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KRISLAI
Svarbu, Kas Iššaus Paskiau

siai !. . .
Laisva ir Nepriklausoma

Lietuva, Pagal
Atlantiko Čarterį.
Kiekvieno Mūsų Pareiga.
Halifakso Žodžiai.

Rašo R. Mizara

Prezidentas R o oseveltas, 
kalbėdamas pereitą pirmadie
nį, padarė tokį pareiškimą, 
kurio neturi pamiršti nei vie
nas žmogus.

Jis sakė, kad svarba keri ne 
tame, kas iššauna pirmą šūvį, 
bet tame, kad iššauna PAS
KUTI N J šūvį!

Hitleris iššovė pirmą šūvį 
prieš Lenkiją, prieš Vakaru 
Europą, prieš Sovietų Sąjungą 
ir prieš Ameriką, kai jo 
“barškančiosios gyvatės’’ už
puolė mūsų destrojerį “Kear
ny”.

Hitleris turi žinoti, kad 
paskutinis šūvis teks NE JAM 
iššauti. Tą, beje, turi žinoti ir 
visi jo agentai Jungtinėse 
Valstijose, visi hitlerininkai!

Kyla klausimas, kada tas 
“paskutinis šūvis” bus iššau
tas ?

Gal jis bus iššautas 1942 
metais, gal 1943-čiais, gal už 
kokių net penkerių metų. Nie
kas negali to žinoti. Bet jis 
bus iššautas. Ir tai reikš, kad 
tuomet fašizmas bus, palaido
tas, žmonija ir vėl lengviau 
atsidus, — ji pasijaus laisva.

Kad priartinus paskutiniojo 
šūvio iššovimo laiką, Ameri
kos žmonės šiandien privalo 
smarkiai padirbėti, nebijant 
pasiaukojimo. D a rbininkai 
privalo rodyti didesnio dar
bingumo pramonėje ir že
mės ūkyje, o samdytojai at
sisakyti nuo darbininkų api
plėšimo, nuo didelių pelnų. Vy-i 
riausias klausimas turi stovė
ti : J^aip ^pagaminti daugiau1 
karui medžiagų, kaip padidin
ti gamybą įrankių, kuriais hit- 
lerizmas turės būti parblokš
tas.

Amerikos lietuvių visuome
nėje šiandien taipgi turi būti 
įkūnyta didesnė vienybė, pa
grįsta vienu ir tuo pačiu prin
cipu : viskas hitlerizmo jėgų 
sunaikinimui ir pasaulio iš
laisvinimui.

Tatai verčia mus daryti ne 
tik mūsų krašto, Amerikos, 
žmonių laisvė ir laimė, bet ir 
Lietuvos, mūsų gimtojo kraš
to, arba mūsų tėvų gimtojo 
krašto ateitis.

Busimoji santvarka Lietu
voje neprivalo mus sulaikyti 
nuo vieningos akcijos už kovą 
dėl Lietuvos išlaisvinimo iš hit
lerizmo priespaudos.

Tie iš mūsų, kurie stojame 
už aštuonius Roosevelto-Chur- 
chillo punktus, stojame už 
laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą.

Lietuvos žmonės išsispręs 
savo reikalus, savo santvarką, 
vadovaujantis Atlantiko čar- 
teriu!

Mes esame Amerikos pilie
čiai, todėl negalime diktuoti 
Lietuvos žmonėms, kokią 
santvarką jie privalo įsisteig
ti tuomet, kai hitlerizmas bus 
sunaikintas ir Lietuva bus iš
laisvinta. Mes niekad Lietuvos 
žmonėms to, beje, ir nedikta
vome.

Todėl šiandien, kiekvieno 
padoraus Amerikos piliečio, 
kiekvieno padoraus lietuvio 
pareiga jungtis į krūvą ir 
mušti hitlerizmą visokiais bū
dais, visokiomis priemonėmis.

O praktikoje tai reiškia 
nuoširdžiai remti prezidento 
Roosevelto politiką, remti So
vietų Sąjungą, k o v ojančią 
prieš hitlerizmą, remti Angli
ją, remti viwis tuos, kurie ko
voja prieš Hitlerį ir jo naciš
kas jėgas. /

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Sen. Pepper Remtų 
Ir Armijos Siunti
mą Prieš Macius

Amerikos Senatas Sutiksiąs Pakeist Bepusiškumo {statą

Sovietu Oficialiai Pranešimai

Washington. — Vienas iš 
vadovaujančių d e m o kratų 
senatorių, Claude Pepper 
pareiškė, kad jeigu reikėtų 
siųst Jungtinių Valstijų ar
miją sutriuškint Hitlerį, tai 
jis stotų už šios šalies armi
jos siuntimą į Europą prieš 
Hitlerį. Sen. Pepper, ta- 
čiaus, tikisi, kad Hitleris 
galėsiąs būt sumuštas ir be 
Amerikos armijos, tiktai su 
stipria medžiagine ir gink
lų parama Anglijai ir So
vietų Sąjungai.

Senate tęsiasi įkaitę gin
čai. Dauguma senatorių įro 
dinėja, kad turi būt taip pa
keistas Amerikos bepusiš

JUGOSLAVU ATSTOVAS
ŠAUKIA VIENYBSN AME

RIKA, ANGLIJA IR SSRS
NEW YORK. — Tik per 

vienybę ir bendradarbiavi
mą tarp Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos tegalima bus “išgelbėt 
žmoniją nuo žvėriškos fa
šistinės vergijos,” pareiškė 
Jugoslavijos valdžios atsto
vas Sava Kasanovič, kalbė
damas suvažiavime Tarp
tautinės Darbo Organizaci
jos, kuris laikomas Colum- 
bijos Universitete.

Washington. — CIO uni
jų centras užprotestavo 
darbo ministerei Francei 
Perkins, kad jinai pakvietė 
tiktai Amerikos Darbo Fe
deracijos atstovą į suvažia
vimą Tarptautinės Darbo 
Organizacijos, o visai ne
kvietė CIO atstovo.

Mussolinis Ketina Su
muš! ir Ameriką

Roma. — Mussolinis sakė 
penkiasdešimčiai tūkstan
čiu sušauktų fašistu, kad i- 
talai ir vokiečiai sutriuškin
sią ne tik Sovietu Rusiją, 
bet ir jos sąjungininkes, 
Angliją ir Ameriką.

Mussoliniui taip bekal
bant, jo fašistai baubė ir 
šnypštė prieš prez. Roose- 
veltą ir nešiojo iškabas su 
piešiniais n i e k i n a n č iais 
R-ooseveltą ir jo žmoną.

1,800 Moterų Karžygių
Stockholm, Švedija. — 

Čionaitinis laikraštis “Dag- 
ens Nyheter” išspausdino 
pranešimą iš Berlyno, kad 
ir 1,800 sovietinių moterų 
kariauja prieš nacius Le
ningrado fronte. Jos yra 
darbininkės iš vienos dide
lės Leningrado audyklos.

Kuibišev, spal. 29. — So
vietu valdininkai tvirtina, 
jog Maskvū taip ginkluota 
ir aptvirtinta, kad vokiečiai 
niekada jos nepaimsiu.

kumo įstatymas, kad būtų 
leista ginkluot amerikinius 
prekybos laivus ir tiesiog 
gabent jais karo reikmenis 
Anglijai ir Sovietu Sąjun
gai. Triukšminga mažuma 
šaukia, kad toks įstatymo 
pakeitimas įtrauktų Ameri
ką į karą su Hitleriu, o tam 
jie priešingi.

Sen. Pepper priminė, kad 
jeigu tas įstatymas būtų 
taip pakeistas, kaip kad jis 
reikalavo 1939 metų pava
sarį, tai gal naciai nebūtų 
drįsę pradėt karo.

Roosevelto rėmėjai tvirti
na, kad senatas dauguma 
balsų užgirs reikalaujamus 
šio įstatymo pakeitimus.

Rooseveltas Dar Ne
gali Viešai Paskelbt 
Slaptąjį Nacių Planą

Washington. — Laikraš
tininkai prašė prez. Roose- 
veltą duot išspausdint slap
tą nacių žemlapj, pagal ku
rį Hitleris ketina užviešpa- 
taut Pietų Amerikos respu
blikas ir iš jų visų suda
ryt penkias valstybes pri
klausomas nuo Vokietijos.

Prez. Rooseveltas atsakė, 
kad dar negali to žemlapio 
viešai paskelbt. Nes ant jo 
yra užrašai, iš kurių na
ciai sužinotų, kas išdavė tą 
žemlapį Amerikos valdžiai; 
tuomet hitlerininkai žiau
riai atkeršytų išdavusiems 
j p Prezidentas užtikrino, 
jog žemlapis gautas iš ne
abejotinai patikimų rankų.

Berlin. — Naciai per 
spaudą ir radiją sako, kad 
Roosevelto minimas jų slap
tas žemlapis, tai, girdi, esąs 
suklastuotas.

LEWIS SUTIKO DERtTIS 
DĖL STREIKO BAIGIMO
Washington, spal. 29. — 

John L. Lewis, Jungtinės 
Mainierių Unijos pirminin
kas, pagaliaus, sutiko eit į 
derybas su atstovu anglia- 
kasyklų priklausančių plie
no kompanijoms, prieš ku
rias Lewis iššaukė streikan 
53,000 mainierių.

PRANCŪZŲ SUKILIMAS 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Sovietų radijas pranešė,1 
kad francūzai patriotai A- 
miens priemiesčiuose, vo
kiečių užimtoj Franci jos 
daly j, atsikasė paslėptus 
ginklus ir iškėlė naciams 
tokią bataliją, kad naciai 
vos pajėgė nuslopinti fran- 
cūzus. Jie, be kitko, sunai
kino buveinę vokiečių armi
jos štabo.

SUDEGĖ-12. ŽMONIŲ
MONTCLAIR, N. J., spa- 

lių 29. — Per gaisrą sena
me mediniame name sudegė 
12 žmonių, visi negrai.

Maskva, spal. 29. — Sovietų radijas šiandien paskelbė 
sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė spal. 28 d. vedė mūšius su priešu 
linkmėse Možaisko, Malojaroslaveco, Volokolamsko ir 
Charkovo.

Raudonoji Armija atmušė vokiečių fašistų kariuome
nės atakas vestas prieš mūsų pozicijas kai kuriose dalyse 
vakarinio fronto ir padarė jiem didelių nuostolių.

Pagal dar nepilnas skaitlines, buvo sunaikinta 31-nas 
vokiečių orlaivis spalių 27 d. Mes netekome 12 lėktuvų.

Patikrinus skaitlines, pasirodė, jog 20 vokiečių orlai
vių buvo numušta žemyn arti Maskvos spalių 27 d., o ne 
8-ni, kaip kad pirmiau pranešta. Spalių 28 d. šeši priešo 
orlaiviai tapo nukirsti žemyn arti Maskvos.

Spalių 27 d. mūsų orlaiviai, veikdami vakariniame 
fronte, sunaikino 42 vokiečių tankus, 86 šarvuotus au
tomobilius, 430 trokų su kariniais reikmenimis, kelis vo
kiečiu štabo aųto-busus ir daugiau kaip 20 lauko kanuo- 
lių. Du vokiečių pėstininkų pulkai liko išblaškyti ir da
linai sunaikinti.

i

"Laisvės" Vagus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai
A. Stripeika, Elizabeth ....................................... 854
K. Žukauskienė, Newark ..............    777
Philadelphijos Vajininkai ......................................450
J. Bakšys, Worcester..................  436
M. Urba, Easton .................................................. 338
K. Čiurlys, Bayonne ............................................ 334
P. Bokas, Waterbury ................,........................ 325
J. Blazonis, J. Karsonas, Lowell ......................  244
S. Kuzmickas, Shenandoah...............................   214
V. Padgalskis, Mexico ....................................... 204
P. Siekai tiso Scranton ..................  192
A. Klimas, Hartford............... J..........T...........  148
J. Rudmanas, New Haven .................................  144
Geo. Kuraitis, Brooklyn .........   143
ALDLD 136 Kuopa, Kearny-Harrison............... 132
P. Žirgulis, Rochester ................ ......... -.............. 122
J. Venskevičius, Cambridge ............................... 119
P. Šlajus, Chester................................................ 109
J. Ramanauskas, Minersville ............................. 105
ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius, Binghamton .. 101
J. Matačiūnas, Paterson ......................  94
A. Valinčius, Pittston ............................................ 92
V. Barkauskas, Oakville, .........................  84
S. Šaltys, Rockford.............................................. 78
P. Buknys, Brooklyn ............./......................... 78
J. Burba, So. Boston .............................   78
A. P. Dambrauskas, Haverhill .......................... 72
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ...........................  ; 71
J. Grybas, Norwood ............................................ 64
C. Shaltis, Freehold ............................................ 54
Grand Rapids Vajininkai .. . ................................. 48
S, Penkauskas, P. Tamašauskas, Lawrence....... 44
A. Balčiūnas, Brooklyn .................................  26
Z. Yurkevičius, So. Boston ................................. 24
V. Tauras, Brooklyn........................ ’•......................24
G. Shimaitis, Montello ........................................ 24
J. Balsys, New Britain ..............  24
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .............................. 22
J. A. Shunskis, Amsterdam ................................. 22
A. Žemaitis, Baltimore ....................................... 22

GEROS ŽINIOS APIE VAJININKUS
K. Žukauskienė, lankėsi pirmadienį “L.” įstaigoj. Ji 

važinėjo per ištisą dieną sekmadienį, jieškodama naujų 
skaitytojų ir iškolektuodama nuo skaitytojų, kurių pre
numeratos išsibaigė. Aplankė didelį skaičių žmonių ir jai 
pavyko gauti vieną naują skaitytoją. Matot, naujų skai
tytojų galima gauti, jeigu tik užkalbinsime žmones užsi
rašyti dienraštį “Laisvę.” Ji vistiek stipriai laikosi, ne- 
pasduoda philadelphiečiams nei Bakšiui.

M. Urba gerokai pašoko punktais. Dabar užima 5-tą 
vietą laimėtojų skyriuje. Jis prisiuntė net 3 naujus skai
tytojus! Bravo!

P. Šlekaitis taipogi nepasiduoda, jau arti laimėtojų 
skyriaus. Jis prisiuntė tris naujus skaitytojus. Manome, 
kad šią savaitę gausime daugiau gerų žinių nuo jo.

‘ Kiti vajininkai irgi prisiuntė šį sykį pinigų atnaujinti 
prenumeratas senų skaitytojų: J. Kuraitis, Brooklyn, N. 
Y.; P. Žirgulis, Rochester, N. Y.; E. Šaltys, Rockford, 
Ill.; Geo. Shimaitis, Montello, Mass., ir Z, Yurkevičius, 
So. Boston, Mass.

Mes laukiame žinių nuo tų vajininkų, kurie dar visai 
neatsiliepė į šį vajų.

Dienraštis “Vilnis” iš Chicagos šaukia mūsų vajinin- 
kus į lenktynes. Subruskime, pralenkime vajininkus va
karuose. Sekamame numeryje bus daugiau permainų, 
negu šiame numeryje, nes, šiam raštui einant į spaudą, 
gavome pusėtinai daug laiškų vajaus reikale.

“L.” Administracija,

Vokiečiai Pasiekę 
Rostovo Priemies
čius, Sako London

Maskvos Fronte Naciai Vietomis Atmesti 10 Mylių Atgal
London, spal. 29. — Pra

nešama, kad jau Rostovo 
priemiesčiuose v o k i e č i ai 
kertasi su Sovietų kariuo
mene. Sakoma, kad Sovie
tai užtaisę miestą minomis 
ir sproginiais tokiam atsi
tikimui, jeigu naciai į jį 
įžengtų. — Rostovas yra 
svarbus pramonės ir prie
plaukos miestas prie Dono 
upės, įplaukiančios į Azovo 
Jūrą.

Berne, šveic.. spal. 29. — 
New Yorko Times kores
pondentas telefonu perdavė 
šitokias žinias gautas iš So- 
vietų-vokiečių karo fronto:

Raudonoji Armija Mask

vos fronte atmetė vokiečius 
atgal dviejuose punktuose į 
pietus nuo Možaisko. Kai 
kuriose šio fronto dalyse 
naciai buvo nuvyti iki 10 
mylių atgal. Sovietų pozi
cija Maskvos srityje abel- 
nai pagerėjo.

Charkovo apylinkėje, pie
tiniame fronte, raudonar
miečiai vienoje vietoje per
metė vokiečius atgal per 
upę, bet kitoje vietoje vo
kiečiai pasivarė pirmyn. 
Charkovo padėtis labai pa
vojinga.

Naciai, nežiūrint didelių 
sau nuostolių, pasigrūmė 

(Tąsa 5-me pusi.)

Naciai Kaltina Orą 
Ir Dumblą, kad Jie

Nepasiekia Maskvos
Berlin. — Naciai sako, jei 

ne toks blogas oras, tai jie 
būtų jau užėmę Maskvą. 
Pirma storai prisnigi, o 
paskui daug prilijo ir iš to 
susidarę tokie dumblynai, 
kad per juos visai negalį 
pervažiuoti vokiečių tankai 
ir šarvuoti automobiliai. 
Dumblai ir liūgynai taipgi 
sustabdę vokiečiu mašineri
ją Kalinino ir Kalugos fron
tuose.
• Sovietų kariuomenė įtū
žusiai atakuoja nacius, bet 
jie “narsiai atmušą” atakas 
visame centraliniame fron
te, kaip sako vokiečių žinių 
agentūra DNB.

(Tąsa 5-me pusi.)
»

Fašistai Isteriškai
Kolioja Rooseveltą

Berlin. — Vokietijos na
ciai, kaip ir Italijos fašistai, 
viešai plūsta prez. Roose
veltą; apšaukia jį “bepro
čiu, kriminalistu, melagium, 
apgaviku, žydberniu, begė
džiu, supuvėliu, gyvuliu ir 
idijotu.” Jie baisiai įnirtę 
prieš Rooseveltą už pasta
rąją jo kalbą per radiją.

Toj kalboj prez. Roosevel
tas, tgrp kitko, teigė, kad 
Anglija, Rusija ir Amerika, 
galų gale, sukriušins hitle
rizmą.

NACIAI PRASILAUŽĘ Į 
KRIMO PUSIAUSALJ

Berlin, spal. 29. — Vo
kiečių komanda teigia, kad 
jie per Perekopą prasilau- 
žę į Krimo pusiausalį ir 
“vejąsi sumuštą priešą.”

Šiauriniai-rytiniu Krimo 
pajūriu naciai bandysią pa
siekt Kaukazą trumpiausiu 
keliu.

London. — Anglai tvirti
na, kad Sovietų karo lai
vynas visiškai tebeviešpa
tauja Juodojoj Jūroj.

AMERIKOS KAPITONAS 
RADO SOVIETUOSE DE
MOKRATIJĄ IR PAVYZDI

Baltimore, Md. — Ame
rikos kapitonas F. T. Tho
mas, kalbėdamas Laivyno 
Dienoje, pareiškė, kad A- 
merika galėtų imti pavyzdį 
iŠ Sovietų žmonių vienybės, 
narsos ir pasišventimo ko
voj prieš užpuoliką Hitlerį. 
Kapitonas Thomas buvo na
rys Amerikos pasiuntinybės 
Maskvoje. Būdamas Sovie
tuose, jis štai ką patyrė, 
kaip kad jis sakė savo kal
boje:

“Nežiūrint politinių nuo
monių, aš Rusijoj visur ra
dau įrodymą tikrosios de
mokratijos, kur kiekvienas 
pilietis gerbia visų kitų ge-. 
riaiisius reikalus.

“Aš turėjau progą temyt, 
kaip rusai dirba kariniuose 
fabrikuose ir kaip jie elgia
si gatvėse. Visur aš gavau 
gilų įspūdi, kad jie vienin
gai veikia bendrai idėjai. 
Kokias pastangas Rusija 
daro šiame kare, iš to ir 
mes galėtume pasimokinti, 
nepaisant, kaip kuris jau
čiame kas liečia politiką. 
Rusijos žmonių dvasia ir 
pasiryžimas yra tokie, kad 
mes juos už tai turime la
bai giliai gerbti.”

MASKVOS FRONTE SO
VIETAI IMA VIRŠŲ

London, spal. 29. — še
šiose dalyse Maskvos fron
to sovietinė kariuomenė at
metė vokiečius atgal ir at
griebė nuo jų kelis kaimus, 
tik viename šiauriniame 
punkte Maskvos linijos na
ciai pasistūmė kiek pirmyn, 
kur miestelio N gatvės ta
po užgriozdintos lavonais 
užmuštų vokiečių.

Nacių artilerija pradėjo 
taip smarkiai, be paliovos 
bombarduot Sovietų pozici
jas Maskvos fronte, kaip 
dar niekad pirmiau.

Mūšiai Charkovo gatvėse 
dar tęsiasi, daugiausia dur
tuvais.

ORAS — Bus šilčiau.
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Vienyti Priešnadškas Jėgas
Susitarimas tarpe Anglijos ir Sovie

tų Sąjungos darbo unijų veikti pagrin
dais 8-nių punktų prieš barbariškus fa
šistus, turėtų įnešti kuo daugiausiai vie
nybės tarpe darbo žmonių ir visų anti
fašistų visame pasaulyje. Tas turėtų 
prablaivyti ir Amerikos lietuvių darbi
ninku akis, kurie iki šiol buvo suvedžio- 
ti.

“Naujienos,” “Keleivis” visada šunis 
korė ant Sovietų Sąjungos darbininkų, 
juos vadino “vergais.” Bet “Naujienos” 
ir “Keleivis” negali nepasirodyti atvirais 
Hitlerio organais išeidamos prieš Angli
jos darbo unijas, Anglijos darbininkus, 
kurie susitarė su Sovietų Sąjungos darbo 
unijomis, kurie nutiesė bendradarbiavi
mo planus. Tas patsai ir su kita spauda.

Amerikos lietuviai, nepaisant kokio 
politinio ar religinio nusistatymo jie yra, 
jų pasirinkimas yra tik vienas: Arba su 
Anglijos, Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
bendru bloku prieš barbariškus fašistus 
už fašizmo sukriušinimą, už suteikimą 
visoms tautoms ir tautelėms progos ap
sispręsti savo likimą, budavoti laimingą 
ir kultūrišką gyvenimą, arba su tais, ku
rie vergauja fašistams, kurie nori visas 
kitas tautas padaryti Vokietijos fašistų 
vergais.

Mes pasitikime, kad Amerįkos lietu
viai eis su Roosevelto Administracija, su 
demokratija, su Anglijos darbininkais ir 
tais žmonėmis, kurie tęsia kovą prieš fa
šizmą, su Sovietų Sąjungos darbo unijo
mis ir Raudonąja Armija prieš budeliš
kus fašistus.

Kas bando šią darbo žmonių Anglijos, 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos vienybę 
ardyti, tai nepaisant kokiais obalsiais ir 
kokiais išvedžiojimais prisidengtų, tar
nauja barbariškiems fašistams. Kas ken
kia darbo žmonių antifašistinei vienybei, 
tas tarnauja fašizmui.

Baisus Žvėriškumas Ukrainoj
Barbarai Vokietijos fašistai pasirįžo 

išpjauti dešimtis milionų^ žmonių pasatų 
lyj, kad tik jie galėtų viešpatauti. Fran- 
cijoj jie šimtais šaudo nekaltus žmones. 
Jugoslavijoj per 100,000 žmonių žuvo 
nuo fašistų barbarizmo. Lenkijoj jie iš- 
teriojo per 3,000,000 žmonių. Lietuvoj 
šaudo šimtais mūsų brolius ir seseris. 
Čechoslovakijoj, Rumunijoj, Norvegijoj, 
Bulgarijoj, visur žudo žmones. Neseniai 
atėjo žinios, kad vokiečiai ir bulgarai 
fašistai vien Makedonijoj, Graikijos pro
vincijoj, išteriojo per 15,000 civilių žmo
nių!

Dabar jau net per fašistų cenzūrą iš 
Rumunijos ateina žinių, kad tūkstančiais 
žudo žmones Sovietų Ukrainoj ir Bessa- 
rabijoj, ypatingai sukoncentravo fašistai 
jėgas žudyti žydus ir kolchozninkus. 
Bessarabijoj ir Šiaurinėj Bukovinoj, ku
rios buvo sovietinės, gyvena apie 400,- 
000 žydų tautybės žmonių. Sovietų Uk
rainoj yra miestelių, kurių veik pusę gy
ventojų sudaro žydai. Yra davinių, kad 
jau kelis desėtkus tūkstančių žydų ten 
išžudė sužvėrėję fašistai ir kas kart vis 
daugiau plečia tą terorą.

Lietuvoj viešpatauja kruviniausias te
roras. Kiek mus jau pasiekė žinių, tai 
pilni keliai ir keleliai areštuotų, sura
kintų valstiečių, kuriuos varo lietuviai 
fašistai ir vokiečiai žandarai žudyti. Kad 
pastoti fašistų budeliškiems žygiams ke
lią, kad išlaisvinti Lietuvą, kad suteikus 
Lietuvos liaudžiai galimybę laisvai bu
davoti savo gyvenimą, tai reikia visomis 
jėgomis padėti Sovietų Sąjungai, Angli
jai ir Roosevelto užsienio politikai jų 
kovoj prieš barbariškus nacius ir fašis
tus.

Nacių Propaganda Amerikoj
Lietuviški hitleriški laikraščiai, kaip 

“Naujienos,” “Draugas,” “Keleivis” ir 
kiti visai nesivaržydami talpina nacių 
•radiogramas iš Berlyno, tą Goebbelso 
fašistinę propagandą, arba persispaus
dina iš fašistų laikraščių ištisus nacių 
straipsnius. Keleivis” praktikuoja ne 
vien straipsnių persispausdinimą, bet net 
pakartoja nacių kalbas, kurias Hitlerio 
Gestapo agentai sako Kaune iš radijo 
stoties.

Angliškoji spauda taip atvirai neveda 
nacių propagandą. Ji kiek daugiau pri
sidengia, bet ir joj mes randame užtek
tinai fašistų propagandos, Hearsto re
akcinė spauda nuolatos puola Sovietų 
Sąjungą, teisina Hitlerio talkininkus 
Finlandijos, Vengrijos ir Rumunijos fa
šistus. Kita vartoja kitokią taktiką.

Ponas William Philip Simms, Scripps- 
Howard spaudoj, pavyzdžiui, rašo prieš 
atidarymą Vakarų Fronto ir argumen
tuoja: “Daugelis jaučia, kad Rusijos pa
dėtis beviltinga. Gal būti taip. Tai ko
dėl Rusijos susmukimas turėtų Angliją 
padėti į beviltinga poziciją.” Tai aišku, 
kad hitleriška propaganda! Juk ir vai
kas supranta, kad dabar, kada Sovietų 
Sąjunga taip didvyriškai kariauja jau 
penktas mėnesis, tai laikas Anglijai pul
ti nacius iš kitos pusės. Tik dabar An
glijai ir Amerikai yra proga užklupti 
fašistus, kada jų jėgos sukaustytos Rau
donosios Armijos kovose. Juk ne tada 
bus laikas pulti, kada Sovietai “su
smuks,” kaip tas autorius mano. Jeigu 
Sovietai “susmuks,” tai aišku, kad tada 
Anglija negalės visai kariauti. Kad tas 
neįvyktų, tai reikia padėti Sovietų Są
jungai ir padėti veikiant aktyviai.

Aišku, kad Hitlerio tikslas yra kaip 
galima ilgiau išlaikyti Angliją nuo akty- 
vės kovos prieš nacius. Aišku, kad Hit
lerio' tikslas yra, kaip galima ilgiau iš
laikyti nuo kovos lauko Jungtinių Vals
tijų jėgas. Jis nori skyrium įveikti So
vietų Sąjungą, Angliją ir Jungtines Val
stijas. Ir kas kliudo bendrai Anglijos, 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos kovai 
prieš barbarus fašistus, tas padeda pra- 

.. vesti .Hitlerio planus.

Japonijai Niežti Kailį
Per daugelį metų Japonijos imperia

listai darė užpuolimus ant Sovietų Sibiro 
sienų, provokavo karą. Bet po to, kaip 
1938 metais 'Raudonoji Armija 15-kos 
dienų kare išpylė japonams kailį-prie 
Zaoziornaja ir Bezimenaja kalnų, po to, 
kaip 1939 metais po keturių mėnesių Ja
ponija prakišo karą Mongolijos Liaudies 
Respublikos pasienyj, kur tik prie Na- 
nahano japonai neteko 18,000 užmuštų, 
tai tūlą laiką ji buvo apsiraminus. Net 
su Sovietų Sąjunga pasirašė neutrali
teto sutartį.

Bet Vokietijos fašistų ir jų talkinin
kų užpuolimas ant Sovietų Sąjungos Eu
ropoj vėl akstiną Japonijos imperialis
tus karan prieš Sovietus. Tais sumeti
mais jie pradėjo pasienio užpuolimus. 
Tai yra japonų bandymas “čiupinėti” 
Sovietų Sąjungos Tolimųjų Rytų jėgas, 
ar jos ten stovi, kaip stovėjo, ar jos iš 
ten išvežtos, kaip paskalas leido ponas 
William Bullitt.

Mums atrodo, kad Sovietų Sąjunga, 
nepaisant; kad jai reikia jėgų kovai prieš 
Vokietijos, Italijos, Vengrijos, Finlandi
jos, Rumunijos fašistus ir jų talkinin
kus, bet užtektinai jėgų laiko Tolimuo
se Rytuose, kad išdaužyti Japonijos im
perialistams dantis,'jeigu jie vėl bandys 
juos suleisti į Sovietų kūną.

Prie to, Jungtinių Valstijų karo lai
vynas yra Ramiajame Vandenyne; An
glija taip pat turi karo jėgų Tolimuose 
Rytuose. Ir mums atrodo, kad Japoni
jos imperialistai būtų sudaužyti bendro
mis Anglijos, Amerikos ir Sovietų jėgo
mis į trumpą laiką. Japonijos imperialis
tai tik tada drįs padaryti budelišką už
puolimą ant Sovietų Sąjungos, jeigu jie 
bus tikri, kad Anglija ir Amerika tik 
kalbės, o ne veiks. Priešingai, vargiai jie 
drįs išpildyti Hitlerio ir Mussolinio-rei
kalavimą.

Kaip Fašistai Užpuolė 
Lietuvą?

Paskutines Dienos Laučių 
šeimos

Kėdainių apskrityje, ne
toli nuo Apitalaukių dvaro, 
gyveno valstietis Stasys 
Lautys su savo šeima. Tai 
buvo valstietis, kokių nema
žai gyvena Lietuvoj. Gyve
nimas skaitlingos jo šeimos 
visiškai priklausė nuo že
mės ir įdėto į ją darbo. Bu
vo metai, kada Laučiui se
kėsi — derlius buvo tokis, 
kad galėjo išsilaikyti iki se
kamų metų. Buvo ir blo
gesnių metų, tada prisieida
vo jieškoti duonos užtrau
kiant paskolą, nes žemės vi
sados jam stokavo.

Greitai po to, kaip Lietu
voj įsikūrė tarybinė tvarka; 
Lautys, kaip ir kiti valstie
čiai, kuriems reikalinga bu
vo, gavo sulyg jo šeimos že
mės pridėčką.

Naujas gyvenimas prasi
dėjo valstiečio šeimoj. Pa
vasarį Stasys išeidavo į lau
ką, pasiimdavo į saują že
mę, trynė ją, praleisdavo j'ą 
pro pirštus ir darė spren
dimą ar jau galima pradė
ti arti ir sėti. Niekados 
pirmiau Stasys tiek daug ne 
nerymavo dėl oro, kaip da
bar. Ar juokai gi — jis ta
po šeimininkas didelio že
mės ploto!

Pagaliau atėjo pavėlavęs 
šiltas oras. Smagus trakto- 
rietis Juozelis Gulevičius, iš 
trakto rių-mašinų stoties, 
aparė jam ir jo kaimynams 
žemę. Visa Laučių šeima ir 
kiek tik buvo kaimynų — 
išbėgo žiūrėti į tą stebėtiną 
mašiną, kokios čionai dar 

I niekados pirmiau nematė. 
Lautys patsai sėjo miežius, 
avižas, kviečius ir %itus ja
vus. Kada baigė sėją, at
važiavo vyrai iš miesto ir 
atvežė leidimą gauti me
džiagų trobesių a statybai. 
Tai buvo, kaip kokia links
ma pasaka.

Skubiai Lautys suvežė 
statybos medžiagas į iš kal
no pasirinktą ir pamylėtą 
žemės vietą. Jis gavo pa- 
skolon ant 20 metų septy- 
niasdešimts kubometrų me
džio ir pradėjo statyti erd
vius namus.

Vėlai naktį, kada vaikai 
miegojo ir gyvennamyj tik 
girdėjosi kurtus vygės 
skrypayimas su pačiais ma
žiausiais šeimos nariais — 
dvynukais Antanėliu ir An- 
tanyte, šeimos galva tarėsi 
su žmona apie tolimesnį gy
venimą. Rudenį jis turėjo 
suimti apie penkiolika cent
nerių rugių, penkiasdešimts 
centnerių kviečių, avižų, 
miežių ir kitų javų. (Cent
neris apie 220 svarų—Red.) 
Tai didelis turtas!

Šeštadienio vakarą, bir
želio 21 dieną, kaip visada, 
Lautys su žmona buvo baž
nyčioj. Jie padėkavojo Die
vui už vėliausias jiems su
teiktas laimes. Dar buvo 
šviesu, kada šeima nuėjo 
gulti. Sekančią dieną Sta
sys išvažiavo į Kėdainių 
miestą. Arklys povaliai bė- 
go aprasojusiu keliu.
; Linkui Kėdainių jau bu

vo visai arti, kaip staigiai 
ore atsirado lėktuvai. Jų 
bauginantis ūžėsis tai nu- 
trūkdavo, tai vėl pakildavo, 
susiliejant į kurčią staugi
mą. Už kelių minučių nuo 
lėktuvų staugdamos . krito 
žemyn bombos. Lautys ma
tė, kaip ant miesto iškilo di
deli stulpai dūmų. Štai virš 
didelių lėktuvų pasirodė ke
letas sidabrinių nedidelių 
lėktuvų bet vikrių. Vienas, 
didelis lėktuvas užsidegė 
ore ir persivertęs 1 smigo

liepsnodamas žemyn.
Pradžioj Stasiui pasiro

dė, kad tai yra oro prati
mai. Bet greitai jis supra
to, kad tai nėra bandymai. 
Ne, tai ne pratimai, tai ka
ras !

Didžiai sujudęs, pasuko 
arKlį atgal ir mušdamas jį 
sKuuejo namų Imk. Dar ne- 
pnvaziavus ja. p 11 a 1 a ūkių 
dvaro, j Į pasivijo trys lėk
tuvai. jie sknao požemiu, 
v ienas, praskrisdamas tie
siai virš jo vežimo, išleido 
iš kulkasvaidžio kulkų sal- 
vą. Stasys apimtas mirties 
oaimės nušoko nuo vežimo 
ir kiek turėdamas jėgų lei
dosi bėgti. Tuo kartu kul
kos pakirto arklį. Arklys 
krito ant kelio, apsipylė 
krauju, įsipainiojo į pakin- 
kus, baisiai mosavo kojo
mis.

Stasys skubėjo linkui na
mų apimtas baimės dėl šei
mos likimo. Kelyj jis suti
ko bėgančius valstiečius ir 
moteris. Tūlos iš moterų 
jau pavargusiai ėjo neš
damos ant rankų savo ma
žyčius.

Aplenkęs užtvanką, išbė
go į pamiškę, iš čia matėsi 
Apitalaukiai ir Stasys pa
matė, kad priešakyj iškilus 
liepsna. Visi trobesiai — 
arįlydė, laikinas gyvenna- 
mis, tvartas ir daržinė — 
viskas apimta liepsnos.

Kojos Stasio atsisakė 
klausyti, jis bejėgiškai su
dribo ant žolės, abiejomis 
rankomis nusitvėrė už gal
vos. " Tartum pritrenktas 
sunkiai atsikėlė ir surinkęs 
visas jėgas vėl leidos bėgti 
linkui namų. Netoli nuo 
gaisro susitiko su vargoni
ninku, kuris prabėgdamas 
didžiai nusigandęs šaukė:

—Viskas sudegė! Stasy, 
mano namas taipgi... Ta- 

i vo irgi...
Lautys skubėjo pirmyn. 

Apylinkė apimta gaisro 
kvapsniu, virš galvos suko
si dūmai ir kibirkštys. Gais
ras buvo pačiame stiprume. 
Štai jis tik už kelių dešim
čių mastų. Kur žmona O- 
na? Kur vaikai?

Vietoj, kur buvo jo laiki
nas gy vennamis, Stasys 
matė tik baigiančius degti 
apdegulius. Nuošaliai nuo 
gatvės, pridengiant mažy
čius drabužiais, sėdėjo su
dribus Ona — Stasio žmo
na. Ašaros plovė per jos 
veidą, akys apimtos mirti
nos baimės. Greta su ja sė
dėjo šlubas Jonelis ir vy
resnioji šešiolikos metų du
krelė, Broniutė, laikydama 
ant rankų trijų metų bro
liuką.

—Dieve mano!... Ona!... 
Kur kiti vaikai? — šaukė 
nusigandęs Stasys.

Ona tylomis parodė ran
ka į gaisrą.

Kada moteris atgavo jė
gų ir galėjo jau kalbėti, tai 
Stasys išgirdo iš jos lūpų 
kraują užšaldančius žod
žius, — kiti jų vaikai žuvo 
gaisre. Dar visi jie miego
jo, kada fašistų lėktuvo 
bomba, pramušus stogą ir 
lubas, nukrito gyvennamio 
viduj. Užsidegė grindys. 
Ona pagriebė ant rankų 
dvynukus — berniuką ir 
mergaitę ir išbėgo į kiemą. 
Kartu su ja suspėjo iš liep
snos ištrūkti Broniutė, išsi- 
nešdama broliuką Vaciuką. 
Šlubas Jonelis tuo kartu bu-> 
vo tvartuose. Jis atsikėlė 
anksčiau kitų, kad pašerti 
ožkas. Kiti keturi vaikai, 
gulėję ant grindų, mirtinai 
buvo prislėgti nukritusių 
lubų iį stogo. Sausas na

mas taip staigiai apimtas 
liepsnos, kad niekas neturė
jo drąsos pulti jį gesinti ir 
vaikus gelbėti.

Į kelias minutes Stasys ir 
Ona neteko keturių savo 
kūdikių, trobesių ir turto! 
Tokis likimas patiko ir ki
tus Lietuvos valstiečius, 
kurie buvo žvėriškai užpul
ti fašistų oro piratų.

Stasys stovėjo prislėgtas 
vargo ir nelaimės. Jo ran
kos s u s i s p a udė į kietus 
kumščius ir' štai apimtas 
teisingos apmaudus, jis pa
sisuko į vakarų pusę, iš ku
rios pirmiausiai pamatė fa
šistų bombnešius ir pakra
tęs ore kumščiais tylomis 
tarė, tartum patsai į save:

—Na, palaukite! Mes 
jums parodysime, kaip de
ginti mūsų namus, kaip žu
dyti mūsų vaikus!

Tą pasakė Stasys dar ir 
patsai neturėdamas aiškaus 
supratimo savo žodžių.

Prabėgo trys savaitės. 
Lietuva prislėgta sunkaus 
hitlerinio bato, aplaistyta 
krauju. Budeliški fašistų 
“S. S.” būriai laksto, kaip 
pasiutę žvėrys po Lietuvos 
sodžius, atiminėja nuo vals
tiečių likučius pereitų metų

derliaus. Dar nepribrendu
sius javus šienauja vokiečių ► 
armijos arklių pašarui. 
Kiekvienu kartu pilni ke
liai valstiečių surištomis 
rankomis, kuriuos varo žan
darai. Juos varo sušaudy
ti! Žemė dejuoja nuo verks
mo našlaičių vaikų, išgėdin
tų motinų ir merginų, ir 
tūkstančių apiplėštų vals
tiečių, kuriems fašistai atė
mė gyvenimo šaltinius!

Užnugaryje fašistų armi
jos atsirado Lietuvos vals
tiečių — partizanų būriai. 
Jie, slapstydamiesi miškuo
se, naktimis ir paryčiais, 
daro užpuolimus ant fašis- 4 
tų armijos užnugario, ant » 
jos padrūtinimų, naikinda
mi ją, pagrobdami ginklus 
ir kitus karinius reikmenis 
ir vėl slepiasi miškuose.

Viename iš tų partizaniš
kų būrių veikia ir Stasys 
Lautys. Jis žvalgas parti- 

;zanų būrio. Jo būrys gabiai 
manevruoja po miškus ir 
raistus, netikėtai atsiranda 
ten, kur mažiausiai jo lau
kia priešas — ant plentų, 
prie tiltų ir gelžkelių sto
čių.

Taip keršina už savo tė
vynę, namus, žemę ir žuvu
sius vaikus Stasys Lautys.

V—Oks.

Reikalinga Permaina
SLA Vadovybėje

Pildomosios Tarybos Nominacijos Prasideda 
Lapkričio Pirmą Dieną

Nominuokite kandidatus, kurie apvalys SLA nuo pro- 
nacinės smetonines politikos; sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariams mokestis kelti.

SLA Narių Komitetas, 
susidedantis iš New Yorko 
apylinkės žymių SLA dar
buotojų, šiomis dienomis tu
rėjo pasitarimą, kuriame 
SLA Pildomosios Tarybos 
nominacijų klausimas buvo 
plačiai apsvarstytas. Pasi
tarimas vienbalsiąi pripa
žino, jog SLA dabartinė va
dovybė visai nesirūpina ei
linių narių gerove ir todėl 
reikalinga tam tikrų Pildo
mojoje Taryboje permainų, 
kurios išeitų visų narių 
naudai.

Dabartinė Pildomoji Ta
ryba yra padariusi neleisti
nų klaidų, kurios diskredi
tuoja mūsų Susivienijimą 
net apdraudos departmentų 
akyse. Apdraudos depart
mentų revizorių raporte at
žymėta, kad SLA prez. Ba- 
gočius, sekr. Vinikas ir iž
do glob. Mikužiūtė, prasi
lenkdami įstatymus, pasiė
mė paskolas (mortgečius) 
ir dabar jie valdiškai pri
versti atmokėti tas pasko
las. Vadovybė ne tvarkiai 
laikė SLA investmentų do
kumentus , nesirūpino pa
taisyti blogą padėtį su kai 
kuriais investmentais. Val
diški revizoriai pripažįsta, 
jog SLA yra praradęs virš 
pusės milijono dolerių tur
to. O kadangi mirtingumas 
yra didelis, tai dar labiau 
apdraudos fondas eina blo
gyn. Valdiški revizoriai to
dėl pataria ką nors daryti, 
kad pakelti apdraudos f on- 
dą.

O ką Pildomoji ,Taryba 
tuo klausimu daro? Pas- 
kiausis Tarybos suvažiavi
mas, kiek žinoma, nutarė 
sudaryti naujas seniems na-j 
riams mokesčių lenteles. O 
tai reiškia, jog SLA buda- 
votojai, SLA veteranai, vi
si senieji nariai susilauks 
žymiai aukštesnių mokes-

žmoniškos “Tėvynės” nebe
gali išleisti. Bet Pildomoji 
Taryba, • matydama tokią 
blogą padėtį, visai nesirūpi
no ją pataisyti, iki valdiški 
revizoriai Centran atvyko 
peržiūrėti visą SLA stovį. 
Bet ir dabar iš atbulo galo 
ekonomiją bando pravesti. 
Prasti jie yra gaspadoriai.

Visą laiką SLA organas 
“Tėvynė” pasiduoda prona- 
cinei propagandai, talpina 
Hitlerio agento Ancevičiaus 
pranešimus. Tokiu savo el
gesiu SLA statomas pavo- 
jingon padėtin. SLA vado
vybė nieko nedaro, kad or
ganą apvalyti nuo pronaci- 
nės propagandos.

SLA reikia tokios vado
vybės, kuri:

1. Ištikimai darbuosis vi
sų SLA narių naudai.

2. Pataisys finansinį sto
vį, praves tinkamą ekono
miją, kad nereikėtų na- 

| riams kelti mokestis.
3. Panaikins kenksmingą 

politiką, apvalys organą 
nuo pronacinės propagan
dos.

4. Pildys apdraudos de
partmentų įstatymus.

5. Kooperuos su prez. 
Rooseveltu kovoje prieš 
Hitlerį.

SLA Narių Komitetas 
yra įsitikinęs, jog žemiaus 
rekomenduojami k a n dida- 
tai yra kompetentiški būti 
SLA gaspadoriais.

Nominuokite s e kainus 
kandidatus:

Prez. vietai — Prof. B. F. 
Kubilius, 188 kp. narys, So. 
Boston, Mass.

Vice prez. — L. Kava
liauskaitė, 152 kp. narė, 
Brooklyn, N. Y.

Sekr. — J. Miliauskas, 
286 kp. narys, McKees

' (Tąsa ant 5-to pusi.)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
j John Vaivadai. —Straips- 

SLA lėšų fondas yra sko-i nelis per silpnas spaudai, 
lose paskendęs,'taip kad ir, Nesunaudosime.

J? aJ
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Trumpai ir Storai
Rašo J. Baltrušaitis

Vitaminai ir Streikai
Žodis “vitaminas,” ypač 

daugskaito-je — “vitaminai” 
Amerikoje per keletą pasta
rųjų metų pilnai įėjo į ma
dą, taip, kad tankiai jis pa
sidaro nonsensu, nesąmone.

Trustas savo duoną gar
sina, joje esą vitaminų. Per 
radiją mokinamos virėjos, j
ir jos supranta, kad jeigu Mr. Simms Jau Nesako, kad 
gerai mėsą iškepsi, tai joje1 Hitleris Užpuls Angliją 
bus daugiau vitaminų. O Labai įdomus dalykas, 
kartais išeina taip, kad jei- kad tie karo žinovai, ku- 
gu labai sukepinsi, tai vi- rie per tris mėnesius vis 
taminai žus! Dešimties me- skelbė, jog jeigu Hitleriui
tų vaikai, ypač mergaitės, i pavyks užkariauti Sovietų 
jau vartoja tą žodį savo Sąjungą, tai paskui jis už- 
kalboj. j puls Angliją ir jau ją visai

Bet kurių darbas - fabri-' užkariausiąs, dabar jau to 
kacija nieko bendro neturi 1nesak0, 
su vitaminais, tie pradeda' Štai Scripps - Howard 
juokus daryt. Spaustuvinin- dienraščių užsienio redakto- 
kų žurnalas “Printer’s Ink”irius William Philip Simms
turi jumoristišką straipsnį ' spalių 7 d. rašo apie Hitle- 
apie streikus ir vitaminus. [ rio vajų Maskvai paimti. 
St. Louis b e isbelininkų i Sako, kad šis vajus — tai
“Cardinals” vadas įvedęs • 
jiems kasdieninę vitamino; 
BĮ pilių dožą. O garsiosios; 
May o Klinikos daktaras j 
Morse Wilder parašė tezi.i 
kad vitaminu stoka pada-1 
ranti eilę streiko, kurie taip! 
tramdo pramonę.

“Aš nužiūriu,” rašo d r. i 
Wilder, kad daugelis darbi-1 
ninku stato perdidelius rei
kalavimus dėl to, kad jų! 
dietoje stoka vitamino BĮ.” | 
Jis prideda, kad ir pramo
nininkai, kovoje kapitalo su į 
darbu, gal irituoiasi dėl tos 
pačios stokos.

—
Lietuva Balsavo už Sovietus;

Devvniolika dideliu an-i 
glisku dienraščių Ameriko-j 
je, leidžiamų Scripps-How- j 
ard kompanijos, neseniai, 
prisiminę Pabaltijo respub
likas, rašė,, kad tos respub
likos 1940 metais liepos 21
d. nubalsavo prisidėti prie 
Sovietų Sąjungos.

Žinoma, tai istoriškas da
lykas ir nereikti! apie tai 
čia mums nė minėti, bet 
tenka tai paminėti dėl to, 
kad mūsų mažyčiai kapita- 
listėliai savo spaudoj rašė 
ir rašo, jog Lietuvoj nebu
vo balsavimo už sovietus. 
Tai didieji kapitalistai tei
singesni už mūsų hitleriš
kus kanitalistėlius. štai ori
ginaliai jų žodžiai:

—The Baltic states of 
Latvia, Estonia and Lith
uania voted to bo incorpor
ated into the Soviet Union.

Kur Anglijos Laivynas?
Anglija per du-tris šim

tus metų didžiavosi savo 
laivynu, savo “supremacy” 
(viršenybe) ant visų pasau
lio jūrų. Per pora pastarų
jų metų ji pajuokdavo na
cių Vokietiją, kad jūrose ji 
bespėkė. Paskelbus jai ka
rą, manė savo laivais ją ap
supsianti, užblokaduosianti 
ir badu numarinsianti.

“Dabar,” sako majoras 
Al Williams, “mes klausia
me, kur yra britų laivynas 
ir kodėl jis neišlaimi prieš 
dvi tautas, kurios neturi 
laivynų, kaip sako laivinin
kystės ekspertai.”

Neužilgo gali būti dar 
baisesnis klausimas, klausi
mas: “Kur yra pati An
glija?

Išmečiau iš Frontinio Lan
go Kortą su Didele “V” 
Kai Anglija skelbė Euro

pai rašyti ta raidę visur, 
reiškiant Victory (pergalę), 
tai Europa ir visas pasau
lis manė, jog ji jau rengiasi 
atidaryt Europoj Vakarinį 
Frontą prieš nacius. Pri
slėgtųjų tautų žmonės pra
dėjo dėl to kilti prieš na- 

eius. O Anglija, kaip neat
ėjo, taip ir neateina į pa
galbą. Naciai žudo geriau
sius kovotojus, kurie iš 
anksto gelbėjo anglams, o 
šie neina jiems pagelbėti. 
“V” pasidarė provokacija, 
treachery prieš laisvės ko
votojus.

įžanga į nacių pasirodymą 
— “showdown.” Girdi, jei 
Maskva puls ir kada puls, 
Hitleris pasirodys. Kaip? 
“Japonijai, Turkijai, Bulga
rijai, Ispanijai, Portugali
jai ir Neokupuotai Franci- 
jai jis prisakys ‘bendradar
biauti’ su Vokietija.” Vadi
nasi, jis jas privers jam pa
gelbėti su savo, armijomis ir 
visu kuo. Simms’as nepasa
ko savo- išvados, kad Sovie
tų Sąjunga tada bus užka
riauta. Apie jos talkininkų 
pagalbą jisai sako, kad tai 
yra negalima (impossible)
ir užbaigia šiaip:

“Taigi, čia (Washingto
ne) yra toks tikėjimas, kad 
sekantis laikotarpis, 60 iki 
90 dienu, bus sensacingiau
sias tarpo bent kokių karo 
perijodų.”

Ar tai talkos kalba?

“Svetima šalis” Jungtinėse 
Valstijose

Georgia valst. Universite
to dekanas dr. Walter D. 
Cocking, mokytojų fakulte
te, buvo žmoniškai pirmei
viškas, norėjo įvesti teisę ir 
negrams studentauti uni
versitete. Tam buvo pasi
priešinimas. Tada jisai su
manė, kad valstija įkurtų 
atskirą mokyklą netoli uni
versiteto abiem rasėm, bal
tiems ir juodveidžiams. Gu
bernatorius Talmadge per- 
pyko, profesorių Coekinga 
pavadino “foreigner’iu” 
(svetimšalių). Pamatas to
kiam pavadinimui pietinėse 
valstijose yra užsilikęs nuo 
vergijos laikų, nuo civilio 
karo, kuomet rytinės ir 
šiaurinės valstijos buvo sve
timos, nes vergiją naikino; 
pietinės valstijos nuo jų 
stengėsi atsiskirt. Ypač 
Kansas valst. buvo jiems 
bloga. Prof. Cocking yra 
gimęs Kansuose, dėl to jis 
“svetimšalis.”

Gubernatorius savo tiks
lą atsiekė, išvarė Cockingą 
iš universiteto. Bet ne visi 
ten yra atgaleiviai. Dalis 
studentų, su virš 1,500, spa
lių 13 d. susirinko ir protes
tuodami sudegino guberna
torių Talmadge in effigy, t. 
y. iškimštą jo pavidalą.

Pietiniu valst. universite
tu konferencija, įvykusi 
Birmingham mieste, "(Ala.) 
išmetė iš savo narystės Ge
orgia universitetą už dary
mą rasių nelygybės.

BUY
UNITED 
STATES
AVINCS 
ONDS

AND STAMPS

.. —=*■—................

Toronto, Canada
Torontiečiai Įsismagina Veikti 

Prieš Hitlerizmą
Spalių 5 d. Sūnų ir Dukterų 

Draugijos salėj įvyko didžiulis 
Toronto lietuvių susirinkimas, 
atžymėjęs pakilimą torontiečių 
veikime prieš hitlerizmą.

Skaitlingas susirinkimas, gau
sios aukos Raudonajam Kryžiui 
ir visa susirinkimo nuotaika pa
rodė, .kad torontiečiai yra pasi
rengę atlikti savo pareigas šio
je gigantiškoje kovoje prieš 
20-tojo amžiaus barbarizmą.

Mitingą atidarė Toronto Lie
tuvių Komiteto Lietuvoj Demo
kratijai Atsteigti pirmininkas 
draugas J. Yla, pažymėdamas, 
kad nepaprasti nazių laimėji
mai, užkariavimas veik visos 
Europos ir užpuolimas ant So
vietų Sąjungos, paskutinės anti
fašistinės tvirtoves Europoj, iš
judino visus į veikimą, neišski
riant ir lietuvių, dėl ko ir ko
mitetas rado reikalą sušaukti 
mitingą ir duoti torontiečiamš 
progą pasireikšti, ar jie pasiry
žę eiti su visais.

Kalbėto.jum perstatė Liaudies 
Balso administratorių ir mini
mo komiteto sekretorių Zigmą 
Janauską, kuris tiesiog uždegė 
torontiečius, kuomet pažymėjo, 
kad naziai sugriovė, pavertė 
niekais Lietuvos žmonių atsieki- 
mus per metus -laiko nuo Sme
tonos režimo nuvertimo. Jis nu
rodė priežastis (munchenizmą), 
kodėl naziai taip daug laimėjo, 
ir vienintelę išeiti išsigelbėji
mui nuo tos privartos, būtent: 
bendrą kovą prieš užpuolikus.

Po Janausko prakalbos buvo 
atsišaukta aukų dėl Kanados 
Raudonojo Kryžiaus ir salės, 
kurioj mitingas buvo laikomas. 
Momentaliai buvo suaukota 
$81.02, $17.50 salei ir $63.52 
Raudonajam Kryžių i.

Po aukų kalbėjo penkto war-' 
do aldermanas Bogartas, pa
brėždamas, kad tikrai būtų 
biaūru gyventi, jeigu naziai .lai
mėtų, ir išreikšdamas viltį, kad 
Sovietų Sąjunga, .kartu su Bri
tanija ir Ameriką ir kitomis 
valstybėmis, sutriuškins jį, jei
gu tik visi žmonės duos savo 
pagalbą.

Bogartą sekė Jusaitis, senas 
Sūnų ir Dukterų Draugijos vei
kėjas, taipgi jos atstovas komi
tete, kuris irgi ragino lietuvius 
veikti ir žiūrėti, kad būtų at
likta viskas, kas galima, hitle-; 
rizmo ir jo agentų nugalėjimui.

Pabaigoj buvo trumpos disku
sijos ir rinkimas komiteto. Ko
mitetas, matote, susideda iš 
penkių masiniame mitinge rink
tų atstovų ir organizacijų atsto
vų. Į naują komitetą buvo iš
rinkti : M. Guoba, Barčas, Ra- 
čys, Janauskas ir Linartienė.

Komitetui pavesta parinkti 
kitą vardą. Nuo seno komiteto 
buvo pasiūlyta priimti sekantį: 
Toronto Lietuvių Komitetas Ko
vai Prieš Hitlerizmą.

Po mitingo padainavo kelias 
dainas Bangos Choras. Choras 
parinko labai tinkamas dainas, 
kurios dar labiau sutvirtino lie
tuvių pasiryžimą-.

Vienu žodžiu sakant, iš mi
tingo, iš dalyvių užsilaikymo ir 
visos vakaro eigos buvo galima 
pastebėti, kad torontiečiai pa
siryžę atlikti savo užduotį šioj 
taip svarbioj civilizacijos ir lai
svės kovoj prieš hitlerizmą ir 
fašizmą, užsimojusius pavergti 
visą pasaulį. Reporteris.

Lawrence. Mass
Methuen policija privertė 

Rockiengham, trokų bosą, pa
mokėti trim poliemonam už 
stovėjimą per trafiką. Rock
iengham parkas priklauso 
prie New Hampshire valstijos, 
bet kadangi į jį žmonės turi 
važiuoti per Methuen, tai ant 
gatvių kampų turi stovėti po- 
iicistai ir daboti trafiką.

John J. Whalen ir John 
Foster Coburn nuteisti še
šiems mėnesiams į pataisos 
namus už persiuntinėjimą 
vogtų automobilių.

Pacific Mill savininkai per

LAISVE

devynius mėnesius uždirbo ar
ba pelno pasidarė $1,413,150. 
Tai bent suma! O kaip su dar
bininkais? Ar jie pasidarė 
milioninę? Ne. Jie kaip tik 
atsimokėjo užvilktas bilas už 
pragyvenimą.

Taigi, ar ne laikas būtų 
kompanijos pareikalauti dar
bininkams algų pakėlimo ? 
Nes pragyvenimas pabrango 
dvigubai. Jeigu kompanija 
daro tokius pelnus, tai nebū
tu nuodėmė ir darbininkams v

AISTĖS KONCERTAS
Kiekvienas pažangus žniųgus privalo būti lietuvių liaudies dienraščio koncerte ir išgirsti žy
miausius lietuvių talentus. Prašome atydžiai persiskaityt! šį skelbimą, kad smulkmeniškai susi

pažinti su programa.

Prof. Vytautas Bacevičius Ona Kubilienė Povilas Stogis

I«apkračž© 9 A.—November Pili

Rusų šokikų grupe, kuri vadinasi “Rad ischev Dance Group.” Tai profesionališ
ki šokikai, kurie sukelia audringų ovacijų amerikoniškoje scenoje.

Bus Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave., Brooklyn

Brone L. Šalinaitė Alexandras Vasiliauskas Biruta Ramoškaitė

IŠTISA DIENRAŠČIO LAISVĖS KONCERTO PROGRAMA:
PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS

Pianistas - kompozitorius, virtuozas. Aukštas me
nininkas ir tai internacionalės scenos figūra, duos 
piano solų “Laisvės” koncerte.

ONA KUBILIENĖ
Garsi Operų dainininkė, mezzo-sopranas, narė 

American Guild of Musical Artists ir narė La 
Scala Operos. Ji vaidina ir dainuoja amerikoniš
koje scenoje su La Scala Opera. Ji taipgi yra kom
pozitorė ir dainuos savo kompozicijos dainas. “Lai
svės” koncerte girdėsime ją.

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

rikoje. Jis vaidina ir dainuoja operetėse lietuvių 
scenoje. Koncertuoja ir tarp amerikonų. Jo balsas 
yra didelis, gerai išlavintas žemas basas. Tai Chi- 
cagos bubnas. Jis dalyvauja “Laisvės” koncerto 
programoje.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Ji jau profesionalė dainininkė amerikoniškoje 

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

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
Buvęs brooklynietis, dabar turi balso lavinimo 

studiją Bostone ir dainuoja per N B C radio su pui
kiausiu pasisekimu. Turėsime progos ir jį girdėti 
“Laisvės” koncerte.

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

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

vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės. Solistams 
akompanuos Bronė L. šalinaitė.

Prašome iš anksto įsigyti Koncerto bilietus, nes sėdynės rezervuotos.
Įžanga (Įskaitant taksus) 55c, 83c ir $1.10. šokiams 44c PO KONCERTO SEKS ŠOKIAI

algas pakelti.

Paul R. Howard, 20 metų 
jaunuolis, būdamas išsigėręs, 
pravažiavo pro raudoną švie
są ir tapo suareštuotas. Nu
teistas pasimokėti 10 dol. 
bausmės. Teisme pasisakė, 
kad jis tūlą laiką važinėjęs be 
jokio leidimo.

Du kareiviai nubausti pasi
mokėti po $g5 už nesustojimą 
automobiliam važiuojant. Po- 

licmonas liepė sustoti, bet jie; 
neklausė. Abudu yra atvažia-! 
vę iš Manchester, N. II., kem
pės. Jaunuoliai manė, kad ka
reiviai gali daryti, ką jie nori. 
Bet netaip yra, kaip jie ma
no.

Moteriškė su vyru rasti nu- 
sinuodinę palei Sherborn. Jos 
vardas Veronika Phillips. O 
vyro vardas Justinas Vanagas. 
Automobilyje jie išbuvo ne
gyvi visą mėnesį. Taip rapor

Trečias puslapis

tuoja gydytojas. Pasjrodo, 
kad jiedu buvo ženoti, bet 
persiskyrę.

Moteris tik už šešiolikos 
metų gavo savo vyro turtą. 
John Heykell mirė 16 metų 
atgal ir paliko savo žmonai 
nesutvarkytus dokumetus ver
tės $2,000. Buvo tąsomasi po 
teismus. Tik dabar teismas 
pripažino, kad moteris turi 
gauti vyro paliktą turtą.

Tąsa ant 4-to pusi.)
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Vienaaukštė Amerika$ A

Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas

(Tąsa)
Mes artėjome į pasaulinį elektros pra

monės centrą — į Skenektedi miestą.
Baisu vakare lėkti didžiule Amerikos 

gatve. Iš dešinės ir iš kairės — tamsa. 
Bet į veidą žaibais trenkia sutinkamų 
automobilių prožektoriai. Jie lekia vie
nas paskui kitą, maži šviesos uraganai, 
su trumpu ir piktu kačių purkštavimu. 
Greitis toks pat, kaip ir dieną, bet, atro
do, lyg du kartu padidėjęs. Pryšakyje, 
ilgame pasisukime, išsidriekia ištisas ju
das parado žiburių prospektas, šalia ku
rio veik dingsta priešais mus bėgančių 
automobilių raudoni žibintėliai. Pro už
pakalinį mašinos langelį nuolatos prasi- 
^kerbia nekantri mus pavejančių auto
mobilių žibintų šviesa. Negalima nei su
stoti, nei sumažinti automobilio greičio. 
Reikia veržtis vis priekin ir priekin. Nuo 
tolygių akinančių ’ šviesos žybčiojimų, 
žmogus ima mėšlungiškai žiovauti. Sie
lą apima mieguostas abejingumas. Jau 
nesuprantama, kur važiuoji ir ko važiuo
ji. Ir tik kažkur, pačioje smegenų gilu
moje, lindi baisi mintis: tuoj kažkoks su 
optimistine šypsena linksmas ir girtas 
idijotas įsirėš į mūsų mašiną ir įvyks 
accident, katastrofa.

Misteris Adamsas vartėsi savo vietoje, 
greta žmonos, kuri su tikru amerikiečių 
pasitikėjimu įsijungė į pašėlusį šių nak
ties lenktynių tempą.

— Na, Bėki, Bėki, — niurnėjo jis be
viltiškai; — What are you doing?... Ką 
tu darai ?• It’s impossible!

Jis pasisuko į mus. Jo akiniai neramiai 
sužibo.

— Serai! — prabilo jis pranašo balsu. 
— Jūs nesuprantate, ką reiškia automo
bilių katastrofa Amerikoj.

Galų gale jis pasiekė to, jog missis 
Adams žymiai sumažino greitį ir atsisa
kė malonumo pralenkinėti sunkvežimius. 
Jis išmokė mus vienuoliško režimo tikrų 
automobilio keliautojų, kurie turi tikslą 
pažinti šalį, o ne sudėti savo kaulus į gra
žiai iškastą pakelinį griovį.

Tik daug vėliau, kelionės pabaigoje, 
mes įvertinome jo patarimus. Per pu
santrų Amerikos dalyvavimo pasaulinia

me kare metų ji nustojo penkiasdešimt 
tūkstančių žmonių. O per paskutinius 
pusantrų metų, automobilių katastrofų 
pasėkoje, Amerikos keliuose žuvo pen
kiasdešimt šeši tūkstančiai ramių gyven
tojų. Ir Jungtinėse Valstybėse nėra to
kios jėgos, kuri galėtų sulaikyti šį ma
sini žudymą.

Ligi Skenektedi dar liko dvidešimt my
lių, o miestas jau demonstravo savo elek
tros galybę. Virš kelių atsirado žibintai. 
Pailgi, kaip arbūzai, jie teikė stiprią ir 
tuo pat metu neakinančią šviesą. Buvo 
matyti, kaip ji kunkuliavo šiuose žibin
tuose, ne šviesa, o neregėta šviečianti 
medžiaga.

Miestas prisiartino nepastebėtai. Tai 
savybė Amerikos miestų, prie kurių pri
važiuoji automobiliu. Pasilieka tas pats 
kelias, tik atsiranda daugiau reklamų ir 
gazolino stočių. Vienas Amerikos mies
čiukas prie įvažiavimo į svarbiausią gat
vę iškabino plakatą:

“Pats Didysis Jungtinių Valstybių 
Miestelis”

Šis nusakymas — pats didysis mieste
lis — puikiausiai tinka Skenektedi ir ap
skritai daugumai Amerikos miestų, atsi
radusių šalia stambių fabrikų, javų ele
vatorių arba žibalo šaltinių. Tai tas pats 
mažas miestas su savo “Business Cen
ter” ir Residential Part”, su savo Broad
way arba Main-Street, tik labiau išaugęs 
į ilgį ir plotį. Aplamai, tai, aišku, didelis 
miestas. Jame daug asfalto, plytų ir elek
tros lempų, gali būti — net daugiau kaip 
Romoj. Ir jau tikriausiai daugiąu, kaip 
Romoj, — elektros šaldomųjų spintų, 
Skalbiamųjų mašinų, dulkių siurblių, vo
nių ir automobilių. Bet šis miestas nepa
prastai mažas dvasiniai ir šia prasme jis 
visas sutilptų viename skersgatviukyje.

Šitame mieste, kur tobuliausiai gami
namos pačios mažiausios ir pačios di
džiausios, kada nors pasaulyje buvusios, 
elektros mašinos, nuo kiaušiniams plakti 
mašinėlės, ligi Boulder-dam elektros sto
ties ant Kolorado upės generatorių, įvy
ko tokia istorija.

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
PROTOKOLAS

Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferencijos, Laikytos 19 Spalių 

Liet. Darb. Svetainėje, 
920 E. 79 St.

Konferenciją atidarė komi
teto pirm. Dr. J. N. Simans 
kaip 10:30 A. M.

Paskirta mandatų komisija: 
J. Brazas, F. Madison ir D. 
Petrauskas. Keletas delegatų 
pasakė atitinkamas prakalbas. 
Betty Kox nuo Liaudies Mo
bilizacijos komiteto, pasveiki
nus konferenciją, aiškiai nu
piešė baisenybes fašizmo ir 
reikalingumą tokių konferen
cijų.

Mandatų komisija išdavė 
raportą. Delegatų 55, atsto
vauja 16 organizacijų ir 1,000 
narių. Visi delegatai priimti.

Rinkimas Prezidiumo

Pirmininkas S. Mažanskas, 
vice-pirm. D. Petrauskas, sek
retorė S. Mažeikienė, iždinin
kas Dr. J. N. Simans.

Rezoliucijų komisija: J. 
Petrauskas, John Kimas ir E. 
Simanauskienė.

Pirm, pakvietė G. Žebraus
ką duoti referatą, kuris aiš
kiai nupiešė Lietuvą po Sme
tonos režimu ir kas buvo lai
mėta per tą trumpą laiką, 
kuomet įsikūrė Lietuvoj darbi
ninkų valdžia.

Sekr. perskaitė konferenci
jos dienotvarkį, kuris buvo 
pagamintas komiteto po pla
čių diskusijų. Nutarta konfe
rencijos programą imti punk
tais.

Nutarta konferenciją per
traukti vienai valandai pie
tums.

Antrą sesiją atidarė pirm. 
S. Mažanskas, kaip 2 :45 P. M. 
Pirm, paprašė delegatų paau
koti, kiek kas išgali, dėl So
vietų medikalės pagalbos. Su
aukota $30.

Priimta 3 punktai progra
mos :

1) Mes stojame už Ameri
kos žmonių vienybę sėkmin
gam pravedimui prez. Roose- 
velto Apsigynimo Programos 
sumušimui fašizmo.

2) Mes pasisakome už Am
erikos Lietuvių vienybę vyki- 
nimui tos programos ir ypa
tingai kovojimui prieš hitleriz- 
mo talkininkus lietuvių tarpe.

3) Mes taipgi sakome, jog 
Lietuvos laisvė bus galima ir 
realizuota tik visiškai hitleriz- 
ma sumušus ir nacius iš Lietu
vos išvijus.

Nutarta išdirbimas ir vyk
dymas gyvenimai! programos 
pavesti buvusiam veikiančiam 
komitetui.

Rezoliucijų komitetas. pa
teikė 8 rezoliucijas, kurios bu
vo plačiai diskusuojamos ir 
priimtos. (Rezoliucijos tilps 
atskirai).

Komitetas išrinktas iš 11 
narių: A. Rubienė, Dr. J. N. 
Simans, P. Sodeika, J. Bra
zas, P. Boika, M. Venclovie
nė, B. Klaimos, A. Gendrėnie- 
nė, M. Karsokienė, P. Radze
vičius ir S. Mažanskas.

Komitetas išrinktas vienbal
siai.

Proponuota, kad komitetas 
tuojaus rengtų maršrutą Ohio 
valstijoj.

Susirinkimas užsidarė 5 P. 
M. per pirm. S. Mažanską.

Sekr. S. Mažeikienė.

Lowell, Mass.
Kas sako, kad mes nieko 

neveikiame, tąi klysta. Mes 
“tautos labui” veikiame visais 
garais. Ypatingai mūsų melų 
profesorius per socialistinį 
“Keleivį” gana puikiai meluo
ja apie Lowellį. Jis sako, kad 
jis yra Piliečių Kliubo rašti
ninkas. Kiek patyriau, prie 
Piliečių Kliubo toks sutvėri
mas nepriklauso. D? L. K. V. 
Kliubą jis vadina svetimu

9 — 16 — 41---- 38

Vaizdas iŠ Federation of Architects, Engineers, Chemists & Technicians (CIO) suva
žiavimo, įvykusio nesenai Detroite

bos, kad vietos lietuvių klebo- y 
nas Šernas velionio Lekevičiaus 
nepriėmė į lietuvių bažnyčią už 
jo laisvamanybę, ir jeigu yra 
tai teisybė, tai, mano manymu, 
klebonas pasielgė teisingai, ką 
kiekvienas žmogus, kaip jisai 
gyvas būdamas tikėjo, taip mi
ręs turi būt palaidotas. Gi tiem, 
kurie yra gyvi ir mirusį palai
doja prieš jo gyvo įsitikinimus, 
verti papeikimo.* * *

A. Barauskas, irgi LDS 133 
kuopos narys, sunkiai serga ir 
randasi Medical Centre devin
tame aukšte. Tie, kurie turite 
laiko, būtinai jį aplankykite.

j Aplankymas sergančio suteikia 
jam ramumą, atminimą, kad jo 
organizacijos nariai nelaimėje4 
neužmiršta. * * *

Spalių 11 d. apsivedė Sabuliū- 
tė. Vaikino pavardes neteko su
žinoti.

Spalių 19 d. apsivedė Gurskis 
su Petroniūte, abu iš Jersey Ci
ty. Gurskio vestuvės buvo dide-

vardu. Sako, D.L.K.V. Kliu- 
bas persikrikštino į Piliečių 
Kliubą. Meluoja. Tas kliubas 
kaip buvo, taip ir tebėra tuo 
patim vardu.

Tiesa, keli'metai atgal bu
vo nutarta vardą permainyti 
ir viskas buvo sudaryta, kon
stitucija atspausdinta vardu 
Piliečių Kliubo. Konstitucija 
kainavo $60. Bet sukilo mūsų 
karšti lietuviai, kad mes išsi
žadame lietuvių tautos, bijo
me lietuviško vardo, tai viskas 
ir paliko po senovei. Dabar 
yra taip: čarteryje skamba 
D.L.K.V. Kliubas, konstituci
joje skamba Piliečių Kliubas, 
leidime L.G.D.V.K.

Tai ot kaip yra su tuo Lo- 
wellio kliubu.

Mūsų tautiniai darbai rem
ti gerus tautiečius labai nesi
seka. Paprašai aukų, atsako, 
ar nenori dūlios, brolau! Į 
Liet, šiandien nepasiųsi, o tie, 
kurie atvažiavo, gali eiti už
sidirbti. Mes geri lietuviai, ku
rie mylime ponus ir Adolfą 
Hitlerį, sumanėme . padaryti 
kokį laimėjimą, kad pagelbė
jus ponams. Padarėme tikietus 
po 10 centų. Laimėtojas gaus 
paršą arba $5. O tikietų pada
rėme kelius šimtus.
i Bet čia vėl velniava. Kam 
pasiūlini tikietus, tas pradeda 
tau visą istoriją dėstyti, o ti- 
kieto neperka.

Mano supratimu, ar nebūtų 
geriau tverti bendrovę, pada
ryti šėrus vardu Lietuvos pir
kimo ? Esu tikras, kad būtų 
daugiau pelno. Kaip dabar 
yra, tai mes sutvėrėme kelius 
fondus, bet niekas nė cento 
neaukoja. O mūsų ponai ba
dauja. Kaip “K.” praneša, 
tai ponia Jadvyga Tubelienė 
turėjo susirasti darbą prie di- 
šių plovimo. Ar mums ne sar
mata, kad tokios aukštos po
nios eina dišes plauti?

Broliai, prie, darbo, kad 
palaikyti poniją, nes kitaip 
žus mūsų tauta.

Dabar pažiūrėkime, kaip

Detroito Žinios
Detroito Kalendorius

Lapkričio 1 d. Aido Cho
ras rengia . maskaradų balių 
Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. Pradžia nuo 7 vai. 
vakare. Praizai už įvairesnius 
parėdus.

Lapkričio 2 d. LDS 86 k p. 
susirinkimas 10 vai. ryte, 1035 
Caniff Avė., Latožų svetainėj. 
Visi nariai dalyvaukite.

Lapkričio 2 d. 1 vai. po pie
tų LDS 21 kp. susirinkimas, 
4097 Porter St. Visi nariai 
privalo dalyvauti ir gauti nau
jų narių į LDS.

Lapkričio 2 d. vakare Lie
tuvių svetainėj ant 25-tos ir 
W. Vernor H’wy. didelis kon
certas, rengia Detroito Radio 
Kliubas. Visus kviečia daly
vauti.

Draugijų svetainės šauni va
karienė įvyks šeštadienį lap
kričio 8 d. Tikietus galima 
gauti iš anksto pas organiza
cijos narius.

Detroito miesto vyriausybės 
rinkimai įvyks lapkričio 4 d. 
Balsuokite tik už unijos in- 
dorsuotu's kandidatus: S. No
wak, Diggs ir Edwards.

Lawrence, Mass.
(Tąsa nuo 3čio pusi.

Methuen audeklo dyleris 
John Klier, 72 metų amžiaus, 
mirė nuo traukinio užgavimo. 
Mat, atvažiavęs iš Bostono, jis 
lipo iš traukinio. Tuo- tarpu 
traukinys pradėjo eiti ir žmo
gui šoną užgavo. Nuo to jis 
ir mirė.

Air Raid School išdavė 125 
diplomus’ Oliver mokykloj. 
Lawrence Division of the 
State Committee surengė su
sirinkimą. Išduodant diplo
mus, buvo visiems vėlinama 
geriausio pasisekimo.

L. K. Biuras.
Nuo Red. Apie tuos nesusi

pratimus su Arlington© unija 
neaiškiai parašyta. Todėl ap
leidome. Atleisite.

veikia pažangiečiai. Vos tik 
vienas įnešė, kad reikia Rau
donajai Armijai medikalės 
pagalbos, rodos, vos keli jų 
buvo, bet sukėlė 150 dol. Ir 
sako, dar tik pradžia. O kur 
galas? Kiek teko patirti, tai 
rusų maža grupelė sukėlė tiek 
pat. Teko girdėti nuo kitų,, 
kad jie sukels didelę sumą, 
nes daugelis aukoja stambias 
sumas, po 10 dol. ir jstam- 
biau.

Gi mes tėvynainiai gailime 
po 5 centus, tuo tarpu mūsų 
ponų kišenės gilios, apetitai 
dideli, meluoja gana gerai. 
Rodosi, reikėtų juos gelbėti. 
Jeigu mes jiems naukausime, 
ji sustos melavę. O kas tada 
bus?

Tik pamislykite apie tuos 
cūdus. Kiek bolševikai jų (po
nų) nužudo, visi prisikelia. 
Vieni dirba Adolfui, kiti me
luoja. ' '

Lowellietis.

‘ Sears Roebuck Streikas
Jau apie trys savaitės, kaip 

tęsiasi streikas Sears Roebuck 
Co. darbininkų, čion Detroite 
randasi milžiniška “verauzė” 
ir keletas krautuvių, kur dir
ba šimtai darbininkų ir di
džiumoj moterys ir merginos. 
Bet iki šio laiko tos kompani
jos darbininkai kantriai tarna
vo ir vergavo už mažas algas 
ir negaudavo jokių viršlaikių, 
nė kitokių algos priedų. Bet 
dabartiniu laiku nesvietiškai 
pakilo pragyvenimo reikme
nys, o algos vis pasiliko tos 
pačios. Tad darbininkai nete
kę kantrybės išėjo į streiką ir 
labai solidariškai pikietuoja 
ir kaip matosi, kompanija turi 
labai didelius nuostolius, nes 
žmonės simpatiškai pritaria ir 
neina daryti ten biznį.

Automobilių darbininkai ne 
tik yra nusitarę neiti nieko 
pirkti į S. R. Co., bet yra gau
siai jau aukavę iš lokalų ir pa
vienių narių paramai darbinin
kų • istreike. Patartina, kad 
kiekvienas darbininkas neitų 
ten nieko pirkti, kolei streikas 
tęsiasi.

Sužeidė d. Vilnienę
Automobilio yra sužeista d.

Wilkes-Barre, Pa.
Lietuviu Darbininku Susi

vienijimo 10 Apskričio meti
nis bankietas įvyks šį sekma
dienį, lapkričio 2 d., Progresy
vių Kliubo svetainėje, 325 E. 
Market St. Visos plačios apy
linkės draugai ir draugės yra 
širdingai kviečiami dalyvauti 
skaitlingai. Valgiai bus geriau
si, gėrimų bus visokių, sma
gūs muzikantai. Taipgi bus 
gera programa. Dainuos Aido 
Choras, iš Shenandoah S. Ku
zmickas ir V. Kuzmickienė ir 
vietinis Valukas su sūnais.

Bankietas prasidės 6 vai. 
Vakarienė 7 vai.; įžanga tik
tai $1. Prie stalų patarnaus 
Lyros Choro nariai ir L.D.S. 
jaunuoliai. Prie vakarienės 
bus duodama ir gėrimų.

L.D.S. 10 Apskr. sekr.,
O. Zdanienė.

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Vilnienė ir randasi ligoninėj 
ant Outers Drive ir Scheaffer 
Rd. Drg. Vilnienė eastsidie- 
čiam gerai žinoma veikėja ir 
verta draugiškos užuojautos.

Alvinas.

Jersey City, N. J.
Įvairūs Dalykai.

Rugsėjo 26 d. mirė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos narys Lekevičius. Buvo 
laisvų pažiūrų žmogus, ramaus 
būdo ir ilgą laiką skaitė “Lais
vę,” tik senatvei užėjus, ir li
kus bedarbiu, nesant pakanka
mai ištekliaus, paskutiniais lai
kais neskaitė. Pakarotas su ba
žnytinėmis ceremonijomis.

Bet nuvežtas buvo į anglų ba
žnyčią, o ne į lietuvių. Dabar 
vietos lietuvių tarpe eina kal- 

gr

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS
184 WEST 54th STREET, BAYONNE, N. J.

Didžiausias lietuvių kliubas Amerikoje, puikiausiai įtai
sytas steičius ir baras. Kilnojamas steičius (estrada). 

Didelis floor-show .kas dieną. Didžiausias 
baras Hudson Countyje.

KAS VAKARAS DVI ORKESTROS
Užeikite ir pamatykite šią gražią lietuvių pasilinksminimo 
įstaigą, pasivaišinkite gerais valgiais ir gėrimais, ir 
pasišokite prie šaunios orkestros.
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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 I 
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 Į 
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 žole su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

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

lės. Gurskis laikas atgal buvo 
LDS 133 kuopos narys, bet dėl 
nežinomų priežasčių pasitraukė 
iš organizacijos. Linkėtina Gur- 
skiui laimingo šeimyniško gyve
nimo ir vėl įsirašyti į LDS 133 
kuopą abiem su motor ia.

Antrą sekmadienį spalių mė
nesio kiekvienais metais šios 
apylinkės katalikai suruošia pa- 
radą gatvėmis, kur dalyvauja 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Du Miliūnai Naciu
Prieš Milioną Rusų

London. — Anglų kari
ninkai skaičiuoja, kad pie
tiniame Rostovo-Charkovo 
fronte vokiečiai vartoja du 
milionus savo armijos prieš 
vieną milioną ten esamos 
sovietinės kariuomenės.

Sovietu raudonarmiečiai 
• atkakliai priešinasi, ginda

mi Rostovą, vadinamą var
tais į Kaukazo žibalo šalti
nius.

Sovietų kariuomenės da
lis, komanduojama Šereto- 
vo, prasimušė iš apsupimo 
ir supliekė šešis pulkus vo
kiečių ir vengrų.

Sovietiniai lakūnai sunai
kino dar 46 vokiečių tankus 
ir 235 šarvuotus automobi
lius.

nt

LAISVE

Reikalinga Permaina SLA Vadovybėje

Cleveland, Ohio.
glob. — P. A. Jatuį

narys, Stoughton,

glob. — S. Kuržins-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Rocks, Pa.

Ižd. — J. Žebrys, 136 kp. 
narys,

Iždo
25 kp.
Mass.

Iždo
kas, 211 kp. narys, Maha- 
noy City, Pa.

Dr. kvot. — Dr. J. Bal
trušaitienė, 40 kp. narė, 
Pittsburgh, Pa.

Šių Senatorių Balsai 
Malonūs Hitleriui

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 2 d. LPK Svet., 325 E. Mar
ket St. 2-rą vai. po pietų. Susirinki
mas bus svarbus, nes bus balsavimai 
už Centro Valdybą. Visi nariai daly
vaukite ir naujų narių atsiveskite. 
—Valdyba. (256-258)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, lapkr. 2 d., bus ro

domi puikūs krutami paveikslai. So
viet Frontiers on the 
ta svarbi filmą, tai 
Lietuvą. įvyks Liet. 
Salėje, 227 Lawrence
v. v. įžanga 40c (įskaitant fed. tak
sus). Ruošia Liet. Kom. Mcd. Pagal
bos Sovietams, Hartfordo skyrius.

(256-258)

Danube ir ki- 
apie Sovietų 

Ukėsų Kliubo 
St. Pradžia 6

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas ir Prakalbos. Ateinantį 

Šeštadienį, 1 d. lapkričio, lietuvių or
ganizacijos rengia gražų koncertą ir 
balių Muzikalėje svetainėje, Tilton 
ir Allegheny Ave., 8 vai. vak. naudai 
Sovietų Sąjungoszmedikalei pagelbai. 
Lietuvių visuomenė prašoma atsilan
kyti ir paremti svarbų parengimą. 
Atsiminkit, kad Lietuvos armija visa 
pasitraukus ir sykiu su raudonąja 
armija kariauja. — Komisija.

(255-257)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas

kričio, 1 vai. po pietų. YMHA svetai
nėje, Ferry ir Walnut gatvių. Malo
nėkite visi nariai dalyvauti. — M. 
Urba, Sekr. (255-257)

įvyks

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 2 d., 3 vai. po pietų, YMHA 
Svet., Ferry ir Walnut gatvių. Malo
nėkite visi nariai dalyvauti, nes 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(255-257)

yra

WORCESTER, MASS.
Penktadienio vakare, 31 d. saplių, 

8 vai. vak., Lietuvių Svet., 29 Endi
cott St., įvyks susirinkimas, Komite
to Medikalės Pagelbos Sovietų Są
jungai. Visi, kurie turite bilietus, at- 
siteiskite šiame susirinkime. Bus pa
daryta atskaita iš įvykusio bankie- 
to, spalių 26 d.—Komisija. (255-257)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, lapkričio 2 d. įvyks 

svarbios prakalbos, Lietuvių Svetai
nėje, 928 E. Moyamensing Avė. Pra
džia 2 vai. po pietų. Kalbės A. Bim
ba iš Brooklyn, N. Y. įžanga nemo
kama. Jis aiškins apie šį baisų pa
saulinį karą ir kitus svarbius įvy
kius šių dienų. Phila. Liet. Darb. 
Org. Veikiantysis Komitetas kviečia 
visuomenę dalyvauti. (255-257)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

31 d. spalių, 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Visi nariai daly
vaukite, nes bus Centro balsavimas 
ir kiti svarbūs reikalai aptarti. — 
Sekr. (255-257)

NEWARK, N. J.
Vakarienė, Koncertas ir Šokiai. 

■Rengia Sietyno Choras. Sekmadienį, 
lapkr. 2 d., šv. Jurgio Salėje, 180 
New York Avė. Svetainė bus atdara 
4 vai. po pietų, vakariene 6 v. v. Sie
tyno Choras dainuos 6 parinktas 
naujas dainas, o grupė šokikių, įvai
riuose kostiumuose šoks, ne ąnt es
trados, bet svetainėje, svečiai susė
dę apie stalus galės regėti. Kviečia
me dalyvauti. — G. Kazakevičiaus 
Orkestrą gros šokiams. įžanga $1.00, 
(įskaitant taksus.)

(255-257)

Nominacijos p r asideda 
lapkričio 1 d. ir tęsis' iki 
gruodžio 31 d. Kviečiame 
narius nominuoti šiuos kan
didatus.

SLA Narių Komitetas.

kadangi nėra kitų partijų kan
didatų, tai mano ypatiškas pata
rimas, jeigu jisai stoja už Roo- 
sevelto užsienio politiką, balsuo
ti už jį. Tačiau ypatiško jo pri
žado, jeigu jisai būtų išrinktas, 
kokio nusistatymo jisai laikytų
si, neteko sužinoti. Bet Hudson 
County demokratai sakosi sto
ja už Roosevelto užsienio politi
ką.

Jersey City, N. J. » 
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

lietuvių parapija, šiais me- 
dalyvavo

Currier Lumber Co. (iš Detroito) pastato namus už $3,265, vadinasi, $1,326 pi
giau, negu kitos tos rūšies kompanijos, ir pastato labai greit. Namai statomi val
džios lėšomis darbininkams, dirbantiems apsigynimo pramonėje. Tačiau valdžia 
atmetė Currier Lumber Kompanijos pasiūlymą kontraktui sudaryti; ji sudarė 
kontraktą su kita kompanija, samdančia ADF unijoms priklausančius darbi

ninkus, kuomet Currier kompanija samdo CIO unijoms priklausančius darbinin
kus. Dėl to šiandien iš CIO pusės kilo didelių nepasitenkinimų. Paveikslas pa
rodo Currier kompanijos statomus namus.

Vokiečiai Pasiekę
Rostovo Priemies

čius, Sako London 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dar pirmyn linkui Make j e v- 
kos.

Raudonarmiečių pasiprie
šinimai ir blogas oras su
trukdė vokiečių briovimąsi 

bet ir šis 
miestas randasi dideliame 
pavojuje.

artyn Rostovo,

NACIAI APSITVIRTINA 
MASKVOS FRONTE

Kuibišev, SSRS. — Mas
kvos fronte vokiečiai vieto
mis pasistatė aptvirtinimus 
iš žemių, kad atsilaikytų 
prieš atakas iš Sovietų pu
sės.

MŪŠIAI 60 IKI 65 MYLIŲ 
NUO MASKVOS

Maskva, spal. 29. — Ei
na smarkūs mūšiai Voloko- 
lamsko srityje, prie Mask- 
vos-Rygos geležinkelio, 62 
mylios į vakarus nuo Mas
kvos.

Maskvos radijas teigia, 
kad šiame fronte verda mū
šiai tarp raudonarmiečių ir 
vokiečių už 60 iki 65 mylių 
nuo Maskvos.

Anglai Teigia, kad Vokie
čiai už 38-40 Mylių nuo 

Maskvos
London, spal. 29. — Pra

nešama, kad parinktinė, 
smarkioji vokiečių kariuo
menė kaujasi su Raudoną
ja Armija už 38 iki 40 my
lių nuo Maskvos ir už 10 iki 
15 mylių nuo Rostovo.

Maskvos radijas paduoda 
pranešimą iš “Raudonosios 
Žvaigždės,” Sovietų kariuo
menes laikraščio, kad Done- 
co srityje vokiečiai nėra vi
siškai sustabdyti.

SUPRATO IR JAPONAI

Tokio. — Japonijos spau
da rašo, kad paskutinė Roo- 
sevelto kalba per radiją bu
vo atkreipta ne tik prieš 
Vokietiją ir Italiją, bet ir 
prieš Japoniją.

Naciu Submarinai Nuskan- Naciai Kaltina Orą
dinę Kelis Anglų Laivus

Berlin spal. 29. — Vokie
čiai sako, kad jų submari
nai sunaikinę daugiau kaip 
pusę iš keturiolikos anglų 
prekinių laivų, kurie plaukė 
iš Gibraltaro į Angliją, ir 
nuskandinę vieną anglų 
kintuvą, lydėjusį tuos 
vus.

nai- j čius 
lai-

YraWASHINGTON.
pranešimų, kad Amerika 
perves Sovietam ir didelę 
dalį tų tankų, kanuolių ir 
orlaivių, kurie buvo užsa
kyti Amerikos armijai.

Berlin. — Naciai sako, 
kad jų submarinai' nuskan
dinę 14 Anglijos laivų, ku
rie gabenę 47,0.00 tonų kro
viniu, v

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Taigi, broliai, kuriems rūpi 

matyti, kad tas paskutinysis 
šūvis būtų juo greičiau iššau
tas, telkimės vienybėn; dau
giau dirbkime!

Anglijos ambasadorius lor
das Halifaksas pirmadienį pa
sakė, kad niekad pirmiau vi
soje žmonijos istorijoje nei 
viena tauta neparodė tokios 
pasipriešinimo dvasios, kaip 
Sovietų Sąjungos liaudis!

Tai irgi nepaprastas Sovie
tams komplimentas žmogaus, 
kuris niekad nebuvo Sovietų 
Sąjungos prietelius, kuris bu
vo (ir gal dar tebėra) muni- 
c her is.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

50c

Ir Dumblą, kad Jie 
Nepasiekia Maskvos 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Naciai per radiją pasako

ja, kad Sovietai Maskvos 
fronte naudoją prieš vokie- 

“faktinai” jau visus 
dar liekamus savo tankus ir 
kanuoles.

DNB skelbia, kad Stali
nas grūmojęs sušaudyt vi
sus komandierius Kalinino 
fronte, jeigu jie neatgrieb
sią to miesto nuo vokiečių.

Vokiečiai teigia, kad jie 
kai kur pralaužę Sovietų li
niją Perekope, žemes kakle 
tarp Krimo pusiausalįo ir 
pietinės Ukrainos, ir per 10 
dienų paėmę nelaisvėn 15,- 
700 raudonarmiečių ir pa
grobę bei sunaikinę 13 so
vietinių tankų, virš 100 ka- 
nuolių ir 297 kulkasvaidžius. 
Nacių orlaiviai nuskandinę 
vieną prekinį Sovietų laivą 
ties Kere prieplauka, Kri- 
me.

Washington. — Republic 
konas senatorius Ta ft kal
tino prez. Rooseveltą, kad 
jis norįs įvilkt Ameriką į 
karą. Taftas statė klausi
mą: “Kokią teisę prez. Roo- 
seveltas turi žadėt sunai
kint Hitlerį?”

Sen. Taftas teisino nacių 
submariną, kuris sužeidė 
Amerikos karinį' laivą nai
kintuvą ir užmušė 11 jo jū
reivių, nepertoli nuo Islan
dijos. Taftas sakė, kad “Ke
arny” lydėjęs prekinius an
glų laivus, kuomet nacių 
submarinas paleido torpedą 
į Jį.

Senatorius Wheeler ir ki
ti tokie argumentavo pana
šiai kaip'Taftas.

Wheeler -tvirtina, kad 40 
senatorių balsuosią prieš 
valdišką sumanymą, kuris 
reikalauja taip pataisyt be- 
p u s i š k ūmo (neutralumo) 
įstatymą, kad Amerika ga
lėtų ginkluot prekinius savo 
laivus ir siųst juos su kro
viniais į prieplaukas šalių 
kovojančių prieš Vokietiją 
ir prieš kitas fašistines 
valstybes. ------------ .---------------------- *

ir 
tais parade lietuvių 
mažiau, negu kitais metais. Ne
gana to, vienas iš dalyvių sutei
kė nesmagumo lietuviams mar- 
šuotojams.

* * *
Spalių men. LDS 133 kuopos 

susirinkime priimta rezoliucija, 
prašymas prezidento Roosevel
to, kad paliuosuotų Browderį iš 
kalėjimo. Taipgi gera dalis na
rių pasirašė ant atskiros peti
cijos.

Demokratų 
lietuvis ad- 
iš Kearny,

Paulauskas

Rinkimai.
Šiais metais lapkričio mėnesį 

įvyksta rinkimai į Trentono sei
melio legislatūrą. 
sąraše figūruoja ir 
vokatas Paulauskas 
N. J.

Esu tikras, kad
šios apylinkės lietuviams yra ži
nomas, kaipo tautiškas, katalij- 
kiškas demokratas ir laikais 
Lenkijos pasimojimo užgrobti 
Lietuvą buvo pradėjęs plačiau 
su tautininkais figūruoti, tačiau 
jau nėra, taip blogas žmogus ir

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tei.: STagg 2-8842

Union City, Jersey City prie
miesty j, 29 metų senumo žmo
gus nuėjęs į ligonbutį pranešė, 
kad jo viduriuose randasi vinių. 
Daktarai iš karto nenorėjo jam 
tikėti, bet kuomet žmogui darė
si blogiau, tai nuėmus ex-ray, 
surasta, kad jo viduriuose ran
dasi 410 vinių, kiekviena vinis 
vieno colio ilgumo, žmogus yra 
karpetų dirbėjas. K. Biuras.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE 
EB 2501 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage 
-210 -IGth 
Coi/Ay of 
premises.

5210—16 th

NOTICE is 
c: 
to

that License No.
• i 

under Section 107 
Control Law at 

of Brooklyn, 
the

is hereby given
has been issued to the undersigned 

at retail __ 1. ~
...„? c 

Avenue, Borough. 
Kings, to be consumed on

HELEN WINTER
Ave., Brooklyn, . N.

hereby given that License No.
GB 11074 has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107
of the Alcoholic

Nassau Avenue, 
of Kings,

SOL
Ave..

at retail under Section __
Beverage Control, Law at 

Borough of Brooklyn.
to 1x3 consumed off the
SCHWARTZ 

Brooklyn, N. Y.

_______  ... hereby given that License No. 
GB 1037 has been issued to the undersigned

at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn,

162
County 
premise:

162 Nassau

NOTICE is .
C.. -..............
to sell beer, 
of the 
1154 Liberty ----------- ......
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

B _______------ a
Dr. J. J. Kaškiaučius

Telefonai: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

E

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS*

i UNION LABEL

gy
O:li

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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, Stoller 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori h* kalnas.

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

M
T

Hong Kong. — Chinai at
kariavo dar dvi salas nuo 
japonų upės Min žiotyse.

O

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

ClSV
&

£

i H s$i g o

I

$
§

i LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

i i
VERI-THIN* FOSTER-r 
15 pink or ytllow 
odd filled co»», Guildite 
bock...................$33.71

VERI.THIN* DORCAS 
į—IS pink gold
filled coie, Guildito bock 
,...........................$33.75 -........................-...........

•«EG. M. *• •’AT. Off. PATENTS PENDING J t*

TILŽĖS SPAi niMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

Sapnų knyga, apdarytą su pa
veikslais . .. ..;.... ............. ,.....$1.60

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

Lengvas būdas išmokt angliškai* 35c 
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinko? .... 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 
. 300 .visokių vaistiškų augalų

ir kam jie yra naudingi ......   25c
Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c

arba 3 pakeliai už ........... $1.50
M. žukaltls,

834-Dean Rd.,
SPENCERPORT, N. Y. /

35c

£ 3 
BL ra

MONTELLO, MASS.
Metine vakarienė ir šokiai. Rengia 

Vienybės pašalpinė draugija, šešta
dienį, lapkr. 1 d. Liet. Taut. Namo 

. salėje, kampas Vine ir Main Sts. 
Pradžia 7 v. v. įžanga 75c (įskaitant 
taksus). Draugystės nariams privers
tinas bilietas. Art Mason Orkestrą 
gros šokiams. Kviečiame dalyvauti.

(255-257)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 3 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Pradžia 7:30 v. v. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turime svar
bių reikalų aptarti. —> Fin. Rašt. G.

Šimaitis. (255-257)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. ’ LeVanda—-E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

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

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

■į
į

t

f ■B I
:l

i LIPTON

337 Union Avenue
Brooklyn, N, Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

• '■ t- . . ’ ' . c

I
9ROBERT

JEWELER
701 Grand St. . Brooklyn, N.: Y.

Tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Stokite į mūsų Kalėdinį. Kliybą dabar. .Mažas depozitas 

paląikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonas Poplar 4110 
SPENCERPORT, N. Y. . tt . . ..... J'

>^X X?
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Gardene Sukelta $160,000 
Rusijos Karo Pagalbai

Rusijos Karo Pagalbai, Ine., 
suruoštas masinis mitingas 
spalių 27-tos dienos vakarą, 
Madison Square Gardene, 
New Yorke, atidarymui kam
panijos prieš Kalėdas sukelti 
milioną dolerių Rusijos karo 
pagalbai.

Rusijos Karo Pagalba, iš 
karto pradėjusi veikti kaipo 
M ėdikai ės Paga 1 bos jsta iga,

mo Sovietų Sąjungos kovoto
jams atsiuntė jam dovanotą 
auksinį laikrodėlį.

Kalbėjo Sovietų Viršininkas
Andrejus A. Gromyko, So

vietų viršininkas, varde Sovie
tų liaudies tarė oficialį padė
kos žodį, sakydamas:

“Dėkoju jums širdingiausia 
už taip šiltą sąjausmą marjo 
kraštui.”

nykščiai gyventojai.
Laisviečiai reiškiame užuo

jautą dd. Visockiams.
Juozas sugrįžo Brooklynan 

vienas. Drg. Visockienė dar 
pasiliko su velionės sesers šei
ma tūlam laikui.

ŠIMKAUS LAIDOTUVĖS

vėliau praplėtė savo veiklą ir 
pritaikė vardą atatinkantį tei
kimui pagalbos ne tik ka
riams, bet ir reikalingiems ci
viliams. Apart gaunamų do
vanų svederiais ir kitkuo, įs
taiga yra pasibriežus iki Kalė
dų pasiųsti miliono dolerių 
vertės medikamentų. Nors 
skyriai veikė seniau, paties 
centro šis buvo pirmas dide
lis pasimojimas, kuris visoke
riopai pavyko.

Gardeno mitinge vajus ge
rai pradėta, grynais pinigais 
sukelta 160 tūkstančių dole
rių. Didžiausia viena auka— 
$50,000 čekis—atėjo nuo Kai- 
liasiuvių Jungtinės Tarybos, 
CIO.

Antra didžiausia atskira 
auka buvo nuo IWO, didžio
sios darbininkų pašalpinės, 
kuri amerikiečiuose užima tą 
vietą, kokią lietuviuose užima 
LDS. Jų auka buvo $35,000, 
iš tų $20,000 nuo rusų sekci
jos, o $15,000 iš Fronte Ko
vojančių Rėmimui Fondo.

Trečia didžiausia auka — 
$25,000 — atėjo nuo Marshall 
Field.

Tas mitingas, sakė kalbėto
jas, “parodo, kad laisvę my
linti Amerikos liaudis turi gi
lių simpatijų tikslams mano 

Į šalies ir jos militariškoms jė
goms, Raudonajai Armijai, 
kuri kariauja begailestingą 
priešą siekiantį paskandinti 
kraujuose visą pasaulį tikslu 
atsiekti užvaldymo.

“Sovietų liaudis” sakė to
liau kalbėtojas, “gina ne vien 
tik savo vienų laisvę nuo bru- 
tališko užpuoliko. Jie taipgi 
kovoja užtikrinti šviesesnę at
eitį žmonijai. . . Daug sunke
nybių randasi prieš akis, bet 
jos bus nugalėtos. Pergale tu
ri būt ir bus mūsų.”

Tarpe žymių vakaro kalbė
tojų buvo Joseph E. Davies, 
Karo Pagalbos Agentūroms 
prezidentinio Komiteto pirmi
ninkas, buvęs J. V. ambasado
rius Sovietų Sąjungai. Jis pa
sakė puikią prakalbą ir pub
likos buvo atkartotinai aud
ringai sveikinamas. Taipgi 
kalbėjo Anglijos lordas Hali
fax. Jį publika sutiko ir kelis 
sykius pertraukė jo kalbą 
šauksmu “Atidarykite Vaka-

Filvert Šimkus, maspethie- 
čio Kazimiero Šimkaus sūnus, 
laidojamas spalių 30-tą, 10 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse. 
Išlydėjimo pamaldose giedos 
velionio pusbrolis Kazys Hoff- 
manas. Patarnauja P. Valan- 
tiejienės laidotuvių įstaiga.

Vakar dienos “Laisvėje”, 
ištaisant technikos klaidas, 
palikta nereikalinga eilutė, 
kuri paliko neaiškiu sakinį 
apie velionio gimines. Turėjo 
būti, jog velionis paliko nu
li ū.dime žmoną Alice, ' tėvą 
Kazimierą, pamotę Veroniką, 
seseris Antaniną DeKenipp ir 
Ethel. Už paklaidą atsiprašo
me.

Piliečių Kliubas Turės 
Symposiums

Symposiumas—-toks susirin
kimas, kurin pakviečiama 
skirtingų nuomonių kalbėtojai 
pareikšti savo mintis kalbamu 
klausimu. I

'Kadangi rinkimai nebetoli, 
kiekvienas yra susidomėjęs, 
ką tos ar kitos partijos žmo
nės turi pasakyti, kokia jų 
programa, Piliečių Kliubas šį 
penktadienį, spalių 31-mą, sa
vo patalpose, 280 Union Avė., 
Brooklyne, ruošia symposiu- 
mą-prakalbas, kuriosna pa
kviesta Įvairių partijų kandi
datai išdėstyti savo programą- 
poziciją visuomeniškais klausi
mais. Kviečia lietuvius atsi
lankyto. Pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga nemokama.

Atidaryta važiuotei East 
River Drive nauja sekcija 
tarp 23rd ir 34th Sts.

Dariaus-Girėno Pa
minklo Reikalu

Jau tūlas laikas, kaip ruo
šiama pastatyti paminklą 
Brooklynej Lituanikos Aikštė
je, mūsų didvyriams lakū
nams Dariui ir Girėnui, šiuom 
reikalu Fondo Komitetas nuo
lat posėdžiauja ir stengiasi tą 
darbą pagreitinti. Vienok at
siranda ir bereikalingų kliū
čių, kai kurie asmenys teigė 
gandus, būk bus platinama 
Union Avenue ir tuomi taps 
prašalinta ar sumažinta Lit
uanikos Aikštė, kurioje pavė
linta nuo New Yorko miesto 
pastatyto paminklą mūsų la
kūnams. Todėl prisiėjo pasi

teirauti pas miesto autoritetus 
šiuom klausimu ir rodos nieko 
tokio panašaus nebus.

Lapkričio (Nov.) 2d., ant
rą vai. po pietų, Piliečių Kliu- 
be, 280 Union Avenue, Brook
lyn, N. Y., šaukiamas susirin
kimas, tik tų draugijų, kurios 
turėjo savo atstovus pirmuti
nėje konferencijoje, įvykusio
je spalių 29 d., 1939 m., nes 
buvo nuskirta po vieną atsto
vą nuo kiekvienos draugijos 
pagelbėti veikime išrinktam 
Komitetui. Taipgi kviečiami 
dalyvauti šiame posėdyj ir ke
lių vietinių draugijų atstovai, 
kurie bendrai veikia su Fon
do Komitetu paruošime pra
mogų ir rinkime aukų. Bet 
kuomet bus šaukiama abelna 
konferencija, tai bus kviečia-

mos Brooklyno ir apylinkės vi
sos draugijos, kuopos ir kliu- 
bai.

Smagu pranešti, kad Anta
nas Gudonis garbingai pasi- 
liuosavęs iš Suvienytų Valsty
bių kariuomenės, vėl grįžo 
darbuotis prie Paminklo Fon
do Komiteto.

O mūsų darbštus narys Ad
vokatas Steponas Briedis šiuo 
metu mini savo penkiolikos 
metų sukaktį gavimo teisių 
liudijimo su geriausiom pasek
mėm praktikuoti advokatūrą. 
Jo pagerbimui buvo suruošta 
šauni “beer party” spalių 25 
d. Piliečių Kliube, Maspeth, 
L. L

Fondo Korespondentas,
J. š.

Kas tai J^C^tapo pridėta!

Paskiau šimtinėmis, dešimti
nėmis, dolerinėmis ir smulkes
nėmis aukomis sudėta likusioji 
suma, tarpe tų viena dolerinė 
atiųsta įverta į auksinį žiedą. 
Gi veteranas kovotojas Robert 
Raven, kuris kovose prieš fa
šizmą Ispanijoj neteko regė
jimo, kaipo išraišką solidaru-

rų Frontą.”
Mrs. Roosevelt atsiuntė ap

gailestavimą, kad sąlygos ne
leidžia jai asmeniškai daly
vauti mitinge, ragindama rem
ti Rusijos kovą.

Buvo ir daugiau sveikinimų 
ir kalbėtojų. Clark M. Eichel
berger pravedė rinkliavą.

Įsigykite Bilietus 
Dailės Parodai

Brooklyno lietuviai rengiasi 
skaitlingai dalyvauti Naciona- 
lėj Moterų Dailės ir Industrijų 
parodoj šį penktadienį, spalių 
31-mą, kada įvyksta Sovietų 
Sąjungos diena. Daugelis jau 
yra įsigiję bilietus. Dar netu
rintiems bilietų patartina juos 
įsigyti tuojau. Lietuvių orga-1 
nizacijos yra paėmusios daug j 
bilietų ir nori parodyti, jog 
nesnausta. Nuo mūs organiza
cijų iš anksto parduotų bilie
tų pusė įplaukų skiriama So-, 
vietų Karo Pagalbai.

Bilietai gaunami “Laisvės” 
raštinėj ir pas platintojus. 
Kaina 50c.

Anti-Semitas Vėl Pa
siųstas Kalėjimai!

Joseph E. McWilliams, pik
to palaido liežuvio fašistas, 
antisemitas pasiųstas dar 30 
dienų kalėti pirmesnių nutei
simu už kriminališką anti-se- 
mitizmą. McWilliams buvo 
paleistas iš kalėjimo anksčiau, 
bet pasirodžius, kad jis grįžo 
prie savo antisemitiškų kalbų, 
pasodino kalėjiman atbūti 
pertrauktą bausmę.

Komunistų Radio
Kom. rinkiminės programos 

būna kas sekmadienį, 9:45 
ryto, iš stoties WCNW, kas 
ketvirtadienio vakaro 9:45 iš 
stoties WWRL, abi 1600 
klcs., ir kas penktadienio va
karo 9:15 iš stoties WAAT, 
980 klcs. Taipgi būna įvai
riomis dienomis ir valandomis 
programos žydų, lenkų, veng
rų, italų, vokiečių, ispanų ir 
kitomis kalbomis. L. K. N.

Rinkimų Milingas Bus
Sekmadieni i

Vakar dienos “Laisvėje” ra-| 
šant apie paskutinį didįjį ko
munistų rinkiminį masinį mi
tingą (rally) buvo pasakyta, 
jog įvyksiąs pirmadienį. Tu
rėjo būti sekmadienį, lapkri
čio 2-ros popietį, Madison. 
Square Gardeno didžiojoj sa
lėj. Pradžia 1:15 po piet. 
Įžanga 22, 44, 55 ir 83c. i

Kalbės žymieji komunistų' 
vadai: William Z. Foster, Ro- i 
bert Minor, James W. Ford, 
Peter V. Cacchione, Israel 
Amter. Dainuos Amerikos 
Liaudies Choras.

L. K. N.

Juozas Visockis Sugrįžo 
Darban ‘laisvėje”

Juozas Visockis, atbuvęs 
tarnybą Jungtinių Valstijų 
Armijoj, sugrįžo prie savo se
no darbo “Laisvės” spaustuvė
je.

Sugrįžtuvės Juozui ir jo 
draugei Onai buvo nesmagios 
iš priežasties ligų ir mirčių 
Onos giminėje. Vos spėję pa
kabomis sugrįžti iš Texas val
stijos, kur Juozas buvo išsiųs
tas tarnybon, taip pat pasku
bomis buvo nuvykę pas Onos 
sergančią seserį Olgą Butė
nienę, Lawrence, Mass. Ona 
savo sesutę turėjo laimės dar 
pamatyti, bet neilgam. Ji 
mirė pereitą savaitę ir palai
dota šeštadienį. Apie velionę, 
be abejo, plačiau parašys te-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys pavieniui. Visi patogumai, garu 
šildomas. Įėjimas atskirai. Dėl dau
giau informacijų prašome kreiptis 
nuo 8 vai. ryto iki 8 v. vakaro, 
pas Prienų Barberj, 174 Roebling 
Street, Brooklyn, N. Y. (256-258)

4-

ir

24-tą sukaktį Spalių Revoliucijos

GALUTINAME VAJUJE 
šaukia Komunistų Partijos New Yorko Miesto 

Rinkimų Kampanijos Komitetas 

Madison Square Garden
49th Street ir 8th Avenue, New York City

Sekmadienį
Lapkričio 2 November

Pradžia 1:15 vai. po pietų

Wm. Z. Foster
Robert Minor
Israel Amter
James W. Ford
Elizabeth Gurley Flynn 
Isidore Begun 
John Gates 

ir
Amerikos Liaudies Choras

Duos Muzikalę Programą
Dainuos SUKRIUŠINT HITLERĮ dainas ir 

laimėjimo dainas

BILIETAI DABAR PARSIDUODA:

o

O 

O

o

VIENAS ŠŪKIS
VIENAS PRIEŠAS

VIENAS KARAS

SUKRIUŠINTI 
HITLERĮ

FRANK DOMIKAITIS
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.

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

P. S. Ji pri
dėjo ką nau
jo—jos var
dą! Kas tai 
naujo pridė
ta prie Old 
Golds taip-

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

'v dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

ūfclr pogi atmaliavoju 
j va iriom .spalvom

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

* Tel. Glenmore 5-6191

9

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

$

$
O

U

*
C)

M

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

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

g|y
yib

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

i

S ta/ 
adresas;

g
g'
$ Suteikiam garbingas laidotuvei

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

tiI
F. W. Slialins i

(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
VOODHAVEN, N. Y.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Ev. 4-8698




