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Metams
Hitleris nužudė Worcesterio 

jaunuolius Stankūną ir Kalan
tą. Kiekvienas doras lietuvis 
šiandien siunčia Hitleriui di
džiausi prakeiksmą ir reiškia 
giliausią užuojautą žuvusių 
jaunuolių šeimoms ir gimi
nėms.

Tuo tarpu socialistų “Nau
jienos” ir katalikų “Draugas” 
su pasigardėjimu talpina to 
paties Hitlerio užlaikomo ir 
apmokamo agento Ancevičiaus 
kablegramas.

šituo keliu eina šių dienraš
čių redaktoriai.
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SENATAS UŽGYRĖ GINKLAVIMU PREKINIU AMERIKOS 
LAIVU IR JŲ PLAUKIMĄ I KARIAUJANČIAS SAUS
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Skaitau ir “Vienybėje,” ir 
“Keleivyje,” ir “N. Gadynėje,” 
ir “Amerikoje” baisiausi riks- 
mą-šauksmą. Prieš ką? Kas 
pasidarė? Gal dangus griūva?

Ne, dalykas štai kame. 
Brooklyno didžiųjų organizaci
jų veiklūs žmonės nutarė su
šaukti lietuvių konferenciją 
'lapkričio 30 dieną. Ji šaukiama 
tam, kad paremti prezidento 
Roosevelto politiką ir pasisaky
ti prieš hitlerizmą ir už laisvę 
Lietuvos, kuri vaitoja po Hit
lerio govėdų kurka.

Ir štai prieš šitą konferen
ciją pasipylė minėtuose laikraš
čiuose pikčiausi balsai.

Kas pasidarė tiems redakto
riams? Argi jie nepagalvoja, 
kad šis jų alasas pastato juos 
blogon švieson?

Sovietai Stumia Nacius 
Atgal nuo Maskvos

“Naujosios Gadynės” štabo 
neapykanta Sovietams ir ko
munistams privedė juos prie 
visiško sukreizavojimo. Pasku
tinis tos gazietos numerys 
(lapkr. 6 d.) taip permirkęs 
karčiausia tulžimi, jog tikrai 
koktu į rankas paimti. Nei Stil- 
sonas, nei Strazdas nebeturi ką 
daugiau rašyti, apart plūdimo 
Sovietų Sąjungos ir komunistų.

Tuo tarpu visam laikraštyje 
nerasi nė vieno naciams ne
prielankaus sakinio.

Sis jų kelias tegali privesti 
juos prie liepto galo.

“Vienybė” klausia (lapkr. 7 
d.) : “Mes norėtume žinoti, ku
ris laikraštis neremia Roosevel
to politikos, kuris neremia 
Anglijos kare prieš Vokietiją, 
kuris iš lietuviškų laikraščių 
nėra demokratijos šalininkas ir 
kuris nori, kad Vokietija lai
mėtų karą?”

Labai puikus klausimas. Mes 
su mielu noru ne tik atsaky
sime, bet tiesiog įvardinsime 
tuos laikraščius.

“Vienybė” stovi pačioje pir
moje vietoje, paskui seka “Ke
leivis,” “Naujienos,” “Dirva,” 
“N. Gadynė,” “Draugas,” “A- 
merika” ir kiti to paties plau
ko.

Ir štai faktai.

Roosevelto politika reiškia 
pilniausį, nuoširdžiausį rėmi
mą Sovietų Sąjungos vedamo 
karo prieš hitlerinę Vokieti
ja-

Minėti laikraščiai griežčiau
siai priešingi tokiam rėmimui.

Rooseveltas siunčia Sovietų 
Sąjungos vadams pasveikini
mus ir linkėjimus pasisekimo 
šiame kare, giria ir sveikina 
Raudonosios Armijos kovas ir 
didvyriškumą.

Tuo tarpu minėti laikraščiai 
kasdien kalnus melų ir šmeižtų 
suverčia ant galvos Sovietų 
Sąjungos, jos vadų, jos armi
jos, jos žmonių.

Ar gali būti nuoširdžiu de
mokratijos šalininku ir rėmėju 
demokratijos tas, kuris veda 
prohitlerinę propagandą?

Ne, negali. O minėti laikraš
čiai permirkę tokia propagan
da.

Manau, jog pilnai tapo atsa
kyta į šitą “Vienybės” štabo 
klausimą. Jeigu turite daugiau 
klausimų, prašome: mes pasi
stengsime į juos atsakyti be jo
kio atlyginimo.

“Naujienų” redaktorius jau
(Tąsa 5-me pusi.)

Kongresmanai Taipgi 
Stos už Jūrų Laisvę 
Amerikos Laivams

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 50 balsų 
prieš 37 nutarė panaikint 
tuos bepusiškumo (neutra
lumo) įstatymo punktus, 
kurie uždraudė ginkluot 
prekinius Amerikos laivus 
ir plaukt jiems per karinius

Japonai Vis Stato 
Amerikai Reikala

vimus ir Grūmoja
Tokio. — Su Saburo Ku- 

rusu, Japonijos pasiuntiniu 
į Washingtoną, vyksta ir 

I narys jos užsienių reikalų 
i ministerijos Sh. Yuki. Ja- 
'ponų generolai ir valdinin- 
i kai grūmodami kalba, kad 
'tai būsianti paskutinė pro
ga Amerikai patenkint Ja
ponijos reikalavimus, o tie 
reikalavimai yra vėl atida
ryt praleidimą japonams ži
balo, metalų ir kitų karinių 

į medžiagų.
Japonų laivyno koman- 

dierius Atsukę Mitsui už- 
reiškė, kad jų karo laivy
nas “apsidirbtų” su Ameri
kos laivynu. “Kai sulaiko
mas žibalo plaukimas Japo
nijai, tai jau laikas pradėt 
karą,” sakė jis.

Jungtinės Valstijos rei
kalauja, kad Japonija pasL 
trauktų iš Chinijos, jeigu 

j japonai nori gaut medžiagų 
iš Amerikos.

Koma ndierius Mitsui 
skelbė, kad Japonijai neuž
teks medžiagų, gautinų iš 
Manchukuo ir Chinijos; to
dėl, esą, japonai turės, nie
ko nepaisant, žygiuot į pie
tus — į Rolandų Rytinę 
Indiją ir kitus ten svetimus 
kraštus.

Amerikos gi vyriausybė 
yra pareiškus, jog nieku 
būdu nepakęs Japonijos 
briovimosi į Rolandų Ryti
nę Indiją.

Valdžia Rolandų Rytinės 
Indijos taipgi sulaikė žibalo 
praleidimą Japonijai.

Baltimore, Md.,-Mire
Vincas Kučinskas

(Pranešimas Telefonu)
Mirė Vincas Kučiauskas 

lapkričio 8 d., 5:30 vai ryte.
Kūnas pašarvotas Charles 

& Sūnaus laidotuvių įstai
goje. Kūnas bus sudegintas 
šį antradienį, lapkr. 11 d., 
2 vai. po pietų Kremouth 
kapinių krematorijoj.

Gimines ir p a ž istami 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse.

Ona Kučiauskaitė
ORAS. — Šį pirmadienį 

šalčiau, apsiniaukę.

vandenis į kariaujančių ša
lių uostus.

Padaryt tokius pakeiti
mus bepusiškumo įstatyme 
reikalavo prez. Rooseveltas, 
idant prekiniai šios šalies 
lavai galėtų tiesioginiai ga
bent karo reikmenis kraš
tams kovojantiems prieš 
užpuolikus, tai yra, Angli
jai, Sovietų Sąjungai ir 
Chinijai.

Jungtinių Valstijų kong
reso atstovų rūmas jau spa
lių 17 d. nutarė 259 balsais 
prieš 138 taip pataisyt be
pusiškumo įstatymą, kad 
galima būtų ginkluot preki
nius Amerikos laivus.

Dabartinis senato tari
mas yra grąžinamas kong
reso atstovų rūmui, kad pa
pildytų pirmesnį savo tari
mą ir nubalsuotų, ,jog pre
kiniai šios šalies laivai turi 
teisę plaukt į kariaujančius 
kraštus. Niekas neabejoja, 
kad kongresmanai priims ir 
šį pataisymą bepusiškumo 
įstatymo, kas reiškia, pri
pažins pilną jūrų laisvę 
Amerikos liavams.

800 Anglijos Orlaivių 
Atakavo Fašistus

London, lapkr. 9. — Aš- 
tuoni šimtai Anglijos orlai
vių penktadienį ir šeštadie
nį audringai bombardavo 
Berlyną, Cologne ir Man
heimą, Vokietijoj, taipgi 
įvairius vokiečių užimtus 
punktus Francijoj ir Brin
disi, fašistų orlaivių centrą, 
Italijoj, — kaip dabar pra
neša anglų oro ministerija.

Per tuos žygius anglai 
prarado 52 orlaivius, pusę 
jų dėl blogo oro. (Naciai 
'tvirtina, kad žuvę 60 Angli
jos orlaivių.)

Italai teigia, kad anglų 
lakūnai Brindisi užmušė 40 
žmonių ir sužeidė 80.

San Diego, Calif. — 1,400 
laivastačių Amerikos Darbo 
Federacijos nepaiso laivyno 
ministerijos įsakymo grįžt 
darban.

Naciai Išžudė 124 
Tūkstančius Lenkų

* •

London. — Lenkijos val
džia trėmime apkaltino na
cius, kad jie pakorė ir su
šaudė 112,000 lenkų, o kon
centracijos stovyklose nu
marino dar 30,000.

Vokiečiai nuvarė milioną 
geriausių Lenkijos darbi- ( 
ninku į Vokietijos fabrikus, 
kur jiem temoka tiktai vie
ną dešimtadalį tos algos, 
kokią vokiečiai gauna.

London. — Žinios iš So
vietų rodo, jog per keturias 
paskutines dienas Raudono
ji Armija su tankais, orlai
viais ir kitais pabūklais vi
sai sulaikė vokiečių briovi- 
mąsi artyn Maskvos; stu
mia nacius vis atgal srityse 
Možaisko, Malojaroslaveco 
ir Volokolamsko, ir atgrie
bė nuo vokiečių dar porą 
kaimų.

Maskva. — Per dvi die
nas Sovietai sunaikino 133 
nacių orlaivius.

Leningrado apylinkėj vo
kiečiai praeitą mėnesį pra
rado 260,000 savo kariuo
menės, užmuštų, sužeistų ir 
nelaisvėn paimtu.

Krime sovietinės jėgos 
stipriai ginasi nuo nacių, 
kurie stengiasi pasiekt Se
vastopolį ir Kerčą.

Vokiečiai, Sako, Pralau
žę Kerčo Tvirtumas
Berlin. -a Nacių koman

da teigia, kad Jie prasimu
šę per šešių mylių ruožtą 
tvirtumų-fortų ginančių 
Kerčą, rytiniame gale Kri- 
mo pusiausalio, ir sėkmin
gai veda atakas linkui Se
vastopolio.

"Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai
A. Stripeika, Elizabeth ..................................... 1614
J. Bakšys, Worcester ........................................  1306
K. Žukauskienė, Newark .................................... 777
K. čiurlys, Bayonne .............................................  724
Philadelphijos Vajininkai .................................... 721
P. Bokas, Waterbury ............ 485
M. Urba, Easton ................................................... 338
J., Venskevičius, Cambridge ..............................    311
A. Klimas, Hartford ............................................. 302
S. Kuzmickas, Shenandoah ...............................  274

J. Blazonis, J. Karsonas, Lowell ....................... 244
P. Šlekaitis, Scranton.................... 243
P. Beeis, Great Neck ...........................................221
ALDLD 20 kp.. Moterų Skyrius.......................... 220
V. Padgalskis, Mexico ..............   204
J. Ramanauskas, Minersville .............................  199
J. Grybas, Norwood........................................  166
P. Žirgulis, Rochester..................   164
J. Rudmanas, New Haven ...............................  144
Geo. Kuraitis. Brooklyn ....................   143
ALDLD 136 Kuopa, Kearny-Harrison............... 132
Geo. Shimaitis, Montello ..................................... 132
M. Bendinskas, Sumerlee ................................... 120
P. Andreliunas, W. Somersville.......................... 118
A. Valinčius, Pittston ........................................ 116
P. Šlajus, Chester................................................ 109
J. Matačiūnas, Paterson .............................   94
V. Barkauskas, Oakville, ..................................... 84
F. Abekas, Chicago....... '.............................  82
S. Šaltys, Rockford .J............................................ 78
P. Buknys, Brooklyn ........................................... 78
J. Burba, So. Boston ............................................ 78
A. P. Dambrauskas, Haverhill .................... 1.. 72
D. P. Lekavičius, Pittsburgh................................ 71
J. Mockaitis, Bridgeport....................................... 66
A. Žemaitis, Baltimore ......................................... 56

(Tąsa 5-me puslapyje)

Vokiečiai taipgi sakosi 
pralaužę liniją 53-jų sovie
tinių fortukų Maskvos sri
tyje.
AMERIKOS KARINĖ 
STOVYKLA ISLANDIJOJ

Washington. — Amerika 
pilnai įrengia sau karo lai
vyno stovyklą Islandijoj, 
kaip pranešė laivyno minis- 
teris Fr. Knox.

Geležinkeliečių Unijos 
Skelbia Streiką

Chicago. — Penkios gele
žinkelių tarnautojų - darbi
ninkų Brolijos (unijos) per 
savo pirmininkus nutarė 
eit streikan, jeigu nebus 
jiem pridėta 30 procentų 
algos. Manoma, kad strei
kas bus paskelbtas gruodžio 
5 d. Brolijos turi 350,000 
narių. Jų vadai atmetė 
prez. Roosevelto komisijos 
pasiūlymą ir kompanijų su
tikima pridėt jiem pusaš- 
tunto procento uždarbio.

Trečiadienį įvyks Chica- 
goje susirinkimas pirminin
kų atstovaujančių 900,000 
geležinkelių dar bininkų, 
dirbančių ne traukiniuose, 
bet gelžkelinėse dirbtuvėse, 
raštinėse ir kt. Jie išdirbs 
reikalavimus dėlei algų ir 
sąlygų pagerinimo šiem 
darbininkam.

Amerika Vėl Įspėja 
Suomiją Daryt Tai

ką su Sovietais
Washington. — Amerikos 

valstybės ministerija pas
kelbė dokumentus, kuriais 
įrodo, kad jinai jau rugpjū-’ 
čio 18 d. perleido Suomijos 
(Finliandijos) atstovui Wa
shingtone pasiūlymą Sovie
tų, kad Suomija darytų tai
ką su jais, o Sovietai už tai 
atlygintų Suomijai ^am tik
rais žemės plotais. Tie do
kumentai yra nuorašai 
Amerikos valstybės minis- 
terio C. Hull’o pasikalbėji
mo su Suomijos atstovu H. 
J. Procope rugpjūčio 18 d. 
ir valstybės vice-ministerio 
Sumnerio Welleso pasikal
bėjimo su Procope spaliu 3 
d.

Jei Hitleris Laimėtų, tai 
Suomija Liktų Nacių 

Verge
Abiem atvejais tiedu 

Amerikos valdžios nariai 
ragino Suomiją priimt So
vietų nasiūlvmą taikos. Mi- 
nisteris Hull priminė Suo
mijos atstovui, jog ši šalis 
yra pasiruošus išleisti iki 
75 bilionu dolerių, kad “nu- 
slopint hitlerizmą.”

Kaip Hull, taip ir vice- 
ministeris Welles nurodė 
Suomijos atstovui Proco- 
ne’ui, kad jeigu Hitleris 
laimėtu karą, tai Suomija 
prarastu nepriklausomybe, 
liktųsi Vokietijos verge, ir 
netektų tokių senų savo 
draugu, kaip Jungtinės 
Valstijos ir Anglija. Hull 
sakė, kad jis džiaugiasi, 
iog Suomija atgauna savo 
žemes, kuriu jinai nustojo 
per pirmesni karą su Sovie
tais, bet jis įspėjo nebandyt 
dabar užiminėt sovietines 
žemes.

V i ce-ministeris Welles 
nęrsergėio Suomiją, kad 
Sovietų Sąjungą neina silp
nyn ir kad ii sėkmingai ko
vos ilgą laiką.
Suomija Mėgino Užginčyt 

Taikos Pasiūlymus
, Amerikos vyriausybė vie
šai paskelbė nuorašus tų 
taikos siūlymų ir pasikal
bėjimu su Suomijos atsto
vu todėl, kad Suomijos Hel
sinkio radijas praeitą penk
tadienį užginčijo, kad suo
mių valdžia gavo taikos pa
siūlymą iš Sovietų. Šiuo at
veju Amerikos valstybės 
ministerija vėl perspėjo, 
Suomiją, kad jinai turėtų 
daryt taiką su Sovietais.

JUGOSLAVŲ KARAS SU 
VOKIEČIAIS

London, lapkr. 9. — Ju
goslavijos sukilėliai ir par
tizanai įsigalėjo šiaurvaka
rinėje Serbijoje, Bosnijoje 
ir Hercogovinoje. Siaučia 
mūšiai su vokiečiais.

mai, kad Suomija taikytųsi 
su Sovietų Sąjunga. Sako, 
tai būtų “savižudystė” Suo
mijai dabar taikytis su So
vietais, girdi “paleist tą 
baisūną iš mūsų nagų” ir 
sugrąžint Sovietam orlaivių 
stovyklas.
----------------------------------- . v

Hitleris Sako, kad Jis 
Liepęs Tik Gintis nuo

Amerikos Laivų įf
Bei;lin. — Hitleris kalbėjo 

nacių susirinkime Miu- 
niche, kad jis neliepęs šau
dyt į Amerikos laivus, kai 
tik vokiečiai juos pamatys, 
o tiktai gintis, jeigu ameri
konai užpuls nacių subma- 
riną ar kitokį jų laivą.

. Hitleris skelbė, kad So
vietai kare su vokiečiai^ 
praradę “8 iki 10 miljonų" 
savo kareivių, užmuštų, su
žeistu ir nelaisvėn paimtų; 
ir sakė, kad naciai pagrobę 
arba sunaikinę 15,000 sovie
tinių orlaivių, daugiau kaip 
22,000 tankų ir 27,000 ka- 
nuolių.

(Stalinas nurodė, kad So
vietai šiame kare neteko 1,- 
748,000 kareivių, užmuštų, 
sužeistų ir dingusių,* o na
ciai prarado 4,500,000 savo 
kariuomenės užmuštų, 
sužeistų ir nelaisvėn paim
tų.)

Hitleris gyrėsi, kad vo
kiečiai bile kada galėtų Le
ningradą šturmu užimt, 
bet, girdi, jie badu priver
siu jį pasiduot, neeikvodami 
savo kareiviu. Jis taipgi 
tvirtino, kad Amerika ir 
Anglija per kelis metus ne
galės taip apsiginkluot kaip 
Vokietija.

AMERIKA ATŠAUKIA 
SAVO MARININKUS Iš 

CHINIJOS
Washington. — Amerikos 

vyriausybė įsakė savo mari- 
ninkams išsikraustyt iš 
Chinijos.

(Japonija mato tame įsa
kyme Amerikos * rengimąsi 
karan su japonais.)

LATVIAI LAVINASI KA
RUI PRIEŠ NACIUS

London. — Žinia iš So
vietų sako, kad, ateinant . 
vokiečiams, desėtkai tūks
tančių vyrų pabėgo iš Lat
vijos į Rusiją. Dabar jie 
stovyklose į rytus nuo Vol
gos upės lavinasi karui 
prieš Hitlerį.

1 •

Berlin. — Naciai prane
ša, kad jie nuskandinę 5 
prekinius Anglijos laivus ir 
vieną karinį, naikintuvą. .
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(1) Japonija turi nutraukti suokalbia- 
vimo sutartis su naciška Vokietija ir 
fašistine Italija.

(2) Ištraukti visą Japonijos armiją iš 
Chinijos, Indo-Chinų ir Siamo.

(3) Panaikinti Japonijos planus vieš
patauti Tolimuose Rytuose.

(4) Atitraukti Japonijos armiją nuo 
Sibiro sienos ir duoti pasižadėjimą, kad 
ji neužpuls Sovietų Sąjungą, kada Sovie
tai kaunasi vakarų fronte prieš hitleri
ninkus.

(5) Gvarantuoti, kad Jungt. Valstijų 
siuntiniai į Sovietų Sąjungą nebus Ja
ponijos trukdomi.

(6) Nesikišti j Chinijos reikalus ir ne
trukdyti Chinijai užmegsti ekonominius 
ryšius su bile kuo ji nori ir

(7) Sulaikyti Japonijos pastangas pa
kenkti vieningumui tarpe Amerikos at
skirų respublikų.

Kaip matome, tai Jungtinių Valstijų 
ir imperialistinės Japonijos nusistatymai 
griežtai skirtingi. Japonijos imperialis
tai siekia kitų šalių pavergimo, plėšimo, 
grobimo, o Jungtinės Valstijos tam prie
šingos.

Bolševikų Obalsiai Minėji
mui Lapkričio Revoliucijos 

Sukakties
Kaip kasmet, taip šiemet prieš paminėjimą Lapkričio 

7 Sukakties Sovietų Sąjungos Komunistų Partija išleido 
obalsius. Beveik visi šių metų obalsiai susiję su karu 
prieš hitlerinį barbarizmą. Juos čia paduodame ištisai:

Finliandijos Fašistų Grobikiškas 
Nusistatymas

Kada 1939 metais, Vokietijos fašistų 
kurstoma ir palaikoma kitų Sovietų Są
jungos priešų, Finliandija išprovokavo 
karą, tai dabar darosi pilnai aišku, kad 
tai buvo Hitlerio siekis įvelti Sovietų 
Sąjungą į karą su Anglija, Francija, pa
bloginti santykius su Jungtinėmis Vals
tijomis. Tas užmaskuotas Hitlerio pro
vokacijos žygis vyko, nes “mažoji” Fin
liandija gavo užtarimą Francijoj tarpe 
Hitlerio agentų, Anglijoj, Tautų Lygoj 
ir Amerikoj. Dabartiniai Hitlerio pro
pagandos skleidėjai ir Roosevelto anti
hitlerinės politikos priešai buvo uoliausi 
Finliandijos užtarėjai, užtenka priminti 
Hooverį.

Kada ta Hitlerio provokacija neatsie
kė savo tikslo, tai po to Finliandijos iš
davikai — menševikai, buržuazija ir 
dvarponiai leido sugabenti Vokietijos 

•fašistų jėgas prieš Sovietus. Hitleris, pa
darydamas barbarišką užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos, paskelbė, kad su juo- 
mi išvien eina Rumunija ir Finliandija. 
Jeigu jis tą galėjo paskelbti, tai, aišku 
kiekvienam, kad Finliandijos ir Vokieti
jos fašistų sutartis buvo tvirta.

Bet Finliandijos fašistai ir toliau veid
mainiauja, jie svietui pasakoja, kad būk 
jie veda “apsigynimo” tarą, kad būk jų 
karas “nieko neturi” su Vokietijos fa
šistų karu. Tai melas, tai apgavinėjimas 
liaudies, tai muilinimas svietui akių!

“New York Post” nuo lapkr. 6 die
nos, perbėgęs pirmesnius įvykius, tarpe 
kitko, rašo: “Bet šiandien Finliandija 
užima visai kitą poziciją, kaip 20 mėne
sių atgal... šiandien Finliandija yra 
viena iš nacių talkininkių, vaidina tokią 
rolę, kaip Rumunija ir Vengrija.” Suva- 
dą minėtas laikraštis daro privesdamas 
Churchillo pareiškimą, padarytą birželio 
22 dieną: “Bile žmogus ar valstybė, ku
rie kovos prieš nacius, tai gaus mūsų 
pagalbą. Bile žmogus ar valstybė, kurie 
maršuos su Hitleriu, yra mūsų priešai”

Anglija ir visi anti-hitlerininkai ir tu
ri laikytis šio nusistatymo prieš Finlian- 
diją. Finliandija arba turi išstoti iš Hit
lerio razbaininkų gaujos, arba ją reikia 
mušti Anglijos ir Sovietų bendroms jė
goms. Ji dabartinį hitlerišką veidą ne
gali paslėpti.

Suvaldyti Japonijos Imperialistus
Į Jungtines Valstijas atskrenda Japo

nijos specialis pasiuntinys Saburo Ku- 
rusu. Sakoma, kad jis atveža Jungtinėms' 
Valstijoms septynis sekamus reikalavi
mus:

(1) Jungtinės Valstijos turi sulaikyti 
visokią pagalbą Chinijai.

(2) Jungtinės Valstijos turi leisti Ja
ponija pavergti Chiniją.

(3) Jungtinės Valstijos turi sulaikyti 
karo laivyno ir orlaivy no prisirengimus 
Ramiajanle Vandenyne.

(4) -(5) Jungtinės Valstijos turi pripa
žinti visus Japonijos užkariavimus Toli
muose Rytuose, ir

(6)-(7) Jungtinės Valstijos turi at- 
steigti ekonominius ir prekybinius ryšius 
su Japonija, kurie naudingi pastarajai.

Japonijos laikraščiai išleisdami Kuru- 
su rašė, kad jeigu Amerika nepriims šių 
Japonijos imperialistų reikalavimų, tai 
bus neišvengiamas karas. Žinoma, kad 
Amerika negali tokius budeliškus reika
lavimus priimti, nes tai būtų lygu sau- 
žudystei. Newyorkinis dienraštis “Post,” 
sako, kad jeigu Kurusu iš tikro atveža. 
tokius reikalavimus, tai neverta ir kelio
nė buvo daryti. Minėtas laikraštis iš sa
vo pusės iškelia taip pat septynis reika- -■ 
lavimus Japonijai, kurie turėtų būti:

Mums gi atrodo, kad Japonijos impe
rialistai laukia Hitlerio pergalių prieš 
Sovietų Sąjungą ir ruošiasi smeigti peilį 
Sovietams į nugarą, kaip padarė Musso- 
linis Francijai. Bet tuo pat kartu Rau
donosios Armijos kietas atsparumas 
baugina Tokio plėšikus.

Mums atrodo, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos laikysis kietai, tai Japonijos 
imperialistai turės nusileisti. Japonija 
negalėtų ilgai atlaikyti bendrų atakų iš 
Jungtinių Valstijų, Anglijos, Holandi- 
jos, Chinijos ir Sovietų Sąjungos pusės.

Kunigui Prunskiui, Šimučiui, Gri
gaičiui ir Ko. Pasiskaityti

Vienas didžiausiųjų Kanados dienraš
čių “Toronto Daily Star” parašė įveda
mąjį apie Pabalčio kraštus — prie So
vietų ir prie hitlerizmo. Mes jį paimam 
iš “Liaudies Balso” (iš lapkr. 7 d.). “Dai
ly Star” rašo:

“Dabartinė padėtis Baltijos kraštuose 
duoda labai aiškų pavyzdį skirtumo tarp 
Sovietų ir nacių sistemų.

“Kaip koks garinis volas, Vokietija 
sutraiškė Latviją, Estiją ir Lietuvą. Po 
naciais šios šalys neturi tautinės autono
mijos, jų kultūra griaunama, šociališ ap
tarnavimas naikinamas, o ekonomija, 
kaip ir žmonės, išnaudojama dėl nacių 
pelno. Pabaltijo kraštų žmonės laikomi 
žemesniais ir nevertais apšvietps. Jų kul
tūrinės įstaigos, įskaitant Rygos, Vil
niaus, Kauno ir garsųjį, seną Dorpato, 
Estijoj, universitetus, nacių buvo užda
rytos.

“Visai kitaip buvo, kada šitie trys 
Baltijos kraštai buvo tapę Sovietų res
publikomis. Jie turėjo politinę autono
miją ir plėtė kultūrinį ir socialį aptarna
vimą. Pranešimas iš Kopenhagos perei
tą pavasarį sakė, kad už keturių mėnesių 
po įsteigimo Lietuvos Sovietų vyriausy
bės, išlaidos kultūriniems reikalams pa
kilo iki 52 valstybės biudžeto nuošimčių 
ir buvo šešius kartus didesnės, negu pir
mesnė vyriausybė išleisdavo. Skaičius 
studentų, lankančių vidurines mokyklas 
ir universitetus, pakilo daugiau negu 100 
nuošimčių. Buvo pastatyta visa eile nau
jų teatrų ir muziejų ir atidaryta naujų 
muzikos ir meno centrų.
“Latvijoj, nauja Sovietų vyriausybė me

tai atgal pradėjo vykdyti verstino moks-
lo įstatymą, kuris buvo įvestas dar pir
mesnės vyriausybės. Dvidešimts naujų 
mokyklų buvo pastatyta kaimuose, o ap- 
šviętos biudžetas žymiai padidintas. E's- 
tija perorganizavo visuomeninį sveika
tos aptarnavimą. Buvo atidaryta virš 50 
vaikučių centrų, o Taline (kuris dabar 
vien griuvėsiai), buvo pastatyta visai 
nauja vaikų ligoninė. Ligoninės dėl vai
kučių buvo padidintos dvigubai. Kaip 
ir Rusijoj, medikalis ir socialis patarna
vimas buvo padarytas prieinamu vi
siems visų trijų Baltijos kraštų žmonėms 
tokiais pat pamatais, kaip ir mokslas.

“Dabar visas tas progresas sulaikytas. 
Prie to, naciai įveda tokias sąlygas, ku
rios kasdien neša mirtį, ligas ir despera
ciją, kaip dėl tų, taip ir kitų jų pavergtų 
kraštų gyventojų.”

Šitaip į dalykus žiūri-bešališki laikraš
čiai, kapitalistiniai laikraščiai.

Na, o kaipgi žiūri į dalykus Amerikos 
lietuviški Sovietų priešai? Kun. Pruns- 
kis, atsiųstas,iš Berlyno ir dirbąs “Drau
ge,” įrodinėja nelaimingiems to laikraš
čio skaitytojams, kad dabar Lietuvos 
žmonėms yra geriau, negu buvo tarybi
nėje santvarkoje. Jam “turavoja” Simu
čiai, Grigaičiai, Laučkos ir Ko.

Lai gyvuoja dvidešimt 
ketvirta sukaktis Didžiosios 
Lapkr. Socialistinės Revo
liucijos, kuri nuvertė mūsų 
šalyje imperialistus ir pa
skelbė taiką tarpe žmonių 
visame pasaulyje!

Šalin hitleriniai imperia
listai — banditai, kurie su
laužė taiką tarpe pasaulio 
žmonių ir subloškė Vokieti
ją, Europą ir Sovietų Są
jungą į karo nasrus!

Šalin vokiškus fašistinius
plėšikus ir grobikus, kurie 
slegia Europos žmones ir 
neša jiems pražūtį ir kurie 
grūmoja viso pasaulio taiką 
mylintiems žmonėms!

Mirtis hitleriniams kruvi
niems šunims, kurie sten
giasi pavergti ir apiplėšti 
Sovietų Sąjungos žmones!

Sveikiname Europos pa
vergtus žmones, kurie ko
voja už savo išsilaisvinimą 

• iš hitlerinės tironijos!
Sveikiname slavų žmones, 

kurie kovoja už savo išsi
laisvinimą ir nepriklauso
mybę prieš Vokietijos, Ita
lijos ir Vengrijos imperia
listinius banditus!

Sveikiname Vokietijos 
liaudį, kuri vaitoja po Hit
lerio pogrominės šaikos 
kurka! Mes vėliname jai 
pergalės prieš kruvinąjį 
Hitlerį!

Tegul gyvuoja kovinga 
, vienybė tarpe armijų ir lai- 

':vynų Sovietų Sąjungos, Di
džiosios Britanijos ir kitų 
laisvę mylinčitį žmonių, ku
rie veda teisingą karą prieš 
vokiečių - italų banditišką 
imperializmą!

Tegul gyvuoja Amerikos 
Jungtinės Valstijos, kurios 
remia Didžiąją Britaniją, 
Sovietų Sąjungą ir kitus 
laisvę mylinčius žmones jų 
teisingam kare prieš vokiš
kus fašistinius plėšikus!

Tegul gyvuoja Raudonoji 
Armija ir Raudonasis Lai
vynas, didvyriškai giną So
vietų Sąjungos žmonių lais
vę ir gyvenimą prieš vokiš
kus fašistinius plėšikus!

Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Laivyno vyrai, 
komandieriai ir politinis 
personalas! Laikykitės drū
tai ir drąsiai ginkite mūsų 
miestus ir kaimus prieš vo
kiškus fašistinius plėšikus! 
Išmuškite iš pozicijų ir nu- 

išluokite priešą!
Sovietiniai lakūnai —mū

sų Oro Arai! Begailestin- 
gai išmuškite priešą iš oro 
ir nušluokite nuo žemės! 
Lai gyvuoja sovietiniai la
kūnai !

Raudonosios Armijos ta n’ 
kiečiai! Drąsiai nušluokite 
priešą. Jokio pasigailėjimo 
vokiški ems fašistiniams 
niekšams! Lai gyvuoja so
vietiniai tankiečiai!

Soviet iniai artileristai, 
minų sėjikai, infanteriečiai, 
kavai eriečiai, jūrininkai! 
Nušluokite Hitlerio kruvi
nąsias gaujas, tuomi jūs iš
gelbėsite mūsų šalies žmo
nių laisvę ir nepriklauso
mybę !

Raudonosios Armijos Sig
nalų Vienetai! Atminkite, 
kad geri susisiekimai yra 
būtina sąlyga pergalei ant 
priešo! Lai gyvuoja sovie
tiniai signalistai!

R a u d o n o s ibs Armijos 
s y e i katos aptarnautojai!

I Gydytojai, slaugės, sužeistų
jų rinkėjai! Atminkite, kad 

sužeistų sovietinių karių 
gyvybė priklauso nuo jūsų 
pasiaukojusio darbo! Lai 
gyvuoja Raudonosios Armi
jos sveikatos aptarnavimo 
personalas!

Lai gyvuoja garbingi pa- 
rubežių sargai, atsidavę gy
nėjai sovietinių rubežių!

Garbė didžiojo patrioti
nio karo didvyriams! Gar
bė, Raudonosios Armijos ir 
Laivyno vyrams, komandie- 
riams ir politiniam perso
nalui, vyriškai ginantiems 
savo gimtinės žemės garbę, 
laisvę ir nepriklausomybę!

Lai gyvuoja nesulaužo
mas draugiškumas tarpe 
mūsų šalies žmonių!

Lai gyvuoja broliška vie
nybė tarpe darbininkų, ko- 
lektyviečių ir inteligentijos 
mūsų šalies! v

Broliški sveikinimai mū
sų broliams ukrainiečiams, 
baltgudžiams, moldavams, 
lietuviams, latviams, esto- 
nams, kareliečiams, kurie 
laikinai pakliuvo po vokiškų 
fašistinių nenaudėlių jun
gu! Broliai! Organizuokite 
partizanų būrius, sėkite su
irutę priešo armijos užnu
garyje, naikinkite vokiškus 
fašistinius banditus ir lau
kite mūsų ateinant — mes 
dar ateisime!

Sovietiniai p a r tizaniški 
kovotojai! Išplėskite kovą 
prieš vokiškus plėšikus, be- 
gailestingai naikinkite prie
šo armijos karius? naikinki
te vokiečių tankūs ir sunk
vežimius, išsprogdinkite til
tus . ir kelius, padarykite 
nepereinamais kelius, kurie 
yra priešo naudojami .pris
tatymui amunicijos ir mais
to, nukapokite priešo susi
siekimus telefonu ir tele
grafu, padegkite vokiškų 
plėšikų sandėlius ir trans
porto priemones. Lai gy
vuoja didvyriški sovietiniai 
partizanai!

Militarinis lavinimas visų 
sovietinių vyriškos lyties 
piliečių stiprina mūsų apsi
gynimą. Sovietiniai patrio
tai! Išmokite kariauti! Pri- 
siruoškite tapti mūsų gim
tinės žemės gynėjais!

Darbininkai ir darbinin- 
•kės! Inžinieriai ir techni
kai! Dirbkite be sustojimo 
gelbėjimui fronto. Duokite 
muni's daugiau tankų, dau
giau anti-tankinių įrankių 
ir kanuolių, orlaivių, artile
rijos įtaisų, granatų, minų, 
šovinių, mašininių kanuolių, 
šautuvų! Viskas frontui!

Vyrai ir moterys kolekty- 
viečiai! Vokiški nevidonai 
nori pagrobti jūsų žemes, 
grūdus, atsteigti dvarinin
kų galią, paversti jus Vo
kietijos princų ir baronų 
vergais. Aprūpinkite fron
tą maisto reikmenimis, pa
aukokite visą savo energi
ją- palaikymui fronto, su
triuškinimui priešo! Viskas 
frontui!

G e 1 e žinkelių transporto 
darbininkai! Suorganizuo
kite greitą armijos judėji
mą ir karo transporto trau
kinius. Viskas frontui!.

“Visa mūsų energija mū
sų didvyriškos Raudonosios 
Armijos, mūsų garbingo 
Raudonojo Laivyno para
mai! Visa žmonių energija 
sunaikinimui priešo!” (Sta
linas).

Sovietiniai intelektualai! 
Visą savo energiją ir žinoji

mą pašvęskite kovai prieš 
vokiškus plėšikus!

Moterys! Motinos, žmo
nos, seserys! Vokiškas fa
šizmas yra bjauriausias 
priešas viso pasaulio mote
rų! Visos spėkos karinei 
kovai prieš vokiškus impe
rialistinius plėšikus!

Moterys ir merginos! Iš
mokite vyriškus amatus, 
užimkite vietas vyrų, kurie 
ištraukė į frontą!

“V y r i a u s i a sovietinių 
žmonių ypatybė x turi būti 
drąsa, pasiryžimas, stoka 
baimės kovoje, pasirengi
mas kovoti prieš mūsų že

Hollandijos kontroliuojamose Ryty Indijose nau
dojami primityviai įrankiai, būgnai davimui gy
ventojams žinios, jei priešo orlaiviai užpultų.

Reikalas Susirūpinti
Prieš kelias dienas Lietu

vių Literatūros Draugijos 
sekretorius D. M. Šoloms- 
kas parodė man ilgą sura-
šą vienos didžiulės kuopos 
narių, kurie dar nėra mo
kėję duoklių už šiuos 1941 
metus. Ir tai, girdi, ne vie
nintelė tokia kuopa. Yra 
daug tokių kuopų, kurių 
tik maža dalis narių pasi- 
mokėję šių metų duokles.

O kas blogiausia, tai, 
kaip atrodo, niekur nesima
to didelio susirūpinimo tuo 
reikalu. Atrodo, jog tai yra 
vieno centro sekretoriaus 
reikalas. Labai mažai agi
tacijos mūsų spaudoje už 
Literatūros Draugiją. Mes, 
kalbėtojai, dažnai tik prisi
mename apie šią organiza
ciją — kartais ir visai pa
mirštame. Panašiai šaltai 
žiūri ir vietiniai veikėjai.

Pasekmės tokios, kad 
Draugija nariais neauga. 
Senu nariu kasmet išsibrau- 
kia. Jeigu greitai tos padė
ties nepataisysime, tai ga
lime tikėtis netgi Draugijos 
suliesėjimo. Pablogės cen
tre ir finansinė padėtis. 
Šiemet dar turime išleisti 
knygą ir dar vieną numerį

AMERICA ON GUARD!
Above ie 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.

mės priešus!” (Stalinas).
Komunistų Partijos ir 

Jaunųjų Komunistų Lygos 
nariai! Būkite pirmutinėse 
kovotojų eilėse prieš vokiš
kus fašistinius nevidonus, 
kurie apiplėšė ir sugriovė 
mūsų miestus ir kaimus, 
kurie pavartojo prievartą 
prieš mūsų moteris ir vai
kus! Kraujas už kraują! 
Mirtis už mirtį!

Lai gyvuoja Sovietų Są
jungos Komunistų Partija, 
partija Lenino ir Stalino — 
organizatorius kovos už 
ocrgalę prieš vokiškus fa
šistinius plėšikus!

“Šviesos.” Jeigu net keletas 
šimtų narių savo duoklių 
nepasimokės, pristigsime 
pinigų išleidimui knygos ir
žurnalo'

Nemanau, jog mūsų 
spaudos skaitytojams reikia 
aiškinti šios organizacijos 
svarbą, arba įtikinėti juos, 
kad Lietuvi;i Literatūros 
Draugija yra nepavaduoja
ma Amerikos lietuvių gyve
nime įstaiga. Tą kiekvienas 
labai puikiai supranta.

Svarbiausia mūsų proble
ma, tai organizacinė. Labai 
dažnai mes savo organiza
cinius reikalus pamirštame, 
arba visai apleidžiame. Šiuo 
tarpu šitie organizaciniai 
mūsų Draugijos reikalai 
yra pusėtinai apleisti. Rei
kalinga tuojau susirūpinti.

Tuojau pasibaigs šie me
tai. Lai kiekviena kuopa pa
sistato už tikslą neprarasti 

i nei vieno seno nario. Iš 
kiekvieno nario duoklės už 
šiuos metus turi būti iško- 
lektuotos. Lai toks esti mū
sų visu obalsis! v v
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Centro sekretorius, mano 
supratimu, turėtų laikas 
nuo laiko paskelbti tas kuo
pas, kurios jau turi išrinku
sios duokles iš visų savo na
rių. Pabarti reikia tas kuo
pas, kurios tebėra atsiliku
sios. Jeigu kuopa netenka 
nario, ar tai dėl mirties; ar 
išvažiavimo, ji turi rūpintis 
atpildyti jo vietą nauju na
riu iki Naujų Metų! Taip 
rūpinkimės ir dirbkime, jog 
į Naujus Metus galėtumė
me įžengti su pilna armija 
— su pilna Lietuvių Lite
ratūros Draugijos naryste.

A. Bimba

SOVIETU PADĖTIS KRI- 
ME SUSTIPRĖJO, SAKO 
ANGLIJOS KARININKAI

Vokiečiai pripažįsta, kad 
atkaklus Raudonosios Ar
mijos pasipriešinimas ten 
sutrukdo nacių žygiavimą 
pirmyn. > <
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Metų Sukakties Didžiosios Socialistines Revoliucijos
Draugai!

Dvidešimts keturi metai prabėgo nuo 
Lapkričio Socialistinės Revoliucijos per
galės ir nuo įsteigimo sovietinės sant
varkos. Dabar mes stovime išvakarėse 
dvidešimts penktų metų sovietinės sant
varkos gyvavimo.

Paprastai būdavo Lapkričio Revoliu
cijos sukakties paminėjimo susirinki
muose padaroma sutrauka mūsų praėju
sių metų atsiekimų ramios statybos sri
tyje. Ir ištikrųjų mes galime padaryti 
suvadą tų pasiekimų, nes mūsų pasieki
mai ramios statybos srityje daugėja ne 
kasmet, bet kas mėnuo.

Kokie tie pasiekimai yra ir kaip dideli 
jie yra, žinoma visiems: kaip mūsų drau
gams, taip mūsų priešams. Bet pereiti 
metai buvo ne vien tik ramios statybos 
metai. Tai buvo taipgi metai karo prieš 
vokiečius įsiveržėlius (užpuolikus), ku
rie pasalingai užpuolė mūsų taiką mylin
čią šalį. Tiktai pirmutiniais pereitų me
ti] šešiais mėnesiais mes turėjome progą 
vesti ramios statybos darbą. Gi antroje 
pusėje pereitų metai per suvirs keturius 
mėnesius mes vedėme aštriausi karą 
prieš vokiškus imperialistus. Tuo būdu 
karas tapo persilaužimo punktu mūsų 
šalies išsivystyme pereitais metais.

Iš Ramios Statybos i Karinę Gamybą
Karas pusėtinai susiaurino, o kai ku

riose šakose visai sulaikė mūsų ramios 
statybos pastangas. Karas privertė mus 
pertvarkyti mūsų veiklos programą, pas
tatant ją ant karinio pamato. Karas pa
vertė mūsų šalį į vieną viską apimantį 
užfrontį, tarnaujanti frontui, tarnaujan
tį mūsų Raudonajai Armijai ir Laivynui.

Ramios statybos laikotarpis pasibaigė. 
Prasidėjo laikotarpis karo už išsilaisvi
nimą prieš vokiškus įsiveržėlius. Todėl 
labai vietoje klausti, kokie šio karo re
zultatai per antrąjį pereitų metų pus
metį, arba, tikrai sakant, per daugiau 
kaip keturius menesius antro pereitų 
metų pusmečio, ir kokie yra darbai, ku
rie stovi prieš mus šiame kare už lais
vę?

Aš jau esu pasakęs vienoje iš mano 
prakalbų pradžioje šio karo, kad karas 
pagimdė mūsų šaliai pavojų, kad mūsų 
šaliai grūmoja didelis pavojus, kad rei
kia šitą pavojų suprasti ir permatyti ir 
pakeisti visą mūsų gamybą, paremiant 
ją kariniu pamatu.

Dabar gi, darydamas tų keturių me
nesių karo rezultatų sutrauką, aš vėl tu
riu pasakyti, kad tas pavojus ne tik ne
sumažėjo, bet, priešingai, dar padidėjo. 
Priešas užgrobė didžiąją dalį Ukrainos, 
Baltgudiją, Moldaviją, Lietuvą, Latviją, 
Estoniją ir eilę kitų sričių. Jisai įsibrio- 
vė iki Dono, kaip juodas debesis kybo 
ant Leningrado ir grūmoja mūsų garbin
gai sostinei Maskvai.

Vokiški fašistiniai įsiveržėliai lenda į 
mūsų kraštą, naikina miestus ir kaimus, 
pastatytus mūsų miesto ir kaimo dar
bininkų, ūkininkų ir intelektualų. Hitle
rinės govėdos žudo ir terorizuoja mūsų 
šalies ramius gyventojus, nesigailėdami 
moterų, kūdikių- ir senelių.

Mūsų broliai tose srityse, kurias už
grobė vokiečiai, vaitoja po vokiečių už
puolikų jungu. Mūsų armijos ir laivyno 
kovotojai, gindami mūsų gimtinės že
mės garbę ir laisvę ir drąsiai atmušda
mi įdūkusio priešo atakas, išliejo upe
lius priešo kraujo. Mūsų kovotojai duoda 
pavyzdį drąsos ir didvyriškumo.

Bet priešas nepaiso kaštų. Jisai visiš
kai nepaiso savo karių kraujo. Jisai me
ta, f rontan naujus karių būrius pavaduo
ti tuos, kurie nebetinkami kariauti, jisai 
deda visas pastangas užgrobti Leningra
dą ir Maskvą pirma, negu užklups žiema, 
nes jis puikiai žino, kad žiema jam nieko 
gero nežada.

Keturių mėnesių karo mūsų nuostoliai 
yra tokie: 350,000 užmuštų, 378,000 
dingusių ir 1,020,000 sužeistų. Tuo tar
pu priešas užmuštais, sužeistais ir pa
imtais nelaisvėn neteko 4,500,000 ka
rių. Negali būti jokios abejonės, kad kai
po pasekmė keturių mėnesių karo, Vo
kietija, kurios žmogaus pajėgų rezervai 
jau yra išsemti, susilpnėjo gerokai dides
niam laipsnyje, negu Sovietų Sąjunga. 
Mūsų didžiuliai rezervai dar tik pradeda’ 
pilnai išsiplėtoti.

Užpuldami mūsų šalį vokiški fašisti
niai įsiveržėliai apskaičiavo, kad jie tik
rai galės į nuo pusantro mėnesio iki 
dviejų mėnesių laiką pabaigti' su Sovie
tų Sąjunga ir pasiekti Uralus. Nereikia 
nė dadurti, kad vokiečiai visai neslėpė 
šitos savo žaibinės pergalės plano. Prie
šingai. Jie garsino tą savo planą visaip 
kaip. Tačiau šiandien faktai parodo, kaip 
klaidingas buvo tas jų planas, šiandien 
tą beprotišką planą reikia skaityti visiš
kai neišdegusiu.

Bet kaip gi reikia išaiškinti tą faktą, 
jog tas “blitzkriegas,” kuris buvo taip 
pasekmingas Vakarinėje Europoje, ne
pavyko ir sugriuvo Rytuose? Kuomi vo
kiečiai fašistiniai strategai rėmėsi, 
kai jie sakė, kad bėgyje dviejų mėnesių 
jie apsidirbs su Sovietų Sąjunga ir per 
tą trumpą laikotarpį pasieks Uralus?

Priešo Klaidingi Apskaičiavimai
Pirmoje vietoje jie savo apskaičiavi

mus rėmė gilia viltimi sudaryti visuoti
ną koaliciją prieš Sovietų Sąjungą, jon 
įtraukiant Didžiąją Britaniją ir Jungti
nes Valstijas, įbauginant valdančiuosius 
tų šalių ratelius revoliucijos šmėkla, tuo- 
mi visai atskiriant mūsų šalį nuo tų vals
tybių.

Vokiečiai žino, kad jų politika, lošiant 
prieštaravimais tarpe klasių tūlos3 ša
lyse ir prieštaravimais tarpe tų šalių ir 
Sovietų šalies, jiems davė teigiam ] re
zultatų Franci joje. Franci jos valdonai, 
dasileidę būti išgąsdintais revoliucijos 
šmėkla, atsisakė naciams priešintis ir 
persigandę pavedė savo gimtinę šalį Hit
lerio kurkai prislėgti. Vokiečiai fašisti
niai strategai manė, jog tas pats atsi
tiks ir su Britanija ir Jungtinėmis Vals
tijomis.

J. V. Stalinas
Paskilbęs Hess, teisingai kalbant, bu

vo vokiečių fašistų pasiųstas Anglijon 
kaip tik su tuo tikslu — įtikinti Britani
jos politikierius prisidėti prie visuotinos 
kampanijos prieš Sovietų Sąjungą.

Bet vokiečiai skaudžiai apsiriko. Ne
paisant Hesso pastangų, toli gražu nuo 
susidėjimo su fašistinių agresorių lioge- 
riu prieš Sovietų Sąjungą, Britanija ir 
Jungtinės Valstijos, susidėjo su Sovietų 
Sąjunga jos kovoje prieš Vokietiją. Toli 
gražu nuo izoliacijos, kaip tik priešingai, 
Sovietų Sąjunga surado naujus talki
ninkus Britanijoje, Jungtinėse Valstijo
se ir tuose kraštuose, kuriuos vokiečiai 
okupavo.

Išėjo Kaip Tik Atbulai
Pasirodo, kad vokiečių politika lošti 

prieštaravimais Gr bauginimu revoliuci
jos šmėkla prilipo liepto galą ir nebeati
tinka naujai situacijai. Ta politika ne tik 
nebetinka, bet dar pilna didžiausių pavo
jų patiems vokiškiems įsiveržėliams. Tuo 
būdu naujose sąlygose karas veda prie 
diametriškai priešingų rezultatų.

Antra, vokiečiai rėmėsi nepastovumu 
sovietinės santvarkos ir nepastovumu so
vietinio užfrončio. Jie manė, kad po pir
mo rimto smūgio ir po pirmo nepasise
kimo, užduoto Raudonajai Armijai, kils 
susikirtimas tarpe darbininkų ir valstie
čių; kad įvyks sukilimai, kad mūsų šalis 
subyrės ir kad tas palengvins vokiškiems 
agresoriams (užpuolikams) žygiuoti tie
siai link Uralu.

Bet ir čia vokiečiai apsiriko. Raudona

jai Armijai užduoti smūgiai ne tik nesu
silpnino, bet, priešingai, dar sustiprino 
vienybę tarpe darbininkų ir valstiečių ir 
atidengė tvirčiausį draugiškumą tarpe 
Sovietų Sąjungos žmonių (tautų).

Dar daugiau. Jie pavertė Sovietų Są
jungos tautų šeimą į vieną nesunaikina
mą vienetą, nuoširdžiai remiančią Rau
donąją Armiją ir Raudonąjį Laivyną. 
Niekados pirmiau Sovietų Sąjunga ne
buvo taip pastovi, taip apvienyta, kaip < 
šiandien. Galimas daiktas, kad bet kokia 
kita šalis, apturėjus tokius teritorinius 
nuostolius, kokius mes apturėjome, būtų 
neatsilaikius ir pradėjus susmukti.

Kadangi sovietinė sistema taip lengvai 
atlaikė šitą kvotimą ir sustiprino savo 
užfrontį, tas( reiškia, kad sovietinė, siste
ma šiandien yra pastoviausia sistema iš 
visu. c

Pagaliau vokiečiai agresoriai rėmėsi 
Raudonosios Armijos ir Raudonojo Lai
vyno silpnybe. Jis manė, kad vokiečių 
armija ir laivynas galės pačiais pirmuti
niais smūgiais supliekti ir išblaškyti mū
sų karines spėkas, praskindami kelią ne
trukdomam žygiavimui į mūsų šalies gi
lumą. Bet čia ir vėl vokiečiai skaudžiai 
apsiriko. Jie perkainavo savo spėkas, -o 
nedakainavo mūsų spėkų.

. Žinoma, mūsų Armija ir mūsų Laivy
nas tebėra jauni. Jie kariauja tiktai ke
turius mėnesius. Jie dar neturėjo laiko 
sudaryti reguliarius Armijoje ir Laivy
ne kadrus, kuomet jie susiduria su prie
šu, kurio armija ir laivynas turi tuos 
kadrus — armija ir laivynas, kurie jau 
beveik du metai kariauja.

Bet, visų pirma, mūsų jaunesnės armi
jos dvasinis nusiteikimas aukštesnis už 
vokiečių armijos, nes mūsų armija gina 
savo gimtinę šalį nuo užsieninių įsiver
žėlių ir tiki savo karo teisingumui, tuo 
tarpu vokiečių armija veda karą už 
aneksijas ir apiplėšimą svetimos šalies, 
nė valandėlei netikėdama jos karo teisin
gumui.

Negali būti jokios abejonės, kad savo 
gimtinės šalies gynimo idėja, pati ta idė
ja, dėl kurios mūsų žmonės kovoja, turi 
gimdyti ir iš tiesų gimdo didvyrius. Tuo 
tarpu idėja grobimo ir plėšimo svetimų 
kraštų, už kurią, teisingai kalbant, vo
kiečiai veda šitą karą, turi gimdyti ir iš 
tiesų gimdo vokiečių armijoje profesio
nališkus plėšikus, sukaneveiktųs ir ne-, 
turinčius jokio morališko nugarkaulio.

Antra, verždamosi gilyn į mūsų žemę 
vokiečių armija didina tolumą susisieki
mo su užfronte. Ji priversta veikti ne
prietelingoje aplinkoje. Ji priversta su
kurti naują užfrontį svetimoje šalyje — 
užfrontį, kurio, apart to, kad jį griauna 
partizanai, kurie ardo pristatymą vo
kiečių armijai,—• jinai bijo ir kuris su
naikina jos pozicijos pastovumą.

Sovietų Armijos Užfrončio Saugumas
Iš antros pusės, mūsų armija veikia 

tarpe savo žmonių, turi pilniausią para
mą iš savo užfrončio, turi užtikrintą pri
statymą žmogaus pajėgų, amunicijos, 
maisto ir tvirtą pasitikėjimą užfrončių. 
Štai kodėl mūsų armija pasirodė' tvirtes
nė, negu vokiečiai manė ir vokiečių ar
mija silpnesnė, negu buvo galima tikėtis, 
sprendžiant pagal vokiečių įsiveržėlių 
pasigiriančias proklamacijas.

Gynimas Leningrado ir Maskvos, kur 
mūsų divizijos jau sunaikino apie trisde
šimts vokiečių divizijų, parodo, jog laike 
karo už mūsų tėvynę išauklėjami ir jau 
išauklėti nauji sovietiniai kovotojai — 
bombnešių vairuotojai, artileristai ir di
džiųjų kanuolių operuotojai, infanteris- 
tai ir jūrininkai, kurie rytoj bus vokiečių 
armijai duobkasiai.

Neprielankiosios Sąlygos
Žinoma, kad tai visa tiesa. Bet taipgi 

tiesa, kad šalia šių prielankių sąlygų, 
yra visa eilė neprielankių sąlygų dėl Rau
donosios Armijos. Pasekmėje tų neprie
lankių sąlygų Raudonoji Armija nuken
tėjo laikinų nepasisekimų, buvo privers

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
S. G., Detroit, Mich.—Per 

vėlai jūsų korespondencija at
ėjo, nesuspėjome įdėti į lap
kričio 7 dienos laidą. Kitą sy
kį prašome anksčiau pranešti 
apie savo parengimus. Kaip 
žinote, Detroito “Laisvė” ne
pasiekia tą pačią dieną.

Dom. Diskevičiui. — Eilė
raštukas netinka momentui, 
o pagaliau reikalingas taisy
mo, todėl negalėsime pasinau
doti. Prašome bandyti rašinė
ti prozoje.*

Hartford, Conn.
Keletas Žodžiu iš Mūsų 

Pastogės
Spalių 26 dieną Lietuvių 

Piliečių Kliubas turėjo koncer
tinį parengimą su šokiais ap- 
vaikščiojimui vienų metų nuo 
įsigijimo nuosavo namo.

Kliubo pirmininkas J. Pil
kauskas, atidarydamas pro
gramą, trumpai savo kalboje 
pasakė, kokiais pamatavimais 
kliubas nusipirko namą ir ką 
tas namas jau atnešė visuo
menei ir pačiam kliubui. Iš 

io kalbos buvo galima supras

gerai. Publikai taipgi labai 
patiko Antano Abraičio skam
binimas xylofonu. Po progra
mos buvo šokiai prie Frank 
Pakeno orkestros.

Visiems programos daly
viams Kliubas davė pietus, o 
jiems gėrimus* “fundino” vie
nas iš alaus išdirbystės savi
ninkų, Pinkevičius.

Publikos dalyvavo tarpe 
400-500 ir visi nuoširdžiai 
kliubą rėmė iš bizniško atžvil
gio. Parengimas užsibaigė 
geriausioje nuotaikoje. Aš 
manau, kad kliubui liks gra
žaus pelno.

Agitatyviškas Parengimas

Lapkričio 2 dieną vakare 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje buvo rodo
mi judami paveikslai, kuriuos 
surengė Lietuvių Skyrius Me- 
dikalės Pagalbos Sovietų Są
jungai. Publikos dalyvavo ar
ti 400. Iš jų buvo nemažai 
svetimtaučių. Pirmininkavo V. 
Valaitis iš New Britain. Jis 
lietuvių ir anglų kalbose pa
aiškino parengimo tikslą ir 
kas bus rodoma ‘paveiksluose.

Paveikslai žiūrėtojams pa
tiko, buvo labai aiškūs, nu
šviečia Raudonosios Armijos 
mandagumą laike buvimo Lie
tuvoje ir Rumunijoje, taipgi 
liaudies nuoširdų jos priėmi
mą. Raudonosios Armijos ma
nevrai irgi davė žiūrėtojams 
suprasti, kad Sovietų Sąjunga 
turi gana išlavintą armiją su 
m o d ern iš k a mašinerija.

žinoma, prie to rodė ir pa
silinksminimus, įvairius šo
kius. Laike pertraukos dėl lė
šų padengimo buvo renkamos 
aukos. Surinko $45. Turiu 
pastebėti aukų rinkėjams, 
kad jeigu būtų buvę užraši
nėjama aukotojų vardai, tai 
būtų buvę daug daugiau aukų 
surinkta.

Draugai Darbuojasi
Mačiau draugą A. Klimą, 

kaipo vietinį “Laisvės” vaji- 
ninką. Jis darbuojasi gavime 
skaitytojų. Taipgi kalbėjausi 
su draugu J. Margaičių. Jis 
gyvena Hartfordo priemiesty
je,.Windsor, Conn. Jis savo 
liuoslaikiu daugiausia aplan
ko ūkininkus. Jis keliems at
naujinęs “Laisvę” ir tuo pat 
kartu kolektuojąs Lietuvių Li
teratūros narių duokles. Jis 
turįs viltį gauti ir naujų 
narių, taipgi ir naujų “Lais
vei” skaitytojų. Iš tų dviejų 
draugų turėtų paimti pavyzdį 
ir kiti.

Vasariniams parengimams 
užsibaigus, reikėtų daugiau 
rūpintis pravedimu žieminio 
sezono. Turime gražų Laisvės 
Chorą, kuriam vadovauja 
profesionališka mokytoja 
Bronė Rasimavičiutė. Galima 
daug kas nuveikti kultūrinėje 
dirvoje. Girdėjau, Kliubo sve
tainė dar turi daugelį nedėl- 
dienių neužimtų. Pirmiau vei
kimą trukdydavo negavimas 
svetainės. Dabar gi to trūku
mo nebėra. Svetainė visiems 
prieinama. Tiktai reikia noro 
darbuotis.

Teisybės Mylėtojas.

ta pasitraukti ir užleisti priešui visą ei
lę sričių.

Kokios tos neprielankios sąlygos yra? 
Kame yra priežastis Raudonosios Armi
jos laikinų militarinių nepasisekimų?

, Viena tų sąlygų, tai nebuvimas antro 
fronto Europoje prieš vokiečių fašisti
nes armijas. Europos sausžemyje nesi
randa nei Didžiosios Britanijos, nei 
Jungtinių Valstijų armijų, kurios vestų 
karą prieš vokiečių fašistines armijas. 
Tuo būdu vokiečiams nereikia padalinti 
savo spėkas ir kariauti dviejuose .fron
tuose — Vakaruose ir Rytuose.

Taip dalykams stovint, vokiečiai, turė
dami Vakaruose užfrontį saugų, gali su
traukti visas savo karines jėgas ir jėgas 
savo europinių talkininkų prieš mūsų ša
lį. Nūnai padėtis yra tokia, mūsų šalis 
viena veda išlaisvinimo karą, be jokios 
militarinės pagelbos, prieš suvienytą 
frontą vokiečių, finų (suomių), rumunų, 
italų ir vengrų.

Vokiečiai džiaugiasi savo laikinais pa
sisekimais ir kelia savo armiją į padan
ges. Jų lyderis teigia, kad “armija prieš 
armiją, vokiečiai gali visuomet sumušti 
kovoje Raudonąją Armiją.” Bet tai yra 
tiktai tuščias pasigyrimas. Jeigu tas bū
tų tiesa, tai kokiems galams vokiečiai 
pasišaukė pagelbon suomius, rumunus, 
italus ir vengrus prieš Raudonąją Armi
ją, kuri šiandien kovoja išimtinai tik sa
vo spėkomis be jokios militarinės pagel
bos iš lauko pusės?

Tures Būti Antras Frontas
Nėra jokios abejonės, kad nebuvimas 

antro fronto Europoje labai palengvina 
vokiečių armijos poziciją. Neigi gali bū
ti jokios abejonės, kad pasirodymas ant
ro fronto Europos sausžemyje — ir ne
abejotina, kad toks frontas pasirodys 
trumpoje ateityje — žymiai palengvins 
mūsų armijos poziciją nelaimei vokiečių 
armijos.

Kita priežastis, kuri atnešė mūsų armi
jai laikinų nepasisekimų, yra trūkumas 
tankų ir dar labiau, orlaivių. Moderniš
kam kare labai sunku infanterijai kovoti 
be tankų ir be pakankamo skaičiaus or
laivių. Kokybėje mūsų orlaivynas stovi 
aukščiau už vokiečių orlaivyną ir mū
sų garbingi lakūnai pasižymėjo savo 
drąsa. Bet faktas pasilieka faktu, kad 
mes turime mažiau orlaivių, negu vokie
čiai.

Mūsų tankų kokybė stovi aukščiau už 
vokiečių tankų kokybę ir mūsų garbingi 
tankiečiai ir artileristai daugelį sykių iš
blaškė daug didesnį vokiečių taip labai 
išgarsintų tankų skaičių. Bet čia ir vėl 
mes turime kelius sykius mažiau tankų, 
negu vokiečiai.

Ir kaip tik tame glūdi vokiečių armi
jos laikini pasisekimai. Negalima saky
ti, kad mūsų tankų pramonė veikia pras
tai arba pagamina mažiau tankų. Ne, 
taip nėra. Mūsų tankų pramonė dirba la
bai gerai ir pagamina nemažą skaičių 
tankų. Bet vokiečiai pasigamina daugiau 
tankų, nes jie dabar naudojasi ne tik sa
vo pramone, bet taipgi tankų pramone 
Čecho-slovakijos, Holandijos, Belgijos ir 
Franci jos.

Jeigu ne šitokia situacija, mūsų Rau
donoji Armija seniai būtų supliekus vo
kiečius, kurie niekados neina mūšin be 
tankų ir kurie negali atlaikyti mūsų ar
mijos smūgių be didesnio skaičiaus tan
kų pagelbos. Tik vienintelis yra būdas 
sumažinti iki nulio dabartines vokiečių 
pirmenybes tankuose ir tuomi pagerinti 
mūsų armijų poziciją. Mes turime ne tik 
keliais sykiais padidinti tankų gamybą, 
bet taipgi gamybą prieštankinių ka
nuolių, prieštankinių orlaivių, prieš
tankinių šautuvų, prieštankinių siųs
tų ir tt. Tai yra toks mūsų uždavi
nys. Mes tai galime padaryti ir mes pa
darysime — padarysimę, nepaisant kaš
tų.

(Daugiau bus)

Harvardo Universiteto profe- 
rius, F. O. Matthiessen, kuris 
apsiėmė pirmininku Piliečių 
Komiteto Harry Bridgesui gel
bėti.

ti,' kad jeigu kliubas nenu- 
kryps iš savo‘pozicijos, kokią 
dabar jis turi, tai jis suloš 
svarbią rolę ateityje tarpe- 
vietinių ir apylinkės lietuvių, 
taipgi visam darbininkiškam 
judėjime.

Programoje pirmiausia pa
sirodė Worcesterio Aušrelės 
Choras, vadovaujamas Jono 
Dirvelio. Jis dainavo trijuose 
tarpuose. Choras skaitlingas 
nariais. Savo užduotį atliko 
gerai.

Vietinis Vyrų Choras, ku
riam vadovauja Marytė Čepo
nytė, pagal savo neskaitlingu- 
mo nariais, sudainavo labai

I

Berlin, lapkr. 7. — Naciai 
teigia, kad jie pasivarę pir
myn DonecO srityj.
i



Ketvirtas puslapis

Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ufa> ir E. Petrovas

• (Tasa)
Kiekvieneriais metais Amerikoje vyks

ta labai įdomūs įvykiai. Statybinė kom
panija, susijungusi su architektorių 
bendrove ir elektros firma, stato namą. 
Tai kažkas panašaus į misterio Ripli na-, 
mėlį. Tik ten, vietoj elektros naujovių, 
visa yra naujovės — ir architektūra, ir 
statybinė medžiaga, ir baldai, ir kieme
lis. Pasatę namą, komercijos pagrindais 
susijungę naujovių nešėjai paskelbia vie
šą šiam namui aprašyti konkursą. Ge
riausiai aprašęs autorius kaip premiją 
gauna tą patį namą, kurį taip gražiai 
aprašė. Šis įvykis būtinai sukelia didžiu
lį susidomėjimą. Paskutinį kartą namą 
gavo neturtinga šešiolikos metų mergai
tė. Laikraščiai su malonumu dėjo jos 
biografiją ir paveikslą. Jai pasiūlė “job” 
kažkokios bendrovės reklamos skyriuje. 
Bet reikalas, žinoma, liečia ne mergaitę. 
Dalykas tas, kad susižavėję jos stichine 
laime, skaitytojai taip pat susižavi ir sa
vo pačių gyvenimo patobulinimo projek
tais. Vakarais, užsidėję akinius, šeimų 
tėvai su pieštuku rankoje skaičiuoja, 
kad tokiam nameliui pirkti gana lengvos 
sąlygos — ne toks jau baisus daiktas: 
pirmas įmokėjimas tiek tai dolerių, o 
paskiau...

Apleisdami vaišingąjį misterį Ripli, 
mes jam padėkojome ir atsisveikindami 
paklausėme:

— Štai dėl mūs tamsta sugaišai keletą 
valandų. Juk jūs žinote, kad mes nepirk
sime nei refrižeratorių, nei krosnies?

— O gali būti, kad jūs kada nors ap
rašysite mano namelį, — atsakė žilagal
vis rausvas džentelmenas. — Geras “pu
blicity” niekuomet nežūva.

J 
SKYRIUS 14.

AMERIKOS NEUŽKLUPSI Iš 
NETYČIŲ

Kai mes nuo Skenektedi nuvažiavomę 
trisdešimt mylių, missis Adams tarė vy
rui:

— Atšalo. Užsidėk skrybėlę.
Misteris Adamsas kurį laiką vartėsi 

savo vietoje, pakildamas ir rankomis 
graibydamas po savimiV^PaSkiad, stenė
damas, pasilenkė ir ėmė graibyti po ko
jų. Pagaliau atsisuko į mus.

— Serai, — tarė jis verkšlensiu balsu, 
— paieškokite, ar pas jus ten nėra ma
no skrybėlės.

Great Neck, N. Y.
Spalių 19 d. čia vietinių, 

lietuvių ir rusų organizacijų 
komitetai bendrai suruošė ma
sines prakalbas su gražia 
programa.

Pirmiausia prieš prakalbas 
Pirmyn Choras sudainavo mo
mentui pritaikytas kelias dai
nas. Po to sekė prakalbos. Pir
miausiai kalbėjo D. M. Šo- 
lomskas. Trumpai, bet sklan
džiai atžymėjo Hitlerio veda
mą barbarišką karą, užgro
biant Europoj daugybę tau
tų, eilėj ir mūsų Lietuvą. Pa
galios dabar žiauriai puola 
Sovietų Sąjungą užkariauti.

Kalbėtojas ragino visus 
remti prez. Roosevelto nusi
statymą, kad remti dabar So
vietų Sąjungą visokiais būdais, 
kad sudaužyti Hitlerio galybę. 
Kalbėtojas taipgi kvietė paro
dyti'visų nuošią^umą auko
jant Sovietų Sąjungai mediką-- 
lei pagelbai. Po drg. šolomsko 
kalbos sekė pertrauka ir aukų 
rinkimas dėl Sovietų Sąjungos 
medikalės pagelbos.

čia yra aukavusių vardai: 
po $5: S. petrik, J. Kulbicky, 
V. Baldošis, F, Lideikis, N. 
Lipskis, F. Omilijonuk, N. Pet
rik, Ą. A. Fiderko,
F. J. Klastons, P. Sųąto, J. 
Vizdžiūnas, B. Muklerda, N. 
Hąmaky, M. Virbickas ir P. Ą. 
Bečiąi. M. Adomonis ąukavo 
$6. Po $2: M. Kaladzinsky, 
M. Kicilo, Ralisto ir L. Plokin; 
P. Korys $2.25. Po $1: A. Ta- 
landzevičia, G. D., S. Dobruk, 
J. Vilčiauskienė, D. Kasmaus- 
kas, K. Vakuliuk, A. Šidlaus
kas, A. Simuniuk, T. Vizdžiū- 
nienę, F. Určinos, J. Kubuk, 
M. Mikionis, E. Gruzinskienė, 
J. šackar, S. Alkus, M. Min- 
kevich, Kardilo, Kardašk, A.

Mirancik, J. Pasadišin, Kari. 
Adorns, R. Adorns, J. Adonis,
F. Griškevičia, A. Sackor, M. 
Tuslo, E. Kuli, J. Kupcinskos, 
P. Huslina, A. šimokaitis, A. 
Renchinsky, A. Linčinsky, V. 
Truss, B. Saciuk, A. Vinicky, 
A. Klim, Ig. Urbon ir Kasmo- 
čius. Po 50 centų: šimokaitie- 
nė, C. Kasmauskienė, V. Sors- 
ky, V. Alyta, K. Sauseris, M. 
Lumas, Kulberki, O. Eisner,
G. Šimaitis; F. Vitorchuck 
40c. Po 25c.: M. Šidlauskienė, 
A. Skydmor, S. Surdokas, J. 
Kraučiūnienė, šolomskaitė, šo- 
lomskienė, Edgerton (20c.), 
Dovė, J. Smaidžiūnas, M. 
Smaidžiūnienė, V. Taland ir 
A. Turlienė. Veikiantis komi
tetas $1.73.

Viso ^ukų ir prie durų į- 
žangos suma $167.93. Išėmus 
to vakaro išlaidas, liko 
$154.80, kurie tapo pasiųsti į 
Amerikos komitetą dėl Sovie
tų Sąjungos medikalės pagel
bos.

Po aukų rinkimo sekė antra 
dalis programos.

Iš eilės rusų jaunuolių gru
pė davė 3 kavalkų programą. 
Nada Foronda ir Ole Naron- 
chich ant balalaikų • skambin
damos pritarė savo rusiškomis 
ir angliškomis gražiomis dai
nomis. Liuba 'Hamsky ir Alex 
Korpilo sulošė romantišką šo
kį. Andru HamsKy ir Wolta 
Mironchik ant akordion sugro
jo solo. Visų darbas pagirtinai 
gražiai išėjo. Tą liūdijo gau
sus delnų plojimas. Tai vis 
jaunuoliai po kokią 13—14 
metų. Tai ir tėvams kreditas 
už toki vaikų lavinimą. Deja, 
lietuviams to trūksta.

Po šios programos sekė ru
sas kalbėtojas, D. Kaziuvick. 
Kadangi rusiškai daug kas ne
supranta, tai jo prakalbos tu
rinį čia išplėšt negalėsiu. Tik

9 — 16 — 41-----47

Skrybėlės nebuvo.
Missis Adams pavažiavo truputį į ša

lį. Mes išlipome iš mašinos ir pradėjome 
ieškoti organizuotai: apžiūrėjome baga
žo skrynią, atidarėme visus čemodanus. 
Misteris Adamsas net kišenius apčiupi
nėjo. Skrybėlė dingo.

— O aš, serai, — pastebėjo misteris 
Adamsas, — kaip dabar atsimenu, turė
jau skrybėlę.

— Nejaugi atsimeni? — paklausė 
žmona su šypsena, nuo kurios sudrebė
jo misteris Adamsas. — Kokia puiki at
mintis!

— Bet, bet, bet, tai visiškai nesupran
tama, — murmėjo misteris Adamsas, 
puiki skrybėlė...

— Tu pamiršai savo skrybėlę Skenek- 
tedy! — sušuko žmona.

— No, Bėki, Bėki! Nekalbėk taip — 
užmiršai Skenektedy! O, ne! Man skau
du klausyti, kai tu sakai, kad aš skrybė
lę užmiršau Skenektedy. Ne, rimtai, ne
galima to tvirtinti!

—- Tada, kur ji?
— No, Bėki, rimtai, ką aš galiu tau 

atsakyti, kur ji?
Jis išsiėmė skarelę ir ėmė ja šluostyti 

galvą.
— O kas čia? — paklausė missis 

Adams.
—Skarelė, Bėki!
—Čia ne skarelė. Čia servetėlė. Duok 

ją šen. Taip ir yra. Servetėlė su vieš
bučio inicialais. Kaip ji pakliuvo į tavo 
kišenių.

Misteris Adamsas kankinosi. Jis, pa
statęs apsiausto apykaklę ir nekantriai 
trypčiodamas vietoje, stovėjo paliai ma
šiną. Ant jo skustos galvos krito lie
taus lašeliai.

Mes ėmėme karštai svarstyti susida
riusią padėtį. Pasirodė, kad skrybėlę 
paskutinį kartą matėme rytą viešbutyr 
je. Ji gulėjo ant kėdės, greta misterio 
Adamso. Pusryčiaujant vyko didžiulis 
ginčas apie italų abisinų karą.

—Matyti, tu tuomet vietoje nosinės 
įsikišai į kišenių servetėlę! — pareiškė 
savo spėjimą missis Adams.:

—Ak, Bėki, tu neturi taip kalbėti— 
įsikišai į kišenių servetėlę. Ne, ne, ne, 
tai žiauru iš tavo pusės taip kalbėti.

—Ką gi dabar daryti? Grįžti skrybė
lės į Skenektedi?

(Bus daugiau)

tiek galiu pasakyti, kad abu 
kalbėtojai buvo karštai publi
kos sutikti delnų plojimu.

Publikos buvo prisirinkę 
pilnutėlė Kasmočių svetainė. 
Kaip lietuvių, taip ir rusų atsi
lankė daug, — ypač rusų. Tai 
gal pirmas toks Great Necko 
darbininkų solidarumo atsi- 
žymėjimas, kad vienam masi
niam susirinkime tapo tiek 
daug aukų surinkta. Tas pa
rodo, kaip darbo žmonės 
trokšta nusukti sprandą fašiz
mui, atmušti kruvinus Hitlerio 
nagus nuo Sovietų Sąjungos.

Už taip gausias aukas vi
siems, varde Great Necko lie
tuvių ir rusų organizacijų, ta
riu širdingą ačiū!

Spalių 26 d. Pirmyn Choras 
buvo suruošęs ‘‘Tea Party.” 
Reikia pasakyti, kad buvo 
gražus vakaras iš visų atžvil
gių'. Pirmyn Choras išpildė 
programą po vadovyste Geo. 
Kazakevičiaus. Taipgi G. Ka
zakevičiaus orkestrą grojo šo
kiams. Publikos atsilankė ne
tikėtai daug. Gal ir dėlto,, kad 
rusų tautybės žmonių nemažai 
dalyvavo. Tai puikus pavyz
dys lietuviams bendrintis ir 
dalyvauti rusų organizacijų 
parengimuose.

Nuo šio parengimo chorui 
liko pelno, nes jau labai sto- 
kavo finansų. Beje, reikia iš
tarti viešą padėką mūsų cho
ro rėmėjams, kurie aukavo vi
sokios rūšies keiksų dėl f‘Tea 
Party.” Tai buvo šie asmenys: 
G. Kazakevičia, Kutkienė, Be- 
čienė, Pilvinienė, Grigaliūnie
nė, Smaidžiūnienė, Marcinke
vičienė, Ig. Urbonas ir Talan- 
dzėvičienė.

Dftstaruoju laiku Pirmyn 
Choras dikčiai sumažėjo na
riais, nes jaunuolės dėl darbų 
vėlumo negali pribūt ant pa-

LAISVfl

Visokių priemonių kare vartojama per vandenį persikelti; paveikslas parodo 
raudonarmiečius, persikeliančius per upę.

mokų. Kiti, iš vyrų, keli sakos 
jau pavargę-pasenę ? Iš tikrų
jų, tąi tik išsisukinėjimas, 
draugai. Grįžkite vėl į chorą. 
Išlaikykime mūsų mažos kolo
nijos garbę, išlaikydami cho
rą ir ant toliau.

Choro narė drg. Talandzevi- 
čienė sirginėja ir dėl to daina
vimą ima apleisti. Choras la
bai pageidauja draugės.

Nepaisant visų sunkumų, 
choras mokinsis naujų dainų. 
Nes yra užkviestas dalyvauti 
“Laisvės” radio koncerte, ku
ris įvyks gruodžio 14 d.

Spalių 29 d. čia namų sa
vininkų ir taksų mokėtojų or
ganizacija suruošė masinį su
sirinkimą. Kadangi šiuo metu 
eina šalies rinkimų kampani
ja, tai buvo ant šio susirinki
mo užkviesti Nassau County 
kandidatai pakalbėti. Kadan
gi Čia republikonai dominuo
ja, tai ir šiame mitinge repub
likonai save gyrė ir prašė už 
juos balsuoti. Beje, šiame mi
tinge dalyvauti buvo užkvies
tas adv. Endziulaitis, kurį čia 
visi myli išgirsti, nes jis yra 
ne tik draugiškas ir demokra
tiškas profesionalas, bet ir lo
giškas žmogus. Publikos suėjo 
nedaug.

Tai tokios naujienos ir stam
besni įvykiai pas mus buvo 
per spaliu mėnesį.

F. Ki ton.

Binghamton, N. Y.
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
20-tos kuopos susirinkime bu
vo padaryta keletas gerų ta
rimų. Vienas iš tų tai yra: 
turėt vakarienę, kurios pelnas 
bus skiriamas dėl Sovietų Me
dikalės Pagalbos. Sovietų 
žmonės kovoja už visų demo-. 
kratinių šalių žmonių laisvę. 
Mes einame jiems į pagalbą, 
nors ir menkai prisidėdami 
dėl milžiniško reikalo.

Mes kviečiame Bįnghamto- 
no ir apylinkės gerbiamą lie
tuvių visuomenę į šią vakarie
nę, kuri įvyks sekmadienį, lap
kričio 16tą dieną, Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton Str. 
Pasilinksminimas prasidės nuo 
1 vai. po pietų, o vakarienė 
nuo 5-tos valandos. Prie va
karienės bus taipgi ir progra
ma.

Kadangi tą dieną įvyksta 
ALDLD 12-to Apskričio kon
ferencija, tai bus svečių ir iš 
toliau. Tai kviečiame ne vien 
tik delegatus, bet ir visus 
Scrantono apylinkės lietuvius 
dalyvauti pas mumis tą dieną.

• ♦ • \

Sovietų Sąjungos Medikalei 
Pagalbai aukos buvo surinktos 
ant blandos nuo sekančių 
(įrangų: po $5.00 Sovietų Pri-, 
tarėja/H. žukięnė ir J. Skrę- 
bis; po ^3.00 Endwell Pake
ry; po $1.00: S. Vaineikis, V. 
Gaidis,< L. Tvarijonas, I. 
Liužinas -įr L. 1 Freije; 75c. 
Anna Tomishka; po 50c.: 
Joe Feinberg, V. Čekanaus
kas; po 25c.: H. Belazarienė 
ir Ą. Klimas. Viso surinkta 
$25.20.

Aukautojams tariu širdingai 
ačiū! < / ■'

H. Žukienė.

Newark, N. J. Herrin, III.
Didelis Masinis Susirinkimas

Lapkričio 2 dieną Mosque 
Teatre įvyko masinis susirinki
mas, kurį sušaukė American 
Council on Soviet Relations. 
Tai buvo tarptautinis susirin
kimas tikra to žodžio prasme. 
Dalyvavo apie du tūkstančiai 
žmonių. Buvo labai gabių kal
bėtojų. Tai buvo paminėjimas 
Sovietų Sąjungos 24 metų gy
vavimo.

Susirinkime buvo skaityta 
telegrama nuo valstijos sena
toriaus William H. Smathers. 
Jis išreiškė savo didžiausią 
pagarbą “Rusijos žmonių gy- 
nimuisi nuo užpuolikų.”

Reyerend Thomas L. Harris, 
American Council on Soviet 
Relations nacionalis sekreto
rius, plačiai išdėstė dabarti
nio peęijodo istoriją. Jis nu
rodė, kaip per visą laiką buvo 
bandoma Hitleriui pataikauti 
ir jį nuraminti. Jis priminė, 
kad ir Jungtinės Valstijos la
bai lėtai ėjo prie įsitikinimo, 
jog prieš hitlerinę pavietrę 
reikia kovoti.

Kalbėjo Louis Herman, Es
sex Trades Council atstovas 
ir redaktorius “New Jersey 
Labor Herald”. Jis nurodė, 
kad Amerikos žmonių atsine- 
šįmas linkui Sovietų Sąjungos 
visai pasikeitė nuo birželio 22 
dienos. Girdi, “nelabai seniai 
aš būčiau neišdrįsęs kalbėti 
susirinkime naudai Rusijos. 
Tai buvo todėl, kad propa
gandos mašina buvo užnuodi
jus žmones prieš Rusijos val
džios formą.” O dabar, sake 
jis, padėtis visai pasikeitusi.

Roger Įlancey, žymus neg
ras advokatas, kalbėjo prieš 
diskriminacijas a p s i g ynimo 
pramonėje ir armijoje. Jis nu
rodė, kad negrai nuoširdžiau
siai remia kovą prieš Hitlerį.

William Ross, Greater New
ark Industrial Union Council, 
C.I.O., prezidentas nurodė, 
kad visos unijos yra pasisakiu
sios prieš hitlerįzmą. Jis ragi
no visas unijas dabar suvie
nytomis spėkomis kovoti prieš 
hitlerizmą.

Dr. Max Danzis, buvęs Es
sex County Medical Society 
ir Academy of Medicine pre
zidentas,-kalbėjo apie hitleriz
mą, kaipo pikčiausią blogybę.

Susirinkimui pirmininkavo 
Dr. Leonard Tushnet.

Kalbėjo ir Joseph Deck, at
stovas German-American Lea
gue for Culture. Jis nurodė, 
kad Amerikos vokiečiai yra 
nusistatę prieš Hitlerį ir hit
lerizmą.

Paskui ėjo pasveikinimai 
atstovų nuo vietinių organiza
cijų bei įstaigų. Jų buvo la
bai daug. Nuo lietuvių susirin
kimą sveikino Dr. J. J. Kaš- 
kiančius. . .

Šį susirinkimą reikia skai
tyti visaip kaip pavykusiu.

Rep.

Padėkavonė iš Mažojo Egip
to draugams ir draugėms, ku
rie prisidėjo prie surengimo 
baliaus medikalei pagelbai 
Sovietų Sąjungai, kurį surengė 
LDS 75 kuopa ir kuris įvyko 
spalių 4, 1941.

Balius gerai pavyko. Pats 
balius pelno davė $57.75. Au
kų tam pačiam tikslui buvo su
rinkta $9.45. Taigi, viso pasi
darė $67.20. šiam baliui labai 
gražiai pasidarbavo jaunas ir 
naujas LDS 75 kuopos narys 
Juozas Brazaitis.

Baliuje aukavo sekami: J. 
Simokas butelį vyno; po dole
rį: Wm. Lenkutis, Jim Bartu
lis, Alex Lukasa, Adolph’ Pa
lubinskas, M. Palevičius, Juo
zas Vinskas ir Mike Dobilas. 
Po 50 centų aukojo: Joe Bra
zaitis, Martin Albin, P. Da- 
raškevičius ir George Brazai
tis. F. Bataitis aukojo 25c. 
Smulkiais surinkta 20c.

Gerbiami draugai ir drau
ges: Mažajam Egipte darbas 
pradėtas, eina aukų rinkimas 
ir balių rengimas. Tas galima 
kožnam miestelyj, galima per
eiti per biznierius, ne tik lie
tuvius, bet visų tautų, ir pa
prašyti tam tikslui atikų. Ge
ros valios žmonės neatsisakys 
paaukoti.

Jau girdėjau, kad Johnson 
City draugai surinko $18. Da
bar West Frankfort, Benton, 
Royalton, ĮZeigler draugai ne
atsilikite.

Rinkdami aukas Sovietų Są
jungai medikalei pagelbai, 
mes prisidėsime prie prašalini- 
mo naciškų budelių iš šio pa
saulio.

M. Palevičius.

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 
Vitąminu 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; K AL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti 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.: EVcrgreen 8-9805

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

Pirmadienis, Lapkr. 10, 1941

Worcester, Mass.
Mūsų Naujienos

Spalių 27 d. visiems gerai 
žinomi žmonės labai susižeidė 
važiuodami su automobiliu. 
Nežinau, kaip ten ištikrųjų at
sitiko. žmonės visaip kalba, 
kuomet įvyksta toks nesmagu
mas.

Buvo taip: K. Lagūnas va
žiuodamas su O. Geštautiene 
automobiliu smogė į troką, su
žeisdamas beveik mirtinai 
Geštautienę ir pats save pusė
tinai apdaužydamas. Abudu 
guli ligonbutyj ir kuo tas vis
kas užsibaigs, sunku pasaky
ti.

Aš iš savo pusės tariu sim
patijos ir užuojautos žodį 
jiems ir jų šaimynoms, ypač 

-f

i

draugui Goštautui. Geštautas 
yra geras ir ramus žmogus, 
yra “Laisvės” skaitytojas. Ir 
aš linkėčiau draugei Geštau- 
tienei pasveikti ir pamiršti tą 
visą nelaimę.

žinoma moterys dabar turi 
liežuviams daug darbo. Jūs 
moterėlės pasižiūrėkite pačios 
ant savęs, gal ir jūs, katros 
taip labai šnekate, buvote jau 
nekartą pasivažinėti su sveti
mais vyrais. Bet kuomet neį
vyko nelaimė, tai niekas ir ne
žino.

Aš gi manau, jeigu nuo pa
žįsto mo žmogaus pasitaiko 
gauti “raidą,” tai nėra jokio 
prasižengimo.

Kita labai nesmagi žinia, 
tai, kad mūsų gerai žinomų 
žmonių ir “Laisvės” skaitytojų 
M. Stankūnų ir p. Kalantų 
sūnūs buvo jūreiviai ant to 
laivo, katrą vokiečiai nuskan
dino, ant kurio buvo 120 jū
reivių. Per radiją buvo pra
nešta, kad 40 jūreivių išsigel
bėjo. Aš mylėčiau išgirsti, kad 
tarpe tų 40 būtų ir mūsų jau
nuoliai. O Stankūnams ir A. 
Kalantams reiškiu gilią simpa
tiją.

Išsipildo Išsireiškimas
Aš esu pasakęs Piliečių 

Kliubo susirinkime praeitą 
metą, kuomet mūsų tautinin
kai taip kacapavo Sovietų Są
jungą, kad vėliau ar anksčiau 
Lietuvos jaunuoliams būnant 
Sovietų armijoj, o Amerikos 
lietuvių jaunuoliams būnant 
Suvienytų Valstijų armijoj, 
reikės kariauti sykiu prieš 
bendrą priešą Hitlerį. Tada 
dauguma nusijuokė. Dabar, 
draugai, jau tą mes patys sa
vo akimis matome, kad taip 
įvyksta. Ir tie, kurie dar pur
vais drabstote tą šalį, žinoki
te, kad jūsų vaikams reikės

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Vaizdas iš milžiniško masinio mitingo, įvykusio nesenai Madison Sq. Gardene, New Yor
ke, kur dalyvavo apie 23,000 žmonių. Mitingo tikslas buvo surinkti aukų Sovietų Sąjun
gos kovotojams pagelbėti. Apie 5,000 asmenų neįtilpo salėn; stovėjo lauke. Surinkta 
$175,000.

■ WflRFFQTFP M ACC nai daug* Tai £ruPė užsispyrė- 
VI VllViJM 1 Luk, HIMusJ. lių, žinoma, jie bijo užtarti

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
kovoti petys petin su Raudo
nąja Armija prieš Hitlerį. Aš 
atsimenu pareiškimą vieno 
tautininkų šulo ir, žinoma, hit
lerininko, tai J. P. Jis pyko ir 
keikė R. Mizarą, kam jisai 
“Laisvėj” vadino Staliną Lie
tuvos saule. Matydamas, kad 
tas žmogus jau turi pusėtinai 
ant drąsos, 
reikalo eiti į diskusijas, ] 
klausiau jo, ar Mizara ir jam 
liepia vadinti Staliną Lietuvos 
saule? Jisai pareiškė, kad jo 
niekas negali priversti taip sa
kyti, ba jisai gyvena laisvoj 
šalyj. Aš jam 
rinkti už saulę 
jam patinka, 
Taip tas mūsų 
ir užsibaigė.

Nežinau, kaip kituose mies
tuose, bet pas mus tai to hit
lerinio raugo yra dar pusėti-

Hitlerį, nes gali Dėdė Samąs 
suteikti nemokamą burdą. Bet 
keikti Sovietų Sąjungą, išmis- 
lyti visokių nesąmonių prieš tą 
šalį, tai laiko už didelę garbę 
ir persistato save labai pro
tingais vyrais.

gęs. Patartina nelaimei atsiti
kus kreiptis 
žmogų.

pas savo tautos

Dar viena 
k a atidarė 
name, 89 Word St. Tai yra ge
ras, sąžiningas žmogus, darbą 
atlieka labai gerai. Mes wor- 
cesteriečiai žinome drg. Ma
žeiką iš praeities, kad jisai

žinia. D. Mažei- 
barbemę savame

me, 6 Main St. Tai geras ir 
nuoširdus biznierius. Patartina 
aplankyti draugą. Linkiu aš 
jums, Motiejau, tuojau pa
sveikti.

ir nematydamas

Dabar, draugai, “Laisvės” 
vajus, žiūrėkime, kad išpildy
tame savo priedermę, gautu- 
mėm nors po vieną naują 
skaitytoją, kad mūsų Bakšys 
pasiliktų pirmoj vietoj iki va
jaus pabaigos. Mes worceste- 

se- ■ piečiai tą galime labai lengvai 
simpatingas niai serga visiems gerai žino- padaryti. Todėl, visi draugai, 

žmogus, kalba gražiai lietuviš- mas barberis M. Mačionis. Ji- už garbę Worcesteriui. Pirma 
, kai, nors yra čia gimęs ir au- Į sai dabar randasi savame na-

Pas mus apsigyveno dakta
ras K. Piaklokas (Pillock), me darbe yra ekspertas.
Ofisą turi Shrewsbury ir Me
dical Bildinge, Worcesteryj.

pa~|Tai yra jaunas, i‘
Dar viena nelaimė. Jau

ta-

dovana mums! Kalvis.

"Laisvės Vajus So. Boston, Mass

patariau pasi- 
tokį, koksai 

kad ir Hitlerį, 
pasikalbėjimas

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

MATEUŠAS SIMONA V1CIUS
Gražiai (rengta Susiėjimams 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 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys, 
su roote- 

Nedėliomis

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
C. Shaltis, Freehold ...................................
Mary Yuoces, Cleveland ............................
A. Žvingilas, So. Boston.............................
Senas Vincas, Gibbstown...........................
Grand Rapids Vajininkai............................
A. Čekanauskas, Springfield ....................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ..................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, Lawrence
R. Jarvis, Plymouth ...................................
A. Balčiūnas, Brooklyn ............................
Z. Yurkevičius, So. Boston .........................
V. Tauras, Brooklyn...................................
J. Balsys, New Britain ..............................
J. A. Shunskis, Amsterdam ........................
Kaip matyt, tai tarp Bakšio ir Stripeikos eina pusė

tinai didelė kova. Bakšys nenori pasiduot ir viskas! Jis 
gerai darbuojasi, kad užimtų pirmą vietą; prisiuntė daug 
atnaujinimų ir du naujus skaitytojus. Beveik kiekvie
name jo laiške randame naujų skaitytojų. Bravo!

Kitas mūsų geras veikėjas vajininkas tai J. Venskevi- 
čius iš Cambridge, Mass. Jis visuomet pasirodo puikiai 
vajuose. Pereitame vajuje jo rezultatai buvo geri, o šie
met dar geresni. Trečiadienį jis prisiuntė ant syk 7 nau
jus skaitytojus! Tai puikus pasidarbavimas.

P. Šlekaitis, iš Scranton, taipgi darbuojasi. Prisiuntė 
naują skaitytoją ir atnaujinimų.

P. Beeis, iš Great Neck, kuris ilgoką laiką nesijautė 
gerai, biskutį sudrūtėjęs darbuojasi gražiai vajuje. Jis 
prisiuntė 3 naujus skaitytojus, žengia prie laimėtojų sky
riaus.

P. Andreliūnas, W. Somersville, įstojo į vajų, prisiųsda- 
mas du naujus skaitytojus. Gera pradžia.

Sekami vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir jie laips
niškai kyla punktais: J. Grybas, Norwood, Mass.; A. 
Čekanauskas, Springfield, Ill., ir A. Klimas, Hartford, 
Conn.

Yra daugelis mūsų vajininkų, kurie dar tyli, kaip tai: 
B ridge watery j, Pittsburghe, Baltimore ir ki
tur. Draugai, subruskite, nes nejusite, kai vajus tuoj 
bus prie pabaigos, o jūsų miestai dar bus mažai ar nie
ko nenuveikę. Laukiame jūsų.

50
48
48
48
46
44

26

“L.” Administracija

Apsirgo žymus nenuilstantis' 
ir gabus veikėjas d. J. Burba. 
Drg. J. Burba yra atsižymėjęs 
L.D.S. vajininkas ir abelnai 
visų progresyvių organizacijų 
darbuotojas. Drg. J. Burbos 
gydytojas J. Repšys iš Cam
bridge, Mass., praneša, kad 
liga nėra labai pavojinga. 
Vėlinamo greito pasveikimo.

Tėvas.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks lapkričio 10 d., 7:30 v. v., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Malonė
kite dalyvauti ir atsiveskite naujų 
narių. — A. W: (263-265) ' ,

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 11 d., IWO Svet., 53 Church 
St., 7:30 v. v. Draugai, dalyvaukite 
susirinkime, nes bus renkama 
ALDLD Centro Komitetas. — Vi- 
kutis. (263-265)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
E 245 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law. 
Kings.

•151 Dahill

house,

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, 10 d. lapkričio įvyks 

visų darbininkiškų organizacijų eks
tra susirinkimas labai' svarbiais' rei
kalais. Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 8 v. v.’ Bus du labai 
svarbūs klausimai. Apart to, drau
gai, platinkit bilietus tarptautinio 
masinio susirinkimo, kuris įvyks 14 
d. lapkr. Convention Hali, 34-tos ir 
Spruce gatvių. Už parduotus bilie
tus greit grąžinkite pinigus. — 
Veik. Kom. Sekr. 1 (263-265)

SANDELIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

Nervų arbata .................... — 85c
Vidurių reguliatorius ------- 60s
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 pranąšy- 
stSs—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kažyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c. ;

Lengvas būdas ištuokti, angliškos 
kalbos be kito pagelios 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

Brooklyn, N. Y.
Tek Evergreen 4-9508

3 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 
bąras Hudson County j e.

KAS VAKARAS DVI ORKESTROS
Užeikite ir pamatykite šią gražią lietuvių pasilinksminimo 
įstaigą, pasivaišinkite gerais valgiais ir gėrimais, ir 
pasišokite prie šaunios orkestros.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kelintu atveju teisina savo atsi- 
nešimą linkui Ancevičiaus. Jis 
argumentuoja šitaip: Jeigu 
amerikiniai laikraščiai turi ko
respondentus Berlyne ir deda 
jų pranešimus, tai kodėl “Nau
jienoms” ir “Draugui” griekas 
turėti Anc'evičių ir jo praneši
mus talpinti?

Bet skirtumas labai didelis. 
Aš nežinau, ar bent vienas iš 
amerikinių laikraščių kores
pondentų Berlyne yra Hitlerio 
paskirtas ir Hitlerio apmoka
mas. Klek aš žinau, tokio su
tvėrimo, tokio Hitlerio agento 
neturi nei “New York Times,” 
nei “New York Tribune,” nei 
“Associated Press” žinių agen
tūra.

Akron, Ohio
Padėkos žodis nuo Onos 

Jankauskienės visiems, kurie 
dalyvavo mano sesutės Domi
cėlės Meškienės laidotuvėse 
spalių 13 d., Baltimore, Md. 
Ačiuoju drg. Permenams, drg. 
Rudžiams, drg. Ekcvičiams, 
grabnešiams ir visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse. Taipgi 
ačiuoju jaunuoliams, kurie 
daug pagelbėjo mano mylimai 
sesutei, kada jinai buvo ligon- 
butyje.

Sesuo Ona Jankauskienė.

Borough of Brooklyn, County of

LOUIS BLECKER 
Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt wholesale under Section 107 
of the Alcolfolic Beverage Control Law at 
453 Dahill Road, Borough 
County of 
premises. 

453 Dahill

NOTICE i . ..
GB 11183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
469 East 38th St., Borough 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

469 East

NOTICE 
EB 2802 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
2814 W. 36 St., Borpugh ‘ ‘ .
County of Kings, to be consumed on the 
premises. __ ___ __ _______

2811 W.

NOTICE 
RL 8017 .... 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 
trol Law at 571 Park Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

.TERRY CARBONE
571 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ir hereby given that License No, 
RL 8046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ELIZABETH FIGLIOLI
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ir hereby given that License No. 
RL 7995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under ■ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5615 • 1st Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ARTHUR GOLDMAN & 
THOMAS HARRIGAN 

Harrigan’s Bar & Grill
1st Ave., Brooklyn, N. Y.

Road, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MEYER LOPATOW 
ltd., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Section 107 
at 

of Brooklyn,

beer, at

38th St.,

MICHAEL CAHILL
38th St., Brooklyn, N. Y.

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

beer, at retail under Section 107

36 St., of Brooklyn,

HARRY SOBEL
St., Brooklyn, N. Y.

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

107 of the Alcoholic Beverage Con-
Law at

3 G

5615

NOTICE is hereby given that License No. 
E 243 has been issued to the undersigned to. 
sell beer from house to house at retail, under 
Section 107, of the 
trol Law. 
Kings.

419 Dahill

Borough

SAM 
Rd.,

Alcoholic Beverage Con- I 
of Brooklyn, County of

COLTON
Brooklyn, N. Y.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Yra arba aklas, arba politi
nis šarlatanas tas, kuris nema
to skirtumo tarpe laikraščio 
pasiųsto ir užlaikomo kores
pondento, kuris stengiasi, kiek 
tik galima, paduoti bešališ- 
kiausius pranešimus, ir tarpe 
to, kurį Hitleris paskyrė, ku
riam Hitleris algą moka, kurio 
kablegramas Hitleris apmoka 
ir kurio pranešimai yra bjauri, 
pikta, prakeikta hitlerinė pro
paganda !

x;r,T.r,:nt.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. V. 

Tek Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

35c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altorlukas, paprastu ap

daru .............    50c
Ta pati knyga, Celuliodaa gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygeli ... ........ ...................

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

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

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

Taikstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta .........    ......

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

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

Trajenkės, stambios, pakelia ....
arba 3 pakeltai už

M. žukaltis,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.,

$3.00 
35c 
25c 
15c

25e 
60c 

$1.50

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parims

Telephone 
STagg 2-5043

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kaina*.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

RESTAURACIJA
Frank Domikaitis ir Antanas Barzda

Savininkai
417 Lorimer St. — “laisvės” Name — Brooklyn

GERIAUSIOS u.tnvui«.
UtVSTIZG! Namų darbo IdlbasalKUSIIhb u peleną

VALGIAI
Gaminami EurdplŠko 

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

NOTARY 
PUBLIC

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

I

n 13 it. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

i

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio 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.

THt BAKUS'

LIPTONROBERT
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpe Graham ir Manhattan Aves.

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jum4 jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

loj
1= II1IMBI
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Šaukiama Lietuvių Masinis 
Mitingas Penktadienį

New York CIO Pasisakė Už 
“Rusijos Savaitę”

Lapkričio 14-tos vakara, 
l 7

Kliubo salėj, Brooklyne, šau
kiamas lietuvių masinis mitin
gas. Jame kalbės D. 
lomskas ir R. Mizara. 
nemokama.

M. šo- 
įžanga

Brooklyno Lietuvių Organi
zacijų Taryba, kuri šaukia šį 
mitingą, savo išleistame lape
lyje sako:

“Brooklyn© ir apylinkės lie
tuviai! Šis momentas yra tik
rai nepaprastas, svarbiausias 
visoje žmonijos istorijoje, taip
gi mūsų lietuvių gyvenime ir 
veikime. Mums reikia lietuvių 
tautinės vienybės, visų Ame
rikos žmonių vienybės prieš

laimėti ir
Sueina 24

Sąjungos 
atsilaikys

hitlerizmą, už rėmimą Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos karo 
prieš hitlerinę Vokietiją. Šia
me mitinge kalbėtojai plačiai 
aiškins dabartinio karo pros
pektus, galimybes 
sumušti hitlerizmą. 
metai nuo Sovietų 
įsikūrimo. Ar ji
prieš Vokietiją? Ar laimės šį 
karą? Kokia Lietuvos ateitis? 
Kokios pareigos Amerikos lie
tuvių šiame kare? Ar gali »u- 
sivienyt visos Amerikos lietu
vių srovės prieš hitlerizmą?

“Visais šiais klausimais gau
site šiame susirinkime atsaky
mus ir išaiškinimus. Todėl vi
si ir visos dalyvaukite.”

Nacionalio Apsigynimo 
Savaitė

Kaip Einasi Mūšy 
Kandidatams?

Karo Paliaubų Diena, lap
kričio 11-ta, yra gubernato
riaus Lehmano paskelbta pra
džia Nacionalio Apsigynimo 
savaitės New Yorko valstijoj. 
Ji baigsis sekmadienį, lapkri
čio 16-tą.

Per tą laikotarpį, sako gu
bernatorius savo proklamaci
joj, “kiekvieno gyventojo šioj 
valstijoj yra pareiga patapti 
geriau apsipažinusiu ir infor
muotu apie svarbiausias fazes 
civilių apsigynimo programos 
ir apie 
gynime 
kimo.”
lė valdžia, o taip pat ir vals
tijos valdžia siekia įtraukti 
kuo daugiau gyventojų liuos- 
noriai dalyvauti apsigynimo 
programoj.”

galimybes dalyvauti 
mums brangaus pali- 

Jis sako, kad “federa-

Kailiasiuviy Kampanija 
Už Apsigynimą

Lapkričio 10-tos pietumis, 
12:30, kailiasiuviai šaukia 
milžinišką demonstraciją prie 
7th Avė. ir 29th St., New 
Yorke, kur unijos vadai ir 
samdytojų organizacijos vir
šininkai kalbės nuo vienos 
platformos, akstindami pirkti 
J. V. apsigynimo bondsus ir 
štampas.

Nuo unijos, atstovaujančios 
50,000 organizuotų kailių ir 
odos industrijos darbininkų 
New Yorke, kalbės Ben Gold, 
o nuo šapų savininkų kalbės 
Julius Green.

Harry Hershfield, paskilbęs 
radio humoristas, bus pirmi
ninku. Taipgi turės dainų, 
muzikos. Ruošiamas maršavi- 
mas po kailių industrijų dis- 
triktą, pradedant lygiai 12 v., 
prie 8th Avė. ir 30th St.

Tai bus kailiasiuvių atsilie
pimas į valdžios paskelbtą 
apsigynimo savaitę, praside
dančią su pereito karo paliau
bų diena, lapkričio 11-ta.

New Yorko teisme dar vis 
bylinėjasi buvusieji Austrijos 
karališkos giminės paėjūnai 
kunigaikščiai Otto ir Leopold 
už dalį iš $120,000,000 kara
liškos Šeimos turto.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesutės Barboros, 

po tėvais Calkūnaitė, o po vyro var
du Medelienė. Laiškų nuo jos ne
gaunu jau nuo 1929 m. Jeigu gyva, 
prašau jos atsiliepti, o gal kas ži
note kur ji randasi, prašau pranešti. 
Būsiu labai dėkinga. Ona Calkūnaitė, 
Calle Portugal, 230 — Villa del 
Cerro, Montevideo, Uruguay.

Richmond (Staten Island) 
baigė balsų rokavimą penkta
dienį ir išrinko tarybininku 
esamąjį, Fredrick Schick, 
gavusį 36,878 balsus prieš jo 
oponento Olsen 18,171 b. Jie 
visada turi garbės išrinkti pir
mą tarybininką, kadangi ten 
mažiausia gyventojų, balsų ir 
kandidatų. Viso buvo du kan
didatai.

New Yorke penktadienį pir
mo pasirinkimo balsų rokavi- 
mas buvo beveik užbaigtas. 
Galimų išrinkti laipsnyje bu
vo Nugent, Carroll, Powell, 
Isaacs, Di Falco, Straus. Pir- 
miausis kandidatas turėjo 48,- 
080, paskutinis—3,914. Arpte- 
ris ėjo 12-tu su 13,802 b. Viso 
turi 20 kandidatų.

Bronxe galimų išrinkti laip
snyje buvo Kinsley, Keegan, 
Cohen, Ninfo, Klein. Pirrųas iš 
15 kandidatų turėjo 30,429 b., 
paskutinis—3,635. Begun ėjo 
10-tu su 10,127 b.

Brooklyne kandidatų vie
toms nustatyti reikėjo geros 
matematikos, kadangi tūliems 
kandidatams jau buvo suro- 
kuota balsai net iš 600 dis- 
triktu, o kitiems tik iš 300 ir 
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mažiau. Vaduojantis esamu 
skaičiumi balsų jie radosi vie
noj vietoj, o dadėjus skaičių 
jiem neprirokuotų distriktų— 
kitoj vietoj. Taip, pavyzdip, 
pirmą balsų rokavimo dieną 
Cacchione buvo 7-toj vietoj 
imant jau surokuotus balotus, 
bet pridedant neprirokuotus 
jis būtų buvęs 3-čioj vietoj.

Antrą balsų rokavimo dienžĮ 
Cacchione baigė 8-tu. Oficia
liai jis turėjo 9,807 balsus, bet 
dadėjus neprirokuotus distrik- 
tus jis turėjo turėt apie pus- 
dvylikto tūkstančio balsų. Jam 
buvo surokuota 317 distriktų.

Brooklyne viso yra 1,275 
rinkimų distriktai, Manhatta- 
ne 1,069, Bronxe 811, Queens 
792.

Brooklyno aukščiausia sto
vintis kandidatas penktadienio 
vakarą turėjo 20,420, žemiau
sia—438. Iš eilės pagal skai
čių balsų stovėjo: Sharkey, 
Vogel, DiGiovanna, McCar
thy, Hart, Earle, Casey, Ca
cchione, Kaplan, Goldberg, 
Rosof, Laidler, Armstrong. 
Pastarasis turėjo 5,912 b. Viso 
yra 31 kand.

Queens pirmasis
tas Conrad turėjo 20,167 b., 
o paskutinis iš 20 kandidatų, 
Lazarus, socialistas, 1,012 b. 
Crosbie, kom., 2,616 b. Gali
mų išrinkti laipsnyje ėjo Con
rad, Quinn, Gresser, Phillips, 
Christensen.

Imdami pavyzdį iš Anglijos 
darbininkų, CIO unijų atstovai 
New Yorke, suėję Didžiojo 
New Yorko Industrinių Unijų 
Tarybos posėdin pereito ket
virtadienio vakarą priėmė re
zoliuciją, kurioje atsišaukia į 
prezidentą Rooseveltą, kad jis 
skelbtų orlaivių ir tankų “Ru
sijai Savaitę”, kad pakelti 
produkciją.

Rezoliucija priimta regulia
riame deelgatų susirinkime 
Manhattan Center, tad šis ta
rimas laikomas išreiškimu sen
timento virš 400,000 narių, 
kuriuos tie delegatai atstovau
ja, yra jų išrinkti.

Rezoliucija sako:
“Vardan rie vien tik mūsų 

pareikštos politikos remti Ru
siją, bet taip pat ir vardan 
mūsų nacionalio apsigynimo 
interesų, CIO atsišaukia i 
Jungtinių Valstijų prezidentą 
paskelbti ‘orlaivių ir tankų 
Rusijai savaitę* tikslu, kad ga
myba Amerikos orlaivių ir | 
tankų būtų milžiniškai pakel
ta.”

Kredituodami Sovietų Są
jungą už didvyrišką gynimąsi, 
unijistai toliau sako:

‘‘Nežiūrint jų didvyriško 
priešinimosi jie buvo priversti 
pamažu trauktis dėl neganėti
nai turėjimo karo medžiagų, 
ir dėl fakto, kad Hitleris gali 
naudotis produkcijos įmonė
mis užkariautų Europos ša
lių.’*

• Taryba toliau pareiškia, 
kad “CIO pripažįsta, jog iš
laikymas darbininkų judėjimo 
Jungtinėse Valstijose remiasi 
ant visuotino sunaikinimo 
lerizmo.”

hit-

ke-
varde New 

Naciona- 
Detroite.

pradėjo

ka-
su-

ry-

Franci j a, 
ir Ispani-

rezoliuci-

Remkim Rooseveltą
Taryba taip pat priėmė 

lėtą rezoliucijų 
Yorko CIO pasiūlyti 
lei CIO Konvencijai, 
Vienoje iš jų,sako:

“Adolfas lįitleris
‘šaudymosi karą’ prieš Jungti
nes Valstijas.” Dėlto, sako re
zoliucija, “Mes privalome 
remti prezidentą Rooseveltą 
visuose jo žingsniuose gyni
mui mūsų šalies.” Nurodinėja, 
kad pažadą remti turi sekti 
“pilna gamyba būtiniausių 
ro medžiagų iki galutino 
mušimo hitlerizmo.”

Toliau ragina nutraukti
sius su Ašies dominuojamomis 
šalimis, kaip Vichy 
•Rumunija, Suomija 
ja.

Taip pat priimta
jos, raginančios, kad CIO ko
votų už “lubas kainoms ant 
būtiniausių pragyvenimui reik
menų” ir prieš bile kokį apri- 
bavimą ar “lubas” algoms. 
Taipgi prašo prezidentą už
drausti organizuotą paruoši
mą streiklaužių, pažymint, jog 
ginkluotos jėgos turėtų būti 
išimtinai ruošiamos sumušimui 
fašizmo.

j.'..'.____ ;

Paveikslas iš judžio “Viena Diena Soviėtų Sąjungoj 
dabar rodomo trečią ir paskutinę savaitę Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

WPA Nudirba Daug Darbų
Brooklyne bėgiu trejetos 

pastarųjų mėnesių WPA dar
bininkai nudirbo daug mies
tui svarbių darbų. Pravesta 6 
mylios kelių. Suvesta 5 mylios 
vandens suvadų ir nusausini
mui rynų. Įvesta 7 mylios gai
sro signalo linijų. Pataisyta, 
pagerinta 10 žaislaviečių.

Atlikta nemažai darbų ir 
apsigynimo srityje. Padaryta 
pataisų Navy Yarde, taipgi 
Hamilton ir Jay fortuose, ku
riem privesta naujos vanden
tiekio linijos nuo Catskill sis
temos, padaryta naujų bara
kų ir perbudavota senų, pa
statyta šėtrų.

Palestinai pagalbos fondas 
siekia sukelti 
tikslui.

kandida-

RANDAVOJIMAI
Paslrandavoja Parlor ir Basement, 

iš viso 5 kambariai. Privatinė mau
dynė. Su visais Įtaisymais. Dėl dau
giau informacijų prašome kreiptis 
pas A. Pastino, 53 Scholes Street, 
Brooklyn, N. Y. (262-264)

Kas norėtų gyventi kartu, pora 
ar pavienis — mes esame du žmo
nės, turim šešis kambarius, garu 
šildomi, karštas vanduo. Arti lllth 
St. stoties, Jamaica Line. Mažas at
lyginimas. Matyti galima nuo 5 vai. 
vak. Iki vėlai.—A. M., 8638—lllth 
St., Richmond Hill, N. Y. (263-266)

Nominavo ALF Unijų 
Viršininkus

Centralės Amatų ir Darbo 
Tarybos, AFL, posėdyje perei
to ketvirtadienio vakarą, Bee
thoven Hall, N. Y., vienbal
siai nominuota visi esamieji 
viršininkai sekamiems me
tams. Rinkimai bus 27-tą.

Dėsis Prie CIO
Prudential Life Insurance 

Co. darbininkai 1,579 pasisa
kė už dėjimąsi prie CIO, 576 
balsavo nenorį “jokios uni
jos”; o 76 pasisakė už stojimą 
j AFL.

Ligoninių vedėjai susirinko 
konferencijon svarstyti finan
sines problemas dėl pabrangi
mo išlaikymo, taipgi ligoninių 
pareigas ir padėtį karo metu.

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ Ir DEGTINES 

Importuotų iy Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.!
411 Grand St., Brooklyn a

Judžių unijos1 viršininkai 
William Bioff ir George. E. 
Browne pereitą ketvirtadienį 
federalio teismo džiūrės buvo 
pripažinti kaltais visais trimis 
jkaltinimais, kad jie išgavinėję 
iš judžių firmų viršininkų 
$550,000 grasindami streiku.

Byla prasidėjo spalių 8-tą, 
per tą visą laiką nagrinėjant 
visokius parodymus ir apklau- 
sinėjant vienos ir kitos pusės 
liudininkus ir įkaitintus. Kalti
namųjų gynėjai pripažino, 
kad jie esą galėję šį tą teis
mui neužgirtino pafcildyti, bet 
tie dalykėliai nesą įkaltinime, 
esą šalutiniai ir už juos esą 
negalima bausti. Kaltinamieji 
irgi prisipažino gavę pinigų, 
bet jie ginčijo, kad filmų in
dustrijos magnatai tuos pini
gus davinėję už įvairius pasi- 
tarnavimus — pervežimus iš 
vieno ofiso kitan, pasidarba
vimui tarp kongresmanų už 
palankius įstatymus, ir tt.

Džiūrė nuosprendį išnešė 
per porą valandų laiko.

Nuteistiesiems gręsia iki 30 
metų kalėjimo ir $30,000 
niginės baudos. Tuojau
nuteisimo atšauktos jų kauci
jos ir jie nuvesti kalėjiman 
iki lapkričio 12-tos, kada tei
sėjas jiem paskirs baudas.

Pereitoj penktadienio “Lai
svėj” paskelbime aukotojų 
vardų (buvusios pares) pada
ryta klaida: buvo parašyta, 
kad J. Skodis aukojo $6.00,— 
turi būt William Skodis. Taip
gi vietoj A. Zajankauskas 
(aukojo $1.50) turi būt < 
Zajankauskas. Atsiprašome.

Fred Butėnas, 24 metų am
žiaus, 5993—58th Avė., Mas- 
peth, N. Y., mirė lapkričio 
6-tą, Mathers Memorial ligo
ninėje. Bus palaidotas lapkr. 

j 10-tą. Pašarvotas pas grabo- 
rių J. Garšvą, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Padėkas Švęsim 20-tą Nicholas Chernik, 
amžiaus, 256 Siegel

New Yorkas, New Jersey, klyn, N. Y., mirė 
Connecticut ir 26 kitos vals- ligoninėj, lapkričio 
tijos šiemet švęs Padėkų Die- palaidotas lapkričio 10-tą, Į 
ną 20-tą lapkričio. O 19 kitų 
valstijų švęs po senovei, 27-tą.

Einant naujai priimtu įsta
tymu, sekamais metais šven
tė bus grąžinta savo senoviš- 
kon vieton — į paskutinį ket
virtadienį lapkričio.

4’/2 metų 
St., Broo- 
Brooklyn 
7-tą. Bus

Alyvų Kalno kapines. Pašar
votas namie. Laidotuvėmis rū
pinasi graborius J. Garšva.

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

T

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
pi- 
po

Van Arsdale Patraukė 
“Life” Teisman

Lokalo

leidėjus
savo lai-

Harry Van Arsdale, Jr., 
Elektristų Brolijos
3-čio biznio vedėjas, patraukė 
teisman Time, Ine., 
žurnalo “Life”, kuris
doje už spalių 27-tą įdėjo taip 
vadinamą “rogues gallery”, 
įdedant jau nuteistus buvusius 
unijų viršininkus Scalise, 
Bioff, Bambrick ir kitus. Ta
me sąraše įdėta ir Van Ars
dale, ‘po jo paveikslu pade
dant parašą: “..pašovė du 
unijistus 1933 m., buvo nuteis
tas, bet išėjo laisvas antrame 
teisme.”

Van Arsdale pareikalavo 
$200,000 už nuoskaudą, kurį 
jam padaręs jo įdėjimas į tą 
sąrašą. Jis sako, kad tas 
straipsnis ir parašai yra ne
teisingi ir kriminališkai šmei- 

I žianti ir kad jis pakenkė jo 
reputacijai, karjerai, ir kredi
tui. Teisme jį atstovavo unijos

$100,000 tam generalis patarėjas Harold 
Stern.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

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

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

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

Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio Programą 
ar dėl programos pildymo, prašome kreiptis šiuom 
adresu: '

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

VIENINTELĖ lietuviu 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
k sudarau su ame- 
Irlkoniškals. Re
ikalui esant ir 
| p a d i dinų tokio 
J dydžio, kokio pa- 
’ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdyma

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—-HA vemeyer 8-1108

I F. W. Shalins | 
| (SHALINSKAS) g
I Funeral Home | 
| 84-02 Jamaica Avenue | 
$ Opposite Forest Parkway C

I WOODHAVEN, N. Y. *

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.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyner 6ta/

I adresas;

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL Ev. 4-8698




