
Patys Anglijos žmonės sa
ko: Mūsų valdžia plepa daug,
bet gelbsti Sovietų Sąjungai 
labai mažai.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Darbietis Strabolgi, Lordu 
Bute, pareiškė: “Laikotarpis 
nuo birželio 22 dienos iki snie
gas pradėjo kristi Rusijos lau
kuose, buvo laikotarpis mūsų 
didžiausio pasižeminimo.” Jis
pasmerkė valdžią už neveiki
mą.

Jeigu Anglijos valdžia sa
kėsi viena galinti atsilaikyti 
prieš Hitlerį prieš birželio 22 
dieną, tai kodėl ji dabar sa
kosi visai neturinti jėgų atida
ryti frontą prieš Vokietiją? 
Tai kas pasidarė?
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ROOSEVELTAS SMERKIA NACIUS UZNEKALTŲ ŽUDYMĄ
Amerikos Ministeris 

Įžiūri Karą su 
Japonija

Naciai Susilauks Baisaus 
Atsiteisimo už Savo Žvėriš

kumus, Sako Prezidentas

Vokiečiai Užėmę 
Charkovą ir Perė

ję Doneco Upę
New Yorko mieste komunis

tai nestato/kandidato į majo
rus. Nenori suskaldyti pažan
giųjų balsus. Reikia, kad Ta
mmany Hall kandidatas O’
Dwyer nepraeitų. Daug ge
riau, kad rinkimus laimėtų 
dabartinis majoras La Guar
dia.

Už tai demokratai bando 
konservatyviškus žmones su
kelti prieš LaGuardią. Kiek
vienoj prakalboj O’Dwyer 
šaukia: LaGuardia sudarė 
bendrą frontą su komunistais.

žinoma, jokio fronto niekas 
nesudarė ir nėra. Nei LaGuar
dia prašė, nei komunistai siū
lė jam savo balsus.

Viskas, ką jie padarė, tai, 
suprasdami situaciją, ištraukė 
savo kandidatą.

Pusėtinai gerai jiems atsa
ko Thomas Dewey. O kaip, 
girdi, ar jūs pamiršote, kas 
buvo 1938 metais? Tada ko
munistai ištraukė kandidatą i 
valstijos gubernatorius, norė
dami, kad demokratų kandi
datas Lehmanas laimėtų rin
kimuose. Ir kaip tik 105,000 
balsų, kurie būtų buvę paduo
ti už komunistų kandidatą, 
Lehmanas laimėjo rinkimus. 
Pusėtinai tada džiaugėsi Leh
man ir jo žmonės. Nei vienas 
komunistų nekeikė.

Tada republikonai šaukė: 
Demokratai sudarė bendrą 
frontą su komunistais! O ir 
tada, žinoma, jokio tokio 
bendro fronto nebuvo. Komu
nistams ' svarbu, kad pažanga 
laimėtų prieš reakciją. Tuo 
principu jie vaduojasi visuo
se rinkimuose.

Kaip atrodo, kai laikraščio 
redaktoriai patys save mela
giais išvadina?

Pavyzdį mums duoda “Tė
vynės” štabas. Štai spalių 24 
dienos laidoje ant pirmo pus
lapio skaitome:

“Per vienus metus sovietiš
ko siautimo iš Lietuvos išga
beno Rusijos gilumon 60,000 
lietuvių.”

O ant antro puslapio edito- 
riale skaitome: “rusai išvežė 
į Rusiją apie 200,000 lietu
vių.”

Matote, kaip melagiai nebe- 
susikalba patys su savimi.

Vienas iš tų, kurie labai bi
jo Hitlerio pralaimėjimo šia
me kare, yra “Naujienų” re
daktorius Grigaitis. Jis tą įro
do dėdamas laikraštin Hitlerio 
agento Ancevičiaus radijogra- 
mas ir šiaip be paliovos plūs- 
damas Sovietų Sąjungą.

Savo šitą baimę jis taipgi 
įrodo prakeikimu bolševikų, 
kam jie apginklavo Sovietų 
Sąjungą prieš šį karą, štai 
jums:

“Bolševikai labai girdavosi 
savo ‘progresu’ pramonėje ir 
žemės ūkyje ir kalbėdavo apie 
‘socializmo statybą’. Tiktai da
bar išeina aikštėn, kad tai 
buvo daugumoje karo pabūk
lų gamybos plėtojimas. Rusi
jos žmonės gyveno pusbad
žiais, vaikščiojo apdriskę, ne
turėjo paprasčiausiųjų kultū
ringo gyvenimo patogumų, bet 
karo gamyba augo. ‘Vsio dlia

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Mato Didžiausią Reikalą Remt Sovietą Sąjungą
Washington. — Amerikos 

karinio laivyno . ministeris 
Frank Knox pareiškė, kad 
beveik neišvengiamas susi
kirtimas su Japonija: san- 
tikiai tarp Jungtinių Valsti
jų ir Japonijos “labai įverž
ti.” Ministeris Knox sakė:

“Mes esame Įsitikinę, kad 
japonai neturi jokios inten
cijos atsisakyt nuo svetimų 
žemių užiminejimo. Jeigu 
jie ir toliau eis tuom keliu, 
tai susikirtimas (su Ame
rika) neišvengiamas.”

Japonų intencijos vra at
kreiptos ir prieš Sovietų 
Sibirą. ,

Susidūrimas su Japonija 
užkirstų Amerikai kelią ga
bent karo reikmenis Sovie
tam į Vladivostoko nrie- 
plauka. kaip nurodė Knox 
ir pridūrė:

“Palaikyt Rusijos armiją 
kovojančia yra vienas grei

PADVIGUBINT SKAIČIŲ TANKŲ AMERIKAI, 
REIKALAUJA PREZID. ROOSEVELTAS

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pranešė, jog 
jis reikalaus kongreso pas
kirt pinigų, kad galima bū
tų pastatyt dveja tiek dau
giau tankų, negu dabar yra 
statoma pagal pirmesnius 
planus. Karo patyrimai 
šiaurinėje Afrikoje ir Rusi
joje įrodė, jog Amerikai 
reikia kuo daugiausia tan
kų, sakė prezidentas.

Teigiama, kad, pagal 
Roosevelto programą, turė
tų būt pabudavojama bent 
po 25 tūkstančius tankų 
per metus šioje šalyje.
Amerika Išleisianti 240 Bi- 

lionų Dolerių Ginklam, 
jei Karas Užsitęs

Amerikos valdininkai kal
ba, kad vietoj paskirtų 60 
bilionų dolerių šiai šaliai 
ginkluoti reikės išleist 120 
bilionų tam tikslui. Bet kai 
kurie valdžios nariai priva
čiai išreiškia nuomonę, kad 
jeigu karas tęsis ketverius 
ai’ penkerius metus, tai

60,000 Newyorkieciu 
Reikalauja Naujo 

Fronto Prieš Nacius
/

New York. — Darbo Fe
deracijos ir CIO unijų su
ruoštame mitinge šeštadie
nį, Madison Square parke, 
dalyvavo 60,000 žmonių, 
reikalaudami suvienyt 
Ameriką kovai prieš Hitle
rį ir šaukdami atidaryt 
naują, vakarų karo frontą 
prieš fašistus. Mitinge 
tarp kitų, kalbėjo ir New 
Yorko majoras LaGuardia.

čiausių ir svarbiausių rei
kalų šiame kare.”

Jis priminė, jog vien per 
šiaurinę, užšąlančią Sovietų 
prieplauką Are hangelską 
sunku būtų pristatyt jiem, 
kiek reikiant, karo pabūklų. 
Bet to, vokiečių orlaiviai 
galėtu bombarduot laivus, 
plaukiančius su parama So
vietam per pralaužtus van
denyno ledus.

JAPONAM ATRODO. 
KAD AMERIKA NUO- 
LAIDAUJANTI JIEMS 
Valdiška Amerikos Ma- 

rininkystčs Komisija pas
kelbė, jog nuo šiol Vladivos
toko prieplauka, Sibire, bus 
mažiau naudojama įgabe- 
nimui reikalingų Sovietam 
dalykų.

Japonijos valdovai žiūri 
į tokį Marininkystės Komi
sijos '• patvarkymą, kaip į 
nuolaidavimą japonam.

Jungtinės Valstijos gal iš
leis apie 240 bilionų dolerių 
įvairiems pabūklams ir pri
sirengimams prieš Hitlerį'ir 
kitus fašistinius diktato
rius.

Lenką Ministeris Pa
laidotas su Krauju, 

Kurį Naciai Praliejo

London. — Miręs Len
kijos teisingumo ministe
ris Hermanas Lieber
man, socialistų vadas, ta
po palaidotas, pagal jo 
išreikštą pageidavimą, ar
ti Karolio Markso kapo, 
Highgate kapinėse. Į Lie- 
bermano grabą buvo įdė
ta kraujais permirkusios 
žemės, kuri slaptai atvež
ta iš griovio ties Skapzys- 
ko kaimu Lenkijoj. Tame 
griovyje palaidota 300 
lenkų darbininkų, kuriuos 
naciai sušaudė. Kruvi
nosios žemės atvežė vie
nas lenkas, pabėgęs iš na
cių užimtos Lenkijos. '

Lenkijos p r e zidentas 
Vladislavas Račkevič ant 
Liebermano grabo ,uždė
jo Didįjį Baltojo Arelio 
Kaspiną, aukščiausią len
kų garbes ženklą.

Maskva, spal. 24. — So
vietai pajuokia vokiečių 
skelbimus, kad iie pasiekę 
nunktus tik už 37 ar 35 my
lių nuo Maskvos.

Roma. — Italijos užsienių 
reikalu ministeris Ciano,* 
Mussolinio žentas, lankėsi 
pas Hitlerį karo fronte.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas išleido pa
reiškimą, aštriai pasmerk
damas nacius, kad jie žudo 
po 50 ir 100 nekaltų imtinių 
(įkaitų) už tai, jog kas ki
tas kartais užpuola kokį 
nacį Hitlerio pavergtuose 
kraštuose.

ROOSEVELTO PAREIŠ
KIMO TEKSTAS:

“Kad tuzinais yra žudomi 
nekalti imtiniai (įkaitai), 
keršijant jiem už tai, jog 
kas kitas kai kur užpuola 
vokiečius kraštuose laikinai 
esančiuose po nacių padu, 

j tpks nacių elgimasis sukėlia 
apmaudą ir pasibjaurėjimą 
net šiandieniniame pasauly
je, kuris jau apsipratęs su 
kančiomis ir žvėriškumais. 
Civilizuotos tautos jau nuo 
seniai priėmė tą pamatinę 
tiesą, kad joks žmogus ne
turi būt baudžiamas už kito 
žmogaus darbus.

“Negalėdami suimt asme
nų dalyvavusių tuose už
puolimuose, naciai parodo 
tikrąjį savo » charakterį ir 
paskerdžia po 50 ar 100 ne
kaltų žmonių. Tie, kurie no
rėtu "sa ndarbinink.au V su 
Hitleriu arba numaldyt jį 
nuolaidomis, negali užmiršt 
šio baisūniško priminimo iš 
jo pusės.

“Naciai būtų galėję pasi- 
mokint iš praeito karo, jog 
terorizmu negalima sudau
žyt žmonių dvasią. Ažuot to 
jie dabar plečia sau ‘leben- 
sraumą’ (gyvenimui plotą) 
ir ‘naująją tvarką’ tokiomis 
bedugniai - žvėriškomis bai
senybėmis, prie kokių net

Lewis Atmetė Roose
velto Prašymą Neskelbi 

Mainų Streiko
• ■ '

Washington. — Jungtinės 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis atmetė 
prez. Roosevelto prašymą 
nestabdyt darbą angliaka- 
syklose, priklausančiose 
plieno kompanijoms, ir pa
skelbė streiką 53,000 mai- 
nieriu dirbančiu tokiose ka
syklose. Lewis svarbiausiai 
reikalauja pripažint uniją.

Šis mainierių streikas pa
liečia plieno kompanijų an- 
gliakasyklas Pennsylvani 
joj, West Virginijoj, Illi- 
nojuj, Kentucky ir Alaba- 
moj.

Berlyne pasklido nepa
tvirtinti gandai, kad pirmo
sios nacių eilės esančios jau 
tik už 20 mylių nuo Mas
kvos. '

Berlin.—Pleška gaisrais 
vokiečių užimtas Charko
vas.

| jie patys pirmiau nebuvo 
prisiartinę.

“Tai yra veiksmai despe- 
racijon įpuolusių žmonių, 
kurie savo širdyse žino, kad 
jie negali laimėti, žvėriški 
žiaurumai niekada negali' 
suteikt Europai taikos ir 
ramybės. Jie tik sėja nea
pykantos pasėlį, o jis kurią 
nors dieną atneš jiem pa
tiem pasibaisėtiną atlygini
mą.”

CHURCHILL ĮSPĖJA, 
KAD BUS ATKERŠYTA

ŽUDEIKOM NACIAM
London. — Anglijos mi

nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill pareiškė, jog 
naciam bus atkeršyta už 
masinį žudymą nekaltų civi
lių imtinių (įkaitų) Franci- 
joj ir už panašias žudynes 
kituose pajungtuose kraš
tuose; o “skerdynės, kurias 
naciai daro užimtuose Ru
sijos plotuose, tai viršija vi
sus nuožmiausius žiauru
mus, kurie tik buvo žinomi 
nuo tamsiausių ir žvėriš
kiausių žmonijos amžių,” 
sakė Churchill.
VISUOTINAS PRANCŪ

ZŲ STREIKAS PRIEŠ 
NACIŠKAS ŽUDYNES
Laisvųjų Prancūzų vadas 

gen. de Gaulle per radiją 
atsišaukė į visus užimtos ir 
neužimtos Franci jos žmo
nes, kad ateinantį penkta
dienį per penkias minutes 
nustotų dirbę fabrikuose, 
laukuose ir namuose ir sto
vėtų visai nejudėdami, ty
liai protestuodami, kad hit
lerininkai urmu žudo nekal
tus francūzus.

Senato Komisija už 
Laivų Ginklavimą ir 
Jų Plaukimą Visur

Washington. — Senatorių 
komisija užsieniniais reika
lais 13 balsų prieš 10 užgy- 
rė sumanymus, reikalaujan
čius atšaukt tuos bepusiš- 
kumo (neutralumo) įstaty
mo posmus, kurie draudžia 
prekiniams Amerikos lai
vams ginkluotis ir plaukti į 
vandenis nužymėtus kaipo 
karinius.

Senato komisijos tarimas 
dabar yra pervestas visam 
kongresui spręsti. Tarimo 
tiltslas — duot geresnę ga- 
hmybę Amerikos laivams 
gabent karo reikmenis ša
lims kovojančioms prieš 
Hitlerį ir kitus fašistinius 
užpuolikus.

Roma. — Anglų orlaiviai 
per 6 valandas bombardavo 
Neapolį, Italijoj.

Roma. — Mussolinis pa
varė bei pakeitė 19-ką fašis
tų vadų.

Sako, kad Jie Laimi ir Kitose Fronto Dalyse
Berlin. — Naciai prane

šė, kad šeštadienį jie užė
mę Charkovą, apie 840,000 
gyventojų p r a m o ningą 
miestą, Doneco srityje.

Berlin. — Naciai sako, 
kad jie užėmę ir Bielgoro- 
dą, geležinkelių centrą, 47 
mylios į šiaurius nuo Char
kovo, ir pasivarę tiek pir
myn linkui Rostovo, kad 
jiem viso telieka 20 mylių 
pasiekt šį miestą, vadinamą 
vartais į Kaukazo žibalo 
šaltinius.

Maskvos fronte, girdi, na
ciai nuolat, nors ir povaliai 
varąsi pirmyn, nežiūrint

KONGRESMANO HAM. EISMO SEKRETORIUS 
(KALTINTAS KAIP NACIŲ BIČIULIS

Washington. — George 
Hill, sekretorius republiko- 
no kongresmano H. Fisho, 
tapo įkaitintas kaip slaptas 
nacių sėbras. Federalis pri
siekdintų 'posėdininkų teis
mas įkaitino jį už sekamus 
prasižengimus:

George Hill turėjo pažin
tį su Hitlerio propagandos 
agentu G. Sylvesteriu Vie- 
recku, bet kreivai prisiekė, 
būk nepažįstąs to gaivalo. 
Hill po prisieka užsigynė,

Sovietą Bomba Odesoj 
Užmušė 50 Fašistų 

Oficierią

Bucharest, Rumunija. 
— Sovietų palikta užtai
syta bomba arti policijos 
stoties Odesoj, sprogda
ma, praeitą savaitę už
mušė rumunų generolą 
Glojojeanu ir apie 50 ki
tų Rumunijos ir Vokieti
jos oticierių. Ta bomba 
buvo nustatyta sprogt pa
skirtu laiku, po Sovietų 
kariuomenės pasitrauki
mo iš Odesos.

(Sovietiniai pranešimai 
sako, jog iš Odesos buvo 
laivais išgabenta ir be
veik visi gyventojai.)

KIJEVE VOKIEČIUS 
NUSTEBINO PAVĖ

LUOTI SPROGIMAI
Vokiečiai praneša, kad 

r a udonarmiečiai, pasi
traukdami iš bile vietos, 
palieka minas ir bombas 
užtaisytas eksploduot po 
paskirto laiko. Tokiu bū
du, sako, Sovietam pasi
traukus iš Kijevo, užė
mus miestą vokiečiam, tos 
minos ir bombos sukėlė 
didžius gaisrus, kurie 
pleškėjo penkias dienas 
ir sunaikino 20 bloku na
mų vidurmiestyje.

: sovietinių barikadų ir ne
paisant daugybės apsnigtų 
i minu.

Leningrado fronte vokie
čiai sakosi atmušę Sovietų 

I pėstininkų bandymus persi
kelt per Nevos upę. Naciai, 
esą, taipgi pažengę pirmyn 
Perekopo srityj, Krimo 

i fronte.
Vokiečių žinių agentūra 

skelbia, kad jų orlaiviai 
Maskvos srityje sudaužę 27 
sovietinius tankus, 150 mo
torinių sunkvežimių, 21-ną 
garvežį ir 18 prekinių trau
kiniu, o Doneco ir Maskvos 
frontuose per dieną sunai
kinę 84 Sovietų orlaivius.

būk nieko nežinąs, ar be 
pašto ženklų (markių) buvo 
tūkstančiais siuntinėjama 
kalbos kongreso narių, ku
rie kalbėjo prieš Amerikos 
pagalbą šalims kovojan
čioms prieš Hitlerį. — Kon- 
gresmanai ir senatoriai tu
ri teisę siuntinėti kiekvie
nas tiktai savo kalbas vel
tui per paštą.
SKANDALAS PRIEŠ - SO

VIETINIO KONGRES
MANO PASTOGĖJE

Kvočiamas G. Hill prisi
pažino, kad jis gavo 12 
tūkstančių dolerių, bet už
slėpė, iš kur jam tie pinigai 
įplaukė. Hillo bosas kon- 
gresmanas Ham. Fish yra 
nuo seniai žinomas fašistų 
pataikūnas ir aršus priešas 
Sovietų Sąjungos ir komu
nistų.

Vokiečiu Šturmavimai 
Prieš Maskvą Abel- 

nai Atmušti'
Kuibišev, SSRS. — Vo- 

kiečiai, rumunai ir suomiai 
įtūžusiai atakuoja Sovietus 
Maskvos fronte ir dviejuose 
punktuose fašistai su tan
kais ir šarvuotais automobi
liais prasimušė kiek pirmyn 
Možaisko srityj, bet kitur 
raudonarmiečiai atmušė už
puolikus atgal. Per pačias 
pirmąsias valandas savo 
naujų šturmąvimų fašistai 
čia prarado du batalionus 
kariuomenės ir 70 tankų.

Naciai ir jų talkininkai 
taipgi įnirtusiai atakuoja 
Sovietus Krimo fronte ir su 
galingomis jėgomis briau- 
jasi linkui Rostovo prie Do
no upės. Krimo srityje tapo 
atmuštos naciu atakos. €

ORAS. — Šį pirmadienį 
būsią lietaus ir šiltoka.

ndarbinink.au
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Kaip “Keleivis” Teisina Lietuvos 
Žmonių Apiplėšimą

Kada Lietuvoj buvo tarybinė valdžia, 
kada iš Lietuvos išveždavo kelis šimtus 
svarų sviesto į Sovietų Sąjunga, o iš ten 
šimtais vagonų į Lietuvą gabeno gazoli
ną, anglis, plieną, karasiną ir kitas reik
menis, tai tada “Keleivis” ir kita hitle
rininkų spauda kėlė skandalą, būk “So
vietai iš Lietuvos viską išveža”.

Kada Lietuvą pavergė budelis Hitleris 
su fašistų šaika ir viską plėšia, vagia, 
tai “Keleivis” teisina hitlerininkus. Štai 
Hitlerio apmokamas dr. Ancevičius pra
nešė “Naujienoms”, kad dar šiais me
tais įsakyta išvežti iš Lietuvos į Vokie
tiją:

“150,000 tonų javų 
250,000 tonų bulvių
70,000 tonų gyvulių
14,000 tonu sviesto 
70,000 tonų pašaro
10,000 tonų šiaudų.”

“Keleivio” No. 43, iš, spalių 22 dienos, 
persispausdino tą iš “Naujienų”.

Tai baisus Lietuvos apiplėšimas. Pa
mąstykite, iš Lietuvos, kurią fašistai jau 
pirmomis dienomis plėšė, išvežė 150,000 
tonų javų, 250,000 tonų bulvių ir 14,000 
tonų sviesto! Reiškia, Lietuvos žmone- 
liai bus palikti badauti.

Ar jūs manote, kad “Keleivis” pasakys 
Amerikos lietuviams, ką tas reiškia? 
Nieko panašaus! Tas hitlerininkų orga
nas štai kaip Lietuvos žmonių apiplėši
mą teisina:

“žinoma, vokiečiai už tuos produktus 
Lietuvos ūkininkams užmokės”.

“Keleivis” tvirtina, kad Hitleris Lie
tuvos ūkininkams “užmokės”. Tai yra 
bjaurus melas ir Amerikos lietuvių ap
gavimas! “Keleivis” gali pasakoti arabiš
kas istorijas apie “užmokėjimą”, bet jis 
žino, kad taip nėra. Jis žino, kiek pereito 
karo laiku kaizerio armija Lietuvos gy
ventojams “užmokėjo” ir ko buvo po ka
ro verti kaizerio “pinigai” ir “kortelės.” 
Hitlerio gaujos plėšia pavergtus kraš
tus nei nežadėdamos mokėti. Bet “Kelei
vis” teisina tą fašistų žygį.

----- 7-------- 7j “Keleivis Persispausdina Hitlerio 
Propagandą

Socialhitlerininkų “Keleivis” stengiasi 
persispausdinti kiekvieną melą, kiekvie
ną Goebbelso išmislą. Kiekvienam aišku, 
kad Hitlerio pavergtoj Lietuvoj laikraš
čiai rašo tik tą, kas Hitleriui reikia, kaip 
ir kituose Hitlerio pavergtuose kraštuo- 

■ , se. Bet “Keleivis” nuolatos persispausdi
na tą fašistų medžiagą ir klaidina Ame- 
rikos lietuvius.

“Keleivis” (No. 43), persispausdino 
per Kauno radiją .. .perskaitytą .Lietu
vos gyventojams straipsnį... kuris bu
vo paimtas iš “Į Laisvę”, hitlerininkų lai
kraščio.

Tame pat “Keleivio” numery j per
spausdinta ir kita hitlerininko Merke
lio prakalba, kurią tas sakė per Kauno 
radiją, neva apie “raudonąjį terorą Že
maitijoj”. Ten pat “Keleivis” pradėjo 
spausdinti Goebbelso sudarytą surašą 
Lietuvos piliečių, kuriuos būk bolševikai 
“išvežė” bei “nužudė”.

Taip “Keleivis” storojasi Amerikoj 
-kuo plačiausiai paskleisti Hitlerio pro
pagandą ir melus! ’’Keleivis” jau daug 
kartų sugautas meluojant, kada Lietu
voj buvo tarybinė tvarka. Bet dabar jis 
tiek užpildytas melais ir Hitlerio propa
ganda, kad ir Kaune išeinanti hitlerinin
kų laikraščiai negalėtų jį pralenkti.

Melagių Organas
“Keleivio” No. 43, 1941, rašo tūlas Ant. 

Mockaitis Maikio Tėvui laišką apie Joną 
Siurbą ir “Maikio Tėvas”, K. Michelso- 
nas, sekamai apmeluoja J. Siurbą: “Nors 
Siurba ir ne Žalnierius, ale jis žino, kad 
bėgti reikia... Kaip 1917 metais jis nu
važiavo iš Amerikos į Vladivostoką ir 
išgirdo, kad reikės į pruntą revoliucijos 
gin^i, tai palindo po benčium ant treino 
ir trilinkas susirietęs gulėjo tol, kol gavo 
Čenčių į Japoniją pabėgti.”

Ši “Keleivio” tirada yra gryniausias 
išmislas ir melas! Jonas Siurba niekados 
nebuvo išvažiavęs į Vladivostoką. Tai 

i yra “Keleivio” redaktoriaus melas!
f ---.I*- ( III * K - ' I

Anglijos Liaudis Mokina Valdžią
Anglijos liaudis labai teisingai reika

lauja tuojau atidaryti naują frontą prieš 
Hitlerį. Buvo laikai, kada Anglija jieško- 
jo fronto, bet dabar, kada Raudonosios 
Armijos didvyriškos kovos sutraukė, 
prie savęs visas Hitlerio ir jo talkinin
kų karo jėgas, o r lai vyną ir tankus, tai 
Anglijos valdonai sėdi ramiai ir nieko 
nedaro.

Anglija turi tūkstančius orlaivių. Jie 
tik retkarčiais pasirodo ant Franci jos 
pakraščių, kur bombardavimas neturi 
reikšmės ir lakai retai bombarduoja Vo
kietijos karinius centrus. Kodėl Anglija 
nepasiunčia kasdien ant Vokietijos nors 
1,000 bombnešių? Kodėl ji nedegina Vo
kietijoj ginklų ir amunicijos fabrikus? 
Ar tik ne tais pat sumetimais vaduojasi, 
kaip kad vadavosi ir nepadegė Rumuni
joj aliejaus šaltinius, nes ten anglai turi 
75% Šerų!

Anglija turi galingą laivyną, kuris ga
lėtų bombarduoti Francijos, Norvegijos, 
Danijos, Holandijos, Italijos pakraščius 
ir bandyti iškelti desantus. Jeigu Angli
ja rimtai ir nesirengtų išlipus apsidrū- 
tinti, bet jos toki bombardavimai ir de
santai priverstų Hitlerį ir Mussolinį lai
kyti pakraščiais nemažai karo jėgų. Ko
dėl Anglija tą nedaro?

Jeigu Anglija dabar “negali” atidary
ti karo fronto prieš Hitlerį, tai ji nieka
dos negalės! Anglijos liaudis mato, kad 
valdžia neveikia, kaip turėtų veikti. Net 
Lordas Beaverbrook, kuris 'buvo galva 
Anglijos delegacijos Maskvos konferen
cijoj, sako, kad Anglijos valdžia neatlie
ka tas pareigas, kurias toj konferencijoj 
anglai apsiėmė.

Anglijos liaudis teisingai reikalauja 
atidaryti kitą karo frontą. Ji žino, kad 
tas galima ir tai vienintelė teisinga tak
tika sumušti Hitlerį. Jungtinės Valstijos 
taip pat privalo daryti spaudimą į An
gliją, kad ji atidarytų karo frontą, nes 
tas reikalinga sumušimui hitlerizmo, kad 
išgelbėjus nuo pavojaus pačią Angliją ir 
Ameriką.

Puikiai Pasielgė
Fašistai mobilizavo Norvegijoj jauni

mą į “karo brigadą” ir pasiuntė Mur
mansko frontan kariauti išvien su vo
kiečiais ir finais fašistais prieš Sovietų 
Sąjungą. Sovietų kovotojai pasirūpino 
paskleisti lapelių ir per radio informuo- 

• ti norvegus, kad jie eina prieš savo rei
kalus, prieš savo klasę.

Iš Stockholm o praneša, kad norvegų 
brigada perėjo į Raudonosios Armijos 
pusę. Šis norvegų pasielgimas tiek su
purtė Quislinga ir kitus Hitlerio bernus, 

» kad jie liovėsi daugiau “liuosnorius” mo
bilizavę Norvegijoj prieš Sovietų Sąjun
gą! ' - \ : «■ i

Ar ne' puiku!

Pražūtinga Amerikai ir Anglijai 
Pozicija

Kada Anglijos liaudis reikalauja iš 
valdžios, kad dabar Anglija atidarytų ki
tą frontą prieš Hitlerį, tai kietakakčiai, 
su lordu Moyene priešakyje šaukia, kad 
Anglija negali. Jeigu ji dabar negali 
prieš Hitlerį kariauti, tai kaip ji būtų 
kariavus, jeigu ne Sovietų Sąjunga? Jei
gu ji dabar negali kariauti, tai kaip ji 
kariautų, jeigu Sovietų Sąjunga būtų 
sumušta?

“New York Times” daro išvedžioji
mus, kad nei Anglija, nei Amerika ne
gali karo frontą atidaryti prieš Hitlerį. 
Pagal tuos išvedžiojimus, tai Anglija ir 
Amerika taip “silpnos,” kad Jos nei vie
nos savaitės . .negalėtų išlaikyti tokio 
karo, kokis vedamas prieš Sovietų Sąjun
gą. Ln

Aišku, kad toki išvedžiojimai neata- 
tinka tiesai, ir jie yra naudingi Vokietijos 
fašistams, o žalingi Anglijai ir Amerikai.

Rytiečiai, Sukruskite 
Darban!

kiti

pa-

ge-

Aš atydžiai seku dienraš
čių “Laisvės” • ir “Vilnies” 
vajus. Man rodos, kad ry
tiečiai šiemet labai neran
gus. “Laisvės” vajus eina 
perlėtai.

Spalių 20 “Laisvėj” pa
skelbti vajaus rezultatai 
rodo:

Vajininkų dalyvauja 29.
Viso punktų gauta 3,250.
Brooklyne darbuojasi tik 

trys žmonės ir visi trys 
“Laisvės”, štabo. Kur 
brooklyniečiai ?

Philadelphia prasčiau 
sirodo už Newarką.

New Jersey valstija
riau pasirodo už New Yor- 
ką ir Pennsylvaniją, na, o 
juk lietuvių kolonijos Penn- 
sylvanijoj didelės. Massa- 

) chusetts su savo didelėm 
lietuvių kolonijom irgi ge
rokai atsilikus.

Dabar pažvelgkim į “Vil
nies” vajų.

Čionai irgi nėra kuo la
bai girtis, bet rytiečiai toli 
pralenkti. Ir Chicaga dar 
neišsijudinus kaip reikia, 
bet joje dėl vajaus gerokai 
d a u g i a u veikiama, kaip 
Brooklyne.

“Vilnyj” skelbiama spa
liu 22, dvi dieni vėliau 
“Laisvės” paskelbtų rezul
tatu, štai ka: C f c-

Vajininkų dalyvauja 35. 
Punktų viso yra 6,471.
Atskaičius per ofisą gau

tus 1,265, dar vistiek lieka 
5,206. Taigi, kur kas dau
giau už “Laisvės.”

Rytiečiai, -kaip matote, 
šiemet gerokai nerangūs 
spaudos vajuj,.

Kas metai, išskyrus per
nykštį, “Laisvė”, savo va
jum pralenkė. “Vilnį.” Šie
met, kaip jau galima spręs
ti iš pradžios, rytiečiai pa
siliks užpakalyj vidurvaka- 
riečių. Žinoma, dar yra 
daugiau, kaip1'gera proga 
pralenkti, nes vajus nei ne- 
įpusėjo, bet pralenkimui 
reikia stropiai darbuotis. 
Rytiečiai, jei norite atsi
griebti, turit smarkiau dirb
ti “Laisvės” vajuj.

Suprantama, “Vilnies” va- 
jininkai nenorės pasiduoti,

propagandai, tiems laikraš
čiams, kurie talpiną Hitle
rio agento Prano Ancevi- 
čiaus raštus, nebus vietos. 
Užrašymas “Laisvės” arba 
“Vilnies” yra ne vien tuo 
svarbus, kad gauni savo 
naudai skaitytoją, bet ir 
tuo, kad uždarai vienas du
ris visokiai savo priešų pro- 

tlingas lietuvių kolonijas pagandai ir agitacijai, taip- 
darban.

Viduryakarių 
kolonijos — Chicaga, De
troitas ir Clevelandas — ir
gi dar turės padidinti va
jaus tempą, bet darbas jau 
čia eina vidutiniai. Teisy
bė, dar ne taip gerai, kaip 
pernai ėjo.

Spaudos vajus yra pats 
svarbiausias darbas. Kur 
jau užrašysime vieną savo 
dienraščių, ten prohitlerinei

bet tos lenktynės būtų nau
dingos abiem dienraščiam.

Rytiečiams reikia ypač iš
judinti Massachusetts ir 
Pennsylvania valstijų skai-

gi gauni kandidatą į pa- 
didžiosios žangias organizacijas.

Tai milžiniškos svarbos 
darbas.

Per šį ir kitą mėnesį kiek
vienas “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojas, kiekvie
nas progresyvių organizaci
jų narys turėtų laikyti savo 
pareiga dienraščių vajuje 
dalyvauti.

Chicagietis.

ON SAI h \T V H R l'OS I 'OFFICE OR RANK

AMERICA ON GUARD!
Above i* a reproduction of the 

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

BUY
UNITED 
STATES
SAVINGS
BONDS 

AND STAMPS

Kur Eina ’’Lietuvai Gelbėt 
Renkamos Aukos? 

_____ _ _______

Jos Tenka Smetonos Buvusiems Valdininkams, Kurie 
Dabar Gyvena Amerikoje

“Tėvynės” no. 42, nuo 
spalių 17 d., 1941 m., tilpo 
K. J. Paulausko straipsnis 
“Europos Pabėgėliai Ame
rikoj.” Straipsnio autorius 
dirbąs SLA centre, jis yra 
žmogus, kuriam daugiau ži
nomi socialistų, tautininkų 
ir klerikalų reikalai. Jis pa
reiškia, kad aukos, renka
mos Lietuvos nukentė ju- 
siems 1 i e t u v i a ms tenka 
“Amerikoj g y v enantiems 
buvusiems Lietuvos valdi
ninkams...” reiškia smeto- 
nininkams. Jis iškelia viešu
mon, kad Brooklyne tūli 
“geraširdžiai” net reikala
vo iš buvusio konsulio Bud
rio- $13,000 pinigų, kurie 
Amerikos lietuvių suaukoti 
vilniečių pagalbai. Štai mes 
perspausdiname visą ištisą 
tą straipsnį:

Amerikoj 
“Europos Pabėgėliai

“Dabartiniu laiku Ameri
koje randasi ne tūkstančiai, 
bet dešimtys tūkstančių į- 
vairių tautų žmonių, kurie 
iš Ėūropos pabėgo nuo siau
čiančio karo ir nuo dikta
torių teroro. Pabėgėlių tar-

pe randasi, ir nemažas skai
tlius lietuvių, kurių vieni 
mums žinomi, kiti visai ne
žinomi ir negirdėti.

“Pabėgėliai visoje didžiu
moje yra ar tai profesiona
lai arba buvę biznieriai, ku
rie turėjo ištekliaus bėgda
mi savo kelione apsirūpinti 
ir pasiekti šį visiems prie
glaudos kraštą.

“Pabėgėliai ne visi vieno
dai rūpinasi savo gyveni
mu. Vieni jų jau pamiršo 
buvusius savo išdidumus ir 
poniškumus ir rūpinasi sau 
pragyvenimą p a d a r yti, 
dirbdami kad ir juodus dar
bus, bile tik neapsunkinti 
savo pažįstamus, kaimynus 
ir gimines, pas kuriuos jie 
atvyko. Bet randasi ir to
kių, kurie dar mano, kad 
jis yra kilnesnis už kitus, 
kad jis dar tebėra tituluo
tas ir kad jis privalo būti 
kitų užlaikomas ir šelpia
mas visuomeniniu fondu 
aukomis ir pats visai nesi
rūpina gyvenimą susikurti.

“Didžiajam New Yorke 
randasi nemažas skaitlius 
įvairių tautų pabėgėlių, ku
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rių gyvenimą tenka paste
bėti ir apie tai norisi kelis 
žodžius tarti. Gražioje New 
Yorko rezidencijų daly, va
dinamoj Riverside Drive, 
kur gyvena vien tik pasitu
rinti profesionalai ir biznie
riai, yra apsigyvenę ir žy
dai pabėgėliai iš Vokietijos. 
Jie yra buvę Vokietijos 
bankieriai, f a b r ikantai, 
stambūs biznieriai arba pro
fesionalai. Kuomet Hitleris 
jų nuosavybes ir turtus nu
savino, jie visi pabėgo, kur 
tik išgalėjo. Jie, apsigyve
nę New Yorke, pamiršo sa
vo europišką gyvenimą, vi
sus buvusius patogumus, 
tarnus ir tarnaites ir grie
biasi bile už kokių darbų, 
bile tik pragyvenimą pelny
ti. Kaip minėjau, kadangi 
jie gyvena New Yorko tur
tuolių tarpe, jų “unaras” 
neleidžia jiems pasirodyti 
juodo darbo darbininkais, 
nors tokius darbus jie dir
ba. Tad, eidami kad ir į pa
prasčiausią darbą, jie pasi
ima portfelius ir į juos su
sidėję sanvičius nešasi dar
ban, bet tuo pačiu sykiu sa
vo kaimynams jis atrodo 
kaip kokis profesionalas, 
važiuojantis į profesinį dar
bą. Daug tokių portfeliuotų 
žydų iš New Yorko kasdien 
atvažiuoja į Brooklyną ant 
North Sixth St. į mėsos 
marketus mėsas kapoti už 
$12.00 savaitėje.

“Brooklyne randasi ir lie
tuvių pabėgėlių, arba užsi
likusių Amerikoje nuo 1939 
metų, kuomet jie atvyko į 
buvusią Pasaulinę Parodą 
ir karui prasidėjus negalė
jo grįžti Lietuvon. Jie yra 
buvę Lietuvos biznieriai ar
ba profesionalai. Štai ran
dasi profesionalė lietuvai
tė, kuri negali savo profesi
jos darbą dirbti, nes nemo
ka anglų kalbos ir rašto. 
Bet ji nenori būti našta sa
vo draugams ir kaimynams, 
tad ji susirado sau darbą 
pas kriaučius ir nežiūrint 
kiek ji uždirba: $10.00, $20, 
ar daugiau savaitėje, bet 
pragyvenimą pelnos ir gy
vena. Randasi buvęs inte
ligentas, kuris irgi nori sau 
gyvenimą pelnyti. Jis nepai
so kad ir nemalonias sąly
gas sutikti, agentauja vie
tos lietuvių laikraščiui rink
damas naujus skaitytojus 
ar skelbimus ir nežiūrint 
kad ir mažą atlyginimą už
sidirba, bet darbuojasi ir 
pragyvenimą pelnosi.

“Bet tuo pačiu sykiu 
Amerikoje randasi ir tokių 
Lietuvos pabėgėlių, kurie 
nesirūpina jokius darbus 
susirasti ir gyvenimą pel
nytis. Jie dar neatsisako 
nuo ambicijų būti Lietuvos 
' (Tąsa ant 8-Cio pusi.)
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Lietuvių Komiteto Medikalės Pagelbos
Sovietų Sąjungai Finansinis Raportas

LAISVĖ
..... .. . : . ........  ' ' " ' — 

daugiau pinigų, bus paskelbta neužilgo, širdingai ačiū 
visiems prieteliams už gražų atsiliepimą į šį labai 
svarbų reikalą.

Trečias puslapis
r— '■ ■' ■ ...................7'..■■■■■ ...... --------l............

Liet. Kom. Medikalės Pagelbos Sovietų Sąjungai,
46 Ten Eyck St., Brdoklyn, N. Y.

L. Kavaliauskaitė, Ižd.

jos buvo labai gyvos. Visi pa
sižadėjo veikti.

J. Gasiunas išsivežė gerą

NUO RUGSftJO 11 IKI SPALIŲ 14, 1941.

Norime pastebėti mūsų draugams-rėmėjams, kad iž
dininkės raportas telpa spaudoje sykį į mėnesį. Mūsų 
Komitetas yra nutaręs, kad asmenys, kurie aukoja 
mažiau $5.00, tai jų vardai tilps vien tik iždininkės 
raporte, o ne sekretorės. Tas palengvina mūsų kny
gų vedimą. Komitetas dabar įsigijo “Checking Ac
count.” Reiškia, depozituoja gautus pinigus banke 
ir paskiau išrašo čekį New Yorko Centraliniam Ko
mitetui, nes jie taip reikalauja, jiems nepatogu pri
imti pinigais, įvairiais čekiais arba money-orderiais. 
Todėl prašome draugų, siunčiant čekius ar money- 
orderius, išrašykite iždininkės vardu, o ne pirminin
ko ar sekretorės, nes tas padaro daug keblumų 
Ačiū.
Balansas nuo pereito Fin. Raporto .............................54

Per S. J. iš Rumford, Me.: S. Jankauskas $5.00, J. 
Mileris $1.00, P. Peleckas 50c. Viso $6.50.

L.D.S. 68 kp. nariai iš Saginaw, Mich.: (per S. M. 
Leesis, vardai tilpo koresp.) $8.50.

Magdė Rudzevičienė, Brooklyn, N. Y...........  $2.00
Per John Piontka, Wilmerding, Pa.: L.D.S. 37 kp. 

iš iždo $25.00, nuo pavienių (vardai tilpo) $14.65. 
Viso ....................................................................... $39.65
Antanas Petkus, Rices Landing, Pa..................... $10.00
Per Geo. Bendix, E. St. Louis, Ill. (vardai tilpo) 22.25 
Per St. Kuržinską,. Mahanoy City, Pa. (vardai

tilpo) ....................................... .•......................... 15.00
Kazys Akscinas, Hartford, Conn........................... 25.00
A. Totorėlis, Hartford, Conn................................... 5.00
V. B., Brooklyn, N. Y.............................................. 5.00

Per M. Urbą, Easton, Pa.:
Po $10: Vincas Kaulius, Leon Tilvik; ALDLD 13

M. Bryus, Houghton, Mich...................................... 100
J. Sabaliauskas, Valhalla, N. Y..........................  2.00
T. Markei, Niagara Falls, N. Y........................... 100
Juozas Nargela, Flushing, L. 1.......................... 2.00
M. Simonavičius, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
ALDLD 64 kp., Moline, III. (per J. Julius) ....... 10.00
Frank Chesek, Marlboro, N. Y.....................  100

Per S. Tvarijoną, Detroit, Mich.:
Detroito Lietuvių Kliubas ................................... 25.00
Nuo pavienių (vardai tilpo) .............................  13.00

Viso 38.00
J. Yesadavičienė, New Kensington, Pa. (vardai

tilpo) ............................................................... 73.20
K. Lavdanskas, Rockford, Ill............................... 16.00
J. ir S. Stupuriai, Portland, Oregon .................. 5.00
Per J. Žilinską, Lewiston, Me. (vardai tilpo) .... 6.70
SLA 199 kp., Shaft, Pa. (per J. Pauliukonj) ..... 5.00
Arturas Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y. (jaunasis) 2.00 
Per J. Bimbą, Paterson, N. J. (vardai tilpo) 13.89 
Pei’ M. Klimą, Richmond Hill, (vardai tilpo) 25.00 
M. D. Paškevičius, Brooklyn, N. Y.....................  1.00
Frank Wilmarth, Tunkhanock, Pa...................... 1.00
Per Ig. Levaną, Los Angeles, Calif. Draugijų

Bendro Kom. (tilpo) .........................   60.80
Lietuvos Sūnų Draugystė, St. Clair, Pa. (per A.

Kaunas) .............................................................. 5.00
Petras Butkevičius, Worcester, Mass.................... 5.00
Augustas ir Marė Kazlauskai, Haverhill, Mass. 5.00 
Per O. Mikolajūnienę ir J. K. Navalinskienę,

Binghamton, N. Y........................................... 34.50
Per J, Šerys, Girardville, Pa.:

kp. $5; S. Sharkey $2, J. Jankus $1. Viso $28.00.
Ad. Vinslavičius, Scranton, Pa., (per J. Webrą) $5.00
LDS 110 kp., Lowell, Mass., (per J. Daugirdą) 25.00
P. Karpavich, Methuen, Mass..................................  1.00
V. Kazlauskas, Queen Village, N. Y.....................  2.00
Nuo chicagiečių (per F. Abek, vardai tilpo “Vil

nyje”) .............................................................. 114.70
Gust Ramon, Detroit, Mich....................................  25.00

Per J. K. Navalinskienę, Binghamton, N. Y.: 
Nuo tikietukų (surinko dd. Garnienė ir Navalins- 

kienė) ...   7.50
Petras ir Katrė Juozapaičiai .................................  5.00
K. ir V. Kapičiauskai ............................................. 5.00
Jonas Garuckis ............................................................... 50

Viso $18.00
V. ir A. Paukščiai, Richmond Hill, N. Y...............  5.00
W. Žvirblis, Central Brooklyn, N. Y...................... 5.00
H. ir V. Škėmai, Brooklyn, N. Y............................. 2.00

Per S. Puidoką, Rumford, Me.:
S. Puidokas $5, M. Lobikis $1.25. Po $1: J. Venckus,

J. Venckienė, F. PakŠtis, J. Motuzas, J. Wiskantas,
W. Pitgalskis. Viso ........................................... $12.25
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y............................... 5.00
Antanas Navikauskas ir žmona, New Canaan, Ct. 3.00 
A. Paliokas, Great Neck, N. Y............................... 10.00
Per F. Kavaliauskienę, Tacoma, Wash, (vardai

tilpo) .................................................................. 27.50
Per J. Bender, Philadelphia, Pa.:

M. Švegždienė (Easton, Pa.) ... ............................. 2.50
K. Yudickas (Easton, Pa.) .................................. 1.50

Per M. Žverblienę, Binghamton, N. Y. (vardai
tilpo) .............................................................. $20.25

Dr. M. D. Palevich, Detroit, Mich...................... 10.00
Nuo chicagiečių (per L. Prūseiką, vardai tilpo

"V.” koresp.) ................................................. 43.01
P. Šlajus, Chester, Pa............................................  10.00
Ona Čepulienė, Brooklyn, N. Y.............................. 5.00

Per K. Žukauskienę, Newark, N. J.:
C. Dumčius (Keamy) $2, J. Luobikis $2, J. Gerulis 

$1.00. Viso ..... ........................ •...............  $5.00
Per P. Janiūną, Bayonne, N. J. (vardai tilpo) $117.50 
Per P. Šiaulį, Elizabeth, N. J. (vardai tilpo) 49.50 
Stasys Zajankauskas, New York City ....................50
Per A. Dambrauską, Girardville, Pa. (ALDLD

124 kp. susirinkime, vardai tilpo) ........... 10.50
A. Žilinskas (Zline), Detroit,1 Mich........ ............... 5.00
V. Zline, Detroit, Mich........................................... 5.00
Per V. Černiauską, Rochester, N. Y. (vardai

tilpo) ........................................................   43.80
Per M. Novašinskienę, Nanticoke, Pa. (vardai

tilpo) .............     31.25
Geras Draugas, Stoughton, Mass........................ 5.00
Per V. Smalstienę, Detroit, Mich, (vardai tilpo) 53.22 
Per A. Tamošiūną, Hudson, Mass., nuo Draugi

jų (tilpo) ....................................................... 371.41
Per Dr. J. N. Simans, Cleveland, O. (v. tilpo) 22.75 
Per Oną Mikolajūnienę, Binghamton, N. Y. (var

dai tilpo) ......................................................... 40.00
Per L. Gudzin, Schenectady, N. Y. (LDS 18 kp. 
nariai):

P. Ramonas $5, A. Gudzin $5, J. Vaikasas $2, A.
Virbelis $1, J. Bolesiče 50c, O. Kriunienė 50c, M. G.
50c., P. B. 45c. Viso .............''...............   $14.95
Per P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. (vardai tilpo) 33.00
Per J. Koblin, San Francisco, Calif. (ALDLD

153 kp.) ...................  25.00
Per S. Sasną, Brooklyn, N. Y.:

Moterų Apšvietos Kliubas .................................. 5.00
Nuo narių ................................................................... 5.25

• Viso $10.25
Per P. Jasilionienę, Binghamton, N. Y.:

Per Antano Pagiegalos gimtadienio ir vedybų 
sukaktį (tilpo) ....................................... 50.00

Gicevičių šeima, Bedford, Mass....................... 10.0Č
E. Sungailienė, Brooklyn, N. Y......................... 1.00
S. Daraška, Newark, N. J..................................... 1.00

Per J. Miller, Detroit, Mich.:
Nuo pavienių narių ............................................... 21.50
ALDLD 52 kuopa .......................   5.00

•Viso $26.50
Nuo chicagiečių (per L. Prūseiką, vardai tilpo) 135.00
Nuo chicagiečių (per L. Prūseiką, vardai tilpo) 34.50
Mrs. Statkuvienė, Maspeth, N. Y......................... 5.00

Per J. Bimbą, Paterson, N. J.:
R. ir S. Aučiai $5, J. ir E. Strimilai $2, G. Ivanaus

kaitė $1, V. Krimas $1, K. Yankus .50c. Viso $9.50
P,er M. Savukaitienę, Muse, Pa.:
Ig. ir R. Strelčiūnai (Cuddy) $5, St. ir M. Polkai 

$5, Ant. Medaika $2, Elz. Blanco $2, Julius Tauchis 
$1, F. Meškauskas (Bridgeville) $1, Benny Pizzini 
25c., Bob Rose (Canonsburg) 25c. Viso ....... $16.50
L. Petrokas, Leechburg, P....................................... 1.00
Anton L. Borden, Kenosha, Wis........................  5.00

Per M. Svinkūnienę, Waterbury, Conn.:
J. Kazlauskas $20, J. Jesulevičius $5, O. Jesulevičie- 
nė $5, J. Svinkūnas $5, M. Svinkūnienė $5, Želviai 
$1. Viso .........................................................   $41.00
LDS 4 Apskr., Cleveland, (per J. N. Simans) 10.00 
Antanas Krapas (per D. M. Šolomską) ........... 25.00
Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas, Detroit,

Mich. (U. Yurkevičienė) ............................ 1000

J. šerys $3, V. Laimanas $2, P. Didvalis $1, A. 
Račkauskas $1. Viso $7.00.
Nuo Gendrėnų namo įkurtuvių pares, Cleveland, 24.25
Povilas Juodzevičius, Brooklyn, N. Y............... 2.00
ALDLD 28 kp., Waterbury, Conn, (per M. Stri-

žauskienę) ......   5.00
A. Gudauskas, Georgetown, Ill............................. 5.00

Per M. Burba, Stamford, Conn.:
William Deksnys $10, Margaret Laudonsky $5, 

Dominick Burba $5, Anna Phillipse $2, Anthony Pe- 
trikonis $1, Peter Daniels $1. Viso .................. $24.00

J. Simans iš Cleveland, O., prisiuntė pinigus, ku
riuos Pabalis ir Vidurgiris surinko ALDLD 190 kp. 
piknike: ,

Po $1.00: A. Vidurgiris, Lapinskas, Kairys, Kai
rienė, J. Daminaitis, Vidurgirienė, Dulskis, J. Raubas, 
Monica Alberts, J. Lukošius, J. Machuta.

Po 50c: Klauga, Rubienė, J. Pabalis, M. Kalakaus- 
kienė, Petrauskienė, M. Smith, S. Yočius, Kulvinskas, 
Kulvinskienė, J. Kalakauskas, D. Petrauskas.

Po 25c: Botyrienė, S. Buivydą, T. Kripienė, A. Ma
son, A. Mockaitis, ir (?) .61. Viso ............... $17.76

Per Frank šaulį (ant blankos), Elizabeth, N. J.:
Po $10: Frank Saulis, L. D. P. Kliubas.
Po $5: A. Labanauskas, S. Liutkus, A. Pociūnas.
Po $3: “Aš Vargšas”, V. Bites, C. Simon.
S, Baltutis $2,
Po $1: A. Gudaitis, P. Vaičionis, B. Makutėnienė, 

J. Zager, A. Stripeika, J. Makauskas, J. Jenčiulis, G. 
Kazlauskas, P. Smalski, S. Brazaitis, A. Arlauskas, 
Ig. Bečis, P. Taras.

A. Bečis 50c. Viso ............... .. .L...................... $59.50
Per G. Shimaitį (ant blankos), Montello, Mass.: 
George Shimaitis $10.
Po $5: J. Gutauskas, K. Adomaitis, W. Gečius.
J. čereška $3.
Po $2: J. Kaminskas, Kaimynų Jonas, G. Stepo- 

nauskas.
Po $1: J. Gutauskas, Jr., A. Lekavičius, J. Viš- 

niauskas, P. Meckevičienė, J. Nenortas, F. Piesco, 
S. V. Androwe, Alexas Chižauskas. Viso ......... $42.00

Per B. Vikšrienę (ant blankos), New Haven, Conn.: 
Po $1: Anton Miller, Vincent šnukšta.- Viso $2.00. 
Per ALDLD 3-čio Apskr. konferenciją, spalių 12, 

New Haven, Conn.:
ALDLD 3-čias Apskritys (Connecticut valst.) $50, 

Alg. Yuška $5, K. Vilkas $5.
Po $1: John Vilchinskas, Frank Petrošiūnas, V. vJ. 

Valley, S. Yurkin, M. Nikžentaitienė, A. Ling.
J. Kazlauskas 25c. Viso ............................... $66.25
Per Sophie Masonienę (ant blankos), New Haven, 

Conn.: 1
LDS 16 kuopa $10, B. Vikšrienė $10.
Po $5: J. Didžiūnas, S. Masonienė, J. Aleksa.
Po $2: J. & A. Meliauskai, J. ir A. Petkai.
Po $1: J. Žolynienė, B. Medelienė, Drg. Rudmonie- 

nė, V. Bekša, A. Šolunienė.
Po 50c: A. Stakonienė, A. Latvienė. Viso $45.00.

Per Frank J. Madison (ant blankos), Youngstown, O.: 
P. Sodeikis $10.
Po $5: LDS -9 kp., Frank J. Madison.
Marcelė Korienė $2.
Po $1: Jonas Buzinauskas, K. Misevičienė, S. 

Eizonas, Johanna Eizonienė. Viso .................. $26.00
Per Julius Stupur (ant blankos), Portland, Ore.:
Po $10: S. ir D. Palinauskiai, ALDLD 4 kp., Port

land, LDS 106 kp., Oregon City.
Po $5: K. Marcinkus, M. Janukaitis.
Po $2: J. ir S. Stupuriai, W. ir A. Murphiai.
Po $1: L. Jozelskienė, S. Umbrosas, A. Petrašunas,. 

M. Jankauskienė, J. Urbon, J.- Matthew, Harry Jan
kauskas, F. Ulsky, J. Jankauskas, Jim Karbansky, A. 
Savičky, J. Sližes, A. Korsak, P. Rimkus. Viso $58.00.

Per F. Shimkus (ant blankos), Kearny, N. J. 
Lyceum $25, ALDLD 136; kp., Harrison, N. J. $10. 
Po $5: J. Sikorskis, F. Shimkus, M. Žolynas.
Po $3: A. ir F. Jasmantai, A. Kušlis.
J. Marcinkevičius $2. Viso ............................ $58.00
Per George Kuraitį (ant blankos), Brooklyn, N. Y.: 
Po,$l: A. Velička, J. Byron, G. Kuraitis, J. Dainius, 

J. Gasiunas, A. Jonis, O. Malinauskienė, M. Balčiū
nienė, K. Balčiūnas, J. Niauronas, J. Siurba, A. Bim
ba, J. Liutvinskas, A. Briedis, C. Brown, K. Yotautas, 
J. Kovas.

Po 50c: P. šolomskas, M, Banaitienė.
Po 25c: C. Reinis, J. Kriaučiūnas, A. Green.
Viso ............     $18.75

, Viso įplaukė $2,524.38
LIET. KOMITETO IŠLAIDOS:

Pašto ženkleliai .................    $5.73
Laiškų padarymas ..........................   7.65
Blankų ir vokų padarymas ............ 14.28

Viso ........ $27.66

$2496.72
Centraliniam Komitetui pasiųsta ................ $2296.72

Ižde lieka ....................................  $200.00
Čia norime pastebėti, kad bankas reikalauja visuo

met laikyti $200.00 balanso, kuomet turi “Checking 
Account.” Pirmame raporte pranešta, jog pinigų su
kelta $2,242.07, o šiame raporte $2,524.38. Viso ben
drai, iki spalių 14 d., $4,766.45.

Žinoma, po šio raporto padavimo į spaudą, įplaukė

Atvirai Kalbant
O Yra Durnių, Kurie Jam 

Katukes Ploja!
Kada Anglijos darbinin

kai, moterys ir vyrai, neda- 
valgę ir nedasirengę dirba 
ligas valandas, kad atstaty
ti bombų sugriautus mies
tus ir skuba, kad tik pri
dirbti kuodaugiausia amu
nicijos karo fronte esan
tiems savo tėvynės gynė
jams; kada mes, amerikie
čiai, nešdami nepakeliamą 
taksų naštą, kalam ginklus 
ir aukojam bilijonus dole
rių, kad tik Hitleris nepra
rytų pačios Anglijos, tai 
Anglijos Jurgis - Vindsoras, 
kuris net savo karališką ka
rūna išmainė ant bobos an- 
daroko, pulko tarnų bei tar
naičių lydimas — trankosi 
po Suvienytas Valstijas su 
savo Simsoniene ir be jokio 
rūpestėlio, leidžia medaus 
mėnesius.

Tai ve, kaip tokios kara
liškos galvos rūpinasi savo 
tėvynės likimu ir savo tau
tos žmonėmis? Tai ne sve
čias, bet nachališkas pasity
čioto j as iš jo tėvynę geibs
tančių amerikiečių ir to
kiam “svečiui”, reikėtų pa
duoti skrybėlę, paltą ir ati
daryti duris, bet... Atsi
randa durnių, kurie jam, 
atvirame automobilyj po 
Baltimorės gatves demons
truojant,. dar delnais pa
ploja.

Gerai yra sakoma, kad 
juo didesnis ponas, tuo dau
giau sukiaulėjęs.
Pašėlusi Pagalba, Nėra Ko 

Ir Sakyti!
Pasimojęs visą pasaulį 

užkariauti bei karo karšt
lige apsirgęs Hitleris, visu 
pašėlimu puola Sovietų Są
jungą, kloja milijonus

miečių narsumą, o kiti plo
ja Lindbergho spyčiui.

Jeigu jau Anglija, užsiau
ginus hitlerišką gyvatę sa
vo anty j, iš pirmos lekcijos 
dar nepasimokino, tai nors 
Amerika neturėtu sekti An
glijos pėdomis, bet kirsti ja
poniškai gyvatei mirtiną

smūgį pirma, negu ji įkirs 
Ameriką.

Vienok, netenka daug ko 
ir stebėtis. Juk jeigu Ame
rikos bei Anglijos kapita
listų luomą atstovaujančios 
vyriausybės iš tikros šir
dies ir pilno bei tikro teiktų 
pagelbą Sovietams, tai 
Marksas ir Leninas kniūps
ti apsiverstų savo grabuose.

Senas Vincas.

Ohio Lietuvių Konferencija
Ohio Lietuvių Draugijų 

Vienybės Konferencija, ku
ri įvyko Clevelande spalių 
19 d., buvo gera visais žvil
gsniais. Delegatų buvo 58, 
kurie atstovavo arti 1,000 
organizuotų žmonių. Kon
ferencijoj buvo labai gera 
nuotaika, nes visi įvertino 
tą rimtą pavojų, kad Vokie
tijos fašistai yra pasiryžę 
užkariauti ir pavergti viso 
pasaulio tautas ir kad tas 
pavojus gręsia Amerikos 
laisvei ir nepriklausomybei. 
Todėl nutarta remti prez. 
Roosevelto apsigynimo ir 
užsieninę politiką, kuri nu
sako gelbėti tas šalis, ku
rios kariauja prieš Vokieti
jos nacizmą, o užvis dau
giausiai Sovietų Sąjungą,

Kur Eina Lietuvai Gel
bėt Renkamos Aukos?

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
valdininkais, ateity ir nori 
gyventi išmaldomis, lietu
vių fonduose sudėtais vi
suomenės .pinigais. Tegul 
lietuviški fondai visuomenei 
detaliai paskelbia, kada ko
kias “seimas ir kam jie au
komis išmokėjo, o iš to pa-

įspūdi.

Spalių 19 d. North Sides 
Moterą Kliubo įvyko vakarie
ne ir šokiai. Publikos buvo ga
na skaitlingas būrys. Visi 
linksminosi iki vėlumos. Pas
kui skirstėsi vieni kitiems lin
kėdami gero. Nuo parengimo 
gal atliks keletas dolerių pel
no.

vasčių, kad tik ant savo 
pastatyti. Bet ką tame tra
giškame momente daro 
Anglijos vyriausybė, kuri 
davė žodį, kad duos visoke
riopą pagelbą Sovietams, iki 
nebus sutrėkštas pats Hit
leris ir ant nacizmo kapo 
nebus pastatytas kryžius?

Ogi, kaip kvaitulį gavę 
avys, trypia ant vietos ir, 
kaip raudonarmiečiai atmu
ša užpuolikus, tai jie del
nais paploja, o kaip užpuo
likai pasivaro pirmyn, my
lias skaitliuoja. Stebint į 
šitokį Anglijos elgesį, neno- 
roms kyla klausimas, ar tik 
Vokietijos Hessas, Škotijoj 
išdribęs iš orlaivio, po Čiur- 
čilo slenksčiu nebus paka
sęs šuniuką?

O Kaip su Panele 
Amerika ?

Ir radijai ir laikraščiai 
visa burna kalba, kad ja
ponai koncentruoja diviziją 
prie divizijos, tanką prie 
tanko, orlaivį prie or
laivio, kanuolę prie ka- 
nuolės prie Sibro rube- 
žiaus. Gi šiomis dienomis, 
trys Japonijos laivai, atvežę 
į Kaliforniją, “išdumpuos” 
Amerikos piliečius, o pasi
ims savuosius.

Visi daviniai rodo, kad 
Japonija rengiasi pulti So
vietų Sąjungą per Sibirą, 
užblokuoti kelią Amerikos 
laivams į Vladivostoką ir 
atkirsti Ameriką nuo Kini
jos. Tačiau ką mūsų vyriau
sybė daro, žiūrėdama į to
kį Japonijos ruošimąsi prie 
karo ? . ’ »

Jau nekalbant apie “gau
sią pagelbą” Sovietams, tik 
mėgdžioja Angliją. Mūsų 
valdininkai, eidami skiniu
ku aplink kogresmanų sta
lą, vieni pagiria raudonar-

matysime, kad jų išmokėji
mai padaryti Amerikoje gy- 

gy- veliantiems buvusiems Lie-
tuvos valdininkams, kurie 
kaklus parietę vaikščioja, 
save Lietuvos valdininkais 
febesivadina ir pasirįžę tik 
kitų pastangomis gyventi.

“Pas buvusį Lietuvos 
gener. konsulą New Yorke 
Joną Budrį randasi berods 
apie $13,000, kurie yra 
Amerikos lietuvių suaukoti 
vilniečius lietuvius šelpti. 
Brooklyne susitarė keli “ge
raširdžiai”, kurie kreipėsi 
į p. Budrį reikalaudami, 
kad'jis tuos pinigus atiduo
tų jų fondui ir kad tas jų 
fondas tais pinigais galėtų 
maityti ir užlaikyti buvu
sius Lietuvos valdininkus 
Amerikoje, kurie neparodo 
jokio rūpestingumo sau gy
venimą pelnyti. Suprahta- 
ma, p. Budrys jų reikalavi
mo neklausė ir pinigų nea
tidavė.

“Amerikoje esanti Lietu
vos pabėgėliai visi gali pa
tys sau gyvenimą pelnytis 
ir jie neprivalo būti visuo
menės aukomis šelpiami. 
Fondų surinktos aukos pri
valo būti sunaudojamos šel
pimui Lietuvoje nukentėju
sių lietuvių, o ne užlaiky
mui Amerikoje esančių pa
sipūtusių žmonių, kurie tin
gi darbus dirbti. Visuome
nė privalo pareikalauti, kad 
esanti fondai lietuvių lai
kraščiuose detaliai paskelb
tų, kada, kam ir kokias su
mas pinigų yra išmokėję. 
Taipgi geraširdžiai fondai 
savo įtaka galėtų tokįems 
pabėgėliams parūpinti dar
bus, vietoje juos žmonių au
komis užlaikyti, nes tos au
kos skirtos sušelpti tikrai 
nukentėjusius žmones, o ne 
tokius žmones, kurie dėl 
savo išdidumo tingi dirbti.

K. J. Paulauskas”. I

kuri narsiausiai kariauja 
už hitlerizmo sunaikinimą. 
Konferencija ant vietos su
kėlė $30 dėl medikalės pa
galbos Sovietų Sąjungai ir 
nutarta sudaryti rinkliavas 
pinigų ir šiltų drabužių dėl 
Raudonosios Armijos.

Konferencija taipgi įver
tino pavojų iš pro-hitlerinės 
propagandos čionais Ameri
koj ir nutarė vesti griež
čiausią kovą spaudoj, žo
džiu ir visais kitais gali
mais būdais.

Nutarta atsišaukti į ki
tas gyvuojančias ir būsian
čias kitų kolonijų panašias 
konferencijas, kad sušaukti 
visos, Amerikos lietuvių na- 
ciondlę konferenciją kovai 
su hitlerizmu.

Priimta daug gerų rezo
liucijų, tarpe kurių ir pa
sveikinimus bei pageidavi
mus visoms valstybėms, ku
rios kariauja prieš hitleriz- 
mą.

Konferencija išrinko pa
stovų veikiantį komitetą iš 
veikliausių draugų bei 
draugių.

Dar reikia pažymėti, kad 
draugės Venslovienė, Gen- 
drėnienė ir Simanauskienė 
surengė delegatams užkan
džiu savo lėšomis.

J. N. S.

Spalių 26 d. Petras ir Bro
nė Pivariūnai rengia sidabri
nį jubilėjų savo ženybinio gy
venimo. Įvyks South Side Lie
tuvių Svetainėje. Kaip girdė
jau, yra pakvietę apie ketu
rias šimtus svečiu. €

Petras Pivariūnas turi ke
pyklą North Sidėje.

Rugsėjo 30 d. apsivedė J. 
Makaras, 4 našlys, su našle 
Ambrozaitiene. šliūbą ėmė 
lietuvių bažnyčioje.

Taipgi apsiyedė Juozas Ma
tonis su svetimtaute. Taipgi 
apsivedė Matosnikis (?-Red.) 
su svetimtaute. Pastarieji du 
šliūhus ėmė civilius.

Antanas žvirblis apsivedė 
su našle Jencevičiene. šliūbą 
ėmė bažnyčioje.

Mūsų LDS 160 kuopos na
riai Silvestras ir Marijona 
česnai susilaukė sūnaus.

“Laisvės” skaitytojas J. 
Naudikas guli ligoninėje (Ge
neral Hospital) jau trys sa
vaitės. Gal jam darys opera
ciją ant vidurių.

Taipgi serga Vlado Jecevi- 
čiaus žmona. Randasi šv. Jo
no ligoninėje.

Spalių 12 dieną įvyko dide
lis Pittsburgho apylinkės kata
likų apvaikščiojimas Forbes 
Field. Dalyvavo apie 75,000 
žmonių. Dalyvavo vyskūpas ir 
daugybė kunigų.

čionai apie 15 dienų strei
kavo darbininkai aštuonių di
delių hotelių. Pikietavo dieną 
ir naktį. Pereitą savaitę susi
taikė. Darbininkai gavo pakel-

PITTSBURGH. PA. ti algas nuo 15 iki 17 nuoš.

Įvairios Žinios
Spalių 5 dieną atsibuvo 

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 160 kuopos susirinkimas. 
Atsilankė labai mažius skai
čius narių. Iš jaunuolių visai 
niekas nedalyvavo.

Per vasarą buvo didelis ap
sileidimas, niekas nesirūpino 
naujų narių gauti.

Spalių 19 d. turėjom pasi
kalbėjimą iš apylinkės draugų 
veikėjų su Jonu Gasiunu. Da
lyvavo apie tuzinas veikėjų. 
Tai buvo svarbus pranešimas 
ir diskusijos apie bendrą 
frontą, apie gelbėjimą Sovietų 
sužeistų kareivių, apie rinki
mus ateinantį mėnesį, apie 
laikraščių vajų ir tt. Diskusi-

Dabar grūmoja streikas 
elektrikierių. Visokios komisi
jos darbuojasi sušilusios prie 
streiko neprileisti.

D. P. L.

Hitleriečiai Teigia, kad Jie 
Užvaldę Daugumą Sovie

tinių Kasyklų

Berlin. — Vokiečių val
dininkai sako, kad jie užka
riavę 70 procentų sovietinių 
anglies kasyklų, 85 proc. ge
ležies kasyklų, tiek pat pro
centų geležies liejyklų, 84 
procentus cinos kasyklų ir 
75 proc. bauksito, aliumino 
medžiagos, šaltinių. Naciai, 
girdi, užėmę ir daugumą 
mangano ir nikelio kasyklų.
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Parengimų Komisijoms
Valdžios yra įsakyta visoms organizacijoms ruo

šiant pramogas su įžanga ant bilieto spausdinti tak
sus ir surinktus taksus ant įžangos bilietų tuojau po 
parengimo reikia sumokėti federalei valdžiai. 
Collector of Internal Revenue.

Didesniuose miestuose yra Collector of Internal 
Revenue, jų skyriai yra centraliniuose paštuose. Ma
žesniuose miestuose galite pasiklausti savo pašte ir 
jie nurodys kur pasiųsti taksus.

“Laisvės” spaustuvė gavo valdžios pranešimą, 
kad spausdinant įžangos bilietus turi būt ant bilieto 
pažymėta taksai.

Taksai mokasi nuo 10c. ir nuo frakcijos. Pavyz
džiui, kada įžanga yra 10c., su taksais — 11c. Įžan
ga 15c., su taksais — 17c., įžanga 20c., su taksais 
— 22c. ir tt. i

Parengimų komisijos turėkite mintyje, kad duo
dami spaudai įžangos bilietus, turite priskaityti tak
sus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
• ■» #
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Ketvirtas puslapis LAISVĖ Pirmadienis, Spalių 27, 1941

Vienaaukštė Amerika Detroito Žinios
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas

(Tasa)
Ir dabartinė Amerikos vaistinė yra 

didelis baras su aukštu stalu ir rojelio 
kėdutėmis. Už to stalo triūsia rudi ber
niokai ant šalies uždėtomis pilotų kepu
raitėmis arba koketiškos, keleriems me
tams pirmyn suraitytais plaukais mergi
nos, panašios į eilinę, tik ką įėjusią į 
madą kino žvaigždę. Kai kada jos pana
šios į Kei Frensis, kai kada į Greta Gar
bo, anksčiau jos visos panešėjo į Gloriją 
Svenson. Merginos plaka grietinėlę, iš 
nikeliuotų kranų leidžia triukšmingas 
selterio sroves, kepa vištas ir su skam
besiu meta į stiklines ledo gabaliukus.

Nors vaistinė labai seniai pavirto už
kandine, jos šeimininkas vis dėlto privalo 
būti provizorius, turėti atitinkamą 
mokslinį bagažą, būtinai reikalingą pa
tiekiant kavą, saldžius ledus, užkeptą 
duoną ir kitas vaistinės prekes.

Pačiame tolimiausiame linksmosios įs
taigos kampe stovi spintelė su taurėmis, 
dėžutėmis ir bonkutėmis. Reikia išbūti 
bent pusę valandos vaistinėje, kol paga
liau pastebėtum šią spintelę. Ten laiko
mi vaistai.

New-Yorke užsiliko viena vaistinė, ku
rioje provizorius pats gamina vaistus. O, 
tai nepaprasta įstaiga, apgaubta medici
nos paslapties aureole! Norėdamas įro
dyti, jog iš tikrųjų čia vaistai gaminami 
rankomis, vaistinės šeimininkas lange 
išstatė krūvą senų, pageltusių receptų. 
Visa tai atrodo, lyg viduramžių alchimi- 
ko landynė. Net baisu įeiti. Visai kas ki
ta — paprasta vaistinė! Joje galima pa
valgyti, nusipirkti kišeninį laikrodį arba 
žadintuvą, kaistuvą arba žaislelį, galima 
pirkti arba skolon paimti knygą.

Mes graudžiai pažvelgėme į kortelę. 
Pietūs Nr.l, pietūs Nr. 2, pietūs Nr. 3, 
pietūs Nr.4. Dinner number one, dinner 
number two, dinner number three, din
ner number four. Ketvirto numerio kaš
tuoja du kartu brangiau, kaip numerio 
antro pietūs. Bet tat nereiškia, kad jie 
du kartu geresni, — jie tiesiog du kartu 
didesni. Jei pietų Nr. 2 patiekalas pava
dintas “Country sausage*, susideda iš 
trijų kapotų dešrelių, tai ketvirto nume
rio pietūs šių kapotų “sausage” turės še
šias, bet skonis bus tas pats.

Po pietų mes susidomėjome dvasios pe
nu, kuriuo vaistinėje taip pat prekiavo. 
Čia buvo rėkiamai dažytos fotografinės 
atvirutės su vietinių įžymybių vaizdais, 
labai pigios — dvi už penkis centus. Juo
dos kaštavo po penkis centus. Kaina bu
vo teisinga: juodos atvirutės buvo pui
kios, o spalvotos — tikras šlamštas. Mes 
peržiūrėjome lentyną su knygomis. Vis 
tai buvo romanai: “Būti nuodėmingam 
— vyrų reikalas”, “Išblėsusios meilės 
liepsna,” “Pirmoji naktis”, “Vedusiųjų 
flirtas”.

— Ne, ne, serai, — tarė misteris

Adamsas, — jūs neturite pykti. Jūs esa
te mažame Amerikos mieste.

Labai daug žmonių mano Ameriką es
ant dangoraižių šalimi, kur dieną ir nak
tį girdėti požeminio ir virš gatvių einan
čio traukinių žvangėjimas, pragariškas 
automobilių staugimas ir nuolatinis pa
šėlęs riksmas biržos maklerių, kurie 
laksto tarp dangoraižių, mosikuodami 
kas sekundė krintančiomis akcijomis. 
Toks manymas tvirtas, senas ir įprastas.

Žinoma, visko yra, — ir dangoraižių, 
ir viršgatvinių kelių, ir krintančių akci
jų. Bet tat priklauso New-Yorkui ir Či
kagai. Tarp kit ko, net ir ten biržų biz
nieriai ne laksto po šaligatvius, par
trenkdami Amerikos piliečius, o gyven
tojams nepastebimai trypia savo biržose, 
darydami šiuose monumentališkuose pas
tatuose įvairias negražias machinacijas.

Ney-Yorke dangoraižių labai daug. 
Čikagoje — truputį mažiau. O kituose 
dideliuose miestuose jų visai maža — po 
du, po tris mieste. Kybo jie ten kažkaip 
vieniši, panašiai kaip vandentiekio ar 
gaisrininkų bokštai. Mažuose miestuose 
dangoraižių nėra. *

Amerika pirmoj eilėje vieno ir dviejų 
aukštų šalis. Dauguma Amerikos gyven
tojų gyvena mažuose miesteliuose, kur 
gyventojų yra trys tūkstančiai, penki, 
dešimt, penkiolika tūkstančių.

Kuriam keliautojui n e pažįstamas 
pirmas, nepakartojamas sujaudinto lau
kimo jausmas, apimąs sielą įvažiuojant 
į miestą, kuriame jis dar niekuomet nė
ra buvęs. Kiekviena gatvė, kiekvienas 
skersgatvėlis trokštančioms keliautojo 
akims atveria vis naujų ir naujų paslap
čių. Vakare jam ima rodytis, kad jis jau 
suspėjo šį miestą pamilti. Iš gatvių mi
nios išvaizdos, iš pastatų architektūros, 
iš rinkos kvapo, pagaliau, iš spalvos, bū
dingos tik šiam miestui, keleiviui susida
ro pirmieji, tikriausi įspūdžiai. Jis mieste 
gali gyventi metus, ištyrinėti visus jo 
kampus, įsigyti bičiulių, vėliau pamiršti 
šių bičiulių pavardes, pamiršti visa taip 
sąžiningai ištyrinėta, bet pirmųjų įspū
džių jis niekuomet neužmirš.

Viso šito negalima pasakyti apie Ame
rikos miestus. Yra, žinoma, ir Amerikoje 
keletas miestų, turinčių savo nepakarto
jamą veidą, — San-Francisko, New-Yor- 
kas, New - Orleanas arba Santa - Fe. 
Jais galima žavėtis, juos galima 
pamilti arba imti neapkęsti. Kaip ten 
bebūtų, jie sukelia kažkokių jausmų. Bet 
veik visi likusieji Amerikos miestai pa
našūs į vienas kitą, kaip Kanados penke
tukai, kurių neskiria net jų švelnioji mo
tina. Šis nustojęs savo spalvingumo ir 
būdingumo plytų, asfalto, automobilių ir 
reklaminių plakatų rinkinys keleiviui su
žadina tik apmaudo ir nusivylimo jaus
mą.

(Bus, daugiau)

Los Angeles. Calif.
Nepraleistini Dalykai

Kaipo senas Los Angeles 
stebėtojas, laikiau už pareigą 
jaunųjų draugų apibudinant 
nors ir privatiškus, bet su vi
suomenė surištus dalykus.

Nesulaukęs, nors ir pervė- 
lai, tarsiu keletą žodžių.

Los Angeles seni gyventojai 
draugai Jurgis ir Ona Berno
tai dėl tam tikrų aplinkybių 
buvo apleidę Los Angeles ir 
apsigyveno San Francisco tū
lam laikui. Jiem apleidus, Los 
Angeles progresyvis judėjimas 
buvo nustojęs naudingų darbi
ninkų klasei veikėjų. Draugai 
Bernotai, kuriuos žinau per 
ilgą laiką, yra klasiniai susi
pratę, ypač draugė Bernotie
nė, su visa siela pasišventusi 
darbininkiškame veikime, ku
rio, kiek patyriau, ji neaplei
do ir San Francisco mieste.

Bet losangeliečių darbuoto
jų laimei, Bernotai kiek laiko 
atgal sugrįžo į Los Angeles ir 
kiek žinoma, nūnai apsigy
vens, kas matyti iš jų pradė
tu darbu. Nes Bernotienė 
tuoj užėmė ALDLD 145 kuo
pos organizatorės darbą ir ki
tose atsakomingose vietose. 
Ypač ALDLD 145 kuopoje 
tuoj matyti skirtumas, kuomet 
Bernotienė, nepaisydama savo 

privatiškų išlaidų, pradėjo ei
ti per stubas ir kolektuoti iš 
užsilikusių ALDLD narių mo
kesčius, ko pirmutiniai orga
nizatoriai neatliko. Ačiū jos 
pasišventimui, nauda bus ne 
tik ALDLD, bet ir visai visuo
menei. Nes reikalinga apšvie- 
ta, kurią ALDLD skleidžia, 
kad įtikinti tuos draugus, ku
rie net šitame pasauliniame 
pavojuje nežino, kas draugas 
ir kas mirtinas priešas. *

Kitas, nors taipgi pavėluo
tas dalykas, bet, manau ver
tas pažymėti. Tūlas laikas at
gal lankėsi Los Angelėje drg. 
Izidorius ir Petronėlė Guyes 
(Gajauskai) iš Seattle, Wash. 
Nors nedaugeliui iš losangelie- 
čių teko su draugais Gajaus
kais susipažinti, nes buvo pri
versti grįžti greičiau, negu 
manė, tačiau turiu pasakyti, 
kad kuriems teko juos susitik
ti ir pažinti — visi juos pamy
lėjo, kaipo linksmus, draugiš
kus ir susipratusius žmones, 
taipgi darė pastangas, kad 
tie draugai apsigyventų tame 
mūsų “gražiame, visada ža
liuojančiame“ Los Angelėje, 
kaip jie patys išsireiškė. Jei
gu ne drg. Gajausko Chev
rolet agentūra, kurią jis už
laiko Seattle, Wash., gal ir 
būtų pasilikę.

Gajauskienė ypač ištikrųjų 
susižavėjo Los Angeles sty-
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lium ir architektūra, parkais 
— ypač didžiuoju Exposition 
parku, su ištisais plotais visa
da žydinčių gėlių ir visada ža-! 
liuojančiais medžiais. Prie to, 
didžiausiu pasaulyje stadiumu 
su šimtu penkių tūkstančių sė
dynių ii’ dideliais dailės, istori
jos ir agrikultūros muziejais, 
kurie tame pačiame parke pa
talpinti, kuriuos Gajauskai su 
nuostabumu apžiūrinėjo.

Svarbiausiai jie norėjo pa
matyti Griffith Park Planeta
rium, kad pastudijuoti dan
gaus kūnus ir abelnai astrono
miją, bet ant nelaimės, kaip 
minėjau, gavo pašaukimą 
grįžti atgal ir troškimų nepa
siekė.

Pasikalbėjimuose patyriau, 
kad Gajauskienė yra “Vil
nios“ bendradarbė ir rašytoja 
po slapyvardžiu, kurio nemi
nėsiu. Man būnant “Laisvės“ 
patriotu, raginau draugę, kad 
ir į “Laisvę“ parašytų, ką ji 
ir prižadėjo. Lauksime.

Vėlinu draugams Gajaus
kams nenuilstančios energijos 
kovoje dėl darbininkų pasi- 
liuosavimo ir abelnai links- 
maus gyvenimo, ir, prie pro
gos, aplankyti mus ilgesniam 
laikui.

Žemaitukas,

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

L. M. Pažangos Kliubo 
Veikimas

Man linksma pabrėžti kele
tą žodžių apie Detroito Lietu
vių Moterų Pažangos Kliubo 
veikimą. Man tik atvykus į 
Detroitą ir pirmą sykį suėjus 
parengime, tuojau draugiškai 
pakalbino draugė K. Lokams- 
ki ir mane įrašė į Pažangos 
Kliubą. Pirmu syk atsiėjo da
lyvauti jų susirinkime ir smar 
gu buvo klausytis jų raportų 
ir abelnai matėsi energija ir 
draugiškumas tarpe valdybos 
ir narių svarstant ne tik kliu- 
biečių reikalus, bet ir visuo
meniškus. Todėl esu linksma, 
kad mane draugės į savo tar
pą įrašė ir esu tikra, kad bū
siu užganėdinta bendrai daly
vauti ir veikti.

Pažangiečiu Vakariene
Spalių 18 d. įvyko šauni 

Lietuvių Moterų Pažangos 
-Kliubo vakarienė. Vakarienės 
pelnas, rodosi, yra nutarta pa
skirti Sovietų medikalės pagel- 
bos naudai. Susirinko pilna 
svetainė žmonių ir vakarienė 
buvo pagaminta labai puikiai 
ir kiek matėsi, žmonės buvo 
užganėdinti su viskuo: vaka
riene, šokiais ir laimėjimais.

Laike vakarienės buvo ren
kamos aukos dėl Sovietų 'me
dikalės pagelbos, ir surinkta 
virš šimtas dolerių.

Laike vakarienės tarpe 
draugių matėsi energingas 
veiklumas ir santaika, dirbo 
nenuilstančiai. Net smagu žiū
rėti, kai taip didelis skaičius 
draugių gražiai veikia.

Apart vakarienės darbo, d. 
M. Smitrevičienė kalbino ir 
užrašinėjo dienraščiui “Vil
niai“ skaitytojus. Kiti draugai 
ir draugės platino literatūrą 
ir tikietus.

šiame vakare susitikau d. 
A. Jonikienę iš Chicagos ir 
daugelį pažįstamų ir naujų 
draugų ir draugių.

Vakarienė gerai pavyko ir, 
manau, liks gerai pelno.

Radio Programa
Kiekvienu sykiu Lietuvių 

Radio Kliubo programa esti 
žingeidi. Linksma praleisti 
pusę valandos sekmadienio ry
te nuo 9 vai. (iš WJBK sto
ties, 1500 klsc.). Linksma bu-, 
vo girdėti dainuojant d. A. į 
Zigmantienę, Ruth Zigmantai- 
tę, Edit Manor-Butkiūtę, Juo
zą Vasiliauską ir N. Beliūnie- 
nę. Kas sykį esti vis naujų dai
nininkų ir puikiai sudainuoja. 
Labai malonu girdėti, kada 
dainuoja Aido Choro merginų 
ensamblis. Lauksime, kada jos 
mus vėl palinksmins. *

Margaret Alvinienė.

Graži Parama Sovietų 
Kovotojams

Spalių 12 dieną įvyko masi
nis susirinkimas Lietuvių sve
tainėj, kampas Vernor ir 25th 
St. Kalbėjo Dr. Raskin ir Dr. 
Palevičius. Susirinkimas buvo 
šauktas su tikslu sukelti fi
nansų dėl Sovietų Sąjungos 
medikalės pagalbos. Tai buvo 
labai puikus susirinkimas.

Buvo renkamos aukos ir ta
po surinkta $211.00.

Prie to noriu pridėti, kad 
Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubas gerai darbuojasi dėl

sandėli b Visokiu 
ŠAKNŲ IR ŽOLII 

Kadangi uogos, Liepos Žiedai peh 
ms aleru šaknys, ramunėUai apv> 
niai, gumbažolės, trukžolės, valen 
lonal galima gauti ant svarų po 70* 
svaras, arba bile kokių 6 svarai 
53.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytu 
žolių pakeliuose su angliškais Ir Me 
tuviškais užvadlnimais, kam jos nau 
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata .................... ..... 85c
Vidurių reguUatoriūs _____ 60c
Dusulio arbata ..i..................... 6(k
Kokliušo arbata ..................... 60c
Ramatų žolės .......................... 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. 51.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo 

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

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

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERP0RT, N. Y. .. 

medikalės pagalbos Sovie
tams. Spalių 18 dieną buvo 
surengta tam tikslui vakarie
nė. Tas davė $100. Pinigus 
pridavė draugė Litvinienė.

Išėmus išlaidas, į Lietuvių 
Komitetą pasiųsta $296.00. 
Tai gana stambi suma. Bet, 
žinoma, čia dar ne galas. Det- 
roitiečiai ir toliau darbuosis 
šiam prakilniam tikslui.

Mes šaukiame Michigan© 
valstijos lietuvių konferenciją 
reikalui pasiųsti delegatus į 
Washingtoną pas prezidentą.

čia seka vardai tų, kurie 
aukojo minėtam masiniam su
sirinkime : Pranas Biržinis au
kojo $10.40; John Aldon ir 
A. Beniušis aukojo po $10.00.

Po $5 aukojo sekami:
B. Varaneckas, W. Jakstys, 

A. Jakstys, Jonas Rokas, J. 
Šidlauskas, K. Ramanauskas, 
D. Ruginis, Podolskis, V. Rad- 
zius, Litvinas, J. Morkūnas, R. 
Kantrell, Kvedarienė, M. Kve
daras, Aranauskas, J. Dantie- 
nė, Jonas Valavičius, M. Smi
trevičienė, Užunaris, Petras 
Urbontas ir moteris, Palukai
tis, J. Valiukas ir F. Petrusio- 
nis.

M. Shunsky aukojo $4.00; 
V. Ūdras ir Klimavičienė po 
$3.00.

Po $2.00 aukojo: Drucius, 
Jonas Zigmont, R. Smigelskis, 
Kurauskas, Radzevičius, D. 
Eismen ir J. Gugas.

Dienraštis "Laisvė"
aukia Jūsų Darbo

Dienraštis “Laisve” laukia naujo skaitytoj aus nuo kiekvieno 
seno skaitytojaus. Jums, senas “Laisves” skaitytojau, dienraš
tis “Laisve” patinka. Jis patiks ir jūsų draugui ir jūsų kaimy
nui. Tik pakalbinkite juos užsisakyti “Laisvę.”

L

Kontestantų surašė matome eilę gerų “Laisvės” patriotų, ku
rie gavo po keletą, po desėtką ir po daugiau naujų skaitytojų 
savo dienraščiui. Po vieną skaitytoją lengvai gali gauti kiek
vienas. •

Aišku jog Tamsta norite, kad “Laisvė” pasiektų kuo plačiau
sias minias žmonių. Norite, kad teisybės žodis ateitų į kiek
vieno lietuvio namus. Norite, kad apšvietą siektų kuo plačiau
sia. Jūs savo norus galite įvygdyti gaudami “Laisvei” nors vie
ną naują skaitytoją.

Tūkstančiai senų “Laisvės” skaitytojų, jei visi gautų nors po 
vieną naują skaitytoją, tai mūsų dienraštis būtų stiprus finan
siniai ir moraliai. Linksma ir gražu būtų visiem. O tai atsiekti 
yra visai lengva. Gaukime visi nors po vieną naują skaitytoją 
ir tai bus atsiekta.

Pasirodykite branginančiais apšvietą ir mokančiais ją skleis
ti. “Laisvė” yra vadas amerikonų lietuvių kovoje prieš hitleriz- 
mą. Duokite progą savo vadui pasiekti dar platesnes mases, 
kalbinkite žmones ją užsisakyti ir skaitytu Tuom pat kartu 
gaukite vieną iš aukščiau nurodytų dovanų, atsižymėkite gar
bingumu apšvietus platinime.

Keletas žmonių, kad ir labai pasiaukojusių, dirbdami per iš
tisus vakarus ir šventadieniais jokiu būdu negaus tiek naujų 
skaitytojų kiek jų galėtume gauti jei visi “Laisvės” skaitytojai 
išmintingai pažvelgtų į tą didelį reikalą, į tą neapsakomai svar
bų reikalą ir pasirūpintume gauti nors po vieną naują skaitytoją.•

Daugelis miestų dar neįstojo į kontestą gavimui “Laisvei” 
naujų skaitytojų. Tai jau nereikia didesnio apsileidimo. Per 
mėnesį laiko neprisirengia taip svarbiam darbui! Stokite į va
jų dabar-tuojau ir gaukite vieną iš šių dovanų:

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

“Laisvės” kaina metams $6.00, pusei metų $3.25. Viskam ky
lant pakils ir “Laisvės” kaina, tad naudokitės proga, užsisaky
kite “Laisvę” dabar, kurie dar nesate užsisakę.

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

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

Po $1.00: A. Zigmontienė, 
P. Gudelis, J. Juodavalkis, C. 
Juodaitis, Paulina Urban, Ap
olonija Dargis, L. Svirplys, A. 
Griska, A. Andrulis, G. Nau- 
sieda, A. Gotautas, F. Miliaus
kas, J. Kučinskas, C. Judic
kas, J. Maskelis, J. Bachku- 
lis, A. Radzius, B. Kudas, O. 
Valavicienė, Brazauskienė, V. 
Daubaras, Andrulienė, Geo. 
Stepankevičius, C. Bėlunas, A. 
Dapsis, Klukis, Bitken, Ivaš
ka, Kurauskas, Kurius, Wait- 
kunas, Leska, Luobikač, D. 
Rugienis, C. Nausieda, J. Bra
zauskas ir Kazaitis.

Po 50 centų: J. ir A. Gy
vis, N. Astrauskienė ir Anna 
May.

Visiems aukotojams širdin
gas ačiū.

N. Belunas.

John Santo, buvęs transporti
ninkų darb. Unijos (CIO) sek
retorius, kaltinamas nelega
liai įvažiavęs į USA. Unija ko
vos už jo išlaisvinimą.

"Laisvės” Skaitytojų Atydai
Ar jūs žinote, ką tai reiškia

14 ŠIMTŲ 14?
Jei norite žinoti, tai sekite dienraš

tyje pranešimus apie tai.
•

Už dienos kitos bus pranešta, ką tai reiškia 14 
šimtų 14, apie kuriuos daugelis kalba.
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NOTARY
PUBLICbe consumed on the

KRISLAI

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

a
Dr. J. J. Kaškiaučius

Telefonas: Humboldt 2-7964

660 GRAN^> STREET BROOKLYN, N. Y

NEWARK, N. J.

pa-

J. M.

$1.60

35c

A

107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County

DON. 
Avė.,

CARI
St.,

PONCE
Brooklyn, N. Y.

ABRAHAM SOFFER
St., Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
CB 203 has 
to sell 
of the 
504-6 Marion
County ot 
premises.

MAJOR JAMES A. 
Post 199 V. F.

504-6 Marion St.,

NOTICE is 
GB 6306 has 
to 
of 
21
County 
premises.

ENRIGHT
Brooklyn, N. Y.

WINTER
Brooklyn, N. Y.

HENHY KESSEL
Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHN G. CHENESKI
& MARY CHENESKI

Brunt St., Brooklyn, N.

ABRAHAM BLOCK
Ave., Brooklyn, N. Y.

GROSSMAN
Brooklyn, N.

J. ROLUFS 
Brooklyn. N. Y.

MARIO ANZALONE
Henry St. Brooklyn, N. Y.

Section 107 
. ! Conti ol Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

LOUIS LEVINE
Ave., Brooklyn, N. Y. beer, at 

A leoholic 
86 th 

of

York St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN J. HAGGERTY
York St. Brooklyn, N. Y.

retail under
Beverage 

Street. 1......
Kings,

HELEN 
Ave.,

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
York Ave., Borough of 

of Kings, to be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

from house to house at retail,

107
Law at 

Brooklyn, 
the

is hereby given that License 
has been issued to the ■ undersigned

retail under Section 107 
Beverage Control Law. at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE i 
EB 750 
to sell 
of the

is hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

EMANUEL INFANTE
Emanuel Bar & Grill

Ave., Brooklyn, N.

STANLEY ZUK .
213 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

Tai geras violinistas

MAX BARGMANN 
ve., Brooklyn, N.

RUBIN CHAIT
610 Stone Aye.. Brooklyn,

County
premises.

JOHN T. McKENNA
42.T-7th Ave , Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y

FUNERAL PARLORS
Incorporated

užda-

'■-A

r

9
&

.NOTICE is hereby given that License No. 
EB 798 has been issueci to th© undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic- Beverage Control Law at 
505 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUIS CALLEGARI & 
RICHARD CALLEGARI 

d—b—a Richey's 
Ave., Brooklyn, N.505 DeKalb

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1260 has been issued to th© undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

89 Wyckoff
JOHN BRUNO

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Esant stokai darbininkams butų, Kanados vyriausybe stato 100 namų Windsore, On
tario, kuriuose gyvens apsigynimo pramonėse dirbą darbininkai. Paveikslas parodo 
tų namų pavyzdžius.

vaikiną, tai Ernest čižiū- atžymėjo savo sidabrines 
lowellietj. Išrodo, Ernest)tuves.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
162 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

162 Nassau
SOL SCHWARTZ

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2594 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM BATTAGLIA
2594 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 885 has 
to 
of 
301 Pearl Street, Borough of 
County ot Kings, to bo consumed on 
premises.

JOHN & WILLIAM BEHRENS 
301 Pearl St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at letail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
830 DeKalb Ave., 
County of Kings, 
premises.

hereby given that License ___
been issued to the undersigned 

sell beer, ac retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
the

No.
NOTICE is
GB 1566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
214 Bainbridge St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID ABER
214 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.

to
Borough of Brooklyn, 

> be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2113 has been issued to th© undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4917 — 7th Aveniu-. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH AHRENS
4917 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____  „___  .
GB 1551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
714 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUKE SZYMANSKI
4th Ave.,___________ Brooklyn, N. Y.711

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SOFFER
210 Fulton St.,____________ Brooklyn, N. Y.

Kada Pas Mus įvyks 
Prakalbos ?

Buvo manyta, kad pas mus 
prakalbos įvyks spalių 26 d. 
Tačiau dėlei tūlų priežasčių 
prakalbos negalėjo įvykti tą 
dieną ir teko atidėti ant vė
liau. Tam klausimui 
dieną buvo laikytas 
mas ir tapo nutarta 
nukelti į lapkričio 9
nutarta kviesti kalbėt profe
sorių B. F. Kubilių iš So. 
Boston, Mass.

hereby given that License No. 
EB 2466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1762 East New 
Brooklyn, County 
on the premises.

SANTO MESSI NEO
1762 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bcvciage Control Law at 
223 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

spalių 19 
susirinki- 

prak albas 
d. Taipgi

Taipgi, dabar visi gerai įsi
dėmėkite, kad Lowellyj pra
kalbos pasaulinio karo klausi
me ir kaip demokratines šalys 
bendrom spėkom gali ne tik 
pergalėt, bet ir amžinai sunai
kinti barbarišką hitlerizmą, į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 
(Nov.) 9 dieną, 3 vai. po pie
tų, Lietuvių Piliečių Kliube, 
338 Central St. Tai bus tuoj 
po Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės susirinkimo.

Apart gero klabėtojaus, dar 
turėsime ir

Naujas
Mes jau

jom per orą iš Lietuvių Pažan
giosios Tarybos Radio pusva
landžio — Amberland prog
ramos, dailiai dainuojant jau-

Talentas Iškyla
keletą kartų girdė

i
4

(

i

Washington. — Išgelbėti 
visi 39 jūrininkai ameriki
nio prekybos laivo, kurį nu
skandino naciu submarinas.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
voihy’ (viskas Karui) I” (“ 
spalių 22 d.).

Argi už tai bolševikai ne
verti prakeikimo? Ot, jeigu 
jie būtų sakę: “Viso dlia že- 
ludka” (viskas pilvui), tai 
juos Grigaitis būtų didvy
riais skaitęs. Hitleris būtų So
vietų Sąjungą paėmęs j dvi sa
vaites. Grigaičiui būtų buvę 
labai džiugu. O dabar? Dabar 
baisu, liūdna: jo prietelius 
Hitleris gali prakišti!

Ką Grigaitis plepa apie So
vietų žmones, būk jie buvę 
pusbadžiai ir apdriskę, yra jo 
senas melas. Jis jį kartojo per 
visus dvidešimt tris metus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Pažangių Lietuvių Tarybos, Wor- 

cesterio Skyriaus susirinkimas jvyks 
spalių 28 d., 8 v. v. 29 Endicott St. 
Visi nariai ir delegatai dalyvaukite. 
J. M. L., Sekr. (253-254)

BINGHAMTON, N. Y.
Moterų Skyrius (ALDLD) prašo 

nuoširdžiai visų "Laisvės” skaitytojų 
pagelbėti joms laimėti dovaną šia
me "Laisvės” vajuje. Gaukite nau
jų skaitytojų ir atsinaujinkite savo 
prenumeratas. — J. N. Navalinskie- 
nė, Moterų Skyriaus Sekretorė.

(251-253)

I ną 
i ną, 
bus talentingas šioje profesi
joje.
(smuikininkas) ir gali būt la
bai geras dainininkas: Apart 
to, kad E. 
pas žymų < 
mokytoją 
liauską, jis 
ra dovaną : 
balsą. Mes 
ną dainininką padainuoti mū
sų prakalbų programoj. Taigi 
šį kartą gausim progą jo pa
siklausyti ne oro bangomis, 
bet tiesioginiam dalyvavime.

Kadangi 
mos labai 
m a is, 
visus 
vauti.

Čižiūnus mokinasi 
dainininką ir gerą 

Aleksandra Vasi- 
turi ir gamtos ge- 

: gražų ir stiprų 
kviečiame ši jau-

prakalbos rengia- 
svarbiais klausi- 

tad visi dalyvaukite ir 
kitus kviesk ime daly-

žmonės labai karštai prita
ria teikimui kokios nors pa
gelbės Sovietų Sąjungai kovo
je su Vokietijos draskūnais 
svieto žudikais. Yra keletas ir 

i tokių atsitikimų, kad žmonės 
i visai nedalyvauja mūsų paren
gimuose, bet patys atneša au
kas ir priduoda komitetui So
vietų Sąjungos medikalei pa- 
gelbai. Patys širdingai, niekie-

■ no neraginami tą atlieka, kaip 
tik sužino, kad tokios aukos 

j yra renkamos šiam svarbiam 
reikalui. Tokie žmonės yra 
su geriausiais velijimais, kad 
kuo veikiausia ir greičiausia 
būt sumuštas visos žmonijos 
didžiausias neprietelis 
riškas hitlerizmas.

Bus Labai Gražus 
Parengimas

(Nov.) 8 d., 7 
vakare, 361 Bridge St., 

rengiamas labaiLowell, yra 
gražus vakaras su puikiausia 
koncertine 
pildys 
grupė, 
baletų 
tono.

programa, kurią 
žymi rusų jaunuolių 
Tai yra žymi estradinė 
šokikų grupė iš Bos- 

Jie apsirėdę puikiais...--------------------- Y - 
{kostiumais: vaikinai kazokiš- 
i koj tradicinėj uniformoj, o 
merginos tautiniuose rūbuose. 
Jie visi apsiteikę balalaikomis 
ir kitokiais muzikalias 
mentas: šoka, danuoja 
tys sau griežia.

Tai bus gražiausias 
ris, kokį mes kada nors Lowel
lyj e esame turėję.

Po programos bus šokiai 
prie geros orkestros, kuri sek- 
madiniais griežia per vietinę 
radio stotį. Visas pelnas ski
rtams Sovietų Sąjungos me
dikalei pagalbai. Todėl vieti
nis komitetas Teikimui Medi
kalės Pagalbos Raudonajai 
Armijai prašo visus, kas tik 
už išgelbėjimą demokratijos, 
atsilankyti, paremti ir pasi
grožėti tuo nepaprastu 
rengimu.

instr u- 
ir pa-

Gražiai Atžymėjo
Spalių 11 d. š. m. buvo 

rengta graži “parė 
mui draugų Jono 
Daugirdų 25-rių

su-
’ paminėji- 
ir Uršulės 
vedybinių

metų—j u b i 1 ė j i n i ų sukaktuvių.
Nors svečiai buvo pilnai vis

it uom traktuojami ir visų ben
drai gera dovana papirkta ju- 
bilėjantam, tačiau nuo visko 
dar liko jiems ‘jauniesiems” 
$5.00 pinigais, kuriuos drau
gė Uršulė, žinoma, ir Jonas, 
paskyrė medikalės pagelbos 
fondui. Tai vis, mat, didesnė 
parama Sovietam. Ir tuo pa
čiu kartu abu draugai Dau
girdai dar gražiau ir ryškiau

Sveikinu juos ir linkiu 
abiem šilto draugiškumo 
dieniniame gyvenime ir 
jųjų pasibriežimai visuomet
pildytus, kaip jie patys trokš
ta !

jiem 
k aš
ie ad

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2747 has been issued to the undersigned 
to sell 'beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
809 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
KATZ BROOKLYN PROVISION CO., INC. 
809 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to th© undersigned 
__  at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law ot 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10539 has been issued to th© undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4417 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOT1CE 
GB 1911 
to sell beer, at retail under Section 107 
pf the Alcoholic Beverage Control Law at 
583-589 Henry St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
RL 8007 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Control Law at 
63 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
E 254 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

NOTICE is 
E 81 has 
to Hell beer 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
of Kings. ,

NOTICE is hereby given that License No. 
E 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 
Control Law. 
of Kings.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 11'7 
Alcoholic Beverage Contijol Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be? consumed on the

McKENNA. JR.
W. of U. S.

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 2296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premix js.

JOSEPHINE PIO T R O W S KI 
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
7th Ave., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
431 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE in hereby given that License No. 
EB 819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4021 Flatlands Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

JAMES E.
4021 Flatlands Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1019 Avenue H 
County of Kings, 
premises.

DAVID 
1019 Avenue H.

530 Summer Ave
Arti Chester Avenue

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

NOTICE 
GB 33546 
to sell beer, 
of the 
5210 — • 16 Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 1084 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
760 Macon Street, _ . .
County of Kings, to be consumed off the 
premixes.

LOUIS BONELLI 
760 Macon St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE !s hereby given that License No. 
GB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 .So. 2 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WALTER BANASZEWSKI 
67 So. Second St., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 6305 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
210 Fulton 
County of 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control 

Street, Borough of 
Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 1817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 So. 3 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TSADORE S. BLOOM
225 S. 3 St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1496 .........
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4007 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off the 
premises.

JOSEPH & BARNET MAZIROW 
4007 — 9th Ave., Brooklyn, N. Y.

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- 
letėlcs dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėje tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakarę; sekmadieniais 
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

hereby given that License No. 
been issued to the undersignwl 

, at retail under Section 107 
the Alcoholic Bevi rage Control Law at 

Franklin St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 16 11 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
544 
County

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

EDWARD GEVIRTZ, INC.
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
705 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST CARLS
705 Flatbush Ave., • Brooklyn, N. Y.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, BROOKLYN,

Tel.: EVergreen 8-9805

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

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra SkaniausiJ. GARŠVA
the

No.

the THf BAKINS*

) UNION LAIKI

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

337 Union Avenue

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

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

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

CHARLES J, ROMAN
(Ramanauskas)

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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, Stolle* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

B

50c

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

tTILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenes maldų 
knygelė ....... _......................

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

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .......  $1,75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ................................ $1.00

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

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

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

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

M. Zukaitls,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

dernišką patarnavimą.

I
y H

VERI-THIN* FOSTER — 
IS |sweli, pink or ytllow 
gold* filled core, Guildii* 
bock...................$33.75

VERI-THIN* DORCAS 
l»-15 j.w.ll, pink gold 
flll.d coi., Guildii. bock 
............................$33.75

••EG. »«. 1. FAT. OFF. PATENT^ PENDING

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

ROBERT
701 Grand St

LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y<
Tarpe Graliam ir Manhattan Avės.

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.
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Laisvės Radio
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

(AWAUI
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valdžia tu- 
darbininkų

Laisves Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Rusijai 
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Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:
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va-
So-

ne-
SlO

daug 
būsi-

jei yra koki
Ant to tie draugai

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Garden
Ave.,

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Na ir be 
nupirktas, 
priprasta 
vienas.

Atletų
Marcy Ave., atsiuntė 
giamos metinės

Pirmadienį, spalių 
vakaro 9 vai., vėl girdėsime 
Laisvės Radio Programą iš 
stoties WBYN, 1430 klcs. Bus 
įdomių žinių ir dainų.

kriaučiai pakėlė 
ad pragyvenimui

427 Lorimer St.,
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

Komunistų rinkimų kampa
nijos radio programa bus spa
lių 27-tos vakaro 9:25 iš

WMCA, 870 klcs.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SENAI

šeštas pilkapis Pirmadienis, Spalių 27, 1941

NewWko^Ė^^2inios
I

Dienraščio "Laisvės 
Koncertas

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” KONCERTAS
Turtingiausia programa, žymiausi lietuvių talentai da

lyvauja programoje. Naujos figūros, nauja muzika, tik
rai bus naujas, dar niekad negirdėtas koncertai.

PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Pianistas-kompozitorius, virtuozas. Aukštas menininkas 

ir tai internacionalės scenos figūra, duos piano solų “Lai
svės” koncerte.

ONA KUBILIENĖ
Garsi operų dainininkė, mezzo-sopranas, narė Ameri

can Guild of Music ir narė La Scala Operos. Ji vaidina 
ir dainuoja amerikoniškoje scenoje su La Scala Opera. 
Ji taipgi yra kompozitore ir dainuos savo kompozicijos 
dainas; '“Laisvės” koncerte lietuviai girdėsime ją.

POVILAS STOGIS, Iš Chicago, III.
Tai žymiausias lietuvis dainininkas, basas, Amerikoje. 

Jis vaidina ir dainuoja operetėse lietuvių scenoje. Kon
certuoja ir tarp amerikonų. Jo balsas yra didelis, gerai 
išlavintas žemas basas. Tai Chicagos bubnaš. Jis dalyvau
ja “Laisvės” koncerto programoje.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Ji jau profesionalė dainininkė amerikoniškojo scenoje, 

šiam sezonui turi kontraktą dainuoti ir vaidinti su operos 
grupe. Ta grupė gastroliuoja po Amerikos didmiesčius, 
trauks net iki North Carolina. Mes ją girdėsime “Lais
ves” koncerte.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
Buvęs brooklynietis, dabar turi balso lavinimo studiją 

Bostone ir dainuoja per WIIDH radio stotį su puikiausiu 
pasisekimu. Turėsime progos ir jį girdėti “Laisvės” kon
certe.

“RADISCHEV” RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Tai profesionalai šokikai, kurie publikoje sukelia daug 

ovacijų. Jie šoks “Laisvės” koncerte.
Taipgi dalyvaus Aido Choras su naujom dainom, va

dovaujama*? Aldonos Žilinskaitės. Solistams akompanuos 
Bronė L. Šalinaitė.

“Laisvės” koncertas įvyks sekmadienį, lapkričio (Nov.) 
9 d., Labor Lyceum Salėje, 949 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 3:30 vai. po pietų. Bilietai: 55c.; 83

Žvaigždės Sovietam 
Pagalbos Mitinge

Didysis amerikiečių 
Karo Pagalbos, Ine., 
mas masinis mitingas, 
sa visuomenininkų, 
žvaigždžių, rašytojų ir artis
tų meniškoj ir kalbų progra
moj, įvyks šį pirmadienį (šį 
vakarą), spalių 27-tą, didžio
joj Madison Square 
salėj, 50th St. ir 8th 
New Yorke.

Milžiniškoji arena 
pakeičiama pritaikant 
mai programai. Estrada bus 
perkelta į vidurį arenos, kad 
kiekvienas galėtų geriausia 
matyti programą, nors arenoj 
ir be to nėra tokios vietos, iš 
kurios nesimatytų estrados. Ji 
bus atatinkamai apdekoruota.

Programa visa bus vedama 
visai naujoviškai. Ją atidarys 
su iššaukimu visų tų tautų, ku
rių gimtieji arba tėvų kraštai 
yra pavergti nacių bei fašiz
mo. Martin Gabel, žymus ak
torius ir teatrų produseris bus 
vakaro pirmininku. Kalbės 
Joseph E. Davies, buvęs J.
V. ambasadorius Sovietų Są
jungai, Prezidento Komiteto 
Karo Pašalpos Agentūroms 
prižiūrėti pirmininkas. Tarpe 
kitų žymių mitingo kalbėtojų 
bei sveikintojų bus Walter 
Duranty, autorius ir kalbėto
jas; Frank Lloyd Wright, gar
sus amerikietis architektas; 
Dr. Henry E. Sigerist iš Johns 
Hopkins universiteto; Gene
vieve Tabouis, paskilbusi fran- 
cūzų politinė žurnalistė; W.
W. Waymack, Des Moines 
laikraščio Register-Tribune re
daktorius; Vilhjalmur Stefan- 
sson, žymus šiaurių tyrinėtojas 
ir rašytojas; metropolitas 
Benjamin rusų stačiatikių ba
žnyčios Amerikoje viršininkas.

Tų ir kitų iš viso ameriki-

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė virėja. Dar

bas nuolatinis. Reikia dirbti tik 516 
dienas | savaitę. Su mokesčia susi
taikysime. Atsišaukite: W. Skuodis, 
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

Už Ką Stoja Peter V. I Aido Choras Dainuos 
Cacchione? Nacionalčj Parodoj

Tuo klausimu lietuvių pilie
čių grupė išleido lapelį lietu
vių kalboj, kuris skleidžiamas 
lietuvių susirinkimuose, suei
gose, po namus ir visur, kur 
sueina lietuviai.

Pirmuose keturiuose iš li
kos savo programos punktų, 
kalbančiuose apie užrubežių 
politiką, darbo žmonių ir visų 

I gyventojų teises, taipgi gyve
nimo sąlygas, sako:
“Vienybė sutriuškinimui Hit

lerio—namie ir užsienyje. Tu
ri būti išmesti laukan iš mies
to valdžios visi Hitlerio pas
tumdėliai. Turi būti padarytas 
galas Rapp-Coudert gestapo 
raganų gaudymui.

“Darbo unijos gina žmonių 
interesus. Miesto 
ri apginti visas
teises—teisę organizuotis, tei
sę streikuoti ir teisę pikietuoti.

“Galas pelnagrobystei. Su
mažinti kainas duonos, pieno 
ir mėsos. Miestas turi pradėt 
rūpintis parūpinimu pieno ir 
elektros. Tuojau turi būti pri
imtas randų kontroliavimo įs
tatymas.

“Demokratija mūsų mieste. 
Neturi būti jokios diskrimina
cijos prieš negrus, prieš žy
dus bei prieš sveturgimius.”

Su kandiaatu Peter V. Ca
cchione susipažinti ir daugiau 
išgirsti apie tai, ką jis veiks 
išrinktas į Miesto Tarybą yra 
rengiamas pokilis šį šeštadie
nį, lapkričio (Nov.) 1-mos va
karą, “Laisvės” salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Turės 
gerų vaišių. Įžanga nemoka
ma. Rengia piliečių grupė.

nio gyvenimo sričių žymių 
dų kalbos bus atsakymu į 
vietų Sąjungos įžymybių atsi
šaukimus į amerikiečius toje 
srityje. (Tiesioginius atsišau
kimus į amerikiečius, kaip ži
nia, buvo padarę kompozito
riai Shostakovičius ir Proko
fievas, filmų direktoriai Ei- 
sensteinas ir Pudovkinas, ra
šytojas šolokovas, architektas 
Iofan, šiaurių tyrinėtojas Otto 
Schmidt, mokslininkas profe
sorius Rach ir kiti).

Meniškoj programoj daly
vaus daugelio naciais paverg
tų tautų dainos grupės.

Iš Broadway ir Hollywobdo 
įžymybių dalyvaus programoj 
Bert Lytell, Aktorių Sąjungos 
prezidentas; Mady Christians, 
dabar vaidinanti veikale 
“Watch on the Rhine”; Paul 
Draper, vadovaujantis Ameri
kos šokėjas; taipgi Margo, 
Flora Robson, Fay Wray, Be
nny Goodman solo ir su Good
man trio, šokėjai iŠ Monte Car
lo Baleto, ir eilė kitu.

Pirmu kartu bus dainuoja
ma daina “Jeigu Tai Propa
ganda”, Ira Gershwin’o ir 
Harold Arlen’o specialiai pa
rašyta šiam mitingui.

Programa prasidės lygiai 8 
vai. Bilietai nuo 25 centų iki 
$10 (dešimties dolerių). Ne- 
turintieift įsigijus bilietų iš 
anksto patartina nuvažiuoti 
anksti, kad užsitikrinti įėjimą.

Juozas Zajankauskas, 
yorkietis, žinomo veiklaus 
jaunuolio aidiečio • Stasio tė
vas, pereitą savaitę stipriai su
sirgo ir nuvežtas Post Gra
duate ligoninėn. Jį suėmė kaž
kokia paralyžiuojanti raume
nų gėla darbe IRT šapoje, kur 
jis išdirbęs per 20 su virš me
tų.

Tarpe Lietuvių
Naujas Lietuvių Kabaretas
Walter Givio užeiga, vardu 

Green Star Bar & Grill, kuri 
yra po num. 449 Grand St., 
Brooklyne,—jau gavo kabare
to “laisnius”. Dabar ten bus 
gailina pasišokti.

Al. Gudonis, jaunas lietuvis, 
pradėjo mokintis orlaivininku. 
Jau kelis kartus skraidė su 
instruktorium. š.

Aštuonioliktoj metinėj Ame
rikos Moterų Dailės ir Indus
trijų Ekspozicijoj, kuri pra
sidės spalių 27-tą ir baigsis 
lapkričio 1-mą, Grand Central 
Palace, .New Yorke, pakvies
tas dainuoti lietuvių Aido 
Choras.

Aido Choras savo praktiko-i 
se pereitą penktadienį pakvie
timą apsvarstė ir priėmė. Dai
nuos spalių 31-mos vakarą, 
penktadienį, kada bus Sovie
tų Sąjungos tautų vakaras. 
Aidiečiai energingai mobili- 
zuojasi, kad turėti šimtu nuo
šimčių pavyzdingą išstojimą. 
No bile kas pakviečiama dai
nuoti ekspozicijoj.

Apart lietuvių, tą vakarą 
programoj dalyvaus geriausios 
rusų, ukrainų, estų ir žydų 
meno grupės ir solistai.

Lietuvių Komitetas prašo 
lietuvius ypatingai skaitlingai 
dalyvauti ekspozicijoj lietuvių 
programos vakarą, spalių 31- 
mą. Bilietų galima gauti pas 
daugelį platintojų ir “Lais
vės” raštinėj. Jų kaina su
taksais 50c.- Ekspozicijos va
landos kasdien nuo 12 
diena iki 11 vai. vakaro, 
nu ir muzikos programa 
vakare.

Kriaučių Unijos 54 skyriaus 
susirinkimas įvyko spalių 22 
d. Narių mažai atsilankė. Vei
kiausiai todėl, kad dabartiniu 
laiku kriaučiai neblogai dir
ba, tai pavargę, nori pasilsėti. 
Bet man atrodo, kad toks 
kriaučių pasidavimas nuovar
giui nepateisiriamas.

Na, tiek to i Kad ir mažai 
narių buvo, bet tapo atliktos 
tos pačios lokalo pareigos, 
kaip ir visada. Unijos Jungti
nės Taryboj (Joint Boardo) 
atstovai nuo mūs lokalo V. 
Michelson ir J. Piterson ra
portavo iš viršminėtos įstaigos, 
pareikšdami, kad New Yorko 
kriaučiai gali tikėtis gauti

daugiau darbų, nes yra mano
ma gauti iš Rusijos užsakymą 
ant milionų švarkų (civilių 
overcoats). Gera naujiena 
New Yorko ir Brooklyne 
kriaučiams, jei tas bus; ateitis 
parodys.

Brooklyno kriaučiai, ypatin
gai lietuviai, labai jautrios 
širdies žmonės, neatsisako nuo 
jokio pasiūlymo. Pavyzdžiui, 
kad ir tas: prezidento Roose- 
velto žmonai Elenorai rengia, v..,o „.„v,.™ 
vakarienę lapkričio 9 d., Com-Į tų jau pilųa svetainė, 
modore Hotel. Rengėjai pri
siuntė bilietą, kad nupirktum. 

jokių diskusijų tapo 
nors kriaučiam 
kaina, tai

rinko tam tikslui $48,000 irdetį dirbtuvėse. Pareiškė, kad 
ačiuoja mūsų lokalui už $25.

Iš atsibuvusio kriaučių ba
liaus, spalio 18 d., davė rapor
tą baliaus sekr. F. Vaitukai
tis ir pirm. F. Stanaitis. Pa
reiškė, kad pelno liko keletas 
dolerių. Taipgi priminė, kad 
balius buvo skystas, nes nebu
vo vice-pirm., nei protokolų, 
nei pildomosios tarybos sekre
torių. Atrodo, kad jeigu tie į reiškė, 
trys žmonės būtų buvę, tai bū-1 kaip Bubnis

dabinti n iu laiku visos lietuviš
kos šapos dirba pilną laiką. 
Būna atsitikimų, kad darbda
viai negauna reikalingų dar
bininkų. Pas Diržį buvo už
vilktos darbininkų algos, bot 
dabar jau viskas išlyginta su 
pagalba unijos akaunterio. Po 
Bubnio raporto atsistojo po
ra Diržio darbininkų ir pa- 

kad nėra taip gerai, 
raportavo, bet

pirmininkas jiems patarė at
eiti į Pild. Tarybos posėdį, kur 
bus galima išrišti 
trūkumai.

nuo 
savo 

vakarienės, 
kuri įvyks gruodžio 7 d., 14 
tikietų, po $1.25 vienas. Nu
tarta nupirkti visus 14 tikietų 
ir dalyvauti jų taip iškilmin
goj 40-ties metų organizacijos 
gyvavimo sukaktuvių vakarie
nėj.

Vinco Baltrušaičio duktė 
Helen, kuri randasi Kings 
County ligoninėj jau 2-ras me
tas, iš priežasties sužeidimo 
automobiliaus nelaimėj, pri
siuntė lokalui padėkavonės 
laišką už lokalo pasirūpinimą 
nelaimes patiktą .ir suteikimą 
$20.00 iš bedarbių fondo.

Laiškas skaitytas nuo ŪSO 
organizacijos su pranešimu, 
kad New York o distriktas su-

Teisybę sakant, priežastis 
baliaus skystumo nereikia su
versti ant tų trijų asmenų. Ko
misija rimčiau pagalvojus gal 
surastų tikrą to skystumo prie
žastį, vietoj suteikimo tokios 
garbės tom trim asabom; ro
dos, kad kur tos trys asabos 
eina, tai eina visas svietas. 
Tas perdaug.

Delegatas A. Bubnis rapor
tavo apie lietuvių kriaučių pa

Taipgi 
klausimą, 
brangstant turėtų būt pakeltos 
mums algos, bet kad vienas 
lokalas to išreikalauti negali, 
tai pakeltas klausimas ir pasi
liko be jokių diskusijų.

Preseris.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

Pranešėjas

JONAS ORMANAS

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y. 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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 6-6191

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; i pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

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

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

0
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Gaspadoriškal nuvirti 
Kopūstai Lr BarSčlal

Puikūs Uetuvlftko 
Namų darbo kilbasal 

ir kepta paršiena

HI
$| Joseph Zeidat, Sau

| 411 Grand St., Brooklyn 1

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

FRANK DOM1KAITIS
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupiško
ir Amerikoniško

Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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.

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

vakarienė.

$ K
F. W. Shalins |

(SIIALINSKAS) |

Funeral Home |
84-02 Jamaica Avenue $ 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

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

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

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuvei

nemoka 
miesto.

S tai 
adresas •

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




