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KRISLAI
Lietuviški Susivienijimai ir 

Fašizmas.
Klausimai mūsų oponentam.
Pasitikėjimas ir darbai.
Gal pasiaiškins.
Tai kas apmoka?

Rašo A. Bimba

Lietuvių Darbininkų Susivie
niji m o organas “Tiesa” (lap
kričio 15 d.) labai laiku ir 
labai vietoje kelia klausimą, 
ką daro lietuviški susivieniji
mai kovoje prieš fašizmą.

Tiesa nurodo, kad L.D.S. i 
jau seniai aiškiai ir griežtai 
nusiteikęs prieš fašizmą. Jis 
remia Jungtinių Valstijų, An
glijos ir Sovietų Sąjungos ka
rą prieš hitlerinę Vokietiją.

Deja, to neparodo nei Su
sivienijimas Lietuvių Ameri
koje, nei Lietuvių Rymo Ka
talikų Susivienijimas. “Tiesa” 
sako: “Abu senieji lietuvių, 
susivienijimai turės dabar pa-j 
mainyti savo veikimo gaires.”

To paties tiems susivieniji-1 
mams vėlina ir
“Laisvė”.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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PREZIDENTAS PAVEIKĖ 
MAINIERIŲ VADUS 

TĘSTI DERYBAS
Jei Darbininkai Nesusitars su Samdytojais, 

Kongresas Uždrausiąs Streikus
Washington. — Prezid. 

dienraštis Rooseveltas paveikė Johną 
L. Lewisą ir kitus vadus 
Jungtinės Mainierių Unijos, 

su. I kad iš naujo nešauktų strei- 
kan mainierius, dirbančius 

ga- kasyklose plieno kompanijų,

Taipgi teisingai, mūsų 
pratimu, “Tiesa” sako:

“Visi trys susivienijimai
lėtų bendrai veikti ir Lietuvos bet kad tęstų derybas SU 
klausimu. Remdami priešfašis- kompanijomis ir gamintų 
tinius kovotojus, jie pagelbė-; anglį. Prezidentas, pasišau
tų ir Lietuvos liaudžiai nusi- pęS įuos vadus į Baltąjį Na- 
kratyti hitleriškas erkes nuo turėjo SU jais pasikal- 
savo ūno. įbėjimą per 30 minučių. Jie

Ir Vėl So. Bostono “DarbiJ reikalavo priverst kompani- 
ninkas” (lapkr. 14 d.) koliojaU?s Pripažint uniją visiem 
“mūsų tautos išgamomis” tuos,' tiem mamieriam. Pieziden- 
kurie renka aukas suteikimui tas užreiškė, kad jis neturi 
medikalės pagalbos Sovietų tokios galios.
Sąjungos kariams.

Mes gi klausiame tų, kurie j 
tuos geros širdies lietuvius 
taip plūsta:

Argi ne faktas, kad visa i

PREZ. ROOSEVELTO
PAREIŠKIMAS

Pa pasikalbėjimo su Mai- 
Lietuvos armija buvo įjungta mierių Unijos, vadais, prez. 
į Sovietų Sąjungos Raudonąją Rooseveltas išleido pareiš- 
Armiją ?

Argi ne faktas, kad Lietuvos 
armija turėjo apie 50,000 ka
rių ?

Tai argi ne faktas, kad 
tarpe sužeistų ir medikalės pa
galbos reikalaujančių raudon
armiečių, be abejonės, 
tūkstančiai mūsų brolių 
nu lietuvių ?

Tai argi iš tiesų 
tos išgamų vardas 
tinka tiems, kurie

yra 
jau-

tau-mūsų
ne geriau 

priešingi 
suteikimui medikalės pagalbos
tiems mūsų broliams lietu
viams ?

Chicagos kunigų “Draugas” 
(lapkr. 12 d.) sako, kad “lie
tuvių tauta deda visas viltis j 
Jungtinės Amerikos Valstybes 
ir Didž. Britaniją, kad šios 

pripažins 
ir nepriklauso-

Britaniją, 
dvi galingos jėgos 
Lietuvai 
mybę.” 

Labai 
galingos 
daryti tik atsitikime, jeigu jos 
laimės šį karą prieš hitlerinę 
Vokietiją. Ar ne taip?

Tas reiškia, kad tą jų karą 
reikia remti. Gi jos kariauja 
išvien su Sovietų Sąjunga. Va
dinasi, mūsų tauta turi padėti 
Sovietų Sąjungai, Anglijai ir 
Jungtinėms Valstijoms šitą ka
rą laimėti ir nušluoti hitleriz- 
mą, išgrūsti nacius iš Lietuvos 
ir visų okupuotų kraštų.

Tai pirmutinė sąlyga Lietu
vos laisvei atsteigti.

kimą, kur, tarp kitko, sako:
“Visu pirma, visi mes ži

nome, kad Jungtinės Vals
tijos yra nepaprastame sto
vyje. Klausimas eina apie 
gynimą Jungtiniu Valstijų 
ir šio žemės pusiau-rutulio 
dabar ir ateityje, šios ša
lies saugumui būtinai rei
kalinga, kad mes be sutruk
dymų varytume pirmyn ga
mybą apsigvnimo reikme
nų, ir tai kuo didžiausiu 
smarkumu.

“Anglis būtinai reikalin
ga plieno fabrikams, nesi 
nlienas būtinai reikalingas 
dirbimui karo pabūklu. An
glies gaminimo sustabdy- 

sudarvtų dar 
Amerikos ap-

laisvę

gerai, 
jėgos

Bet šitos dvi 
galės tatai pa-

būtinai reika- 
gynimui tęsti

mas, todėl, 
vieną pavojų 
sigynimui.

“Kadangi 
linga šalies
anglies gamybą, p ne stab
dyti ją, tai yra. neginčijama 
prezidento pareiga pasirū-

pint, kad taip ir būtų da-i 
romą.

“Nežiūrint, ką tūli žmo
nės sakytų, aš visuomet 
stengiuosi būt konstituci
niu prezidentu.
DIDELIS SPAUDIMAS Į 
PREZIDENTĄ Už ĮSTA

TĄ PRIEŠ STREIKUS 
“Jeigu tuo tikslu prireik

tų išleist įstatymą, tai Jun
gtinių Valstijų Kongresas 
be jokios abejonės išleis to
kį įstatymą. Ir kaip tūli iš 
jūs žino, man buvo daro
mas spaudimas per porą 
mėnesių, dėl vienos priežas
ties ar kitos, kad aš reika
laučiau išleist tokį įstaty
mą, ir tas spaudimas buvo 
ne tik nuolatinis, bet labai 
stiprus.

“Aš jums tatai pasakau 
be jokio, kad ir mažiausio 
grąsinimo.

“Kas liečia kolektyvių 
(unijinių) derybų pripaži
nimą, aš prašau jus pradėt 
iš naujo dėl to tartis su 
samdytojaiŠ po šio susirin
kimo. Aš turiu du patari
mus, kuriuos jūs galėtumėt 
apsvarstyti:

“Pirmas, kad jūs tęstu- 
mete derybas su vilčia susi
tarti, o jeigu nepavyks su
sitarti, tai kad ginčijamą 
punktą ar punktus pavestu- 
mėte spręst tarpininkui ar 
tarpininkams, bet kad tuo 

i tarpu anglis būtų vis gami- 1 
narna.

“Antras, kad jūs apsvars- 
tytumėte kitus būdus kas 
liečia darbą. Aš suprantu, 
jog čia visai neina klausi
mas dėl algų ar unijinių 
duoklių išmokėjimo pagal 
check off taisykles. i

“Aš jum atvirai sakau, 
kad Jungtinių Valstijų vy- ;

(Tąsa 5-me pusi.) ;

VOKIEČIAI IR BULGARAI 
IŠŽUDĖ 15 TŪKSTANČIŲ 

GRAIKŲ SUKILĖLIŲ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 15. — Sovietų Žinių Biuras sako:
Mūsų kariuomenė lapkr. 14 d. vedė mūšius su priešu 

visuose frontuose.
Lapkr. 13 yl. buvo sunaikinta 28 vokiečių orlaiviai. Mes 

netekome 16 lėktuvu.
Tarp lapkr. 10 ir 12 d. mūsų laivai Baltijos Jūroj 

nuskandino keturis prješo transporto laivus, viso 26,- 
000 tonų.

Suomijos Įlankoj mūsų minos susprogdino priešo sub- 
mariną, ir jis nuėjo dugnan.

PREZ. ROOSEVELTAS 
NUMATO PAVOJŲ KA

RO SU JAPONIJA

A.

Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai 
2174 
1494 

925 
886 
828 
777 
642 
605 
538 
454

Stripeika, Elizabeth .....................................
J. Bakšys, Worcester ........................................
Philadelphijos Vajininkai ...................................
K. Čiurlys, Bayonne ............................................
J. Yaskevičius, Hudson ......................................
K. Žukauskienė, Newark ................................ .
S. Penkauskas-P. Tamašauskas, Lawrence.......
P. B okas, Waterbury .........................................
A. Klimas, Hartford ..........................................
S. Kuzmickas, Shenandoah .................................

ALDLD 20 kp., Moterų Skyrius, Binghamton .. 
G. Shimaitis, Montello ........................................
ALDLD 136 kp., Kearny-Harrison ..................
V. Padgalskas, Mexico.........................................
M. Urba, Easton .................................................
J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell ........................
P. Beeis, Great Neck ..........................................
J. Venskevičius, Cambridge ...............................
P. Žirgulis,.Rochester..........................................

(Tąsa 5-me puslapyje)

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas įsakė visiems 
Amerikos marininkams iš- 
sikraustyt iš Chinijos; o jų 
ten buvo 970 trijuose mies
tuose — Shanghai, Tien
tsin ir Peiping. Jeigu jie pa
siliktų Chinijoj ir kiltų ka

dras tarp Japonijos ir Ame
rikos, tai japonai galėtų 
suimt ir laikyt tuos Ame
rikos marininkus kaip be- 
laisvius-įkaitus.

Pasikalbėjime su laikraš
tininkais prezidentas sakė, 
kad yra karo pavojaus tarp 
Japonijos ir Amerikos, bet 
dar niekas negalįs pasakyt, 
ar tas karas įvyks.

ATVYKO JAPONIJOS 
PASIUNTINYS DERĖ

TIS SU ROOSEVELTU
San Francisco, Calif. — 

Atskrido specialis Japonijos 
pasiuntinys Saburo K u rusu 
ir vyksta i Washingtoną 
derėtis su prezidentu Roo- 

(Seveltu ir Amerikos valsty
bės ministeriu C. Hull’u, 
kaip išvengt karo tarp Ja
ponijos ir Jungtinių Valsti
jų. Jis sako, jog daug kas 
norėtų įvelt Japoniją į karą 
su Amerika, bet mes, girdi, 
turime pirmoj vietoj žiūrėt 
savo žmonių reikalų.

Bet ar “Draugas” 
šitą tikslą atsiekti ? 
padeda. Jisai, kaip 
šingai, gražiai
hitlerinei Vokietijai, pronaciš- 
ka propaganda nuodydamas 
savo skaitytojus.

padeda 
Ne, ne

tik prie- 
patarnauja

Kuibišev, Sovietai.—Gau
ti iš Graikijos pranešimai 
teigia, kad nacių talkinin
kai bulgarai ir vokiečių 
bombiniai orlaiviai išžudė 
15,000 graikų s u k i 1 ė 1 ių 
Graikijoj, Makedonijoj ir 
Trakijoj. Jie taipgi visiškai 
sudegino vieną graikų mies
telį, turėjusį 7,000 gyvento
jų: keršijo sukilėliam prieš 
fašistus.

bu
ka-

Kovoj ties Svilajnacu 
vę užmušta 10 fašistų 
reiviu ir sužeista 7.

Jugoslavijos fašistai 
čiupę 207 partizanus arti
Ljubovija ir visus tuojaus 
sušaudę.

su-

432
404
385
352
338
324
317
311
279

LATVIJOS PARTIZANAI
SUNAIKINO BŪRĮ NACIŲ;

SUARDĖ KARINĮ TRAUKINĮ

SOVIETAI ATMETĖ VOKIEČIUS 18 MYLIU AT- H“ 
GAL DONECO SR1TYJ; KITUR ATGRIEBS DU 

MIESTUS IR 25 KAIMUS

Maskva. — Naciai buvo ir lapeliai. Jie šaukia nai- 
pasiuntę būrį savo kariuo-'kint nacius įsiveržėlius ir 

'nurodinėja kaip.
ALKANŲJŲ DEMONS

TRACIJOS VOKIETIJOJ
Praeito mėnesio pabaigoj 

Neunkirchene, Voki etijoj, 
įvyko demonstracijos prieš 
badą. Moterys, traukdamos 
gatvėmis, šaukė: “Mums 
reikia duonos! Jau gana

“Draugas” tiesiog garbina 
nacių okupantų režimą Lietu
voje. Štai tik lapkričio 
nos žinių antgalviai:

“žinios iŠ Lietuvos 
mo. ūkininkai aukoja 
najam 
prie bolševikų dingusieji. Gar
gžduose 
Ūkininkai 
apardytus trobesius.”

Matote, tiesiog rojus po na
cių kurka.

11 die-

gyveni-
Raudo-

Kryžiui. Pajieškomi

statoma bažnyčia.
taiso nuo karo

Tam pačiam numeryje
(Tąsa 5-me pusi.)

60 VALANDŲ MŪŠIS 
TARP SERBŲ SUKI
LĖLIŲ IR FAŠISTŲ

Budapest, Vengrija. —Ži
nia iš Jugoslavijos sako, 
kad jugoslavų fašistų ka
riuomenė, tarnaujanti na
ciam, turėjo 60 valandų mū
šį su serbais sukilėliais ar
ti miesto Svilajriaco, nuko
vė 103 sukilėlius ir suėmė 
200. Visus juos vadina “ko
munistais.”

London, lapkr. 16. — Pa- 
bėgo^ desėtkai orlaivių nuo 
Anglijos lėktuvlaivio “Roy
al Ark” pirma,* negu jį bai- 
gtinai nuskandino nacių su- 
bmarinas. Sakoma, kad su 
“Royal Ark” žuvo tik vie
nas jūreivis. Kiti išgelbėti.

London, lapkr. 16. — Vi
suose frontuose, apart Kri- 
mo, Raudonoji Armija ata
kuoja nacius, o jie tiktai gi
nasi, kaip praneša anglai. 
Tai jau 21-na savaitė Hitle
rio karo prieš 
jungą.
DIDŽIULIAI 
NUOSTOLIAI 
NINGRADU IR KRIME
Leningrado fronte rau

donarmiečiai per 10 pasku
tinių dienų kautynes užmu
šė dar 5,000 vokiečių. Seva
stopolio 
vietinis 
pajūrį 
lavonų.

Sovietai Leningrado-Ti- 
chvino fronte atgriebė nuo 
vokiečių du miestus ir ketu
ris kaimus. Vakar Kalinino 
srityje sovietinė kariuome
nė atėmė iš nacių 21-ną kai
mą.
VOKIEČIAI PRARADO 

30,000 KAREIVIŲ, 
300 TANKŲ

Maskvos fronte, ties Ma
lo j aroslavecu Raudonoji
Armija užmušė, sunkiai su
žeidė bei nelaisvėn suėmė 
30 tūkstančių nacių ir su
naikino 200 jų tankų.

Tūlos apygardoj, 110 my-

Sovietų Są-

TIES LE-

srityj, Krime, so- 
lai vynas nuklojo 

tūkstančiais nacių

DMIMmh

vokie- 
Doneco 
hitleri-

atgal atakavusius 
čius. Ties Guljevka, 
srityje, Ukrainoje, 
ninkai per keturias pasku
tines dienas tapo nuvyti 18 
mylių atgal, kaip praneša 
N. Y. Times koresponden
tas iš Berne, Šveic.:
NUSKANDINTA DAUG 

PRIEŠŲ TIES MUR
MANSKU

Sovietai kanuolėmis su
daužė 24 laivus-valtis vokie
čių ir finų-suomių, kurie 
mėgino išsikelt krantan ties 
Murmansko prieplauka, 
šiaurėje. Su naciais ir suo
miais liko nugramzdinta ir 
daugiai jų karo reikmenų.

Raudonoji armija apsupo 
ir sunaikino didelį skaičių 
fašistų kariuomenės ir tan
kų ties Kalininu.

SULAIKYTI NACIAI 
PRIE SEVASTOPOLIO
Krime vokiečiai tebedaro 

stiprų spaudimą prieš Seva
stopolį, bet patys pripažįs
ta, kad per žiemą jie, tur
būt, negalės užimt to prie
plaukos miesto.

BLOGA PRIE KERČO
Sovietų laivynas ir ka

riuomenė atmušė tris ata
kas vokiečių, kurie buvo 
pasiekę pajūrį į pietus nuo

menės “nubaust” Latvijos 
partizanus. Partizanai įvi
liojo juos į pelkę ties mies
tu L, apsupo ir visus su
naikino. Mūšis tęsėsi J.Q va-

Latviai kovotojai 
laimėjo 72 šautuvus, 7 auto
matiškus revolve rius ir 
daug kulkų.

i
Suardė Traukinį, Užmušė karo!”

17 Nacių Oficierių Buvo išvaikyta policija, 
Latvijos partizanai suar-'kuri bandė išblaškyt dė

dė traukinį, kuris gabeno monstrantus. Naciai tada 
vokiečių armijai reikmenis pašaukė būrius savo smogi- 
Plavinjas-Livani geležinke- kų kariuomenės. Smogikai 
liu. Su traukiniu žuvo 17 sunkiai sužeidė 20 demons- 
vokiečių oficierių.

Latvijoj yra plačiai pa- naktį areštavo daug kitų 
siskleidę slapti laikraščiai demonstracijos dalyvių.

trančių moterų; pas kui

Vis Dar Gręsia Maine- 
rių Streikas

Trūksta Bulvių ir Dar 
žovių Vokiečiam

Berlin, lapkr. 16. — Vo
kiečiai sako, kad jie atmušę 
visas Raudonosios Armijos 
kontr-atakas su skaudžiais 
jai nuostoliais, o Krime tai 
jie einą vis pirmyn.

ORAS. — Šį pirmadienį 
šalčiau, dalinai apsiniaukę.

lių į pietus nuo Maskvos, j£er£0> rytiniame gale Kri- 
sovietine kariuomene pagro mo pUSįauSalio. Bet vis tiek L z-v Lx z“x /Nii vi t Irt vi 1 f kfl i/»i n/N/\

naciai turėjo laimėjimų i 
pietus nuo Kerčo.

bė bei sunaikino 100 priešo 
tankų, 1,000 kareivių ir 25 
orlaivius.. Vokiečiai bėgio
ja iš vienos vietos į kitą, 
stengdamiesi atrast silpnes- Maskva, lapkr. 16. — So-
nę vietą Sovietų linijose; vie^U padėtiszKrime kritis- 
bet abelnai jie šiuo tarpu ka; visuose f----
bando tiktai apsiginti.

Washington, lapkr. 16. — 
Pranešama, kad jeigu John 
L. Lewis, pirmininkas Jun
gtinės Mainierių Unijos, ne- 
išgaus unijos pripažinimo iš 
plieno kompanijų penkias
dešimt trims tūkstančiams 
jų mainierių, tai šį pirma
dienį jis šauks juos strei
kam Bijoma, kad jis gali pa
šauks streikuot ir visus 400 
tūkstančių kitu mainierių 
dirbančių minkštosiose ang- 
liakasyklose.

SUMANYMAS PRIEŠ 
STREIKUS

Grupė kongresmanų ruo
šiasi įnešt sumanymą kong
resui, kad išleistų įstatymą 
kietai suvaržyt streiko tei
sę.

ARMIJA UŽIMSIANTI 
ANGLĮ AKAS YKLAS

Jeigu bus paskelbtas mai
nierių streikas prieš plieno 
kompanijų angliakasy klas, 
tai, sakoma, prez. Roosevel- 
tas siųs kariuomenę užimt 
tas kasyklas ir jos globoje 
varyt darbą pirmyn.

Berlin. — Blogai užderė
jo bulvės Vokietijoj; stoka 
daržovių ir vaisių reikalin
gų vitaminams. Naciai ke
tina duot vitaminų pavidale 
piliukių bei lašų vaikams 
mokyklose.

Vokiečiai Prarado 350,000 
Karių dėl Leningrado

Kuibišev, S o v i e t ai. — 
“Pravda” rašo, kad naciai 
per tris mėnesius prarado 
350,000 savo kariuomenės 
tik besistengdami užimt Le
ningradą.

kituose fron
tuose Sovietai atsilaiko, o Washington.—Prez. Roo-

PREZIDENTAS STENG
SIS SULAIKYT GELE

ŽINKELIŲ STREIKĄ 
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas dės pastan
gas sulaikyt 1,250,000 gele
žinkeliečių nuo. streiko, ku
rį jie skelbia pradėt gruo
džio 7 d.

Californijoj ir kitose va
karinio pajūrio valstijose 
vėl ruošiasi streikuot lydy
tojai laivastatykių ir oriai- į 
vių dirbyklų, reikalaudami 
pripažint jiem uniją atski

.J'

Rostovo fronte, pietuose kai kur toliau atmeta vo- seveltas serga veido kiaury-|rą nuo Amerikos Darbo Fe- I
1 •• x A •• J i— 1 • Y*____  _____1 Z*______ __YJ___________ 2______ iRaudonoji -Armija atmetė kiečius atgal. mių (sinusų) uždegimu. deracijos.
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Amerikos Žygis Nacizmui 
Sunaikinti

Jungtinių Valstijų kongresas, lapkr. 
13 dieną, 212 balsų prieš 194, pakeitė 
pamatinius punktus Neutralumo Akto. 
Pagal šį nutarimą, Jungt. Valstijų pre
kybos laivai bus ginkluoti kanuolėmis ir 
turės teisę tiesiai su ginklais ir reikme
nimis plaukti į Anglijos ir Sovietų Są
jungos prieplaukas. Šis nutarimas reiš
kia didelį smūgį Vokietijos naciams ir 
Italijos fašistams.

Vokietijos ir Italijos fašistai yra pasi- 
moję užkariauti visą pasaulį ir kitas 
tautas padaryti jų vergais. Jie pasimoję 
pasmaugti žmonijos laisvę, kultūrą ir ci
vilizaciją.

Jeigu jiems pavyktų nukariauti So
vietų Sąjungą, tai tada jie pasmaugtų 
Angliją, pavergtų jos kolonijas ir už
pultų Ameriką. Jau dabar naciai ir fa
šistai organizuoja savo gaujas Pietų 
Amerikoj, ruošiasi pagrobti Brazilijoj, 
Argentinoj, Čilėj valdžias į savo rankas. 
Jie ten turi ginkluotas organizacijas, 
steigia neva bažnytines mokyklas, kur 
mokina iš Hitlerio knygų ir daro suo
kalbius. Jų planas, kad įsigalėti Pietų 
Amerikoj, o paskui visiems užpulti de
mokratinę santvarką Jungtinėse Valsti
jose ir mūsų šalį pavergti.

Neutralumo Aktas buvo netiesioginė 
pagalba Vokietijos ir Italijos fašistams, 
fjis laikė suraišiojęs Jungt. Valstijų val
džios rankas. Kongresas ir senatas jau 
senai nutarė teikti Anglijai ir kitoms 
antihitleriškoms jėgoms ginklų, orlaivių 
ir amunicijos. Tas buvo gaminama. Bet 
Amerikos laivams buvo uždrausta plauk
ti su tais dalykais į Angliją ir jos tal
kininkių prieplaukas. Tuos ginklus ve
žė dažniausiai anglų laivai, kurių didelį 
kiekį nacių submarinai ir orlaiviai pa
siuntė į marių dugną. Dabar gi Ameri
kos laivai galės patys pristatyt tuos reik
menis kovojančioms jėgoms prieš barba
riškus naciui ?

Sumušti nacius ir fašistus, tai reiškia, 
ne vien išlaisvinti jų pavergtas tautas ir 
tauteles, jų tarpe: lietuvius, bet tuo pat 
kartu pastoti fašistams kelią linkui mū
sų šalies pavergimo. Tai reiškia sumušti 
hitlerizmą, neprileidus jo prie Amerikos 
kraštų. Tam padės šis kongreso nutari
mas. \

Latvijos Partizanai Naikina
Nacius

Sovietų Sąjungos Informacijų Biuras 
praneša, kad Latvijoj moterys kelia pro
testus prieš nacius, kurie atima iš jų 
duoną ir kitokį maistą. Latvijoj veikia 
partizanų būriai, kurie naikina nacių ka- 

* \rines jėgas. Ant Plavinijas-Livani gelž- 
Ikelio partizanai nuleido nuo bėgių karinį 
nacių traukinį, kur žuvo 17 vokiečių ofi- 
cierių. >

Kitas partizanų būrys, vadovystėje 
darbininko T; S. iš Rygos, spalių 23 die
ną stojo mūšin su nacių baudžiamuoju 
būriu ir sunaikino fašistus, suvarant 
juos į balas. Mūšis tęsėsi dešimts valan
dų. Partizanams teko 72 šautuvai, 7 
kulkasvaidžiai ir daug amunicijos.

Lapeliai prieš nacius plačiai skleidžia
mi visoj Latvijoje. Neunchrichen mieste
lyj moterys demonstravo prieš tuščią

maisto krautuvę, šaukdamos: “Mes no
rime duonos! Užtenka mums nacių ka
ro!” Policija bandė išvaikyti demonstra
ciją, į tai minia atsakė akmenimis ir pa
galiais. Tik pribuvusios nacių jėgos, 
žiauriai puolė moteris, virš 20 jų sužei
dė, daug areštavo.

Iš šių pranešimų matome, kad Latvi
joj liaudis vis daugiau įsitraukia į ko
vą prieš barbarus fašistus. Žinoma, to
li gražu šios žinios parodo tik mažą da
lelę tų kovų, nes naciai visaip slepia 
liaudies kovas, o tame jiems gelbsti ir 
Latvijos fašistai.

Karas ir Darbininkų Streikai
Dabartinis karas skiriasi nuo Pirmo 

Pasaulinio Karo ir nuo šio karo prad
žios. Dabartinis karas yra karas prieš 
barbarus nacius ir fašistus, kurie siekia 
pavergti visą pasaulį. Aišku, kad Jung
tinių Valstijų darbininkams, kaip ir ki
tiems žmonėms, turi rūpėti, kad būtų 
sumuštas nacizmas ir fašizmas, kad tuo 
būdu išlaisvinti tų barbarų pavergtas 
tautas ir Ameriką apginti nuo nacių ir 
fašistų užpuolimo.

Reiškia, darbininkų centralinis tiks
las turi būti sumušti hitlerizmą. Aišku, 
kad kuo greičiau ir daugiau bus paga
minta ginklų, tuo greičiau ir su ma
žiau aukų bus nugalėtas tas fašistinis 
baisūnas. Todėl darbininkų pareiga 
daugiau, geriau ir greičiau pagaminti 
ginklų. Prieš juos stovi uždavinys dirb
ti smarkiau. Streikai turi būti naudoja
mi tik pamatinių darbininkų teisių ap
gynimui.

Valdžia privalo imti taip pat didelę 
atsakomybę, kad pastoti kelią darbda
viams krautis didelius pelnus iš apsigy
nimo gamybos ir darbo žmonių lėšomis. 
Kylant kainoms ant pragyvenimo, turi 
kilti ir algos. Valdžios pareiga palaikyti 
darbininkų teisingus reikalavimus ir per 
kolektyvio susitarimo įstaigas priversti 
darbdavius atsisakyti nuo pasikėsinimo 
ant darbo žmonių teisių ir algų. CIO, 
ADF ir kitos unijos privalo išdirbti pla
nus pasiremiant esamomis sąlygomis, 
kurie tarnautų visos liaudies gerovei. 
Organizuotos darbo žmonių jėgos pri-

> valo daugiau bendradarbiauti,
Greta su tuo kyla klausimas: .jeigu 

dabar Amerikoj kovingi darbininkai 
siekia išvengti apsigynimo įmonėse strei
kų, tai ar nėra tąs pats, ką pirmo pa
saulinio karo mėlti pravedė Gompersas, 
prieš ką darbo žmonės kovojo? Aišku, 
kad tarpe pirmo pasaulinio karo ir antro 
pasaulinio karo yra griežtas skirtumas. 
Pirmas pasaulinis karas iš abiejų pusių 
buvo vedamas tų pačių politinių jėgų ir 
visur jis buvo svetimas darbo žmonijai. 
Bet šis karas prieš barbarišką nacizmą 
ir fašizmą pirmoj vietoj turi būti darbo 
žmonių karas. Jis reikalauja pasiauko-' 
jimo iš darbininkų, tuo pačiu kartu neiš
sižadant savo teisiu, v

Kaip Maskva Atmušė Nacių
: Orlaivius

Proletarinės zRevoliucijos sukaktuvių 
išvakarėse, lapkričio 6 dieną, kada Mas
kva ruošėsi prie apvaikščiojimo 24-rių 
metų revoliucijos, tai budeliški nacių 
orlaiviai 250 skaičiuje kelis kartus bandė 
pasiekti Maskvą ir ją bombarduoti. Ypa
tingai vakare, po 7 valandos, nacių or
laiviai bandė prasimušti, nes jie žinojo, 
kad tuo laiku Stalinas Maskvoj kalba.

• Sovietų pirešlėktuvinis apsigynimas ir 
orlaiviai atvejų atvejais išblaškė nacių 
orlaivius ir 34 jų numušė.

Lapkričio 7 ir 8 dd. Maskvoj buvo 
šventė. Pirmą dieną žygiavo armijos da
liniai ir parodavo liaudis. Naciai vėl 
siuntė šimtus orlaivių bangomis vienus 
paskui kitus, kad bombarduoti karių pa
radą, kad žudyti vyrus, moteris ir jau
nuolius, susirinkusius į Raudonąją Aikš
tę, kuriems antrą kalbą sakė premjeras 
J. Stalinas.

Bet Sovietų kovingi orlaiviai ir vėl iš
taškė fašistų jėgas. Tas parodo, kaip su- 
gabiai veikia Sovietų Sąjungos orlaivi- 
ninkai, nors Sovietai ir turi mažiau karo 
orlaivių, kaip naciai. Ir kada Amerika 
suteiks užtektinai pagalbos Sovietų Są
jungai, tai Raudonosios Armijos ir Or- 
laivyno pergalė yra užtikrinta.

Įspūdžiai iš "Laisvės” 
Koncerto

atsidu- 
mylių, 
seniai 

Tokiai 
kartais

Kaip tai keistai atrodo, 
kad žmogus iš savo liuoso 
noro ne tik nesirengi leistis 
į tolimesnę, kelionę ir nė ne
sapnuoji apie tai, o žiūrėk, 
kad tik už poros-trejeto va
landų laiko, jau tu 
ręs už virš šimto 
sveikiniesi su savo 
matytais draugais, 
staigmenai įvykus,
net pats savęs paklausi, kas 
čia — sapnas ar tikrovė?

Tai vis pasidėkavojant 
pirmynžangai bei to paties 
žmogaus protui, kuris pa
dirbęs geležinį arklį ir su
radęs jam pašarą — Phila- 
delphią priartino prie New 
Yorko, vakarus prie rytų 
ir, tarytum ant pusės su
mažino visą Suvienytų Val
stijų žemės plotą. Negana 
to, okeanai paliko tik eže
rais, jūros — šioželkomis. 
Gi atsižvelgus į orlaivius ir 
greituosius laivus, 
mūsų žemelės kamuolys 
sidarė daugiau negu 
pusės mažesnis.

Draugams Liepams 
kvietus atvažiuoti, o žentui 
pasisiūlius nuvežti, sulaukę 
subatos popiečio, sėdame 
į jo Studebakerį ir pasilei- 
džiame New Yorko link. 
Kuomet nereikia sėdėti už 
vairuojamo automobilio ra
to, žvalgausi į plačias apy
linkes, pro akis bėga ūkės 
ir pageltę, paraudonavę 
miškeliai. Mat rudenio šal
ti pirštai jau pradėjo raš
kyti vasaros grožę, skina 
medžių lapus ir meta jiems 
po kojų. Nuo miškų mano 
akys nukrypsta ant naujai 
cementu liejamo, tiesiamo 
ir platinamo vieškelio, nu
merio 25-to, nes senasis 
vieškelis siaurutis ir labai 
išsivingiavęs,, neatsako šių 
dienų reikalams. i

Galima daleisti, kad se- 
nasai vieškelis, tai dar iš 
gilios senovės, bufalų kai
menių per miškus pramin
to pėdsako liekana. Galima 
daleisti, kad bufalų kaime
nės, apsilenkdamos pro su
virtusius medžius, lieknas 
ir brūzgynus, eidamos jieš- 
koti naujų ganyklų, pramy
nė šiokį tokį pėdsaką. Tuom 
pėdsaku pasekė žmogus, 
paskui — arklys ir užsibrė
žė gyvatės išvaizdos kelias. 
Prie jo pradėjo dygti sody
bos, miesteliai ir vietoj bu
falų, pradėjo bėgioti, ratus 
paskui save traukianti ark
liai. Suprantama, kad šis 
vieškelis jau ne sykį yra 
mainęs savo paviršutinę iš
vaizdą: buvo nupiltas ak-

Patsai “Laisves” 
Koncertas

Koncerto programa buvo 
gan turininga ir žavėjanti 
publiką, 
biausia publiką sužavėjo, 
tai rusų šokikų grupe ir 
dainininkas, Povilas Sto- 
gis, chicagietis. Reikia pri
pažinti ir tai, kad Povilas 
ne tik dainininkas, bet ir 
artistas. Chicagiečiai gali 
didžiuotis, turėdami tokį 
talentą lietuvių s c e n oj. 
Kaip apie Vytauto Bacevi
čiaus, taip ir apie Onos Ku
bilienės, Birutės Ramoškai
tės, A. Vasiliausko, B. šak
naitės ir A. Žilinskaitės at
liktas užduotis — ne mano 
nosiai ’tai įvertinti. Tai pa-, 
čių muzikų ir kandidatų į 
operas pareiga.

Tačiaus prie progos, ten
ka mūsų dainininkams- 
kėms pastebėti, itin į klau
są puolančią ydą, tai tos

Bene už vis la-

visas pačios, jau mūsų koncertuo-
pa- 
ant

pa-

MOLIS NEAPSAUGO 
TANKŲ NUO GAZOLINO

Vokiečiai pradėjo aplipi- 
nėt moliu savo tankus, kad 
apsaugotų juos nuo liepsnų 
iš padegamų gazolino bon- 
kų, kurias sovietiniai parti
zanai ir kariai mėto į na

cių tankus. Bet Sovietų ko
votojai lengvai padaro ber
gždžia tokią molio apsaugą 
priešo tahkams.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
LOS ANGELES’E

Los Angeles, Calif., lapkr.

14. — Žemės drebėjimas 
per 20 sekundų pakratė šį 
miestą ir pietinę dalį Cali- 
fornijos abelnai; kai kur 
pertraukė elektrą, susprog
dino žibalo tankus ir pada
rė kitokių nuostolių, Bet nė 
vienas žmogus nežuvo.

Raudonarmietis saugoja vieną iš daugelio ang
lų orlaivių, pasiųstų j Rytų Frontą Sovietams pa
dėti vokiškus nacius-užpuolikus mušti.

Pirmadienis, Lapkr. 17, 1941

Užvirė Politika SLA Kuopose
Neveltui

Atsirado Jau 
Kandidatų į

Jie Rinko Pinigus “Lietuvai Gelbėti”

Keli “Šleifai” 
Pild. Tarybą

Jei to būtų gana, dar pu
sė bėdos. Bet mes Chicago- 
je nuogąstaujame, kad iš 
Brooklyno ateis dar vienas 
“sleitas,” būtent Klingos ir 
kitų voldemarininkų.

Tai tau ir broliškumas! 
Per dviejus metus verkšle
nę lyg kokie mūčelninkai, 
dabartinės Pild. Tarybos 
nariai artinantis nominaci
joms iš kailio neriasi, kad I 1 •! -1 A 11? • 11* _

se dainuotos ir .išdainuotos 
dainelės, kaip tai: Kalvis, 
Pamylėjau vakar, Vaikine, 
nevesk pačios, Jonas ir pa
našios. Tiesa, tai skambios, 
lanksčios ir gražia muzika 
apvilktos dainelės. Bet ten
ka daleisti, kad mūs publi
kai jau atsibodusios. Patar
tina mūsų dainininkams 
imtis naujesnių dainelių. 
Naujesnių dainelių turėtų 
parūpinti Meno Sąjunga, u 
jeigu Meno Sąjunga tokių 
dainelių jau turi, tai čia jau 
prisieitų pabarti daininin- 
kus-kes, už jų nepaslanku
mą.

Parengime teko susitikti'dienos šviesoj nerastumėt! 
su draugais iš Wilkes-Bar- 
rės, Šenandorio ir net toli
mas Bingham tonas turėjo 
savo atstovybę. O apie eas- 
toniečius ir artimesnes ko
lonijas netenka ir kalbėti. 
Daugelis draugų bei drau
gių teko matyt iš Mass, ir 
Conn, valstijų. Bet susitik
ti teko tik su Worcesterio 
draugėmis, tai vietinio cho
ro vadove, J. Karsokiene ir 
M. Januliene. Tačiaus teko 
kaip ko ir pasigesti, tai phi- 
ladelphiečių. Nežinau, ar aš 
juos pražiopsojau nepaste
bėjęs, ar jie pražiopsojo 
“Laisvės” koncertą?

Įspūdį iš “Laisvės” kon
certo išsinešiau jaudinan
čiai malonų. Kiek tik teko 
paspausti draugų delnų bei 
kiek teko susipažinti su 
naujais draugais, nors dau
gelio galvos jau apširkšno- 
jusios, bet veiduose matėsi,- £ ------- v--C7 ---- - x v t
jaunas, tarsi naujai atgi- “bendras frontas” butų su- 
męs pasiryžimas ir nesvy-liręs. Bet dar nevisai. Dar kp 

esą vilties susitaikyti, jei 
vieni “nusileis,” o antri 
“pasikels.”

Gal sulipdymui beįrančio 
bendro fronto tarpe 
riečių ir grigaitinių 
goj laukta, žinoma, 
nizacijos reikalais,” 
SLA sekretoriaus Viniko. 
Sandariečiai rengė Vinikui 

[bankietą. Ir, tikėsite, ar ne 
Berlin. — Nuo gruodžio1— kvietė ir grigaitinius da- 

1 d. nacių valdžia rengiasi lyvauti! 
griežtai apribot pirkimą ta
bako, papirosų ir cigarų. 
Vyrams būsią leidžiama 
pirkt tik po 6 cigaretus ar 
vieną cigarą per dieną, o 
moterim — tiktai po 3 ciga
retus kas dvi dienos.

Kaip prieš kiekvienas Pil
domosios Tarybos nomina
cijas kildavo audra, atsi
rasdavo įvairių SLA “Gel
bėtojų” ir “Sargybos Bokš
tų,” taip pradeda darytis ir 
šiemet.

“SLA Gerovės Komite
tas” (Pijušas Grigaitis) per 
“Naujienas” paskelbė savo į tik vėl patekti į tokias “ne
ateitą.” Jis trumpas ir sto- dėkingas” pareigas. Kiti, 
ras: Visi liurbiai SLA na-’arčiau prie Pild. Tarybos 
riai rinkit tuos pačius na- stovį SLA “gelbėtojai,” ma
rius į Pildomąją Tarybą, tomai pasigailėję savo bro- 
nes kitų tokių gabių, kem
pe tentiškų, p a t y r usių ir 
bepartyvių nei su žiburiu

lių, nori juos paliuosuoti 
nuo tos
Prasideda pjovynės, 
vardžiavimai, 
vieni, kitiems ir tt

O juk tam viskam reikia 
ir galima padaryti galas. 
Nejaugi 15,000 SLA narių 
negalėtų savo tarpe rasti 
ganėtiną skaičių kandidatų 
ir kartą ant visados apva-

mūčelninkystės.
pra- 

k a Itinimai 
ir tt.Chicagoje eina kalbos, 

kad pats Grigaitis į SLA 
rinkimus “nesikišiąs.” Vie
na, jis dabar negali pamirš
ti ir dovanoti nariams už 
tai kas atsitiko prieš pra
ėjusį seimą: bosavęs tiek 
daug metų 36 kuopoj, o į lyti organizaciją nuo nuola- 
prieš pat seimą turėjo su
siorganizuoti “j a u n u o lių 
kuopą,” kad patekti delega
tu! Kita — pinigų trūksta. 
Kiek buvę sukolektuota 
“Vilniaus lietuviams šelpti” 
nebelikę. Pačiam Grigaičiui 
reikėję daryti net du “tri- 
pus” į Washingtoną “atsto
vaujant Amerikos lietu
vius,” o juk visi žino, kad iš 
Chicagos į Washingtona i tikrųjų rūpi 
pėsčias nenueisi.

Sandarietis Vaidyla, 
ris kartu Su Grigaičiu 
žinėjo Washingtonan,

mojanti viltis, kad Hitlerio 
jėgos bus sudaužytos, o So-

meniukais bei kiautvarlių Sajungos Suvienytu
lukštais, o vėliaus — sma
la. Bet jo išsivingiavimas 
iki šių dienų išlaikė savo 
originalę išvaizdą. Tik da
bar, kada automobiliai pa
vadavo arklius, cemento 
klodas, kfeivenas nubruk- 
damas į šalis, laidoja po sa
vimi tą gilios senovės lieka
ną. ’ . '

Šitam keliui priminus 
man gilią senovę, įsivaizdi
nu sau ir anų laikų susisie
kimus. Jeigu anų laikų 
žmogui ir tuom primityviu 
keliu, arkliais tekdavo va
žiuoti iš Philadelphijos į 
New Yorką, jam r imdavo 
apie trys dienos laiko, O 
dabar, tas pats atstumas su 
automobiliu atliekama į 
ne pilnai tris valandas! Ir 
mudu su žentu, iš namų iš
važiavę kaip dvi po pietų, 
penktoj valandoj jau svei
kinomės su draugais Lie
pai^ Brooklynė!

Valstijų ir Didžiosios Bri
tanijos demokratijos išeis 
ant pergalės scenos!

Dėdė Vincas.

TRŪKSTA RŪKYMO 
VOKIEČIAMS

Amerika Ginkluoja 100 Lai
vų Vežt Reikmenis Sovie

tam ir Anglijai
Washington, lapkr., 14. — 

Amerikos valdžia ketina 
per mėnesį apginkluot dau
giau kaip 100 prekinių lai
vų ir siųst jais reikmenis 
(Sovietam ir Anglijai.

tinai pasikartojančių riete
nų? Jokiu būdu negalima 
tikėti Grigaičio ir Bago- 
čiaus tvirtinimams, jog Su
sivienijime tesiranda tik 
7 nariai tinkanti eiti Pild. 
Tarybos pareigas! Tikėti 
tokiam nonsensui juk tai 
būtų didžiausias įžeidimas 
visų SLA narių!

SLA nariai, kuriem iš- 
t, c organizacijos 

labas ir gerovė, siūlo nomi- 
ku-jnuoti ir rinkti į Pild. Tary- 
va-.bą sekamus kandidatus: .
pa-' Prof. B. F. Kubilius, 188 

skelbė savo kandidatų “slei- kp., Boston, Mass., ant 
tą.” Atrodytų, kad tarpe jų zidento.

L. Kavaliauskaite,
»., Brooklyn, N. Y., 

vice-prezidento.
J. Miliauskas, 286 

McKees Pvocks, Pa., 
sekretoriaus.

J. žebrys, 136 kp., Cleve
land, Ohio, ant iždininko.

P. A. Jatul, vaistininkas, 
25 kp., Stoughton, Mass., ir

St. Kuržinskas, 211 kp., 
Mahonoy City, Pa., nomi
nuokite ant iždo globėjų.

Dr. Johanna Baltrušaitie
ne, 40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

Šį mėnesį SLA kuopose 
prasideda nominacijos kan
didatų į PT. Įsitėmykite 
viršuje paduotus vardus 
SLA narių ir nominuokite 
juos savo kuopos susirinki
me. Nepaisykite, ką sakys 
visokie SLA “gelbėtojai” ir 
“broliai razbaininkai.”

SLA 36 Kp. Narys.

sanda- 
Chica- 
“orga-

Bet .tai dar tik pradžia. 
Štai mums Chicagoje be- 
bandant sulipdyti visokius 
“frontus” ir suderinti kan
didatų “sleitus,” iš New 
Yorko gauname pundus “li
teratūros.” Buvęs “Tėvy
nės” redaktorius Kleofas 
Jurgelionis išstato savo 
kandidatų “sleitą,” sau pa
sirinkdamas SLA sekreto
riaus vietą. Iš jo “literatū
ros” galima spėti, jog Jur
gelionis nejuokais organi
zuoja savo “brolius razbai- 
ninkus” prieš buvusią ir bū
siančią Pild. Tarybą.

pre-

152 
ant

kp., 
ant

Berlin. — Vokiečiam la
bai trūksta karinių slaugių 
(norsių), tai jie ima tarny
bon ir tokias, kurios jau se
niai metė šią profesiją.
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"Atsiminimai...”
(Feljetonas)

Ot, neina dalykai, kaip 
reikia, nors prasikeik. Ka
da galia buvo mūsų, fašis
tų, rankose Lietuvoje, tai 
buvo kas kita. Smetona bu
vo mūsų “tautos vadu” ir 
Lietuvoje licitavojo “tingi
nių” prapertes už nepasi- 
mokėjimą taksų ir skolų, 
tad iš tų transakcijų ir ki
tokių pajamų, pasidengdavo 
arbatėlių lėšos gana lengvai 
ir dar gera doza už gerą 
patarnavimą tekdavo 
mums šioj pusėj balos.

Tuomet nesiskaitėme 
su katalikais perdaug, 
socialistais dar mažiau, o 
bolševikus, tai tiesiog šau
dėme ir marinavojome ka
lėjimuose, kurių net buvo 
pristigę Lietuvoje. Mūsų 
senelis Lietuvoje apie de
mokratiją nei girdėti nemė
go, skaitė kvailu daiktu, 
“tauta nebuvo pribrendus 
tam ir tamsi,” mokino ją, 
kaip reikia ramiai gyventi, 
kaip, pav., Suvalkijos vals
tiečius 1935 metais. Tai vis 
nuopelnai tautos “vado,” 
tvirto žmogaus, mūsų “pre
zidento” su “šiaudine barz
dele,” kaip kad vienas a- 
merikonas korespondentas 
laikraštyje atrekomendavo.

Taigi, tais gerais laikais, 
prieš mus burčijo šiek tiek 
kunigai, bet abelnai, jie bu
vo patenkinti; jiems juk iš 
valstybės buvo mokama 
pensija ir t.t. Socialistai bu
vo bepradėję gana piktai 
rėkauti ir skerečiotis, bet 
kas jų paiso; mes gerai ži
nojome, kad jų tik sau jale 
ir prie to, jie netiki niekuo
met savo žodžiams. Bandė 
mus išgązdin’ti sudarydami 
bendra frontą su bolševi
kais, jie manė parodyti, ko
kie jie galingi ir kiek ma
sių turį, bet tas jų blofas 
mus neapgavo, tos masės 
buvo ne jų, o bolševikų, ir 
pastarieji persitikrino, kas 
per vėjo malūnai tokie, kaip 
Grigaitis, Michelsonas, Ba- 
gočius ir kiti “socialistai.”

Tai ne koks štofas, ta- 
čiaus mums, smetoniniams, 
tankiai labai gerai pasitar
nauja, ypatingai krizio va
landoj, kuomet susiduriame 
su bolševikais, su tais, su 
kuriais jau fonių nėra. Ka
da Giedrio, Požėlos, Grei- 
fenbergerio, Čiornio ir Su
valkijos valstiečių dvasia 
Lietuvoje paėmė viršų i? 
mūsų “prezidentui” seneliui 
prisiėjo savo šiaudinę barz
delę skubiai eksportuoti į 
Berlyną, jam talkon stojo
me visi fašistai, dukaunos 
asabos, o “socialistai” net 
ir mus pralenkė, mat, jie 
gana akylus, ’jiems seilės 
dribo žiūrint į sudėtas au
kas Mannerheimo “Finlian- 
dijai,” tad buvo manyta, 
kad 
dar 
tis 
kad 
ta.

Toji krizio valanda auto
matiškai mus fašistus, kle
rikalus ir socialistus sujun
gė krūvon, ir tankiai mes 
patys nebegalim atskirti sa
vosios spalvos iš tų trijų 
grupių, nes jos visos taip 
“šviesios,” kaip bato aulas. 
Ir kaip čia atskirsi — kokį 
klausimą nepaimsi — vie
nas ir tas pats; tikslas — 
savas gurklys, vieni iš mūs 
aiškiname vienaip, kiti ki
taip, o treti dar savaip, bet 
prasmė ta pati. Kartais net 
ir pasifaituojame ir gana 
piktai tarpe savęs, bet toji 
“kova,” tai tik išdavas ne
pasidalinimo tam tikros 
numatytos šiltos vietos, ta-

ir

nei 
su

istorija pasikartos ir 
po šiai dienai toji vil- 
egzistuoja, nepaisant, 

atmosfera jau visai ki-

čiaus, kaip tik pasireiškia 
pavojus iš kairiųjų pusės, 
momentaliai mūsų tarpsavi- 
nė kova pasibaigia ir visi 
bendrai puolame ant kairių
jų

Taigi, kada Lietuvoje gy
ventojai nusibalsavo be po
nų gyventi 1940 metais, be
matant “arbatėlė” išgaravo 
ir čia tuojaus stvėrėmės 
tverti fondus dėl “atvada
vimo” Lietuvos, tai yra dėl 
atvadavimo dvarų ir nuo
savybių. Pristeigėme fon
dus, pasisiuvome didelius 
maišus ir leidomės žebravo- 
ti. Tuo pačiu kartu sukėlė- 
me didelį alasą prieš bolše
vikus savo gazietose: žudė
me, šaudėme kunigus, pro
fesorius ir visus kitus mo
kytus žmones, (bet mūsų 
pištalietai buvo labai neti
kę, visi ikr vienam atgijo), 
vežėme užkaltuose vago
nuose tūkstančiais Sibiran, 
tikslu, idant suminkštinus 
lietuvių širdis; taipgi lakstė
me į Vašingtoną su cigar- 
nyčiomis ir pagaliaus parsi- 
kvietėme ir Smetoną, kaipo 
atrakciją, bet viskas per 
niek. Maišuose vėjai švil
pauja, vargais negalais su
žvejojome apie 8 šimtelius, 
o išlaidų pridarėme veik 
tūkstantį, reiškia — skylė. 
Išgudrėjo lietuviai, ne tik 
kad nebenori mus šerti, bet 
dar liepia eiti net dirbti — 
—dišes skalbti, kaip kad va 
Paulauskas “Tėvynėje.” Tai 
jau per daug, tai tiesiog 
pažeminimas mūsų stono; 
jokios nagodonės nebėra 
net seneliui “prezidentui.”

Nesiseka. Manėme, kad 
Hitleris bus “džentelmo- gyvenimui 
nas;” mūsų veidai buvo nu- kų, kurie 
švitę, kaip jis pradėjo dau- kalingi, 
žyt Kauną ir visą Lietuvą, 
bombų sproginėjimas tai 
buvo mums “maloni muzi-l 
ka,” tikėjomės, kad ot vėl 
mus susodys ant lietuvių 
nugarų ir “nepriklausomai” 
vėl arbatėle vaišinsimės, bet 
Hitleris pasielgė kiauliškai, 
pats su savo Lohse ir Ren- 
telnu pažitkavojasi, o mes 
palikome belaiką rankose 
tuščius ir kiaurus maišus. 
Vienok, dar vis dedame vil
tį ant Adolfo ir tai pasku
tinė viltis, jei jis užkariau- 
na pasaulį, tai visgi ir mum 
numes nors nugraužtą kau
lą už mūsų storonę skleidi
me jo propagandos, kurią 
prisiunčia Ancevičius. Bet 
ateitis ne kokia, gali prisi
eiti kailis mainyti, kuomet 
pasirodys, kad viskas eina 
velniop. Nors mūsų veidas 
gana murzinas, bet jei lai
ku pradėsime, tai gal ir pri- 
sišliesime kur nors. Leng
vatikių gal atsiras. Dabar 
gi madoj “demokratija,” tai 
kodėl nepabandyti mesti 
meškerę, žodžiai nieko ne
kainuoja, pasisakysime “už 
demokratiją” ir gal būt kas 
patikės, o su praeitim ir 
darbais, kokius atlikinėjom, 
tai kaip nors sumėtysim pė
das ir bus OK; tik kad ne
sužinotų apie tai “Laisvė” 
ir “Vilnis,” gink dieve, tas 
atsitiktų, tuomet jau kaput.

Barbintas.

Fredric March ir Martha Scott dabar matomi judyje 
“One Foot in Heaven,” kuris yra rodomas Radio City 
Music Hall teatre.

MEDIKALĖ PAGALBA SOVIETU SĄJUNGAI
National War Services 

departamentas svarsto Ka
nados Raudonojo Kryžiaus 
prašymą leisti vesti nacio- 
nalę kampaniją dėl medika- 
lės pagalbos Rusijai. War 
Services d e p artamentas 
pastarųjų savaičių bėgyje 
aplaikė panašius prašymus 
nuo nemažo skaičiaus orga
nizacijų. Tautinė kampani
ja, vedama Raudonojo Kry
žiaus, be abejo, sujungtų 
visas tas pastangas ir tuo 
pačiu sykiu sutaupytų ne
mažai kampanijos išlaidų. 
Raudonojo Kryžiaus tikslas 
išleisti kiekvieną dolerį 
ant medikalių reikmenų, 
šiltų drabužių ir kitų lauko 

reikalingų daly- 
Rusijai taip rei-

sukelti $500,000

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Baltimore. Md

negalima pervažiuoti, 
kačių, šu- 

pridvėsusių pri-

Norima 
dėl pagalbos Rusijai. Kelios 
savaitės atgal Raudonasis 
Kryžius paskyrė iš savo iž
do $100,000 ir jau tam tik
ras kiekis medikalių reik
menų pasiųsta į Rusiją. 
Ministeris pirmininkas savo 
kalboje aną dieną davė su
prasti, kad Dominijos vy
riausybė taipgi pasiuntė ir 
medikalių reikmenų, kaip 
ir militarinių, bet nedavė 
smulkesnių p a aiškinimų. 
Kova Rusijoj eina nepa
prastai dideliu maštabu, to
dėl jos sąjungininkų pagal
ba taipgi turi būti didelė. 
Leidimas Raudonajam Kry
žiui turėtų būti išduotas 
be jokio atidėliojimo. Kiek
vienos valandos užtrauki
mas šiame dalyke reiškia 
netekimą gyvybės ir jėgos 
tarp rytinio Britanijos 
fronto gynėjų. • z

Fondai dėl medikalės pa
galbos Rusijai dabar kelia
mi Anglijoj, kitose Britų 
imperijos dalyse ir Jung. 
Valstijose. Australijos Rau
donasis Kryžius pasiuntė 
jau keletą medikalių reik
menų siuntinių ir pravedė 
visą eilę rinkliavų svar
biausiuose miestuose. Ponia 
Vinston čiorčil per radio 
pranešė, kad Britanijos 
Raudonasis Kryžius, nepai
sant visų sunkumų, sten
giasi sukelti 1,000,000 sva
rų sterlingų dėl medikalės 
pagalbos Rusijai. Glasgove 
nesenai buvo paskirta “Bri- mės

Pasidairius po Miestą
Baltimorės miestas yra šim

to metų senumo. Pusė miesto 
labai pasenus ir aplūžus. La
biausia apleisti prasčiausia 
apmokamų darbininkų gyve
nimo namai. Nekurtose vieto
se pasibjaurėjimo vertos lūš
nos (slums).

Užpakalinėse namų dalyse 
trepai, tvoros sugriuvę, sąšla
vynai, visokios išmatos verčia
mos ant žemės ir j ales (al
leys). Kartais nė su automo
biliu
Stiklų pridaužyta, 
nų, žiurkių 
mušta.

Nors miesto valdžia valo 
miestą, bet tik gražesnes vie
tas prižiūri, 0 šitų proletarų 

| vietų nieks nepaiso, lai smar
vė ir musės ėda juos.

Viešų Darbų Administraci
ja (PWA) išgriovė didelę dalį 
tų “slums,” bet reikėtų 
išgriauti pusę miesto. Rytų- 
pietų dalyj, žiemių - vakarų 
daly, pristatė gražių namų su 
bendra tvarkymos sistema ir 
tik biedniausias darbininkas 
tuos namus gali randavoti. Ry
tų dalyj pristatyta daug taip 
vadinamų apsigynimo namų 
(Defense homes). Ačiū Roose- 
velto administracijai, pagraži
no biskį miestą ir biednas 
žmogus gavo progą išsikraus
tyti iš mėšlyno į žmonišką 
narna, v

Viduryj miešti (down town) 
pilna visokios rūšies elgetau
jančių elgetų (beggars), sene
lių, koliekų, net ir jaunų, 
sveikų vyrų pardavinėjant vi
sokios vertės niekus, maldau
jant centų, štai, gražūs mūrai, 
gražios gatvės, krautuvių lan
gai prikrauti, viskuo apkaišy
ta, apdabyta. žmonės gražiai 
apsirėdę vaikščioja, o tarpe 
šios grožės ir turto darbininkų 
klasės nariai, išmatose kapi
talistinio surėdymo slankioja, 
jieško būdo palaikyt savo gy
vybę. Turit man atleisti, kad 
tiek daug elgetų aš nesu ma
tęs niekur kitur, kaip Baltimo
re j.

atrodo, darbo žmonės, kaip ir 
patys streikieriai.. Aš mačiau 
daugelį ir kitų streikų, kur 
apeina publikos reikalus, ir 
žėdnam streike publikos dalis 
nepaiso užstreikuotų vietų, 
kaip ir nebūtų streiko.

Kas yra su Amerikos darbo 
liaudimi? Ar ji neturi jaus
mų, proto ir darbininkiško 
unaro? Atrodo, kad žmogus 
tai koks bejausmis sutvėrimas, 
gyvena ant šios žemės be jo
kio tikslo. Jeigu šalia yra kita 
krautuvė, kur tu galėtum gau
ti tą viską, ko tu nori, o lendi 
pro maldaujančių streikierių 
liniją, tai esi tikras gyvulėlis.

Gal sakysite, kad didžiosios 
krautuvės negali mokėti savo 
darbininkam geresnių algų ? 
Tai netiesa. Visos didžiosios 
krautuvės šiemet, gal kad ap
ėjus mokėjimą taksų valdžiai, 
ar gal iš didelio praturtėjimo, 
pertaisė senas krautuves ir iš- 

įbudavoja didžiausius bildin- 
1 gus.

Hochschild, Kohn and Co. 
stato milžinišką naują krau
tuvę. The May Co., Hecht 
Bros. Co., Hutzler Brothers 
Co., milžiniškus budinkus išsi
statė. Visur matai budavoji- 
mą, taisymą senų. Iš kur ši
tos krautuvės taip pralobo, 
jeigu ne iš tų pačių darbinin
kų, kurie streikuoja ir iš tų 
pačių darbininkų, kurie lenda 
per pikieto linijas?

Lyros Choras rengia bankie- 
tą sekmadienio vakare, 23 d. 
lapkričio, Lietuvių Svetainėje. 
Gerbiami “Laisvės” skaityto
jai! Choras nėra jokia priva- 
tiška, politiška organizacija, 
Choras tarnauja visiems. Tai
gi, visi skaitlingai dalyvaukite 
šiame bankiete. Maistas šiam 
bankietui bus suaukautas Ma- 
rylando lietuviškų ūkininkų. 
Mūsų skaitlingas atsilankymas 
bus įrodymu choristams mūsų 
simpatijos.

J. B.

kurios 
ženklo

kurio tikslas sukelti $1,000,- 
000 dėl medikalės paramos 
Rusijai. Komitetas suside
da iš žymių bažnytininkų, 
švietėjų, fizikų, socialių 
darbininkų, biznierių, dar
bininkų ir profesionalių va
dų. Kampanijos atidarymo 
mitinge, Madison Square 
Garden, New Yorko mies
te, tarp svarbiausių kalbė
tojų buvo lordas Halifak- 
sas. Jis pabrėžė, kad Rusi
jos kova- yra Britanijos ko
va, ir kad rusai “davė pa
sauliui prakilnų pavyzdį 
drąsos ir vienybės akyvaiz- 
doje mirtino pavojaus.”' To
liau jis nurodė: “Mes ne 
per gerai sugyvenom su ru
sais praeityje, bet kokie 
skirtumai nebūtų buvę, jie 
negali stovėti ant kelio pa
galbai.”

Yra daug įrodymų, kad 
atsišaukimas Kanadoj dėl 
medikalės paramos Rusijai 
susilauks greito atsakymo. 
Yra faktas, kad yra nema
žas skaičius grupių, 
nekantriai laukia
pradėti darbą šioj srityj. 
Montreale, kiek laiko atgal, 
mitingas, kuriame dalyvavo 
žymūs piliečiai ir kurio ini
ciatoriais buvo Montrealo 
vyskupas ir McGill univer
siteto medicinos mokslo de
kanas, ragino vesti nacio- 
nalę kampaniją dėl para
mos Rusijai. Švento Petro 
ir Povilo rusų stačiatikių 
bažnyčioj irgi buvo pana
šus mitingas, kuriame pir
mininkavo grafas Paul Ig
nat j e v. Tarptautinės Kailiu
kų Darbininkų Unijos To
ronto skyriaus nariai kiek 
laiko atgal nubalsavo paau
koti dienos uždarbį dėl fon
do remti Rusiją. Trades 
and Labor Kongr. ragino 
palengvinti siuntimą reik
menų į Rusiją. Sir Walter 
Citrine, Britanijos ;
unijų vadas, ragindamas 
remti Rusiją, pareiškė, kad 
“rusų pasiaukavimas šian
dien veikiausiai pralenkia 
viską, ką kuri tauta kada 
nors atliko, kad prirodyti 
savo nusistatymą priešintis 
priešui.”

Britanijos vyriausybės 
atstovas kiek laiko atgal 
pareiškė, kad ant rusų že- 

į dabar yra vedama 
tų-Rusų Savaitė” dėl para-1 “kruviniausią kova visoj is- z\ n T? ii ni 1 n i "N.T <-» it n n *i n n ^7 1 • • • 1 _   _    1 . •
landijos 
žius taipgi kelia fondus dėl būtų buvę atsukti linkui 
medikalės paramos Rusijai Britanijos ir jos dominijų, 
ir jau pasiuntė į Rusiją 'Medikales ir chirurgines 
grupę medikalių darbinin- reikmenis, taipgi šiltus dra

bužius, reikia siųsti kuo- 
greičiausiai, kad jie pada
rytų kuodaugiau naudos.

Iš Toronto “Daily Star.”

Bedarbių taipgi gana daug. 
Man pačiam esant dar be dar
bo, beslankiojant po gatves, 
sueinu daug bedarbių, labiau
sia nelavintų darbininkų.

Valstijos samdymo biuras 
per dienas pilnas užsikimšęs 
bedarbiais, jieškančiais darbo. 
Rytinėj (East) dalyj randasi 
pigios rūšies krutami paveiks
lai, ir kitokį “zbitkai”. Darbi
ninkų, su nuskurusiais drabu
žiais, stoviniuoja šimtai per 
dienas be jokio užsiėmimo. 
Kur nors yra kas negero da
bar, kada eina kova pasaulyj 
tarpe barbarizmo ir demokra
tijos, ar gyvent ar mirt, kada 
reikia k u o d augiausia tan
kų, orlaivių, kanuolių, amu
nicijos, o darbininkai valkioja
si be darbo!

Lapkričio 4 d. buvo vald
žios paskelbtas garsinimas, 
kad reikalinga moterų dėl 
lavinimosi amato—“riveting - 
welding”. Tai 1,000 moterų 
apgulė valstijos samdymo kon-

žaibei iįorą (office). Priimta liko tik 
amatų gqq Likusios turėjo eit atgal 
rltimoal __ ■ __ >___  i__ i_ _•namo, šios moterys bus lavi

namos dėl orlaivių industrijos, 
taip pat ir dėl kitų sunkiųjų 
industrijų.

mos Rusijai. Naujosios Ze- torijoj.” Rusija gauna kir- 
’ _ i Raudonasis Kry- čius, kurie kitu atsitikimu

kų.
Jungtinėse V a 1 s tijose 

pastąfuoju laiku buvo suda- 
r^tas^nacionalis komitetas,

Brager—Eisenberg, Co. 300 
North Eutow gatvės, vienos iš 
didžių krautuvių, darbininkai 
.antru syk streikuoji šeštą sa
vaitę.

Ši krautuvė gal viena pi
giausiai mokanti savo darbi
ninkams, o darbininkai dirba 
13 valandų į dieną, su 10-12 
dolerių savaitės alga! Ameri
kos Darbo Federacija vado
vauja streikui. Darbininkai 
laikosi gana gerai.

Vienas iš keisčiausių daly
kų, tai kad publika ignoruoja 
streikierių maldavimą neiti j 
krautuvę ir nepirkti produktų. 
Tūli lenda pro pikietą į krau
tuvę ir perka produktus. Tie 
žmonės, kurie ten eina pirkti,

Rochester, N. Y.
Atžymėjimui trisdešimtmeti- 

nio dienraščio “Laisvės” ju- 
bilėjaus, 8 d. lapkričio LLD 
50 kuopa buvo surengusi drau
gišką vakarienę. Pasirodo, kad 
dienraštis “Laisvė” yra aukš
tai įvertinamas, todėl, kad ant 
pakvietimo susirinko gražus 
būrys svečių: keliolika draugų 
pribuvo net ir iš toliau, kaip 
antai: žemdirbys drg. Kamins
kas net iš už dvidešimt su virš 
mylių nepatingėjo atvykti, taip
gi Balzariai ir kiti “Laisvės” 
patriojotai atsilankė iš toliau.

Vakaro eigoj buvo pakvies
ta keliolika svečių bei vieš
nių pakalbėt, išsireikšt keliais 
žodžiais apie pažmonio tikslą 
ir prasmę, tačiau, dėl laiko 
stokos ir dalinai dėl vakaro 
pirmininko nesugabumo, liko 
nepakviesti pakalbėti keletas 
gerų draugų, kaip antai: J. 
Ivonaitis, P. Manelis, P. žir- l gulis, R. Barauskas ir kiti; už
tai pirmininkavęs J. Bullis 
nuoširdžiai visų atsiprašo. Il
goką prakalbėlę pasakė drg. 
B. černauskas. Jis, kaip ir vi
suomet, trumpoj aiškioj for
moj, pasiremdamas nesumuša- 
mais faktais, išaiškino dienraš
čio “Laisvės” rolę, palyginant 
su kitais, ‘lietuvių pro-nacių 
laikraščiais.

Charles Fahy, kurį ne
seniai prez. Rooseveltas 
paskyrė valstybės teisma- 
atstoviu (Solicitor Gene
ral).

Lowell, Mass.
Kad Taip Visi Suprastų Ir Vie

ni Kitiems Gelbėtų.
Šiandieną lapkričio 6 d., pa

čiuose išvakariuose mūsų gra
žiojo parengimo medikalei pa- 
gelbai raudonarmiečiams kovo
tojams prieš vokiškus kruvi
nuosius barbarus, gavau labai 
smagų laiškelį nuo gero draugo 
Albino P. Dambrausko iš Ha
verhill, Mass. Man tenka daug 
gauti gražiai skambančių laiš
kelių nuo draugų veikėjų ir, 
rodos, tas turėtų būt nebenau- 
janybė, tačiau draugo Dam
brausko laiškelis labai sujaudi
no. Jis rašo: “Jums ‘telegra
ma’, kad į jūsų parengimą at
važiuosim du pilni vežimai. Tik 
nežinau, ar suspėsime ant pra
džios programos? Dalykas ta
me, kad draugai Yocumskai 
negali anksti uždaryti savo val
gyklos.” Šis laiškelis mums pri
davė daug ūpo smarkesniam 
tikietų pardavinėjimui, nes jau 
iškalno sužinojom, kad turėsim 
svečių ir iš toliau.

Rodos, menkas dalykas, bet 
kaip daug paskatinimo padarė 
mums vakaro rengėjams. Drau
go Dambrausko rūpestingumas 
(kuris visuomet labai rūpestin
gas visuose parengimuose^ ir

(Tąsa 5-me pusi.)

Pažmonį padaryti vykusiu 
prisidėjo sekanti: Gedemino 
draugystė davė svetainę su vi
sais patogumais veltui! P. Ba
ronas veltui pagrajino dėl no
rinčių apsisukti ir patrypti, V. 
Bullienė dovanojo užkandžių 
prie kavos. Pinigiškai prisidė
jo sekanti: P. ir A. Balzariai, 
$10.00, J. ir V. Bulliai, $5.50. 
Po $5.00: P. Bugailiškis, L. 
Vaišnora, B. ir R. černauskai, 
L. ir A. Pultinai, K. ir A. 
Galinaičiai, J. ir D. Vaitai ir 
Tovarišč. Po $4.00: J. ir L. 
Totoriai ir J. ir P. Barzdaičiai. 
R. Barauskas, $3.50. Po $3.00: 
Mr. & Mrs. Shurkus, J. ir E. 
Stančikai, F. ir N. Baltakiai, 
B. ir E. Duobai,.J. ir J. Mille- 
riai, P. ir K. Andrešiunai, F. 
ir F. Griciai. Po $2.00: J. ir 
A. Vilimaičiai, P. ir P. Baro
nai, J. ir E. Mikitai, A. Mil- 
čius, J. ir A. IvonaiČiai, L. Ba
ronas, C. Stapin, P. Vaivodie- 
nė, J. ir B. Morkevičiai, A. ir 
L. Bekešiai, M. ir M. Vaidy- 
lai, J. Daukas, Mr &Mrs Jan- * 
nijohn, B. Lastauskas, Mr & 
Mrs. Meitus ir F. Kurkulis. 
Po $1.50: L. Kaminskas, J. ir 
N. švedai, Ch. Simaitis, D. 
Brazas, ir A. Bartašius. A. ir
A. Duobai $1.25. Po $1.00: P. 
žirgulis, V. Keltis, K. Žukaus
kas, N. Yurėnas, M. Giedrai
tis, M. Severinas, M. Yančis, 
J. Bonekatienė, L. šlekis ir J. 
Stašaitis. Bronė Brooks, 65 
centus. P. Manelis, 50 centų,
B. Gudelis, 25 centus.

Užrašinėj ant svečių vardus , 
ir kiek kas davė, įvyko netiks
lumas. Suskaitliavus pinigus, 
radosi vienas doleris daugiau, 
negu kad abelna suma pažy
mėta pagal svečių vardus, to
dėl, kas patėmysite, kad jūsų 
duotų pinigų suma netaip už
rašyta, praneškite komisijai 
dėl atitaisymo paklaidos. Ko
misija iš kalno atsiprašo.

Vakaras praėjo puikiausioj 
nuotaikoj, tiktai gaila, kad , 
vilniečiai truputį pakišo koją 
dainininkui Stogiui, kuris galė
jo pas mus užsukti ant to va
karo; jis mūsų parengimą bu^~ 
tų tiėsog apvainikavęs! Pasek
mės būtų buvę dar stipresnės.

Pažmonio rezultatas buvo 
tokis: Apmokėjus už valgius 
ir gėrimus, liko šimtas ir du 
doleriai ($102.00) dėl para- 
mos dienraščiui “Laisvei.”

Į Rochester} ateina ir Hitle
rį garbinanti lietuvių laikraš
čiai, klerikal-fašistiniai, soči- t j
jal-fašistiniai ir visai-fašisti- 3D
niai, tačau nei vienas iš tų be
gėdiškų melagių, atsiprašant 
— laikraščių, negavo ir ne
gaus tokio “sendvičiaus,” kaip \ 
kad tikras laikraštis “Laisvė” 
gavo ir dar gaus!

J. Bullis.

i
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas

(Tąsa)
Į kabinetą įėjo aukštas liesas žmogus 

pilku kostiumu, žila galva, skaisčiu veidu 
ir lengvojo atleto eisna. Rankoje jis tu
rėjo mažą juodą plastmasės detalę. Tai 
buvo misteris Sorensenas, kilimo danas, 
krosnių statytojo sūnus, kažkada pats 
buvęs krosnių statytojas, o vėliau mode- 
lininkas.

Jau važiuojant iš Amerikos Vašingto
no laikraštyje mes perskaitėme nedidelę 
žinutę, kur išvardinta dešimt žmonių, 
gaunančių šalyje didžiausias algas. Mis
teris Sorensenas buvo paskutinėje vieto
je. Pirmą vietą užėmė Mei Vest, kino 
žvaigždė, vulgariška, stora, negabi boba. 
Trisdešimt penktais metais ji gavo ketu
ris šimtus penkiasdešimt tūkstančių dole
rių. Sorensenas gavo šimtą dvidešimt 
tūkstančių. Ir, žinoma, galva ir rankos 
šito žmogaus vertos daugiau, kaip pra
gaištingai pornografiškas ekrano žvaigž
dės biustas.

Jis iš karto ėmė kalbėti apie detalę, 
kurią laikė rankoje. Anksčiau ją dary
davo iš plieno, dabar ją padarė iš plast
masės ir mėgina.

—Mes visą laiką esame judėjime, — 
tarė misteris Sorensenas. — Čia visa au
tomobilių pramonės esmė. Nė minutės 
sustojimo, kitaip mus aplenks. Dabar tu
rime galvoti, ką mes darysime keturias
dešimtaisiais metais.

Jis išėjo iš kambario ir grįžo, ranko
se tempdamas liejinį. Tai buvo /motoro 
blokas, kurį jis pats iš plieno nuliejo, 
savo direktoriškomis rankomis.

—Mes dar ilgai mėginsime, kas išėjo. 
Bet, matyt, tatai įeis į mūsų automobilį.

Mes paciupinėjome bloką, kuris po ke
leto metų bus sudėtinė mašinos dalis ir 
ėmėme kalbėti apie Fordą.

—Su misteriu Fordu aš susipažinau 
prieš trisdešimt penkerius metus, — ta
rė Sorensenas.

—Koki gi jūsų santykiai dabar?
—O, — tarė misteris Sorensenas, — 

prieš trisdešimt penkerius metus kažko
kioje daržinėje misteris Fordas konstru- 
avo savo automobilį ir atėjo pas mane 
į mažą liejimo įmonėlę, kurioje aš dir
bau. Tuomet misteris Fordas buvo pa
prastas mechanikas, o aš buvau modeli- 
ninkas. Jis atnešė man savo braižinius 
ir paprašė padaryti modelį. Nuo to lai
ko niekas nepasikeitė. Misteris Fordas 
po senovei man atneša savo idėjas, o aš

• po senovei jas įgyvendinu.
Jis pasakė, kad niekas nepasikeitė, tuo 

tarpu net pro langą buvo matyti, koki 
įvyko pasikeitimai Dirborno mechaniko 
ir jo draugo modęlininko dėka.

Misteris Sorensenas nuvedė mus pa
žiūrėti fotografijos, kur jis buvo drau
ge su Gorkovskio įmonės direktoriumi 
Dijakonovu ir Grozniu. Prasčiokiškai 
šypsodamies jie visi žiūrėjo tiesiai į apa
ratą.

— Yra tik vienas pasaulyje pastovus 
dalykas, — tarė mums atsisveikindamas 
misteris Sorensenas, — tai nepaliaujami 
pasikeitimai.

Mes pasikalbėjime suspėjome įbrukti 
žodį, kad norėtume pasimatyti su miste
riu Fordu, ir misteris Sorensenas pasa
kė, jog pasistengsiąs išaiškinti, ar tatai 
galima. Tačiau mes nebuvom tikri, ar pa
simatymas įvyks. Visi kalbėjo, kad ta
tai labai sunku, kad Fordas senas, užim
tas ir nenoriai eina pasimatyti.

SKYRIUS 16
HENRY FORDAS

Iš ryto paskambino iš misterio Soren- 
seno ir pranešė, kad misteris Fordas gali 
mus priimti. Vėl mes įsitikinome ameri
kiečių tikslumu ir veiklumu. Tiesą sa
kant, misteris Sorensenas mums nieko 
nė nežadėjo ir turėjo moralinę teisę prie 
šito klausimo negrįžti. Bet net atsitik
tinai mestą žodį jis laikė tokiu svarbiu 
dalyku, kaip kiekvieną jo pasirašytą 
kontraktą.

Mus pakvietė užeiti pas misterį Kame- 
roną, asmenišką Fordo sekretorių. Mis
teris Kameronas buvo konstruktorių 
biuro būstinėje. .

—Dabar misterio Fordo nėra, — pra
nešė jis mums, — ir aš negaliu tiksliai 
pasakyti, kada jūs galėsite su juo pasi
matyti. Bet jūs vis vien apžiūrinėj ate 
įmones ir, tikriausiai, dešimtis kartų va
žiuojate pro mūsų biurą. Kai važiuosite 
pro šalį pasiteiraukite pas mane, — gali 
būti, misteris Henry Fordas tuo laiku 
bus čia.

Veršio Balsu Subliovė Worcester, Mass.
9 — 16 — 41--------53

Kas? Nugi Subankrutavusios 
Atstatymo Bendrovės Šulai

Matomai, kad Chicagos ir 
apylinkės atsibuvusi konferen
cija suskaudino didelei ga- 
ruokšlę. Iš pradžių mūsų tri
jų ir pusės (J1^) sriovių vei
kėjai mėgino tyla užgniaužti 
veikmę konferencijos. Bet ka
da didesnės lietuviais apgy
ventos kolonijos suskato šauk
ti panašias chicagiečiams kon
ferencijas, tas per daug pasi
darė mūsų 31/2 srovių atsto
vams. Ir jie stvėrėsi triuškinti 
konferencijos idėją ir eigą. ..

Vyrai, per vėlai susipratote 
konferencijos idėją ir eigą 
triuškinti. Tikrai jums tas 
triuškinimas bus be pasekmės I 
Nes Chicagos konferencijos ei
gos išleista knygelė tapo pla
čiai išplatinta ir darbo žmo
nės praregėjo jūsų veidmainys
tę ir pseudo patriotizmą.

Mes jau žinojome, kad Fordas netu
ri savo kabineto, kad jis neužsirakina 
pas save, o nuolatos vaikščioja po kons
truktorių biurą. Todėl mes nė kiek ne
nustebome ir, prisidengę lokio kailiu, vėl 
važiavome žiūrinėti Dirborno stebuklų.

Šią dieną mes pradėjome mašinų mu
ziejumi.

Muziejaus pastatas turi tik vieną sa
lę, astuonių hektarų dydžio. Grindys iš
klotos tiko parketu, kuris po kojomis 
skamba, kaip plienas. Lubas remia me
talinės kolonos. Jos tuo pačiu buvo cen- 
tralinio šildymo kaloriferiai.

Muziejus dar nebaigtas. Bet puikieji 
eksponatai čion atgabenti iš viso pasau
lio. Čia yra dešimtys garo mašinų, pra
dedant vos ne Uatto katilu. Visos maši
nos statomos ant pamatų, kad po muzie
jaus atidarymo jos galėtų veikti, aki
vaizdžiai demonstruodamos senąją tech
niką. Tarp jų yra nepaprastai puošnūs 
pavyzdžiai — griozdiški, sunkūs, ant 
špižinių korintiškų kolonėlių, dažytų ža
liais aliejiniais dažais. Automobilių sky
rius milžiniškas. Matyti, čia surinkti vi
si tipai ir modeliai automobilių, kada 
nors buvusių pasaulyje. Ir negaišia pa
sakyti, kad prieš trisdešimt metų auto
mobilių statytojams būtų svetimas gro
žio supratimas. Žinoma, visos šios ma
šinos mūsų žvilgsniu atrodo keistos, bet 
tarp jų yra labai gražių ekzempliorių. 
Jose daug raudonojo vario, žėrinčio žal
vario, veidrodinių stiklų, tymo. Iš kitos 
pusės, šitie automobiliai pabrėžia dabar
tinės automobilių technikos didingumą, 
parodo, kiek geriau gaminami automo
biliai dabar, kiek jie pigesni, paprastes
ni, stipresni, elegantiškesni.

Gali būti, kad net ir pats Henry For
das nežino, kaip atrodys jo muziejus. 
Čia nejunti vadovaujančios idėjos eks
ponatų skyrių ir paskirstymo sutvarky
me. Bet, matyti, Fordas turėjo vieną 
tikslą — surinkti šią visą po pasaulį iš
mėtytą ir benamę techniką, kol dar ji 
nesurūdijo ir nesutrūnijo atmatose. Jis 
skuba. Visą laiką į muziejų veža vis 
naujus ir naujus eksponatus. Čia yra 
medinės žagrės, akėčios, medinės stak
lės, pirmos siuvamos mašinos, pirmos 
rašomosios mašinėlės, senoviški gramo
fonai, garvežiai ir traukiniai.

Ant valyto parketo įtaisytų bėgių sto
vėjo senoviškas traukinys, su raštuoto
mis ketaus grotomis ant tambūrų. Va
gonų išorinės sienos išpaišytos rožytėmis 
ir lapeliais, o po langeliais — medali jo
nuose išpaišyti kaimo vaizdai. Vagonai 
pritvirtinti prie vikraus garvežiuko su 
variniais žibintais, turėklais ir herbais. 
Lygiai tokiame traukinyje, prieš septy
niasdešimt penkerius metus, Edisono pa
varde vaikas keleiviams pardavinėjo 
laikraščius. Lygiai tokiame traukinyje 
jis nuo konduktoriaus gavo istorinį ant
ausį, nuo kurio nustojo girdėti. Ir 1927 
m., švenčiant Edisono aštuoniasdešimt 
metų sukaktį, senasis Fordas, kuriam 
taip pat buvo nemaža metų, suruošė la
bai jaudinančias iškilmes. Tarp Detroi
to ir Dirborno buvo atstatyta senoviš
koji geležinkelio šaka, ir tas pats su gė- 
likėmis ir peizažais traukinys, kurį mes 
matėme muziejuje, vežė didįjį išradėją. 
Ir taip pat, kaip prieš septyniasdešimt 
penkerius metus, Edisonas traukinyje 
sėdėjusiems svečiams pardavinėjo laik
raščius. Nebuvo tik storžieviško konduk
toriaus, išmetusio vaiką iš traukinio. Ir 
kai Edisoną klausė, ar jo kurtumas ne
paveikė jo darbo, jis atsakė:

—Nė kiek. Aš net išsigelbėjau nuo bū
tinumo klausyti daugybę kvailysčių, ku
riomis taip duosnūs žmonės.

Juokingasis traukinys barškėdamas ri
tosi į Dirborną. O aplinkui, ant viso že
mės rutulio, liepsnojo elektra, skambė
jo telefonai, grojo patefonų plokštelės, 
elektros bangos juosė pasaulį. Ir visa tai 
gveniman pašaukė kurčias karžygio vei
do senelis, kuris pamažu, už rankų pa
laikomas, ėjo iš vagonb į vagoną ir par
davinėjo laikraščius. -

Fordas Amerikoje gyvendina Edisono 
kultą. Atitinkamai šis kultas persiduoda 
ir pačiam Fordui. Jis tos pat Edisono 
kartos žmogus. Jis taip pat gyveniman 
pašaukė mašiną, jis padarė ją masine.

Eidami iš muziejaus, vestibiulyje mes 
pamatėm grindyse įtaisytą betoninę ply
tą. Joje matyti Edisono kojų atspaudai 
ir jo parašas.

. (Bus daugiau)

Rezoliucijos
Rezoliucija Earl Browderio 

Išlaisvinimo

ALDLD 6-to Apskričio kon
ferencija, laikyta spalių 26 d., 
Liaudies Name, 735 Fairmount 
Avenue, Philadelphia, Pa., 
varde 50 delegatų, atsto
vaujančių 300 narių, pra
šo šalies prezidento F. D. 
Roosevelto, kad panaikintų 
Earl Browderio bausmę ir iš
laisvintų jį iš kalėjimo, kaipo 
žmogų, kuris gali daug nu
veikti prieš kruvinąjį fašizmą 
ir tuomi daug atlikti kovoje 
už galutiną sunaikinimą Hit
lerio ir viso fąšizmo.

Pastaba: Prie šių rezoliuci
jų dar buvo priimta ir pasiųs
ta šios šalies prezidentui už
sienio vedamos politikos už
gynimo, kuri nustatyta už hit- 
lerizmo sunaikinimą. Pasiųs
ta ir anglų kalba rezoliucija 
išlaisvinimui E. Browderio iš 
kalėjimo.

Mūsų Spaudos Reikalais
Mes, ALDLD 6-to Apskričio 

konferencija, lapkričio 26 d., 
1941, pilnai užgiriam dabarti
nę “Laisvės” ir “Vilnies” ve
damą liniją.

Rezoliucija Dabartinio Pa
saulio Padėčia

Kas liečia pastarųjų laikų 
pasaulinio imperializmo poli
tiką, vedamą po pirmo įvyku
sio imperialistinio karo,. kuris 
pražudė virš 28,000,000 žmo
nių, sugriaudamas pastovų 
Europos žmonių gyvenimą, 
privesdamas prie bado ir bai
siausio skurdo.

Šiandien mes matom antrą 
pakartotą katastrofą, dėka 
suminėtų pasaulio imperialis
tų vedamos politikos. Jie pri
rengė agresorius, kurie su
trempė Tautų Lygą ir išvystė 
mussolinišką fašizmą ir hitle
rišką nacizmą sąryšyj su Ja
ponijos kooperacija ir “apyze- 
rįų” išdavikiška vedama poli-' 
tika, kuri buvo nustatyta prieš 
Sovietų Sąjungą ir už ant jos 
užpuolimą. Apyzeriai leido 
agresoriams užpulti daugelį 
mažųjų valstybių, o vėliau ir 
didesnių valstybių, vis tiksliai 
puolimui ant Sovietų* žemės. 
Šiandien jų darbai įrodė. Hit- 
lerizmas ne tik pavergė daug 
šalių ir jų žmones, bet užgro
bė ginklus, jų fabrikus, mais
tą ir pradėjo vesti prieštaravi
mo karą tarp savęs dėlei pa
saulio dominavimo.

Francijos greitas žlugimas, 
kaipo didelės valstybės, įrodė 
apyzerių pardavikišką politi
ką, kuri pardavė Lenkiją atvi
ram puolimui ant Sovietų Są
jungos. Hitlerizmas tęsė karą 
ir užkariavo Balkanų šalis. 
Vėliau tas pabaisa aptilo ir 
prisirengė iš pasalų ir užpuolė 
socializmo šalį ■— Sovietų Są
jungą. Paleido visą pragarišką 
karo mašiną visu rytų frontu, 
nuteriodamas pirmiausiai mū
sų gimtinį kraštą , — Lietuvą. 
Kas tik Tarybinėje Lietuvoje 
buvo kultūros atsiekta per 8 1 
mėnesius, viskas yra sunaikin

Tad dar sykį atsišaukiu į 
jus, darbo žmonės, stropiau 
platinkit konferencijos išleistą 
knygelę—tik 5c. Būtinas rei
kalas visiems lietuviams susi
pažinti su konferencijos tiks
lu ir eiga.

Tai viena. Kitas didelis is
torinės svarbos įsidėmėtinas 
atsitikimas, tai kas buvo pa
daryta per vienus metus Lie
tuvoj e—laikotarpyj e prisij un- 
gus Lietuvai prie Sovietų Są
jungos? Tuo tikslu yra išleis
ta knygutė po vardu: “Laiš
kai iš Lietuvos.”

Kaip vieną, taip kitą kny
gelę galite gauti atsišaukdami 
šiuo adresu: “Vilnis,” 3116 
So. Halsted St., Chicago, Ill.

Visų geros valios lietuvių 
be atsikalbėjimo yra šventa 
pareiga praplatinti šias dvi 
knygeles tarp darbo žmonių.

Dr. A. L. Graičūnas.

ta; sugriauta daug miestų, 
kaimų ir užmušta daug žmo
nių ir kūdikių.

Šiandien politika pasikeitė. 
Šiandien agresoriai-barbarai 
jau tęsia klasinį karą ir baisų 
karą ant Sovietų žemės ir nai
kina atsiektą bei sukurtą kul
tūrą, progresą ir visą laimin
gą žmonių gyvenimą. Raudo
noji Armija, kurioje randasi 
ir Lietuvos raudonoji armija, 
herojiškai kaujasi ir gina sa
vo kraštą ir viso pasaulio de
mokratiją nuo tamsių išauklė
tų banditinių barbarų. Mes 
pilnai pasitikim, kad Raudono
ji Armija, žmonių vieningumas 
ir viso pasaulio žmonių para
ma laimės šį karą ir bus nu
šluotas, sunaikintas hitleriz
mas, kuris siekiasi pavergti vi
są pasaulį.

Mes, ALDLD 6-to Apskričio 
konferencija, atstovaudama 
300 apskričio narių užgiriam 
ir remiam dabartinę šios ša
lies prezidento Roosevelto po
litiką, vedamą už sunaikinimą 
hitlerizmo ir viso pasaulio fa
šizmo, už visokeriopą teikia
mą pagalbą Sovietų Sąjungai, 
kuri tuomi pačiu sykiu kariau
ja ir už Amerikos žemę; mes 
taipgi užgiriam ir remiam pa
našią Anglijos politiką, jei ji 
pildys savo žadėtą žodį.

Prie to, kas liečia Hitlerio 
pavergtą Lietuvą ir jos lietu
viškus. agentus, tai mes atsi- 
šaukiam į šios šalies lietuvių 
visuomenę ir į ALDLD narius 
vesti kovą prieš Hitlerio lietu
viškus agentus, kurie susispie
tę po “Naujienų,” “Vienybės,” 
“Keleivio,” “Tėvynės” ir kleri
kalų spaudos pastoge, daro 
provokacijas, pila melus už 
Hitlerio laimėjimus. Jie vysto
si priešais prieš Jungtines 
Valstijas ir padeda Hitleriui 
sumušti šios šalies demokrati
ją ir užkariaut Ameriką.

Mes turime būt pasirengę 
atmušti melus ir visokias pro
vokacijas tų niekšų, per masi
nes prakalbas, masinius susi
rinkimus ir visur, kur tik mes 
susitinkam su lietuvių masė
mis. O ypatingai su tomis lie
tuvių masėmis, kūrios skaito 
klaidinančius laikraščius, bū
tent, “Naujienas,” “Vienybę,” 
“Keleivį,” “Tėvynę” ir kleri
kalų spaudą. Mes turime juo 
labiau turėti kontaktą su mi
nėtų klaidinančių laikraščių 
skaitytojais; ko plačiausiai iš
aiškint jiems skleidžiamus me
lus apie Sovietų Sąjungą ir 
prieš buvusią Lietuvos Tarybi
nę vyriausybę.

Mes ALDLD 6-to Apskričio 
nariai pasižadam daugiau 
veikti, budavoti mūsų kultūri
nę organizaciją ir dirbti vi
suomenišką darbą, kad kuo 
greičiau padėti išlaisvinti pa
saulio žmones ir sumušti hitle- 
rizmą-fašizmą.

Rezoliucijų Komisija:
K. Juškauskas
Bukanauskas
A. J. Smitas.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyko 4 dieną lapkričio. 
Pasirodo, kad draugija .pro
gresuoja, kaip ir privalo lais
vai draugijai. Iždas draugijos 
virš 7-nių tūkstančių. Nuotai
ka tarp narių yra pavyzdinga. 
Tarpsaviniai kivirčai yra pra
dingę ir beveik pamirštami. 
Ir tiems draugams, kurie yra 
vadovybėje šios draugijos, yra 
smagu dirbti, žinoma, atsiran
da vienas kitas fašistukas, ku
ris mėgina pasirodyti labai iš
mintingu, bet ištikrųjų pasiro
do labai žioplu. Pavyzdžiui, 
kad ir praeitam susirinkime. 
Buvęs narys per daugelį metų 
ir prieš mirtį neužsimoka 
duoklių už metus ir pusę. 
Reiškia, išsibraukęs ir nieko 
negali gauti. Bet tas fašistų 
tūzas tikrina, kad jo giminai
čiai gali užmokėti duokles ir 
gauti pomirtinę. Matote, ant 
kiek tas tūzas žioplas, bet 
bando ant savo pastatyti.

Kadangi Juozas Beržinskas 
neturėjo jokios šeimynos, o jo 
giminaitis nebūdamas šios 
draugijos nariu, nežinodamas 
jos konstitucijos, tur būt pri
kalbintas to tūzo, buvo nuėjęs 
pas advokatą, bet ten nieko 
nepešęs kreipėsi pas draugiją 
su prašymu, kad padėtų jam 
padengti laidotuvių išlaidas. 
Draugija tą apsvarčius, nuta
rė paaukoti iš Socijalio Iždo 
$50. Mano supratimu, draugi
ja gerai padarė. Pirmininkas 
pastebėjo, kad bile kokiame 
atsitikime buvę nariai ar esa
mi, turi visuomet pirma kreip
tis pas draugiją, o neklausyti 
patarimų kokių fašistų, kurie 
tik priklauso prie šios draugi
jos ne su tikslu, kad jai padė
ti augti ir bujoti, bet su tiks
lu, kad jai kenkti.

Aš noriu, draugai, atkreipti 
jūsų domę ant šios mūsų drau
gijos įstaigų. Mes turime par
ką, kur turime stiprių gėrimų 
laisnį. Turime kliubą mieste, 
kur taip pat turime stiprių gė
rimų laisnį arba geriaus sa
kant turime du saliūnu, kur 
per metus laiko padaro apy
vartos ant kelių dešimtų tūks
tančių dolerių. Ir tą visą biznį 
kontroliuoja komitetas ir 5 di
rektoriai.

Bet kuomet buvo nominaci
jos į valdybą, tai niekas ne
nori apsiimti, ir paliko tie na
riai nominuoti į valdybą, kurie 
tik apsiėmė. Taip išėjo, kad 
net balsuoti nereikės sekančia
me metiniame susirinkime, rei
kės itk užgirti, nes oponentų 
nėra. Tas labai prastai, pras

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, sęnam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; K AL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba Jcreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

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

čiau negali būti, 'fra nekurie 
netinkami tam darbui šioj 
draugijoj. Yra skirtumas nuo 
bile kokios socijalės draugijos, 
čion reikia tiesiog būti biznie
riams, čion reikia, apart bū
ti tik susirinkime, pasidalinti 
ekstra darbais. Ir, žinoma, 
kuomet valdyba susidaro iš to
kių narių, kurie tik mano pa
sėdėti susirinkime, tai labai 
apsunkina kitus valdybos na
rius.

Todėl, draugai, žiūrėkite, 
kad būtumėt metiniame susi
rinkime ir tą klaidą pataisytu- 
mėm. Juk mes turime Wor- 
cesteryj daug gerų draugų, 
kurie tą darbą galėtų atlikti. 
Pamislykime, draugai, kas at
sitiktų, jeigu mes netektumėm 
parko ir mieste kliubo. Kur 
mes tuomet tiktume ? Ka 
fašistai tuomet apie mus kal
bėtų ? Neužtenka tik pritarti 
ir vasarai atėjus po byčius va
žinėti. Kam mes tuomet pri
tarsime, jeigu savo įstaigų ne
turėsime, arba kad ir turėsi
me, tai bus fašistų rankose. O 
tas labai lengvai gali atsitik
ti, jeigu mes taip elgsimės ant 
toliau.

Pavyzdžiui, draugai, jeigu 
mes būtumėm turėję fašistuo- 
jantį pirmininką arba silpną, 
būtumėm nepaaukavę $100 
Sovietų medikalei pagelbai. 
Aš manau, draugai, bus jums 
dabar aišku ir žiūrėkime, kad 
tokių klaidų ant toliau neda
rytu m ėm.

M. Stalulionis, kuris buvo 
biznio gaspadorium ant parko, 
bet buvo apsirgęs ir negalėjo 
galutinai atskaitos ižduoti, da
bar viską sutvarkė kaip reikia 
ir pinigus pridavė iždininkui.

Mūsų kliubo gaspadorius 
penorėjo apsiimti už gaspado- 
jrių ant 1942 metų. Bet pra
šant susirinkimo, apsiėmė. 
Tai vienas žmogus, kuris yra 
tinkamas tam darbui. Tvarka 
yra pavyzdinga, pelno lieka 
virš $400 kas mėnuo. Geriaus, 
aš manau, ir negali būti. Tuo 
gaspadorium yra Jonas Urmo
nas.

Tai tiek iš mūsų lietuviško 
progresyvių judėjimo.

Kalvis.

Philadelphia, Pa.
Svarbus Pranešimas

Lapkričio 13 dieną mirė 
Juozas Pusvaškis. Bus palaido
tas pirmadienį, lapkričio 17 
d., 10 vai. ryto. Pašarvotas pas 
laidotuvių direktorių Charles 
Roman koplyčioj po num. 113 
Mt. Vernon St. Pažįstami ir 
prieteliai prašome dalyvauti 
laidotuvėse.

J. S. Rainys.



Pirmadienis, Lapkr. 17, 1941
♦ "Laisvės" Vajus

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
J. Kuraitis, Brooklyn, .......................................... 252
P. Šlekaitis, Scranton.............................................243
J. Ramanauskas, Minersville................................  226
V. Jokimas, New Britain ................................  181
J. Grybas, Norwood................................................ 166
J. Rudmanas, New Haven ................................... 144
A. Valinčius, Pittston .......................................... 140
S. Tvarijonas, Detroit .......................................... 138
P. Šlajus, Chester ................................................  134
P. Buknys, Brooklyn ............................................ 130
J. Mockaitis, Bridgeport ...................................... 126
M. Bendinskas, Sumerlee ................................... 120
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ............................. 115
J. Matačiūnas, Paterson ..................................... 94

v J. Kalvelis, Bridgewater ...................................... 84
V. Barkauskas, Oakville, ..................................... 84
F. Abekas, Chicago ................................................ 82
S. Šaltys, Rockford................................................ 78
J. Burba, So. Boston ............................................  78
A. P. Dambrauskas, Haverhill ............................ 72
A. Žemaitis, Baltimore ......................................... 56
C. Shaltis, Freehold .............................................. 54
Mary Yuoces, Cleveland ....................................... 54
J. Urbon, Pittsburgh.............................................. 50
J. Weiss, So. Brooklyn........................................... 50
A. Žvingilas, So. Boston......................................... 50
M. Klimas, Richmond Hill................................... 48
Senas Vincas, Gibbstown..................................... 48
Grand Rapids Vajininkai..................................... 48
A. Čekanauskas, Springfield .. ........................... 48
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .............................. 46
K. Valeikis, Cleveland .......................................... 45
J. Surdokas, Wilkes-Barre................................... 40

T R. Jarvis, Plymouth .............................................. 34
J. Barkus, Brooklyn .............................................. 32
A. Balčiūnas, Brooklyn ....................................... 26
Z. Yurkevičius, So. Boston ................................... 24
V. Tauras, Brooklyn................................................ 24
J. Balsys, New Britain .......................................... 24
J. A. Shunskis, Amsterdam ..................................  22
J. Simutis, Nashua ................................................ 20
Kaip matyt, Bakšys yra pasiryžęs užimti pirmą vietą. 

Stripeika turės didelę kovą su juo, kad išlaikytų tą pir
mą vietą. Pastaruoju laiku Bakšys kiekviename savo 
laiške prisiunčia naujų skaitytojų ir pusėtinai daug at
sinaujinimų, ir gal neužilgo jis vėl užims Stripeikos vietą.

Philadelphijos Vajininkai irgi pasimoję pralenkti Bak
šį ir Stripeika. Šią savaitę jie punktais gerokai pašoko. 
Jau trečioj vietoj.

LAISVE Penktas puslapis
sassa3XS33S3BB=ssasac3«sEaszs3Eazs3CKxaaMaHM«MWMMMMWMaaai

K. čiurlys taipogi nepasiduoda, jis siekia pirmuosius. 
Gavome naują skaitytoją nuo jo ir keletą atsinaujinimų.

A. Klimas prisiuntė tris naujus skaitytojus ir jau pa
siekė laimėtojų skyrių.

Naujų skaitytojų prisiuntė vajininkai P. Žirgulis, Ro
chester, N. Y., (2) ir J. Urbon, Pittsburgh, Pa. (1).

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir pakilo 
punktais:

Geo. Shimaitis, Montello, Mass; J. Ramanauskas, Mi
nersville, Pa.; P. Šlajus, Chester, Pa.; ir J. Mockaitis, 
Bridgeport, Conn.

Pristojo prie vajaus: J. Simutis Nashua, N. H.
Lauksime daugiau žinių nuo kitu vajininkų.

“L.” Adm.

' Roosevelt Šį Pirmadie
nį Pasirašo Bepusiš- 

kumo Pakeitimą

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

Washington. — Prezid. 
t Rooseveltas šį pirmadienį 

pasirašo kongreso tarimą 
taip pakeist bepusiškumo 
įstatymą, kad Amerika ga
lėtų ginkluot prekinius savo 
laivus ir jai tiesioginiai ga
bent karo reikmenis Angli
jai ir Sovietų Sąjungai.

Pranešama, jog per porą 
mėnesių bus apginkluota 
bent 100 prekinių šios šalies 
laivų ir paleista darban.

NOTICE Im hereby given that License No. 
GB 12011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2928 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL ACCARDI
2928 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS MESSINA
81 Harrison Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nos. 
EB 2071 and EB 2072 has been issued to the 
undersigned to sell beer, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 90-98 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STATE BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY, INC.

90-98 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas j- i 

vyks 19 d., lapkričio, 8 v. v. 408 
Court St. Kviečiame narius daly
vauti šiame susirinkime, nes bus 
svarbių dalykų aptarti.

A. S., Sekr. (271-273)

j VISUOMENĖS ATYDA1
Ar jūs žinote, ką 

tai reiškia

j 14 ŠIMTŲ 14? 
į Jei norite žinoti, tai se

kite dienraštyje pra
nešimus apie tai

j Trumpu laiku bus pranešta, 
ką tat reiškia 14 šimtų 10, £ 
apie kuriuos daugelis kalba

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7796 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer, wine and Iwiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216-218 Crescent St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY LOHMANN 
HERBERT FINDEISEN

216-218 Crescent St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale -under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 Dahill Rd., Borough of Brook
lyn,. County of Kings, to be consumed off 
the premises.

MEYER LOPATOW
453 Dahill Rd., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
97 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cfunty of Kings, to be consumed on the 
premises. i 

ABRAHAM WASSERMAN
97 Riverdale Ave.. Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Prezidentas Paveikė 
Mainieriu Vadus
Tęsti Derybas

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
riausybe neįsakys nei kon
gresas neišleis įstatymą į- 
sakantį įvest vdainamą uni
jinę šapą. Tiesa, pagal su
tartį tarp samdytojų ir dar
bininkų dabar veikia uniji
nė šapa daugelyje dirbtu
vių įvairiose pramonėse. 
Tai yra vaisius teisėto ben
dro susitarimo, o ne val
džios prievartos prieš sam
dytojus ar darbininkus. Tai 
yra taipgi tiesa, jog 95 pro
centai ar daugiau darbinin
kų čia minimose kasyklose 
priklauso Jungtinei Mainie
riu Unijai.

“ši valdžia niekados ne
privers tų penkių procentų 
įstot į uniją pagal valdžios 
įsakymą. Tai būtų perdaug 
panašu Į Hitlerio priemo
nes vartojamas linkui dar
bininku ...

“Ir todėl aš prašau jus. 
Aš niekad negrūmoju — aš 
prašau jus, malonėkite ap
svarstyti šį reikalą gamint 
anglį be sustojimo. Jeigu 
jūs negalite susitart šian
dien, malonėkite tęsti dery
bas rytoj ir sekmadienį. Aš 
nenoriu jokio veiksmo ant 
greitųjų. Aš noriu visiem 
duoti progą.

“Ir aš norėčiau gaut šio
kį tokį pranešimą apie tai

“LAISVĖS” 
KONFERENCIJA

BANKIETAS
Visų “Laisves” bendrovės 

dalininkų prašome įsitėmyti 
kad “Laisvės” konferencija 
įvyks vasario 1 d., 1942 m., 
prasidės 10 vai. ryte} bus 
Grand Paradise didžiojoje 
salėje.

Po konferencijos bus ban- 
kietas toje pačioje vietoje.

Kiekvienas dali ninkas, 
kiekvienas “Laisvės” rėmė
jas ir patrijotas turi daly
vauti konferencijoje ir ban- 
kiete, vasario (Feb.) 1 d., 
Grand Paradise didžiojoje 
salėje, 318 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

L ■■ . ... . "—r, ' —------>|

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

šį pirmadienį — pranešimą 
apie susitarimą ar bent 
pranešimą, kad jūs einate 
pirmyn linkui to.”

KRISLĄ I
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Draugas” sako:
“Tebūna mums leista pa

prašyti ‘maloniųjų draugų’ pa
tiekti bet kokių įrodymų, kad 
Ancevičius tikrai apmokamas 
nacių propagandos ministeri
jos ir kad už telegramas ap
moka Goebbels finansais.”

Aišku, jeigu mes sakysime, 
tai “Draugo” redaktorius ne
tikės. Todėl mes pakviečiame 
talkon katalikų vyriausį lyde
rį kunigą Balkūną. . Kunigas 
Balkūnas “Amerikoje” viešai 
ir atvirai pareiškė, kad “Drau
go” ir “Naujienų” bendradar
bis Ancevičius yra Hitlerio ap
mokamas agentas.

Argi šimutis pamiršo, kad 
smertelnas griekas griešnam 
žmogui netikėti savo dvasiš
kam vadui?

kaipo savo mylimą svečią, na
cių propagandos biuras važi
nėja ?

Tai kas apmoka už tas An
cevičiaus ilgas telegramas iš 
Berlyno, kurias gauna “Drau
gas” ir “Naujienos”? Juk jos 
kaštuoja krūvas pinigų.

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 3čio pusi.

mums gerai pasitarnavo. Ma
tyt, draugas Dambrauskas ge
rai supranta, ko reikia pridė
ti bei įpilti, kad parengimai ge
riau išeitų. Atsižiūrint į šį ha- 
verhilliečių laiškelį, mes galė
jome tikėtis svečių ir iš kitų 
kolonijų, kurios yra dar arčiau 
prie Lowellio,: kaip Nashua ir 
Lawrence. Pastarasis tik pu- 
siaukelyj j Haverhill.

resnio surengti ir nėr pavojaus 
dėl pasisekimo.

Skaičiau korespondenciją iš 
Haverhill, Mass. Ten pastebė
jau, kad draugai haverhilliečiai 
rengia vakarienę su prakalbom 
ir šokiais lapkričio, Nov. 22 d., 
kliubo svetainėj: 324 River St., 
Haverhill, Mass. Tikslas tas 
pats svarbus: pagelbai raudo
narmiečiam sumušt žmonijos 
priešą — hitlerizmą. Taigi 
ve, turint gerą paramą iš drau
gų haverhilliečių mūsų paren
gimui, atsimokėkime tuo pačiu 
ir savo kaimynams. Atsimokė
kime keleriopai, nes mūsų pa
rama jiems reikalinga nema
žiau, kaip jų mums. O raudona
jai Armijai, tai labiausia rei
kalinga bendra, parama.

Lai būna tą šeštadienį —

lapkričio 22, visos apielinkės 
bendras susimobilizavimas Ha- 
verhillio Lietuvių Kolonijoj 
L. P. G. Kliubo svetainėje.

Suprantama, kad ką nors 
svarbaus (kiek vėliau) rengs 
draugai lawrenciškiai ir na- 
šviskiai ir visur ta pati bendra 
parama bus reikalinga ir drau
giškai įvertinama. Na, tai ir 
viskas, ką mes galime turėti sa
vo artimoj apylinkėj — ribose 
keturių artimesnių miestų.

Aš manau, kad loweflieČiai 
gražiai parems haverhilliečius, 
nevien dėl to, kad svarbus tiks
las, bet ir dėl to, kad mūsų 
draugų nemažas skaičius turi 
mašinas ir jiems nebus per 
sunku nuvežti keletą desėtkų 
žmonių.

J. M. Karsonas

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 knygęlė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ...................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra- , 
žiu apdaru su antspaudais.... $1,60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................ 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ..................  $1.35

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

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

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

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c 
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ...... 25c

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

M. žukaitls,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Dėl to apmokėjimo už te
legramas. Gal “Draugo” šta
bas mums paaiškins: Tai kas 
apmoka Ancevičiaus keliones 
iš Berlyno j Lietuvą, kai jį,

Mokėkim Už Gerą Geru
Draugai haverhilliečiai, kaip 

ir kitų kolonijų draugai, su
pranta, kad geras pasisekimas 
mūsų parengimuose reikalauja 
geros kooperacijos ir paramos 
iš kaimyninių kolonijų. Ypa
tingai, kuomet yra rengiama 
kas nors didesnio, geresnio ir 
svarbesniam tikslui. Su kai
myninių draugų pagelba karts 
nuo karto galima ką nors ge-
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Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

Ai

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai 

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

ir daržovių — virtų ir žalių.

417 Lorimer St.
GERIAUSIOS 

RŪŠIES 
VALGIAI

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško

Stiliaus

Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Namų darbo kilbasai 
ir kepta, paršiena

LORMER RESTAURACIJA 
Frank Domikaitis ir Antanas Barzda 

Savininkai 

“Laisves” Name

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

HI-HA1 NIGHTCLUB
' Savininkai:

J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS

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

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

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

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

TMt BAKUS'
Varjw 

keptuvė 
yra 

unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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VERI-THIN* DORCAS 
,— 13 |ew*ll, pink gold 
ailed colt, Guildite bock 
............................. $33.73

VERI-THIN* FOSTER — 
13 lew.lt, pink or yellow 
gold filled cote, Guild*, 
bock.................... $33.7*

•«E0. m. A. fat. OFF. PATENTS PENDING

i

$

ROBERT
701 Grand St. y Brooklyn, N. Y. i

Tarpe Graham ir Manhattan Avės. ' |
Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas I 

palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų. I

LIPTON
JEWELER



Šeštas puslapis Pirmadienis, Lapkr. 17, 1941'

Irving Teatredarbą 
viešą

MASINIS MITINGAS ATŽYMĖTI AMERI 
KOS - SOVIETŲ SANTYKIUS

Komunistai Gavo Gražy 
Skaičių Balsy

Iš Lietuviu Tarybas 
Prakalbą

V

f/

atžy- 
įstei- 
tarp

Šį pirmadienį (šiandien), 
lapkričio 17-tą, įvyksta 
mingas masinis mitingas 
mėti aštuntą sukaktį nuo 
gimo diplomatinių ryšių
Amerikos ir Sovietų Sąjungos. 
Ji rengia Amerikos su Sovie
tais Santykių Tarybą, kurios 
pirmininku yra žymus Ameri
kos visuomenininkas Corliss 
Lamont.

Kalbėtojų sąstate bus Mrs.v. Įžanga 55c.

Joseph E. Davies, buvusio So
vietų Sąjungai ambasadoriaus 
žmona, buvęs J. V. laivyno lei
tenantas komandierius Seely, 
prof. Sigerist ir eilė kitų, taip
gi Corliss Lamont.

Masinis mitingas įvyks lap
kričio 17-tos vakarą, Manhat- 
tan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yorke. Pradžia 8 v.

Kailiasiuviai Remia 
Apsigynimą

Pabaltijos Tautų Konfe- 
rencija Atidėta

Lapkričio 14-tos vakarą, Pil. 
Kliubo salėj, įvyko Brooklyno 
Lietuvių Organizacijų Tarybos 
suruoštos 
kalbėjo D. 
Mizara.

prakalbos, kuriose
M. šolomskas ir R.

kalbėtojas, šoloms-

apskri-

keturis
Tai la-

Atidarymo nacionalės Apsi
gynimo Savaitės iškilmėse per
eitą penktadienį, New Yorke, 
išstojo virš 20,000 kailiasiuvių 
bendrame darbininkų ir indus
trijos savininkų pasimojime 
paremti nacionalį apsigynimą 
ir prezidento Roosevelto pro
gramą.

Visose kailiasiuvių šapose, 
unijos ir savininkų sutikimu, 
buvo pertraukta darbas pus- 
antrai valandai pietų laiku ir 
suruošta po gatves maršavi- 
mas, o po to prakalbos, ku
riose kalbėjo šapų savininkų 
ir darbininkų atstovai nuo vie
nos ir tos pačios platformos, 
kiekvienas savo keliu pareikš- 
dami, jog nežiūrint klasinių 
skirtumų kitais klausimais, 
Hitlerio sumušimo klausimu 
negali būti pasidalinimo, kad 
būtina visų plieninė vienybė.

Tarpe daugelio gražių iška
bų ir floatų buvo ir Laisvės 
Statula—gyva, graži mergina, 
parėdyta brangių kailių ap
siaustu. Paradas ir demons
tracija pusei valandos sulaikė 
trafiką, jį turėjo pasukt kito
mis gatvėmis.

Kalbėtojų sąstate nuo uni
jos buvo jos vadas Ben Gold, 
o nuo savininkų — Julius! 
Green. Taipgi kalbėjo miesto 
prezidentas Stanley M. Isaacs, j 
Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris, buvęs Am. 
Legijono komandierius Cross, 
pašto viršininkas Goldberg, 
Am. Legijono apskričio ko
mandierius McNally, ir radio 
komentatorius Fitzgerald.

Meniškoj programoj dalyva
vo artistai aktoriai Hershfield, 
Jessel, Baker, Tucker, Pait- 
kin.

Visos didžiojo New Yorko 
lietuvių organizacijos yra ga
vusios pakvietimą išrinkti de
legatus į Pabaltijos Tautų 
Konferenciją, kuri turėjo į- 
vykti šio mėnesio 30 d. Ame
rikinė Pabaltijos Tautų Kultū
rinė Taryba nutarė konferen
ciją atidėti iki gruodžio 12. 
Prašome išrinktus delegatus ir 
organizacijas atsiminti šitą 
pakeitimą.

Tos organizacijos, kurios 
dar nėra išrinkusios savo de
legatų į šią svarbią konferen
ciją, dar turite puikią progą 
išrinkti. Pasistengkite.

Laisvės Radio
Rep.

Rinkimų išvakarėse Laisvės 
Radio Programai buvus biske- 
lį nukeltai vėliau, ji ne vieną 
sumaišė ir sekamą savaitę. Tū
li bandžiusieji klausyt 10:30, 
paliko programos negirdėję, o 
dar kiti nusprendė, kad ji bū
sianti sekamą vakarą ir laukę 
-nesulaukę nekantriai skambi
no raštinėn.

Prašome visus įsitėmyti, 
kad programa būna, kaip bu
vus : lygiai 9 vai. pirmadienio 
vakare, iš stoties WBYN, 
1430 klcs. Buvo pakeista tik 
vienam kartui.

Šį pirmadienį, apart kas 
programa girdimų R. Mizaros 
pranešimų svarbiais pasauli
niais klausimais ir J. Ormano 
teikiamų vietos ir apylinkės 
lietuvių žinių, dainuos jaunutė 
solistė Ruth Simas ir kalbės 
K. Petrikienė.

balsų

MIRĖ

Paroda ir Koncertas Naujo
joj Williamsburgo Mokykloj

Williamsburgo New Project 
didžioje mokykloje (prie 
Graham Ave.) šiomis dieno
mis yra pačių mokinių darbai 
—raštai išstatyti parodoje.

Tarp amerikoniškų pavard
žių ten figūruoja kelios ir lie
tuviškos pavardės. Čia matosi 
keletas pavyzdingų laiškų L. 
Yenchis (Yenčiūtės) ir kele
tas kitų lietuviškų pavardžių.

Pereitą ketvirtadienio vaka
rą, virš minėtos mokyklos di
džioje auditorijoje įvyko 
koncertas, kurį pildė WPA 
profesionaliai dainininkai, pi- 
jano solistai ir mandalinų 
skambintojai. Dalyvavo apie 
800 šimtai žmonių.

PRANEŠIMAI
Rich. Hill 

lapkričio, 8 v. 
kampas Cres- 
Avenuėj įvyks

E. New York ir
Trečiadienį, 19 d. 

v. Buzelio patalpoj, 
cent St. ir Atlantic
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Na
riai malonėkite dalyvauti, nes turi
me svarbių reikalų.

V. Paukštys. (271-273)

BROOKLYN, N. Y.
Biznierių Susirinkimas

Trečiadienį, lapkr. 19 d., įvyks 
Lietuvių Biznierių Sąjungos susirin
kimas. A. L. P. Kliube, 280 Union 
Avenue. Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Kviečiame biznierius dalyvauti šia
me susirinkime, nes tarsimės apie 
svarbius dalykus. — L. B. S.

(270-272)

Justinas Putrimas, iš Astori- 
jos, laidojamas lapkričio 17 
d., 10 v. ryto, šv. Jono kapi
nėse. Pašarvotas grab. Garš
vos šermeninėj.

Liko žmona Veronika, sū
nus Antanas, marti ir anūkas 
Antanas, taip pat duktė Ona 
Kučinskienė, žentas, anūkai 
Lilija ir Edwardas, taip pat 
duktė Elena Putrimaitė, 13 
metų. Giminės ir prieteliai 
prašomi į šermenis.

Laidojimo apeigas- prižiūri 
grab. Juozas Garšva.

Jonas Dabkevičius, 868 E. 
172 St., Bronx, mirė trečiadie
nį, lapkričio 12-tą, Bellevue li
goninėj. Buvo p a š a r v otas 
Bronxe. Palaidotas šeštadienį, 
lapkričio 15 d., 10 vai. ryto, 
Šv. Raymondo kapinėse.

Liko žmona Eleonora, duk
terys Irena ir Evelyna, broliai 
Viktoras ir Nikodemas, sese
rys Elena Žukas ir Natalija 
Kulbokienė, gerai žinomo biz
nieriaus Kazio Kulboko žmo
na. •

Laidojimo apeigomis rūpi
nosi grab. Shallins (šalins- 
kas).

Monika Vainauskienė, apie 
60 m- amžiaus, 22-18 23rd St., 
Astoria, mirė lapkričio 14 d., 
Šv. Jono ligoninėje. Laidoja
ma pirmadienį, lapkričio 17 
d., 10 vai. ryto, Kalvarijos 
kapinėse.

Liko vyras Adomas, du sū
nūs, 4 dukterys, 2 anūkai ir 
sesuo Magdalena Leikienė.

Apart Peter V. Cacchione, 
kuris* tapo išrinktas į Miesto 
Tarybą, pereituose rinkimuo
se dar kandidatavo kiti trys 
komunistai: Begun, Bronxe; 
Amter, Manhattane, ir Cros- 
bie, Queens. Komunistai buvo 
surinkę apie 50,000 piliečių 
parašų ir išstatę kandidatus 
majoro ir kitoms svarbioms 
vietoms, bet prieš rinkimus, 
vardan visų priešfašistinių jė
gų vienybės, visų kitų kandi
datūras ištraukė, paliekant tik t 
po vieną minėtuose 4 
čiuose.

Rinkimuose už tuos 
paduota 85,980 balsų,
bai didelis atsiekimas akivaiz
doje buvusio didžiausio puoli
mo ant komunistų per pasta
rųjų keletos metų laikotarpį. 
To atsiekimo, žinoma, didžiau
siu apvainikavimu buvo išrin
kimas Cacchionės, pirmo tos 
partijos atstovo Brooklyne, ir, 
kiek oficialiai rekordai rodo,
— pirmo visoje šalyje komu
nisto išrinkimas Miesto Tary
bom

Balsų jie gavo sekamai:
Cacchione — pirmo pasirin

kimo balsų 34,657, viso 48,536.
Begun — pirminių balsų 

18,573, viso 19,030. Jį elimi
navus, jo 14,367 balotų nuė
jo trim darbiečiam, iš kurių 
du tapo išrinkti. Likusieji ba
lotai pasidalino tarp fuzionis- 
tų ir tūlų kitų. Jo balsuotojai
— bronxieciai — pasirodė esą 
aukštai organizuoti ir discipli
nuoti balsuotojai.

Amter — pirminių
13,706, viso 14,380. Jo balotų 

.antriniai balsai gerokai pa
stiprino Manhattan darbietį ir 
kitus progresyvius kandidatus.

Crosbie — pirminių balsų 
3,948, viso 4,034. Jo balotų 
antrinių balsų gera dalis nu
ėjo darbiečiams, bet ir tie ne
išsilaikė lenktynėse. Queens | 
apskrityje nepraėjo nei vienas 
darbietis.

Tai ne didžiausi skaičiai 
balsų, tačiau mažumų partijų 
draugams džiuginanti iš to at
žvilgio,. kad rodo nuolatinį au
gimą. Cacchionės balsai pa
daugėjo apie 15 nuošimčių 
nuo 1937 rinkimų. Kuomet tū
lų kitų mažumų partijų, kaip 
socialistų, kuri savo laiku bu
vo gana stipri, balsai mažėja. 
Pavyzdin, prieš desėtką metų, 
1^31 m., socialistų kandidatas 
Hillquitas buvo gavęs virš 
250,000 balsų. O šiemetinis so
cialistų kandidatas į majorus 
Hartmanas gavo tik 24,145 
balsus visame mieste;

L. K. N.

Pirmasis
kas, daugiausia kalbėjo apie 
buvusią ir esamą karo padėtį. 
Jis priminė sunkumus, su ko
kiais Sovietų Sąjunga turėjo 
susidurti iš pasalų užpulta, 
turėdama kariauti beveik 
prieš visos Europos karo maši
ną, kuri buvo susikaupus Hit
lerio rankosna pirmesniais 
lengvais Hitlerio užgrobimais 
keliolikos šalių ir jų karo ma
šinos. Tačiau nežiūrint tos 
pragariškos pajėgos Hitlerio 
pusėj ir hitlerininkų pranašys
čių, būk Sovietų Sąjunga bū
sianti sumušta į keliolika, į 30 
dienų ir panašiai, šiandien So
vietų Sąjungos •— padedant 
Amerikai, Anglijai ir kitoms 
šalims — pergalė ant fašizmo 
atrodo labiau užtikrinta, negu 
buvo bent kada pirmiau, nors 
mes iš pirmos dienos buvom 
įsitikinę, kad nežiūrint, kiek 
aukų reikės, fašizmas turės 
būti sukriušintas.

Antruoju kalbėjo R. Miza
ra. Jis vyriausia aiškino Ne
utralumo Akto a t š a ūkimo 
reikšmę amerikiečiams ir jo 
įtaką į karą. Jis sakė, jog ne
žiūrint, ar Amerikos kariuo
menė bus siunčiama, ar nebus 
siunčiama kariauti, reikia ži
noti, kad mūsų šalis yra kare 
prieš Hitlerį ,ir jo talkininkus 
ir kad kiekvieno sąžiningo ir 
ištikimo piliečio ir gyventojo 
pareiga yra kooperuoti su val
džia Hitlerio sumušimui. Lie
tuviai dabar, kaip niekada

hitlerizmas bus sukriušintas, 
tuo mažiau reiks padėti aukų, 
tuo greičiau ir mūsų tėvų kraš
tas Lietuva bus išlaisvinta iš 
baisios Hitlerio vergijos.

Pasinaudojant proga susi
rinkti, būrys lietuvių mezgėjų 
sunešė jau numegstus svede- 
rius, kojines, pirštines, šalikus 
ir nuimta mezgėjų prie darbo 
paveikslai. Paskiau, laike pra
kalbų, gera grupė jų matėsi 
klausantis prakalbų ir sykiu 
mezgant. Tai atrodė geriausiu 
pritarimu kalbėtojų pareiški
mams, kad kiekvienam kariau
jančiam fronte kariui aprū
pinti reikia 12-kos gabiai ir 
pasišventusiai dirbančių darbi
ninkių užfrontyje.

Sunešta virš 50 svederių ir 
apie tiek pat ar gal daugiau 
porų kojinių, pirštinių, šalikų.

Pertraukoje vakaro pirmi
ninkas J. Kuraitis paprašė 
publiką paaukoti sulyg išga
lės lėšoms padengti ir tolimes
niam vedimui apšvietos darbo. 
Be jokios agitacijos sudėjo 
$25.39. Stambesnėmis sumomis 
aukojo:

Po $1 — J. Draugas, D. M. 
šolomskas, Sasna. Po 50 cen
tų: E. Sungailienė, O. Vasi
liauskienė, Granickienė, G. 
čėsna, J. Kalvaitis, A. Murei- 
ka, V. Kaęper, V. Rudaitis, M. 
Dobinis, J. Dainius, P. Venta. 
Po 25 centus: Reklienė/ P. 
Buknys, O. Malinauskienė, Mi- 
1 ėriukas, P. Mingil, Gražulis, 
Pr. Šmitienė, K. Balčiūnas, M. 
Banaitienė, Krunglis, U. Sin
kevičienė, A. Briedis, Peter, 
P. Cibulskis, A. Misevičius, A. 
Balčiūnas, Gustaitis, M. Kli
mas, M. Purvėnienė, O. Viš- 
niauskienė, S. 
Andruškevičienė, 
nė, Baltrušaitis, 
Laukaitienė,
Repšys, J. Kairūkštis, M. Bo- 
vinienė, P. Navalinskienė, J. 
Jankauskas, J. Kmieliauskas, 
J. Laukaitis, C. Aleliūnas, S. 
Griškus, P. Poškaitis, Monkus, 
Mrs. Monkus, V. Čepulis, K. 
žemaitaitis, Urbonas, Bepirš
tis, Repinskienė, Tauras, Bun-

pirmiau, turime būti vieningi, kus, Andriuškevičius, Ch. Ne- < 
privalome padėti visus skirtu-1 čiunskas, Petrauskas, Mickų-, 
mus į šalį ir dirbti bendrai | nas, V. Zablackas, A. J. B. į 
prieš hitlerizmą. Juo greičiau! Visiems minėtiems, taip pat

pasiū-

ir smulkesnėmis aukomis parė- 
musiems priešhitlerinį 
rengėjai prašė pareikšti 
padėką.

Baigiantis programai
lyta rezoliucija protesto prieš 
Brooklyno kongresmaną Jo
seph L. Pfeiffer, kuris- balsavo 
kongrese prieš atšaukimą Neu
tralumo Akto, kaip to nori 
Hitleriui pataikavimo šalinin
kai. Rezoliucija priimta 
balsiai.

Publikos buvo pilna 
Kliubo salė.

vien-

Pil.
Rep.

Leido Uždraustą Filmą
Steinbecko nauja filmą “Už

mirštas Kaimas,” buvusi cen
zorių uždrausta rodyti dėlto, 
kad joje parodoma pripiityviš- 
kos, Meksikos kaime gimdymo 
sąlygos ir kūdikio penėjimas, 
State Board of Regents nutar
ta leisti rodyti tokia, kaip pa
gaminta.

M. Carmickel, 21 m., nušo
ko ar nukrito nuo 4 aukštų 
namo stogo 104th St., N. Y. 
Išliko gyva.

Taksei, privatiškai mašinai 
ir trokui susidūrus prie 3rd 
Avė. ir Union St. sužeista 6 
žmonės.

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

Vaitkienė, E.
E. Vitartie- 
Petrauskas, 

Kalvaitienė, D.

•w
M

MASINIS MITINGAS 
Paminėjimui AŠTUONIŲ metą U. S. A. su 

U.S.S.R. diplomatiniu santikių! 
LT. COMMANDER CHARLES S. SEELY 

(U. S. Navy, Atsitarnavęs) 
CORLIS LAMONT 
ARTHUR UPHAM POPE 
GENEVIEVE TAGGARD 
THOMAS L. HARRIS 
jack McMichael 
MRS. JOSEPH E. DAVIS 
DR. HENRY E. SIGEREST, Pirmininkas, ir kiti.

Pirmadienį, lapkričio 171-ą, 8 vai. vak.
MANHATTAN CENTER

34th St. ir 8th Ave., New York City

TIKIETAI: 55c |
Rengia: American Council on Soviet Relations

112 E. 19th St., N. Y. C. GRamercy 7-6123

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

( visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

“M aksimo Gorkio Vaikys
tė,“ judis pagamintas pagal 
paties autoriaus autobiografi
nę novelę “Mano Vaikystė,” 
dabar rodomas Irving Teatre, 
Irving Place ir L5th St., New 
Yorke. Toj pat programoj ro
doma filmą “Beethoveno Gy
venimas ir Meilės.”

Sugrįžo Pavasaris

Gal šiuos žodžius skaitant 
kalensite dantis nuo šalčio ir 
sugrįžimui pavasario netikėsi
te, tačiau lapkričio 14 ir 15-tą 
taip buvo šilta, jog bile koks 
ploščius atrodė bereikalinga 
sunkmena. Penktadienį buvo 
65 laipsniai šilumos, šilčiausia 
lapkričio I4-ta rekorduose.

MWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAW

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Devintą valandą pirmadienių vakarais

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisves Radio Programos klauso šimtai tūkstan

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

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

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

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis Šiuom

Brooklyn, N. Y427 Lorimer St.,
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

0

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

te

c?

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymų

VIENINTELE LIETUVIUI 
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. PETRAITIENE IR SŪNAI

1

S*

y
l

Suteikiam

I

garbingas laidotuvef

$150
suteikiam nemoka-

UŽEIGA
Rhelngold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ Ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
® -------- |
| Joseph Zeidat, Sav. |

Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

Undertaker

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Koplyčias
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499




