
KRISLAI
Protestu Banga Prieš 

Nacių Žvėriškumus.
Lietuviai Privalo Dalyvauti.
Vincas Kučiauskas.
“Lietuviška Valdžia”

Kanadoje.
Per 10 Savaičių 10,000

Vagonų.
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

M

%

Sekamą sekmadienį visuose 
didesniuose Amerikos mies
tuos įvyks dideli masiniai mi
tingai pasmerkimui nacių žvė-
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riškumo, kurį jie rodo paverg
tuose Europos kraštuos. Niu
jorke, Čikagoje, Vašingtone, Daugybe Paslėptų GREITAI TURES BŪT IŠSPRĘSTI
St. Louis, Kansas City, ir ki
tuose — iš viso penkiolikoje 
miestu — toki mitingai bus su
ruošti. šiuos mitingus ruošia 
Committee to Defend America 
(Komitetas Amerikai Ginti).

Tankų Saugo Mask
vą, Sako Vokiečiai

KLAUSIMAI TARP AMERIKOS IR 
JAPONIJOS, SAKO FR. KNOX

i

S Raudonoji Armija Atsilaiko 
Visuose Frontuose, kaip 
Praneša Maskva ir London

Tuo pačiu sykiu Lotynu A- 
merikoje, kaip Meksikoj, Ku
boje, Uruguajuje, Argentino
je. Kolombijoj ir kitose res
publikose tokius mitingus su
ruoš Free World Association 
(Susivienijimas Pasauliui Iš
laisvinti).

Bus, vadinasi, pareikštas 
kultūringojo pasaulio balsas 
prieš žvėris, kurie vadinasi na
ciais: prieš jų žvėriškus dar
bus; prieš žudymus ir kanki
nimus nekalti! civiliniu žmo
nių.

Lietuviai raginami dalyvau
ti. Jie privalo prisidėti prie 
bendro laisvo pasaulio balso, 
smerkiančio Europos dvikojus 
žvėris. Jie turi atsiminti, kad 
ir jų broliai Lietuvoje yra mė- 
sinėjami tų pačių pabaisų.

Niujorke tokis mitingas į- 
vyks Metro politan Opera 
Hcuse didžiojoje salėje.

Mirė geras mūsų prieteliuš 
baltimorietis Vincas Kučiaus
kas. Per ilgus metus jis daly
vavo mūsų judėjime ir veikė,’ 
kiek galėjo ir kaip mokėjo. Jo 
kūnas tapo sudegintas krema- 
torijoje antradienį. Mūsų 
draugai Baltimorėje prašomi 
parašyti apie velionį plačiau.

Nuoširdi ir draugiška užuo
jauta jo dukrelei, mūsų ben
dradarbei, Onai Kučiauskaitei, 
giminėms ir draugams!

Jie Stebisi Galingais, Meis
triškai Įrengtais Maskvos 

Apsigynimais
Berlin. — Sovietai turi 

daugybę tankų ir šarvuotų 
automobilių požeminiuose 
garažuose Maskvos fronte, 
180 mylių ilgio linijoj nuo 
Kalugos iki Kalinino, kad 
galėtų staiga užpuldinėt 
prasiveržiančius pirmyn 
vokiečius, kaip sako kari
niai nacių pranešimai:

e

Tankai iš Garažu Stačiai 
į Mūšį

“Tuo tikslu Sovietai turi 
nesuskaitomą daugybę tan
kų už fronto linijos. Tie 
tankai dalinai yra laikomi 
požeminiuose g a r a žuose, 
meistriškai paslėptuose, ar
ba tankiuose miškuose,” 
kaip teigia vokiečiai:

“Šie tankų garažai taip 
įrengti, kad tankai tiesiog 
iš jų galėtų mestis į mūšį. 
Jeigu reikia, jie gali ūmai 
pasirodyt, mušt kelis šū
vius ir vėl pasislėpt.”

NUOLATINIS MINŲ

Amerika Nedarys Daugiau Nuolaidą Japonijai, Pareiškė Laivyno Mi- 
nisteris Knox; Valstybės Vice-Ministeris Welles Sako, “V arjotas Kri

minalistas” Hitleris Gręsia Visam Pasauliui

Didelės Nacių Jėgos Apsuptos ties Volokolamsku; Mas
kvos Fronte Jief Damušti iki Apsistojimo; Doneco Sri

tyje Vokiečiai Nieko Nelaimėjo

žydų spaudoje rašoma, būk 
Grigaitis, šimutis ir Vaidyla 
(visi jie gyvena Čikagoje) pa- 
sirįžo organizuoti “Lietuvos 
valdžią.” Tokią valdžią jie 
maną organizuoti Kanadoje. 
Ką jie į tą valdžią statys? Ne
pasakoma.

Tie patys žmonės, kurie tik 
neseniai sveikino “Kauno su
kilėlių” suorganizuotą vyriau
sybę, su p. Škirpa priešakyje, 
dabar rengiasi savo valdžią iš
kepti. Ar ne perdaug?

Man rodosi, šiandien mes, 
Amerikos lietuviai, turime ne 
Lietuvos žmonėms valdžią or
ganizuoti, bet padėti jiems iš
silaisvinti iš baisios hitlerizmo 
priespaudos. Kai jie bus lais
vi, tuomet patys sugebės savo 
reikalus apsispręsti, laisvai ir 
nepriklausomai.

O tuomet ir valdžios klausi
mas išsiris.

LAUKAS
Visa Maskvos apylinkė 

i tai “vienas nuolatinis pa
kastu minu laukas,” sako 
naciai. Keliai visur tankiai 
prisodinti minų, o lietūs ir 
sniegas privertė vokiečius 
lakytis tiktai kelių.

Čilės (vienos Lotynų Ame
rikos respublikų) prezidentas 
Pedro Aguirre Cerda, pasi
traukė.-- Senjor Cerda buvo iš
rinktas 1939 metais Liaudies 
Fronto sąrašu. Sakoma, jis pa
sitraukęs dėl nesveikatos. Kiti 
spėja, jog jis pasitraukęs iš 
prezidento pareigų “dėl politi
nės nesveikatos.”

Čilėje gyvena daug vokie
čių, o jų tarpe yra nemažai 
nacių. Yra spėjimų, būk na
ciai tame krašte bandysią su
daryti pučą. Gal naciškos ma
chinacijos ir privertė prezi
dentą pasitraukti iš savo vie
tos.

Daug amerikinių karinių 
reikmenų Sovietų Sąjungai 
bus siunčiama per Persiją 
(Iraną). Bet ten geležinkelis 
yra gana silpnas, be to, gele
žinkelio vagonų'ir inžinų per- 
mažai. Anglija pasirįžo tais 
dalykais rūpintis. Ir štai Ang
lijos fabrikai pradėjo dirbti 

(Tąsa 5-me pusi.)

“Rusai, žinodami tokią 
padėtį, todėl, ir pasistatė 
svarbiausius apsigynimus 
palei kelius,” kaip atrado 
naciai.
PASLĖPTI SKYSTOS UG

NIES ŠVIRKŠTIMO
PRIETAISAI

O anapus minų laukų 
Maskvos linijoj yra ilgos 
eilės prietaisų švirkščian- 
čių skystą ugnį. Tie prie
taisai yra žemėje ir tiktai 
jų nosys iškištos viršun; 
tokiu būdu sunku juos pa
stebėt, sako vokiečiai. To
liau Sovietai yra vingių 
vingiais prikasę paslėptų 
duobių kaipo sląstų vokiš
kiem tankam; o strategiš
kai sustatytos jų kanuolės 
sėkminga savo ugnim pa
dengia visą tą plotą, kaip 
praneša naciai.
BET, SAKO, NACIAI VIS

TIEK LAIMĮ
Bet, girdi, nežiūrint visų 

tokių sovietinių apsigyni
mų, vokiečiai vis tiek pra
laužę eilę sovietinių linijų 
ir dasivarę iki 31-nos my
lios nuo Maskvos (nesako
ma, iš katro šono).

NACIAI NUVYTI 5 MY
LIAS ATGAL TŪLOS 

FRONTE

MASKVA, lapkr. 12. — 
Sovietų pėstininkai, artile
rija ir tankai skaudžiai su
mušė dvi nacių divizijas ar
ti Tūlos ir nuvijo juos 5 
mylias atgal. — Tula ran
dasi už virš 100 mylių j įkalbėdamas 23-jų metų su- 
pietus nuo Maskvos. Ikaktyje nuo praeito pasau-

Providence, R. L — Ame
rikos laivyno ministeris Fr. 
Knox čia pareiškė, jog ši 
šalis jau negali daugiau 
daryt jokių nuolaidų Japo
nijai, ir “mūsų žmones pri
valo suprast, kad trumpu 
laiku turės būt išspręsti la
bai rimti klausimai—spren
dimo valanda jau čia,” sakė 
Knox.

Jungtinės Valstijos, no
rėdamos palaikyti taiką su 
Japonija, ilgai praleidinėjo 
jai karo reikmenis ir “kan
triai elgėsi, kuomet Japoni
ja atvejų atvejais mindžio
jo mūsų teises,” kaip nu
rodė ministeris Knox: “Bet 
ateina laikas gyvenime 
kiekvieno žmogaus ir kiek
vienos tautos, kad jau ne
galima ilgiau aukoti savo 
principų ir pamatinių, bū
tinųjų savo teisių.”

ŠIANDIEN DIDESNIS 
AMERIKAI PAVOJUS

NEGU 1917 M.
Washington. — Ameri

kos valstybės vice-ministe- 
ris Sumner Welles, kalbė
damas prie velionio prezi
dento Wilsono kapo Wash- 
ingtono Katedroj lapkr. 11 
d., užreiškė, jog dabar 
Jungtinėm Valstijom grę
sia “kur kas didesnis pa
vojus negu 1917 metais.” 
Iš vienos pusės, grasina 
Amerikai naciai, o iš an
tros — Japonija. f Ką tad 
turi daryti ši šalis? klau
sė Welles:

“Ar mes galime vengt 
net pirštą pakelt, kuomet 
milžiniška naikinimo jėga 
grūmoja visai šiandieninei 
civilizacijai ir spiegiantis 
balsas to piktadario varjo- 
to (Hitlerio) iš Miunicho 
aludės skiepo skelbia, kad 
jo tikslas yra sunaikint 
mūsų saugumą ir išnaikint 
religijos laisvę, politinę 
laisvę ir ekonominę laisvę 
visoje žemėje?”

Vice-ministeris Welles 
teigė, kad jeigu Amerika 
būtų paklausius Wilsono ir 
prisidėjus prie Tautų Są
jungos, gal būtų buvę gali
ma pastot kelią ir dabarti
niam karui. Jis neabejojo, 
kad dabartiniame kare bus 
sumuštos fašistines jėgos, 
bet sakė, jog po karo lai
mėjimo turėtų būt įsteigta 
tarptautinė valstybių or
ganizacija taikai palaikyt, 
kaip kad norėjo ir prez. 
Wilsonas.

ROOSEVELTAS PRIME
NA, KA REIKŠTŲ HIT

LERIŠKA VERGIJA
į

Washington. — “Ameri
kos žmonės tiki, kad yra 
verta kovot už laisvę,” pa
reiškė prez. Rooseveltas,

linio karo sustabdymo. i
Ką reiškia “žvėriški žiau-i žudomi, 

rūmai, pavergimas ir (na- chai, lenkai, 
ciška) tironija,” tatai žino dai, 
Francijos žmonės, “betei- graikai.

i šiai plėšiami ir kalėjimuose 
Tatai žino ir če- 

danai, holan- 
serbai, norvegai ir n

CIO VADAI APLEIDO VALDIŠKA
STREIKŲ TAIKYMO KOMISIJĄ

Protestuoja, kad Komisijos Dauguma Išstojo prieš Uni
jos Pripažinimą Mainieriams Plieno Kompanijų

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas 
Philip Murray ir Jungti
nės Mainierių Unijos se
kretorius iždininkas Tho
mas Kennedy pasitraukė iš 
valdiškos komisijos strei
kams taikyti svarbiose ap
sigynimui pramonėse; jie 
apleido šią komisiją todėl, 
kad jinai 9 balsais prieš 2 
atmetė reikalavimą pripa
žint uniją 53-ims tūkstan
čiams mainierių dirbančių 
kasyklose p r i k 1 a usomose 
plieno kompanijoms.

“Ta komisija tokiu šiuom 
savo tarimu jau prarado vi
sokią vertę,” pareiškė Mur
ray. Jis karčiai smerkė ir 
du Amerikos Darbo Fede
racijos vadus, kurie, būda
mi taikymo komisijos na
riais, taipgi balsavo prieš 
unijos pripažinimą tiem 
mainieriam.

“Jie atliko aršiausią išda-

Vokiečiai Praradę 
216 Tūkstančių Ka

rių dėl Leningrado
London. — Skaičiuojama, 

kad vokiečiai Leningrado 
fronte iki šiol prarado jau 
216,000 kariuomenės, už
muštų, sunkiai sužeistų ir 
nelaisvėn paimtų.

SUDAUŽYTA 151 NACIŲ 
TANKAS

Per dieną Sovietai sunai
kino 151-ną nacių tanką 
pietinėje Ukrainoje ir Kri- 
me.

Anglai Nuskandino dar 
7 Italijos Laivus

London. — Anglų subma- 
rinai nuskandino keturis I- 
talijos laivus su karo reik
menimis ir kareiviais, vieną 
karinį laivą naikintuvą ir 
du žėglinius laivus.

Tai nuo praeito šeštadie
nio iki šiol anglai sunaikino 
jau keturis karinius1 Itali
jos laivus ir penkioliką pre- 
kinių-transporto laivų Vi
duržemio Jūroje. Paskuti
niu žygiu, anglai, be to, 
sunkiai sužeidė penkis fa
šistų laivus.

vystę, dabar balsuodami 
net prieš pirmesnį pačių sa
vo reikalavimą pripažint 
uniją tiem mainieriam,” sa
kė CIO centro pirmininkas 
Philip Murray.

MAINIERIŲ VADŲ KON
FERENCIJA

Washington, lapkr. 12.— 
John L. Lewis, pirmininkas 
Jungtinės Mainierių Uni
jos, šaukia šį penktadienį 
visuotiną konferenciją Jun
gtinės Mainierių Unijos žy
miausių v vadų aptart, kas 
reikės daryt dėl to, kad 
valdiška taikymo komisija 
atmetė reikalavimą pripa
žint uniją “belaisvėse” ka
syklose plieno kompanijų.

Tuo tarpu valdiški kon- 
gresmanai ir senatoriai 
laukia, kad prez. Roosevel
tas pasiūlytų išleist įstaty
mą aprėžiantį streikų lais
vę, kol gręsia karo pavojus.

Sovietai Ruošia Jė
gas Galingiausiem 

Karo Mūšiam
London. — Yra ženklų, 

jog Sovietų vadai iš palen- 
gvo, bet nuolat traukia 
didžius daugius kariuome
nės ir kanuolių į Maskvos 
frontą, rengdamiesi tokiem 
mūšiam, kurie galės būt 
nulemiančiais šio karo vei
ksmais, kaip praneša Unit
ed Press, amerikiečių žinių 
agentūra.

Philadelphia, Pa.
Svarbus Masinis Susirin-, 

kimas žmonių Prieš Hitle- 
rizmą ir už Rėmimą Pre
zidento Roosevelto Užsie

nio Vedamos Politikos
Penktadienį, 14 d. lapkri

čio, bus milžiniškas masinis 
mitingas Convention Hall- 
svetainėje, 34-tos ir Spruce 
gatvių, 8 vai. vak. Įžanga 
30c ir 60c. Iš New Yorko 
atvyksta milžiniškas cho
ras pildyti programą. Kal
bės W. Z. Foster, James 
Fordas ir visa eilė kitų pa
sižymėjusių kalbėtojų. Į 
šias prakalbas lietu viai 
kviečiami skaitlingiausiai.

Rep.

Maskva, lapkr. 12. — Vi
si vokiečių šturmavimai į 
vakarus ir pietų vakarus 
nuo Maskvos liko sutabdy- 
ti, kaip praneša Sovietai. 
Vokiečiai telkia daugiau 
naujų jėgų prieš Maskvą.

Per paskutines 24 valan
das nebuvo jokių svarbių 
permainų Doneco ir Kri- 
mo frontuose. Sovietai te
belaiko apsupę didelį skai
čių • vokiečių kariuomenės 
prie Volokolamsko, 62 my
lios į šiaurių vakarus nuo 
Maskvos. Tapo atmušti vi
si desperatiški nacių ban
dymai prasiveržt iš apsupi
mo.

VOKIEČIAI ATMESTI 
ATGAL

London. — Sovietu' ka- 
riuoųienė Maskvos fronte 
atmetė vokiečius atgal ties 
Malojaroslavecu. Per tre
jetą dienų šioj srity j rau
donarmiečiai sunaikino 406 
vokiečių tankus.

Krimo fronte sovietiniai 
orlaiviai sudaužė 31-ną fa
šistų tanką, 80 motorinių 
sunkvežimiu ir sunaikino 
apie pulką priešo kariuo
menės, kaip teigia Maskvos 
radijas.

TIK VIENOJE VIETOJE 
NACIAI PASIVARĖ 
TRUPUTĮ PIRMYN

Berne, Šveic., lapkr. 12. 
—New Yorko Times kores
pondentas D. T. Brigham 
perdavė savo laikraščiui ši
tokias žinias iš Sovietų-vo- 
kiečių karo fronto:

Raudonosios Armijos 
kertami* smūgiai vakarinia
me Maskvos fronte priver
tė vokiečius apsistoti. So
vietai sustiprino savo pozi
cijas į vakarus nuo Nara 
upės. Raudonieji lakūnai 
bombardavo vokiečių ka
riuomenės sutelkimus ir 
tiltus jų užfrontėje.

Sovietai atmušė vokiečių 
šturmavimus Tūlos ir Ser- 
puchovo srityse. Naciai 
tik truputį pasivarė pir
myn arti Dimitrjevo, prie 
kelio iš Maskvos į Tūlą. 
Bet pati Tula tebėra Sovie
tų rankose.
NACIAI SULAIKOMI IR 

KRIME
Fašistų grumimasis pir

myn Krime * bent laikinai 
sustabdytas; ties Jalta So
vietai sunaikino stambią 
dali vokiečiu kariuomenės.

Rostovo apylinkėje vokie
čiai sustabdyti toj pačioj 
vietoj. Doneco srityje, ne
žiūrint jau sausesnio oro, 
vokiečiai niekur nepralau
žė sovietinių pozicijų.

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jie ir suomiai varąsi 
pirmyn atkirst šiaurinęs 
Sovietų prieplaukas, kad 
Anglija ir Amerika negalė
tų per jas pristatyt Sovie
tam reikmenų.

Raudonoji Armija atmu
ša vokiečius už 25 mylių į 
pietus nuo Tichvino gele- 
ležinkelio stoties, nors vo
kiečiai garsinosi, kad užė
mę Tichviną, kuris stovi už 
125 mylių nuo Leningrado.

Naciai Esą Arli Ker- 
čo; Pralaužę Vieną

Maskvos Liniją
Berlin, lapkr. 12. — Vo

kiečių komanda sako, kad 
jie pasiekę Juodąją Jūrą į 
pietus nuo Kerčo, pietinia
me gale Krimo pusiausalio. 
Tūlos srityje naciai, esą, 
sumušę r Sovietų kontr-ata- 
kas ir sunaikinę bei pagro-' 
bę 91-ną kanuolę.

Leningrado fronte jie, 
girdi, sunaikinę 11 iš 17 
sovietinių tankų, kurie ata
kavo vokiečius.

Nacių orlaiviai dieną ir 
naktį bombardavo Maskvą, 
aplinkinius geležinkelius ir 
kitus kariškai svarbius pa
status. Vakar jie oro bom
bomis atakavo miestą Gor
kį, didelį karinių fabrikų 
centrą.

Vokiečiai skelbia, kad jie 
pralaužę vieną Sovietų ap
kasų liniją Maskvos srityje, 
bet neparodo, kurioj vietoj.

Amerika Tuoj Gamins 
Sovietams Mašini

nius Įrankius
Washington. — Fabri

kantai turi tuoj aus gamint 
mašininius įrankius Sovie
tų Sąjungai, kai tik jie yra 
užsakomi, nežiūrint jokių 
kitų pirmesnių keno kito 
užsakymų. Šitokį patvar
kymą išleido valdyba Ame
rikos karinės gamybos.

Pranešama, jog tuojaus 
pradės plaukt Sovietam rei
kalingi mašininiai įrankiai.

SUOMIJA ATMETĖ AME
RIKOS SIŪLYMUS TAI
KYTIS SU S 6 VIET A IS

gb a
Helsinki, lapkr. 12. — 

Suomijos - Finliandijos val
dovai atmetė Amerikos ra
ginimus taikytis su Sovietų *■ į 
Sąjunga.

Negana to. Jie pasakoja,'.. * 
būk negavę jokių taikos 
siūlymų nei nuo Amerikos 
nei nuo Sovietu.

Suomių valdovai sako, - 
kad dar turį (išvien su na
ciais) kariaut prieš Sovie
tus. kol laimėsią gana po- y 
zicijų, kad Suomija jaustų
si apsisaugojus nuo Sovie- • 
tų.

ORAS. — šį ketvirtadie-^ 
nį būsią šilčiau ir giedra.
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sakė, kad apvienytos jėgos Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Jungtinių Valstijų 
neišvengiamai sunaikins nacizmą ir fa
šizmą.

Taip ir bus!

LAISVE

J. Stalinas Yra 
Liaudies Vadas

Ketvirtadienis, Lapk. 13, 1941

ris. Politinė situacija Sovie- kins nacizmą ir fašizmą, 
tuos labai stipri. Nėra jo- Staiinas jam sakė:
kio ženklo organizuotos 
opozicijos ar penktos kolo
nos.”

“Mes, rusai, laimėsime šį 
karą. Karo frontas bus į

SUBSCRIPTION RATES
jnjted States per year .. $6.06
United States, six months $3.25
Brooklyn N Y., per year   $6.50 
Brooklyn. N Y., six months ... $3.50 
Foreign countries, per year .... . $8.00
Foreign countries, six months ...... $4.00
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Canada and Brazil six months - $3.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3. 1879

Dar Apie Niujorko Miestavus* 
Rinkimus

Šių metų New Yorko miesto rinkimai, 
ypatingai miesto majoro, turėjo labai di
delės svarbos. Jau tas faktas, kad pre
zidentas Rooseveltas atsikreipė į pilie
čius, ragindamas vėl išrinkti F. LaGuar
dia majoru, o demokratas gubernato
rius Lehman darbavosi už O’Dwyerj, 
parodo, kad rinkimų svarba buvo susi
rūpinę ne vien New Yorko gyventojai.

New Yorkas yra didžiausias pasaulyj 
miestas. New Yorkas — didelė prieplau
ka, iš kurios nemažai laivų su svarbiais 
reikmenimis turi atlikti kelionę į Euro
pą, kad nuvežti įrankių kovai prieš bar
bariškus fašistus.

Ridgewood sekcija, kur daug gyvena 
nacių vokiškos kilmės, buvo visa iška
binėta garsinimais už O’Dwyerj. Ju- 
džiuose, kada parodydavo LaGuardia pa
veikslą, tai vaikai, tėvų sumokinti, švil
pė, kaukė, net ir tada, kada rodė, kad 
LaGuardios pastangomis mokyklose vai
kai aprūpinami pienu. Jau vien šis fak
tas parodė, kur buvo Hitlerio agentų ir 
šalininkų simpatijos.

Majoras LaGuardia laimėjo rinkimus 
133,000 balsų didžiuma prieš O’Dwyerj. 
Ir tik tokia didžiuma laimėjo tada, ka
da jis gavo 434,000 balsų Amerikos Dar
bo Partijos, kurių tarpe buvo ir balsai 
Komunistų Partijos, kuri siekdama anti- 
hitleriško fronto pergalės ištraukė savo 
kandidatą ir kvietė ne vien narius, bet 
ir simpatikus balsuoti už LaGuardią — 
ADP kandidatą. 1937 metais LaGuardia 
prieš savo oponentą buvo gavęs 452,000 
balsų didžiumą, o šiemet tik 133,000. Tas 
parodo, kaip reakcinis elementas buvo 
tvirtai susiorganizavęs.

Kaip žinoma, reakciniai elementai per 
pastaruosius kelis metus kelia triukšmą 
ir Amerikos Darbo Partijoj. Ši partija 
yra trečia partija balsų kiekyj New Yor
ke. 1937 metais ji gavo 483,000 balsų; 
1940 metais — 317,000 balsų, gi šiemet 
jos balsai vėl pakilo iki 434,000.

Po šių rinkimų galima daryti išvadą, 
kad pažangūs elementai, kaip ADP, taip 
ir visi abelnai privalo daugiau vienytis 
prieš reakcines jėgas. Kol kas miesto 
tarybos kandidatų balsai dar nesuskai
tyti, bet jau iš pirmųjų davinių matosi, 
kad ir čia ateityje reikalinga daugiau 
vienybės, jeigu norime išrinkti pažanges
nius žmones į miesto tarybą.

Neišsemiami Sovietą Rezervai
Barbarų vadas Hitleris dar liepos mė

nesį paskelbė, būk Sovietų Sąjunga jau 
paskutinius rezervus išstačius! frontan. 
Po to jis dar kelis kartus pasigyrė, būk 
išnaikino Raudonąją Armiją.

Bet padėtis yra kita. Naciąi sulaikyti 
prie Leningrado, Maskvos ir Rostovo. 
Kiekvienam aišku, kad, jeigu nors de
šimta dalis būtų tiesos, ką skelbė Hitle
ris ir jo melagiai, tai fašistai jau būtų 
visą Sovietų Sąjungą užkariavę.

“New York Times” gavo spėcialį radio 
pranešimą iš Kuibiševo, kad minint 24 
metų revoliucijos sukaktį ten visas mies
tas buvo užkimštas Raudonosios Armi
jos jėgomis, kurių paradą priėmė marša
las K. E. Vorošilovas. Ore skraidė daug 
lėktuvų, kurie apsaugojo miestą nuo 
priešo atakų, nors jis yra apie 600 mylių 
atstumoj nuo fronto. Radio praneša, 
kad išlavintos karių jėgos traukiniais ir 
sunkvežimiais, po parado, išvyko linkui 
fronto, o naujos jėgos į lavinimosi punk
tus. '

Kalbėjo Jungtinių Valstijų atstovas 
Steinhardt, kuris užtikrino, kad Ameri
ka teiks Raudonajai Armijai pagalbą. Jis

Serbijos Liaudis Drąsiai Kovoja
Kaip galima drąsiai ir pasekmingai 

kovoti prieš barbarus fašistus ir nacius, 
geriausiai parodo Sovietų Sąjungos už
imtuose plotuose partizanai ir kovotojai 
Serbijoj.

Iš Ankaros praneša, kad Vokietijos 
naciai ir Italijos fašistai turi naudoti 
prieš Serbijos partizanus bombanešius, 
smogikininkus, parašiutistus, artileriją 
ir pėstininkus. Tarpe sukilusių serbų ir 
fašistų jėgų eina mūšiai. Su Vokietijos 
naciais ir Italijos fašistais stovi ir Ser
bijos išdavikai priešakyje su generolu 
Milan Nedich. Partizanų priešakyj sto
vi ištikimi sūnūs Serbijos, Juodkalnijos 
ir Kroatijos liaudies.,

Vokietijos ir Italijos fašistai griebia
si žiauriausių priemonių prieš partiza
nus. Jie naikina moteris, vaikus, sene
lius, degina namus, šaudo iš kanuolių į 
sodžius. Bet liaudies sukilimas nemažė
ja, o vis stiprėja. Todėl fašistai sumanė 
taikos keliu baigti liaudies pasipriešini
mą. Jie pasiuntė generolą išdaviką Milan 
Nedich į Valjevo miestą tartis su parti
zanais. Jie siūlė partizanams: (1) Fašis
tai sulaikys masinj civilių žudymą, jeigu 
partizanai liausis kovoję; (2) Vokietijos 
komanda ištrauks iš Serbijos karo jėgas, 
išskiriant Nish ir Belgrado miestus ir 
(3) Serbijos liaudis turi pasiduoti Mila
no Nedich prohitleriškai valdžiai.

Nuo sukilėlių atstovu buvo pulkinin
kas Draja Mikhailovich. Partizanai ne
priėmė Vokietijos nacių, Italijos fašistų 
ir išdaviko Milan Nedich sąlygų.

Reiškia, Serbijos, Juodkalnijos, Kroa
tijos liaudies kova eis ir toliau, kaip ėjo. 
Neoficialiais daviniais remiantis, sako
ma, kad Jugoslavijoj naciai ir fašistai 
jau išžudė per 350,000 žmonių. Bet liau
dis veda kovą ir galų gale ji laimės.

Jeigu Anglija atidarytų karo frontą 
prieš nacius iš Franci jos, tai aišku, kad 
ne vien Serbija būtų sukilimų liepsnoje, 
ne vien Balkanai vestų karą prieš nacius 
ir fašistus, bet Francija, Belgija, Hollan- 
dija, Danija, Norvegija taip pat virstu į 
gaisrą prieš nacizmą ir fašizmą, kuria
me turėtų žlugti tie žmonijos nepriete
liai.

Nacizmas Yra Priešas Kataliką
Lietuvių liaudies dienraštis “Vilnis,” 

kuris išeina Chicagoje, patiekė sekamų 
davinių apie nacių persekiojimus katali
kų ir kritikos kunigų laikraščiams, kuriek 
talpina nacių propagandą iš Berlyno, o 
nesirūpina suteikti katalikams žinių 
apie Hitlerio ir jo šaikos žvėriškumus. 
“Vilnis” rašo:

“Nacių kontroliuojama Kroatijos val
džia įsakė katalikų kunigams pristatyti 
jai visus parapijų rekordus apie gimi- 
mus> šliūbus ir mirtis.

“Kur parapijas kontroliuoja nepaklus
nūs kunigai, juos persekioja ir areštuoja.

“Šimtai Čekijos katalikų sušaudyta, 
tūkstančiai areštuota.

“Apie katalikų persekiojimą Lenkijo
je patsai Vatikanas paskelbė davinių.

“Tarp suareštuotų belgų yra daug ka
talikų.

“Buvo laikai, kada apie katalikų per
sekiojimą rašė ir ‘Draugas/ 7 d. balan
džio, šių metų, buvo pranešta štai kas: 
‘Vokietijos nacių koncentracijos stovy
klose esą išžudyta 700 lenkų kunigų. 
Trys tūkstančiai lenkų kunigų tebesą, 
kalėjime,...

‘ “ Iš to galima suprasti, kaip skaudi 
yra Lenkijos ir jos žmonių, ypač katali
kų padėtis... Naciai, bausdami lenkų 
tautą ir tikėjimui daro skriaudą.’

“Kaip sutaikinti čia paduodamus fak
tus su hitlerine Ancevičiaus propaganda, 
kurią ‘Draugas’ skelbia ir populiarizuo- 
ja?

“ ‘Draugas,’ ‘Darbininkas’ ir kiti tos 
rūšies laikraščiai atsukę visas savo ka- 
nuoles prieš bolševikus, prieš Sovietų Są
jungą. Tie laikraščiai eina išvien su kun. 
Coughlinu, su kunigu Curran ir su -kitais 
dvasiškiais, kurie yra didžiausi Hitlerio 
pataikūnai, kuriems rūpi, kad Hitleris 
nebūtų nubaustas.

“Bet jei kuris Amerikos vyskupas ar 
arkivyskupas pasisako už Sovietų Sąjun
gos rėmimą, tai ‘Draugas,’ ‘Darbininkas,’ 
‘Amerika’ užtyli tokius faktus, slepia 
juos nuo savo skaitytojų.

“Tokia politika yra nešvari ir žalinga 
patiems katalikams.”

Harry Hopkins sako, kad'vakarus nuo Maskvos. Ru- 
Stalinas giliai įsitikinęs, sija nepasiduos. Rusija yraKultūriški žmonės, kurie galingus talkininkus - Bri-(kad govietų Sąjunga gu pa. milžiniška> j, neišmieruoja- 

ung P gelba demokratijos sunai- ma. Ji nebus pajudinta.”visada dalykus ėmė tokiais, 
kokiais jie yra, nuo senai 
pripažino faktą, kad Juozas 
Stalinas, Sovietų Sąjungos 
premjeras, yra žymi asme
nybė, žmogus, kuris turi di
delį pasitikėjimą ne vien vi
sos Sovietų Sąjungos liau
dies, bet ir kitur pasaulyje. 
Prieš Staliną degė pykčiu 
Hitleris su visa savo nacių 
šaika, Mussolinis su fašis
tais ir tie, kuriems sveti
mas viskas kultūriškas ir 
doras pasaulyj. Ir lietuvių 
tarpe buvo ir yra tokių as
menų, kurie purvais drabs
tė ir dabar tarnauja Hitle
riui ir Mussoliniui skleisda
mi melus ir neapykantą 
prieš Staliną ir visus So
vietų Sąjungos vadus.

Kultūriški žmonės ir at- 
sakomingi demokratijos va
dai, kaip Rooseveltas, Chur
chill, nepaisant skirtingų 
visuomeninių pažvalgų, ki
taip atsineša linkui Stalino. 
Jie pilnai supranta, kad J. 
Stalinas buvo ir yra griež
čiausias nacizmo ir fašizmo 
priešas. Jie supranta, kad 
Stalinas daro viską, kad su
naikinus nacizmą, išgelbė
jus pasaulį nuo tų barbarų, 
išlaisvinus pavergtas tau- 

' tas.
Mes čia neturime vietos 

smulkmeniškai įsigilinti į 
J. Stalino asmenybę ir jo 
vedamą politiką. Mums 
svarbu tik atžymėti keletas 
labai svarbių faktų. Mūsų 
dienraščio skaitytojai žino, 
kad Stalinas nuo pat fašiz
mo ir nacizmo atsiradimo 
žinojo, kad tas barbarizmas 
uždegs pasaulį karų, aplais
tys krauju ir ašaromis ir 
dėjo visas pastangas, kad 
ap vieni jus demokratiją ir 
kas tik yra pasaulyj gero, 
kultūriško prieš fašizmą ir 
nacizmą. Tas buvos siekia
ma padaryti laike nacių ir 
fašistų užpuolimo ant Ispa
nijos ir mėsinėjimo Čecho- 
slovakijos. Jeigu Sovietų 
Sąjunga tą negalėjo atsiek
ti, tai ne Stalino kaičia, bet 
Chamberlaino, Daladier ir 
kitų.

žurnale “Current Histo
ry” žymus amerikietis pub
licistas Kenneth S. Davis 
rašydamas apie Staliną ir 
jo politiką tarpe kitko sa-

“Labai galimas dalykas, 
kad kuomet bus parašyta 
galutina šio didžio krizio 
istorija, Stalinas bus iškel
tas, kaipo asmuo, kutis iš
gelbėjo civilizuotą pasau
lį... Visu pirmiausia So
vietų Sąjunga laimėjo du

tanijos imperiją ir
nes Valstijas. Nei viena nei.^wa °“"“--"- .... ............

nebuvo užtenkamai galinga, TAI JAU NEBĖR REIKALO? 
pagalinus ir nenorėjo bū- ____________
ti Rusijos talkininkėmis —;;4ū t™ te ii*
1939 metais. Japonija, vie-|gų dUOsnumas? Kodėl taip aukščiausio žmogaus turto, 
nu iš. nuostabiausių diplo-j m‘enjęaį besįmat0 auku skel- mes duoti ar aukoti negali-

Kur čia dabar dingo mū-,ties — to brangiausio ir

matinių žygių šio laikotar
pio istorijoj, bent laikinai 
buvo sulaikyta Rusijos už
nugary. Pati Rusija dabar 
yra daug geriau pasiruošus 
kariauti, negu 1939 metais.

“Kitais žodžiais . tariant, 
Sovietų Sąjungos užsieni
nė politika paskatino Brita
niją ir Ameriką prie tokių 
žygių, kokių jos tikrai ne
būtų dariusios, jeigu jos, po 
senovei, būtų mislijusios, 
kad Rusija galima panau
doti tik saviems tikslams.”

Northwestern Universi
teto prezidentas Emeritus 
Dill Scott, vienas iš žymiau
sių chicagiečių, sakosi, kad 
jis entuziastiškai sveikina 
Stalino asmenyje visą tą, 
“kas jį suvienijo su civili
zuotais žmonėmis pasiryži
me išbraukti Hitlerį iš žmo
nių visuomenės.”

Žymus Anglijos rašyto
jas George Bernard Shaw 
apie J. Staliną pasakė: 
“Kuomet aš susitikau su 
juo 1931 metais aš įsitiki
nau matąs gabiausią Euro
pos valstybės vyrą. Asmeni
nis įspūdis, kurį jis į mane 
padarė, nei kiek nepakaitė 
tos mano nuomonės. Aš ir 
dabar manau, kad Stalinas 
yra pirmas, 
antras, o reštas niekis.”

Prezidento , R o osevelto šalis. Tokio daikto, kaip pa- 
pasiuntinys Harry Kopki- kanta, kaip pasigailėjimas, 
nsas, Amerikos delegacijos žmoniškumas, humanizmas, 
galva Averell Harriman,! kaip nebuvo, taip nėra pas 
Amerikos a m b asadorius, Hitlerį ir pas jojo atkak- 
Maskvoje Steinhardt, Ang
lijos ambasadorius Stafford 
Cripps, Amerikos Raudono
jo Kryžiaus vadas Allen 
Wardwell ir daugelis kitų 
žymių žmonių labai gerai 
atsiliepia apie Staliną, kai
po mylimą Sovietų Sąjun
gos liaudies vadą, kaipo as
menį, kuris pajėgė apjung
ti visą, kas yra gero kovai 
prieš fašizmą ir nacizmą.

Iš Maskvos tik grįžusi 
žymi amerikiętė Bourke 
White, kuri daug kartų ma
tėsi su Stalinu, kelis kartus 
jį fotografavo, tarpe kitko, 
sako:

“Stalinas išrodo, kaip ga
lingiausias žmogus visam 
pasauly ... Aš įsitikinau, 
kad Stalinas gali daryti 
griežčiausius nuosprendžius 
ir yra tikras liaudies lyde-

bimų mūsų laikraščiuose? me. Patys Tarybų šalies 
Aukų Sovietų Sąjungos me-1 kariai ir piliečiai deda savo 
dikalei pagalbai? Ar jau 
praėjo hitlerinis pavojus? 
Ar jau gelbėjimo reikalas 
pasidarė nebetoks karštas? 
Ar jau taip jau gausiai vi
si mes čia ėmėm ir išsiau- 
kojom, kad jau daugiau ne- 
begalim nieko iškrapštyti?

Na ne, Draugai! Visai 
ne!

Įsisiūbavęs, visos Euro
pos kraujo prisilakęs, hitle
rinis siaubūnas vis dar te- 
besiaučia, vis dar tebenai- 
kina Tarybų žemes, vis dar 
tebegrūmoja ir Amerikai ir 
visam pasauliui. Jūs žino
te, kokie dabar pyragai kad 
ir mūsų tėviškėje Lietuvo
je. Ir patys atkaklieji ir 
aklieji Hitlerio lietuviški 
pakalikai nebestraksi, nebe- 
džiūgauna taip, kaip iš pra
džių... Pamatė ir jie, kad 
Hitleris Lietuvos neglosto, 
bet spauste spaudžia iš jos 
ką tik gali, savo armijos 
naudai.

Kur tik perėjo tas įsiutęs 
baši-buzukas, ten nesvietiš
kas, nežmoniškas naikini
mas gyvasčių, gerybių, kul
tūros, tautinių tradicijų. 
Šiurpulingas, b e s t i j iškas 

Rooseveltas hitlerinis žiaurumas krėste 
krečia visas jojo pavergtas

liuosius smogikus.
Visos pavergtosios Euro

pos ginklus, aprėdalus ir 
maistą susiplėšęs ir susi
grūdęs karo frontan, nepai
sydamas ir saviškių karių 
gyvasčių, desperatiškai va
ro jis savo pražūtingą ma
rą.

Herojiškoji Raudon o ji 
Armija,.kiek tik įstengda
ma, atkakliai atremia įšėlu
sius smūgius, aukodama sa
vo brangias, jaunas, karš
tas gyvastis ir savo šalies 
stebėtinų darbų vaisius, — 
kaujasi su pasauliniu pabai
są, mažindama hitlerinį 
vojų Amerikai ir visam 
šauliui.

Toj titaniškoj kovoj,
ri ryte ryja žmonių gyvas
tis ar gerybę, aišku, reikia 
visokios pagalbos. Gyvas-

pa- 
pa-

ku-

Badas, Kraujas ir Mirtis Fašistą
. Pavergtose Šalyse
Iš Stockholmo, Švedijos, praneša, kad 

Vokietijos fašistai atėmė visus laivelius 
iš Norvegijos gyventojų. Norvegijos 
žmonės gyvena tūkstančių mylių pajūrio 
plotmėje. Jie turėjo per 70,000 laivelių 
ir žvejų valčių. Nepakęsdami fašistų 
priespauda, jie laveliais leisdavosi į jū
ras, ten susitikdavo su Anglijos laivais 
ir taip persikeldavo į Angliją. Vokieti
jos fašistai atėmė nuo žmonių laivelius 
ir privers žmones vergais dirbti fašis

tams po nacių ginkluota sargyba. Tam 
fašistų žygiui pasipriešino liaudis. Fa
šistai šešis norvegus ant vietos sušaudė.

Iš Belgrado, Jugoslavijos, praneša, 
kad lapkričio 3 dieną ten vėl 100 “komu
nistų ir žydų” fašistai nužudė. Kiekvie
nas, kas tik prieš fašistus kovoja, yra 
apšaukiamas komunistū.

Čechoslovakijoj dai" buvo Čekų Vieny
bės Partija, kuri pataikavo hitlerinin
kams ir turėjo 1,500 narių. Dabar Hitle
rio šnipų organizacija Gestapo nutarė 
uždaryti ir' ją.

Iš Graikijos praneša, kad ten viešpa
tauja badas. Kiekvieno žmogaus mintis 
sukasi apie duoną. Prieš kiekvieną stovi 
klausimas: Ar gausiu valgyti? Belgijoj, 
Holandijoj, pavergtoj Ukrainoj, Baltru- 
sijoj, Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj daly
kai nėra geriau.

Juk fašistai pareikalavo iš Lietuvos, 
kad iki naujų metų Vokietijos fašistams 
pristatytų:

150,000 tonų javų
250,000 tonų bulvių

70,000 tonų gyvulių
14,000 tonų sviesto 
70,000 tonų pašaro 
10,000 tonų šiaudų.

Tai tik tas, ką reikalauja Vokietijos 
fašistų valdonai. Reikia atminti, kad 
kiekvienas nacių kareivis turi teisę siųs
ti doVanas savo giminėms. Jiems kai ku
riuos miestus ir miestelius komandieriai 
per dvi tris dienas leidžia plėšti po užė
mimo. Lietuvos liaudies padėtis, kaip ir 
kitų kraštų, yra baisi. Naciai nepralei
džia tikrų žinių. Naciai leidžia tik fašis
tų bernams rašyti laiškus ir girti juos. 
Lietuvoj žtnonės ne iš gero eina į miškus 
ir partizanais kovoja prieš fašistus.

. taurias gyvastis žmonijos 
labui. Bet mes galime jų 

. gyvastis ir jų sveikatą pa
dėti sutaupyti ir apsaugoti. 
Tam ir yra palei visą pla
čią šalį įsteigta ir užtvirtin
ta Russian War Relief — 
Rusijos Karo Šalpa. Lietu
viai turi įsisteigę savo lie
tuvišką tos Šalpos skyrių — 
Lietuvių Komitetą Medika- 
lės Pagalbos Sovietų Sąjun
gai.

Iš pat pradžių, tuoj, kaip 
tiktai įsisteigė šis komite
tas, lietuviai puikiai pasi
rodė su aukomis. Tuo tar
pu jie prašoko net ir kitas 
tautas. Bet, savaitėms be
slenkant tolyn, mūsų duos- 
numas apmigo. Mes pasili
kome toli užpakalyj kitų 
tautinių grupių. O tai ne
gerai. Dabar neturi būti 
vietos surumbėjimui ir ap
sileidimui. Išsijudinkit, lie
tuviai ! Negadinkite savo 
bendrai gražaus rekordo!

Jūs matytumėt, kaip šir
dingai, kaip gausiai aukoja 
kitos tautinės grupės! Mes 
neprivalome pasilikti toli 
užpakalyj!

Raudonajai Armijai rei
kalinga, skaudžiai reikalin
ga greita ir gausi pagalba. 
Nęgali ji sėkmingai kautis 
su pasauliniu pirmo nume
rio nevydonu plikom ran
kom, kuomet anas turi su
sigrūdęs visos Europos 
amuniciją ir kitus karo pa
būklus.

Raudonajai Armijai rei
kia įvairių vaistų, medici
niškų preparatų ir chirur
giškų aparatų bei instru
mentų. Mūsų tiesioginė pa
reiga padėt visa tai grei
čiau, kur reikia, pristatyt.

Varykime, Draugai, savo 
darbo dalį nuoširdžiai ir 
tvirtai. Tik pamanykite: 
ką gi reiškia keletas dole
rių, palyginus su gyvasčia, 
su visa kuo, ką Tarybų ša
lis taip pasiaukojusiai, taip 
herojiškai per metų eilę kū
rė, tvėrė, tobulino. Visuo
met gerai atsiminkite, kad 
ir mūsų tėviškės buvusi 
Raudonoji Armija petys 
petin greta su bendrąja ar
mija kaujasi su nacių smo
gikais. Vadinasi, aukoda
mi raudonajai pagalbai jūs 
šelpsite ir savo brolius, ku
rie savo krūtine stengiasi 
sustabdyti hitlerinį marą ir 
išgelbėt mus pačius nuo ne
abejotino pavojaus’.

Mes da čia visgi kruta
me, krapštomės, dirbame, 
verčiamės. Argi galima 
abuojai ir bejausmiai sau 
tūnoti, akyvaizdoje hitleri
nio karo pragaro? Tūnoti 
ir sau ramiai laukti, kol jis 
ir mus čia Amerikoj už
klups? Dar nepervėlu. Bet 
reikia greitų ir aktingų pa
stangų. Taigi pasistengki- 
me apseiti žmoniškai šiuo 
kritingu laikotarpiu..

Dr. Jonas J. Kaškiaučius, 
pirmininkas Liet. Kom. 
Medikalės Pagalbos Sov. 
Sąjungai.

Raleigh, N. C. — Nukrito 
ir sudegė naujas bombinis 
Amerikos orlaivis. Užsimu
šė lakūnas. Krisdamas or
laivis sužeidė kelis žmones.
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Mėty Sukakties Didžiosios Socialistinės Revoliucijos
(Pabaiga)

Pagaliau atėjo koalicija (apsijungi- 
mas) Sovietu Sąjungos, Didžiosios Bri
tanijos ir Jungtinių Valstijų prieš vokiš
kus fašistinius imperialistus. Tai yra 
faktas, kad Jungtinės Valstijos, Didžio
ji Britanija ir Sovietų Sąjunga susivie
nijo i vieną kempę ir pasistatė už tikslą 
sumušti hitlerinius imperialistus ir jųjų 
įsiveržusias armijas.

Motorizuotų Karo Pabūklų Rolė
Moderniškas karas yra Latras motorų. 

Karą laimės tas, kuris turės didžiausią 
pirmenybę gaminime motorų. Apvieni- 
jus Jungtinių Valstijų, Didžiosios Brita
nijos ir Sovietų Sąjungos motorizuotų 
karo pabūklų gamybą, mes turėsime tris 
sykius didesnę gamybą, negu vokiečiai. 
Ši yra viena iš pamatinių sąlygų neišven
giamam plėšikiško hitlerinio imperializ
mo pražuvimui.

Nėra jokios abejonės, kad Sovietų Są
junga, Didžioji Britanija ir Jungtinės 
Valstijos suteiks pilniausią pagalbą Eu
ropos žmonėms jų kovoje už išsilaisvi
nimą iš Hitlerio tironijos!

Nepastovumas Vokietijos, hitlerinių 
įsiveržėlių užfrončio duoda jiems susi
rūpinimo. Kuomet hitlerininkai užsiėmė 
surankiojimu vokiškųjų žemių, kurias 
buvo iškarpius Versailio Sutartis, tai jie 
turėjo paramą Vokietijos žmonių. Jiems 
inspiraciją teikė Vokietijos atstatymo 
idealas.

Neseniai įvykusi Maskvoje trijų šalių 
konferencija, kurioje dalyvavo Didžio
sios Britanijos atstovas Lord Beaver
brook ir Jungtinių Valstijų atstovas po
nas Harriman, nutarė sistematiškai gel
bėti mūsų kraštui tankais ir orlaiviais. 
Dabar mes jau pradedame gauti tų tan
kų ir orlaivių to nutarimo pamatais.

Dar gi net pirmiau Didžioji Britanija 
teikė mums tokių medžiagų, kaip alumi
num, švinas, blėta, niekūs ir gumas. Jei
gu mes prie šio fakto pridėsime dar tą, 
kad prieš kelias dienas Amerikos Jung
tinės Valstijos nutarė suteikti Sovietų 
Sąjungai vieno biliono dolerių paskolą, 
tai galima visai pasitikimai sakyti, kad 
ta Jungtinių Valstijų, Anglijos ir So
vietų Sąjungos koalicija yra tikra. Jinai 
auga ir augs naudai mūs visų bendro 
išsilaisvinimo reikalo. Tai tokie yra fak
toriai, kurie nusako neišvengiamą vokiš
kajam fašistiniam imperializmui galą.

Leninas darė skirtumą tarpe dviejų 
karo rūšių — tarpe karo už aneksijas 
(užgrobimus), kuris yra neteisingas ka

ras, ir karo už išsilaisvinimą, kuris yra 
teisingas karas. Vokiečiai dafrhr veda 
karą už aneksijas — neteisingą karą, 
kurio tikslas yra, užgrobti svetimas teri
torijas ir pavergti kitus žmones. Tuo bū
du visi nuoširdūs žmonės turi sukilti 
prieš šituos įsiveržėlius, kaipo priešus.

Karas už Laisvę
Tuo tarpu Sovietų Sąjunga ir jos tal

kininkai veda karą už išlaisvinimą — tei 
singą karą, kurio tikslas yra išlaisvinti 
Europos ir Sovietų Sąjungos žmones iš 
hitlerinės tironijos. Tuo būdu visi nuo
širdūs žmonės remia Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir kitų talkininkų armijas kai
po išlaisvinimo armijas.

Bet atsiekimui šito tikslo reikalinga 
sutriuškinti vokiečių įsiveržėlių miltari- 
nę galią. Reikalinga išnaikinti iki vie
no visus vokiškus įsiveržėlius, kurie įsi- 
briovė į mūsų žemę su tikslu ją pavergti.

Bet tam reikalinga, kad mūsų armija 
ir laivynas turėtų aktyvę paramą visos 
mūsų šalies, mūsų darbininkų, vyrų ir 
moterų, kad jie dirbtų įmonėse be atlei
dimo pastangų, kad jie teiktų frontui vis 
daugiau ir daugiau tankų, anti-tankinių 
šautuvų ir kanuolių, orlaiviu, artilerinių 
pabūklų, mašininių kanuolių, didžiųjų 
kanuolių, šautuvų ir amunicijos.

Reikalinga, kad mūsų kolektyviečiai 
farmeriai, vyrai ir moterys, darbuotųsi 
laukuose nepertraukiant savo pastangų, 
kad jie duotų frontui ir visam kraštui 
vis daugiau ir daugiau grūdų, mėsos, ir 
žaliųjų medžiagų pramonėms.

Reikalinga, kad mūsų visa šalis ir vi
si Sovietų Sąjungos žmonės organizuo- 
tųsi į vieną kovingą kempę, vedant ben
drai su mūsų armija ir laivynu šį didįjį 
išlaisvinimo karą už mūsų gimtinės že
mės garbę ir laisvę, už sunaikinimą vo
kiečių armijos.

Tai toks dabar prieš mus stovi uždavi
nys. Tiktai išpildydami šitą uždavinį ir 
supliekdami įsiveržėlius mes pasieksime 
pastovią ir teisingą taiką.

Už visišką sunaikinimą vokiško įsiver
žėlio, už išlaisvinimą visų prislėgtų žmo
nių, kurie vaitoja po hitlerinės tironijos 
jungu!

Lai gyvuoja nesugriaunama Sovietų 
Sąjungos žmonių vienybė!

Lai gyvuoja mūsų Raudonoji Armija 
ir mūsų Raudonasis Laivynas!

Lai gyvuoja mūsų garbingoji tėvynė!
Mūsų reikalas -yra teisingas; pergalė 

bus mūsų! v

LAISVE

x-

“Reuben James” Amerikos destrojeris, kurį nacių submarinas torpedavo ir nuskan
dino naktį spalių 30 d. Šiaurinėje dalyje Atlanto Vandenyno. Iš 142 jūreivių, 97 
žuvo, jų tarpe du lietuviai iš Worcesterio: Kalanta ir Stankus.

Slavų Kongresas Amerikoje

Negavau “Kacapu” Koncerte Medžiagos
Rašo Ponas Šurnas

(Feljetonėlis)
Kad jūs matytumėt, mano 

mieli prieteliai, kaip aš buvau 
pereito šeštadienio popietį blo
gai nusiteikęs, nors ir *masažą 
mano tarnaitė bent du kartu 
man darė mano kabinete ir. 
mėginau pakabint pora “Cher
ry Brandy’’ burnelių, bet buvo 
ta pati kvaraba. Tik, mano lai
mei, suzirzia ūmai mano, tele
fono ragelis:

—Zirrrr, zirrrrr!...
—Na, kas čia velnias?— 

manau sau.
—Alio! Kas čia kalba? Ir 

ko nori?...—piktai paklau
siau.

—Atleiskite, ponas! Gal 
pribudinau iš miego?!... čia 
kalba redaktorius iš “En žy.”, 
švelnus ir pažįstamas balsas 
švegždėjo per ragelio skylu
tes.

---žinai, ponas šume, rytoj 
įvyksta kacapų koncertas. . . 
Ar girdi?.!... Taigi, pasiimk 
poną Svambalą ir poną Už- 

skulnį ir rytoj nuėję į tą kon
certėlį sukeikite triukšmą, o 
tuomet turėsite medžiagos pa
rašyti mūsų savaitraščiui. Juk 
Ponas Sumas esi vienas iš ge
riausių tautiškai-naciškai nusi
teikusių korespondentų, ir už 
Tamstos pasidarbavimą bus 
riebiai atlyginta. . j' Supranti?

—Well, jeigu gerai “užpil
site” už lūpjjs, tai tą džiabą

atliksiu. — Pastebėjau ponui 
redaktoriui. — Nes, žinai, po
nas redaktoriau, kad už dyką 
nei šuva šunies neuosto.

Už valandžiukės vėl zirzia 
mano telefono ragelis. . .

Čia vėl tokia pati propozi
cija nuo kito lietuviško laik
raščio. Atsakymą tokį patį da
viau ir antrajam.

• • • “
Nedėlios popietis. Sėdžiu 

su dviem ponais aukštai palu
bėj, Labor Lyceum Svetainėj, 
dairausi, ir laukiam progos, 
kada galėsim užbliauti vilko 
balsais. .'.

Bet mano galva iš po vaka
rykščios dar sukasi. Prieš akis, 
rodosi, kokie dūmų kamuoliai 
tik verčiasi, tik verčiasi. O tų 
žmonių—tai jūra. Kur tik 
žvelgsi — visur mirga žmonės 
ir žmonės. Net pagaliau savo 
pono paklausiau:

—. Ar čia, ponas Svambalai, 
aplink mus žmonės, ar man gal 
akyse dubeltavojasi ?

—Taip ponas šume, žmo
nės; o štai, ten ant scenos gra
žus choras dainuot tuoj pra
dės. Bet jeigu tu, ponas Šurnai, 
jų nematai, tai tur būt tavo 
akiniai neveikia. — Jis man 
pastebėjo ir liepė užsidėti 
tuos akinius, kuriuos man an
dai Dr. Ancevičius prisiuntė

stebėjimui Amerikos bomberių 
orlaiviu, c 
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Užsidedu tuos padidinamus 
akinius; žvelgiu į sceną, pa
kabinu nosį į apačią—visur 
žmonės ir žmonės. Girdžiu 
lyg per miegą malonų mergi
nos balsą; girdžiu pijaną, gir
džiu vėl storą, bet gražų vyro 
balsą; dainos man pasidarė 
tokios švelnutės ir lipšnios, 
kad geriau jaučiausi, net kai 
kada tarnaitė man daro ma- 
saža . . . v

Ir visiškai pamiršau bliau
ti; mano sandraugai irgi pa
miršo.

Pagaliaus man pasidarė 
pikta ir mane ponas Svamba
las ir ponas Užkulnis kaži kur 
nuvedė. Tokiu būdu negavau 
progos sukelti lermą, ir vėliau 
kriminališkai aprašyti.

ROOSEVELT NESUSI
TAIKĄS SU JAPONAIS 
DĖL VLADIVOSTOKO

Washington, lapkr. 11. — 
Prez. Rooseveltas todėl at
metė Japonijos siūlymus 
taikytis su Amerika, kad 
Japonija atsisakė prižadėt, 
kad jinai neužpuls Vladivo
stoką, Sovietų priepaluką 
Sibire, — kaip republikonas 
senatorius Taftas kaltina 
Rooseveltą .

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

----- .— □-----—---------------------------
Lapkričio 21-23 dd., š. m. tas, kad į Kongresą didelis 

Pittsburghe įvyksta Kon-1 skaitlius tautinių ir religi- 
gresas visų slavų tautų A-- 
merikoje. JĮ _ .J_J
nas komitetas iš atstovų ! pačios 
nuo didžiųjų organizacijų, “Zwiazek Narodowy Pols- 
kurios atsiliepė ant atsišau- ki, 
kimo Slavų Konferencijos, 000 narių, 
įvykusios Maskvoj, rugpjū- ir t.t. 
čio mėnesyj, šiais metais.

K o n g r esąs Pittsburghe ; gresas 
savo pamatan ims tarimus 
Maskvos konferencijos, 
kaip tai: kova prieš fašiz
mą; sąjunga slavų tautų, 
kaip lygus su lygiu; para
ma Sovietų Sąjungai, ir tt. 
Amerikoj abelnai randasi 
apie 15 milionų slaviškos 
kilmės žmonių, pasidalinu
sių į atskiras tautas, ku
rių kalba ir tradicijos ar
timos kita kitai: rusų, uk- 
rainų, baltarusių (gudų), 
lenkų, slovakų, cechų, kroa-Jdra vienybės ir kovos vėlia- 
tų, serbų, juodkalniečių, 
bulgarų, bosniakų ir karpa- 
torusų. Iš tų visų skaitlin
giausia grupė 
tai lenkai, jų 
ir 5 milionų.

Iki šiol jau 
ganizacijų priėmė atsišau
kimus ir dalyvaus kongre
se. Manoma, kad bus apie 
5,000 delegatų. Per pasta
ruosius porą suvirš mėne
sių virš minėtų tautų lai
kraščiuose vedama gyvos 
diskusijos tuo klausimu, y- 
patingai kas liečia sąjungos 
visų slavų tautų. Dalykas 
tame, kad šiame klausime 
gyvuoja kelios nuomonės, 
viena jų: tai, kad reikalin
ga sudaryti pan-slavizmą, 
kuris apimtų visus slavus 
abelnai ir panaikintų tauti
nį pasiskirstymą, — už tai 
stoja cechai, serbai; kita, 
kad sudaryti laisvą sąjungą 
visų slavų tautų, paliekant 
tautas, kokios yra, vystyti 
savo kultūrą, bet bendra
darbiauti visaip kitais klau
simais, — už tai stoja ru
sai, Ukrainai, ir kiti; trečia, 
tai palikti taip, kaip iki šiol 
buvo, — už tai stoja lenkai.

Lenkų tarpe, kaip ir kitų 
tautu, yra pasidalinimas 
tuo klausimu, bet tarpe len
kų didelė didžiuma buvo 
priešingi nuo senų laikų 
bent kokiam slavų sąryšiui, 
tačiaus dabar pats gyveni
mas parodė, kad šliachtų 
politika “od morza do mor- 
za” ’privedė prie šiandieni
nės katastrofos, todėl nusi
statymas ‘keičiasi ir žymi 
dalis linksta prie laisvos są
jungos slavų tautų.

Aišku, pas lenkus dar ant 
tam tikro laipsnio Pilsuds
kio dvasia turi įtakos, dau
giausia buržuazijos tarpe. 
kuri» bando dalykus rišti 
“po staręmu.” bet lenkų 
masės jau rodo ryškų pasi
sukimą kairyn ir daro 
spaudimą į savo vadus 
veikti sykiu su savo kitais 
broliais slavais, ypač rusais. 
Kad taip yr^ parodo fak-

nių lenkų organizacijų siun- 
Jį šaukia laiki-'čia atstovybes, tarpe jų ir 

didžiausios, kaip,

” kuriame priklauso 300,- 
“Rada Polonii”

Kaip matome, šis Kon- 
tai bus didžiulės 

ne tik slavų tau-I svarbos
tom, bet ir abelnai visuo
menei, nes ten taipgi ant

Amerikoje, 
yra tarpe 4

daugybė or-

są tą vystymosi peri jodą 
nebuvo kolonija taip vienin
ga, kaip dabar. Buvo daug 
ideologinių skirtumų, prieš
taravimų. Kolonija buvo su
siskaldžiusi, palaida, be to 
buvo ir apmokamų iš Lietu
vos agentų, kurie trukdė 
progresui. Bet čia per laiką 
spauda atsiekė savo tikslą, 
kolonija suprato, apsivieni- 
jo. Vienas po kitam užsida
rė antiprogresyvė spauda. 
DARBAS pradėjo vagoti 
vienybės ir progreso vagą. 
Ir šiandien jau plačiai visų 
žinomas ir labai gerbiamas 
laikraštis.

Kiekvieno darbiečio, rė
mėjo ir DARBO mylėtojo 
pareiga žinoti spaudos 
reikšmę ir jos vystymąsi, 
pažinti mūsų spaudos pra- •' 
eitį ir sunkumus. Kiekvie- , 
nas gali suprasti sunkumus 
praeities ir ateities žinoda
mi, kad pirmieji laikraščiai 
daug sunkesnėse sąlygose, 
nelegaliai įstengė net ke
lius metus leisti. Šiandien 
palyginus su anais laikais 
yra skirtumas didelis, ir tą 
gerai suprantam. Užtat at
šventę 6 metų DARBO su
kaktuves ir 10 metų spau
dos, žengsim į naują perio
dą. Negalim pasitenkint su 
tuo ką šiandien turim, gyve
nimas reikalauja daugiau, 
gyvenimas eina, nelaukia, 
ir mes neprivalom atsilikti, 
turim žengti. Žengti į nau
jus spaudos metus ir nau
jus spaudos metus privalom 
atžymėti. Privalom eiti prie 
savaitinio. %

DARBAS savaitinis, tai 
bus naujas spaudos perio- 

laiko tas ir įvykdoma. 1933 das, tai bus naujas atžymė- 
m. lapkričio mėn. pasirodo 
naujas laikraštukas dvi sa- 
vaitįnis “RAUDONOJI 
VĖLIAVA.” Prasi deda 
naujas darbas su dviguba 
energija, su dideliu pasiry
žimu. “Raudonoji Vėliava” 
tur jau laikraščio išvaizdą, 
visų tampa daugiau skaito
mas ir įvertinamas. Proleta
ras ir Raudonoji Vėliava 
lošė svarbią rolę politiko
je ir apgynime lietuvių 
darbe. Be to pirmoji spau
da pagelbėjo labai daug 
draugams dirbantiems ju
dėjime orijentuotis.

Bet Urugvajaus lietuviai 
ant to apsistoti irgi nenorė
jo, ieškojo visus galimus bū
dus tobulint spaudą. 1935 < 
m. atslūgus reakcijai grieb
tasi tuojaus leisti legalų 
laikraštį, kuris būtų dar po- 
puliariškesnis ir visiem 
lengviau prieinamas. Spau
dos reikšmė jau buvo su
prantama visiems labai ge
rai. Ir tapo išleistas dvisa
vaitinis laikraštis “DAR
BAS,” užimdamas svar
biausią rolę judėjime. Be 
to, reikia žinot, kad jau tais 
laikais buvo leidžiami keli 
atžagareivi ški laikraščiai 
tautininkų, socialistų, “be- 
partiniu,” kurie nesidrovėjo 
pulti ir šmeižti progresyvę 
spaudą. Ir kuo buvo puola
ma daugiau progresyvė 
spauda, tuo ji darės stipres
nė ir daugiau mylima pla
čios lietuvių masės.

Išleistas DARBAS 
neturėjo gerų sąlygų 
mesniam ėjimui. Užtat 
iniciatyva tverti kooperaty
vą ir įsteigti nuosavą spaus
tuvę. Dėka inciatorių pas
tangoms buvo sutvertas

dienotvarkio bus klausimai 
paramos Sovietų Sąjungai 
ir kova prieš hitlerizmą. 
Kas svarbiausia dabartiniu 
laiku. Kongresas, be abejo
nės, nutars imtis didesnio ir 
griežtesnio darbo kovai 
prieš hitlerizmą ir jo agen
tus šioj šalyj.

Būtų gerai, kad ir lietu
vių didžiosios’ organizacijos 
turėtų savo broliškus atsto
vus tame Kongrese.

Darbintas.

Kaip Atsirado ir Plėtėsi Uniguajaus 
Lietuvių Spauda

dar didesnis turėtiKaip visame pasaulyje, kalas 
taip ir Urugvajuje, spauda savo spaudą. Po nekurio 
sulošė svarbiausią rolę ap- 
vienijime lietuvių po ben-

tapo uždarytas,

va.
U r u g v ajaus lietuviai 

(progresyvūs) vėliausiai iš
leido spausdintą žodį. Ilgai 
neturėdami sav'o spaudos, 
tokiu būdu buvo priversti 
naudotis arba bendradar
biauti su kaimyninės 'vals
tybės Argentinos lietuvių 
leidžiamu “Rytojum.”' Ne
žiūrint į sunkumus ir nepa
togumus, urugvajiečiai lie
tuviai stengdavosi per “Ry
toju” vienyt palaidą koloni
ją ir kovoti prieš visokio 
plauko aferistus, kurie tais 
laikais bandė užviešpatauti.

Užėjus Argentinoj reak
cijai
daugumas rytoj iečių tapo 
areštuoti; Urugvajaus lietu
viai spaudos klausime atsi
dūrė sunkioj padėty. Nors 
tuomet irgi buvo gaunama 
“Laisvė” “Vilnis” ir iŠ So
vietų Sąjungos, bet ši spau
da toli nuo mūsų ir negali
ma buvo taip susirišti, kaip 
su “Rytojum.”

Tokiu būdu kilo klausi
mas apie išleidimą laikraš
tuko Urugvajuj. Bet netu
rint tam sąlygų, šis klausi
mas buvo be galo sunkus, 
o be spaudos dar sunkiau, 
užtat 1931 m. tapo išleistas 
sulyg išgalės spausdintas 
mimeografu pirmas perior 
dinis laikraštukas “PRO
LETARAS.” Tiesa, iš iš
vaizdos mizernas, bet dva
siniai stiprus, sukeldamas 
didelį džiaugsmą tarpe lie
tuvių, o ypač dirbantiems 
organizacijose. Ir reikia 
pripažinti, kad “Proleta
ras” davė dar didesnį norą 
stumtis prię spaudos. “Pro- 
le.taras” tai buvo pirmas 
tas, kuris išmėgino jėgas 
būsimajai spaudai.

Lietuvių tarpe kylantis 
judėjimas reikalavo stipres
nės spaudos, pasirodė “P” 
nebepatenkina. Spaudos jė
gos stiprėjo, radosi naujų, 
norinčių padėt spaudai. Be 
to tame laikotarpy siautė
pusiau .reakcija, rados reLpasiaukavimo. Be to per vi-

jimas mūsų susipratusios 
ir progresyvės kolonijos. 
Nes mūsų DARBAS lei
džiamas ne biznio pamatais 
ir ne vieno kokio nors as
mens, bet progresyvės lietu
vių kolonijos, reiškia: visų 
ir visiems. Tokiu būdu ten
ka visiems ir susirūpinti, 
kad DARBAS lengviau at
siektų1 visų jau seniai pa
geidaujamą norą. Privalom 
dirbti kiekvienas, prade
dant pirmaisiais spaudos 
inicijatoriais ir baigiant da
bartiniais. Privalo prisidėti 
visi buvusieji ir dabartiniai 
bendradarbiai, platintojai, 
rėmėjai ir visi DARBO 
draugai.

Tokiu būdu įrodysim, 
kaip mes lietuviai supran
tam spaudos reikšmę ir 
kaip mokam išlaikyti ir to
bulinti.

(Iš “Darbo”)

Kada Republikonai 
“Remty” Rooseveltą

Philadelphia, Pa. — Re
publikonas k o n g resmanas 
Hugh D. Scott išstatė pre
zidentui Rooseveltui tokius 
reikalavimus: Jis turi pri
žadėt nekarididatuot į pre
zidentus ketvirtai tarnybai, 
iššluoti “komunistus” ir ra
dikalus iš valdžios; paaiš- t 
kint, kodėl Roosevelto val
džia kovoja prieš Vokieti
ją; išmest streikierius iš 
karinių darbų, sumažint 
valdžios išlaidas, ir t.t. , 

Jeigu prez. Rooseveltas 
išpildytų tuos reikalavi
mus, tai, girdi, republikonai 

spaudos kooperatyvas, nu- veiktų išvien sų juom, sakė 
pirkta reikalingi dalykai kongresmanas Scott ir tuo

jau pridūrė, kad jis vis tiek 
balsuos prieš prezidento 
reikalavimą taip pataisyt 
bepusiškumo įstatymą, kad 
galima būtų apginkluot pre
kinius Amerikos laivus ir > 
jais tiesioginiai gabent reik- | 
menis šalim kariaujančiom 
prieš Vokietiją, Italiją ir 
Japoniją.

irgi 
toli- 
kilo

spaustuvei ir mašinėlė 
spausdinti ir tokiu būdu 
DARBAS buvo leidžiamas 
ir apdirbamas pačiu, i Prie 
to reikia pridurti, kad šis 
visas darbas buvo padary
tas prie gana nepalankių 
sąlygų, reikalavo didelio pa
siryžimo, daug energijos ir



Ketvirtas puslapis LAISVE Ketvirtadienis, Lapk. 18, 1941

Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41 50

(Tąsa)
Fabrikantai puikių ir naudingų tech

nikos ir komforto dalykų, kuriais taip 
turtinga Amerika, negali taip pašėlusiai 
reklamuoti savo prekių, kaip reklamuo
jama kvaila kramtomoji guma arba rus
vasis whisky, turįs gana stiprų vaistinės 
kvapą ir gana biaurų skonį.

Vieną kartą, keliaudami per kažkokį 
mažą miesčiuką, už vielų grotų mes išvy
dome baltą gipso žirgą, stovintį ant ža
lios žolelės, tarp medžių. Iš karto mes 
pamanėme, kad čia paminklas nežino
mam arkliui, karžygiškai kritusiam Šiau
rės ir Pietų negrų paliuosavimo kare. 
Deja, ne! Šis pilnomis įkvėpimo akimis 
arkliūkštis pravažiuojantiems tyliai pri
mena apie esimą nepakeičiamojo “Balto
jo žirgo” whisky, stiprinančio sielą, gai
vinančio smegenis, maitinančio jaunuo
lius mokslu ir teikiančio seniems paguo
dą. Smulkesnes žinias apie šį tikrai ste
buklingą gėrimą vartotojas gali gauti 
“Baltojoje smuklėje”, esančioje čia pat 
namelyje. Čia jis galėtų sužinoti, kad 
šiuo whisky galima nusigerti per pen
kias minutes; kad jį geriančio žmona nie
kuomet neveidmainiaus, o jo vaikai lai
mingai išaugs ir net suras gerą “job” 
(darbą).

Tokios rūšies reklamų savotiškumas 
yra groteskiški padidinimai, kurie pirkė
jams turi sukelti šypseną. Svarbu, kad 
pirkėjas reklamą perskaitytų ligi galo. 
Šito pakanka. Savu laiku ji paveiks, kaip 
lėtieji rytų nuodai.

Kažkaip kelionėje mes pamatėme kla
jojančią cirko gurguolę su auksiniais pa
puošalais. Greta jos tiesiog ant kelio, šo
ko du" dideli pingvinai ir dalino vaikams 
kalėdų saldainius. Pamatę mūsų mašiną, 
pingvinai nusivijo ją pačiūžomis, įtaisy
tomis ant ratukų. Mums taip pat įteikė 
po ilgą saldainį, nors mes jau seniai bu
vome išėję iš vaikiškojo amžiaus. Sujau
dinti, mes nuvažiavome toliau, o kai 
ėmėme apžiūrinėti dovaną, tai pamatė
me, kad čia ne kalėdų ir ne vaikų meilės 
reikalas. Ant saldainiii buvo atspausdin
ta prekiaujančios benzinu Shell bendro
vės reklama.

Reklama šiek tiek gadina kelionę. Kur 
bebūtų nukreiptas keleivio žvilgsnis, jis 
būtinai atsimuš į kokį nors prašymą, 
reikalavimą, įkyrų priminimą.

“Jei jūs norite, kad jūsų žodžiams ti
kėtų, kartokite juos ko dažniau.” Maža
me rytų miestelyje, per kurį mes važia
vome, visi Main-Streeto telegrafo stulpai 
buvo apklijuoti visiškai vienodais plaka
tais su portretu misterio Jozeph A. Bald- 
wino, mažo respublikonų kandidato į 
kongresą.

Reklamuojami ne tik kostiumai, kan
didatai, gėrimai ar benzinas. Reklamuo
jami ištisi miestai. Kelyje stovi milžiniš
kas plakatas, dvidešimt kartų didesnis 
už automobilį. New-Mexico štato Karls- 
bado miestas apie save praneša:

“Ligi Karlsbado 23 mylios. Kelias ge
ras. Garsūs mineraliniai šaltiniai (Ame
rikietis ir tikrai pamanys, jog tai tas 
pats Karlsbadas). Geros bažnyčios. Teat
rai (matyt, turi galvoje du kinemato
grafus su banditų paveikslais). Nemo
kamas pliažas. Puikiausi viešbučiai. Suk 
į Karlsbadą!”.

Miestas užinteresuotas, kad keleivis 
ten užvažiuotų. Jei jį nesuvilios net gar
sieji šaltiniai, tai jis būtinai kelionei nu
sipirks truputį gazolino arba mieste pa
pietaus. Štai keletas dolerių ir nueis 
Karlsbado pirklių naudai. Vis dėlto šio
kia tokia nauda. O gali būti keleivis 
užeis į vieną puikiųjų Karlsbado bažny
čių. Tuomet ir dievui bus malonu.

Dvasininkai neatsilieka nuo pasaulie
čių. Visą vakarą Amerikoje dega neono 
vamzdeliai, pranešinėdami parapijie
čiams apie dvasiško ir nedvasiško pobū
džio pramogas, jiems ruošiamas švento
vėse. Viena bažnyčia vilioja mokykliniu 
choru, kita — visuomenės mokslų valan
da. Ir prie šito pridedama tiesiog smulk- 

’ menų krautuvėlės žodyno sentencija: 
“Užeikite! Jūs būsite patenkinti mūsų 
patarnavimu!”

Mes jau kalbėjome, kad žodis “publici
ty” tun labai plačios prasmės. Tat ne 
tik tiesioginis reklamavimas, o dar ir 
visoks priminimas apie reklamuojamą 
daiktą ar žmogų aplamai. Kai, sakysime, 
daro “publicity” kokiam nors artistui, 
tai net pranešimas laikraštyje, kad jam 
laimingai padarė operaciją ir kad jis

sveiksta, taip pat laikoma reklama. Vie
nas amerikietis su tam tikru pavydu 
balse mums pasakė, kad viešpats dievas 
Jungtinėse Valstybėse turi puikiausią 
“publicity.” Apie jį kasdien kalba pen
kiasdešimt tūkstančių dvasininkų.

Yra dar vienas reklamos būdas. Šiek 
tiek moksliškąs lavinimasis. Staiga išil
gai kelio atsiranda ištisa serija rekla
mos plakatų, išsidriekusių per keletą 
mylių. Tai — lyg kažkoks lošimas. Vi
siškai vienodos geltonos lentelės su juo
domis raidėmis teikia keleiviams klau
simus. Paskiau — už šimto pėdų — pa
čios į juos atsako. Duodama biblijų iš
traukos, anekdotai ir įvairios geografi
nio ir istorinio pobūdžio žinios. Rezulta
tas — tokioje pat geltonoje lentelėje, ku
rioje nuobodžiaująs keleivis tikisi pasi
semti dar keletą naudingų pranešimų, jis 
suranda pavadinimą karštai rekomen
duojamo skutimosi muilo ir pasibiaurė- 
damas jaučia, jog šis pavadinimas vi
sam gyvenimui įsisiurbė į jo atmintį.

Kur amerikietis bepažvelgs — pirmyn, 
atgal, dešinėn ar kairėn, — jis visur ma
tys skelbimus. Bet net pakėlęs akis į 
dangų, jis taip pat pastebės reklamą. 
Lėktuvai žydrame danguje šauniai raši
nėja žodžius, darančius kam nors “pu
blicity.”

Mūsų pilkasis karas New-Yorko štatu 
ritosi vis toliau ir toliau.

—Stop! — staiga sušuko misteris A- 
damsas. — Ne, ne! Jūs turite pasižiū
rėti ir užsirašyti į savo knygeles.

Mašina sustojo.
Mes išvydome gana didelį geltoną pla- 

► katą, įkvėptą ne vien komercijos idėja. 
Kažkoks Amerikos filosofas su “Vaikin
io ress” agentūros pagalba kelyje pasta
tė tokį posakį: “Revoliucija — tai val
dymo forma, galima tik užsienyje.”

Misteris Adamsas džiūgavo.
—Ne, serai! — kalbėjo jis, iš džiaugs

mo pamiršęs savo skrybėlę. — Jūs tie
siog nesuprantate, kas yra Amerikoje 
reklama. O, no! Amerikietis įprato re
klama tikėti. Tat reikia suprasti. Štai, 
štai, štai! Pas mus revoliucija stačiai 
neįmanoma. Tai “Vaikin-press” agen
tūra jums sako kelyje kaip neklaidin
gą tiesą. Taip, taip, taip, serai! Nerei
kia ginčytis! Agentūra tikrai žino.

Čia labai originališkai drąsus tvirti
nimas, jog revoliucija “valdymo forma.” 
Prie progos, pats tokio plakato buvi
mas rodo, jog esama žmonių, kuriems 
reikia įkalbinėti, kad Amerikoje revo
liucijos nebūsią.

—Ne, serai, kai jūs matote šventadie
nio laikraščio laidą trisdešimt penkių 
puslapių, kurių dvidešimt penki užimti 
reklama, nemanykite, kad jos niekas ne
skaito! O, no! Būtų kvaila taip manyti. 
Nėra tokios reklamos, kuri nerastų sau 
skaitytojo.

Prie Niagaros krioklio mes atvažiavo
me pavakare.

Vandens dulkių šlakstomi, mes ilgai 
žiūrėjome į krioklį, verčiantį iš dango
raižio aukštumo tūkstančius tonų van
dens, kurio dar nespėjo supilstyti į bon- 
kas ir parduoti kaip labiausiai gaivina
mą, labiausiai gydomą gėrimą, maloniai 
veikiantį skydinę liauką, palengvinantį 
mokytis matematikos ir padedantį dary
ti laimingą biržos biznį.

Misteris Adamsas kažką rėkė, bet 
krioklio ūžimas apkurtino jo balsą.

Vakare, mums važiuojant iš Niagaros 
miestelio, missis Adams prie šaligatvio 
sustabdė automobilį, norėdama sužinoti 
kelią į Klivlendą, kuris buvo pakeliui į , 
Detroitą. Gatvė buvo tuščia, neskaitant 
dviejų pagyvenusių žmonių, iš išvaizdos 
darbininkų, stovinčių prie žibinto. Mis
teris Adamsas dar tik pradėjo leisti že
myn automobilio durelių stiklą, o jie jau 
šoko prie mašinos, stumdami vienas an
trą, norėdami ko greičiau sužinoti, ko 
mums reikia. Misteris Adamsas paklau
sė kelio į*Klivlendą. Jie ėmė kalbėti kar
tu. Kurį laiką nieko negalėjome supras
ti. Bet galų gale vienas jų pagrobė ini
ciatyvą į savo rankas, atstūmė draugą 
ir ėmė mums aiškinti:

—Dieve tu mano! Kelią į Klivlendą!— 
šnekėjo jis karštai. — Bet juk aš gimiau 
Klivlende! Jau aš tai žinau į Klivlendą 
kelią. Man nežinoti! Manimi jūs galite 
drąsiai pasitikėti. Ai, ja, jai! Kelią į 
Klivlendą! Ne, jums tikrai pavyko, kad 
jūs užklupote kaip tik mane!

(Bus daugiau)

Anglijos lakūnas, kuris dabartiniu laiku tarnauja 
Sovietų orlaivyne, kalbasi su Sovietų jūreiviu, pagal
ba paveikslų.

Tacoma, Wash.
Iš Atsibuvusių Drg. F. Abe

ko Prakalbų «.

Spalių 18, LLD 132 kuopa 
surengė prakalbas Drg. Fr. 
Abekui iš Chicagos, 111. Vaka
ro pirmininkas buvo A. Ado
mavičius. Atidaręs susirinki
mą, pakvietė kalbėt gerbia
mą svečią. Drg. F. Abekas sa
vo įžangos prakalboj pasvei
kino mus čia- susirinkusius ta- 
comiečius, primindamas, kaip 
mes šioj šalyj galėjome ir ga
lime save kultūroj pasikelti. 
Ar vienaip, ar kitaip, visgi 
šiek tiek esame pakilę. Toliau 
pareiškė, kokiu tikslu čia at
vyko. Svarbiausias mieris, tai 
apšvietos tikslas. “Vilnies” 
reikalais, gauti “Vilniai” nau
jų skaitytojų ir atnaujinti se
nų skaitytojų prenumeratas ir 
taipgi gauti šiek tiek aukų dėl 
“Vilnies” palaikymo, nes da
bartiniu laiku viskam brangs
tant, o “Vilnis didelių kompa
nijų skelbimų nagauna, tad | 
finansiškai turi sunkiai verstis.

Drg. Abekas kalbėjo kelio
se pertraukose, ir stengsiuos 
nors trumpais jo kalbos turinį 
pabrėžti.

Kokioj katastrofoj šiandien 
pasaulis randasi ? Kas surado 
tokį sužvėrėjusį Hitlerį? Ir 
kam'jis tarnauja? Turčių kla
sė, matydama sau pavojų iš 
darbininkų pusės, kad darbo 
klasė spėka nepaimtų galios 
Vokietijoj, pasiėmė Hitlerį tą 
spėką parblokšti. Patupdžius 
Hitlerį ant Vokietijos liaudies 
sprando, reikėjo surast suo
kalbį prieš darbininkus. Tai 
visų pirmiausia padegė Reich
stagą, kad primest kaltę Vo
kietijos pažangiems darbinin
kams. Prasidėjo areštai, o vė
liau galvų kapojimas. Apsidir
bęs su darbininkų vadais, puo
lėsi griaut uniją ir visas dar
bininkų organizacijas ir taip 
daėjo, kad padarė su kitų ša
lių valdžiomis sutartį, kad jos 
Hitleriui leido šalis pasivergti ■ 
be jokio pasipriešinimo iš vi
daus, nes viskas buvo iš anks
to suplanuota. Tai taip ir pa
vergė 14 šalių apie suvirš 
200,000,000 gyventojų su jų 
visu turtu ir ginklais. Tuomet 
Hitleris jautės galingu ir puo
lėsi ant Sovietų Sąjungos, kur 
manė greit apsidirbti su Rau
donąja Armija taip, kaip su 
čechoslovakija ir Francija, 
bet jis klydo. Sovietų Sąjun
goj Hitleris nerado penktako- 
jų arba penktos kolumnos, sa
kė kalbėtojas. Ten jam reikia 
daug spėkų eikvoti, bet ir tai 
nesiseka. Sovietų Raudonoji 
Armija didvyriškai kaunasi su 
nacių go vedomis. Jau visi 
žmonės žino, kad Hitleris mir- 
čia grumiasi užkariauti Sovie
tus, kad pavergt ir sunaikinti 
Sovietų kultūrą. Kalbėtojas 
sakė, nors Hitleris užėmė dalį 
Sovietų žemės, bet užkariaut 
visos žemės ne.užkariaus. Mes 
ir trokštam, kad tam žalčiui 
sprandą Raudonoji Armija 
nusuktų. į

Toliau kalbėtojas pareiškė, 
kad baigsiąs kalbėti, nes esą 
nusibodo mums jo kalbos 
klausytis. O mums nenusibo
do jo tokios entuziastiškos 
kalbos klausytį. Mes norėjo

me, kad kalbėtų ir kalbėtų 
visą mielą naktį ir tai nenusi
bostų.

Pagalios priminė apie mūsų 
gimtąjį nelaimingą kraštą ir 
Hitleriui parsidavusius agen
tus, Ancevičių ir tam panašius 
hitlerininkus, kurie čia Ameri
koj skleidžia nacių propagan
dą, kaip “Naujienos” ir “Ke
leivis” skleidžia melagingas 
žinias apie Sovietų kovotojus. 
Bet tos propagandos nieko ne
reikš, Lietuvos žmonės never
gaus Hitleriui, baigė kalbėto
jas.

Po prakalbų buvo rinktos 
aukos ir reikia stebėtis, kad iš 
tokios mažos lietuvių grupelės 
suaukavo “Vilnies” naudai 
$20.50.

Aukotojų vardai: S. M. 
$3.50, LLD 132 kp. $1.50. Po 
$1.00: A. Adomavičius, A. 
Sapalas, J. Lynch, J. Kovai, 
R. Skuja, T. Mitchell, T. Atko- 
čaitis, A. Skirius, J. Yesmanta, 
F. Kavaliauskienė, E. Gra
bauskienė, M. Senkevičius, H. 
Bensonicnė, D. Gedman. Po 
25c.: M. Šapalienė, Ag. Atko- 
čaitis, F. Dravinik. Smulkių 
auku 75c.

Vakarą užbaigėm su pasiti
kimo svečiui vakariene, kur 
draugės moterys pagamino 
valgius. M. Šapalienė iškepė 
gardžios ruginės duonos, A. 
Atkočaitienė išvirė skanių 
rūkščių kopūstų, Adomavičie
nė keksą, F. Kavaliauskienė 
kavos, cukraus, pieno ir svies
to. Vyrai susidėjo ant alaus ir 
taip linksmai užbaigėm drg. 
F. Abeko prakalbas.

LLD 132 kuopa širdingai ta
ria ačiū Abekui už'pas mus 
apsilankymą ir ilgai nepamirš
tamą prakalbą. Ačiū visiems 
už aukas ir taipgi ačiū už pri
sidėjimą prie surengimo vaka
rienės. Ačiū seattliečiams už 
kalbėtojaus atvežimą.

‘ K. M. F.

Binghamton, N. Y.
Pavyzdingai atžymėta įkur

tuvės praėjusį šeštadienį pas 
drg. L. ir A. Tvarijonus nau
jame name. Susirinko gražus 
būrys jų draugų ir draugių. 
Besivaišinant ir maloniai be
sikalbant, prisiminta ir žiau
rusis karas Europoje. Tai bu
vo aukų surinkta dėl medika- 
lės pagalbos Sovietų Sąjun
gai. Aukavo sekami: $2 drg. 
Tvarijonai; po $1: Joo Stro- 
lis, S. Vaineikis, J. žemaitis, 
B. Zmitraitė, V. SZmitraitė, H. 
Pine, H. žukienė; po 50c.: O. 
Kireilienė, J. Vaicekauskas, 
V. Kaminskienė, J. Mašinaus- 
kas, E. Slesoraitienė,. N. ,'Zi- 
donaitė, M. žvirblienė; po 
25c.: M. Bekerienė, A. Zmit- 
ra, S. Dainys, Jonas Strolis, 
A. Klimas, N. Barzdevičienė, 
G. Klikunienė, O. Girnienė, E. 
'Ziburienė, E. Tihkunienė; po 
10c.: A. Breivienė, H. Vezie- 
nė, J. Aleksandraitienė. Viso 
$,15.30.

Ačiū visiems už aukas. 
Labai linksma, kad tokiuose 
pasilinksminimo vakarėliuose 
nepamirštama svarbūs visuo
meniški reikalai. Ačiū gaspa- 
dinėms ir rengėjoms už tokią 
skanią vakarienę ir linksmą 
laiką.

H. Žukienė. |

Lowell, Mass.
Mūsų Smetoniniai Pakliuvo j 

Nelaimę

Dalykas štai kame: Jų va
das, sakysime X, sumaišė 
drabnus su atletų skyriaus 
drabnais. O kada negalėjo at
skirti, tai pasisavino. Viskas 
būtų buvę gerai, jeigu ne ta 
nelaimė. Nei iš šio, nei iš to, 
pareikalavo atskaitos. O kaip
gi duosi atskaitą, kad viskas 
susimaišė.

Dabar ve kas atsitiko. Kas 
nors pranešė aniuolui sargui. 
Tas capt už sprando mūsų va
dą ir duok atskaitą. Šis teisi
nasi ir sako: Aš nesu nei kiek 
žemesnis už Smetoną, kuriam 
irgi susimaišė anais metais 
amerikonų aukos su jo pini
gais, bet jo niekas nearešta
vo Lietuvoje.

Kaip ten nebūtų, dabar rei
kia stoti į teismą lapkričio 19 
dieną. Taigi, mes visi geri 
prieteliai, atsišaukiame į tik
rus smetonininkus, prašydami 
aukų, nes reikalas skubus. Ga
li mūsų vadą patupdyti į be
langę. Todėl skubinkitės su 
aukomis. Mes darome viską, 
kas tik galima, nusamdėme 
advokatą jį apginti.

Jei mes negelbėsime, tai kas 
išgelbės? Pavojus gręsia vi
sai tautai. Kas gi mums me
luos apie “penktakojus” ? Kas 
rašys melus į “Keleivį”, “Tė
vynę”, “Sandarą” ir “Ameri
kos Lietuvį”? Kas purvins pa
žangiuosius? Kas kels triukš
mą mitinguose? Kas meluos 
apie kliubą? Kas meluos apie 
Lietuvą? Ar mes galime tokį 
puikų vyrą apleisti?

Vyrai į darbą, laikas trum
pas, lapkričio 19 d. turi stoti 
prieš demokratą teisėją ir at
likti išpažintį iš savo griekų.

Mūsų vadas yra baigęs 
Smetonos melagių universitetą 
ir gali puikiai meluoti. Akis 
turi geras, be jokios sarmatos.

W. Patrijotas.

Detroit, Mich.
Hitiris Bus Sutriuškintas Jį 
Pralenkus Ginklų Gaminimu

Lapkričio 3.—Auto Darbi
ninkų Unijos skyrius—Ford 
National Council — atlaikė 
nepaprastą suvažiavimą. Da
lyvavo 109 delegatai nuo For
do lokalų, atstovaują 130,000 
Fordo kompanijos darbinin
kų. Suvažiavusieji vienbal
siai priėmė rezoliuciją reika
laujančią nevilkinant sušaukti 
nacionalę konferenciją, kad 

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai fnaistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 8,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti 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. Susipažiniipui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

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

pradėti neatlaidžią kovą už 
padidinimą gamybos lėktuvų, 
tankų ir kanuolių Fordo fab
rikuose.

Rezoliucijoj siūloma, kad 
proponuojamoj konferencijoj 
dalyvautų Fordo kompanija, 
Auto Darbininkų Unijos Ford 
National Council ir Jungtinių 
Valstijų vyriausybė.

Rezoliucija skamba:
“ADU Ford National Coun

cil prižada Jungtinių Valstijų 
prezidentui, CIO prezidentui 
Murray ir mūsų pačių unijos 
prezidentui Thomas, kad mes:

1) Remsime vyriausybės po
litiką, kuri nusistačius teikti 
visokeriopą paramą Anglijai, 
Sovietų Sąjungai, Kinijai ir vi
soms tautoms kariaujančioms 
prieš hitlerizmą.

2) Pralenksime Hitlerį kari
nės medžiagos gaminimu, bet 
tam reikia sušaukti nacionalę 
konferenciją Fordo kompani
jos, vyriausybės ir ADU Ford 
National Council vadų, kad 
pradėti kovą už lėktuvų, tan
kų, kanuolių ir šovinių pro
dukciją sutriuškinimui hitle- 
rizmo.

3) Dirbsime darbininkų 
vienybei, kaip dirba unijos 
prezidentas R. J. Thomas, ir 
smerksime bile pastangą, sie
kiančią frakcionalizmu susilp
ninti mūsų uniją.

4) Šia proga smerkiame Hit
lerio maldintojus (appeasers), 
būsimus Quislingus, kaip Lind- 
berghas ir žmonės iš Ameri
ca First. Kor.

Great Neck, N. Y.
Mirė

Lapkričio 7 d. mirė Stepo
nas Lazdynas, 50 metų am
žiaus, gyveno 68 Van Nostrand 
Ave., Great Neck, L. I. Velio
nis paliko žmoną Oną, tris sū
nus: Juozą, Benediktą, Will
iam ir tetą Kazaitienę, Port 
Washingtone. Palaidotas pir
madienį, lapkr. 10 d., 10 vai. 
ryte, iš Šv. Alijošiaus bažny
čios, Great Necke, į šv. Mari
jos kapines, Flushing, N. Y.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Shallins-Šalinskas.

Daug Kongresmanų prieš 
Amerikos Laivų Plaukimą į 

Karinius Vandenis

Washington. — Sakoma, 
kad labai daug kongresma- 
nų priešinsis siuntimui A- 
merikos laivų į karinius 
vandenis. Abejojama, ar 
valdžiai pavyks pravest šis 
sumanymas.
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NEWARKE RODYS “VOLGA-VOLGA”

Sovietų muzikališka komedija “Volga-Volga” pradeda- 
• ma rodyti Little Teatre, 562 Broad St., Newarke, ket

virtadieni, lapkričio 13-tą. Toj pat programoj rodoma 
filmą “Stalinas Kalba.”

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 12.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė lapkr. 11 d. ištisu frontu vedė mū

šius su priešu.
Lapkr. 10 d. mes sunaikinome keturis vokiečių orlai

vius. Mes netekome dviejų lėktuvų. Lapkr. 11 d. arti 
Alaskvos buvo nukirsta žemyn keturi vokiečių orlaiviai.

Grupės mūsų orlaivių lapkr. 10 d., veikdamos vakari
niame ir pietiniame frontuose, sunaikino 16 vokiečių tan
kų, 60 motorinių sunkvežimių su pėstininkais ir karo 
medžiagomis, 55 transporto sunkvežimius su amunicija 
ir 25 motorinius dviračius, ir visiškai išnaikino batalio
ną priešo pėstininkų ir būrį raitelių.

Per paskutines keturias dienas Tūlos fronte raudon
armiečiai, komanduojami Minorovo, sunaikino daugiau 
kaip 1,000 vokiečių kareivių ir oficierių, pagrobė septy
nias lauko l&nuoles, 19 apkasinių kanuolių, 300 dėžių 
minų, 38 kulkasvaidžius, per 200 šautuvų, didelį daugį 
kulkų ir granatų, dvi bevielinio telegrafo stotis, daugiau 
kaip 100 arklių ir daug kitokių karo reikmenų.

Paimti nelaisvėn vokiečių oficieriai ir kareiviai pieti
niame fronte sako, kad vokiečių kariuomenė kenčia mil
žiniškus nuostolius technikinių įrengimų ir vyrų.

ITALŲ FAŠISTAI SUĖMĖ 
150 JUGOSLAVŲ KAIP 

ĮKAITŲ

Roma. — Sukilėliai bom
bomis ir kulkasvaidžiais 
Spalato mieste, Jugoslavi
joj, užmušė vieną italų ka
reivį ir sužeidė 31-ną. Už 
tai italų fašistai suėmė 150 
visai kitų jugoslavų.

(Dar nežinia, kaip fašis
tai baus šiuos nekaltus 
žmones už kitų padarytą 
užpuolimą prieš italus.)

New York. — Nušokda
mas nuo viešbučio šešto 
aukšto Coney Islande, nusi
žudė žmogžudžių gengste- 
rių vadas Abe Reles, kuris 
buvo išdavęs teismui eilę 
savo sėbrų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA,
ALDLD 10 kp. susirinkimas 

Įvyks 16 d. lapkričio, 2:30 vai. po 
pietų, 735 Fairmount Ave. Malonė
kite visi nariai skaitlingai dalyvau
ti. Bus svarstoma daug svarbių da
lykų. —■ F. Balčiūnas, Sekr.

(268-270)

MONTELLLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės Lietuviška 

Mokykla* prasidės lapkr. 15 d. Liet. 
Tautiško Namo Mokyklos Kamba
ryje. Pradžia 9:30 vai. ryto. Duoki
te progą savo vaikučiams pasimo
kyti lietuvių kalbos gramatikos ir 
rašybos. Tėvai, jums niekas nekai
nuos leisti vaikus į šią mokyklą. 
Žiburėlio Komitetas nuperka kny
gas, paišelius ir popierą, duoda vai
kučiams veltui. — A. Sauka, Ž. D. 
Rašt. (268-270)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. ruošia prakalbas, 

sekmadienį, 16 d. lapkr. Venta 
Hali, 103 Green St. Pradžia 7:30 
v. v. Kalbės R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius iš Brooklyn, N. Y. Te
ma labai svarbi, todėl nepraleiski
te progos neišgirdę prakalbų. — 
Kom. (268-270)

ALDLD 2-ro APSKR.
NARIŲ ATYDAI

ALDLD 2-ro Apskr. Komiteto po
sėdis įvyks sekmadienį, lapkr. 16 d., 
10 vai. ryto. “Laisvės” patalpoj, 419 
Lorimer Street, Brook lyne. Yra 
svarbu, kad nariai dalyvautų šiame 
posėdyje, nes turime daug dalykų 
aptarti. — A. Lideikienė, Sekr.

(268-270)

HITLERIS TIKĖJOSI BA
DU PRIVERST ANGLIJĄ 

PASIDUOT

London, lapkr. 12. — Ru
dolf Hess, andai atlėkęs 
siūlyt Anglijai susitaikyt 
su Vokietija ir sykiu užpult 
Sovietus, sakė anglų valdi
ninkams, kad Hitleris tikė
josi badu priverst Angliją 
pasiduot, o ne tiesioginiais 
karo veiksmais ją nugalėt.

Newark, N. J., lapkr. 11. 
—Čia statoma cementiniai 
laivai už 3 milionus dolerių, 
gabenimui žibalo.

London, lapkr. 11. — Vie
nas iš Anglijos karo tikslų 
yra atsiteist naciams už jų 
piktadarystes, pareiškė mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chill seime.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vagonus Persijos geležinkeliui. 
Per 10 savaičių tapo padirbta 
10,000 vagonų! NormališkaisI 
laikais tokiam skaičiui vagonų 
pastatyti, sakoma, būtų ėmę 
net 12 mėnesių!

Tas parodo, kaip Anglijos 
darbininkai moka greit dirbti, 
kada jie žino, kad jų darbas 
yra reikalingas greit ir labai 
svarbiam reikalui.

Metinis mūsų koncertas bu
vo puikus. Dabar turime žiū
rėti, kad mūsų metinis vajus 
už naujų skaitytojų gavimą 
būtų puikus!

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

MASKVOS FRONTE NACIAI 
PRARADO 70,000

Kuibišev, Sovietai.—Skai
čiuojama, kad Mas kvos 
fronte vokiečiai iki šiol 
prarado jau 70 tūkstančių 
kariuomenės. Per tris pas
kutines savaites naciai fak- 
tinai niekur nepažengė pir
myn šiame fronte.

(Kad Maskvos fronte na
cius sustabdė Sovietų pasi
priešinimas, šalčiai, gilūs 
sniegai ir lietūs, tatai pri
pažino ir trečiadienio ryto 
pranešimai iš Berlyno.)

Vokiečiai Sako, kad Sovietai 
Pasitraukę Krime

Berlin, lapkr. 12. — Vo
kiečiai teigia, kad Sovietai 
pasitraukę iš Bachčisara- 
jaus, geležinkelių centro 
Krime, 30 mylių į šiaurių 
rytus nuo Sevastopolio.

ATMETĖ ARGENTINOS 
MĖSĄ ATSIŲSTĄ AME

RIKOS ARMIJAI
—7—

Seattle, Wash. — Ameri
kos vyriausybė atmetė pu
sę miliono svarų kenuotos 
mėsos atgabentos iš Argen
tinos ir skiriamos Jungti
nių Valstijų armijai. Sako, 
ta mėsa netinkama žmo
nėms.

LONDON. — Lenkijos 
vyriausybe Londone kalti
na nacius, kad jie išžudė 10 
tūkstančių lenkų politinių, 
religinių ir apšvietus vadų.

LONDON. — Sovietai 
paskyrė Maksimą Litvino- 
vą ne tik nauju savo amba
sadorium Amerikai, bet ir 
užsienių reikalų vice-komi- 
saru.

PRASIDEDA RYTOJ!

Pirmą Sykį Newarke!
Nauja Sovietinė Muzikališka 

Komedija 

“Volga-Volga”
Taipgi: “Stalin Speaks*’ on 

“scorched earth policy”
Nuo 12:45 va!, dienos iki vidurnakčio

LITRE THEATRE Newark, N. J.

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ...  $1.75

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

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

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

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

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..... $1.50

M. Žukaltls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Partizanai Užmušė 3 
Nacių Generolus

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, kad sovieti
niai partizanai užmušė tris 
vokiečių generolus Lenin
grado apylinkėj.
Vienas iš Tų Trijų Genero

lų Gyvas, Sako Naciai 
Berlin. — Naciai užgin

čija, kad rusai užmušė tris 
vokiečių generolus; sako, 
“ypač neužmušė” generolą 
Franzą Halderį, vieną iš 
trijų, kuriuos Sovietai pa
skelbė kaip užmuštus. O 
apie du kitus naciai nieko 
nesako.

NEWARK IR APYLINKE
Šį šeštadienį įvyks “Laisvės” 

platintojų pare. Bus pas Žu
kauskus, 566 S. Clinton St., 
E. Orange, N. J. Pradžia 7 
vai. vakare.

Prašome visų “Laisvės” pa- 
trijotų dalyvauti šioje parėję 
ir tuomi pagelbėti vajininkams 
gauti “Laisvei” kuo daugiau
sia naujų skaitytojų.

Bus gera vakarienė ir tin
kamų gėrimų. Prašome įsitė- 
myti, kad Newark o vajininkų 
pare įvyks šį šeštadienį, 15 d. 
lapkričio (Nov. 15th), pas Žu
kauskus, 566 S. Clinton Str., 
E. Orange, N. J.

(268-269)

Lowell, Mass.
Papuolė Bėdon

Spalių 29 dieną du dakta
rai ir vienas vaistininkas tapo 
suimti už platinimą opiumo. 
Mat, tie daktarai susitarė su 
vaistininku ii’ darydavo taip: 
Jie išrašo receptą, o vaistinin
kas parduoda opiumą kaipo 
vaistus, žinoma, už tai jis im

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

LORMER RESTAURACIJA
Frank Domikaitis ir Antanas Barzda 

Savininkai
“Laisves” Name — Brooklyn 

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

417 Lorimer St.
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais adara. per naktį 
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių — virtą ir žalių.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN 
t (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

660 GRAND STREET

50c

35c

25c

.$3.00 
35c 
25c 
15c

334 Dean Street 
SPENCERPORT, N. Y

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

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

dernišką patarnavimą.

davo gerą atlyginimą. Kadan
gi šitie daktarai yra gerai ži
nomi ir lietuviams, tai čia jų 
vardų neminėsiu.

Apvogė
Spalių 29 dieną čigonka 

susistabdė senelį, sakydama 
jam: Tu esi slabnas, aš tau 
patrinsiu kojas. Na, ir ištrynė 
65 dolerius. Paskui vyras ap- 
siskundė policijai, kad jį ap
vogė.

Paveikslai su Paaiškinimu
Spalių 26 d. miesto audito- 

riume buvo rodomas judis su 
paaiškinimu apie East Indies, 
Holandijos valdomą Indiją ir 
Java salą. Tai gamtiškai gra
žios vetos. Bet kaip žiūri į 
jų biednus darbininkus, kai 
jie vaikštinėja basi, pusalka
niai, o biedni ūkininkai ant pe
čių nešatavorą desėtkus mylių, 
kad gauti kelius centus, tai 
net baisu pasidaro. O jų kuni
gaikščiai, valdonai, turi pa- 
locius ir šimtus pačių. Parodė 
Java salos vieną kunigaikštį, 
kai astuoni šimtai jo pačių 
jam šoka visokius šokius.

Atrodo, kad dar daug laiko 
prabėgs, pakol ten liaudis nu
sikratys vergiją.

Užmušė
Spalių 23 dieną motina pa

siėmė sūnelį iš ligoninės ir va
žiavo namo. Netikėtai sunkve
žimis trenkė, sukūlė automo
bilį, užmušė vaiką ir motiną 
mirtinai sužeidė. Vaikas buvo 
gydomas per penkius metus. 
Jis buvo tik 6 metų amžiaus. 
Reiškia, mažai namus jis te
matė.

Pabrango Apsivedimas
Spalių 29 dieną valdžia pa

skelbė, kad leidimai vestis da
bar kaštuos 4 dolerius, vietoje 
dviejų dolerių. Ir dar jauna
vedžių turės būti egzaminuo
jamas kraujas. Visi jaunaved
žiai turės būti sveiki.

Griaustinis.

PITTSBURGH, PA.
Visokios Žinios

Lapkričio 2 dieną LDS 160 
kuopa laikė susirinkimą. Na
rių atsilankė mažai. Nutarta 
surengti vakarienę iš pyragai- 
čių-varškėčių lapkričio 23 d. 
vakare. Parengimas įvyks kuo
pos name po num. 1320 Med- 
dley St. Įžanga bus tiktai 50 
centų. Po vakarienės bus šo
kiai. Prašome narius ir drau
gus atsilankyti.

Išėjo kariuomenėn mūsų 160 
kuopos narys Pranas Martins. 
Taipgi išėjo mūsų narės Mari
jonos Velienės sūnus Kazimie
ras Vėlus, Pranas Gustis ir V. 
Raila. Visi šitie jaunuoliai tu
rėjo gerus darbus. Dabar turės 
Dėdei Šamui kurį laiką patar
nauti ir bus tikri kovotojai už 
Amerikos demokratiją.

Lapkričio 4 dienos rinkimų 
pasekmės. Demokratai ir re- 
publikonai lenktyniavosi. Per 
visą savaitę prieš rinkimus bu
vo varoma plačiausia agitaci
ja. Rinkimus laimėjo demokra
tai, miesto gaspadorium pasili

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai:

J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS

184 WEST 54th STREET, BAYONNE, N. J.

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

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

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

[•£

VARPO KEPTUVE
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 parems

J UNION LABU

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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VERI-THIN* DORCAS 
į—15 pink gold 
filled con, Guilditi bock 
.. ...........................$33.75fH

i
i

8

ROBERT LIPTON
JEWELER

VERI-THIN* FOSTER — 
15 |.w.l«, pink or y.tlow 
gold fill.d coif. Guilds, 
bock................... $33.71 

•REG. M. S. MT. OFF. PATENTS PENDING

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

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

ko C. D. Scully ir šeši miesto 
koncilmanai demokratai. Šeri
fu išrinktas republikonas R. 
Carbaitt, pirmiau buvęs Jung
tinių Valstijų kongresmanu.

Tai dabar* visoki prižadai tu
rės būti vykinami arba užmirš
ti.

Svarbiausia, kad į šerifo vie
tą pralaimėjo demokrat. Aber
nathy, prezidentas AF of L 
Central Labor Council. Jo kan
didatūros nerėmė CIO unijos 
ir kitos organizacijos.

Teisėjas Musmann tapo iš
rinktas Superior Court teisėju. 
(Kitų pavardės neįskaitomos. 
Miestų, miestelių ir žmonių pa
vadinimus reikia rašyti taip, 
kaip yra oficialiai rašoma, o ne 
taip, kaip skamba. — Red.)

čionai sustreikavo McKeenes 
dirbtuvės darbininkai. Jie rei
kalauja C1O unijos pripažinimo 
ir daugiau mokesties. Pikietuo-. 
ja jauni vyrukai ir merginos 
jau antra savaitė.

Taipgi sustreikavo Stores 
Delivery Service, Ine., mekani- 
kai. Pikietuoja warehousę. Ei
na pasitarimas dėl susitaikymo.

I). P. Lekavičius.
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šeštas puslapis
Ketvirtadienis, Lapk. 13, 1941

N<nv¥>rkO"ZWMf Zliiio^
išmušė: E. Petrėnas

York Ave., New York 
žydu komanda “Broo-

Str. and 
City, su 
klyn”.

Golus
1. J. Simanavičius 1.

FUTBOLO RUNGTYNES
Įvykusios pereitą sekmadie

nį, buvo suloštos lygiu sąstatu 
2:2. Puikią lošimo eigą išvys
tė J. Beleckas už pereitas

rūngtynes ir atsilygindamas 
padalytas klaidas lošė su 

ehergija ir pasiryžimu.
Ateinantį sekmadienį lietu- 

Vlai lo§ 1 v- PO pietų po 59th

t'4*

i'

b
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Aukos Sovietų Medikalei
Pagalbai

“Laisvės” Koncerte, lapkri
čio 9 d., Brooklyne surinkta 
aukų m ėdi k ai ės pagalbos So
vietų Sąjungai sekamai:

Dr. ir Mrs. J. Kaškiaučiai, 
$20.00.

B. Adomaitis $10.00.
Po $5.00: Inžinierius A. 

Gabrėnas, Charles Vita, 
Mockus, K. čuberkis, A. Ver- 
kutis, Satula.

M. Liepus $3.00.
Po $2.00: K. Maziliauskas, 

K. Depsas, J. Ažys ir Bladas 
Skėrys, Varaska, Tamošaitis.

Po $1.00: V. J. Stankus, S. 
Meison, F. Shimkienė, J. Gru- 
bevičius, Mary Wilson, W. ši- 
beika, L. Gavrolovičia, Ernest 
Dubin, K. Degutis, Chas Kun
drotą, J. Drilingis, P. Taraška, 
Jonas Krūminis, J. Pacauskas, 
Rušinskas, Frank čirikas, K. 
Joneliunas, P. Juodzevičius, 
Augūnas, Mr. ir Mrs. Sibol, 
V. Deksnis, Brown, Bartkienė, 
Tamosevičius, Grimaila, A. 
Zavišius, J. Bartašius, Jurgis 
Kairys,, G. Stasi, Juozas Vil
kas, Totels, Juozas Jackaitis, 
M. Taraškienė, J. Wizbaras, 
A. Skirmontas, D. Krūtis, Ig. 
Beeis, žižys, V. Bunkus, Adei- 
kiai, P. Beeis, J. Kalvaitis, I. 
Urbonas, J. Patašius, W. 
Skuodis, M. Stankus, S. Mišiu- 
nas, A. Sinusą, Zinis, P. Zur
ba, J. Sakalauskas, May Ra
moška, J. Siurba, Vertelienė, 
Kartauskienė, Laudanskienė, 
S. Bečys, Y. Naudžius, Urbai- 
tis, J. Urbonas, Petrikienė, A. 
Mitkus, V. Rudaitis, Purvėnas, 
M. Sukackienė, F. J. Repšys,

Karsokienė, A. B. 
K. Balchunas, Pr. 
J. Baležentis, K.

V. Baltrušaitis, 
Daužickas, A. Be-

Yurevičienė, V.

p.
K.

A.

M.

Janulienė, 
Arlauskas, 
Balčiūnas, 
Joneliunas 
Titan is, P. 
pirštis, A.
Paukštys, P. Rainys, V. Kazei, 
Jasilionienė, J. Stanelis, M. 
Petraitienė, S. Mikionis, Kas
paras, K. čiurlys, J. Gasparai- 
tis, Mr. X.; P. Tumelis, B. 
Zmitraitė, V. Zmitraitė, 
Klimas.

Po $1 : J. Grušelionis, 
Kasparienė, A. Baltaitis,
Grigaliūnienė, A. žinrinskas, 
V. J. Senkevičius, K. Pranai
tienė, F. Krunglis, M. Banai
tienė, Z. Stasiulis, P. W. Cas
per, E. Katinienė, J. Brunza, 
V. Mikulėnas, A. Bakūnienė, 
J. Paukštaitis, K. Stelmokienė, 
J. Andrila, S. Sasna. J. J. B., 
Stupurienė, Anna Philipse, V. 
Škėma, G. Klimas, F. Tukis, 
J. Anskienė.

Po $1 : Vaiginis, Tamošiū
nas, Talandzevičius, Pieniu- 
nas, Pranaitis, Dagys, Zalec- 
kas, F. Savičius, W filmus, Ma
lin, Tilvik, Zataveckas, Mali
nauskienė, E. Motuzienė, John 
Simpson, Mrs. Dainius, Joki- 
mas, Chas Meilun, A. Valin- 
chus. Bieliauskas, L. Verkutis, 
A. Bacevičius, A. Montvila, J. 
Žilionis.

Miestų čia nepažymime, ka
dangi aukų rinkėjos nepaspė
jo paklausti miesto vardą. 
Taipgi nespėta užrašinėti au
kavusieji mažiau $1. Viso su 
smulkesnėmis aukomis surink
ta $279.67.

Nauja Miesto Taryba
Antradienio vakarą jau bu

vo baigta surokuoti balsai tri
jose iš penkių miesto dalių ir 
beveik užtikrintai buvo nu
matoma laimėtojai likusiose 
nebaigtomis dviejose dalyse 
miesto, būtent: Brooklyne ir 
Manhattane.

Bronxe Išrinkti:
Keegan, Cohen ir Kinsley, 

dem.
Ninfo ir Klein, darbiečiai.

Queense Išrinkti:
Conrad, Quinn, Phillips ir 

Donovan, dem.
Christensen, rep.
Brooklyne pirmuoju išrink

tu buvo paskelbtas demokra
tas Sharkey, po 19-tojo roka- 
vimo gavęs pilną kvotą—75,- 
000 balsų. Likusių jam pri
klausomų apie 60 balotų iš
skirstyta tarp likusių lenkty
nėse, balote pažymėtų, kandi
datų.

Užtikrintų išrinkimu 
še buvo sekami:

Earle, fusionistė,
Vogel, DiGiovanna,

McCarthy, Casey, demokratai, 
Cacchione, komunistas, ir 
Rosoff, rep., ar Goldberg, 

darbietiš.

sąra-

Hart,

New Yorke
Manhattane atrodė

rintais išrinkimu:
Nugent ir Carrol, dem.
Isaacs, fusionistas.

PRANEŠIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas 
jvyks ketvirtadienį, lapkr. 13 d., 8 
vai. vak. Zabielskio Svetainėje. Ma
lonėkite dalyvauti laiku, 
svarbių dalykų aptarti.

užtik-

nes yra 
(267-268)

BROOKLYN, N.
Šv. Barboros Draugija 

bara’s Holy Name Society) ruošia 
šokius, lapkr. 19 d., vakarą prieš 
Dėkavonių Dieną. įvyks Mokyklos 
Salėje (School Auditorium), Mena- 
han Street ir Wilson Ave. Bilietus 
galima gauti iš anksto Old Rectory, 
po mišių sekmadienio rytą. įžanga 
50c, Įskaitant taksus. Šokiai prie 
gerų orkestrų. I Komisiją Įeina: 
Rev. Father Ryder, Al. Barbsis, 
pirmininkas Clem Ebinger, Pat Di- 
Giovanna, George Bodnar, Wm. 
Fallon, Francis Vogel, Andrew S. 
Ross. — Kviečiame dalyvauti.

• (267-269).

(St. Bar-

Šiandieną Laikas Diskusuoti 
Pasaulinę Padėtį ir Veikti
Kiekvienas pasaulinę padė

tį liečiąs klausimas šiandien 
be galo svarbus ir kožna die
na brangi veikime tų klausi
mų išrišimui demokratijos ir 
progreso naudai.

Brook lyno Lietusių Organi-
šaukiamame 
penktadienį, 

kaip tik ir 
svarbiausieji

zacijų Tarybos 
susirinkime šį 
lapkričio 14-tą, 
bus svarstomi
klausimai. Kalbėtojai, D. M.
Šolomskas ir R. Mizara, aiš
kins :

Kaip būtų galima atsiekti 
Amerikos žmonių tautinė vie
nybė, kuri yra būtina sutriuš
kinimui Hitlerio ir hitlerizmo?

DĖL MEZGĖJŲ
Mezgėjų komisijai jau yra 

priduota virš penkios dešim
tys svederių, daugelis porų 
pančekų, ir šalikų su gaubtu
vais. Daugelis mūs darbščiųjų 
moterų vis ima daugiau vilnų 
ir mezga. “Mes megsime pa- 
tol, pakol hitlerizmas bus su
triuškintas!” Taip
viena, ' mūs judėjime iki 
liai mažiau 
Tie žodžiai

pareiškė 
šio- 

žinoma moteris, 
nėra* kokios tai

komunistės, bet vienos iš dau
gelio : šiaip sau doros, sąžinin
gos, jau septintą dešimtį metų 
amžiaus keliaujančios moters. 
Tai tikras lietuvės moters 
minties pareiškimas. Netik to
ji viena moteris taip mano, 
bet panašiai protauja kiekvie
nas demokratiją ir laisvę my
lintis žmogus.

Mezgėjų komisija atsišau
kia į visas mezgėjas, vilnom 
aukojusias ir į visas Moterų 
Apšvietos Kliubo nares, idant 
ateinantį penktadienį, kaip 
septynios vakaro, visos su sa
vo mezginiais arba ir be mez
ginių ateitumėte į Piliečių 
Kliubo svetainę, kur bus nu-

Powell, darbietiš.
DiFalco, dem., ir
Goldberg, rep., arba Straus, 

fusionistas.
Ryt dienos “Laisvėje” galė

sime smulkmeningai padūoti,,imta paveikslas mūs mezginių 
kiek kuris kandidatas gavo 
pirmo pasirinkimo balsų ir 
kiek gavo viso balsų su ant
rojo pasirinkimo balsais.

Viso taryba turės 26 atsto
vus. Dabartinė turi 21. Demo
kratai vis dar turės didžiumą, 
bet neturės dviejų trečdalių 
balsų taryboje.

Tarp Lietuvių
Algirdas Pavilonis, kliubie- 

tės veikėjos V. šibeikienės sū
nus, pereitą savaitę išvyko J. 
V. Armijon. Motinai dėlto 
liūdna. Sutikau ją “Laisvės” 
koncerte.’Paklausus, kaip pa
tiko programa, sako: “Labai 
graži, bet aš ne visą girdėjau. 
Kur buvus, kur nebuvus, min
tis ir vėl pas vaiką.”

Kiekvieną mielą šeštadienį, 
kada kiti pradeda pasilsį ir 
šventę, taipgi ir keliais savai
tės vakarais būrys jaunų žmo
nių “Laisvės” salėj praktikuo
jasi artistiškai suvaidinti 
kalą “Pavogtas Kūdikis”, 
matysim lapkričio 30-tą.

vei-
Ji

Jonas Kolis, ozoneparkietės 
O. Titanienės sūnus, buvęs su 
ankstybaisiais rekrutais paim
tas armijon, pereitą mėnesį 
sugrįžo.

Apart daugelio kitų toli
mųjų svečių, “Laisvės” kon
certe teko matyti jaunuolius 
Francis ir Marytę Sibol. Jie 
niekad neapleidžia svarbes
niųjų Brooklyn© lietuvių 
rengimų, o jiems pusėtinas 
balas kelio.

pa- 
ga-

jogTaip pat pažymėtina, 
koncerte matėsi labai daug 
jaunų svečių uniformose. Ir 
tarnaudami armijoj jaunuoliai 
nepamiršta savo dienraščio.

ž. Rl

ir visų mezgėjų ir tų, kurios 
kokiu nors būdu prisideda 
prie to taip kilnaus darbo.

Paveikslas bus imamas tam, 
idant pasiliktų giliai atmin
čiai mūs moterų kilnus dar
bas, kurios taip energingai 
darbuojasi, idant sutriuškinus 
tąjį svieto pabaisą, hitlerizmą, 
kuris 
padu 
seris 
ryžęs
tą pasaulį.

Sueikite visos mezgėjos, at
siveskite ir tas moteris, kurios 
gali mėgsti raudonarmiečiams. 
Komisija atneš vilnų, todėl, no
rinčios prisidėti prie to kilnaus 
darbo, visos 
Vyrai taip 
liuoso laiko, 
pamokysime 
užtikrinam,
smagumą dirbti naudingą dar
bą.

dabar laiko po žiauriu 
mūs tėvus, brolius ir se- 
Lietuvoje ir kartu pasi- 
pavergti visą civilizuo-

yra kviečiamos, 
pat, kurie turite 
ateikite, mes jus 
kaip mėgsti, o 

kad ir jūs rasit

Mrs. 
spėjo 
stumt 
šaligatvio
bet pati buvo mirtinai sutrėk
šta.

Policistam — žiema. Jiem 
įsakyta dėvėti žieminiais dra
bužiais pradedant lapkričio 
11-ta.

3
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UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

$ H
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I Joseph Zeidat, Sav. |
411 Grand St., Brooklyn g

MIRĖ

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

E- <3

f

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

530 Summer Ave 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Brooklyn, N. Y
Tel. Evergreen 4-9508

Lin ketina, 
nepamirštų aidiečių.

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

EOTOGRAEAS 
. ji

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

1

P. Lorillard Company 
founded 1760

Kokia lietuvių rolė budavoji- 
me ir stiprinime tos vienybės? 
Ką reikštų vienos ar kitos pu
sės laimėjimas ar pralaimėji
mas lietuvių tautai ir Lietu
vos kraštui? Bus kalbama ir 
kitais bėgamais svarbiais 
klausimais.

Prakalbos įvyks jau 
penktadienį, lapkričio 14-tą, 
7:30\ vai. vak., Piliečių Kliu
bo salėj, 280' Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Visi kviečia
mi atsilankyti. Prašome apie 
prakalbas pranešti neskaitan
tiems dienraščio. Įžanga ne
mokama.
Brooklyn© Liet. Org. Taryba.

Lapkričio 8 d. brooklymetė 
Marytė Ašmenskaitė susituokė 
su Andrew Pluta, šliūbą ėmė 
laisvą. Medaus mėnesiu išvyko 
į Atlantic City. Vėliau apsi
gyvens New Yorke.

Marytė seniau buvo veikli 
Aido Choro narė ir Merginų 
Sekstete. Linkėtina, kad ir 
toliau

Vincas Rakauskas, 45 m. 
amžiaus, gyvenęs 134 Scholes 
St., Brooklyne, mirė lapkričio 
8 d., Kings County ligoninėj. 
Pašarvotas buvo graboriaus 
Bieliausko koplyčioj. Palaido
tas lapkričio 11 d., 10 vai. ry
to, Kalvarijos kapinėse, ap
tarnaujant grab. Matthew P. 
Ballas (Bieliauskui).

Benediktas Briedis, 65 m. 
amžiaus, 60 Troutman Street, 
Brooklyn, mirė lapkričio 9 d., 
Welfare ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas šalinsko koplyčioje, 
84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y. Palaidotas antra? 
dienį, lapkričio 11 d.,yšv. Jo
no kapinėse.

LLD 1-mos Kuopos Nariams
Susirinkimas įvyks ketvirta

dienį, spalių 13-tą, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St. Susirinkimas 
yra labai svarbus, bus Centro 
Komiteto balsavimas, todėl vi
si nariai ir narės maloAėkite 
dalyvauti. Atsiveskite naujų 
narių įrašyti į ALDLD 1-mą 
kuopą. Nepamirškite ir savo 
draugus pakalbinti ir atsivesti 
į minimą susirinkimą. Taip 
pat malonėkite atsinešti pini
gų ir užsimokėti duokles, ku
rių dar nemokėtos.

1 Kp. Org.

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

Mezgėjų Komisija.

Jane Prelli, 25 m., 
savo 5 metų sūnelį nu- 
nuo užvažiavimo ant 

ateinančiu troku,

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

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 2-3842

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

H

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdp automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) - 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu vet

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

ŠTAI! Naujas įkvėpimas — 
tas paskutinis pagerinimas— 
padaro valgį gardžiausią! 
Kaip virėjo prieskoniai, pui
kesniam skoniui, 
kas tai naujo 
pridėta prie 
Old Golds!
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MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

IA1M

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

Presas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tci. Ev. 4-0898




