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KRISLAI
Justas Paleckis Atgijo.

Harrimanas Optimistas.
Senatoriaus Lee žodžiai.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis , 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams
žinomiausias Amerikos lie

tuviams tarybinės Lietuvos 
žmogus, be abejo, bus Justas 
Paleckis. Jis perėmė Lietuvos 
valstybės vairą po to, kada 
.Smetona pabėgo pas Hitlerį. 
Jis stovėjo Lietuvos priešaky
je per ištisus rrtetus—nuo 1940 
metų birželio 15 iki 1941 me
tų birželio 22 d.

Justas Paleckis buvo sim
boliu laisvos Lietuvės. Dėlto 
jo taip pro-naciškas elementas 
neapkentė. Jį visaip pravar
džiavo.

Atsimenu, lietuviški hitleri
ninkai, trokšdami labiau pa
žeminti Paleckį, jį vadindavo 
“Padleckiu.”

“Naujienos”, kurios visuo
met duoda pro-naciškai spau- 

’ dai toną, paskelbė, kad Jus
tas Paleckis, “apsirgo smegenų 
liga.”

Tik nesenai buvo paskelb
ta, kad Paleckis miręs “Mas
kvos proto ligoninėje!”. . .

HiTLEK IEČIAI SUŠAUDĖ 
50 PRANCŪZU ĮKAITU' 

IR DAR 50 SUŠAUDYSIĄ

Bet tai buvo bjaurus melas. 
Mus pasiekė Justo Paleckio ir 
A. Sniečkaus laiškas, rašytas 
iš Maskvos. Jiedu sveiki ir 
veikia Maskvoje.

Gal būt šiandien šitiedu vy
rai grumiasi su naciais fronte, 
begindami Maskvą. Gal būt 
ten kovoja ir Marcinkevičius, 
ir Jonas Šimkus ir kiti vyrai, 
stovėję tarybinės Lietuvos res
publikos priešakyje.

Nėra jiems šiąndien laiko 
straipsniams bei ilgiems laiš
kams rašyti.

Vichy, Franci ja. — Na
ciai užimtoje Franci jos da
lyje sušaudė 50 francūzų 
įkaitų už tai, jog du neži
nomi jauni vyrai nušovė vo
kietį pulkininką Fricą Kar
lą Holtzą, karinį komandie- 
rių Nantes apskrityje.

Jeigu šovikai nebus suim
ti ir pristatyti iki vidunak
čio iš ketvirtadienio į penk
tadienį, tai bus sušaudyta 
dar 50 francūzų įkaitų, kaip 
įsakė generolas H. von Stu- 
elpnagel, vyriausias vokie
čių kariuomenės koman- 
dierius Francijoj. — Įkai-

tais yra vadinami tie, kurie 
be kaičios suimti ir laikomi 
koncentracijos stovyklose, 
kad naciai galėtų juos žu
dyt už kitų veiksmus prieš 
vokiečius.

Nacių vyriausybė pasky
rė 300 tūkstančių dolerių 
dovanų tiem, kurie iki ket
virtadienio nakties prista
tys du vyrus nušovusius 
pulkininką' Holtzą.

Suimta Keturi francūzų 
policijos oficieriai už “apsi
leidimą,” kad jie neapsau
gojo Holtzą. Areštuota ir 
daug kitų francūzų.

Maskva, sęal. 22. — Sovietų radijas šiandien anksti 
paskelbė šį pranešimą:

Mūsų kariuomenė spal. 21 d. vedė mūšius prieš priešą 
visu frontu.

Ypač įveržti mūšiai tęsėsi Možaisko, Malojaroslaveco 
ir Kalinino sektoriuose.

Vokiečiai kelis kartus atakavo rusų pozicijas, šviesda
mi naujas jėgas į kautynes. Mūsų kariuomenė atmušė 
priešo atakas.

19 vokiečių orlaivių buvo sunaikinta spalių 20 d. Mes 
netekome septynių lėktuvų.

Mūsų kariuomenė, veikdama Leningrado linkmėje, pa
daro priešui sunkių nuostolių, naikindama jo kareivius 
ir įrengimus.

Per paskutines tris dienai, fronto dalyje, kurią laiko 
mūsiškių Nikolajevo grupė, sovietiniai kanuolininkai su
naikino 92 trokus vežusius priešo pėstininkus, 10 kanuO- 
lių ir apkasų patrankų baterijų, 9 kulkasvąidžių lizdus 
ir vieną amunicijos sandėlį.

(Tąsa 5-me puslapyje)

FAŠISTAI VEDA JAU NE 
RIB OTA JŪRŲ KARA

Sovietai Atmušė 2 
Milionu Nacių ir 

25,000 Tanky

Willkie Ragina Kon
greso Republikonus 
Atmest Bepusiškumą

Amerikinės delegacijos Ma
skvoje pirmininkas, Mr. Har
riman, sakoma, patiekė prezi
dentui Rooseveltui optimistiš
ką pranešimą apie padėtį So
vietų Sąjungoje. Ponas Harri
man yra įsitikinęs, kad Hitle
riui nepavyks savo tikslą pa
siekti, — nugalėti Raudonąją 
Armiją.

Taigi ne tik mes vieni esa
me optimistai. Optimistai yra 
ir toki žmonės, kaip ponai 
Harriman, Hopkins ir kiti. Jie 
yra tvirtai įsitikinę Sovietų 
Sąjungos vyriausybės sugabu- 
mais, sovietinės liaudies vie- 

, pingumu ir pasirįžimu priešą 
sunaikinti.

Kiekvienas laisvę mylįs 
žmogus turi gerai įsitėmyti se
natoriaus Josh Lee (iš Okla- 
homos) žodžius, pasakytus 
Jungtinių Valstijų senate:

“Šiandien Rusijoje yra ve
dami mūšiai, kurie gali iš
spręsti, kas pasaulyje bus: 
vergija ar laisvė. Colis po co
lio rusų, kariuomenė priversta 
trauktis, todėl, kad ji neturi 
tolygių sunkiųjų ginklų. Jei 
Jungtinės Valstijos galėtų ap
rūpinti rusus didžiaisiais gin
klais (kokius turi vokiški na
ciai), tai jie sulaikytų Hitlerį.

“Rusai prašo iš mūs ginklų, 
o mes jiems duodame žo
džius ...”

Tai skaudus, bet teisingas 
pasakymas.

Berne, Šveic., spal. 22. — 
Čionaitinis New Yorko Ti
mes korespondentas D. T. į 
Brigham telefonavo savo 
laikraščiui šitokias žinias 
gautas iš Sovietų-vokiečių 
karo fronto:

Sovietų kariuomenė sėk
mingai atrėmė visas nacių 
atakas daromas prieš Mas
kvą, išskiriant tik vieną 
punktą, kur vokiečiai per 
astuonių valandų šturmavi- 
mus privertė raudonarmie
čius pasitraukt dvi mylias 
atgal į rytus nuo Možaisko. 
— Možaisk randasi už 60 
mylių į vakarus nuo Mask
vos. — Paskui sovietinė ka
riuomenė kontr - atakomis 
sulaikė vokiečius ir tame 
punkte.

New York. — Wendelb L. 
Willkie, buvęs republikonų 
kandidatas į prezidentus, 

| atsišaukė į visus republiko- 
I nūs senatorius ir kongres- 
manus balsuot už panaiki
nimą bepusiškumo įstaty
mo. Savo atsišaukime jis sa
ko, jog tas įstatymas yra 
“veidmainiškas ir žeminan
tis Ameriką.” Tai įstaty
mas, kuris varžo Amerikos 
pagalbą kraštams kovojan
tiems prieš nacius ir tuomi 
tarnauja Vokietijai ir Ita
lijai, kaip pareiškė Willkie.

Tą pareiškimą taipgi pa
sirašė šešių valstijų repu- 
blikonai gubernatoriai, 24 
nariai Republikonų Nacio- 
nalio Komiteto ir įvairūs 
kiti republikonų vadai iš 40 
valstijų.

Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai 
487 
436 
334 
294 
250 
140 
132 - 
126 
119 
108 
105 
88 
88

Washington. — Vokiečių 
submarinas nuskandino pre
kinį Amerikos laivą “Le
high,” plaukusį po Jungti
nių Valstijų vėliava, pieti
nėje dalyje Atlanto Vande
nyno, visai nekariniuose 
vandenyse, kaip pareiškė 
prez. Rooseveltas.

Šis laivas plaukė iš Ispa
nijos į vakarinę Afriką pa
siimt tūlų metalų rūdos. Jis 
buvo 4,983 tonų įtalpos ir 
turėjo 39 įgulos narius. An
glų laivas “Vimy” išgelbė
jo iš vandens dvidešimt du 
“Lehigh” jūrininkus, o kas

su kitais atsitiko, dar ne 
žinoma (šiuos žodžius bera
šant).

Kitas fašistų submarinas 
ar laivas užpuolikas nu
skandino priklausantį Ame
rikai laivą “Bold Venture,” 
už 500 mylių į pietus nuo 
Islandijos. Šis 3,222 tonų 
laivas plaukė po Panamos 
Respublikos vėliava ir tu
rėjo 32 jūrininkus ir ofi- 
cierius, tarp kurių nebuvo 
amerikonų. 17 jų išgelbėta; 
kitų likimas dar nežinomas. 
“Bold Venture” gabeno an- 

(Tąsa 5-me pusi.)

London, spal. 22. — Ma
žai tegaunama žinių iš Mas
kvos fronto. Bet kiek suži
nota, tai Sovietai atmuša 
audringas atakas dvieju mi- 
lionų vokiečių armijos ir 25 
tūkstančių tankų tame 
fronte.

(Tąsa 5-me pusi.)

LONDON DARBININKAI REI
KALAUJA NAUJO FRONTO 

PRIEŠ NACIUS

K. Žukauskienė, Newark....... 'j .....
J. Bakšys, Worcester ......................... .
K. Čiurlys, Bayonne .................. .
A. Stripeifeų • Elizabeth ....................
Philadelphijos Vajininkai .................
P. Bokas, Waterbury ......................
ALDLD 136 Kuopa, Kearny-Harrison 
V. Padgalskas, Mexico ....................
J. Venskevičius, Cambridge .............
Geo. Kuraitis, Brooklyn......................
J. Ramanauskas, Minersville ...........
P. Šlekaitis, Scranton ........................
J. Blazqnis, J. Karsonas, Lowell .......
V. Barkauskas, Oakville, ..................
S. Kuzmickas, Shenandoah ............. .
A. P. Dambrauskas, Haverhill .......
P. Žirgulis, Rochester ........................
M. Urba, Easton ...............................
J. Grybas, Norwood .. .......................
P. Buknys, Brooklyn..........................
C. Shaltis, Freehold ........................... .
ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius, Binghamton .... 
J. Matačiūnas, Paterson ......................................
A. Valinčius, Pittston ....... ................................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, Lawrence .......
A. Balčiūnas, Brooklyn ...................... . ............
V. Tauras, Brooklyn.............
J. Balsys, ritain .......
J. Stankevičius, Wilkes-Barre 
J. A. Shunskis, Amsterdam . 
J. Burba, So. Boston ...........

80
72
72
71

58 
54 
53 
50 
44 
44 
26
24
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ANGLŲ VALDŽIA ATMETĖ 
REIKALAVIMA NAUJO 
FRONTO PRIEŠ HITLERĮ

London. — Atstovai dar
bininkų iš devynių didžių 
Londono fabrikų apskričių 
įteikė reikalavimą ministe- 
riui pirmininkui W. Chur- 
chilliui atidaryti naują, 
sausumos, frontą

APIE MŪSŲ VAJININKUS
K. čiurlio punktai pasikeitė, bet vis tiek pasilieka tre

čioj vietoj.
j. Venskevičius gerokai pašoko punktais. Jis taipgi 

prisiuntė naują skaitytoją.
P. žirgulis prisidėjo prie vajininkų, prisiuntė naują 

pusmetinę prenumeratą ir atnaujinimų.
♦A. P. Dambrauskas gražiai darbuojasi. Matyt, jis pa-

karui siryžęs gauti vieną iš 10 dovanų.
prieš Vokietiją ir pašalint M. Urba taip pat siekiasi į aukštesnius punktus, gal

C. Hull Reikalauja (Naciai Užėmę Dagoe 
Amerikos Laivams

Ginklą ir Laisvės
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris Cordell 
Hull ir admirolas Stark, 
galva laivyno veiksmų, ra
gino senatą greičiau veikt, 
kad pataisytų bepusiškumo 
įstatymą taip, jog Amerika 
galėtų ginkluot prekinius 
laivus. — Nacių submarinai 
prisibijo, ginkluotų laivų ir 
todėl tik iš tolo tedrįsta j 
juos šaudyti arba jaučiasi 
priverst laidyt savo torpe
das povandenyje; tuo būdu 
užpuolikai bent mažiau te
gali' pataikyt į ginkluotą 
laivą. O neginkluotus laivus 
jie drąsiai stačiai užpuola.

Ministeris Hull, kalbėda
mas senatorių komisijoj, 
taipgi reikalavo pakeist A- 
merikos bepusiškumo įsta
tymą taip, kad prekiniai 
šios šalies laivai galėtų 
plaukt ir į tokius vandenis, 
kurie buvo iki šiol paskelb
ti kaipo kariniai.

VIENUR VOKIEČIAI, KITUR 
SOVIETAI PASIVARĖ 

PIRMYN

Salą ir, Sako, Laimį 
Doneco Fronte

Berlin, spal. 22. — Vokie
čių komanda tyli apie jų 
pasisekimus Maskvos fron
te, bet pabrėžia, kad jie žy
giuoją toliau į pramonišką 
Doneco sritį, pietinėje Uk
rainoje, ir kad užėmę Da
goe salą, Baltijos Jūroje. 
Sako, kad dabar naciai už
valdę visą Baltijos plotą. 
— Bet Sovietų kariuomenė 
ir laivynas tebevaldo Han- 
goe pusiausalį, pietiniai-va- 
kariniame Suomijos kampe, 
tarp Baltijos Jūros ir Suo
mijos įlankos.

Nacių komanda teigia, 
kad Dagoe saloje jie paė
mę nelaisvėn 3,000 rusų ir 
sunaikinę šešias baterijas 
pakrančių kanuolių.

(Tąsa 5-me pusi.)

Na'ciaLAbejoja apie 
Maskvos Užėmimą
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Kiekvienas laisvietis turi ži
noti šiuos dalykus:

1. Būtinai reikia gauti “Lai
svei” daugiau naujų skaityto
jų. Dabar eina už juos vajus.

Sovietų Sąjungos plotuose 
nūnai mūšiai vedami ne tik 
už Sovietinių tautų laisvę; jie 
yra vedami už laisvę Ameri
kos ir visos žmonijos. Tad ku
rie bando pakenkti pristaty
mui Sovietams karinės medžia
gos, tie tarnauja Hitleriui; tie 
yra neprieteliai savo krašto.

London, spal. 22. —Aukš
tajame anglų seimo rūme 
lordas Moyne, kalbėdamas 
valdžios vardu, atmetė dar
bininkų reikalavimus atida
ryti sausumoje karo frontą 
prieš nacius. Sakė, kad an
glai dar nesą gana apsigin
klavę.

iš valdžios karo ministerį 
Margessoną ir tūlus kitus 
ministerius, kurie nelinkę 
remt Sovietus prieš Vokie-

Darbininkų atstovai taip
gi reikalavo pavaryti lordą 
Halifaxą, Anglijos ambasa
dorių Amerikai. Jie mano, 
kad Halifax tikrumoj neno
ri kariaut prieš Hitlerį.

šią savaitę gausime daugiau žinių nuo jo.
Sekamame numeryje bus didelė permaina. Mūsų vie

nas vajininkas prisiuntė didelį pluoštą pinigų — pama
tysime. “L.” Adm.

2. Metinis .“Laisvės” kon
certas įvyks lapkričio 9 d. 
Brooklyne. šio miesto ir apy- 

Dabar kiekvienas laisvietis tu- linkės lietuviai privalo prie to 
ri gauti bent vieną prenume- ruoštis.

Roma, spal. 22. — Anglų 
orlaiviai per 5 valandas 
bombardavo Neapolį, Itali
jos didmiesti su prieplauka; 
užmušė 14 žmonių, sužeidė

iaiį^£W,

JUODKALNIEČIAI UŽMUŠĖ TŪKSTANTI ITALŲ
• London. — Čia esama ju
goslavų valdžia sako,, jog 
per kelias paskutines savai
tes Juodkalnijos partizanai 
(guerilos) užmušė tūkstan
tį italų kareivių, išvijo ita
lus valdininkus iš to kraš
to vidurinės dalies ir užmu
šė septynis narius neva sei
mo, italų įkurto.

Juodkalniją buvo Jugo-

slavijos dalis pirm negu 
kiečiai- ją užkariavo.

vo-

Maskva, — Tūkstančiai ir 
tūkstančiai Maskvos darbi
ninkų, atlikę savo darbą, 
savanoriai per 4 valandas 
kasdien kasa apkasus prieš 
nacius.

ORAS. — Būsią šilčiau, 
dalinai apsiniaukę.

London, spal. 22. — Jau 
gilūs sniegai ir prasidėję 
šalčiai Maskvos fronte pa
deda Sovietam gintis.

Kai kur sovietinė kariuo
menė pasitraukė atgal į sti
presnes pozicijas, kad ge
riau atmuštų nacius.

Sovietų žinių agentūra 
Tass sako, jog Možaisko sri
tyje vokiečiai atmušti ir nė
ra beveik nė vienos pėdos 
žemės, kad nebūtų užteršta 
vokiečių lavonais ir sudau
žytais jų tankais ir trokais.

Nežiūrint blogo oro, so
vietiniai lakūnai sunaikino 
90 vokiečių tankų, 22 orlai
vius ir 170 sunkvežimių na
cių pėstininkų ir amunicijos 
per dieną srityje Možaisko- 
Malojaroslaveco.

Ties Možaisku raudonar-

Berlin. — Valdiškas na
cių atstovas pareiškė, kad 
užimt Maskvą “nesą jau 
taip svarbu;” girdi, “svar
biau laikyt Leningradą ap
suptą ir užkariaut Doneco 
sritį pietuose. Sako, Mask- -į, 
vos užėmimas dar neiš
spręstų karo, nors tai “ne
reiškia, kad vokiečiai jau 
atsisaką nuo savo planų 
prieš Maskvą.”

miečiai, užpuldami nacius 
durtuvais, atgriebė iš jų 
vieną kaimą, nuvijo juos 
lyn antrapus upės, pagro 
80 motorinių dviračių,
trokų, nacių štabo doku- 
mentus ir dikčiai įvairių ka 
rinių reikmenų.

Maskva. — Skaičiuojama, 
kad vokiečiai iki šiol pra
rado 4 milionus karių, už
muštu, sužeistų ir nelaisvėn 
paimtų.
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melavo ir jo “žįnias” spausdinanti Ame
rikoj lietuvių hitleriška spauda melavo, 
tai aišku, ko tada vertos visos Ancevi- 
čiaus radiogramos, kurias “Naujienos” 
ir “Draugas” talpino ir kurias kita pro
hitleriška spauda su didele ukvata per
sispausdino ! «

Reiškia, “Naujienose,” “Drauge” ir ki
toj hitleriškoj spaudoj tilpę Ancevičiaus 
“žinios” buvo niekas kitas, kaip Vokie
tijos fašistų melai, kaip Goebbelso na
ciška propaganda. Reiškia, “Keleivyj” ir 
kitoj hitleriškoj spaudoj perspausdinti iš 
Lietuvoj hitlerininkų laikraščių straips
niai buvo niekas kitas, kaip Hitlerio pro
paganda.

Gyvenimas parodė, kad hitleriška 
spauda melavo apie visokius žmonių 
šaudymus. Mes persergstime Amerikos 
lietuvius, kad nekreiptų dėmesio į tą na
cišką propagandą.

Ancevičius Jieško Lietuviško
Kraujo; Kur Palangos Vaikai?

Kur Dės Akis Hitlerininkai?
Kada Lietuvos liaudis įsteigė tarybi

nę’ santvarką, tai Amerikoj hitlerinin
kai iš “Naujienų,” “Keleivio,” ‘ “Naujo
sios Gadynės,” “Draugo,” “Garso,” 
“Darbininko,” “Vienybės,” “Sandaros” 
skelbė visokius melus. Jie stengėsi kurs
tyti lietuvius prieš Lietuvos liaudį. Jie 
sėmė “žinias” iš Berlyno. Per Berlyną 
atvyko hitlerininkai kunigas Prunskis ir 
eilė kitų, kurie atsistojo prie tūlų laik
raščių ir juos pavertė į Goebbelso pro
pagandos organus.

Jie kurstė Amerikos lietuvius, skelb
dami, būk Tarybų Lietuvos valdžia šau
danti žmones. Paskelbė sušaudytais ge
nerolus Skučą, Povilaitį, Raštikį, Gustai
tį ir daugelį kitų. Pasirodė, kad visi tie 
asmenys gyvi. Jų sėbrai, sėdėdami Ber
lyne skleidė melus per fašistų radio sto
tį ir buvo kukoriais melų, kurie buvo 
siunčiami į Ameriką,' kad čia įnešti į 
lietuvių tarpą skilimą, kad susilpninti 
antifašistines jėgas. Tą propagandą pla
tino virš įvardinti laikraščiai.

Kada Hitlerio gaujos užpuolė Tarybų 
Lietuvą ir ją baisiai teriojo, tai Ameri
koj prohitleriška lietuvių spauda slėpė 
fašistų terorą, bet tuo pat kartu bjau
riausiai melavo prieš Sovietų Sąjungą, tą 
šalį, su kuria bendradarbiauja Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų demokratija, kad 
sumušus budelišką fašizmą.

Ta spauda perpildyta Hitlerio propa
ganda: Ji skelbia šimtus vardų ir pa
vardžių Lietuvos žmonių, neva į Sovie
tų žemę “išvežtų,” “nužudytų” ar “įka
lintų.” Ji kursto Amerikos lietuvius 
prieš Sovietus. Ji j ieško Hearsto spau
doj užtarimo.

Ta spauda paskelbė, kad Petras Cvir
ka, žymiausias Lietuvos rašytojas sėdįs 
Vilniuje kalėjime ir “maino kailį,” — 
reiškia, atsižada savo darbininkiškų pa- 
žvalgų. “Laisvė” gavo nuo Petro Cvir
kos radiogramą ir pranešė lietuvių vi
suomenei, kad Petras Cvirkū gyvena So
vietų Sąjungoj. “Naujienos” ir kita hit
leriška spauda puolėsi meluoti, ginčyti, 
būk “Laisvė” neturinti radiogramos, būk 
“fabrikuoja,” Tie melagiai buvo prikal
ti prie gėdos stulpo “Laisvės” pasiūlymų 
—ištirti tą dalyką. “Laisvė” spalių 21 
dieną gavo antrą radiogramą nuo Petro 
Cvirkos ir vėl pranešė apie tai visuome
nei. Ką dabar sakys Hitlerio melagiai? 
Ar jie vis dar tvirtins, kad Petras Cvir
ka yra Lukiškių kalėjime?

Ta pati spauda prirašė kalnus melų 
Tarybų Lietuvos prezidento Justo Palec
kio antrašu, kad jis būk “proto netekęs,” 
“miręs ligoninėje,” ir t.t. “Laisvės” re- 

-dakcija, spalių 20 dieną gavo nuo J. Pa
leckio ir A. Sniečkaus laišką, parašytą 
iš Maskvos. Reiškia, ir vėl Hitlerio pro
pagandistų melai atidengti!

“Laisvė” gavo radiogramą nuo Jono 
Marcinkevičiaus apie Hitlerio budelių 
žiaurumą Lietuvoj. “Naujienos” ir kita 
hitlerininkų spauda puolėsi teisinti Hit
lerį, jo gaujas ir ginčyti, kad būk “Lais
vė” tokios radiogramos negavusi, kad ji 
pati “sufabrikavo” žinias apie hitleri
ninkų žiaurumus. “Laisvė” skiria pini- 
gišką sumą, jeigu “Naujienų” melagiai 
įrodys, kad “Laisvė” nėra gavus radio
gramos. “Naujienos” nesirengia įrody
ti, nes jos negali, jos yra melagės ir Hit
lerio teisintojos!

Čia mes suminėjome tik kelis faktus. 
Jeigu šiais klausimais pasirodė, kad Hit
lerio apmokamas fašistas Dr. Ancevičius

Veikti, Kad Nepavėlavus
Kada Raudonoji Armija ir Sovietų Są

jungos liaudis didvyriškai mušasi prieš 
barbarus fašistus, ginant savo laisvę, na
mus, teises gyventi, tai aišku, kad kartu 
ji kaunasi ir už Amerikos žmonių laisvę. 
Jeigu Sovietų Sąjunga būtų sumušta, tai 
tada fašistų gaujos užpultų mūsų šalį 
iš visų pusių, kaip pasiutę vilkai. Todėl, 
Jungtinės Valstijos turi veikti, nes So
vietų Sąjungos laimėjimas, bus kartu 
laimėjimas Amerikos ir Anglijos demo
kratijos.

Wendell Willkie, buvęs Republikonii 
Partijos kandidatas į prezidentus, labai 
teisingai pareiškė, kad “reikia veikti, 
kad mes nepavėluotume.” Jis nurodė į 
Japonijos imperialistus, kurie ginklais 
žvangina prieš Sovietų Sąjungą, ir pa
reiškė :

“Mes turime netekti vilties į taiką... 
mes negalime ilgiau vesti taikos derybas 
su karo lordais iš Tokio, kaip ir su pa
vergėjais ir diktatoriais iš Berlyno.”

Tai labai teisingai pareikšta. Ameri
ka ir Anglija turi pareikšti Japonijos 
imperialistams, kad jeigu jie pakels gin
klą prieš Sovietų Sąjungą, tai Amerikos 
ir Anglijos karo laivynai sugriaus Ja
ponijos miestus ir nuskandins jos karo 
laivus. Fašistus-imperialistus draskūnus 
tik jėga galima priversti skaitytis.

Anglijos Liaudies Reikalavimai
Anglijos liaudis geriau savo reikalus 

supranta, negu kaip kurie Anglijos val
dininkai. Anglijos valdonai, nenorėdami 
padėti Sovietų Sąjungai kovoj prieš bar
barus fašistus, vis teisinasi, kad būk jie 
negalį prieš nacius kariauti. Jeigu jie da
bar negali, tai jie niekados negalės! Bet 
tai yra dalykas ne negalėjime, bet ne
norėjime.

Tą Anglijos liaudis supranta. Tūks
tančiais rezoliucijų užverčia valdžią ir 
reikalauja tuojau atidaryti karo frontą 
prieš nacius iš Francijos ir Belgijos pu
sės. Tai teisingi reikalavimai. Jeigu Ju
goslavijos gyventojai gali vesti piliečių 
karą ir net miestus imti, tai Anglija gali 
užduoti fašistams smūgį, tik reikia noro.

Apginti Amerikos Laisvę!
Daugiau negali būti abejonių, kad Vo

kietijos ir Italijos fašistai veda karą 
prieš Ameriką. Pirma jie skandino tik 
šios šalies prekybos laivus. Vėliau pa
sikėsino ant naikintuvo “Greer,” gi spa
lių 17 dieną žvėriškai atakavo Jungti
nių Valstijų ■ naikintuvą “Kearny,” ant 
kurio 11 jaunų jūreivių žuvo ir 10 su
žeista !

Šis fašistų užpuolimas ant mūsų šalies 
karo’ laivo, nužudymas šalies apgynėjų, 
aiškiai parodo, kad fašistai jau dabar 
veda prieš mus karą. Jeigu nėra genera- 
lės dar jų atakos, tai tik todėl/ kad jų

• jėgos sutrauktos kovon prieš Sovietų 
Sąjungą. Jeigu jiems tik pavyktų nu-

’ galėti Sovietus, tai jie visas savo jėgas 
mestų mūsų šalies pavergimui.

Bandymas užsimerkti prieš šiuos fak-
• tus, j ieškojimas kokio kito išaiškinimo, 

tik padrąsins fašistus. Aišku, kaip die
na, kad mūsų šalis neturi kito kelio, kaip 
tik imtis visų priemonių, kad ištaškyti 
fašistų piratiškas jėgas jūroj, kad išvai
kyti nacių submarinus, kad juos nuskan- 
dyti ir apvalyti jūras. Aišku, kad kito 
kelio mūsų laisvės apgynimui nėra, kaip 
tik panaudoti visas jėgas ir reikalauti 
to iš Anglijos kovai prieš fašistus pira
tus.

• (Pabaiga)
Jieško Kapų.

Ancevičius per “Naujie
nas” ir “Draugą” rašė, 
kad “tremiamieji žmonės” 
buvo vežami “užplombuo
tais vagonais” — atsieit, a- 
klai uždarytais vagonais. 
Girdi, juos suvarė į preki
nius vagonus, pastaruosius 
užplombavo, kad “nei pats 
velnias” negalėtų įeiti, ir ši
taip vežė — “didelėse kan
čiose,” “kaip gyvulius,” 
etc., etc.

Neisiu su pro-naciška 
spauda į polemiką dėl to, 
kaip buvo kas vežamas. Ne
buvau ten nei aš, nei Ance
vičius, nei Grigaitis, nei Ši
mutis. Be abejo, kada karas 
eina, kada tūkstančiai žmo
nių žūsta karo fronte, tai 
nei Ancevičiaus geradėjas 
Hitleris, gabendamas savo 
valstybės priešus, neparū
pins jiems minkštų kėdžių 
vagonuose, neigi kitokių 
patogumų.

Paimsime “kitą medalio 
pusę.”

Š. m. rugsėjo mėn. 28 d. 
Ancevičius išsiuntė iš Ber
lyno ilgą radiogramą (tilpo 
“N.” ir “D-ge” rugs. 29 d. 
laidose). (Čia jis svarbesnių 
“duomenų” iškelia, su ku
riomis verta susipažinti. 
Skaitykime:

“Raudonasis Kryžius bu
vo išsiuntęs trijų asmenų 
ekspediciją, kad ji, vykda
ma keliu, kuriuo buvo ve
žami Tremtiniai’ iš Lietu
vos, galėtų ką nors tikres
nio patirti apie jų anuome
tinį likimą. Ekspedicija iš
buvo kelionėje kelioliką die
nų ir buvo ; ųuvykusi iki 
Smolensko.

“Visą kelią rado nušlaks- 
tyta mūsų tautiečių krau
ju, nes vežamieji visą laiką 
pakelėje buvo šaudomi. Ties 
Cerna ve, Baltgudijoje, už
tikta trisdešimt dviejų lie
tuvių kapinės.

“Iš viso ekspedicijai pa
vyko nustatyti, kad pakeliui 
iki Smolensko buvo sušau
dyta per šimtą iš Lietuvos 
gabenamų tautiečių.”

Jei skaitytojas, perskai

tęs šią citatą, nesustos ir 
nepagalvos, tai jis mažai ką 
galės suprasti, Todėl stab- 
telkime ir pagalvokime.

“Tremtiniai” buvo veža
mi “užplombuotuose” vago
nuose tiesiai į Sibirą. Tai 
buvo prieš pat karą arba 
karui prasidėjus.

Gerai!
Vokiečiai veržėsi Lietu

von, degindami kaimus ir 
miestus, žudydami žmones, 
vokiški barbarai naikino 
viską. Akiregyje to, bolše
vikai, gabendami “tremti
nius,” gabendami “užplom
buotuose vagonuose,” “ve
žamuosius visą laiką pake
lėje šaudė,” sako Ancevi
čius. Matyt, pavažiavę my
lią, “atplombavo” vagoną, 
išėmė vieną “tremtinį,” ir 
jį sušaudė. Paskui — už ki
tos mylios ar dviejų — su
stojo ir sušaudė kitą, ir tt. 
ir tt. Ir vis paliejo lietuvio 
kraują ant kelio, nes Ance
vičius praneša, kad Raudo
nojo Kryžiaus “trijų asme
nų ekspedicija” “visą kelią 
rado nušlakštytą mūsų tau
tiečių krauju...”

Lietuviškas kraujas, ma
tyt, yra tokis stiprus, kad 
jo nei lietus nenuplovė, nei 
vėjas nenupūtė, nei vokie
čių tankai n e n u ž ė r ė : 
“Tremtiniai” buvo “šaudo
mi” birželio mėnesį, o “eks
pedicija” lankėsi rugsėjo 
mėnesį ir tą kruviną kelią 
matė.

Iš kitos pusės, bolševikai 
“visu keliu šaudydami” 
“mūsų tautiečius,” visvien 
surado reikalo juos palaido
ti “ties Cernave.” Galimas 
daiktas, (nors Ancevičius 
nepraneša), ant “tremtinių” 
kapų buvo uždėti ir akme
nys, paminklai, su jų var
dais ir pavardėmis!...

Tai viena!
“Tremtiniai” buvo vežami 

birželio mėnesį. Paskui tose 
vietose (nuo Kauno iki 
Smolensko ypačiai) ėjo bai
sūs mūšiai, kuriuose žuvo 
šimtai tūkstančių, jei ne mi
lijonai, nacių karių ir rau
donarmiečių. Kraujas ten 
liejosi upeliais. Šimtais tūks

tančių karių kūnų priglau
dė šaltoji žemelė.

Ir va, po to visko, “eks
pedicija” išskyrė lietuvišką 
“tremtinių” (apie šimto 
žmonių) kraują ir išskyrė 
jų kapines! Tai nepaprasta 
toji ekspedicija! Galimas 
daiktas, ji vežėsi kokį nors 
hitlerišką prietaisą “arijo
nų” kraujui atskirti nuo ne- 
arijonų ir dėlto jai taip se
kėsi.

Šitų žodžių rašytojas ta
čiau mano, kad nieko pana
šaus nebuvo, ši “žinia” yra 
grynas geštapininko Ance
vičiaus prasimanymas, gry
na hitleriška propaganda, 
kurią apsilaižydamos sklei
džia “Naujienos” ir “Drau
gas!”
Kur Palangos Vaikučiai?
Toje pačioje radiogramo

je Ancevičius pastebi:
“Vaikų, kurie buvo išga

benti iš Druskininkų ir Pa
langos vasaros kolonijų, 
niekur nesurasta.”

Šiuo pareiškimu Ancevi
čius, matyt, nesąmoningai, 
pasako vieną svarbų faktą: 
Didžiausiuose ir geriausiuo
se Lietuvos kurortuose — 
Druskininkuose ir Palango
je — buvo daug Lietuvos 
darbo žmonių vaikų. Jie ten 
buvo suvežti vasarą praleis
ti. Be abejo, tai vis Lietu
vos darbo žmonių vaikučiai.

Kai Hitleris pradėjo karą 
prieš Sovietus, tarybinė vy
riausybė tuos vaikučius tuo
jau bandė išvežti į Sovietų 
Sąjungos gilumą, kad juos 
apsaugoti. Ancevičius ir 
“Naujienos” su “Draugu” 
dabar rėkia, kad tie vaikai 
niekur nesurasti. Vadinasi, 
duodama suprasti, kad juos 
bolševikai kur nors pražu
dė.

Nežinome, kas atsitiko su 
Druskininkų mažyčiais va
sarotojais, bet žinome, kas 
atsitiko su Palangos vaiku
čiais. Lietuvos rašytojas, 
Jonas Marcinkevičius, be- 
vieliniu telegrafu pranešė 
“Laisvei” (tilpo “Laisvėje” 
iš spal. 4 d.). Tegu ’’Nau
jienų” ir “Draugo” redakto
riai pasiskaito ir tegu tą iš-

Jėgos, kurios sulaiko Ameriką nuo drožimo smūgio Hitleriui, pasauliniam bestijai.

kerpa ir pasiunčia savo bi
čiuliui, Ancevičiui. Gal jis 
perduos tai “trijų asmenų” 
ekspedicijai, o ji, savo ruož
tų, išvyks ir suras šimtų, 
gal tūkstančių vaikučių ka
pines, kurias padarė jūsų 
garbinamas Hitleris. Štai, 
ką rašo Jonas Marcinkevi
čius:

A

“Pačią pirmąją dieną, kai 
Vokietija nevidoniškai už
puolė Sovietų Sąjungą, fa
šistai bombardavo Palangą. 
Tuo laiku ši vieta buvo pil
na daugiausiai kūdikių, mo
kyklų vaikų ir jų motinų, 
žmonės bėgo iš šio begink
lio miestelio, kur kas galė
jo. Vaikai buvo sukrauti į 
motorinius sunkvežimius ir 
išvežti nuo fašistinių siau
būnų taip greit, kaip tik ga
lima. Bet vienas bombinis 
fašistų orlaivis, smigdamas 
beveik iki pat žemės, palei
do bombą i vieną iš tų sun
kvežimių. Vairuotojas buvo 
užmuštas, taip pat ir dau
guma vaikų. Jau niekados 
daugiau jie negirdės bangų 
teškenimo į jūros krantą nei 
savo motinų mylimųjų bal
sų.”

Štai, ponai prohitlerinin- 
kai, kur yra Palangos vai
kučiai! Hitlerio budeliai nu
žudė tūkstančius Lietuvos 
žmonių panašiai, o dabar 
jūs už tai kaltinate Sovie
tų Sąjungą!

R. M i žara.

LLD 7-to Apskričio 
Reikalais

Apskričio metinė konferen
cija yra šaukiama lapkričio 23 
dieną Lietuvių Piliečių Kliube, 
So. Boston, Mass. Aš nuo sa
vęs labai prašyčiau, kad visos 
kuopos dalyvautų šioje kon
ferencijoje. šiuo momentu, 
draugai, mums būtinai reikia 
suvažiuoti iš visų kolonijų ir 
apkalbėti savo draugijos rei
kalus. Taipgi dienraščio 
“Laisvės” vajų turime būtinai 
apsvarstyti. Bet iki konferen
cija įvyks žiūrėkime, kad gau
tumėme kuodaugiausia naujų 
skaitytojų; taipgi prižiūrėki
me, kad visi senieji skaityto
jai atsinaujintų savo prenume
ratas. Jeigu mes atnaujinsime 
visus senus skaitytojus kiek
vienoje kolonijoje ir kasmet 
pridėsime po 10 ar 20 naujų 
skaitytojų, tai mūsų armija 
augs pusėtinai sparčiai.

Turime labai daug ir kitų 
svarbių reikalų, kuriuos turė
sime konferencijoje apdisku- 
suoti. Todėl žiūrėkite, kad vi
sos kuopos prisiųstumėte at
stovus.

Konferencija prasidės 10:30 
vai. ryte. Iki pasimatymo.

J. J. Bakšys, 
LLD 7 Apskr. Organizatorius.

America On Guard!
Above is a reproduction of the 

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

Berlin. — Nacių koman
da beveik nieko nesako apie 
veiksmus Maskvos fronte, 
bet, girdi, jie grumiasi pir
myn arčiau Charkovo ir 
Rostovo, pietinėj Ukrainoj.
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Atviras Laiškas Ponui
Bagočiui

F. J. Bagočiui, 
255 Broadway, 
So. Boston, Mass. 
Guodotinas Broli!

Jau kelintam “Tėvynės 
numeryje pastebiu jūsų ra
šinius neva S. L. A. gerovės 
reikale, kuriuose aiškini ne
paaiškinamą valdžios rapor
tą, kurio SLA nariai dar 
nėra matę, todėl aš negaliu 
duot jokių klausimų.

Broli: Savo paskutiniam 
rašinyj prašai, kad duotu
me klausimus, jeigu kas nė
ra aišku. Čia man štai kas 
nėra aišku: prašai duoti 
klausimus, bet kada gauni 
klausimus, tai į juos neat
sakai, tyli. Pavyzdžiui, aš 
mačiau narys klausė (“Lais
vėj”) jau, rodos, porą kar
tų: “Kodėl SLA valdyba ne
atspausdina “Tėvynėje” val
diško raporto”? Bet aš iki 
šiol nemačiau jokio paaiški
nimo. Arba vėl: kiek laiko 
atgal mačiau “Tėvynėj” ap
rašymą Bagočiaus sakytų 
prakalbų, kuriose buvo pa
leista daug smetoniško rau
go prieš Sovietus bei kitaip 
manančius lietuvius, vardan 
“neprigulmingos” Lietuvos. 
Tai matydamas, dėlei aiš
kumo, aš per “Laisvę” da
viau kelis klausimus, kurie 
ištikro buvo ir yra svarbūs 
klausimai, kurie skambėjo 
maž daug taip:

Amerika yra didelė šalis, 
kuri turi visokių mineralu, 
ir kitokių medžiagų, ar ji 
gali skaitytis visai neprigul- 
minga? Anglija yra dides
nė ir turtingesnė už Lietu
vą visu kuom, — ar ji gali 
skaitytis visai neprigulmin- 
ga? Kaip galėtų gyvuot to
kios mažos šalelės, kaip Lie
tuva, Latvija, Estonija ir 
kitos tokios, neturėdamos 
nieko savo? Ar negręstų 
joms visiškas sunaikinimas, 
gavus pilną neprigulmybę ? 
(Turiu.mintyj tų šalelių jau 
dabartinį žmonių pertek
lių). Jeigu šitie klausimai 
būtų teisingai aiškinami, 
reikštų apšvietą.

Taigi, aš ir tikėjausi iš 
jūs, kaipo mokyto žmogaus, 
teisingo ir bešališko paaiš
kinimo. Bet pats dar ir iki 
šiol ne’siėmei aiškint.

Aš nežinau, aų jūs esat 
veidmainys, ar nežinot, ką 
kalbat, o kalbat vien dėl to, 
kad norisi kalbėt. Neimi jo
kios atsakomybės už savo 
kalbą. Taip bent duodasi su
prast iš jūsų elgesio.

Dabar pastudijuokime jū
sų rašinius toliau, tai yra 
juose išreikštas mintis rei
kale SLA ir palyginkime su 
tikrumu, su teisybe, o pa
matysime, kad jūsų aiškini
mai niekur nesuderinami su 
tikrenybe. Kaipo pavyzdį, 
paimkime sakinius, kur sa
kai: “Neatsakomingi žmo
nės kalba ir rašo, kad būk 
SLA yra melžiama karvu- 
kė pigios rūšies politikie
riam.” Tai phsakęs, bandai 
prirodyt, kad tai yra netei
sybė ir visai negalimas daik
tas. Sakai, “Mes esam visi 
atsakomingi prieš valdžią 
ir nekurie yra net po kauci
ja, ir jeigu valdžia rastų ko
kią nors suktybę, kad ir ant 
vieno cento, tai patrauktų 
mus į teismą ir skaudžiai 
nubaustų už tai.” Skamba 
gražiai, žiūrint iš pavir
šiaus, jeigu klausius, kas 
yra sakoma, o ne žiūrėjus, 
kas yra daroma. Dabars ei
kime prie tikrenybės, tai 
yra, kas galima.

Visiems yra žinoma, kad 
Vitaitis buvo vienas iš ar
šiausių kenkėjų SLA. Sei
mas pasalino jį. O ką daro

<fPild. Taryba? Spjauna ant 
nuolės prie Sibiro rube- 
SLA ceųtre, mokėdama jam 
algą. Ar čia nėra SLA mel
žiama karvukė? Bagočius 
ir kiti važinėja po Wash- 
ingtoną SLA vardu, imdami 
iš SLA mokestį už jųjų gry
nai politinį veikimą ir savęs 
pasigarsinimą. Ar čia nėra 
melžiama karvukė? SLA 
nėra politinė organizacija, 
o jie narių visai nesiklausę 
traukia organizaciją į poli
tinį liūgyną ir ima mokestį 
už tai. Ar čia SLA nėra 
melžiama karvukė?

SLA pirmininkas gauna 
pastovią mokestį $100 ant 
mėnesio, tai jau nebloga 
mokestis ir už tokią mokes
tį geras žmogus galėtų pa
švęst visą savo laiką dėl 
SLA' labo. Ar dabar taip 
yra daroma? Reiškia, net 
už P. T. suvažiavimus rei
kalauja ekstra mokesties. 
Čia jau melžiama karvukė. 
Gina SLA reikalus teisme 
— ekstra mokestis. Čia ir 
vėl SLA yra melžiama kar
vukė. Iždininkas gauna, ro
dos, $1,800 metinės algos, 
tai jau turėtų tikrai SLA 
atstovauti visur be jokios 
extra mokiesties. Ar jis taip 
daro? Už žėdną pasijudini
mą ir jis ima ekstra mo
kestį. Ar čia nėra melžiama 
karvukė?

P. T. nariai ima už mylią 
6 centus, o visi žinome, kad 
tik 2 centai. Kas čia, ar ne 
melžiama karvukė? Tai tik 
biskis faktų, kurie aiškiai 
įrodo tavo rašinių bevertę 
ir paties neatsakomybę, kas 
tuose rašiniuose yra para
šyta. O jeigu jūs rokuojate 
save tokiais vertingais vy
rais ir manot, kad tokios al
gos yra per mažos dėl jūsų, 
tai kodėl jūs taip skverbia- 
tės į tokias vietas? Kodėl 
nepalieka! jas tiems pa
tiems darbininkams už
imti? Šitie mielai už tokį 
atlyginimą pašvęs visą sa
vo laiką dėl SLA labo be 
jokių nusiskundimų. Jūs ge
rai žinot, kad SLA suside
da beveik vien tik iš darbi
ninkų, tai tegul jie patys ir 
valdosi, kuo pigiausia, tai 
tas jiems bus sveikiausia.

Jūs, save vertinanti vy
rai, per nevalią lendate j 
tas vietas; taip darydami 
jūs patys aiškiai įrodot, kad 
jūs savam biznyj nepada
ro! nė tiek, kiek jūs dabar 
gaunate iš SLA. CM eigų pa
darytumėt daugiau, tai su
prantama, kad į tokias vie
tas, kurios tinka tik darbi
ninkui, visai nelįstumėt.

Dabar kas link tų aiški
nimų, kuriuos, broli, atlieki 
“Tėvynėj.” Turiu pasakyti 
tikrą teisybę, kad jie visi 
yra be vertės ir nieko ne
paaiškina, tik bereikalingai 
jūs laiką aikvojate savo ir 
Jkitų. Dėl labo kitų ir savo, 
reikėjo spaudoje paskelbt 
valdišką raportą, • o tik ta
da duot paaiškinimus ant 
paklausimų, o ne dabar.

Jūs raminate narius, kad 
“Tėvynė” greitu laiku išeis 
astuonių puslapių. Čia ir 
vėl pasirodei, kad mažai su
pranti SLA gerovę. Jau 
kam, kam, bet jau* jum, ro
dos, turėtų būt gerai žino
ma, kad “Tėvynė” iki šiolei 
buvo ir yra peilis po kak
lu SLA. Tai nusususių lie
tuviškų politikierių lizdas, 
tik SLA narių pinigais yra 
palaikomas. Jeigu vėlini 
kiek nors gero dėl SLA, tai 
turėtum daryt viską, kas 
tik yra galima daryti, kad 
šitas organas būtų kuo 
greičiausia pakasavotas, o

Jie Kurs Šviesią Ateitį
Važiuotųjų ir pėsčiųjų vi

suomet pilna Lukšio gatvė. 
Namas nr. 27. Aukštai, ties 
įėjimu — didelis, raudonas 
plakatas. Centre — Lenino 
ir Stalino profiliai, šalia jų 
užrašas: “Sveikiname mūsų 
jaunuosius tarybinės pra
monės kadrus.”

Salėj ir koridoriuje ūže
sys, kaip bičių avilyje. Ties 
sveikatos patikrinimo ir 
priėmimo komisijų durim— 
eilės.

Iš priėmimo komisijos 
kambario išeina garbanuo
tas jaunuolis. Aukštas, 
smagiai galvą^aukštyn kres
telėjęs, žengia per koridorių 
tvirtu žingsniu. Jau ties 
laiptais kitas jaunuolis jį 
paklausė:

—Paskyrė ?
—žinoma, elektromonte- 

! riu<
Vėl atsidaro komisijos 

kambario durys. Išeina vy
ras, kaip pipiras: nedidžiu- 
kas, bet plačių pečių, ant 
kurių apvali, trumpai kirp
ta galva lyg padėta. Jo 
sprandas trumpas ir nema
žos jėgelės reiktų, jeigu jį 
pamėgintum suriesti. Lau
kiantieji tuojau apstoja 
tu šį vyruką.

—Nu, ką?
—Būsiu mūrininku,

šaltai atsakė kresnasis
smalsias akis

mininkas J. Šimanas, LLK 
JS Kauno miesto Komiteto 
sekretorius Jūras ir profe
sinių sąjungų Centro Biu
ro atstovas M. Ivanovas. 
Tai komisija jaunuoliams į 
fabrikų ir gamyklų mokyk
las priimti.

Įeina smulkutis, nedidelis 
vyrukas. Komisijos pirmi
ninkas, draugas šimanas, 
paprašo jį atsisėsti. Prasi
deda pasikalbėjimas:

—Kur jūs dirbate?
—“Versalio” restorane.
—Ką ten dirbate?
—Šveicorius, pasiuntinys, 

kas papuolė... Nors uždir
bu neblogai, bet įkyrėjo 
man toks darbas... Noriu 
amato išmokti.

—Kokio?
—Norėčiau šaltkalviu... j gauja, 
Jonui Radavičiui — -taip 

vadinasi šis jaunuolis — 
buvo išduotas kvietimas bir
želio 29 dienai pasirengti 
stoti į mokyklą. Jaunuoliui 
atsidaro kelias į naudingą, 
savistovų gyvenimą, į sava
rankišką darbą. \

ra-

vy-
rūkas, visų 
pasitikdamas savo pilkom, 
ramiom akim.

—Neįdomi profesija, — 
atsiliepė iš būrio smulkutis 
jaunuolis su šviesių plaukų 
kuokštą virš kaktos. — Aš 
pasirinksiu mechaniko ama
tą, tai bent gi!

—Man labai įdomu. Aš ne
suprantu, kaip gali būti ne
įdomu iš atskirų, mažų ply
tų sudėti didžiulius namus, 
Ne tik idomu, bet iAreika- 
linga, juk dabar Kaune la
bai trūksta butų.. , Mes 
anksčiau gyvenome Marve
lėje, o tėvas dirba Vilijam
polėje. Buvo mažutis, drėg
nas butas ir baisiai toli nuo 
tėvo darbo vietos, bet ar
čiau ir geresnį butą išsinuo- 
muoti neturėjome už ką.

Pernai rudenį mes gavom 
butą Vilijampolėje, naujojo
je butų kolonijoje — šviesų 
ir didelį, net dviejų kamba
rių ir virtuvės. Aš dabar 
noTiu išmokti mūrininko 
amato ir padėt pristatyti 
daugiau tokių namų, kad 
visiems darbininkams gerų 
butų ištektų...

Už stalo Kauno miesto 
Vykdomojo Komiteto pir-

Su komisija kalbasi pa
šauktasis jaunuolis Bronius

Jam septyniolika metų. 
Jis su tėvu Kaune tik pen
ki metai. Utenos valsčiuje, 
Norkūnų kaime jie turėjo 
10 ha ūkį, kuris buvo paleis
tas iš varžytinių. Tada tė
vas su sūnum atvyko į Kau
ną. Tėvas kurį laiką dirbo 
prie statybų, paskui gavo 
sargo tarnybą “Mekfiro” 
fabrikėlyje. Sūnus baigė 
tik pradžios mokyklą. Nors 
norėjo toliau mokytis, bet 
nebuvo iš ko. Tada ėmė 
darbo jieškoti. Vargais ne
galais pateko į “Lietmedį.” 
Jau antri metai tenai dirba 
paprastu darbininku.

—Kokio amato norėtum 
išmokti ?

—Norėčiau būti tekinto
ju.

Ir Bronius Žalys gauna 
šaukimą.

Praeis metai, kiti — ir 
dirbąs prie tekinimo stak
lių darbininkas minės kaip 
nesugrįžtamą praeitį tuos 
prakeiktus laikus, kada var
gas jį vijo iš kaimo į miesą, 
kada tas pats vargas nelei
do mokytis nei vidurinėj 
mokykloj, nei amato...

Prie komisijos stalo sėdi 
pašauktasis Leonardas Liu- 
binskas 16 metų jaunuolis.

—Kur dirbi? — klausia 
komisijos pirmininkas.

—Fabrike “Remontas.”

CIO darbininkai, dirbą apsigynimo pramonėje, gauna 
nuo General Electric Kompanijos dovaną už darbingu
mą ir sumanumą. Tai buvo Erie, Pa. '

į vietą jo, kad tik būtų lei
džiamas mėnesinis sekreto
riaus raportas, tai būtų tik
rai išganymas dėl SLA ir 
nariams. Būtų mažiau pa
leista tarpe narių pagiežos; 
būtų mažiau vaidų, o dau
giau draugiškumo. Nebijok 
tų, kurie *yra priešingi tam. 
Tokie yra tais nusususiais 
politikieriais. Reikia nepa-

miršti, kad nariai nori 
draugiškumo ir mažesnių 
mokesčių. Kuo mažesni mo
kesčiai, tuo didesnė garbė 
P. T. už jos sumanumą. Su 
dideliais mokesčiais, tai ir 
durnas gali vest draugijos 
reikalus.

• W. G. Lasky, 
Brooktondale, N. Y. 
10-12-1^1

—Ką tėvai dirba?
—Tėvas prieš keletą metų 

mirė, o motina — pernai.
Leonardas liko vienas, 

našlaitis. Kol motina gyve
no, tai ji dirbo dirbtuvėje, 
o jis mokėsi pradžios mo
kykloje. Motinai mirus, 
mieste savųjų nieko nebeli
ko. Buvo priverstas išvykti 
į kaimą pas gimines. Bet 
giminės taip pat neturtingi. 
Leonardui nebėra galimy
bės toliau eiti mokytis, nors 
pradžios mokyklą baigė ge
rai ir labai norėjo stoti į 
gimnaziją arba amatų mo
kyklą. Būtų tekę pas buo
žes pusberniauti. Bet pra
eitą vasarą įvyksta didelis 
pasikeitimas — darbo žmo
nės paima valdžią. Tie pasi
keitimai pasiekia ir Leonar
do tėviškę — tolimą Žemai
tijos kampelį. Žmonės džiū- 

, kad dabar visiems 
būsią darbo ir duonos. Le
onardas atvažiuoja į Kau
ną, gauna darbo “Remonto” 
fabrike ir ima savistoviai 
gyventi. O dabar jam atsi
rado galimybė ir amato iš
mokti. Leonardas Liubins- 
kas pasirinko šaltkalvio 
specialybę.

Praeis metai, 
šaltkalvis Leonardas 

dirbdamas tarp

Josephine Latviūtė, mūsų 
visų mylima solistė, pasižadė
jo sudainuoti porą dainų. 
Taipgi dainuos mūsų per ilgus 
laikus mylimi dainininkai Jo
nas Sabaliauskas ir Vaclovas 
Tumanis. Gaila, kad Pažan
gių Lietuvių Radio artistai tą 
dieną pasižadėjo dalyvauti ki
tur. Bet gana bus gražus kon
certinis bankietas, todėl visi 
praleisit gražų laiką brangiam 
idealui. J. M. L.

San Francisco, Calif

kiti — ir 
Liu-

binskas, 
dūzgiąnčių mašinų, prisi
mins, kad jis matė, kaip gi
mė nauja, socialistinė san
tvarka, kurioje nėra našlai
čio, nėra apleisto žmogaus, 
kurioje atviri keliai į moks
lą, į specialybę.

Bet kam tokia kukli per
spektyva! Ne vienas šitų 
jaunuolių iš paprasto šalt
kalvio, mūrininko, tekinto
jo išaugs į stachanovietį, iš
radėją, mašinų konstrukto
rių, architektą, inžinierių. 
Šimtams jaunuolių atsiveria 
neribotos galimybės. Šimtai, 
tūkstančiai jaunuolių ver
buojami į kvalifikuotus ka
drus. Jie kurs šviesią ateitį 
sau ir savo didžiajai socia
listinei tėvynei.

J. Kličius.
(“Tiesa,” birž. 14, 1941)

Pittston, Pa
Mūsų dienraščio “Laisvės” 

skaitytojų iš Inkerman, drg. 
Karčiauskų jaunai dukrelei 
Leonai likosi padaryta opera
cija (šono skaudėjimo) spalių 
17 dieną, Pittston ligoninėj. 
Kiek teko patirti, ligonė ran
dasi silpna, ir kovoja su skaus
mais iš po sunkios operacijos. 
Draugei Leonutei širdingai lin
kiu greito pasveikimo, kad 
neužilgo grįžtumej namo svei
ka ir linksma. Lucy.

Aukos Medikalei Pagelbai 
Sovietams

ALDLD 153 kp. susirinkime 
spalių 3 d. nariai svarstė rei
kalingumą medikalės pagelbos 
Sovietams. Pereitam susirinki
me kuopa iš savo iždo aukavo 
$25. šiame susirinkime nariai 
aukavo po $5: J. Koblin, J. 
Baker, Mugianiai, Sutkiai ir 
A. Shultz; $3 Tilda King; po 
$1: Marė Baltuloniūtė, K. Sil- 
kaitįenė, A. Knusus, C. K. 
Kiesel, E. Vilkaitė, Senutis, V. 
Yakubauskas, F. Filming, W. 
Matutic; po 50c.: Madeliene 
Paukštienė, J. Dapkus, Bara
nauskienė, G. Tofe, A. Valas- 
ka; 25c. aukavo Chesnak. Vi
so aukota $39.75. Pasidarbavo 
aukų rinkime drg. Viola Sut- 
kienė. Nuo Pabaltijos parengi
mo San Francisco ir Oaklando 
kuopų pelno liko $27. Vien tik 
per San Francisco lietuvius su
rinkta $78.25. Aukų rinkimas 
tęsis toliau.
Vakarai Rengiasi ir Laukia 

Drg. F. Abeko

San Francisco ir Oaklando 
ALDLD kuopos išrinko komi
siją dėl prirengimo drg. Abe- 
kui baliaus su prakalbom ir 
pietų su prakalbom. Abu mies
tai darbuojasi, kad kaip ge
riau būtų galima panaudoti 
drg. Abeko maršrutą sukėli
mui aukų ir gavimui naujų 
prenumeratų dienraščiui “Vil
niai.”

Lapkričio 1 d. vakare įvyks 
balius, 1739 Filmore St., <San 
Francisco.
. Lapkričio 2 d., nedėlioj,-į- 
vyks pietūs su programa ir 
prakalbom Oakland, Calif. ’

Todėl kviečiam visus daly
vauti šiuose parengimuose ir 
išgirsti drg. Abeką apie da
bartinius įvykius po visą pa
saulį ir kas dedasi Lietuvoj. 
Abekas pirmą sykį Vakaruose 
atsilanko. Nepraleiskite šios 
progos.

nes nieko neliko. Tai aukos , 
Hitlerio propagandos. Rodos, 
jau dabar turėtų matyti, kaip 
tas bučeris mėsinėja visus už
imtus kraštus, už mažiausį da
lykėlį žudo žmones, neišski
riant ir Lietuvos liaudies. Ar 
vėliau, ar anksčiau tas viskas 
paaiškės ir kaip jūs tada jau
sitės ?

Mūsų draugija yra pašelpi- 
nė, bet jinai turi ir socialį iž
dą. Vien tik iš praeito mėne
sio liko pelno į socialį iždą 
$763.09. Tai graži suma pini
gų, kuri nieko bendro neturi . 
su pašelpos pinigais. Ir tie jū
sų gązdinimai, kad mes nega
lime pašelpos pinigų aikvoti, 
yra tik savęs pasistatymas ant 
juoko arba pasirodote, kad 
nieko nežinote.

Dabar, draugai, yra rengia
mas bankietas spalių 26 d. 
Sovietų medikalei pagelbai. 
Turėtumėm visi dalyvauti ir 
paaukoti po $5 ar $10, kad 
Worcesteris surinktų mažiau
sia tūkstantį dolerių. Pasiro- 
dykime tikrais patriotais savo 
idėjos, nes mes visi lietuviai 
esame mylinti žmoniškumą ir 
laisvę. Tai šiuo taip svarbiu 
momentu patvirtinkime savo 
žodžius auka taip gražiam 
tikslui. Jau 2 draugai pradė
jo, tai D. Jusius ir A. Brazaus, 
kas paaukavo po $5. Ypač 
Brazauskas yra senas žmogus, 
nesveikauja, bet aukavo pen
kinę. žiūrėkime, kad mes svei
ki vyrai, kurie gerai dirbam, 
nepasiduotume Brazauskui.

Oiympia Parko uždarymo 
vakarienė atsibus lapkričio 9. 
Malonėkite visi dalyvauti šioj 
puikioj vakarienėj, o turėsite 
smagaus laiko. Bus valgių ir 
gėrimų visokios rūšies, Neivio 
orkestrą linksmins svečius. Bū- • 
kite iš visos apylinkės, užbaig- 
kite šitą sezoną linksmai, kad 
atsimintume! Olympia Parką 
ir ant toliau.

Kuopos Koresp.
•----------------t-

Worcester, Mass.

Kalvis.

Oakland, Calif

Worcester, Mass.
Medikalės pagelbos Raudo

najai Armijai reikale dar no
riu pareikšti mūsų gerbiamai 
visuomenei keletą žodžių. 
Štai spalių 26 d. jau čia pat, 
taigi, prašau visų pasižymėti 
savo atmintyje, kad nepamirš- 
tumėt tą dieną 5 vai. po pietų 
dalyvauti, 29 Endicott St., 
Lietuvių Svetainėj, rengiama
me bankiete, kurio pelnas eis 
dėl medikalės pagelbos So
vietų Sąjungos kovotojams 
prieš žmonijos neprietelių 
prakeiktąjį fašizmą. Sovietų 
Sąjungos žmonės kovoja prieš 
Hitlerio gaujas, atiduoda sa
vo gyvybę. Sužalotos rankos, 
kojos, jie kenčia skausmuose, 
mūsų širdis plaka ir laukia tos 
valandos, kada jie nugalės už
puolikus. Suteikim nors medi- 
kalę pagelbą kovotojams. Ap- 
riškim jų žaizdas.

Štai dėl ko šis bankietas 
yra ruošiamas, šis bankietas 
bus vienas iš puikiausių su 
gražiausia programa. Daly
vaus Aido Choras, vadovau
jant d. J. Karsokienei. Sudai
nuos keletą dainų, parinktų 
specialiai dėl šio vakaro.

nariai turėtų 
pasielgimu.

Nekurie pra- 
mes nelega- 

taip daryda

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 198 Kuopos Veikimo 
Rugsėjo 3 dieną turėjome 

kuopos susirinkimą. Buvo skai- į 
tytas ir svarstytas atsišauki
mas dėl suteikimo pagelbos 
Oaklahoma kalinių gynimui. 
Taipgi buvo svarstyta kiti rei
kalai. Nutarta iš kuopos iždo 
paukoti minėtų kalinių reika
lams $5, apšvietos fondui $2, . 
politinių kalinių vaikų pieno 
fondui $5.

Spalių 1 dienos susirinkime 
buvo pakeltas klausimas dėl 
medikalės pagelbos Sovietų 
Sąjungai. Iš kuopos iždo pa
aukota $24 ir surinkta iš pa
vienių draugų sekamai: J. K. 
Čaplikas aukavo $5, K. Karo
sas $5 ir K. Jankauskas $5. 
M. Radis aukavo $1.’

Nutarta parinkti drapanų / 
dėl Sovietų pagelbos.

Spalių 4 dieną Oaklando ir ...j 
San Francisco Lietuvių Litera- '| 
tūros Draugijos kuopos ture- 
jo bendrą pikniką. Piknikas 
paVyko puikiai. Tai buvo 
spaudos reikalams. Pelno liko 
virš $40. M. Radis paaukavo 
keiksą. kuris davė pelno $5. * 
Pikniko pelnas buvo paskirtas &■ 
pusiau Oaklando ir San' Fran
cisco kuopoms. Oaklando kuo- 1 
pa savo dalį pelno paskyrė pu
siau “Laisvei” ir “Vilniai.”

Dabar laukiame pribūnant ji 
svečio “Vilnies” redaktoriaus .. j| 
draugo Abeko.
198

Iš

Iš Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Susirinkimo

Ši draugija yra ta pati, ką 
užlaiko kliubo Lietuvių Sve
tainę, 29 Endicott St. ir Olym
pia Parką. Tai yra tas pats 
kūnas, tik dvasios skirtingos.

šiame susirinkime nutarė 
paaukoti $100 Sovietų medi
kalei pagelbai. Regis, tai pui
kus dalykas, visi 
didžiuotis tokiu 
Bet taip nebuvo, 
dėjo šaukti, kad 
liškai pasielgėm
mi. Mat, nebuvo balsuota, ar 
prisidėti su aukomis, ar ne, o 
tik su kiek prisidėti turėjo 
balsuoti. Bet jūs atsiminkite, 
kad tas jau buvo iš direktorių 
protokolo tarimas, kad prisi
dėti. Tik nebuvo pasakyta, su 
kokia suma, ką dabar viešas 
susirinkimas ir nutarė, kad 
būtų tiek paaukota. Ačiū D. 
Jusiui, kad jisai taip stojo 
už $100. Balsavimo eigoj bal
sai pasidalino pusiau. Tai mū
sų pirmininkas L Norvaiša pa
sisakė už $100. Matot, buvo 
du įnešimai: $25 ir $100.

Aš manau, draugija nei 
kiek neprasižengė taip pada
rydama. Tie, kurie yra prie
šingi aukavimui, turėtų žino
ti, kad Lietuvos kariuomenė 
pasitraukė sykiu su Sovietų 
kariuomene, kad šita auka gal 
užriš ir nevieno lietuvio karei
vio žaizdas. Regis, tie žmo
nės turėtų turėt nors kiek 
žmoniškumo, nors kokią suvy- 
tusią širdį. Bet pas tuos žmo-čių ir sunaikino 50 tankų..

kp. Koresp. J. Jankauskas

Maskva, spal. 19. — Rau- 13 
donarmiečiai užmušė bei 
sužeidė tik vienoj vietoj 
Briansko srity j 3,000 vokie- U J
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(Tąsa)
Atsisveikindamas gazolino stoties 

žmogus mums pasakė, jog jis pats nauja 
mašina važiuotų per valandą ne ketu
riasdešimt mylių greitumu, bet trisde
šimt, — ir ne tik pirmus penkis šimtus 
mylių, o visą pirmąjį tūkstantį. Užtat 
vėliau motoras veiks ideališkai. Šituo 
missis Adams buvo visiškai perblokšta 
ir, liūdnai besišypsodama, laikėsi dvide
šimt aštuonių — dvidešimt devynių my
lių greitumo.

Mes, vyrai, skaičiavome. Kaip malonu 
būti veikliam, kai nėr jokių reikalų. Mū
sų taurusis pilkas “Fordas” rodė, jog 
kiekvienoje dvidešimtyje mylių išeikvoja 
vieną galioną benzino. New-Yorko štate 
benzino galionas kaštuoja šešioliką cen
tų. Vadinasi, pilnas keturiolikos galionų 
bakas, kaštuojąs du dolerius dvidešimt 
penkis centus, įgalino mus nuvažiuoti du 
šimtus dvidešimt keturias mylias. Mylias 
mes vertėm e kilometrais, ir išėjo, kad 
automobilių kelionė Amerikoje kur kas 
pigesnė, negu Europoje.

Ši paguodžiamoji aritmetika padėjo iš
kęsti nuoskaudas, kurias mums teikda
vo mus pralenkia automobiliai. Kai jus 
pralenkia — kažkaip įžeidžia. O Ameri
koje aistra viens kitą pralenkinėti išvys
tyta nepaprastai stipriai ir veda į dar 
didesnį padaugėjimą katastrofų, avarijų 
ir visokių rūšių kelionės nuotykių, ku
riuos A m erikoje vadina “Accident”. 
Amerikiečiai važiuoja smarkiai. Kiekvie- 
neriais metais jie važiuoja dar smarkiau, 
— kiekvieneriais metais keliai darosi vis 
geresni, o automobilių motorai vis stip
resni. Važiuoja smarkiai, drąsiai, ir ap
lamai, neatsargiai. Kiekvienu atveju, 
Amerikoje šunes daugiau supranta, kas 
yra automobilių kelias, negu patys auto
mobilininkai. Išmintingi Amerikos šunes 
niekuomet neišbėgs į plentą, nebėgs opti
mistiškai lodami paskui mašiną. Jie žino, 
kuo tat pasibaigs. Sutrins — ir viskas. 
Šioje srityje žmonės kažkaip mažiau rū
pestingi.

Pusryčių mes apsistojome prie pakeli
nio restorano su iškaba “Pietauk ir šok”. 
Mes buvome dideliame tamsokame kam
baryje su aikštele šokiams viduryje.

Iš nedidelių plaunamų puodelių mes 
valgėme r u d oką sriubą, užkąsdami 
“cracker” — mažais sūrokais sąusainiais, 
pateisinančiais savo pavadinimą negirdė
tu tarp dantų traškėjimu. Kai mes ėmė
mės didelio “T-bone steek”, bifštekso iš 
šaldytos mėsos su T pavidalo kaulu, se
nučiu “Fordu” atvažiavo pats pasilinks
minimo restorano “Pietauk ir šok” šei
mininkas. Jis iš mašinos į salę ėmė tem-

pti glėbius sausų kukurūzų stiebų ir 
puošti jais kambarį. Šiandien vakare su
sirinks aplinkinis jaunimas, • bus šokiai. 
Visa tat atrodė labai maloniai, taikin
gai, net patriarchališkai. O mes nuo 
New-Yorko nuvažiavome tik šimtą my
lių. Tik už šimto mylių buvo griausmin- 
giausias pasaulyje gyvenimas, o čia jau 
tyla, provincialinis sielą pagalinąs flirtas 
šokant, kažkokie stiebeliai, net žiedai.

Prie pat tylaus restorano durų tysojo 
pirmaklasio kelio blausus betonas. Mis
sis Adams širdyje vėl prasivėrė žaizda, 
kai ši lady sėdosi prie vairo. Trisdešimt 
mylių į valandą — ir nė vienos mylios 
daugiau!

Net blogai angliškai kalbąs svetimša
lis, gali lengva širdžia išvažiuoti į Ame
rikos kelius. Jis nepaklys čia, svetimoje 
šalyje. Šiuose keliuose savarankiškai su
sivoks net vaikas, net nebylys. Jie 
kruopščiai sunumeruoti ir numeriai taip 
dažnai sutinkami, kad kryptyje suklys
ti negalima.

Retkarčiais du keliai susieina į vieną. 
Tuomet ant pakelinio stulpelio esti du 
numeriai. Federalinio kelio numeris vir
šuje, štato kelias — po juo. Kai kada 
kartu susieina penki keliai, septyni; net 
dešimt. Tada numerių skaičius išauga 
kartu su stulpeliu, ant kurio numeriai 
pritvirtinti, ir rodiklis darosi panašus 
į senovės indų totemą. /

Kėliuose yra daugybė .įvairių ženklų. 
Bet — įsidėmėtina ypatybė! — tarp jų 
nėra nė vieno nereikalingo, kuris ati
trauktų vadovo dėmesį. Ženklai įtaisyti 
žemai, prie žemės, iš dešinės pusės, taip 
kad šoferis juos matytų, neatitraukda
mas akių nuo kelio. Jie niekuomet nebū
na neaiškūs ir nereikia jų šifruoti. Nie
kuomet Amerikoje nesutiksi kokio nors 
paslaptingo trikampio raudoname ketur
kampyje, — ženklo, dėl kurio reikšmės 
galima valandomis sukti galvą. *

Daugumas kelių pažymėjimų išdėstyti 
veidrodžių stikleliais, kurie naktį atspin
di automobilio žibintus. Tuo būdu, ženk
las šviečia pats savaime. Juodi užrašai 
geltoname fone (tai labiausiai pastebi
mos spalvos) perspėja: “Pamažu”, “Mo
kyklų sritis”,'“Stok! Pavojinga!”, “Siau
ras tiltas”, “Greitumo riba — 30 mylių”, 
“Kelių susikirtimas”, arba “Už trijų 
šimtų pėdų bus įdubimas”. Ir tikrai, ly
giai už trijų šimtų pėdų bus įdubimas. 
Tarp kitko toks užrašas sutinkamas tiek 
pat retai, kaip ir pats įdubimas.

Kryžkelėse stovi stulpai su storomis 
medinėmis rodyklėmis. Rodyklėse — 
miestų pavadinimai ir kiek iki jų yra

(Bus daugiau)

St. Paul ir Minneapolis, 
Minn., Lietuviai

lietuvių. Beveik 
turi diktas 
ir 5 vaikus.
Minneapolį

žei

sti

per dvi

davė “Vilniai” $3.
Trys lietuviai turi gražias 

it- dideles alines, Mondyka, 
Stanley ir Lenkės.

čia daug lietuvių jaunimo 
yra išėjusio į armiją. Shudarai 
turi tris sūnus. Vienas jų ar
mijoje, kitam tuoj teks eiti. 
Barzdienės vienas sūnus armi
joj;

C. Zanauskiene, kurios vy
ras nesenai 
čio mėnesio 
pasisvečiuoti 
liforniją.

Rugsėjo 20 d. numirė senas 
So. St. Paul gyventojas V. 
Saulėms. Paliko 3 sūnus ir dvi 
dukteris. Jau buvo pagyvenęs 
žmogus.

Lietuvių Draugijos
Čia iš senai gyvuoja dvi vy

rų draugijos. Minneapolyj 
Amerikos Lietuvių7 Laisvės 
Draugija. Jos prezidentas yra 
J. Chudar, sekretorius žibąs.

Paule gyvuoja Broliškos
Draugija.

yra jaunasis 
komercinis

Draugija, ši draugija sutverta 
dėl pasilinksminimo ir savo 
narių pagelbai. Susirgus na
rei atlanko, nuperka gėlių; 
numirus nuperka už $10 gė
lių arba šeimynai išmoka pini
gus. šios draugijos, kuri turi 
per 30 narių, pirmininkė yra 
Pečiuliūnienė.

numirė, ateinan- 
pradžioj važiuos 
pas dukterį į Ca-

Trys Draugijos ir Kiti Dalykai
Šiuose dvynukų miestuose 

yra daugiau lietuvių, negu iki 
,šiol buvo skaičiuota. Bendrai, 
xMinnea polyje, St. Paul ir 
- South St. Paul yra apie 100 

šeimynų — viso su čiagimiais 
bus per 300 
visi vedusieji 
mas—po 3, 4

Atvykus į
spaudos reikalais, teko susipa
žinti su labai maloniu vilnie
čiu drg. Andy Adams. Jis su 
savo automobilium
dienas pavežiojo po lietuvių 
apgyventas ‘ vietas, 
nuoširdumo čia gauta nema
žai naujų skaitytojų “Vil
niai.”

Pirmu kartu teko susipažin
ti su St. Lenkės-Lenkučio šei
ma. Jie turi didelę ir gražią 
aludę ir užkandžių vietą. Len
kės turi du sūnus ir dukterį. 
Duktė lanko Minnesotos Uni
versiteto komercijos skyrių. 
Užėjau pas žibą, seną vilnietį. 
Jis yra ilgametinis čionykštės 
lietuvių draugijos sekretorius. 
Prg. Greško užsirašė “Vil- 

Pnjes” Moterų Skyrių. “Vilnį’* 
užsirašė J. Chudar, St. Straz
das, A. Vaitiekūnaitė ir C. 
Zdanauskienė Moterų Skyrių.

J. Butkus nuo senai skaito 
“Vilnį”. Jis paaukavo preso 
fondan $1.10. C. Zanauskiene

Dėka jo

St.
Pagelbos Lietuvių 
Jos pirmininku 
Bužis, kuris yra 
piešėjas ir jo tėvelis sekreto
rius. Abidvi šios draugijos tu
ri apie po 20 narių ar po dau
giau.

Apart šių draugijų, nesenai 
moterys įsisteigė savo drau
gijų, tai Dvynukinių Miestų 
Amerikos Lietuvių Moterų

Draugija laiko kiekvieno 
mėnesio pirmą pirmadienį su
sirinkimus 8 vai. vakare, 2694 
University Ave., St. Paul. 
Per mitingus turi pasilinksmi
nimus.

Moterų draugija spalio 25 
d. turės Halloween šokius 8 
vai. vakare Central Commerce 
Club salėje.

A. Vaitekunaitė norėtų, kad 
atsišauktų senas iš Lietuvos 
kaimynas bei kiti apie jį pra
neštų, tai Juozas šeštokas iš 
Troškūnų parapijos, Panevė
žio apskričio. Pirmiau ilgai 
gyveno Chicagoj. A. Vaitekū- 
naitė gyvena 723 Van Buren 
St., Minneapolis, Minn.

Kiti Nuotakiai
šiomis dienomis kailiasiu- 

viai laimėjo algų pakėlimą. 
Jie reikalavo daugiau, bet pa
galiau susitaikė ant 7 nuošim
čių algos - pakėlimo.

Spalio 9 d. čia įvyko socia
listo N. Thomas debatai su 
profesorium Fraser. Socialis
tas išvadžiojo taip, kad Hit
leris galingas, net Britanija jo 
bijo, tai Amerikai visai nerei
kia daryti tokių žingsnių, ku
rie pykintų Hitlerį. Geriau ne
padėti nė Britanijai, nė So-

Rezoliucija, Priimta LDS 2-ro 
Apskričio Konferencijoj

Kultūros, demokratijos ir 
visos žmonijos ateitis priklau
so nuo to, kuo pasibaigs tos 
titaniškos kovos, kuriose Hit
lerio gaujos ii4 jų talkininkai 
susirėmė su laisvę mylinčia 
žmonija. Tos kovos pasiekė 
žūtbūtinio laipsnio kautynėse 
Rytų fronte.

Fašistiniai bestijos metė į 
tas kautynes visus savo resur
sus ir daugelį milionų mecha
nizuotų barbarų.

Amerika nėra neutrali tose 
kovose. Ji pasisakė už Angli
ją ir Sovietų Sąjungą. Ji pa
sisakė už teikimą kuo didžiau
sios paramos- kaip Anglijai, 
taip ir Sovietų Sąjungai. So
vietų Sąjunga šiandien yra ta 
pajėga, kuri pastoja hitleriz- 
mui kelią į pasaulinį viešpata
vimą. Ji didvyriškai kaujasi 
ne tik už savo šalies likimą, 
bet ir už visą pasaulio demo
kratiją, tuo būdu ir už Ame
riką.

Mes, lietuviai, kurių seną 
tėvynę Lietuvą taip pat pasi
grobė naciški vandalai, turi
me dėtis su viso pasaulio de
mokratija, kad nugalėjus ir 
sutriuškinus fašistinius žvėris.

Didžiausiu pasiryžimu ir 
pasišventimu reikia dėtis, rem- 
ti ir akstinti Amerikos demo
kratijos mobilizavimąsi prieš 
Hitlerio gaujas. Nacionalė. vi
sų antifašistų vienybė šiandien 
yra būtiniausias reikalas. Tas 
vienijimasis visų anti-fašistų 
turi eiti lygiagrečiom su ne
permaldaujama kova prieš 
penktąją koloną, prieš Ameri
ca First Komitetą ir prieš tuos 
reakcinius lietuviškus politi
kierius, kurie skleidžia Ance
vičiaus ir kompanijos propa
gandą, propagandą iš Berly
no, Hitlerio propagandą.

Lietuvių tautinė vienybė 
taip pat būtinai reikalinga ir 
ją galima įvykinti, numaskuo- 
jant tuos gaivalus, kurie sklei
džia hitlerinę propagandą.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo antro apskričio kon
ferencija, įvykusi spalių 12 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, kuri atstovauja 1,500 
narių šios fraternalės organi
zacijos, griežtai pasisako už 
prez. Roosevelto politiką, už 
kuo stipriausią ir kuo . drau
giškiausią paramą kaip Ang
lijai, taip ir Sovietų Sąjungai. 
Mes taip pat pasisakome už 
sudarymą stipriausio naciona- 
lio fronto.

Kuomet Amerikos darbo 
unijos, eks-kareivių, farmerių 
ir kitos organizacijos griežtai 
nusistato už kovą prieš Hitle
rio pragarišką mašiną, tai fra
ternalės organizacijos, kaip , 
mūsų LDS, taip pat turi su
prasti savo demokratines už
duotis ir išvystyti energiškiau- , 
šia veikla už užtikrinimą I 
draugiško tautų sugyvenimo. 
Toks tautų sugyvenimas bus 
galimas tiktai tuomet, kuomet 
nuo šio žemės paviršiaus bus 
nušluoti fašistiniai žmogžu
dės ir budeliai.

Fašistiniai smakai bus su
triuškinti bendromis visos 
žmonijos, visos demokratijos 
pastangomis ir ryžtinga gele
žine valia Anglijos, Sovietų 
Sąjungos, Amerikos ir Chini- 
jos. Prie tos titaniškos kovos

vietų Sąjungai, o naciai lai įsi
gali pasaulyje. Tokia išvada iš 
jo kalbos pasidaro.

Profesorius Fraser • nurodė, 
kad hitlerizmo pavojus grę- 
sia visam pasauliui. Amerika 
turi padėti prieš Hitlerį ka
liau j ančiom šalim, net jei ir 
Amerikai reikėtų eiti į karą.

Jis sakė, kad šiaudiniai bal
savimai parodo, jog šios šalies 
žmonės pasiryžę, jei reikės, 
ir karu atremti hitlerizmą.

Tai
Thomas pasekėjų siūlai susi
me z ga su naciais.

Vilnietis.

mat, kaip socialisto

jau dedasi ir liaudis Hitlerio 
pavergtose šalyse.

Kaipo lojalūs Amerikos pi
liečiai, mes LDS nariai taip 
pat dedamės prie visų tų pa
jėgų, kurių tikslas likviduoti 
nacizmą ir fašizmą, v v

LDS II Apskričio Veikimo 
Planas

LDS 11-ro Apskričio metinė 
konferencija, įvykusi spalių 
12 d., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., Chicagoj, 
nutaria ir įgalioja būsiantį 
apskričio komitetą veikti ben
drai su kuopomis šiais labai 
svarbiais reikalais:

Stengtis, kad iki 1942 m. 
birželio mėnesio 1 d. būtų iš
pildyta pirmiau pasibrėžta| 
kvota, 500 naujų narių įrašy
ti į LDS, paskiriant kuopoms 
proporcionalį skaičių pagal 
kuopos dydžio ir kolonijos iš
galės.

Antra — tuojau gauti nau
jų narių į vaikučių skyrių, 
kad tuomi pilnai išlaikius tą 
skyrių. Taip pat veikti, 
vaikučiai būtų lavinami, 
giant jiems mokyklėles, 
yra tam galimos sąlygos.

Trečias reikalas — tai
apskričio būsiantis komitetas 
išrinktų' komisiją iš trijų na
rių, darenkant ir vieną jau
nuolį. Taipgi kiekviena LDS 
Chicagos kuopa turi išrinkti 
po tris narius į komitetą, ku
ris veiks su apskričio komitetu 
prisirengimui prie LDS seimo, 
kuris įvyks 1942 metais liepos 
20 d., Chicagoj. Kuopų 
tetai turės dalyvauti 
džiuose palei apskričio 
toto pareikalavimą.

ši konferencija pasisako už 
pilną pravedimą minties, kad 
apskričio komiteto veikimas 
yra glaudžiai susijęs su kuo
pų veikimu ir kad apskričio 
parengimai yra lygiai svar
būs, kaip ir kuopų parengi
mai. Būsiantis apskričio ko
mitetas, per savo atstovus, tu
ri atlankyti kuopų susirinki
mus, kviečiant kuopas finansi
niai paremti darbą, kurio tiks
las ruoštis prie seimo.

Kuopų delegatai, užgyrę 
šiuos nutarimus, lai darbuoja
si, kad jie nuoširdžiai 
pravesti gyvenime.

kad 
stei- 
kur

kad

lietuvių, bet vokiečių nacių.
3) Kiek lietuvių išbėgo nuo 

karo pavojaus iš Lietuvos, 
vargiai ir hitlerinė valdžia ži
no; bėgo kas tik galėjo ir bi
jojo karo ’pavojaus. Hitlerio 
agento Ancevičiaus pagamin
tas sąrašas neva išvežtų iš Lie
tuvos žmonių, yra tiksli nacių 
propaganda gerinti Amerikos 
lietuvių atsinešimą link nacių 
okupantų, ir pasinaudojus ko
kia lietuvių grupe nueiti su 
nacių propaganda į valdžios 
įstaigas Washingtone.

Tokį Lietuvių Prekybos Bu
to žygį mes skaitome smerk
tinu, kaipo:

a) Teikimą Valstybės De
partments klaidingų in
formacijų.

b) Klaidinimą' Amerikos 
lietuvių.

c) Skleidimą naciams nau
dingos ir jų parūpintos 
propagandos.

Mes tikimės, kad apsižiūrė
jęs Lietuvių Prekybos Butas 
savo sekančiame susirinkime 
atšauks tą peiktiną savo žy
gį pirmesnio susirinkimo, nes 
kitaip į jį lietuviai žiūrės ne 
kaipo į nepolitinę biznio ir pro
fesijų organizaciją, bet kaipo 
į grupę, kuri prisideda prie 
skleidimo nacių propagandos 
Amerikoje.

Nutarta kopijos šio pareiš
kimo siųsti LPB, Valstybės 
Departmentui ir anglų ir 
tuvių spaudai.

NEPAMIRŠKITE!
Lapkričio 8 d. Gedemino sve

tainėj įvyks nepaprastai įvai
rus muzikališkas pažmonys 
dienraščio “Laisvės” naudai. 
Kurie neatsilankysite, gailėsi- 
tės. * J. Buitis.

Philadelphia, Pa
Spalių (Oct.) 31 dieną L.T. 

K. šv. Marijos Parapija rengia 
didelį Halloween vakarą-balių 
savose patalpose, 331 Reed St. 
Pradžia 6 vai. vakare. Grajįs 
puiki muzika lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Taigi 
kviečiame visus be skirtumo, 
kurie norite pasišokti ir šiaip 
linksmai Halloween vakarą 
praleisti, atsilankyti ir daly
vauti šiame pokilyj. Gauname 
žinių, kad svečių atvažiuos ir 
iš tolimesnių apylinkių, tai tu
rėsite progos susipažinti ir pa
sikalbėti.

Užkviečia Rengėjai. '

Bayonne, N. J

be

komi- 
posė- 
komi-

būtų

Rezoliucija Earl Browderio 
Išlaisvinimo Reikalu

jLdS Il-ro Apskričio konfe
rencija, laikyta 1941 m. spa
lių 12 d., Lietuvių Auditorijoj, 
varde 70 delegatų, atstovau
jančių 1,500 narių, prašo ša
lies prezidento F. D. Roosevel
to, kad panaikintų, Earl Brow
derio bausmę ir išlaisvintų jį 
iš kalėjimo, kaipo žmogų, ku
ris gali daug veikti prieš kru
vinąjį fašizmą ir tuomi daug 
atlikti kovoje už galutiną su
naikinimą Hitlerio ir viso fa
šizmo.

Rezoliucijų Komisija.

Rochester, N. Y.
Puikiai Atžymėjome

Spalių 11 d. Lietuvių Drau
giškas ir Politiškas Kliubas 
paminėjo savo trijų dešimtų 
metų gyvavimo sukaktį. Buvo 
suruoštas šaunus pažmonys 
Gedemino svetainėj; steičius 
buvo papuoštas su gyvomis 
gėlėmis ir kliubo vardu. Kliu- 
bo pirmininkas nemažai prisi
dėjo darbu ir centais prie su
rengimo ir pagražinimo to ju- 
bilėjinio atžymėjimo. Susirin
kusieji svečiai buvo pakviesti 
išklausyti trumpą programėlę 
buvo nemažai pasveikinimų 
su dovanomis nuo pažangiųjų 
organizacijų ir pavienių drau
gu-

Kliubo pirm., draugas P. 
Bugailiškis trumpai perbėgo 
kliubų gyvavimo istorijukę, vi- 
ce-pirmininkas draugas švedas 
pakalbėjo apie dabartinę kru
viną pasaulio padėtį, pacitavo 
vietinio anglų laikraščio prane
šimą apie pasibaisėtiną būklę 
Graikijos gyventojų ir priminė, 
kad dabar panaši padėtis ir 
Lietuvoj. Užgyrė teikimą para
mos Sovietų didvyriam, ginan- 
tiem savo ir visos žmonijos lai
svę nuo barbariškų nacių. Ant 
galo draugas čerdauskas trum
pai, bet storai pabrėžė, kad vi
si laisvę mylinti privalome sto-, 
ti į talką, padėti nusukti hitle- 
rizmui sprandą! Be abejonės, 
Kliubas prisidės.

Spalių 18-tą, apsivedė Ame
ba Radušiūtė iš Bayonne, N. 
J., su Walter J. Budreckiu iš 
Elizabeth, N. J. Vestuvės buvo 
St. Michael’s bažnyčioj, East 
23rd St., Bayonne, N. J. Prie 
nuotakos buvo viena pamergė, 
tai jos sesuo Anna ir palydo
vu, jos vaikinas Danny.

Kadangi jaunavedžiai turi 
daug giminių ir draugų, buvo 
surengtas puikus priėmimas 
K ir K Cafe, Bayonnėj. Čia 
priėjo daugiau kaip 150 sve
čių, kurie buvo kuopuikiausiai 
vaišinami, ir kurie sveikino 
jaunus, linksmus jaunave
džius, ir velijo jiems ilgo ir 
laimingo gyvenimo drauge.

Po to priėmimo, kuris pa
sibaigė 9-tą valandą vakare, 
kai kurie svečiai nuėjo pas 
jaunosios tėvelius, Mr. ir Mrs. 
Charles Radusius, kur dar 
linksminosi iki vėlumos. Apie 
9-tą valandą, jaunieji išvažia
vo į Washington, D. C., kur 
jie praleis vieną savaitę.

Linkiu Mr. ir Mrs. Waller 
Budreckiam geros kloties, ir 
savo bendram gyvenime rasti 
linksmumo kiek galima šiais 
neramiais laikais.

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
fliONDS 
AND STAMPS

M. S.

London. —Naciai pasiun
tė 5 pulkus savo kariuome
nės slopint graikų maištus.

Pareiškimas Chicagos Uetu- 
viu Prekybos Butui

Spalių 1, Chicagos Lietuvių 
Prekybos Buto susirinkimas, 
raginamas Petro Daužvar- 
džio, buvusio Lietuvos konsulo 
Chicagoj, nutarė pagaminti ir 
įteikti Valstybės Departmen
tui memorandumą, reikalau
jant iš Sovietų Sąjungos grą
žinti Lietuvai “išvežtus” jos 
piliečius.

Chicagos Lietuvių Konferen
cijos Komitetas, atstovaujan- j 
tis 40 lokalinių organizacijų, ; 
su 8,000 narių, apsvarstęs tai 
savo susirinkime, spalių 9, 
vienbajsiai priėmė šį pareiški
mą :

1) Minėtas memorandumas 
remiamas ne faktais, bet na
cių agento Prano Ancevičiaus 
iš Berlyno parūpinta propa
ganda, tilpusią “Naujienose” 
ir “Drauge.”

2) Ponas Daužvardis negau
na jokių specialių informaci
jų iš Lietuvos, jis jau nėra at
stovas Lietuvos. O j^i turi ry^ 
šių su dabartine valdžia, tai < 
dar blogiau, nes ta valdžia 
yra Hitlerio uždėta ir ne iš

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name — Brooklyn 

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Eurvpiško

ir Amerikoniško 
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VALAI VAKARO

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

Puikūs lietuviuko 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta partiena

GaspadorlSkai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai* geriausių bra
vorų Alus ir filius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, Užeikite susi
pažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewės St feleveltėrio stoties.

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-0508
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Penktos puslapisKetvirtadienis, Spal. 23', 194f LAISVE
i

ROOSEVELTAS SAKO 
FAŠISTAI VEDA JAU NE
RIBOTA JŪRŲ KARA

Salą ir, Sako, Laimį 
Naciai Užėmę Dagoe 

Doneco Fronte

i

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
glam į Islandiją plieną, va
rį ir kitus reikmenis^ 
FAŠISTAI SIEKIA Už-

VALDYT VISAS PA
SAULIO JŪRAS

Dėl tų amerikinių laivų 
nuskandinimo prez. Roose- 
veltas pareiškė, kad fašistai 
veda jau neribotą karą bile 
jūrose prieš laivus bet ku
rios šalies neveikiančios iš
vien su naciais ir Mussoli- 
niu. Jie pasinešę užvaldyt 
pasaulio jūras. Jau nėra 
saugumo ir plaukiantiems į 
Kubą Amerikos laivams.

Prezidentas užgyrė savo

valstybės ministerio C. Hul
lo pareiškimą, kad naciai el
giasi kaip “tarptautiniai 
plėšikai-razbaininkai.” Kar
tu jis išsitarė, kad gerai bū
tų, jei kongresas panaikin
tų ir tą punktą Amerikos 
bepusiškumo įstatymo, km 
ris uždraudžia plaukt šios 
šalies laivams į vietas, ku
rios paskelbtos karinėmis 
sritimis.

Fašistai iki šiol nuskan
dino jau 10 amerikinių lai
vu.

Los Angeles, Calif, spal.
22. — Buvo žemės drebėji
mas, bet menkas.

SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Tuo pačiu laiku mūsų kareiviai iš X tankų vieneto su
naikino 9 vokiečių kanuoles, 3 tankus, vieną apkasų pa
trankų bateriją ir užmušė iki 500 kareivių ir oficierių 
ir pagrobė daugelį priešo kulkasvaidžių.

Komandieriaus Rodino tankų grupė įsiveržė į vieną 
vokiečių užimtą apgyventą vietą ir sunaikino 13 priešo 
prieštankinių kanuolių, kelias dideles apkasų patrankas 
ir 14 kulkasvaidžių. Susikirtime vokiečiai prarado apie 
400 kareivių, užmuštų.

Maskva, spal. 21. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
pranešė:

Naktį iš spal. 20 į 21 d. ypatingai žiaurūs mūšiai įvyko 
srityse Kalinino, Možaisko ir Malojaroslaveco.

Skirtingose dalyse Oriolo sektoriaus mūsų kariuomenė 
atlaikė spaudimą iš priešo pusės ir padarė jam didelių 
nuostolių.

Per šešių dienų kovą mūsų tankų vienetas komanduo
jamas Jeremino sunaikino 97 priešo tankus, 43 kanuoles, 
15 traktorių ir 13 trokų su gazolinu ir pėstininkais.

Leitenanto Lugovojo tankų įgula šūviais iš knuolių 
sunaikino 12 vokiečių tankų, keturis minų mėtytuvus ir 
dvi baterijas priešorlaivinių kanuolių.

Vyresniojo puskarininkio Berezniovo tanko įgulos na
riai sunaikino keturis vokiečių tankus, keturis trakto
rius ir šešias dideles kanuoles.

Sovietų artileristai narsiai kovojo prieš nachališką 
priešą. Spal. 18 d. kanuolių komandierius Kožerevas su
naikino penkis vokiečių tankus. Jaunesniojo puskarinin
kio Piščuko komanduojami kanuolininkai atmušė ataką 
darytą aštuonių vokiškų orlaivių-smigikų ir nukirto že
myn du priešo orlaivius.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės“ pikniko darbininkų 

bankietas įvyks 26 d. spalių, 6 v. v., 
735 Fairmount Ave. — J. Smithienė.

(250-252)

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

Green Salėje, 267 Walker St., bus 
rodoma istorinės filmos “Cepajevas” 
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 va- 

jininkų balius. LDP Kliube, 408 
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, MASS.
Sekmadienj, spalių 26 d. įvyks 

bankietas su muzikališka programa, 
naudai medikalės pagelbos Sovietų 
Sąjungai. Prašome lietuvius 
vauti, 29 Endicott St., 5 v. v. 
obalsis—“Prieš Fašizmą, lai 
pergalė Sovietų Sąjungos!” —

(249-251)

daly- 
Mūsų 
būna 
Kom.

ŽYDAI TŪKSTANČIAIS 
GRŪDAMI IŠ VOKIETI

JOS J LENKIJA
išBerlin. — Kas naktį 

Vokietijos naciai išgabena 
po tūkstantį žydų į Lenki
ją. Visi žydai -tremiami 
Lenkijon iš vokiečių užim
tos Luxembourg© kunigaik-

Vadina Išdavikais Draugiš
kus žydams Vokiečius
Nacių policija paskleidė 

lapelius, kur sako, kad 
“kiekvienas žydas,” girdi, 
“yra jūsų priešas, ir kiek
vienas vokietys nusikalsta 
kaip savo tautos išdavikas, 
jeigu jis parodo bent drau
gišką nusiteikimą linkui žy
dų.”

Iš namų Berlyne žydai 
tūkstančiais iškraustomi į 
medines daržines užmies
čiuose.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Doneco fronte vokiečiai 

sakosi atmušę Sovietų 
kontr-atakas ir sunaikinę 
20 tankų, o nacių orlaiviai 
bombomis sudaužę tris so
vietinius traukinius ir 250 
m o t o r i n ių sunkvežimių 
Charkovo apygardoje.

Berlyne pasklido gandai, 
kad vokiečiai užėmę Rosto
vą, Dono upės - Azovo Jū
ros prieplauką, bet tie gan
dai be jokio valdiško pa
tvirtinimo.

Naciai pripažįsta, kad tę
siasi mūšiai į pietus nuo Bri
ansko, ir sako, kad jie ten 
suėmę dar 5,000 sovietinių 
kareivių. — Kelios dienos 
atgal jie skelbė, kad Brians
ko mūšis, girdi, jau visai 
užbaigtas.

Sovietai Atmušė 2 
Milionu Nacių ir 

25,000 Tanky 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Neoficialiai teigiama, kad 
per 24 valandas naciai pa
sivarę pirmyn kelias mylias 
tik Možaisko srityje.

APLINKINIAI PRA
NEŠIMAI

Londono karininkai gavo 
aplinkinių pranešimų, kad 
vokiečiai pasiekę Naro For- 
minską, 40 mylių į pietų va
karus nuo Maskvos; sako
ma, kad jie varosi linkui 
Podolsko ir šioje srityje 
jiem iš pietų pusės, girdi, 
taipgi teliktų 40 mylių iki 
Maskvos.

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.
Ę}

B

□
Dr. J. J. Kaškiaučius

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Slimmer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.
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FAŠISTAI ŠAUKIA VISAI 
IŠNAIKINT ŽYDUS

Roma. — Italų fašistų 
laikraštis “Regime Fascis- 
ta” šaukia “išnaikint visus 
žydus kaipo pavojų viduji
niam frontui.” Ragina ne
daryt išimties ir tiem žy
dam, kurie buvo pasižymė
ję kaip Italijos karininkai 
arba veikę išvien su Musso- 
liniu, kuomet jis steigė far 
šizma. v

i London. —■ Anglų orlai
viai bombardavo Bremeną 
ir kitas nacių prieplaukas- 
miestus plačioj srityj.

Berlin. — Vokiečiai skel
bia, kad jie pasigrūmė pir
myn prieš Sovietus srityse 
Briansko ir Doneco.

PANAUJINS RYŠIUS MEK
SIKOS SU ANGLIJA

Mirtis Brangininkams 
Ispanijoje:

Mexico City. — Tapo nu
tarta panaujint diplomati
jos ryšius tarp Meksikos ir 
Anglijos. Tie ryšiai buvo 
sutraukyti 1938 metais per 
ginčus dėl to, kad Meksikos 
valdžia užgrobė anglų turė
tas nuosavybes žibalo pra
monėje. Manoma, kad Mek
sika dabar žada jiems už tai 
kiek atlyginti.

Madrid. — Ispanijos val
džia išleido įsakymą, baust 
mirčia tuos, kurie ima per- 
aukštas kainas už pardavi
nėjamus svarbiuosius reik
menis. Tarp tokių reikme-

nų yra maistas, anglis, dra
bužiai, čeverykai, vaistai ir 
muilas.

Labai trūksta maisto Is
panijoj.

Sakoma, kad valdžia iki 
šiol suvarė į verstinų darbų 
stovyklas 50 tūkstančių 
brangininkų ir šmugelnin- 
kų - spekuliantų.

Berlin. — Pirm karo vo
kiečiai išleisdavo po 5 bilio- 
nus dolerių per metus tai
symui savo mašinerijos fa
brikuose ir naujiem pramo
nės įrengimam. Dabar šie’, 
dalykai atidėti iki karo pa
baigos.

ELIZABETH, N. J
LAISVES” VAJININKŲ NAUDAI

BANKIETAS IR BALIUS

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 puse svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir 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.
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Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.

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

Tel.: EVergrcen 8-9805

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

•s

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai jrėngtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

BUS GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Pradžia 3 valandą po pietų
Pelnas nuo šio bankieto yra skiriamas “Laisvės” 

vajininkams karfėrų kaštų padengimui

įvyks sekmadienį, Spalio (October) 26

5
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1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■ -i:

s?□

Kiekvienas “Laisvės” patri jotas, kiekvienas apšvietą 
branginantis žmogus privalo būti šiame parengime. 
Padūkime savo va.jininkams gauti “Laisvei” kuodau- 
giausia naujų skaitytojų.

o
Šis parengimas bus

L.D.P. Kliube, 408 Court Street
Elizabeth, N. J.

Prašome jsitėmyti jog bankietas prasidės anksti, 
3 valandą po pietų.

Vakariene Vyrams $1.00, Moterims 50c VARPO KEPTUVE
Le VANDA

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus' Levandauskai 

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

J. (L4RŠK4
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ direktorius 

Išbalzamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

m SAKOS*

keptuvė 
yra 

unijinė
> UNION LAKI

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043 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, Stoile* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

( Ramanauskas )

C)50c
įvyks

35c
BJaponų laikraš
ti

25c

i

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. Sekr.

(249-251)

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

Choras ruošia “Tea-Party” ir šo
kius, Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 5 v. v. įžanga 55c 
(įskaitant taksus). Vjentik šokiams 
39c (taipgi {skaitant 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)

JAPONAI PATARIA IŠ
TRAUKT SOVIETŲ AR

MIJA $ SIBIRO

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

VERI-THIN’ FOSTER - 
15 pink or y« How 
gold filled coie, GuildH, 
bock................... $33.7»

ERI-THIN* DORCAS 
į—15 pink gold 
flll«d toi», Guildite bock 
.. .......................$33.75

•8EO. “• S. ’AT. OFF. PATINTI PtNDINO .

Tokio.
tis “Hoehi” rašo, kad Sovie
tai turėtų ištraukt daugį 
savo kariuomenės iš Sibiro, 
į frontą prieš vokiečius... 
Sako, kad perdidelis skai
čius Sovietų armijos Sibire 
atrodo kaip grūmojimas Ja
ponijai.

Kiti japonų 
kaltina 
lais” su 
poniją.

laikraščiai 
Sovietus “sąmoks- 
Amerika prieš Ja-

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ...  $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa-
$1.60

$3.00 
35c 
25c 
15c

veikslais ...................................
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 .... 60c 
arba 3 pakeliai už ... ..........$1.50

M. Žukaltls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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.

o■B&
I

3 LIPTON
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N.
Tarpe Graliam ir Manhattan Avės.

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

ROBERT
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Laikraščių Pardavėjai 
Laimėjo Streiką

I

Dešimtį dienų užsitęsęs lai
kraščių pardavinėtojų streikas 
baigėsi pereitą antradienį pri
pažinimu pardavinėtojų uni
jos ir tuojautiniu davimu 50 
centų daugiau kredito per 
šimtą neparduotų kopijų. Ki
tiem skirtumam išlyginti dery
bos bus tęsiamos toliau.

Derybos buvo sušauktos per 
majoro darbo sekretorę ir su
sitarimui tarpininkavo 
majoras La Guardia.

Streikas vyriausia 
šauktas dėl kredito už
duotas kopijas. Laikraščių lei
dėjai rokuodavo pardavė
jams šimtą kopijų po $2.35, o 
už neparduotas duodavo kre
dito tik $1.50 per šimtą kopi
jų ir spausdavo pardavinėti 
tik vėliausias laidas, už senes
nes neparduotas panešti 
tolius.

patsai

buvo
nepar-

nuos-

Paremkite
Ridgewoodiecius!

Literatūros 
i retai ren- 

kada ren- 
Ateinantį 
26 d., 6

Ridgewoodo 
Draugijos 55 kuopa 
gia parengimus, bet 
gia, tai rūpestingai, 
sekmadienį, spalių 
vai. vakare, šapalo-Vaiginio 
Svetainėje, 147 Thames St., 
Ridgewood, minėta kuopa 
rengia skanią vakarienę. 
Draugės gaspadinės deda 
pastangų, kad vakarienė bū
tų skani ir taip pat nebrangi, 
nes bilieto kaina $1.25 ypa- 
tai.

Kaimynas.

įsteigė Laivam Kontrolę
k i-

akom-

256

>5

f
i

Linksma Purė Kiekvieną Šeštadienį!

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

$

ir dvi iš 
daininin-

Sta/ 
adresaS;

uz- 
bi-

Tr.3 pat narstomas pakelto, 
bet NAUJI Old Golds! 

P. Lori Ila rd Kompanija 
—Įkurta 1760 m.

komisijos, 
padėką atsilankiu- 

r tą progą panaudojo 
nenumatytiems

$ 
■ s?

Suteikiam garbingas laidotuvei

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

worth pirm įplaukiant į sąs- Balsą, jei ir ne nuolatos, tai J°8 moterims pasitaikė 
maugą . I laiks nuo laiko ir vėl išleisti.

Lapkričio 9 November

v - - ■ y- ..

Dienraščio “Laisvės” Metinis Koncertas 
bus tik už trijų savaičių

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda ar mainais kampinis 
mūrinis namas. Mainais turi būti 
New Yorko ar Brooklyn© pakrašty
je. Dabar biznis name yra.' Norin
tieji daugiau informacijų sužinoti, 
prašome kreiptis po antrašu: 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(250-252)

■MHMHKN

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Komisija rūpinasi, kad lai
ke vakarienės būtų ir progra
mėlė iš dainų ir trumpų pra
kalbų. Po vakarienės bus šo
kiai. Taigi, parengimas bus 
visais atžvilgiais geras. Priva
žiuoti paranku, Flushing gat- 
vekariais, Wyckoff No. 18 Hu
sais arba “14th St. Line” pože
miniais traukiniais. Prašom at
silankyti ir paremti Ridgewoo- 
do draugus.

Įplaukianti New Yorko por- 
tan ar išplaukiantieji laivai 

.atydžiai ištiriami, kad ne- 
jplauktų priešo laivai. Jie tu
rės- atsiraportuoti kontrolei už 
300 yardų nuo Fort Wads-

LAISVES
KONCERTAS

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

“Laisvės” Koncertas bus

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

Toje pačioje salėje, kur visada būna 
“Laisvės” koncertai 

• • *
X

Tuojau įsigykite įžangos bilietus
Įžanga 55c, 83c ir $1.10 Pradžia 3 v. po pietų

Bilietus galite gauti “Laisvės” raktinėje ir pas platintojus.

Moterys Suruošė Gražy Bau- Vienuolika Sužeista
Laboratorijojkietą Spaudos Jubilėjui 

Atžymėti
Moterų Apšvietos Kliubo i 

pastangomis, k o o p e r uojant 
draugėms ir draugams iš kitų 
organizacijų, špalių 19-liktą 
buvo suruoštas šaunus bankie- 
tas Pil. Kliubo salėje, Brook
lyne. Jis rengta paminėti 25 
metų sukakčiai nuo išėjimo 
pirmojo Amerikos lietuvių mo
terų laikraščio Moterų Balso 
ir pasveikinti naujai išėjusį ju
bilėjinį Moterų Balsą.

Dar prieš paskirtą laiką 
ankstybieji svečiai būriais 
traukė salėn, o gaspadinės ir 
sidabrinėmis kepuraitėmis pa
sidabinusios jaunulės veiter- 
kos laukė progos svečius pa
vaišinti. Biskelį palaukėjus 
pavėlavusių svečių prasidėjo 
ir vakarienė, o su ja ir įdomi 
dainų ir kalbų programa.

K. Petrikienė, vakaro pir
mininkė, iškviečia eilę vietos 
kolonijų veikėjų ir ankstybojo 
Moterų Balso darbuotojų tar
ti žodį kitą jubilėjinėse iškil
mėse. Kalba eastnewyorkiete 
ir pirmojo moterų suvažiavi- ' 
mo dalyvė A. Bieliauskienė, 
buvusi Moterų Balso redakto- 
rė ir administratorė E. N. Jes- 
kevičiutė, South-brooklynietis 
J. Weiss, buvusi pirmojo Mo
terų Balso administrątorė-re- 
daktorė Agnė Jurevičienė, 
central-brooklynietis J. Juška, 
maspethiėtė A. Zablackienė, 
daug galbėjęs pirmojo Mote
rų Balso išleidimui Vincas 
Paukštys, taipgi “Laisvės” 
gaspadorius P. Buknys, kuris ; 
nemažai rūpinosi padėti mote? 
rims išleisti jubilėjinį Moterų 
Balsą greit ir techniškai gra
žiu.

Linkėdami moterims gražių 
naujų atsiekimų visuomeniška
me darbe, nevienas svečias 
prisiminė sunkius ankstybojo 
moterų darbo laikus, kredituo
dami pradėjusias ir iki šiol 
budavojusias tą judėjimą. 
Specialės padėkos ir pagar
bos pareiškė K. Petrikienei už 
jos sugabų ir nenuilstantį dar
bą anuomet, o taip pat ir la
bai vertingą, didelį darbą, 
įdėtą priruošime šio jubilėji- 
nio Moterų Balso. Atiduoda
mas kreditą, kad moterys su
gebi ir pasišventusios dirbti, 
P. Buknys sugestavo Moterų

pakviečiama va- 
viešnia Marijona; 
iš Rahway, N. J.

Paskutinė 
karo garbės 
Ražanskienė 
Ji kredituoja moteris už atlik
tus darbus ir sykiu ragina ne
nuleisti rankų, bet su padvigu
binta energija darbuotis už 
sumušimą Hitlerio ir fašizmo 
Europoje ir budavoti progre- 
syvį judėjimą ir savo organi
zacijas čionai, kad nedaleisti 
fašizmo pavietrei įsigalėti 
mūsų demokratinėj šalyj.

Išreikšdamos savo pagarbą 
Ispanijoj kritusio didvyrio 
motinai - kovotojai kliubietės 
jai prisegė gyvų gėlių sagą. 
Apšvietietės yra jai giliai dė
kingos už jos jautrias, įkvėpi
mą duodančias 
už kooperaciją 
niuose.

prakalbas ir , sukės sudau 
kliubo veil{S" * čiau akiniai t

Programa
pamar-

Aldonom— 
ir Žilinskaitei—su 
švelniais duetais.

dainavo 
publikai 
dar vie-

Graži Dainy
Vakaras pradėta, 

ginta ir užbaigta dainomis, 
pirmutinėmis ir paskutinėmis 
išstojant Dviem 
Klimaitei 
maloniai
Gražius balsus jos turi ir ar
tistiškai susimokinusios, publi
ka nenorėjo jų paleisti. Aldo
na Klimaitė taipgi 
porą dainų solo ir 
nepaleidžiant dadėjo 
na dainą.

Programoj dainavo 
anksto nepaskelbtos 
kės, kadangi, atatinkant jubi- 
lėjų tradicijoms, norėta turėti 
staigmenų. Tiesą pasakius, čia 
buvo staigmenų ir pačiom 
kliubietėm, ne vien tik publi
kai. Viena iš tų merginų, Ami- 
lija buvo moterims paskaitą 
parašius ir spaudoj rašius, 
taipgi girdėta dainuojant vai
dinimuose su choru, bet mote
rų programoj dainavo pirmu 
kartu. Ji davė porą gražių 
dainų. Suzana Kazokytė, nors 
priklauso moterų kliube, bu
vo davus prelekcijų apie svei
katą ir rašo spaudoje, šiaip 
jau buvo kliubiečių gerai pa
žįstama, tačiau dainuojant vi
sai nebuvo buvus girdėta, tad 
niekas nei nesapnavo, kad ta 
liekna mergina turi tokį gra
žų, stiprų ir jau gerai lavintą 
balsą. Publikos entuziastiškas 
jos pasveikinimas pripažino, 

tikrai 
laimingas radinys.

Visoms dainininkėms 
panavo jų mokytoja B. 
linaitė.

Staigmena Pirmininkei
Staigmena pasitaikė ir pa

čiai vakaro pirmininkei. Pas
kutinė gavus balsą Sasna, var
de gaspadinių ir 
pareiškė 
siems 
pirmininkės 
programoj tikslams. Ji sakė, 
jog kliubietės turi džiaugsmą 
ir garbę turėti savo eilėse vie
ną iš pačių pirmiausių Ame
rikos lietuvių moterų vadovių, 
kuri sakė pirmąsias prakalbas, 
organizavo moteris, rašė į Mo
terų Balsą. Kuri ir dabar, už 
25 metų, tebesako prakalbas, 
sumobilizavo bendradarbes ir 
priruošė jubilėjinį Moterų 
Balsą, kuri yra moterų kliubo 
ir šio vakaro pirmininke-—K. 
Petrikienę.

Elena Baranauskienė, jau
niausia kliubietė, bematant 
nuo virtuvės atsirado prie sta
lo ir nuo kliubiečių įteikė K. 
Petrikienei raudonų rožių bu
kietą. Labai kukli dovana— 
vos po vieną raudoną rožę už 
metus sunkaus darbo, bet tai 
labai širdinga kliubiečių do
vana, gilus įvertinimas jos 
nuopelnų. Publika suprato 
kliubiečių pagarbą šios kolo
nijos ir visos Amerikos lietu
vių moterų žymiajai veikėjai- 
vadovei, salėj suaidėjo gausūs 
aplodismentai, sveikinanti mo-
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Columbia Universiteto 
mijos klasėj 
mus įvyko eksplozija, 
išmestos į visas puses stiklų 
skeveldros ir išpurkšti chemi
kalai apdegino ar sužeidė 11 
asmenų—du mokytojus ir de
vynis studentus. Du instrukto- 
riai_ ir studentas nuvežti ligo-, “Atsakymas į Kitą Brooklyno 

Klausima.”

che-
darant bandy-

kurios

Dr.
New

sužeisti C. P.
Scalsky, Mrs.

Bayer,
Mo vagas, E

ninėn.
Sunkiai sužeisti yra 

Clarence F./ Hickey, 
York; Dr. Harold Bralley, Up
per Montclair, N. J., ir stu
dentė Mrs. Vivian R. Marlies.

Lengviau
Thomas, Gus 
H. Shurman, S. 
Weil, H.
monds.

Studentų 
ščių sudegė 

| gos, kitiem

daugelio nuo rug- 
drabužiai ir kny- 
skrendančios

iže akinius, t'a- 
apsaugojo akis 

nuo tiesioginių kirčių.

Čepajevas” Brooklyn“ ir 
Cliffside, N. J.

Paskilbusi filmą “čepaje
vas” bus rodoma Williamsbur- 
ge spalių 22-rą, So. Brooklyne 
24-tą ir Cliffsidėj 25-tą. So. 
Brooklyne bus rodoma šį 
penktadienį, D o m b r o wskio 
svetainėj, 755—4th Avė. Pra
džia 8 valandą vakare. Po 
paveikslų bus šokiai iki vėlu
mos. Užtikriname, būsite pa
tenkinti.

terų darbo ir jubilėjaus orga
nizatorę.

Kliubiečių darbščios gaspa
dinės O. Čepulienė, J. Augu- 
tienė, O. Kvietkienė ir F. Ka
zakevičienė, šiek tiek prigelb- 
stint kitoms draugėms, paga
mino tikrai šaunią vakarienę. 
Į stalus vikriai padavinėjo 
jaunos kliubietės, ir choristės: 
Byronienė, Juškaitė, Rinkevi
čiūtė, Repsevičaitė, Baranaus
kienė. Taipgi matėsi prie 
įvairių darbų G. Waresonas, 
L. Klimienė, J. Stankaitienė, 
S. Vaitkienė, E. Andruškevi- 
čienė, M. Bovinienė, Sasna, 
Dobilienė, Lazauskiene ir 
tos.

Bankieto sėkmingumą 
tikrino iš anksto parduoti 
lietai. Tame darbavosi būrys 
kliubiečių ir nekliubiečių. Jei
gu nebūtų iš anksto dirbta, 
išvakarėse surengtas kriaučių 
balius ir kelerios pirminės ir 
antrinės didelės vestuvės būtų 
pakenkusios bankietui.

Linkėtina moterims taip 
gražiai, sutartinai ir sėkmin
gai darbuotis ir ateityje.

i Rep.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y. 

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS' 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5^8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Rinkimų Fronte
Apie tūkstantis moterų kliu- 

bų ir kliubų sąjungų atstovių 
susirinks spalių 23-čios vaka
rą Henry Hudson viešbutin, 
353 W. 57 th St., išgirsti ma
jorą La Guardią, taipgi kitus 
greta su juo kandidatuojan
čius asmenis—Joseph D. Mc
Goldrick į kontrolierius ir 
Newbold Morris i Miesto Ta
rybos pirmininkus.

Piliečiu Komitetas iš Nau
jo Išrinkimui LaGuardijos su- 

/rengė majorui kitą radio pra
kalbą spalių 22-ros vakaro 
7:30, iš stoties WJZ, temoje

stik-

Piliečių Komitetas skelbia

štai ! Kas tai 
naujo tapo 
pridėta — gint 
tavo šalį.
Kas tai naujo 
pridėta prie 
Old Golds taip
gi—puikesniam 
skoniui!

"TAI LATAKIA! 
brangus, labai kvapus Ryti
nio Viduržemio tabakas. 
Dabar pridėtas prie Old. 
Golds, jis sutveria visai nau
ją malonų cigareto skonį!

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

OI

i|eIJoseph Zeidat, Sav
411 Grand St., Brooklyn f

F. W. Slialins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

sudaręs naują Harlemo-Broo- 
klyno - Queens diviziją, vado
vybėj Richard L. Baltimore, 
Jr., žymaus advokato, taiko
mą specialiai darbuotis tarp 
negrų. Pild. Komitetas su
darytas išimtinai iš negrų.

Taipgi susidarė New Yorke 
pirmutinė indijonų politinė 
grupė ir atsidarė savo ofisą 
Astoro viešbutyje, kur turi 
savo patalpas originalis Pilie
čių Komitetas. Jų viršininkas 
Rising Sun (tekanti saulė) sa
ko, jog mieste gyvena apie 50 
tūkstančių indijonų ir indijo- 
niškos kilmės žmonių ir kad 
90 nuošimčių iš jų balsuos už 
LaGuardiją.

Pastarosiomis dienomis susi
darė žymių dentistų 
auksorių komitetai.

Unijų fronte majoras kas-

taipgi

B 
: n

X'. 

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.
__ ♦ ,____ _

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
♦

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

dien turi naujų laimėjimų, iš
kviečiamas kalbėti įvairių uni
ją

X

mitinguose.

Namų Savininkams
Lietuvių namų savininkų 

organizacijos labai svarbus 
susirinkimas ir prakalbos įvyks 
šį penktadienį, spalių (Oct.) 
24 d., 8 vai. vakare, Mikalaus- 
ko-Stalionio Logan Inn salė
je, 3296 Atlantic Avenue, 
kampas Logan Street, Brook
lyne, East New York sekcijoj. 
Kalbės kandidatas į Miesto 
majorus Wm. O’Dwyer ir kiti 
įžymūs amerikonai ir lietu
viai kalbėtojai. Visi namų sa
vininkai yra kviečiami atsilan
kyti ir pakviesti savo pažįsta
mus. Komisija.




