa
vaišinti.

J. Mockaitis, Jr., su savo jau
na žmona išvažiuoja į Port
land, Me., kur jie apsigyvens 
ilgesniam laikui. Jis ten turi 
darbą prie tūlos mašinų kor
poracijos, kaip biznio reikalų 
vedėjas.

Ir aš vėlinu jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo.

Rep.
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AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduction of the 

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

Puikūs lietuviško
Namų darbo kilbasal 

ir kepta paršiena

PRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlais

Brooklyn, N. Y.
Tel Evergreen 4-9508
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Protestonų Vyskupai 
Ir Kunigai Ragina Žy-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
meisi paremti šiuos (mūsų) 
gynėjus medžiagine pagal
ba. Mes pasižadame dvasi
niai ir savo maldomis rem
ti tamstos pastangas, kad 
ta pagalba būtų sėkminga 
ir žaibiškai greita. Su šiuom 
savo prašymu mes priside
dame prie Anglų Bažnyčios 
ir Rusų Pravoslavų Bažny
čios prašymų už Rusijos 
žmones, už Raudonąją Ar
miją ir už Sovietų vadus.

i ningradą. Stovėjimo neuž- 
' tenka.

“Laisve turi maršuot ir 
maršuot tuojaus ir energin
gai.

“Mes žinome, kad tai yra 
ir tamstos troškimas. Mes 
prašome tuoj autinio veiki
mo, kad laisve maršuotų iš 
Washingtono atakuot prie
šą.

“Tamstos atstovai ir An
glijos atstovai susitiko su 
didvyriškais Rusijos gyne-

NAMINIAI UŽPUOLIKAI 'jais ir išdirbo planus sude- 
“Pasaulinis fašizmas daro rinti visų šių trijų šalių 

užpuolimus ne tik iš lauko. veiksmus bendrai trokšta- 
pušes, bet ir iš vidaus. Tai 
dvirankiai užpuolimai iš vi
daus. Viena ranka smaugia 
laisvas mūsų įstaigas, o ki
ta mums prieš akis mosi
kuoja baime komunizmo ir 
žydų, ir tuomi stengiasi nu
kreipi šalin mūsų atydą. jos priešų mintis. 
Sunaikint laisvas mokyklas, 
sako fašistai, todėl, kad, kad jeigu Hitleris gales būt 
girdi, tos mokyklos esančios | sustabdytas Rusijoj, tai bus •• • . • .1— •"“J 1 • 1 • . 1 •" .1komunistinės; sunaikint 
laisvus judamuosius paveik
slus todėl, kad, girdi, jie 
esą žydiški. Čia melas yra 
toks didelis, jo pagrindas 
taip klaidinantis, 
kalti 
mi.

“Bet nors ir kažin kaip 
beprotiškai perdėtume, vis 
tiek nėra nė dešimtadalio 
vieno procento komunistų 
tarp mūsų gyventojų; nė 
vienas narys jokio mūsų 
valdžios skyriaus nėra ko
munistas, o anti-semitizmas 
(kampanija prieš žydus) 
yra kuo bjauriausi dvasi
niai raupai, kurikiš, sten
giasi kitus apkrėsti atsime
tėliai nuo krikščionybės, 
bandydami suverst ant žy
dų savo Išdavystę krikščio
nybės.

NELAUKT!
“L a i s ve neturi ilgiau 

laukt. Laisvė turi atakuot 
fašizmą. Laisvė stovėjo ir 
stovi gindama Madridą, 
Chungkingą, Londoną, Le-

kad ne-
žmonės yra apgauna-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLIFFSIDE, N. J.
šeštadienį, spalių 25 d., Charles 

Green Salėje, 267 Walker St., bus 
rodoma istorinės filmos "Čepajevas” 
ir filmą iš Kauno. Pradžia 8 v. v. Po 
paveikslų bus gera muzika šokiams, 
užkandžiai ir gėrimai. Įžanga 35c. 
ALDLD 77 kp. kviečia vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 
parengime. (249-251

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, spalių 26 d., įvyks 

jininkų balius. LDP Kliube,
Court St. Prasidės 3 vai. po pietų. 
Turėsime užkandžių ir gėrimų, šo
kiams gros gera orkestrą. Pelnas 
skiriamas padengimui vajininkų lė
šoms. Įžanga vyrams $1.00, mote
rims 50c. Prašome skaitlingai daly
vauti. ,249-251)

WORCESTER, VI ASS.
Sekmadienį, spalių 26 d. įvyks 

bankietas su muzikališka programa, 
naudai medikalės pagelbos Sovietų 

daly- 
Mūsų 
būna 
Kom.

va-
408

įvyks

Sąjungai. Prašome lietuvius 
vauti, 29 Endicott St., 5 v. v. 
obalsis—"Prieš Fašizmą, lai 
pergalė Sovietų Sąjungos!" — 

(249-251)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas

spalių 24 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Nariai būkite susirinkime, nes yra 
svarbių’reikalų aptarti. Įvyks balsa
vimai ALDLD Centro Komiteto. 
Taipgi prašome narių užsimokėti už 
1941 m., nes yra keletas, kurie dar 
neužsimokėjo. — A. S. Sckr.

- (249-251)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, spalių 26 d. Pirmyn 

Choras ruošia “Tea-Party” ir šo
kius, Kasmočių Svet., 91 Steambdat 
Rd. Pradžia 5 v. v. Įžanga 55c 
(įskaitant taksus). Vlentik šokiams 
39c (taipgi įskaitant taksus). Bus 
dainų, užkandžių,' gėrimų ir gerai 
galėsite pasišokti prie Kazakevičiaus 
Orkestros iš Brooklyn©. Pirmyn cho
ras sudainuos keletą dainelių. Kvie
čiame vietinius ir iŠ apylinkės sve
čius dalyvauti. (249-251)

EKISVB Penitas puslapis

mam tikslui; ir mes nori
me tamstai priminti, jog 
mes neleisime, kad mus pa
čius ar mūsų žmones ap
gaudinėtų tie priešingi bal
sai, kurie, kalbėdami demo
kratijos kalba, o išreiškia

“Mes su tamsta tikime,

laimėta didi pergale vakarų 
demokratijoms, narsi ems 
chinams ir mums patiems.

“Kokius tik pasiaukoji
mus tamsta mums uždėtu- 
mei, mes juos priimsime 
daugiau negu su džiaugs
mu.”

Šį atsišaukimą pasirašo 
New Yorko vyskupas Wm. 
Th. Manning, Chicagos vys
kupas W. E. Conkling, pir
mininkas Princetono Uni
versiteto Teologijos Semi
narijos, desėtkai kitų vys
kupų ir šimtai kunigų, kole
gijų pirmininkų, redaktorių 
ir kt.

SOVIETAI ATMUŠĖ
NACIU ŠTURMUS

MASKVOS FRONTE
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

orlaivių nuleidžia daugiau 
savo šnipų, sabotažuotojų ir 
teroristų užnugarėn pirmų
jų Maskvos apsigynimų, 
esamų už 60-65 mylių nuo 
miesto.
ĮSPĖJIMAS prieš na
cių PARAšIUTISTUS
Maskvos radijas sekamai 

įspėjo prieš vokiečių para- 
šiutistus:

“Priešas dabar siųs vis 
daugiau parašiutistų šnipų. 
Jūs turite dvigubai ir trigu
bai budėti ir išnaikinti vi
sus priešo agentus atsiun
čiamus į jūsų linijas. Atsi
minkite, jog priešas varto
ja visokius apsimaskaJ(vi- 
mus, net uniformas jūsų ko- 
mandierių. Priešas stengia
si sukelti beprotiškus gan
dus, sukurt nusiminimą. 
Tiktai baliai ir nenaudėliai 
pasiduos priešui taip mul
kinti. Jūsų pareiga yra pra
nešt vyriausybei apie juos.”

Nacių Bombininkai Vis 
Aršiau Ardą Maskvą
Berlin. — Naciai skelbia, 

kad jų orlaiviai vis dažniau 
ir smarkiau bombarduoja 
Maskvą, ir ji dabar esanti 
ardoma panašiai, kaip pir
miau Londonas, Varšava ir 
Rotterdamas.

Vokiečiai teigia, kad jie 
baigią naikint raudonar
miečius miškuose Briansko 
srityje. Pripažįsta, kad 
Maskvos fronte Sovietai ne- 
atlaidžiai, įtūžusiai prieši
nasi ir be paliovos siaučia 
viesuliški mūšiai.

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

vo priešo orlaivių stovyklą ir sunaikino 20 vokiečių or
laivių.

Mūsų tankai šauniai kovoja prieš priešą linkmėje Orio
lo, kirsdami jam pragaištingus smūgius. Mūsų tankų 
vadas Zinkovskis spalių 19 d. sunaikino vieną kuopą 
priešo pėstininkų, veikdamas kanuolės ir kulkasvaidžio 
ugnim ir tiesioginiai kriušindamas juos krumpliuotais, 
plieniniais diržais savo tanko ratų.

Kitų tankistų vadas Šestąkovas tą pačią dieną sunai
kino 4 vokiečių tankus. Leitenanto Vorobjovo tankis
tai didvyriškai kovoja. Spalių 18 d. jie užklupo 14 vokie
čių tankų, beimančių sau gazoliną; iškėlė tiem priešo 
tankam mūšį ir sunaikino 9 iš jų.

Maskva, spal. 20. — Sovietai šiandien pranešė:
.Mūsų kariuomenės vienetas, veikdamas linkmėje Kali

nino, spal. 18 d. sunaikino 17 vokiečių tankų, 30 trokų 
su amunicija ir 15 trokų su fašistų pėstininkais. Kitame 
sektoriuje linkmėje Kalinino mūsų kariuomenė sunaiki
no apie 300 vokięčių trokų, tame skaičiuje daugiau kaip 
200 trokų su pėstininkais ir apie 100 trokų su gazolinu 
ir amunicija.

Vienoje fronto dalyje linkui Briansko mųsų kariuome
nė spal. 18 d. sunaikino daugiau kaip 100 priešo trokų 
su pėstininkais, sudaužė buveinę vokiečių raitelių pulko 
komandos ir pagrobė stambų daugį amunicijos. Viena
me žiauriame susikirtime su fašistais vienas mūsų ka
riuomenės dalinys sunaikino ir pagrobė daugiau kaip 70 
kanuolių įvairaus dydžio.

SOVIETŲ OFICIERIAI
GIRIA AMERIKOS AR

MIJĄ MANEVRUOSE
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Man labai patinka jūsų 
armija,” sakė pulk. Sara- 
jev: “Jūs einate vis stip
riu, bet turite vis daugiau 
ir daugiau lavintis lauko 
pratimuose.

“Kiek pirmiau aš skai
čiau laikraščiuose, kad jū
sų kareiviai numaršuodavo 
6 ar 7 mylias per dieną. O 
dabar numaršuoja jau po 25 
mylias per dieną.

“Jūsų armija susideda iš 
stiprių, sveikų vyrų. Karei
viai, su kuriais aš kalbėjau
si, atrodo, supranta savo 
misiją.”

Pulkininkas Beriozinas 
yra aplankęs orlaivių fabri
kas ir jų stovyklas visuo
se Amerikos kampuose ir 
sako:

“Amerika šiandien stato 
geriausius orlaivius pasau
lyje.”

Berlin, spal. 21. — Vokie
čių komanda sako, kad jie 
ir italai užėmę miestą Sta
lino, 100 mylių į šiaurių va
karus nuo Rostovo, pietinėj 
Ukrainoj.

London, spal. 21. — An
glų orlaiviai daugmeniškai 
bombardavo vokiečių prie
plaukas Bremeną, Wilhelm- 
shaveną ir Emdeną.

Roma. — Anglai nuskan
dino du italų torpedlaivius 
Viduržemio Jūroj.

Shanghai. — Chinai čia 
nušovė vieną japonų karei
vį.

&

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytoji)

J. GARŠVA
Graborius-U nder taker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoją ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru .......,................... „........
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais ....

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė .................................

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

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

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ...

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

M. bukaitis, 
334 Dėan Rd., 

SPENCERPORT,. N. Y

New Haven, Conn
korespondencija suvė- 
bet, kaip sena patarlė 
“geriau vėliau, negu

savo narių susi- 
Front St.

lietuvių

reiviams nupirkti vaistų jųjų 
žaizdoms gydyt. L.D.S. 16-ta 
kuopa paaukavo iš iždo $10; 
per draugę S. Masionienę bu
vo parinkta ant blankos $34 
ir jau pasiųsta į centrą. Ant 
blankos aukojo sekami drau
gai ir draugės:

B. Vikšrienė—$10; J. Did
žiūnas—$5; S. Masionienė—

$5; J. Aleksa—$5; J. ir A. 
Miliauskai—$2; J. ir A. Pet
kai—$2; J. šoliunas—$1; V. 
Beška—$1; E. Rudmanienė— 
$1; J. žolynienė—$1; A. Sta- 
konienė—50c. ir A. Latvienė

Nuo savęs tariu aukojusiem 
didelį ačiū!

j

ši 
luotą; 
sako, 
niekad.”

Spalių 7 
kuopa laikė 
rinkimą 243

Kaip mūsų maža 
kolonija, tai daug ir tikėtis 
negalima, kad prisidėtų—nu
veiktų didelius organizacinius 
darbus, bet sutartinai neatsi- 
liekam ir neužmirštam savo 
pareigas atlikti dėl darbinin
kų labo. Kuopa nutarė sureng
ti teatrą greitoj ateityj ir iš
rinko tam reikalui (teatro su
rengimui) komisiją. į komisiją 
apsiėmė darbščios - veiklios 
draugės. Manau, darbą atliks 
ant šimto nuošimčių gerai. 
Į komisiją apsiėmė šios drau
gės: A. šoliunienė, A. Latvie
nė ir B. Medelienė.

Man atrodo, kad draugai 
vyrai, mūsų kuopos nariai, la
bai snūduriuoja organizacinia
me darbe. Kaip tik perstato 
vyrus į kokią nors komisiją, 
tai turi šimtą ir vieną priežas
tį atsisakymui nuo bent kokios 
darbuotės. Teisybė, o gal ir 
perdaug draugai nusidirba 
dirbtuvėse, betgi, kad ir mo
terys neliuosoą nuo dirbtuvių 
darbo. Mano supratimu, dirb
kim visi sutartinai, pasekmės 
bus kur kas geresnes.

Medikalė Parama Sovietų 
Sąjungos Sužeistiem Kariam

Apsvarsčius visus kitus kuo
pos reikalus, buvo įnešta ir 
nutarta prisidėt-paaukot So
vietų Sąjungos sužeistiems ka-

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra-. 
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alusj ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą* siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

VITAL HEALTH FOODS
46S LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9805

1

SANDfiLlb VISOKIŲ 

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
' Vidurių reguliatorius ....... .. 60c

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

VARPO KEPTUVĖ
Laukiame Jūsą Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

J UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Telephone
STagg 2-5043

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.

l .e VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

the bakers'

3
Dr. J. J. Kaskiauaus

0

w

50c
0$1.6035c

NOTARY 
PUBLIC

25c
60c$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

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

S3i
i

C i
c

■Us?□

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Av& 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

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

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

<•<

CHARLES J. ROMAN !
. (Ramanauskas) "

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

ERI-THIN* DORCAS VERI-THIN* FOSTER —
(—13 |»w»h, ptnk gold IS j.w.h, pink ar y.How
filled can, Ouildit. back gold fillod coi». Guild**
...............................$33.73 bock...............$33.7$

•«EO. U. t. pat. OFF. PATENTS PENDING ;

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpo Graham ir Manhattan A ves.

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

Brusokienė, L e v a n a vičienė, 
Steponavičienė.

Tfečiadiehis, Spalių 22, 1941 ... ..........   _■ ...... ti

Now ¥)rk(k>zfe^/7i nios
Unijos Veikia Išrinkti 

La Guardią Majoru
New Yorko mieste milionas 

organizuotų darbininkų mobi
lizuojami aplink La Guardijos 
kandidatūrą, kad užtikrinti iš 
naujo išrinkimą jo į majorus, 
ir kad išrinkti kitus prieš-hit- 
lerinius ir prieš-tammaniečius 
kandidatus į valdvietes ir 
miesto įstatymdavystėn—-Mie
sto Tarybom

CIO Nepartinis Politinei 
Veiklai Komitetai, apart ma
joro La Guardijos, užgyrė 
greta su majoru kandidatuo
jantį ir jo užgirtą Stanley Mil
ler, republikoną kandidatą į 
palikimų teismo viršininkus 
Brooklyne ir teisėją Irving M. 
Rosen, republikoną ir darbie- 
čių kandidatą į miesto teisėjus 
Manhattane.

Į Miesto Tarybą iš šimto 
kandidatuojančių asmenų CIO 

atsišaukė į
jų šeimas bal-

Wellington Roe,

Kiiom Vietom 
yra užgyręs se-

Lietuviai Skaitlingai Dalyvaus 
Judžiuose-Prakalbose 22-rą

Lietuviai susidomėję pama
tyti paskilbusį judį “čepaje- 
vą”, taipgi išgirsti žymių vei- 
kėjų-kandidatų į Miesto Ta
rybą prakalbas. Desėtkai jų, 
kaip skelbia lietuviai komu
nistai, jau yra įsigiję bilietus 
iš anksto. Nespėjtįsieji įsigyti 
iš anksto bilietų žada skubinti 
tiesiog salėn, kad pasirinkti 
sau gerą vietą ir nepavėluoti.

PETER CACCHIONE, 
Kalbės Susirinkime

Judis ir prakalbos įvyks jau 
trečiadienį (šiandien), spa-si

lių 22-rą, 8 vai. vakaro, Grand
Paradise Ballroom, 318 Grand

St., Brooklyn, N. Y. Įžanga tik 
10 centų. Tai auksinį proga 
už tą menką mokestį (ir be 
gaišavimo laiko važiuoti į 
miestą) pamatyti tą pasauli
niai garsią filmą.

Iš pradžių rodys judį, pas
kiau bus prakalbos.

Prakalbas sakys Peter V. 
Cacchione, komunistas kandi
datas į tarybininkus (council- 
manus) iš Kings Apskričio; 
Israel Amter, kandidatas iš 
New Yorko apskričio, taipgi 
Gil Green, jaunimo vadas. Ti
kimasi didelio ir gražaus mi
tingo. Jam garsinti susiedijoj 
paskleista lapelių, garsinta ir 
bilietai pardavinėta prie sub- 
Ves ir aukštojo gelžkelio sto
čių, taipgi pagal stubas.

Cacchione, buvęs gelžkelie- 
tis, pasaulinio karo veteranas, 
taipgi bedarbių ir veteranų 
judėjimų veikėjas, o dabar žy
mus Komunistų Partijos va
das, jau pereitais rinkimais 
bemaž būtų buvęs išrinktas 
Miesto Tarybon. Jam trūko 
tik apie 250 balsų po gavimo 
virš 40 tūkstančių balsų, šiose 
nominacijose jo uždėjimui ant 
baloto komunistai surinko1 18,- 
987 piliečių parašus.

SovietŲ Tauty Vakaras I Unijy Vadai Pasisako i • itv nr- . nif*.*Nacionalej Parodoj Už 25-tos Mitingą

Tammanė “Apluptų”
Miestą, Sakė Majoras

stipriai 
rasinės 

skleisti,

to
jų

ta-

pardavinėtojų streiko. Daly
vavo padėjime kertinio ak
mens džiovininkų pavilionui 
prie Riverside ligoninės, ir ei
lėj kitų veiksnių, baigdamas 
16-kos valandų darbo dieną 
prakalba prieš Tammanę.

Tarp Lietuvių

su

Gale pereitos savaitės prof. 
V. Bacevičius išvyko į Flint, 
Mich., skambinti piano solo 
dalis Vienoj iš savo kompozi
cijų, kurią didžiulė tenykštė 
simfoniška orkestrą pildė kon
certo programoj.

Spalių 13-tą, ispanų laivu 
Magellanes, pribuvo į New 
Yorką kun. Kazys Gečys, bu
vęs vilnietis, tarybinės Lietu
vos laikais glaudęsis po hitle
rišku sparnu Vokietijoj, o pas
kiau turėjęs prieglaudą pas 
Hitlerio brolį dvasioje, Ispa
nijos liaudies galvažudį Fran
co, nuo kurio šimtai tūkstan
čių ispanų pri versti j ieškotis 
prieglaudos užsieniuose, 
atvykęs, kunigas, žinoma, 
miausia sustojo svečiuose 
maspethietį kun. Balkūną.

čia 
pir- 
pas

Vera Menkevich, gyvenanti 
35 Stagg St., pabaigoj savai
tės važinėjo-viešėjos pas bro*. 
lienę E. šimanauskienė, So. 
Peabody, Mass, šimanauskie
nė turi nemažą farmą.

Kelionė pavyko gerai, tik
tai grįžtant atgal į Brooklyną 
per naktį negavo pasilsėti. 
Priežastis-—girtas jūreivis ar
dė ramumą.

Sugrįžus 
nuėjo 
Strauss

pirmadienio rytą 
darbą Abraham 

krautuvėj.

mitetas skelbia gavęs daugy
bę užgyrimų nuo žymių visuo
menininkų, rašytojų, artistų ir 
scenos bei judžių žvaigždžių. 
Vėliausi užgyrimai gauti nuo 
aktorės Margo ir Faye Wray.

Dainų programoj bus Nor
vegų Dainos Draugija, holan- 
dų Zunkoor Orpheus, čecho- 
slavų Choro Grupė, francūzų 
Lyriška Draugija, rusų Radi- 
ševo Choras.

Bilietai gaunami iš anksto 
Rusijai Karo Pagalbos rašti
nėj, 535 Fifth Ave., N. Y., ir 
eilėj kitų vietų.

4 
n

Kur pasisuksi, visur girdė
ti brooklyniečius kalbantis 
apie dienraščio “Laisvės” kon
certą. Ir ne veltui. Kaip gir
dėta, direktoriai esą sudarę l 
žymių talentų programą. Bet 
apie tai, be abejo, pirmieji 
pasakys patys rengėjai.

ž. R.

Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., N. Y., teberodoma 
judis “Muzikališka Istorija.”

Buvęs Ambasadorius 
Kalbės Gardene

TŪKSTANČIAI
NAUDOJA Jį
KAS METAI 

PALENGVINIMUI 
MUSKULŲ SKAUSMO

užgyrė 14-ką ir
CIO. narius ir 
suoti už sekamus:

Manhattane: Eugene P.
Connolly, darbietį; Dr. A. 
Clayton Powell, Jr., darbietį; 
Meyer Goldstein, republiko
ną; Stanley M. Isaacs, nepri
klausomą; Robert K. Strauss, 
nepriklausomą.

Brooklyne: Daniel Allen, 
darbietį; Rebecca Stein Yut- 
tal, darbietę, Genevieve Earle, 
fusionistę.

Bronx: Salvatore Ninfo, 
Charles Rubinstein ir Gertru
de Weil Klein, darbiečius.

Queens: William Grogan ir 
Jack Sario. darbiečius.

Richmond: 
darbietį.

Kandidatai
CIO taipgi

kamus kandidatus į valdinin
kus :

Brooklyne: Matthew J.
Troy, republikoną, į miesto 
prezidentus, taipgi darbiečius. 27-tą i 
Benjamin Brenner Į apskričio] 
teisėjus, Julia Meister į šeri
fus, Richard Mazza į registe- 
rius, Julius Baglfcy į vyriausi 
teismą.

Bronxe:
darbietį, į miesto prezidentus

Queens:
ly, darbietį, į miesto preziden
tus.

Manhattan: Edgar J. Nath
an, Jr., republikoną, į mies
to prezidentus; William C. 
Hecht, rep., ir Samuel Null, 
darbietį, į vyrrausį teismą; 
Samuel Blinken, darbietį, ge
nerally sesijų teismui.

Daugelis AFL unijų ir žy
mių viršininkų taip pat yra 
užgyrę LaGuardijos kandida
tūrą į majorus.

Matthew P. Levy,

A. Joseph Donnel-

Sovietų valdžia, kaip skel
bia American Russian Institu
te, yra --plflcvT^sta dalyvauti 
18-toj metinėj Moterų Nacio- 
nalėj Dailės ir Industrijų Eks
pozicijoj, kuri įvyks Grand 
Central Palace, New Yorke, 
savaitę pradedant su spalių 

... ir baigiantį lapkričio 
1-ma.

Sovietų skyrius, skirtas So
vietų Sąjungos moterims, vy
riausia rėmėja-steigėja turi 
Valentiną Grizodubova, pas- 
kilbusią moterį lakūnę, kuri 
yra apdovanota Sovietų Są
jungos Didvyrės titulu už jos 
stebinančius tolio perskridi- 
mus.

Penktadienio vakarą, spa
lių 31-mą, bus Sovietų Vaka
ras Grand Central Galerijose. 
Planuojama programa, paro
danti Sovietų Sąjungoj gyve
nančių tautų kultūrą. Solistai 
ir grupės perstatys dainas ir 
šokius Sovietų Sąjungos nacio- 
nalių grupių—estų, ukrainų, 
rusų ir kitų.

Dar 20 unijų vadų pasisa
kė už unijų prisidėjimą prie 
šaukimo anti-hitlerinės de
monstracijos spalių 25-tą, Ma
dison Square Parke, ;23rd St. 
ir Madison Ave., N. Y. Po ori
ginaliu demonstracijos šauki
mu buvo pasirašiusios 13 
ir 27 AFL unijos.

CIO

Futbolo Rungtynės
Įvykusios pereitą sekmadie

nį buvo užpelnytai 
lietuvių naudai 4\L 

Šį sekmadienį 
rungsis su vokiečių
prie 59th Str. ir York Avė., 
New York, 1 vai. po pietų.

Golai:
Ch. Simono 2, E. Petrčno 1. 

Lukaskas 1.

laimėtos

lietuviai 1 
komanda

Paskubusieji Almanac 
gers turės pirmą sezono 
certą šio penktadienio vakarą, 
153 W. 64th St., N.- Y. Bilie
tai nuo 40c. iki $1.

Laisvės Radio Ridgewood, N. Y

Sin- 
kon-

Savo radio prakalboj per- 
reito pirmadienio vakarą, iš 
stoties WJ'Z, majoras LaGuar
dia pavadino savo tammanie- 
čius oponentus “politiniais bo
sais, siekiančiais atgauti kon
trolę miesto ir vėl jį aplupti.” 
Jisai sakė, kad jie veda “la
biausia strimagalvišką, neat- 
sakomingą ir begėdišką kam
paniją.”

Majoras ypatingai 
užkirto kurstytojams 
neapykantos, kuriai
sakė majoras, jo priešai var
toja gatvių kampus ir net ra
dio garsiakalbius. Jis sakė:

“Aš žinau, kad kiekvienas | 
inteligentiškas asmuo atmes 
šaukimus prie rasinės neapy
kantos, kuri buvo skleista oro 
bangomis pastaruoju laiku. 
Aš nenoriu teikti svarbos 
kiems atsišaukimams net 
paminėjimu.”

Nors majoras neminėjo,
čiau klausovai galėjo suprasti, 
jog jis turėjo mintyj anti-se- 
mitiškų hitleriškos politikos 
bliovikų kalbas.

Nepamiršo majoras ir tų,, 
kurie jį užgaulioja esant “da
lies laiko” majoru, nors jis 
geriausia tiktų vadinti “virš
laikio majoru”, kadangi var
giai koks kitas valdininkas 
mieste įde^da tiek ekstra va-! 
landų asmeniškai atlikti įvai
riausias pareigas-pareigėles. 
Atsakydamas į gub. pavaduo
tojo Poletti kaltinimą, būk jis 
neturįs eiti civilių apsigynimo 
direktoriaus pareigų, majoras 
sakė:

“Aš priklausau savo kraš
tui, kaip kad kūdikis priklau
so savo motinai. Kuomet Jun
gtinių Valstijų" prezidentas pa
skiria mane str kurį kitą išti
kimą pilietį dirbti ekstra dar- 
bąj tai yra mano pareiga, tai 
yra kiekvieno piliečio pareiga 
atsiliepti painiausiame laips
nyje.”

Majolro Diena
Majorui pirma šios savai- . 

tės diena buvo viena iš tipišr 
kų jo pareigų dienų. Anksti 
rytą jis dalyvavo paskiausia- 
nie pernagrinėjime ant pirki
nių taksams (sales tax) numa
žinti biliaus, paskiau jį pasi
rašė. Mažesni taksai (1 nuo
šimčio) įeina galion pirma
dienį. Sutiko keletą atsilankiu
sių su reikalais ir vizitais. 
Tarėsi su streikierių ir leidė
jų atstovais dėl laikraščių

Joseph E. Davies, buvęs 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Sovietų Sąjungoj, kalbės 
Rusijai Karo Pagalbos masi’- 
niame mitinge šio pirmadienio

Albertas Putrimas, jauniau- 
sis “Laisvės” kaiminkos Put- 
rimienės sūnus, pereitą savai
tę išvyko J. V. Armijon. Pri- vakarą. Madison Square Gar- 
skirtas prie orlaivininkų bū-’ 
rio. Jam buvo ‘suruošta gra
žios išleistuvės. Motinai 
esąs pasitenkinęs armijos gy
venimu.

raso

Eastnewyorkietis Ch. Kava
liauskas vedė Aldoną Papalau- 
skas iš Methuen, Mass., spalių 
11-tą. Jaunosios sutiktuvėms 
Brooklyne suruošta šauni puo
ta.

Antanui ir Onai Pajaujams 
buvo suruošta šaunus pokilis 
jų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakčiai paminėti. Vy
riausiomis rengėjomis buvo

Vyrai, Moterys! Seni, 40, 
50,60 m.! Pagyvenkite!
Jauskitės Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo 

Nekaltinkite savo amžiaus, kad_ jaučiatės išsi- 
sėmę, nusidėvėję, susmukę. 'Pūkštančiai ste
bisi, ką biskis pasismarkinimo su Ostrex pa
daro. Jame yra abelnieji stiprylai dažnai rei
kalingi po 40 m.—kūnam, kuriem trūksta ge
ležies, kalkių, fosforo, iodo, Vitamino BĮ. 73 

’metų amžiaus daktaras rašo: “Aš pats j) 
vartojau. Pasekmės puikios.” Specialia supa
žindinantis kiekis Ostrex Tonic Tablets kaš
tuoja tik 35c. Nesijausk susmukęs, senas. 
Pradek jaustis smarkesnis ir jaunesnis nuo 
pat šios dienos. Parsiduoda visose gerose 
vaistinėse.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

LAISVES

dene.
Davies dabar yra Karo Pa

galbos Agentūroms preziden
to komiteto- pirmininkas. Šis 
bus pirmas Davies’o išstojimas 
po sugrįžimo iš -Sovietų Są
jungos.

Rusijai Karo Pagalbos ko-

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER1

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

RAUMENŲ’ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expelleris, kuris yra stebėtinu linimentu ir 
kuri naudoja tūkstančiai žmonių. Virš 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Expe)lerio su Inkaru ant 
dėžutės.
PAIN-EXPELLER

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET .
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Q

u

UŽEIGA f
Rheingold extra Dry Alus • 

Didelis pasirinkimas visokių $
VYNŲ Ir DEGTINĖS | 

Importuotų ir Vietinių & 
• £

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Joseph Zeidat, Sav.| Joseph Žadat, Sav. |
| 411 Grand St., Brooklyn |

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

*

Pereitą pirmadienį Laisvės 
Radio Programoj girdėjome 
įdomią sutrauką savaitinių ka
ro žinių ir apie sąryšyje su 
karu einančius mūsų šalies ir 
kitų šalių priešhitlerinių jėgų 
veiksnius, žinias pateikė puo- 
latinis šios programos komen
tatorius R. Mizara. Pranešė
jas J. Ormanas, kaip papras
tai, informavo apie įvairius 
veiksnius lietuviuose.

Smagia naujove programoj 
buvo Choras Pirmyn iš Great 
Neck, L. L, vadovaujamas 
brooklyniečio Jurgio Ka
zakevičiaus, solo dalis išpil- 
dant jaunutei dainininkei 
Ruth Simas. Dainos išėjo pa-

Literatūros Draugijos 55 
kuopa, Ridgewoode, rengia 
skanią vakarienę. Parengimas 
įvyks sekmadienį, spalių. 26 
d., 6:30 vai. vakare, šapalo- 
Vaiginio 'Svetainėj, 147 Tha
mes St. Vakarienė bus labai 
rūpestingai paruošta, turėsime 
skanių valgių ir alaus. Bus ir 
koncertinė programa, po va
karienės šokiai, o už visą tą 
bilieto kaina $„1.25.

Windsoras Neatsakinėjo
Politinių Klausinių

Atvykusį su žmona New 
Yorkan Windsoro kunigaikštį 

girtinai. Kreditas tos mažytės ' apspito reporteriai. Jiedu mie- 
1-1 i.-x... • -¥ -v, . j^. |ej(josį fotografuojami. Bet

kada paklausė jo, ką jis mano 
apie J. V. laivo Kearny inci
dentą, jis atsakė: “Tai Ame
rikos dalykas. Aš nieko apie 
tai nežinau.”

KONCERTAS
Dienraščio “Laisvės” Metinis Koncertas 

bus tik už trijų savaičių

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. Glenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

t s

■E

•s

Brooklyn, N. Y

i

s

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvu išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kąip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

&

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

I
&

Baleto Vakaras

Tuojau įsigykite įžangos bilietus

Bilietus galite gauti “Laisvės” rastinėje ir pa® platintojus.

kolonijos lietuviams už išlai
kymą ir auginimą, taipgi jo 
vedėjui už nuolat tobulinimą 
choro. K-as.

“Laisves” Koncertas bus

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

Toje pačioje salėje, kmųvisada būna 
“Laisvės” koncertaiEafim Geersh, per eilę metų 

l žinomas kaipo Fokine baletis- 
• ‘tas, dabar vadovaująs dviem 

baleto mokykloms New Yor
ke ir Brooklyne, ateinantį mė
nesį duos baleto vakarą su 
klasikinių ir moderniškų šo
kių programa. v

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, spalių 22 d., 7:30 vai. vak. Liet. 
Ame. Piliečių Kliube, 280 Union Av. 
Nariai prašomi dalyvauti. — Ch. Nč- 
čiunskas, sekr. (248-249)

Įžanga 55c, 83c ir $1.10 Pradžia 3 v. po pietų
■ ■ - ----------------- ------- -------------- ■ A*“ -   — t

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

visados bus patenkinti.(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite,Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvei

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

aPresas;

* ... .....

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




