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Skaičiau net trijuose laik
raščiuose—“Amerikoje”, troc- 
kistų organe ir “Naujienose” 
—tą patį rašinį, nukreiptą 
prieš “Laisvę”. Rašinys yra 
piktas, šlykštokas, melagin
gas. Jame bjauriojama tie 
žmonės, kurie buvo atsilankę 
į dienraščio “Laisvės” metinį 
koncertą Brooklyne. Jame 
puolami biznieriai, davusieji 
skelbimus mūsų programai!. 
Rašinyj bandoma įkalbėti, 
būk daugeliui svečių buvo da
linami tikietai veltui. Jame 
pliauškiama, būk aidietės, da
lyvavusios koncerto programo
je, dėvėjusios “raudonomis ja- 
kutėmis” (bolševikės !) !. . .

Rašinio pasirodymas net ke
liuose skirtingų sriovių laik
raščiuose duoda suprasti, kad 
tam tikros rūšies žmonės dar 
vis neatsisakė nuo boikoto 
mūsų dienraščiui,—nuo kvailo 
boikoto, kurį jie pradėjo per
eitais metais.

No. 278

mumsTie žmonės skelbė 
boikotą per virš metus laiko. 
Bet kai atėjo mūsų koncerto 
diena—mes turėjome daugiau 
publikos, negu kad nors per 
pastaruosius desėtką metų! 
Nei vieno tikieto nebuvo duo
ta veltui—neskaitant progra
mos dalyvių, kurie buvo su
leisti salėn be tikietų. Koncer
te programa buvo viena gra
žiausiųjų.

Tas parodė tūliems politiš
kiems ablavukams, kad jų 
skelbtasis boikotas nieko ne
pešė. Tai dabar jie vėl išvien 
pradėjo bjaurioti tuos žmones, 
kurie mūsų koncertan 
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Roosevelt ir Kongreso Vadai 
Sumanė Aprėžt Streikų Teisę 

Apsigynimo Darbuose

Naciai Sušaudė 2,000 Amerikos Kariuomenė Pastos 
Lietuvių; Suėmė Gen. N«ci.am Pei, Van.cr,zlJ

Guianą į Holandų GuianąRaštikį ir Škirpą
CIO Unijos Kovoja prieš Streiku Varžymus; Kiti Įnešimai 

Kongresui Ragina Inkorporuot Unijas, Užšaklyt Algas 
*

Washington. — Prez. Ro- gresas atmestų sumanymą, 
oseveltas pasišaukė dešimt reikalaujantį aprėžt darbi- 
vadovaujančių kongresma- streikuoti. Jie
nų, taipgi darbo ir teisingu-1*.5 
mo ministerijų atstovus ir 
su jais aptarė planus išleis
ti įstatymą, kuris suvaržyti! 
laisvę streikuoti pramonėse 
svarbiose šalies gynimui. 
Jie nusprendė įteikti kon
gresui sumanymą, kad dar
bininkai turi palūkėt nusta
tytą laiką ir taip “atsivė-' 
dirit” iki eitų streikan; bet 
tikrasis sumanymo bran
duolys taikyt darbininkus 
su samdytojais, jeigu to rei
kėtų. Toks įstatymas būtų 
pritaikomas tiktai prieš 
streikus karui svarbiuose 
darbuose ir kol praeitų ka
irinė padėtis.

Kongresas ims svarstyti

asmeniškai eis pas senato
rius ir kongresmanus ir 
stengsis paveikt juos baL 
suot prieš tokį sumanymą.

KITI PLANAI PRIEŠ 
UNIJAS IR STREIKUS

Washington. — Valdiškos 
Marininkystės K o m isijos 

’pirmininkas Emory S. Land 
reikalavo išleist įstatymą, 
kuris uždraustų streiko pi-

STOCKHOLM, Švedija, 
lapkr. 25. — čia gauta ži
nia iš Lietuvos, kad nacių 
Gestapo policija areštavo 
generolą Stasį Raštikį ir 
Škirpą, buvusi Lietuvos at
stovą Berlynui.

Hitlerio policija taipgi 
suėmė daug lietuvių laik
raštininkų, kuriuos kaltina 
kaipo “kovingus (agresy
vius) Lietuvos tautininkus.”

Pranešimas iš tų pačių 
šaltinių sako, kad naciai 
Lietuvoje sušaudė 2,000 
žmonių “kaipo komunistus 
ir rusų šalininkus.” Dau-

unijas ir priverstų jas duot 
valdžiai apyskaitas iš visų 
pajamų ir išlaidų.

Senatorius Tom Connally 
įnešė kongresui sumanymą, 
kad valdžia užimtų užstrei- 
kuojamas kasyklas ir fabri- 

ėjo su liaudimi, rei-(šį planą prieš streikus po kus, svarbius šalies gynimui 
ir taip varytų darbą pir
myn.

Kongresmanas Gore rei
kalauja, kad būtų užšaldy
tos darbininkų algos, idant 
jos ir toliau liktųsi tokios 
pat, kaip dabar, be jokių

Ponams Laučkoms, 
nams ir Grigaičiams 
štai kas pasakyti: Per 
šimt metų savo

ėjo.

Stilso- 
tenka 

trisde- 
gyvavimo

škė josios troškimus, sielojosi to, kai išspręs klausimą dė- 
josios sielvartais, padėjo jai 
kovoti už šviesesnę ateitį, už 
geresnę buitį, todėl liaudis 
stovėjo ir stovės su “Laisve”!

Šiandien, kai mūsų kraštui 
ir visam pasauliui grūmoja 
hitlęrizmo pavojus, tai “Lais
vė” šimtu nuošimčių stovi už 
mūsų krašto gynimą, už sunai
kinimą tarptautinio bestijos, 
Hitlerio ir jo naciškų jėgų.

Už tai “Laisvę” žmonės my
li ir ją remia!

Padarykite jūs savo laik
raščius tokiais, tuomet nerei
kės kaišioti liežuvių laisvie- 
čiams ir bjaurioti žmones, ku
rie remia “Laisvę”. Padarykit 
savo laikraščius anti-hitleri- 
niais. Liaukitės spausdinę hit
lerininkų smalą. Tuomet gal 
būt žmonės ir jūsų laikraščius 
pamėgs!

lei reikmenų kainų apribo
jimo.

kietus, įsakytų inkorporuot! gilusia iii sušaudyta Kau-

Washington. — Atvyksta 
į Washingtoną vadai dvide
šimties penkių svarbiausių 
CIO unijų kovot, kad kon-pakėlimų.

Vėl Pakriko Geležin
kelių Uniją Derybos 

Su Kompanijomis

Jungtinės Valstijos Su
stabdė Reikmenis Hit

lerio Pakalikams

ne, Šiauliuose ir Vilniuje, 
kiti nužudyti skirtingose 
Lietuvos dalyse.

Hitlerininkaivtaip pat ar
eštavo 10 tūkstančių lietu
vių ir suvarė juos i koncen
tracijos stovyklas.

LIETUVOS TAUTININ
KAI LABAI NUSIVYLĘ 

ROSENBERGU
STOCKHOLM. — čia su

žinota, jog Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos tautiniai 
elementai yra labai nusivy
lę tuom, kad Hitleris pasky
rė Alfredą Rosenbergą gal-

va šių trijų Baltijos kraš
tų. Jie tikėjosi, kad jų ša
lys taps nepriklausomomis.

ANGLAI LIBIJOJ NUŽYGIA
VO 200 MYLIŲ

Cairo, lapkr. 25. — Ang- 
lų-indų kariuomenė Libijoj, 
nugalėdama italus ir vokie
čius, nužygiavo daugiau, 
kaip 200 mylių pirmyn ir 
užėmė Augilą.

Anglai, veikdami iš Tob- 
ruko, suėmė dar 2,000 nacių 
ir italų.

Anglai taipgi atėmė iš fa
šistų Gambutą. į

Mūšiuose iš anglų pusės 
dalyvavo 340 iki 360 ameri
kinių ir angliškų tankų. 
Vokiečiai ir anglai jau pra
rado žymią dalį savo tankų. 
Kiti nuostoliai iš abiejų pu
sių taipgi labai dideli.

NACIAI, SAKO, LAIMĮ 
PRIEŠ ANGLUS

Berlin, lapkr. 25. — Na
ciai sako, kad jų lakūnai Li
bijoj nugalėję anglu orlai
vius ir dabar vokiečiai jau 
viešpataują ore tenai.

Anot nacių, tai jie Libijoj 
iki šiol sunaikinę 207 anglų 
tankus ir sumušę motori
zuotą anglų brigadą.

Prezid. Holandų Guianos.
(Žinia iš Brazilijos sako, 

kad dalis Jungtinių Valsti
jų kariuomenės jau atvyko 
į Holandų Guianą.)

Senatorius Connally, pir
mininkas senato komisijos 
užsieniniais reikalais, pa
reiškė :

“Aš manau, kad mes tu
rėsime užimt ir francūzų 
salą Martinique ir Francū
zų Guianą, jeigu Vichy 
Francijos valdžia ir toliau 
dar labiau papuls po nacių 
įtaka.”

Net ir tie kongresmanai 
ir senatoriai, kurie prieši
nasi karinei Amerikos tal
kai prieš Vokietija, dabar 
nekritikavo prez. Roosevel- 
to už kariuomenės siuntimą 
į Holandų Guianą.

Jungtiniu Valstijų ka-

Senatorių Komisijos Pirmininkas Connally Pareiškė, Gal 
Jungtinės Valstijos Turės Už imt ir Prancūzu Martinique
Washington. —

Rooseveltas pasiuntė Jung
tinių Valstijų kariuomenę 
užimt Holandų Guianą 
(Dutch Guianą), šiauriniai- 
rytiniame pajūryje Pietų 
Amerikos. Su tuom iš ank
sto sutiko Holandijos vald
žia, esanti ištrėmime Lon
done; taipgi sutiko Brazi
lija, kuri rubežiuojasi su 
Holandų Guianos kampu iš 
pietų pusės.

Jungtinių Valstijų kariuo
menė laikvs užėmus Holan
dų Guianą iki karo pabai- 
gos. Šios šalies kariuomenė 
ten reikalinga kaipo atsar
ga prieš nacius, kad iie per 
gretimą Francūzų Guianą 
neįlįstų į Holandų Giuaną.
HOLANDŲ GUIANA

ALIUMINO ŠALTINIS
Holandiškoji Guiana yra 

labai turtinga kasyklomis riuomenė Holandiškoi Gui- 
bauksito, iš kurio dirbamas anoj yra įspėjimas fašisti- 
aliuminas, reikalingas ivai- niams kraštams, jog ši ša- 
riem karo pabūklam ir šiaip'lis neleis jiem įsibriauti į 
pramonei. Jungtinės Valsti-j Pietinę Ameriką ir iš ten 
jos iki šiol gaudavo per 60 grumot pačiom Jungtinėm 
procentų viso bauksito iš Valstijom.

Jugoslavijoje naciai nužudė 
virš 100,000 žmonių, kovoju
sių prieš okupantus. Budeliai 
vadina tuos žmones komunis
tais.

Francijoje, Norvegijoje, Len
kijoj 'ir kituos pavergtuos 
kraštuos komunistu apšaukia
mas kiekvienas kariautojas 
prieš nacių okupantus. Jei ne 
kas kitas, tai Hitleris padarys 
komunistų milijonus!

Nereikia nei aiškinti, kad 
šitokiu būdu Hitleris komunis
tų vardo ne tik nežemina, bet 
jį labai aukštai kelia. Nes ko
munistas — reiškia kovotoją 
prieš barbarizmą, už visos 
žmonijos laisvę, už civilizaci
ja.

Iš kitos pusės, socijalistai 
patapo geri-gerutėliai. Niekur 
negirdėjome, kad Francijoj, 
Hollandijoj, Belgijoj, Jugosla
vijoj, ar kurioj kitoj Hitlerio 
pavergtoj šalyj socijalistai bū
tų suorganizavę kovos būrius 
prieš okupantus. Jie, matyt, 
moka prisitaikyti. Amerikoje

(Tąsa ant o-to pusi.)

Washington. — Pakriko 
derybos tarp geležinkelių 
darbininkų Brolijų-unijų ir 
kompanijų. Traukinių tar
nautojų Brolijos atstovas 
A. F. Whitney sako: Mes 
eisime pas prezidentą Roo- 
seveltą ir patarsime, kad 
valdžia perimtų į savo ran
kas geležinkelių vedimą, 
kol praeis šaliai karo pa
vojus.”

Geležinkeliečiai unijistai, 
viso 1,250,000 žmonių, rei
kalauja pridėt 30 procentų 
algos.

Prez. Roosevelto komisija 
buvo patarus pusaštunto 
procento pakelt algą Bro
lijų nariams ir 13 ir puse 
procento kitų geležinkelių 
unijų nariams.

Jų vadai pareiškė, kad 
'tokie menki priedai būtų 
tik pasityčiojimas, akivaiz
doje gyvenimo pabrangimo.

Geležinkeliečiu s t reikas 
dėl algų buvo skirtas prasi
dėt gruodžio 7 d. Dabar 
prez. Rooseveltas vėl steng
sis privest juos prie sutar
ties su kompanijomis.

Ottawa, Canada. — Kari
niai Kanados laivukai nuskan
dino’ du nacių submarinus. •

Washington. — Amerika 
sustabdė praleidimą žibalo- 
gazolino fašistinei Ispanijai 
ir jos kolonijoms, nes yra 
patirta, kad Ispanijos val
džia pervedinėjo tą žibalą 
naciams ir Italijai.

Amerikos vyriausybė taip-

Sovietai Atmetė Na 
cius Pietuose Kai
Kur Gana Toli

Amerika Remia Laisvus 
Prancūzus prieš Vi

chy ir Nacius

Amerikos Pasiuntinys 
Giria Sovietų Lakū

nus ir Staliną
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė nutarė 
lėšomis iš Lease-Lend (pa
skolų) fondo remt ir lais
vuosius francūzus, vado
vaujamus generolo Charles 
de Gaulle’o, kurie Afrikoje 
kovoja prieš nacius ir prieš 
Vichy Francijos valdžią. 
Nes ta valdžia sandarbinin- 
kauja su Hitleriu.

London. — Kalbėdamas 
per radiją Londone, Ameri
kos pasiuntinys W. Averell 
Harriman išreiškė aukštą 
nuomonę apie Sovietų lakū
nus ir mechanikus ir gra
žiai atsiliepė apie Staliną. 
Harrimanas buvo galva A- 
merikos pasiuntinių Mask
voje, kur jie tarėsi su So
vietų vyriausybe < ir Angli
jos pasiuntiniais apie reika
lingą Sovietams medžiaginę 
pagalbą iš Anglijos ir Ame
rikos prieš Vokietiją.

Harrimanas dabar, tarp 
kitko, sakė:

“Rusų lakūnai greičiau ir 
’su mažiau nelaimingų atsi
tikimų išmoksta veikt ame
rikiniais orlaiviais, negu 
kad panaši amerikiečių la
kūnų grupė išmoktų veikt 
skirtingais orlaiviais... Ru
sų mechanikas parodo ga
bumą ir sumanumą.”
PERKRAUSTYMAS SO

VIETŲ FABRIKŲ
Harrimanas nurodė į to

kį įtaisymą Sovietų fabri
kų, kad jų mašinos be var
go gali būt perkraustytos į 
skirtingą vietą, kuomet jom 
gręsia vokiečiai. Tos maši
nos ne i cementines grindis, 
įmūrytos, bet tik prišriu-

(Tąsa 5-me pusi.)

Maskvos Fronte Nacia šiek Tiek Pasivarė Pirmyn
London, lapkr. 25. — Bet 600,000 iki 1,000,000 1 1 • • * f m V • 1

vokiečių vis neatlaidžiai at
akuoja Maskvos gynimo li
nijas iš šiaurių vakarų, iš 
vakarų ir iš pietų vakarų.

Amerikos vyriausybė taip- Maskvos radijas sakė šian- 
gi atšaukė bet kokių reik-^ien, jog Sovietų kariuome- 

' ~ “ 'nė pietiniame fronte atme
tė vokiečius kai kuriuose 
punktuose 95 mylias atgal, 
o tūluose kituose punktuose 
—40 mylių. A

Vokiečiai vėl šiek tiek pa
sivarė pirmyn Klin srityje, 
50 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos. Kitose Mask-1 
vos fronto dalyse raudonar
miečiai sulaikė nacius tose čiai dar niekur nėra arčiau 
pačiose pozicijose.

menų praleidimą Francijos 
kolonijoms Afrikoje.

NACIAI TVIRTINA, KAD 
PASIEKS PUNKTĄ UŽ 

31 MYL. NUO MASKVOS
Berlin, lapkr. 25. — Na

ciai pakartojo, kad jie už
ėmę Solnečnogorskį ir tuo| 
būdu pasiekę punktą tik už 
31-nos mylios nuo Maskvos. 
Solnečnogorski yra fabriki
nis miestelis su 6,500 gyven
tojų, prie geležinkelio iš 
Maskvos į Leningradą.

(Sovietai užginčija tokį 
vokiečių pasivarymą artyn 
Maskvos.)

Kuibišev, Sovietai, lapkr. 
25. — Maskvai tebegręsia 
rimtas pavojus iš nacių pu
sės.

Sovietai teigia, kad vokie-

Maskvos, kaip už 50 mylių.

aLAISVES” 30 METĮJ JUBILEJAUS 
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJAI

SOVIETAI KELIA KARIUO
MENĘ ANAPUS DONO

London, lapkr. 25. — An
glai karo tėmytojai sako, 
kad Sovietai Rostovo srity
je, pietuose, matomai, laips
niškai traukią savo kariuo
menę iš vakarinio Don upės 
šono į rytinį.

Vakarykščiai pranešimai 
teigė, kad tebesiaučia mū
šiai Rostovo gatvėse tarp 
raudonarmiečių ir vokiečių.

Graiky Submarinas Sunaikino 
Italu Laivą

London. — Graikų sub
marinas “Glafkos” torpeda- 

ORAS. —- šį trečiadienį bū- vo ir nuskandino vieną prė
slą šilčiau, dalinai apsiniaukę, kinį Italijos laivą.

Šį sykį aukų-pasveikinimų “L.” 30 metų Jubilėjum ir 
naujų skaitytojų gavome sekamai:

Iš Rochester, N. Y., per drg. J. Bullis, nuo ALDLD 50 
kp. vakarienės — $102.00.
• ALDLD 145’kp., Los Angeles, Calif., $13.00.

Walter ir Elizabeth Skystančiai, Newark, N. J., $10.00.
ALDLD 55 kp., Ridgewood, N. Y., $5.00.
St. Toliaus, (Bar & Grill Union City), Waterbury, 

Conn., $5.00.
(Tąsa 5-me puslapyje)

London. — Anglų karinin
kai sako, gal tai buvo perdė
tas pranešimas, kad jie suėmę 
15,000 fašistų Libijoje.

London. — Anglai drąsuo
liai, vadinami “commandos”, 
įsiveržė į šiaurinę Franciją; 
padarė naciam žalos, kiek ga
lėjo, ir išplaukė sau atgal.
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Nepaslėpti Pro-Naciško Veido!
“Draugo” redakcija, kurioj sėdi iš 

Berlyno prisiųstas kunigas Prunskis, 
niekaip negali susilaikyti nuo pro-naciš- 
kos propagandos. Jeigu nerašo nuo sa
vęs, tai suranda tūloje anglų spaudoje 
pro-naciškų prieskonių ir juo^ persi
spausdina. Taip “Draugo” No. 243 rašo 
tūlas P. T. ir tarpe kitko sako: “...Pa
baltijo valstybės (Lietuva, Latvija ir Es
tija) pakliuvusios vokiečių valdžion pa
laipsniui atsigaivelioja ir tvarkosi.”

Autorius sako, kad jis imąs iš Chica- 
gos “Daily Tribune” pranešimą pono Do
nald Day. Galimas daiktas, bet Chicagos 
“Daily Tribune” neremia Roosevelto už
sienio politikos, kad sutriuškinti nacizmą. 
Tame laikraštyje labai daug buvo ir yra 
melų apie Sovietų Sąjungą. Rašyti, kad 
Hitlerio pavergti kraštai “palaispniui at
sigaivelioja ir tvarkosi” gali tiktai Hit
lerio šalininkai. Reiškia, dabar dar tik 
pradžia “tvarkos” padaryta, paviešpa- 
taus ilgiau naciai Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoj, tai ir visai ten bus tvarka ir ge
ra.

Nesvarbu, iš kur “Draugas” ima tokią 
propagandą, iš dr. Ancevičiaus, ir Goeb- 
bels’o šaltinių, ar iš pono Donald Day, 
tas dalykų nepakeičia. Čia daugiau, ne
gu aišku, kad tai yra pro-naciškas bru- 
das ir nuodijimas demokratiniai nusista
čiusių žmonių proto. Daugiau, negu aiš
ku, kad ponai iš “Draugo” redakcijos, 
taip garbindami nacizmą Pabaltijoj, ne
pasitarnauja nei Anglijai, nei Amerikai. 
Jie pasitarnauja tik Hitlerio planams.

Jeigu “Draugo” redaktoriams nors 
kiek rūpėtų kova prieš barbarišką na
cizmą, tai jie dėtųsi prie tų žmonių, ku
rie kovoja už sunaikinimą hitlerizmo, už 
išlaisvinimą Lietuvos, o neskelbtų naciš
kos propagandos, būk ten viskas “pa
laipsniui atsigaivelioja ir tvarkosi.” 
“Draugas” prezidento Roosevelto politi
kai ne’pasitarnauja, bet kenkia rankio
damas iš įvairių reakcinių arba tiesiai 
hitleriškų šaltinių nacių propagandą ir 
ją teikdamas savo skaitytojams.

Iš “Nužudytų” Atsikėlė ir Stojo 
Hitleriui Talkon

Amerikos lietuviai pamena tą bjaurų 
melų skandalą, kada “Draugas,” “Nau
jienos,” “Vienybė” ir kiti klerikalų, so
cialistų ir tautininkų laikraščiai šunis 
korė ant »sovietinės Lietuvos, kaip įma
nydami niekino ją. Ir dabar, nors jau 
šeštas mėnuo Lietuvoj viešpatauja bu
deliški hitlerininkai, jie vis niekina So
vietus, o slepia Hitlerio baisų terorą. Jie 
skelbė melus, būk Lietuvoj bolševikai 
“šimtais ir tūkstančiai žmones šaudė,” 
skelbė net vardus “nužudytų.” Prie to
kių buvo priskaityti keli klerikalų ir tau
tininkų šulai.

Vėliau pradėjo aiškėti, kad “nužudy
tieji” keliasi iš numirusių. Buvo šaukta, 
būk dr. Kazys Grinius esąs išvežtas į 
Sovietų Sąjungą ir kur tai įkalintas.

Bet štai, atėjo Lietuvon budeliai hitle
rininkai. Ir eilė tų “nukankintų,” “iš
vežtų,” “nužudytų” keliasi “iš numiru
sių” ir stoja Hitleriui į talką.

Vėlesni pranešimai sako, kad Hitlerio 
diktatorius Lietuvoj, Rentelnas, pasi
kvietė sau į talką Lietuvoj nacių - fašis
tų vadą Virbicką, arkivyskupus — Ka
revičių ir Skvirecką, universitetų rekto
rius — Grauroką ir Biržišką, generolus 
—Raštikį ir Bulotą, evangelikų bažny
čios atstovus — Variakojį ir Leierį, ir 
seniau buvusį Lietuvos prezidentą dr. 
Kazį Grinių.

Matote, iš “nužudytų” atsikėlė ir stojo 
Hitleriui talkon didesniam Lietuvos liau
dies pavergimui.

Šiemet Brooklyne smetonininkai ir 
trockistai priešakyj su Stilsonu, Straz
du, Strimaičiu buvo sušaukę konferen
ciją. Jie baisiausį skandalą kėlė, keikda
mi Sovietus, būk dr. Kazys Grinius kur 
tai išvežtas į Sovietų Sąjungą ir kalėji- 
man uždarytas. Visi tie jų primetimai 
buvo melas, padiktuotas iš Berlyno.

Ir dabar “Naujienos” ir “Draugas” 
nuolatos talpina Hitlerio agento dr. Pra
no Ancevičiaus melus, kelia skandalą 
apie “prievarta išvežtus,” pučia muilo 
burbulus jų j ieškodami. Prabėgs keli 
mėnesiai laiko ir vėl atsidengs, kad tai 
yra niekas kitas, kaip hitleriška propa
ganda. Bet ji šiandien atlieka savo pa
reigas, ardydama demokratinį antihit- 
lerišką liaudies frontą.

Amerikos Admirolas už Pagalbą 
Sovietams

Jungtinių Valstijų karo laivyno admi
rolas W. H. Standley, kalbėdamas Pitts- 
burghe j plieno darbininkus, tarpe kitko 
pareiškė:

“Rusijos liaudis didvyriškai veda kovą 
už demokratiją ir ves ją iki pergalingos 
pabaigos.” Rusijai yra reikalinga me
džiaginė pagalba, ir jūsų fabrikai ir ka
ro laivynas siekia duoti jai tą pagalbą.”

Kiekvienas sąžiniškas žmogus pripa
žįsta tą faktą, kad Sovietų Sąjungos 
liaudis ir Raudonoji Armija, vadovybėje 
savo valdžios, jau šeštas mėnuo didvyriš
kai veda kovą prieš barbarišką nacizmą 
ir fašizmą.

Sovietų Sąjungos liaudies didvyriškos 
kovos kartu yra kovos už išlaisvinimą 
visų pavergtų tautų ir tautelių ir už su
mušimą hitlerizmo, neprileidžiant jo prie 
Amerikos kraštų. Sovietų Sąjungai rei
kalinga ginklų, amunicijos ir kitokios 
pagalbos, nes Hitleris ir Mussolinis prieš 
ją naudoja visą Europą ir jos galingą 
pramonę.

Apie Rusus Baltagvardiečius
Chicaginis lietuvių liaudies dienraštis 

“Vilnis” rašo:
“Shanghajuj, Chinijoj, yra 25,000 rusų 

baltagvardiečių. Jų tarpe uoliai veikia 
japonų ir Hitlerio emisarai, bet pasiseki
mo neturi. Labai mažas skaičius balta
gvardiečių sutinka būti jų pastumdėliais.

“Tą patį mes matome ir Amerikoje, 
kur daug antibolševikiškai nusiteikusių 
rusų pasisakė už Sovietų Sąjungos gyni
mą.

“Nors jie daug kame ir nesutinka su 
bolševikais, bet atsisako dėtis su jude
siais.

“Maskvos ‘Pravda’ rašo, kad šio karo 
pradžioje Hitleris tikėjosi sudaryti iš ru
sų baltagvardiečių bent septynias divi
zijas. Tie planai neišdegė. Jis nesudarė 
nei vienos divizijos. Faktinai jis nesu
darė nei vieno, kiek didesnio, vieneto.

“Tiek daug tikėjosi Hitleris iš penk
tosios kolonos ir taip skaudžiai jis nude
gė savo nagus.”

PIRMOJI TE1SMIŠKAI NUNUODYTA CALIF. MOTERIS
San Quentin, Calif. - Pa

gal teismo sprendimą tapo 
numarinta nuodų dujomis 
Ethelė Leta J. Spinelli, ki
taip vadinama “Grafienė,” 
52 metų amžiaus. Jinai da
lyvavo nužudyme jaunuolio 
Roberto Sharrado. Jis buvo 
narys tos pačios plešikų- 
žmogžudžių šaikos, kaip ir 
ji. Bet “Grafienė” ir kiti 
jos sėbi’ai bijojo, kad Ro
bertas gali išduot policijai, 
kaip ta šaika nušovė vieną 
biznierių per užpuolimą

apiplėšti jį. Todėl “Grafie- 
'nė” su savo gengsteriais ir 
pasiuntė Robertą Sharradą 
pas Abraomą.
Priėmė Komuniją ir Meldė

si iki Galo
Jinai yra pirmutinė mo

teris teismiškai numarinta 
Californijos valstijoje. Pirm 
paleidžiant nuodų dujas į 
mirties kambarį, žmogžudė 
priėmė komuniją ir meldėsi 
iki galo. Po 11 minučių bu
vo pripažinta mirusia.

London. — Sovietų ka
riuomenė dar tebevaldė Ye- 
nikalę, 6 mylios į rytus nuo 
Kerčo, rytiniame smailgaly- 
je Krimo pusiausalio.

Berlin. — Oro nelaimėje 
užsimušė didžiausias vokie
čių karinis lakūnas Werner 
Moeldefs.

Washington, lapkr. 24. — 
Kongresas svarsto sumany
mus reikmenų kainoms ap
riboti.

NACIŲ IR FAŠISTŲ PROPA 
GANDA AMERIKOJE

ir “Draugas” prantama, Pr. Ancevičio 
“žinių” agentūras veltui.

Spalių 16 d. Madride pa- 
visą užsienio

“Naujienos”
Talpina Propagandą

Oficialiai Jungtinių Vals
tijų valdžia memorandumu skelbta, kad 
paskelbė, kad visa eilė įstai- ir vidaus propagandą kon- 
gų platina Pietų Amerikoj, troliuoja Ispanijos “Falan- 
Meksikoj ir Jungtinėse Vai- gos” sekretorius generolas 
stijose nacių ir fašistų pro
pagandą. Tam tikslui suor
ganizuotos žinių agentūros, 
įsteigtos fašistų radio sto
tys, įkurtos organizacijos ir;ta tarpe “Falanga” ir na- 
kitokios priemonės. Nacių 'tių p™4-’™ a

ir fašistų propagandos pla-Amerikoje Ispanijos, 
tinimu Amerikoj 
Ispanijos, Francijos ir kitų'gali turėti daugiau pasise- 
šalių fašistai.

Vokietijos naciai yra su
organizavę stiprias propa
gandos organizacijas Co- 
lombijoj, Chilėj, Meksikoj, 
Brazilijoj, Argentinoj ir ki
tose Lotynų Amerikos res
publikose. Brazilijoj ypa
tingai uoliai nacių propa
gandą platina Portugalijos 
valdžios atstovai ir fašistai.

Fašistine Ispanija Nacių 
Įrankis

Memorandumas sako, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
turi daugiau,, kaip reikia 
įrodymų, kaip Vokietijos 
naciai, Italijos fašistai nau
doja kitas, jiems paklusnias 
šalis ir tautas skleidimui 
nacių ir fašistų propagan
dos.

Ispanijos generolo Fran
co valdžia organizavo EFE 
oficialę Ispanijos žinių a- 
gentūrą vien tik tikslu, kad 
užsienyje platinus nacių ir 
fašistų propagandą į pietus 
nuo Rio Grande upės. Ispa
nijoj ir Portugalijoj įsteig
ta jau nuo rugpjūčio mėne
sio trumpų bangų radio sto
tys, kurios nuolatos siunčia 
į Lotynų Amerikos šalis na
cių ir fašistų propagandą. 
Ispanijos fašistų partija 
“Falanga” yra viešai pa
skelbus, kad ji išplatino 
daug knygų “politikos ir 
mokslo” klausimais Pietų 
Amerikoj ir Centralinėj 
Amerikoj. “Falanga” ypa
tingai rūpinasi kuo daugiau 
paskleisti nacių ir fašistų 
propagandos Pietų ir Cen- 
tralinių Amerikų gyventojų 
tarpe, kurie kalba ispanų ir 
portugalų kalbomis.
Francijos Fašistai Tarnau

ja Naciams
Francijos fašistai prieša

kyj su dabartine Petaino iš
davikiška valdžia organiza
vo “Havas - Telemondial” 
žinių agentūros skyrių, ku
rio uždaviniu yra platinti 
užsienyj nacių ir fašistų 
propagandą. Iš Paryžiaus 
organizuotas pro pašto su
sisiekimas su Pietų Ameri
ka, kuris apeina Anglijos 
įsteigtus punktus oro kelių 
kontroliavimui. Tie lėktu
vai perveža į Pietų Ameri
ką ne vien nacių ir fašistų 
propagandos literatūrą, bet 
taip pat Franci joj pagamin
tas judžių filmas su nacių 
ir fašistų propaganda. Ypa
tingai Vokietijos naciai - ------ -c ---- -c-
daug propagandos persiun-| Meksikoj falangistai ken
čia į Braziliją iš Portugali-itroliuoja sekamus laikraš- ___ :__j. _______________________ ” "'r'r‘

Jose Luis de Arrese. Tas 
padaryta, kad palengvinti 
Vokietijos nacių propagan
dos skyriams, nes susitar-

cių partijos, kad Pietų A- 
Portu- 

užsiima1 gali jos ir Franci jos fašistai

kimo su propaganda, kaip 
Vokietijos naciai.

Šių metų pavasarį fran- 
cūzai fašistai buvo pasiun
tę į užsienius neva “Havas” 
žinių agentūros atstovą, 
kuris plačiai važinėjo po 
Lotynų Ameriką ir atnau
jino kontraktus. To pasek
mėje “Havas” įsteigė savo 
“žinių” agentūrą Santiago, 
Chilėj, kuri vadinasi “Offi- 
ciena Frances de Informa
tion” biuru, kuris susirišęs 
su Ispanijos, Portugalijos 
panašiais biurais platinimui 
nacių ir fašistų propagan
dos.

Panamos respublikoj su
gauta Vokietijos nacių am
basadorius siuntinėjant na
cių propagandą,, kuri atėjo 
iš Paryžiaus. Paryžiuj fran- 
cūzai ir naciai propagandos 
permetimui į Pietų Ameriką 
naudoja “Paris-Prensa, 52 
Avenue Champs Elysees is 
via Lati Buenos Aires — 
Panama” orlaivius, kurie 
yra Italijos.

Vokietijos ir Italijos fa
šistai sukoncentravo masinį 
propagandos vedimą Pietų 
ir Centralinėje Amerikose, 
taip pat Meksikoj ir Jungt. 
Valstijose per Portugaliją, 
Ispaniją ir Franci ją. Tą 
propagandą pridengia var
dais — žinios ir kultūros 
darbas. Kanadoj koncen
truoja savo veikimą vyriau
siai per francūzus. Jungti
nėse Valstijose vartoja ne 
vien vokiečius, italus, bet ir 
nacių pavergtų kraštų fa
šistus tos propagandos pra- 
vedimui.
Fašistų Veikla Meksikoj
Meksikoj labai išplėtos

mimu, bet tikrumoj jų pa
reiga šnipinėti nacių nau
dai ir platinti fašistų pro
pagandą. Šie agentai gau
na instrukcijas, dažnai už
šifruotas, dažnai biznio 
skraiste pridengtas ne vien 
per paštą, bet net per radio 
stotį XEZ. Fašistai propa
gandos skleidimui dar yra 
organizavę ir moterų orga
nizacijas bei studentų gru
pes.

Kaip toli nužengę naciai 
ir fašistai Meksikoj, tai pa
liudija ir tas faktas, kad 
“National Sinarquist Un
ion,” kuriai vadovauja Sal
vador Abascal, > skelbiasi, 
kad ta organizacija turi 
500,000 narių ir pasekėjų. 
Ji organizuota militariškais 
pamatais. Ji atvirai platina 
nacių ir fašistų propagan
dą. Sakoma, kad ši fašistų 
organizacija gavus iš Jung
tinių Valstijų nuo nacių or
ganizacijų per 1,000,000 pe
sų pinigais. Yra davinių, 
kad jos nariai užsiima pla
čiai šnipavimu, gelbėja Ja
ponijos ir Vokietijos sub- 
marinams, kurie i 
šnipus, instrukcijas, pinigus 
į Meksikos pakraščius ir su
rinktas žinias išveža.

Nacių Veikla Lietuvių 
Tarpe

Pirm karo pradžios Vo
kietijos naciai ir Italijos fa
šistai savo agentus ir pro
pagandą atveždavo tavori- sueikvoti 
niais ir 
vais. Jų laivai, 
prieplaukose, tarnavo šnipų 
susirinkimams, algų išmo
kėjimų punktais, apsikeiti
mu instrukcijomis. Po kiek
vieno nacių laivo atsilanky
mo į prieplauką, iš tos prie
plaukos buvo siunčiama 
šimtai pundų į kitus mies
tus su nacių ir fašistų pro
paganda, o kitur ji išvežio- 
jama trokais.

Karui prasidėjus, šie ke
liai nacių ir fašistų propa
gandai nutrūko. Tada Vo
kietijos naciai ir Italijos fa
šistai, ypatingai pirmieji, | 
sukoncentravo vesti propa
gandą per savo tautos žmo
nes. Dar daugiau, vėlesni 
nacių šnipų teismai parodė,

Visas pasaulis žino, kad 
iš Berlyno negali būti iš
siunčiamos kitokios “ži
nios,” kaip tik nacių propa
ganda. Tas patsai su pa
vergtais nacių kraštais ir 
esančiais po jų priežiūra. 
Vienok minėti lietuvių laik
raščiai tas “žinias” spaus
dina ir juos išvežioja Jungt. 
Valstijų paštas tūkstančiam 
lietuvių. Jie paskleidžia na
cių propagandą lietuvių 
tarpe, ardo Amerikos lietu
vių vienybę kovai prieš hit- 
lerizmą, ardo tas jėgas, ku
rios turėtų vienytis parėmi
mui Roosevelto užsienio 
teisingos politikos.

Lietuvių masiniai susirin
kimai, organizacijos ir skai
tytojai privalo iškelti pro
testus prieš redakcijas, tal
pinančias -nacių propagandą 
ir pareikalauti sulaikyti ją 
tam, kad sutvirtinus anti
hitlerines jėgas ir išgelbė
jus Amerikos lietuvių gerą 
varda.

D. M. šolomskas.

Laiškas “ Laisvės” 
Redakcijai

Brangus drauge Mizara!
Teiksitės priimti mano 

širdingą padėką jums trum- 
atveža pai reiškiančią už jūsų taip . . I 1____ ______ ! J T •  

savo veikimą Ispanijos fa- kad jie šnipavimui ir savo 
šistų “Falanga” partija, ku
riai vadovauja penki asme
nys, prisiųsti iš Madrido. 
Meksikoj “Falanga” turi 1,- 
161 aktyvų savo agentą ir 
25,000 narių. Kaip žinome, 
Meksikos valdžia nepripaži- 
nus- Ispanijos g e nerolo 
Franco valdžią, tai Meksi
koj veikia Portugalijos le- 
gacija ir kitos valdžios įs
taigos išvien su “Falanga.”

Falangistai Meksikoj or
ganizavo “League for Ibe
ro-American Hispanicism,” 
kuriai vadovauja advokatas 
Octavio Elizalde. Ši organi
zacija neva stato tikslu gin
ti ispanų kultūrą Amerikoj, 
bet tikrumoj ji platina na
cių ir fašistų propagandą.

1

kruopštų pasidarbavimą nu- 
maskuoti lietuvių redakto
rius iš “Naujienų” ir “Ke
leivio.” Aš kalbu apie tą 
dešimtį jūsų rašytų straips
nių, kurie tilpo mūsų dien
raštyje “Laisvėje.” Labai 
gerai suprantu, kiek darbo, 
kiek laiko tarhsta turėjote 

1 taip brandžiai,

K

propagandos s k 1 e i dimui 
naudoja francūzus, belgus, 

holandus, danus, ukrainie
čius, finus ir Pabaltijos gy-, 
ventojus. Aišku, kad tų 
tautų žmonės nūs istatę 
prieš nacius ir fašistus, bet 
kiekvienoj tautoj atsiranda 
išdavikų, demokratijos prie
šų, laisvės, kultūros ir pro
greso neprietelių, kurie su
sideda su naciais ir fašis
tais.

Negali būti jokios abejo
nės, kad Dr. Pranas Ance- 
vičius yra nacių apmoka
mas agentas, 
šventa negyvena.
kas gi apmoka taip ilgas 
radiogramas, kurias jis 
nuolatos siuntinėja “Nau
jienoms” ir “Draugui?” 
Kiekvienas laisvę mylįs 
žmogus mato, kad Ancevi
čiaus “žinios” yra nacių ir 
fašistų propaganda. Jis gi
ria nacių tvarką, jis pasa
koja, kad už karą kiti kalti, 
o ne Vokietija, jis meluoja, 
būk naciai nepersekioja ki
tas tautas, jis skleidžia me
lus prieš Sovietų Sąjungą 
ir visa tai randa vietą 
“Naujienose,” “Drauge” ir 
kitoj panašioj spaudoj ir tų 

Vokietijos fašistų laikraščių redaktoriam tar- 
valdžios. Šie agentai prisi- nauja medžiaga 1 redakci-

pasažieriniais lai- taip taktiškai, taip daug 
Amerikos faktų sudedant j 

numaskuojama 
redaktoriai, i 
cialistąis.t ^Nekalbu apie kle
rikalą Ir: tautininkų redak
torius, nes tie buvo ir yra 
atviri progreso, apšvietos ir 
abelnai darbo liaudies prie- ’ 
v • sai.

Kaip keista prisiminus 
tuos žmones, kuomet dar 
tik keli metai atgal dirbo
me visi kartu prieš fašizmą, 
prieš Smetonos režimą mūs 
gimtinėj Lietuvoj. Visi sto
vėjom už progresą, už lais
vę, už gerbūvišką gyveni
mą.

Kur jie šiandien? Šian
dien tie žmonės apsivertė 
ragožiumi, nupuolė iki že
miausio .dorovės laipsnio, 
garbina kruviniausį išga
mą, kraugerį Hitlerį ir jo 
kruviną vergišką tvarką, 
fašizmą. Neprieteliai lietu
vių tautos ir liaudies, jie 
daro ir mums, kaipo lietu
viams, gėdą!

G. A. Janusas.

juose, kur
1 i e tuviški 

besivadina so-
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Jis dvasia
Prie to,

čius: “La Semana,” “Hispa- 
nidad,” “Hombre,” “Mexi
co Nuevo,” “Diario Espa- 
nol” ir “La Nation,” kurie 
talpina nacių ir fašistų pro- 
pagandą, o laikraščius 
“Hombre Libre” ir “La Se
mana” finansuoja Vokieti
jos fašistų atstovybė.

Meksikoj važinėja falan- 
gistų agentai, kuriems al
gas išmoka Ispanijos, Itali
jos ir

jos, pasiremiant neseniai 
pasirašyta Port ugalijos 
—Brazilijos neva kultūros 
reikalams sutartimi. Tas 
Jungt. Valst. pareiškimas 
sako: “Vokietija naudoja 
Portugaliją, kaip kokią ry- 
ną perdavimui nacių propa
gandos.”

Italijos žinių agentūra 
“Stefani” ir Vokietijos ži
nių agentūra “Deutsches 
Nachrichtenburo” (DNB) 
aprūpina tas ^Portugalijos, 
Franci jos, Ispanijos ir, su- dengę neva prekybos užsiė- niams straipsniams.

Markasui, Washington, Pa.- 
Eilutės neįskaitomos, negalėsi
me pasinaudoti.
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AMERICA ON GUARD!
Above fa a reproduction of the 

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

BUY
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adfehls, Lapkr. 26, 1941 LAISVfi Trečias puslapis

palių I mą prasidėjo “Laisvės” vajus 
mui naujų skaitytojų. Kviečiame tal- 
visas veteranes vajininkes. Taipgi 

iome visas skaitytojas gauti nors po 
ą naują skaitytoją savo dienraščiui.

MOT Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jau^ metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su
rengiate moterų vakarus-mitingus.

K______________________________________________

*abar Ne Laikas Ašaroti 
Bet Vienytis ir Veikti”

rikos Taryba Santykiams Smolensko ir pagal Dnieprą... 
jvietais 112 E. 19th St.,* 
Yorke, išleido lapelyje So- 
Sąjungos moterų atsišau- 
į*.viso pasaulio moteris, 

įgai Amerikos moteris, 
adio paskelbtą iš Maskvos 
jo 7-tą dieną laike ten į- 
ios anti-nacinės konferen-
Dalyje

Są j angos mūšio 
taip pat yra spren- 

Kauno ir New Yorko 
Už tai Amerikos vy- 
šaukia visus į pasi-

to pareiškimo sa-

žmonos, seserys! 
yra mi> tiniausis

Greta to tik galima pridėti, 
jog Sovietų 
laukuose 
džiamas 
likimas, 
riausybė
šventusį darbą pagaminti kuo,, 
daugiausia karo įrankių ir reik-' 
menų Sovietų Sąjungai ir Ang- 
lijai, kurios kovoja ne vien tik 
už savo laisvę, bet už laisvę 
ir nepriklausomybę visų šalių.

Atsakymui į Sovietų Sąjun- 
gos didvyriškų moterų atsišau-Į 
kimą Amerikos moterys paža-l 
dėjo visokeriopą paramą. Po 
amerikiečių moterų pasižadėji-j 
mu pasirašė tokios paskilbusios 
moterys, kaip senutė Carrie j 
Chapman Catt, moterų sufra- 
gečių judėjimo pionierė; garsi 
visuomenininke ir kalbėtoja 
Mary Van Kleeck ir kitos.

į tą Sovietų Sąjungos mote-

Chinijos vaikučiai, kurių daugybe yra keliama iš 
vietos į vietą, kaipo karo pabėgėliai.

Apie Moterų Balsų

K. Petrikienes Kalba per j 
Laisvės Radio, iš Stoties i 
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kovojančius už

kituose mies- 
moterų mezga.

Rochester, N. Y., Susitvėrė 
Raudonajai Armijai Mez
gėjų Kliubas iš 33 Narių

Minos, 
izmas 
:s pasaulio moterų! Neap- 
ii yra kęsmai motery fa-
užgrobtose šalyse ...

otinos! Kraujas Varšavoj 
lytų, suplėšytų į gabalė- 
/aikų šaukiasi į jus. Va- 
ašistų orlaiviai bombavo 
s Londone, Rygoj, Psko- 
ytoj jie atakuos ir žudys 
j vaikučius New Yorke... 
•ahgios seses, moterys vi-

pasaulyje! Mūsų laisvė, 
is mūs mylimų kūdikių,!
brolių, vyrų ir mylimųjų rų atsišaukimą ir mūs vadovių 
si mūs pačių rankose. Nė- amerikiečių pasižadėjimą atsa- 
iko ašaroti. Aštri ir neat- 
kova prieš fašizmą iki ga- 
•s pergalės ant Hitlerio 

g’hli tik išgelbėti mūs ša
mus šeimas nuo vergijos

dos. Raudonoji Armija 
si didvyriškai už laisvę ir 
gsmą visų žmonių. Pasau- 
eitis yra kovojama Sovie- 
įjungos karo lauke. Liki-
Londono ir Paryžiaus, 

tvos ir Roterdamo yra ko
las - sprendžiamas prie

ome ir mes pasišventusiu dar- 
liūdija jau pasidarbavę, 

dirbti ir besikurią 
liubai, mūsų moterų

prade 
Mezgėjų 
rengiamos pramogos medikališ- 

 

kai pagalbai, \ jų duodamos ir 

 

renkamos aukob ir kiti darbai, 
kuriais stiprinama priešfašisti- 
nės organizacijos, spauda ir 
abelnas antifašistinis judėjimas 
čionai Amerikoje. Į priešfašis- 
tinį judėjimą turėtų įsitraukti 
kiekviena padori lietuvė.

Atidedant sekamiems sky
riams susirinkusius iš kolonijų 
gražius atsiliepimus apie mūsų 
jubilėjinį Moterų Balsą, šiame 
leidinyje norisi bent žodžiu ki
tu išsireikšti apie jo platinimą.

Chicagietės, kurios per visas 
turėjo užsisakiusios arti 500 
kopijų, per d. A. Jonikienę per-

eitą savaitę atrašė:
“Kuogreičiausia siųskite 

mums daugiau Moterų Balso.1 
Vilnies koncerte tik penkis tu
rėjome, o daugelis norėjo pirk
ti. Platinasi labai gerai.”

ą Mezgėjos Veikia?
nėm, kad darbas bus 
is, bet tai tik prasidėjo. 
<iai du mėnesiai atgal 
:lyno Moterų Apšvietos 
o susirinkime buvo pa- 

, sumanymas, kad kliubo 
imtųsi mėgsti raudonar- 

am svederius. Mezgimo 
aytoja ir jai pritarėjos 
, kad iki Padėkų Dienai 
lumegsta bent pora de- 
sVederių ir tuomi galė- 

kaitytis, kad dalį savo 
£ų ir mes atlikome.
jiai iki Pedėkų Dienai 
ėjos pridavė 65 svede- 
25 poras kojinių, dvi po- 
irštinių ir šaliką su gaub- 
Negana to; dar desėtkai 

■ų mezga. Atskiruose 
aosė organizuojasi mez- 

Apie baigimą mėgsti 
albos nėra. Darbas tik 
įuoja.
e pasiųstų mezginių kie- 
risidėjo iš Patersono mo
šų 14 svederių, iš Eas- 

su 10 svederių, 10 porų 
ų ir pora pirštinių ir iš 
los draugės su 4 svede-

s Imsime Iš Vieno Centro 
misijai teko susižinoti su 
in*War Relief Komitetu, 
bus galima iš jų pirkti 
; už jų perkamą kainą, 
•riams svaras vilnų kai- 
$1.78, kojinėms $1.80. 
ėms vartojamos kiek plo- 
s vilnos.
Imiesčiuose, kaip tai: 
goj, Detroite, Philadel- 
i, kur komitetas turi savo 
is, ten mezgėjos gali 
ris tiesiai prie komiteto ir 
vilnas. Iš mažesnių kolo- 
mezgėjos gali tartis su 
:lyno mezgėjomis ir anos 
patarpininkaus. Už vil- 

>inigus reikia iš anksto 
sti. Piniginę perlaidą iš- 
it:— Russian War Re
le. ir pasiųskite Mezgėjų 
lijai, po num. 427 Lori- 
>t. Brooklyn, N. Y.

Dėl Prierašų
mezgėja prie savo 

io gali prisegti raštelį su

keliais žodžiais ir savo antra-i 
Lšu. Be abejo, jeigu dėvėtojas 
tik turės progą, kožnas norės 
sužinoti, kas toji mezgėja, ku
ri nesigailėjo pridėti tiek triū
so ir atiduot savo dirbinį visai 
nežinomam, jai niekad bema
tytam. Toki rašteliai reikia pa
žymėti ant plonos nedidelės 
popieros ir įsiūti kur patogio
je vietoje, idant tas nesudary
tų dėvėtojui nesmagumo. At- 
minkim, kad mūs mezginiai 
eis į karo frontą, kur kareivis 
negali eikvoti laiko nuardymui 
tokio rašinio, jeigu jis ant di
dokos popieros, prisiūtas kur 
ant krutinės. Prie tam, atmin- 
kim, kad tokių raštelių gali 
susidaryt šimtai, jie užima vie
tos ir sudaro svarumą, o karo 
metu, persiunčiant reikmenis, 
kiekviena uncija, kiekvienas 
colis yra labai svarbu, todėl 
nevartokit apystorų kortelių, 
bet tik ploną popierį.

Kiti Reikmenys

Moterys yra pirkėjos; jos 
perka kone visas reikmenis 
šeimai. Mezgant raudonarmie
čiam mes prisidedame kovoje 
už pasaulinę laisvę, už demo
kratiją. Biznieriai iš mūs da
rosi sau pragyvenimą. Jeigu 
mes galime darbuotis pasauli
nei laisvei, tai prašykim, kad 
ir anie bent kiek prisidėtų ko
voje prieš hitlerizmą. Šalę šil
tų drabužių, Sovietų: armijai 
yra labai reikalinga medika
mentai. Karine medžiaga mes 
negalim rūpintis, todėl dirb
kim, ką išgalim. Rinkim ir 
medikamentus. Nuėjusios pas 
savo aptiekorių bei daktarą 
paprašykit raišalų (bandages) 
ir antiseptikų. Kitokių dalykų 
neimkite, nes pasitaiko, kad, 
padidinimui kiekio, sudedama 
net ir beverčių dalykų. Ant 
kožno sudaryto pakelio lai ap- 
tiekorius pažymi savo antrašą, 
o kuomet pakelis pasieks Cen- 
tralinį Komitetą, aukotojui 
bu pranešta.

Centralinis Komitetas medika
mentus perka dideliu kiekiu 
ir pačius reikalingiausius, to-

Naujos Anglijos 
Moterims

Naujos Anglijos Moterų Są
ryšio ribose prakalbų marš
rutas prasideda su šiuo sek
madieniu, lapkričio 30-ta, 
Bostone. Baigsis su gruodžio 
14-ta. Bėgiu tų poros savaičių 
draugė S. Sasna iš Brooklyno 
aplankys didžiąsias ir dauge
lį mažesnių lietuviais apgyven
tų kolonijų.

Mūsų draugės moterys visa- gelio kolonijų, 
da pavyzdingai atlikdavo savo 
pareigas. Jūsų, draugės, pra
šome imti kuodaugiausia atsa
komybės ir už šio 
sėkmingumą, nors 
vien moterų reikalas, 
iš pavykusių mitingų 
da visai kolonijai,
prašomos pasidarbuoti 
kimui daug publikos, 
pinti litėratūra ir būti 
ant kojų tą literatūrą 
ti, taipgi panaudoti mitingus
stiprinimui savo organizacijų.

Bostonietės turėjo gerokai 
virš' šimto. Už jas d. H. Tamo
šauskienė rašo:

“Prašau mums prisiųsti dar 
50 kopijų Moterų Balso.”

Rochesterietės išbandymui 
buvo užsisakiusios 25 kopijas. 
Už kelių dienų d. V. Bulienė 
atsiuntė pinigus už parduotas 
kopijas su sekamu laiškeliu:

“Šis čekis $6.25 yra už 25 
Moterų Balso. Mūsų 
‘komišino’ nenori. At- 
daugiau Moterų

kopijas 
moterys 
siųskite 
so.”

Bal-

Panašių laiškų gauta iš dau-

maršruto 
tai nėra 
kadangi 

bus nau- 
Drauges 
sutrau- 
apsirū- 
visoms 
platin-

So. Boston. Mass
Prakalbos

Su gražia koncertine 
grama įvyks nedėlioj, 
čio (Nov.) 30 d., 7 vai. vaka
re, 376 Broadway. Kalbės 
“Laisvės” redakcijos narė S. 
Sasna iš Brooklyn, N. Y. Dai
nuos Rožė Merkeliūtė, taipgi 
R., ir Y. Niaurai iš Dedham, 
— pianistė Helen Žukauskai
tė.

Drg. Sasna kalbės svarbiais, 
dienos klausimais santykiuose 
su einamuoju karu: apie per
spektyvas Lietuvos ateičiai; 
apie Amerikos lietuvių parei
gas padėjime priartinti perga
lę ant fašizmo ir išlaisvinti Lie
tuvą, ir apie lietuvių moterų 
atsiekimus per pastaruosius 
25 metus.

pro-

Draugiškas Pasikalbėjimas
Su drauge S. Sasna svar

biais iš moterų veikimo klau
simais įvyks subatoje, lapkri
čio/29 d., 
Broadway.
tos arbatos ir skanių užkan
džių. . „

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjos.

8 v. vakare, 376 
Taipgi bus karš-

dėl piniginės aukos yra pačios 
reikalingiausios, bet naudoki
me kožną progą, idant sutei
kus kuo daugiausiai paramos.

Brooklyno Mezgėjų Kom.

for-Moterų Balsas, didelio 
mato, pieštu, spalvotu viršeliu 
68 puslapių — žurnalas parsi
duoda tik po 25c. Pavienes ko
pijas užsisakant mokestį gali
ma siųsti ir stampomis. Užsa
kantiems platinimui ne mažiau 
10 kopijų yra duodama po 15c. 
kopija. Norint taupinti lėšas ir 
laiką, o mums padėti greit 
baigti bilas, galima su užsaky
mu 10 kopijų atsiųsti $1.50. 
Dešimtis kopijų lengva išpla
tinti bile kolonijoj, o didesnėse 
ir šimtine nejučiomis išsiplati
na, kadangi nei vienas norin
čių ką nors žinoti apie moterų 
judėjimą nenorės liktis neper
skaitęs to istorinio leidinio, v

Užsakymus adresuoti: Mote
rų Balsas, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. S. S.

Laiškas Iš Floridos

Lapkričio 12-tą turėjom pir
mą susirinkimą. Visos draugės 
buvo tokios energingos ir 
linksmos, kad net malonu bu
vo žiūrėti. Ir visos kaip viena 
prisižadėjo gelbėti Raudonajai 
Armijai, kad tik greičiau nu
sukti sprandą žvėriškajam 
Hitleriui. Bravo, draugutės, 
už jūsų pasiryžimą! Dirbkime 
ir aukaukime, kiek tik išgali
me. O kada Rusijos karžygiai 
sutriuškins tą kraugerį Hitle
rį, tai ir mes jausimės, kad 
nors maža dalele prisidėjom 
pre to sunkaus darbo.

Visos draugės mezgėjos pa
siėmė darbus: vienos svede
rius, kitos pirštines, trečios ko
jines, o katros negali ar netu
ri laiko mėgsti, tos draugės 
prisižadėjo ką nors paaukauti 
dovanoms pažmoniui, kurį mes 
nutarėm surengti gruodžio 
(Dec.) 12-tą sukėlimui pinigų 
pirkimui siūlų mezgėjoms.

Jau mes turime ir gražių 
aukų: nuo LDS 11 kp. $10, 
nuo Lietuvių Politiško Kliubo 
$10, nuo draugų A. H. Vely
kių $5. Mezgėjų Kliubo narės 
aukavo: S. Vaivadienė $2: po 
$1 : O. Milerienė, E. Duobienė,

Kada mūs šalies prezidentas 
Rooseveltas atsišaukė į pilie
čius teikti visokeriopą paramą 
Anglijai ir Sovietų Rusijai ko
voje prieš hitlerizmą, Brookly
no Moterų Apšvietos Kliubo 
narės sparčiai ėmėsi mėgsti So
vietų raudonarmiečiams šiltus 
svederius, kojines, pirštines ir 
šalikus. Iki šiam laikui lietu
vės moterys jau yra numezgu- 
sios arti šimto svederių, koji-, 
nių ir kitokių kareiviams reik
menų. Pirmasis mezginių siun
tinys jau yra išsiųstas ir tiki
masi, kad už kelių savaičių pa
sieks karžygius, 
pasaulio laisvę.

Brooklyne ir 
tuose desėtkai
Pradžiai dėl siūlų, moterys pa
čios sudėjo pinigų. Katros dėl 
įvairių priežasčių negali mėgs
ti, tos aukojo pinigais. Tam kil
niam tikslui aukojo ir keletas 
vyrų. Į trumpą laikotarpį ne- 
kurios mezgėjos tikrai parodė 
nepaprasto pasiryžimo. Pavyz
dį galime imti iš brooklynietės 
Violos Adeikienės, kuri jau nu
mezgė tris labai gražius svede
rius. Maspethietė Petlickienė 
jau pridavė 6 poras kojinių ir I •
pasiėmė siūlų dar keturiom j)o- šis drabužis, nors dėvimas po* M. Shiurkienė, A. Gužauskie- 
rom. Mrs. Haley-Sungailiūtė, suknele, tačiau bus I 
svederių skaitliumi pasižadėjo 
pralenkti visas kitas mezgė
jas.

Kadangi Sovietų šaliai da
bartinėje kovoje su Hitleriu 
taip laibai yra reikalinga viso
keriopa parama, tai Brooklyno 
Moterų Apšvietos Kliubo mez
gėjų komisija atsišaukia į vi
sas geros valios moteris, taip 
pat ir į vyrus, kas gali mėgsti 
— megst, ir kas išsigali prisi
dėti pinigais nupirkimui dau
giau vilnų. Moterys megs, pa
kol bus sutriuškintas hitleriz- 
mas.

Tenka primint ir tai, kad So- 
} 1 

vietų Raudonosios Armijos ei
lėse kariauja virš 50,000 lietu
vių kareivių. Gal mūs moterų 
triūsu džiaugsis ne vienos mūs,'galinčios mėgsti raudonarmie- 
pačių brolis ar pažįstamas.

Mezgėjos gali prisegti prie 
savo dirbinio nedidelį raštelį su 
keliais žodžiais ir savo antrašu. 
Visos galinčios mėgsti, dėl in
formacijų kreipkitės prie mez
gėjų komisijos po numeriu, 427 
Lorimer St., Brooklyne, arba 
prie bile kurios Moterų Apšvie
tos Kliubo narės.

Gardner, Mass
sū

kompli-lnė, D. Valtienė, Žukauskienė, 
mcntu kiekvienai figūrai. Su'O. Galinaitienė, J. Benikat, V. 
ištisinio apatininko forma eina iBulienė, P ~ 
ir forma kelnatėms, prieša
kyje su mažytėm suimkutėm, 
o užpakalis ant gumuoto kas
pino sutrauktas.

Forma numeris 8995 gau
nama nuo 34 iki 52 dydžio, prašom ir 
Su užsakymu reikia siųsti 15c. ti, kiek kas gali, o mes megsim 
i Federated Press Pattern jr (]ar megsim, kiek tik galė-
Service, 106 Seventh Ave., 1 damos.
New York, N. Y.

Bulienė, 
Pu Itin, L. 
bienė, P. 
šauskienė, 

Visom 
draugėm

P. Barzdaitienė, O. 
Bekešienė, A. Duo- 
Vaivadienė, Klima- 
šerelienė. Viso $43. 
organizacijom ir 

širdingai ačiū. Ir 
ant toliau mus rem-

Brooklyno Moterų Atydai i
Ketvirtadienio vakare, 27 d. 

š. m., “Laisvės” svetainėje, į- 
vyks Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas. Į susirinkimą yra 
kviečiamos visos mezgėjos ir

čiam.
Nekuriu mezginių buvo at-

I nešta sampalai ir bus galima 
gauti vilnos mezginiam.

| Susirinkimas prasidės aštuo-1

Valdybon išrinkta šios drau
gės: pirmininke L. Bekešienė, 
iždininke E. Duobienė, rašti
ninke O. Pultin. Mes prašom 
visas Rochesterio lietuves pri
sidėti prie mūs. Susirinkimai 
įvyksta kas trečiadienį, 8 vai. 
vakare, 575 Joseph Ave. Se
kantis susirinkimas įvyks 26 
lapkričio. Prašom visas nares 
atsilankyti ir naujų atsivesti.

L. Bekešienė.

niose. Nesivėluokit.
Organizatorė.

z,-,-.-.-. .

Lietuvių Moterų Kliubo 
sirinkimas įvyko lapkričio 
tą. Nutarta surengti koncertą 
ir parengti taip kokią progra- XZ • W • • v. •

Draugė M. Valilionienė, ku-
Brooklyne gyvendama bu

vo veikli Moterų Apšvietos 
Kliubo narė, savo laiške, tarpimą neužilgo. Taipgi atvažiuos 
kitko, rašo:

“Aš čia gyvendama mažai 
jums galiu padėti. Bet su pa
sigėrėjimu seku jūs Moterų 
Kliubo veikimą. Netik kad mo
terys dirba organizacijose, bet 
randa laiko ir megst. Aš pati 
nemokėjau megst, bet drg. 
Juriavičienė pamokino. Na ir 
išmokau. Dabar, per žiemą ne
turėsiu 
nančią 
minutę

Pas 
gerai. Svečių jau daug atva
žiuoja. Oras jau biskį atvėso.

Gavau Moterų Balso jubilė
jinį numerį. Dar tik skaitau. 
Labai įdomus.

Daug geriausių linkėjimų 
laisviečiam ir Moterų Kliubui.

M. Valilionienė.
Fort Lauderdale,

Fla.

ri

| draugė Sasna su maršrutu, tai 
moterys rengias toms prakal
boms gruodžio 11-tą, Lietuvių 
Kliube, 255 Main St., Gard
ner, Mass. Lietuviai G.ardnerio 
ir apylinkės, neužmirškit, — 
gruodžio 11-tą, kaip 7:30 vai. 
vakare.

laiko megst, bet atei- 
vasarą nepraleisiu nei 
tuščiai...
mus viskas sekas gan1

Metinis susirinkimas įvyks 
po prakalbų, diena bus pra
nešta vėliau.

ALDLD 53 kuopos susirin
kimas įvyko lapkričio 13-tą. 
Buvo įvairių svarstymų ir nu
tarta surengti vakarienę. Į 
komisiją išrinkti sekanti: 
draugės O. Balsevičienė ir O. 
Sleivienė ir draugai A. Gleba
vičius ir A. Rainis.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Nors 53 kp. yra maža 
pelė ir mažai veikė, bet 
deda po biskį krutėti, tai 
mės, kad neužilgo bus, 
ir seniau, veikli kuopelė.

kuo- 
pra- 
tiki- 
kaip

Taip atrodo mūsų moterų mėgsti svederiai, kurie šildys 
krūtines didvyriškiems raudonarmiečiams, tame skai
čiuje ir ne vienam broliui lietuviui. Milionus tokių sve- 
derių Amerikos moterys jau yra pasiuntusios Anglijai. 
Ir milionai mezgami saviesiems Jungtinių Valstijų Ar
mijoj. Tėmykite sekamose šio skyriaus laidose pakar
tojant su pilriomis mezgimui informacijomis—nuo pir
mos kilpos iki paskutinio mazgo.
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfaa ir E. Petrovas 9—16-—41 60

(Tąsa)
Mes išėjome į krantinę, pavadintą Mi- 

čigan - avenue, keletą kartų su malonu
mu apžvelgėme šį nuostabų prospektą ir 
į jį išeinančius dangoraižių priešakius, 
pasukome į pirmąją krantinę remiančią 
gatvę — ir staiga sustojome.

— Ne, ne, ne, serai! — sušuko Adam- 
sas, sužavėtas mūsų nustebimu. — Jūs 
neturite stebėtis. O, no! Tai yra Ameri
ka! Ne, rimtai, būtų kvaila manyti, kad 
Čikagos mėsos valdovai pastatys čia 
jums sanatorijas.

Gatvė buvo siaura, ne perdaug šviesi, 
slegiamai nuobodi. Ją kirto jau visai 
siauručiukės, tamsios, akmenimis grįs
tos, purvinos gatviūkštės — tikros lan
dynės, su pajuodavusiomis plytinėmis 
namų sienomis, ugniagesių kopėčiomis ir 
šiukšlių dėžėmis.

Mes žinojome, kad Čikagoje yra lan
dynių, kad ten negali nebūti landynių. 
Bet kad jos yra pačiame miesto centre— 
tai buvo tikriausia staigmena. Buvo pa
našu, kad Mičigan - avenue — tik mies
to dekoracija, reikia tik ją pakelti, ir iš
vysi tikrąjį miestą.

Šis pirmasis įspūdis, apskritai, pasiro
dė esąs teisingas. Mes keletą dienų kla
jojome po miestą, vis labiau ir labiau 
stebėdamies beprasmišku jo dalių pario- 
glinimu. Net kapitalizmo požiūriu, ku
riam būdingas tuo pat metu turto ir 
skurdo, egzistavimas, Čikaga gali pasi
rodyti sunkus, gramozdiškas, nepatogus 
miestas. Vargiai kur kitur pasaulyje ro
jus ir pragaras susipynė taip tampriai, 
kaip Čikagoje. Greta Mičigan-avenue ' 
dangoraižių marmuro ir granito apmu
šalų — šlykščiausi skersgatviūkščiai, 
purvini ir dvokią. Miešto centre riogso 
įmonių kaminai ir eina traukiniai, ap
gaubdami namus garais ir dūmais. Kai 
kurios neturtingosios gatvės atrodo lyg 
po žemės drebėjimo; sulaužytos tvoros, 
persikreipę iš lentų sukaltų lūšnelių sto
gai, kreivai pakabinti laidai, kažkokios 
krūvos surūdijusio metalinio šlamšto, su
laužytų unitazų ir pusiau, supuvusių pus
padžių, apskretę skudurais apsitaisę vai
kai. Ir tuoj pat, už keleto žingsnių, — 
puikiausia plati gatvė, apsodinta me
džiais ir pristatyta gražių namų su veid
rodžių stiklais, raudonais čerpių stogais, 
su “Pakkardais” ir “Cadillae’ais” prie 
privažiavimų. Pagaliau, ši artima praga- J

Fridrichas Engelsas
Rašo A. NIKOLAJEVĄ — L. JAKOBSON

(Tąsa)
Engelsas, pasak Leni

no, buvo didelis karo reika
lų žinovas, pirmasis revo
liucinio proletariato karinis 
teoretikas ir specialistas.

Ypač didelę reikšmę En
gelsas skyrė svetimų kalbų 
mokslui. Jis puikiai mokėjo 
12 svetimų kalbų, laisvai 
skaitė ir rašė 20-čia kalbų. 
Labai domėjosi Engelsas ir 
gamtos mokslais, giliai bu
vo išstudijavęs chemiją, fi
ziką ir fiziologiją. Tų studi
jų vaisius yra veikalas 
“Gamtos dialektika,” kuria
me Engelsas patiekia puikų 
dialektinio metodo pritaiky
mo pavyzdį, studijuojant 
gamtos reiškinius.

Nors didelę laiko dalį En
gelsas turėjo skirti preky
biniams reikalams, tai “šu- 

g niškai komercijai,” anot jo, 
vis dėlto jis surasdavo pa
kankamai laiko padėti 
Marksui jo mokslo darbuo
se ir savo paties studijoms.

Iki 1870 metų Marksas ir 
Engelsas buvo priversti gy- 

Iventi ne viename mieste: 
Marksas — Londone, o En
gelsas — M a n č e s teryje. 
Marksas gyveno labai var
gingai. Už skolas jam grę- 
sė pavojus net į kalėjimą 
patekti. Dėl vargingų gyve
nimo sąlygų jis neteko ma
žamečių savo vaikų... Ir 
tam, kad galėtų medžiagi
niai paremti Marksą, kuris 
kūrė pagrindį savo gyveni

mo veikalą — “Kapitalą,” 
Engelsas 1850 metais stoja 
į vieną tekstilės fabriką 
konto ristų.

1867 metų rugpjūčio 16 d. 
2 vai. naktį, tik baigęs ko
rektūrą pirmojo tomo savo 
“Kapitalo,” “to baisiausio 
sviedinio, kuris kada nors 
krito ant buržujaus- gal
vos,” Marksas rašė Engel
sui, reikšdamas didžiausią 
meilę ir dėkingumą: “Bran
gusis Fredai! Tik baigiau 
paskutiniojo lanko korektū
rą, taigi, šis tomas jau 
paruoštas. Vien tik tavo dė
ka tai buvo įmanoma! Be 
tavo pasiaukojimo ir para
mos aš jokiu būdu nebūčiau 
pajėgęs atlikti viso didžiu
lio darbo trims tomams. 
Spaudžiu tave, dėkingumo 
jausmų kupinas! Linkėji
mai, mano brangusis, ištiki
mas drauge!”

50-jų metų pabaigoje ir 
60-jų pradžioje darbininkų 
judėjimas vėl pradėjo at
kusti. Marksas ir Engelsas 
organizuoja garsiąją “Tarp
tautinę darbininkų sąjun
gą” — I Internacionalą 
(1864-72 m. m. ), kuris su
darė pagrindą tarptauti
niam darbininkų judėjimui.

Engelsas pradėjo ener
gingą kovą su lassaliečiais 
-^- vokiečių darbininkų ju
dėjimo oportunistais. Drau
ge su Marksu Engelsas ko
vojo su prudoniečiais, nei
gusiais revoliucinius prole

ro kaimynystė gyvenimą rojuje dano 
taip pat ne labai malonų. Ir tatai viena
me pačių turtingiausių miestų, jei ne pa
čiame turtingiausiame pasaulio mieste.

Po gatves blaškosi laikraštininkai, 
šaukdami:

— Nužudytas policininkas.
— Banko užpuolimas.
— Seklys Tomas vietoje užmušė gengs- 

terį Džeimsą, kuris vadinosi “Mažulė
lis” !

— Gengsteris Filips, kuris vadinosi 
“Angeliukas,” vietoje užmušė seklį Pe
tersoną !

— Rakė tiro areštas!
— Kidnapas Mičigan-avenue!
Šitame mieste šaudo. Būtų nuostabu, 

jei čia nešaudytų, nevogtų milijonierių 
vaikų (tatai ir yra “kidnapas”), nelaiky
tų slaptų viešųjų namų, nesi verstų rake
tų. Raketas — pati tikriausia ir pelnin
giausia profesija, jei tai galima pavadin
ti profesija. Beveik nėra nė vienos žmo
gaus veikimo rūšies, kurios nepaliestų 
raketas. Į magaziną įeina plačiapečiai, 
šviesiomis skrybėlėmis, jauni vyrai ir 
prašo, kad prekybininkas tiksliai, kiek
vieną mėnesį, jiems, jauniems vyrams, 
su šviesiomis skrybėlėmis, mokėtų duok
lę. Tuomet jie pasistengsią sumažinti 
mokestį, kurį prekybininkas moka vals
tybei. Jei prekybininkas nesutinka, jau
ni vyrai išsiima rankinius kulkosvaidžius 
(“machine-gun”) ir ima šaudyti į parda
vimo stalą. Tuomet prekybininkas sutin
ka. Tai — raketas. Paskiau ateina kiti 
jauni vyrai ir mandagiai prašo, kad pre
kybininkas mokėtų jiems duoklę už tai, 
jog jie jį išliuosuosią nuo pirmųjų jaunų 
vyrų. Ir taip pat šaudo į pardavimo sta
lą. Tai irgi raketas. Geltonųjų profsą
jungų veikėjai už streiko nutraukimą iš 
fabrikantų gauna pinigų. Iš darbininkų 
jie gauna pinigų už tai, kad jiems pade
da gauti darbo. Ir tai raketas. Artistai 
dešimt nušimčių savo uždarbio moka kaž
kokiems darbo samdos agentams net 
tuomet, kai darbą gauna patys. Ir tai 
raketas. Vidaus ligų gydytojas sergantį 
kepenimis ligonį konsultacijai siunčia 
pas dantų gydytoją ir iš jo gauna ketu
riasdešimt nuošimčių honoraro. Taip pat 
— raketas.

O būna taip. Tai mums pasakojo vie
nas Čikagos gydytojas.

(Bus daugiau)

tariato kovos metodus, ir 
su anarchistais — bakuni- 
niečiais, pikčiausiais mark
sizmo priešais, demaskuo
damas jų niekšingą dvivei
diškumą ir nurodydamas jų 
tiesioginių ryšių su policija 
faktus.

Kaip Internacionalo va
dai, . Marksas ir Engelsas 
sveikino 1871 metų Pary
žiaus Komuną — tą, anot 
Engelso, “dvasinį Interna
cionalo kūdikį.” Marksas 
ir Engelsas rėmė komuna-' 
rus, prieš kuriuos sukilo 
tarptautinė reakcija, ir iš
aiškino visam pasauliui mil
žinišką istorinę Paryžiaus 
Komunos reikšmę, kaip pir
mąjį proletariato diktatū
ros bandymą.

Mokslinis Markso ir En
gelso komunizmas darbinin
kų judėjime pasiekia laimė
jimą. Engelso, kaip ir 
Markso, gyvenimas yra 
glaudžiai susijęs su prole
tariato kova, kuriant įvai
riuose kraštuose .socialisti
nes partijas. Tų partijų 
jungimo ir joms vadovavi
mo darbas, I Internaciona
lui nustojus gyvuoti, gulė 
pirmoje eilėje ant Engelso 
pečių. Marksas tuo laiko
tarpiu atsidėjęs rašė savo 
“Kapitalo” II-jį ir III-jį to
mą. “Pasiskirsčius su Mark
su darbą, — rašė Engelsas, 
—man teko atstovauti mū
sų pažiūras periodinėje 
spaudoje, ypač kovojant su 
priešingomis srovėmis, kad 
Marksas turėtų laiko kurtį 
pagrindinį savo veikalą.”

Iš Engelso straipsnių, 
spausdintų 1877 — 78 me

tais laikraštyje “Vorwarts,” 
susidarė garsi jo knyga 
“Anti-Diuring.” Šis veika
las buvo nukreiptas prieš 
smulkiai buržuazinio socia
lizmo sistemą, vadovauja
mą prof. Diuringo, vulga
raus metafizinio materialis
to, į kurio oportunistines 
idėjas “linko ghna daug vo

kiečių socialdemokratijos 
atstovų” (Leninas). “Anti 
-Diuring” pasidarė tikra 
marksizmo enciklopedija. 
Specialus knygos skyrius 
politinės ekonomijos klau
simais buvo p a rašytas 
Markso. “Mūsuose jau se
niai įsigyveno paprotys pa
dėti vienas antram specia
liose srityse,” rašė Engel
sas. Didelį vaidmenį mark
sizmui išpopuliarinti suvai
dino Engelso brošiūra “So
cializmo išsivystymas iš 
utopijos į mokslo sritį.” Ji I buvo sudaryta iš trijų per- 
d i rbtų “Anti - Diuringo” 
skyrių.

1883 metų, kovo 14 dieną 
tarptautinį darbininkų ju
dėjimą ištiko sunkiausias 
smūgis. Mirė didysis Mark
sas. “Žmonija tapo viena 
galva žemesnė ir tai pačia 
žymiausia galva iš visų, ku
rias ji mūsų laikais turėjo,” 
—rašė Engelsas tomis ge
dulo dienomis.

Iki savo mirties Marksas 
nespėjo pilnai užbaigti ir iš
leisti savo “Kapitalo” II-jo 
ir III-jo tomų ir kai kurių 
kitų savo darbų. Engelsas 
ėmėsi titaniško darbo — už
baigti ir paruošti spaudai 
nebaigtus Markso rankraš
čius. Engelsui teko deši
fruoti ypatingai sunkią, 
smulkutę Markso rašyseną, 
derinti įvairins variantus, 
rinkti atskiras dalis. Ištisą 
dešimtmetį Engelsui teko 
dirbti, kol buvo paruoštas 
III-tysis “Kapitalo” tomas. 
“Išleisdamas II-jį ir III-jį 
“Kapitalo” tomus, Engelsas 
sukūrė savo genialiam 
draugui didingą paminklą, 
kuriame nejučiomis įrašė 
neišdildomomis raidėmis ir 
savąjį vardą. Tikrumoje, šie 
du “Kapitalo” tomai yra 
bendras Markso ir Engelso 
darbas” (Leninas).

Marksui mirus, Engelsas 
dirba vienas, nagrinėdamas 
naujas mokslinio socializmo 
problemas. Pasiremdamas 
garsiųjų mokslininkų Mor
gano, Mac-Lennano, Bacho- 
feno darbais, Engelsas rašo 
puikų veikalą “Šeimos, pri? 
vačios nuosavybės ir valsty
bės kilmė.” 1888 metais pa
sirodo puiki filosofinė En
gelso brošiūra “Liudvikas 
Feuerbach a s ir klasiškos 
vokiečių filosofijos galva.”

(Daugiau bus)

FENSE

os uiMiibukro.srorfĮiEORHANK

BUY 
UNITED 
STATES

SAVINGS 
BONOS 

AND STAMPS

33

3

3

3

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

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

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

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

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

Rochester, N. Y.
Iš patikimų šaltinių patir

ta, kad Rochesterio progresy
vūs moterys bendrai pagimdė 
senai lauktą, nekaltai pradė
tą, malonų kūdikį ir pasiryžo 
į trumpą laiką 'išauklėti jį į 
tvirtą geraširdį prietelį, kuris 
gal ne vienam Raudonosios 
Armijos didvyriui suteiks šiltą, 
malonų atjautimą. Naujagi
miui duotas atatinkamas var
das, “MEZGĖJŲ KLIUBAS.” 
Artimieji kaimynai tinkamai 
pasveikino jaunuolį ir įteikė 
jam pinigines dovanas: Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
11 kuopa $10, Lietuvių Drau
giškas ir Politiškas Kliubas, 
$10; o pačios “gimdytojos,” 
sudėjo $12, dėl auklėjimo 
Mezgėjų Kliubo.

Gruodžio mėnesio 12 d., 
penktadienio vakare, Gedemi- 
no svetainėj, įvyks to malo
naus jaunuolio šaunios “krikš
tynos.” Kviečiami visi Roches
terio lietuviai atsilankyti į 
minėtą pažmonį ir savo atsi
lankymu prisidėti prie auklėji
mo mūsų gerbiamų draugių 
moterų Mezgėjų Kliubo.

Draugės moterys savo stei
giamajame ’susirinkime išrin
ko pastovią valdybą. Į valdy
bą įeina šios draugės: Pirmi
ninkė — L. Bekešienė, rašti
ninkė — A. Pultin, iždininkė 
— E. Duobienė, maršalka —
J. Millerienė. Narių jau turi 
30. Greitu laiku tikimasi turė
ti kur-kas daugiau. Susirinki
mus laiko kiekvieno trečiadie
nio vakare, Gedemino svetai
nėj.

Kliubietės jau mezga mez
ginius Raudonosios Arini jos 
karžygiam ir kviečia visas Ro
chesterio lietuvaites prisidėti 
prie to prakilnaus patriotiško 
darbo. Iš tikrųjų, mūsų drau
gės moterys u ž s i t arnauja 
stambaus pasveikinimo už tai! 
Aišku, kad darbininkės mote
rys labai mažai teturi liuoslai- 
kio, tačiau nutraukia valandą 
-kitą nuo poilsio ir atlieka tą 
aukštai įvertinamą darbą. Bra
vo, draugės, bravo! Jūs galite 
tikrai pasididžiuoti, kaipo ko
votojos prieš bestijišką fašiz
mą. J. Bullis.

Binghamton, N. Y.
Graži Parama Medikalei 

Pagalbai
Lapkričio 16 d. įvyko 

ALDLD 12-to Apskričio kon
ferencija, o paskui vakarienė 
ir koncertinė programa. Daly
vavo gražus būrys svečių at
vykusių iš toliau, o taip pat ir 
vietinių.

Vakarienės laike buvo pa
kviesta eilė draugų pasakyti 
kalbas. Pirmiausia kalbėjo P. 
Šlekaitis. Jis apart paaiškini
mo organizacijos tikslų ir pa
žangiųjų darbininkų nusista
tymo politiniais klausimais, 
perskaitė sekamą rezoliuciją:

ALDLD 12-to Apskričio 
konferencija, laikyta lapkri
čio 16 d., Binghamton, N. Y., 
pilnai užgiria “Laisvės” “Vil
nies”, “šviesos” ir “Tiesos” 
poziciją, kaip mūsų šalies, 
taip ir tarptautinės politikos 
plotmėj; kartu pasmerkia 
Amerikos lietuvių pro-naciš|ką 
spaudą, kuri džiaugsmingai 
talpina Hitlerio berno Prano 
Ancevičiaus pranešimus apie 
Lietuvą.

Mes pasižadame remti “Lai
svę”, “Vilnį”, “šviesą” ir 
“Tiesą” visais galimais būdais 
ir skleisti Amerikos lietuviuo
se. Mes stojame už Amerikos 
lietuvių vienybę ir už šios ša
lies prezidento Roosevelto po
litiką rėmime Sovietų Sąjun
gos ir Anglijos vedamo karo 
prieš nacių Vokietijos agreso
rius.

Mes stojame už teikimą me- 
dikalės pagalbos Sovietų Są
jungai ir raginame mūsų Ap
skričio kuopas ruošti bent ko
kius parengimus sukėlimui fi
nansų; raginame rinkti aukas 
ir skubiai siųsti visą paramą 
tam tikslui įsikūrusiam lietu
vių komitetui!

■Rezoliucijų Komisija:
P. Šlekaitis,
J. K. Navalinskienč, 
St. Jasilionis.

Rezoliucija likosi vienbal
siai priimta.

Momento svarbos klausi
mais geras kalbas pasakė 
Jack Simon (angliškai) ir J. 
V. Stankevičius, wilkesbarrie- 
tis. Jiedu nurodė svarbų rei
kalą remti Sovietų Sąjungos 
karą prieš nacių Vokietiją. 
Trumpesnes kalbas pasakė 
viešnios: Rauduviene ir Boty- 
rienė. O vietinė United Shoe 
Workers of America, CIO, or
ganizatorė, Mary Simon, pa
sakė kalbą apie reikalą dar
bininkams organizuotis į uni
ja.

Koncertinėj programoj da
lyvavo Mildred Tomiška,— 
gražiai pagrojo akordionu; V. 
Valukas (wilkesbarrietis) pui
kiai sudainavo porą dainų, o 
jam akompanavo H. Pine; gi 
Liaudies Choras, H. Pine va
dovybėje, nesenai . susiorga
nizavęs ir tik antru kartu pa
sirodęs programos pildyme, 
labai tinkamai sudainavo tre
jetą dainų.

Rinkta aukos Sov. Sąjungos 
Medikalei Pagalbai. Ignas 
Liužinas aukojo $10.00; An
tanas Pagiegala—$5.00....... .... ....=

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-8779.
P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.

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

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

Te!.: EVergreen 8-9805

LIETUVIŲ ŽINIAI

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

Po $2 aukojo: A. ir N. Gar
niai, K. ir M. Kulbiai ir P. 
Mačiukas.

Po $1 aukojo: V. Zmitrai- 
tė, Navalinskai, Vaicekauskai,
K. ir E. Staniuliai, H. žukie- 
nė, F. Maldaikis, V. Gaidis, 
Jonas Kaminskas, I. Vėžis,. M. 
žvirblienė, J. Norkus, M. 
Liužinienė, M. Surin, B. Zmit- 
raitė, S. Jasilionis, C. žolynie- 
nė, H. Pagiegalienė, L. šimo- 
liunas ir A. Tomiška.

Po 50 centų aukojo: H. 
Blinkevičienė, E. Žemaitienė, 
Bagužinskas, J. Uogentas, Si
mons, Valentinai, J. Garuckis, 
S. Vaineikis, K. Dzidulionis, 
Radzevičienė, A. Mainionis ir
L. Mainionienė.

Po 25 centus aukojo: L. Opa- 
lakienė, V. Kapičiauskienė, 
H. Vėžienė, A. Tvarijonienė, 
N. Kaminskienė, M. Stasiūnie
nė, Bakšienė, O. Girnienė, E. 
Slesoraitienė, K. Kasmauskie- 
nė, M. Bekerienė, L. čeponie- 
nė, N. žydonytė, O. Pagiega
lienė, J. Kaminskienė, J. Aku- 
levičienė, M. Norbutienė, J. 
V. Stankevičius, A. Zmitra, L. 
Janušaitis, M. Mackalik, O. 
Mikolajūnienė, P. Mikolajū- 
nas.

A. Klimas aukojo 30 centų. 
Viso aukų surinkta $52.50. 
Nuo vakarienės liko pelno 
$37.50. Pasiųsta Medikalei 
Pagalbai per lietuvių komite
tą $90.00. Tai graži parama!

Vakarienės suruošimui dar
bavosi ALDLD 20 kuopos ko
misija: U. Šimoliūnienė, P. 
Jasilionienė, A. Garnienė, J. 
Kirelis, A. Garnys, F. žiburis, 
V. Kaminskienė ir H. žukienė, 
o pagelbėjo, patarnauti prie 
stalų : E. Staniulienė, A. žibu- 
rienė, A. Mačiukicnė ir O. Ki- 
reilienė.

A. Mačiukienė padovanojo 
tris gražias nosines, kurios iš
leista laimėjimui ir surinkta 
už jas $5 (pinigai įskaityti į 
pelno sumą). Laimėjimą orga
nizavo V. Zmitraitė ir P. Ma
čiukas; laimėjo U. šimoliūnie
nė. ' Jasilionis.

i

LAISV.fi
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Trečiadienis, Lapkr. 26, 1941

“LAISVES” 30 METU JUBILEJAUS 
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJAI

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
G. Beržinis (sveikino “L.” koncertą), Hartford, Conn., 

$5.00. ■ i ! . 4
P. Kriščiūnas, New Kensington, Pa., $5.00.
A. J. Raila, Montello, Mass., $5.00.
Inžinierius A. P. Gabrėnas, Trenton, N. J., $4.00.
Mr. X., New York City, N. Y., $4.00.
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn., $2.00.
A. Ančiukaitis, Baltimore, Md., $2.00.
B. Varaneckas, Detroit, Mich., $2.00.
J. An$is, Philadelphia, Pa., $1.00.
M. Strogienė Philadelphia, Pa., $1.00.
P. S., Brooklyn, N. Y., $1.00.
Marijona Mikalauskienė, Brooklyn, N. Y., $1.00.
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y., $1.00.
J. Bendoraitis, Herrin, Ill., $1.00.
Naujų skaitytojų prisiuntė: J. Sholiunas, Somcrsville, 

Conn.; AnnA Sedar (Reikauskas), Hudson, Mass.; V. J. 
Stankus, Easton, Pa.; J. Paltanavičius, Ansonia, Conn.

Širdingai ačiū visiems šiems rėmėjams. Lapkritis bai
giasi, liko tiktai 1941 metų gruodis, paskutinis Jubilėji- 
nis mėnuo. Manome, kad dar sulauksime sveikintojų 
gruodžio mėnesyje, užbaigti 1941 Jubilėjinius metus.

“L.” Administracija.

Hitleris Įtraukė Suomiją ir dar Kelis Kraštus Į 
Sutartį prieš Kominterną, kad Gautą iš Ją dar 

Milionus Kareivią prieš Sovietus
Berlin, lapkr. 25. — Vo

kietija, Italija ir Japonija 
panaujino penkiem metam 
savo sutartį prieš Komunis
tų Internacionalą ir į ją 
įtraukė Suomiją ir dar še
šis fašistų pajungtus kraš
tus. — Sutartis pradiniai 
buvo pasirašyta tarp Vokie
tijos ir Japonijos 1936 m. 
lapkr. 25 d. Paskui prie jos 

Italija, Ispanija, 
ir Manchukuo. 
gi tą sutartį dar 
(pagal fašistų įsa

kymą) Suomija - Finliandi- 
ja, Bulgarija, Rumunija, 
Danija, Slovakija, Kroatija 
ir Nankingo Chinija (tai 
yra japonų užimta dalis

prisidėjo 
Vengrija 

Dabar 
pasirašė

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ROCHESTER, N. Y.
Tarptautinis “social” pažmonis 

Sovietų Medikalei Pagclbai įvyks 
lapkr. 28 d., penktadienio vakare, 
8 vai., Gedemino Svetainėje, 575 
Joseph Ave. Įžanga veltui. Kviečia-1 
me visus. — Kom. 278-280)

Chinijos), kaip pranešė ra
dijas šį rytą.

Naciai įtraukė pastaruo
sius septynis kraštus į su
tartį prieš Komunistų In
ternacionalą, norėdami iš jų 
gaut dar milionus kareivių 
prieš Sovietus ir Angliją 
(ir, turbūt, Ameriką), kaip 
teigia pranešimas iš Turki
jos.

Tokio. — Japonų laikraš
tis “Nichi Nichi” rašo, kad 
nors Japonija panaujina su
tartį su Vokietija ir Italija 
prieš Komunistų Interna
cionalą, tačiau, tuomi, gir
di, nelaužo bepusiškumo su
tarties tarp Sovietų Sąjun
gos ir Japonijos, 
rastis sako, kad 
prieš Komunistų 
cionalą nesanti
prieš Sovietų Sąjungą.

LAISVE

S. Boston, Mass

WILKES-BARRE, PA.
Ateinantį sekmadienį, lapkričio 30 

d., 6:30 v. v. Liet. Progresyvių 
Kliube įvyks pasilinksminimo vaka
ras, kurį rengia ALDLD 43 kp. I 
šį vakarėlį turėtumėt ateiti visi ge
ros širdies žmonės! Nes pelnas ski
riamas Sovietų Sąjungos karei
viams. — Kom. (278-280)

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

28 d. lapkr., 7:30 v. v. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avo. Draugai, 
šie metai jau baigiasi, o dar daug 
mūs gerų draugų neužsimokėjo už 
duokles. Prašome jūsų būti susirin
kime ir užsimokėkite duokles. — 
V. J. K. Sekr. (278-280)

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

gystė ruošia metinį balių,
Drąu- 
29 d. 

lapkr., 7:30 v. v. Liet. Piliečių Kl. 
Salėje, 338 Central St. įžanga 20c. 
UžkvieČiame visus Lowellio lietu
vius dalyvauti. Pastaba Draugystės 
nariam — kurie nebūsite, turėsite 
pasimokėti vieną dolerį bausmės.— 
Kom. (278-280)

va-
408

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia smagias 

karuškas, lapkr. 29 d., 8 v. v., 
Court St. Bus gėrimų ir užkandžių,
todėl kliubiečiai ir simpatikai už
kviesti dalyvauti, nes esam tikri, 
kad visi būsite patenkinti. Kviečia 
Rengėjai.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

sekmadienį, lapkr. 30 d., 4:30 vai. 
dieną, po num. 271 Governor St., 
pas J. B. Nariai malonėkite daly
vauti ir naujų atsiveskite, nes turi
me 
me 
ba,

įvyks

vieną labai svarbų dalykų šia- 
susirinkime išspręsti. — J. Bim- 
Sekr. (278-280)

PITTSBURGH, PA.
Ketvirtadienį, lapkričio 27 d., 

įvyks svarbus masinis susirinkimas 
dėl medikalės pagalbos visom armi
jom, kurios kariauja prieš Hitlerį. 
Kalbės His Grace, The Metropoli
tan Benjamin, galva rusų bažnyčių 
(Orthodox) Amerikoje ir Vladimir 
D. Kazakevich, ekonomistas. įžan
ga veltui. Pradžia 8 vai. vak. North 
Side Carnegie Music Hall, E. Ohio 
& Federal Streets. Kviečia visus 
Rusų-Amer. Medikalės Pagalbos Ko
mitetas.

(276-278)

Penktas puslapis

Youngstownietis

Wilkes Barre, Pa

šo- 
29 
po

Lapkričio 30-tą dieną čia 
LLD 43 kuopa ruošia parengi
mą labai svarbiam tikslui, tai 
-yra, dėl medikalės pagelbos So-

ryte, taipgi Clevelande, 920 vietų sužeistiems kariams, ku- 
E. 79th St. Visos kuopos ragi
namos išrinkti delegatus.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

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

E

g

Šiomis dienomis d-ras A. L. 
Graičiūnas prisiuntė porą laiš
kų, gautų nuo tūlų lietuviškų 
hitlerininkų. Juose senas dak
taras yra bjauriai puolamas, 
dergiamas. Už ką? Už tai, 
kad jis palankų žodį parašė 
Sovietų Sąjungai, kurios žmo
nių karžygiškumu nūnai 
džiaugiasi visas civilizuotas 
pasaulis.

O atsiminkim, d-ras Grai
čiūnas nėra jok is komunistas. 
Jis yra republikonas, ir kuk

lius,, darbštus Amerikos lietu
viu veteranas! c.

rie veda neatlaidžią kovą prieš 
fašistines gaujas, kurios yra 
užpuolusios tą darbininkų de
mokratišką šalį.

Šio parengimo pradžia Dus 6 
vai. vakare, Lietuvių Progresy
vių Kliubo Svetainėje, 325 E. 
Market St. Mūsų kuopa kvie
čia vietos lietuvius, taipogi ir 
iš toliau, dalyvaut šiame paren- 
gimėlyj. Kiekvienas sukeltas ir 
pasiųstas doleris daug duos pa- 
gelbos tiems kovotojams, kurie 
kovoja ne tik už savo demokra
tines teises, bet tuom pačiu sy
kiu ir už daugelio kitų, taipgi 
ir už mūsų.

čia susirinkę smagiai laiką 
praleisim ir pagal savo išgalę 
paremsim sužeistus kovotojus, 
kurių tarpe randasi ir lietuvių. 
Tad įvertinkim šį taip svarbų 
parengimą.

Kviečiame skaitlingai daly
vauti. įraukiantis.

sa- 
pa- 
pa-BOSTONO SVARBIOS 

NAUJIENOS
Rusijos Karo Gelbėjimui 

Komitetas atidarė savo patal
pas lapkričio" 18-tą dieną, 123 
Newbury St., Boston, Mass.

Garbės prezidentas, Dr. 
Serge Kousevitsky, Bostono 
Symfonijos dirigentas, ir pre
zidentas Dr. Hugh Cabot ofi
cialiai įvezdino šią vietą la
bai tikusiai ir reikšmingai. 
Tarpe daug pakviestos publi
kos iš tarpo inteligentijos, da
lyvavo ir pakviestieji lietu
viai : A. J. Kupstis, S. Zavis 
ir Prof. B. F. Kubilius. Primin
siu jums dėl informacijos, kad 
Prof. Kubilius yra vienas iš 
amerikoniško bendro komiteto 
narių, į kurį komitetą sekan
tieji žymūs asmenys įeina: 
Prof. F. Fagibger Auer—Har
vard University, Dr. H. Blu- 
mart, Judge G. Brooks, Dr. C. 
Sidney Burwell — Harvardo 

I Medicinos Fakulteto Dekanas, 
Prof. Z. Chafee—Harvardo
Universiteto ekonomikos de- 
partmento pirmsėdis, Dakta
ras D. Cheever — Harvardo 
Profesorius, J. S. Codman, 
Prof. K. Conant, Charles A. 
Coolidge—Harvardo kasinin
kas, Prof. S. H. Cross, Dr. El
liot G. Cutler—chirurgijos
Profesorius Harvardo Univer
siteto, pasaulinis žmogus savo 
profesijoj, Dr. H. Davis—žy
mus savo moksluose ir profe- 
rius, Prof. S. B. Fay, Dr. M. 
Finland, Rev. W. Hale, Chris
tian Hertei1, Massachusetts 
Valstijos Legislatures Repre
zentantų prezidentas, Prof. 
W. Hocking, pirmsėdis Har
vardo Universiteto Filosofijos 
Departmento, Rev. F. Jen
nings, B. Kacedan-advokatas, 
Prof. Karpavich-Karpavičius— 
tur būt lietuviškos kilmės, 
Harvardo profesorius, Dr. 
Frank Lahey, Prezidentas žy
miausios medikalės klinikos 
Amerikoje, Rev. D. G. Lath
rop, Prof. R. B. Perry-Harvar- 
do Universiteto žymus filoso
fijos profesorius, ir keli desėt- 
kai kitų žymių ypatų, kurie 
sudarė šį Rusijos Karui Gelbė
ti Komitetą.

Šie visi virš minėti asmenys 
lankė visus susirinkimus, ir 
planavo visais būdais, kaip 
galėtų pagelbėti Sovietams.

Nekurie įvykiai jau yra ant 
programos, pavyzdžiui, Fine 
Arts Teatre, Norway St., Bos
ton, Mass., įvyks Sergėjo 
Prokofieffo, “Alexander Nev
sky”, Leningrado Baletas, ir 
filmos iš karo—lapkričio 26,

tai

8 :30 vai. vakarais, nuo vienos 
iki 11 vai. vak., per visą 
vaitę. Visas uždarbis yra 
skirtas Rusijos medikalei 
galbai.

Kitas milžiniškas ĮvyKIs,
bus Mass Meeting dėl Rusijos 
Karo Nukentėj tįsiems, Bostono 
Arenoj, sekmadienį, gruodžio 
14 d., 3 vai. po pietų.

Dr. Kousevitsky—žymiau
sias muzikos žinovas ir gar
siausias symfonijos dirigentas 
sekančiai pasakė susirinkime 
dėl spaudos atstovų : “Mes tu
rime atminti Rusiją, rusų žmo
nes, kurie praliejo savo krau
ją išgelbėjimui demokratijos. 
Mes turime gelbėti juos ir pra
šyti visos Amerikos žmonių 
gelbėti.”

L. D. S. 9 kuopa rengia 
kius, kurie įvyks lapkričio 
d., tai yra. šį šeštadienį, 
num, 923 Shehy St. Bus gera
muzika, įžanga tiktai 25 cen
tai ypatai.

Warner Teatro darbininkai 
streikuoja nuo lapkričio 10 
dienos. Streiką veda Amerikos 
Darbo Federacijos unijos loka- 
las 109. Teatras piketuoja
mas. Streikuoja 10 darbinin
kų.

B. F. K.

Berne, šveic. — Šveicari
jos vyriausybė uždraudė 
mėsos pardavinėjimą jau 
tris dienas per savaitę.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

daugelis socijalistų atvirai 
sisako už Hitlerį!

Kam tokius jis puls?!

pa-

Youngstown, Ohio
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 4-to Apskričio susirin
kimas bus labai svarbus, nes 
jame dalyvaus Centro sekre
torius Jonas Siurba. Susirinki
mas įvyks lapkričio 30 d., 10 
vai. ryte, o prakalbos 3 vai. po 
pietų, Clevelande, Lietuvių 
Draugijų Svetainėje, 920 East 
79th St. O 
vai. vakare

Visos šio 
kviečiamos 
susirinkimą
rius ir veikėjus ir valdybų na
rius. Susirinkime bus apkalbė
ta vajus ir kiti mūsų organiza
cijos reikalai.

tą pačią dieną 6 
įvyks šokiai.
apskričio kuopos 
atsiųsti į minėtą'

savo organizato-

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ IR KNYGŲ

Aukso Altoriukas (Tilžės), pa
prastu apdaru ................... 60c

Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru ............................... $1.60

Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kn. $1.75 
Katekizmai ir Ministrantūra .... 
Gydyklos nuo Baimės Mirties—■: 

daugeliu paveikslų ............
Pontsko Piloto Galas ..............
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį 
Kabalas arba Salamono Išmintis 
Girtuoklių Gadzinkos ................
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais .............................  $1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos 35c 
Mikaldos Pranašavimai ............. 25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais .............. 25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos ............................. 25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus sūrius ...................... 25c

žDLės.
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliarto
rius, 60c; 
bata 60c;
Peršalimo 
Trajankės, 
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS 
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

L. D. S. 4-to Apskričio meti
nė konferencija įvyks 1942 
metų sausio 25 dieną, 10 vai.

•0
25c

su
50c
10c
10c

; 15c

50c

B-

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.

ė

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tol. EVcrgrecn 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

F. W. Slialins |
‘ (SIIALINSKAS) į

Funeral Home I
84-02 Jamaica Avenue |

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. C

&

i
laidotuvei

g?

i

VISUOMENĖS ATYDAI

nemoka 
miesto.

Kosulio ir Kokliušo Ar- 
Kraujo Valytojas 60c; 

ir Kataro Arbata 85c; 
stambių ir gerų šaknų

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Ar jūs žinote, ką 
tai reiškia

14 ŠIMTU 14?
Jei norite žinoti, tai se

kite dienraštyje pra
nešimus apie tai

į Trumpu laiku bus pranešta, 
: ką tai reiškia 14 šimtų 14, 

apie kuriuos daugelis kalba

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsą Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'

M

ROBERT

t .■

Tas laik- 
sutartis 
Interna- 

atkreipta

Amerikos Pasiuntinys Giria 
Sovietų Lakūnus ir Staliną

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
buotos ir visos jų dalys iš 
anksto sužymėtos nume
riais taip, kad naujo j. vietoj 
lengva jas vėl subudavot.

Apie Staliną Harrimanas 
sekamai atsiliepė:

“Stalinas su mumis kal
bėjosi tiesiai ir atvirai. Jis 
mums pasakė, ko tikrai jam 
reikia... O jis pažįsta rei
kalus armijos aprūpinimo. 
Jo smagenys vadovauja ru
sų armijoms. Jis stebėtinai 
gerai pažįsta karinių įren
gimų reikalus iki pačių 
smulkmenų... Jis gali pa
sijuokt net laike rimtų 
svarstymų.”

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvoin

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

Tel. Glenmore 5-6191

*5

i

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

keptuvė 
yra 

unijinė
d UNION LABEL

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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

UŽEIGA
Itheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių

•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

| Joseph Zeidflt, Sav
411 Grand St., Brooklyn S

—__ __ ..a. A—. ..

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Munjor Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-717D
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CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

VERI-THIN* FOSTER — 
15 pink «' y»ll«w 
gold filltd coi«, GuiWH« 
bock...................$33.75

•<E0. M- *. »AT. OFF. PATENTS FINDING

VERI-THIN* DORCAS 
,— 15 pink gold
Rlltd coli, GuiWii* botk 
.............................$33.75

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 41U>
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LIPTON

JEWELER 
701 Grand St. Brooklyn, N

Tarpo Graham ir Manhattan Ave*. 
Stokite j mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 

palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų



Trečiadienis, Lapkr. 26, 1941peštas puslapis

Prof. V. Bacevičius Skambins 
Sovietam Pagalbos Koncerte 

Gruodžio 7-tą Dieną
Amerikinė Sovietam karo 

pagalbos teikimo įstaiga — 
American-Russian Committee 
for Medical Aid to USSR, Inc. 
—rengia didžiulį koncertą-mi 
tingu gruodžio 7-tos popiečio 
2 vai., Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Ave., New Yorke.

šioje milžiniškoje sueigoje, 
tarpe kitu žymiu artistų, pa
kviestas skambinti pianu pro- ♦

VYTAUTAS BACEVIČIUS
fesorius Vytautas Bacevičius. 
Jis skambins Rachmaninoffo, 
Kreino ir Prokofieffo kūrinius, 
čia taipgi dainuos pasauliniai 
paskilbus dainininkė Nina Ta
rasova, grieš Jaša Herzog, žy
mus serbas smuikininkas, dai
nuos garsusis Rusų Choras.

Tūkstančiai Sveikino Koncil- 
maną Peter V. Cacchione
Didžiulėje, gražioj Acade

my of Music svetainėje Broo
klyne pirmadienį susirinko* ke
li tūkstančiai brooklyniečių 
pagerbti ir pasveikinti naujai 
išrinktą komunistą koncilmaną 
Peter V. Cacchione. Jam pasi
rodžius ant estrados minia su
stojo ir per kelias minutes 
griausmingai sveikino. Paskui 
per svetainę pradėjo traukti 
linkui estrados keliolika žmo
nių, nešini didelius gyvų gėlių 
bukietus. Svetainė aidėjo 
Brooklyno liaudies džiaugs* 
mu. Pagaliau, ji mano, Mies
to Taryboje (City Council) 
turėsime savo žmogų, savo 
draugą ir prietelių, kuris mū
sų reikalus užtars, už mus ko
vos, mus gins!

Cacchione kalbėjo trumpai. 
Prisiminė, kad prieš dešimts 
metų jis pribuvo New Yor- 
kan kaipo bedarbis, be cento 
kišenių j e. Turėjo prašyti visai 
nepažįstamo žmogaus, idant 
duotų nikelį persikėlimui per 
Hudsono upę, pasiekimui, di
džiausio miesto pasaulyje. 
Veikdamas tarpe bedarbių, su
sitiko su komunistais, susipaži
no su jais ir pamylėjo jų mok
slą ir idėjas. Jau arti devyni 
metai, kaip darbuojasi komu
nistų eilėse ir Brooklyne jiems 
vadovauja.

Cacchione sakė, kad jis, 
būdamas Miesto Taryboje,

rūpinsis visos liaudies reika
lais. Apie 40 tūkstančių su 
viršum žmonių, kurie balsavo 
už jį, buvo ne komunistai. Jie 
balsavo už jį todėl, kad tikė
josi jame turėti savo žmogų, 
savo atstovą. “Ir niekados, 
niekados, aš jų nesuvilsiu !”— 
Pareiškė Cacchione. Nuošir
džiai padėkavojo tūkstančiams 
draugų, kurie taip entuziastiš
kai ir nuoširdžiai darbavosi 
dėl jo išrinkimo.

Susirinkime kalbėjo ir W. 
Z. Fosteris, Komunistų Parti
jos nacionalis pirmininkas. Jis 
kalbėjo apie reikšmę New 
Yorko buvusių rinkimų ryšyje 
su kova prieš hitlerizmą. Jis 
šaukė Ameriką tuojau mestis 
į karą visa savo energija, pa
duoti ranką Anglijai ir Sovie
tų Sąjungai, idant fašistinis 
pabaisa būtų sunaikintas sykį 
ant visados.

Labai puikias prakalbas 
taipgi pasakė vienas juodvei- 
dis ir jauna mergina nuo Jau
nųjų Komunistų Lygos. Susi
rinkimui padainavo New Yor
ko darbininkiškos publikos la
bai mylimas dainininkas Mor- 
decai Baumann.

Tai buvo didelis, šiltas, en
tuziastiškas ir nuoširdus broo
klyniečių pasveikinimas kon- 
cilmano Peter V. Cacchione.

Rep.

Ši Jauna Mergaitė Buvo 
“Pavogta”; Apie Tai 
Sužinosit Nedėlioję

Laukiame Svečių ir iš Toliau

Lietuvių Liaudies Teatro 
Komitetas gauna žinių iš kitų 

I miestų, kad ruošiasi daugelis 
!menininkų atvykti į Brookly- 
ną pamatyti dramą—“Pavog
tas Kūdikis.” Tai smagios ži
nios, ir atvažiavusieji neapsi
riks; pamatys naujų dalykų; 

Įgaus naujo meniško įkvėpimo.

“Vienybei” Labai Reikia 
SLA $$ ir Popieros

“Vienybės” savaitraščio su
važiavime Brooklyne pereitą 
sekmadienį buvo daug pasi
kalbėta. Vieni ponai kalbėjo 
taip; kiti kitaip. Tūli ponai 
sakė:

V. Bacevičius vis daugiau ir 
su gražiu apie jį atsiliepimu 
prasisiekia į amerikonišką mu
zikos pasaulį. Jau buvo minė
ta, jog jis koncertavo Flinto 
miesto rengiamų savaitinių 
simfonijos koncertų atidary
me. Apie jo pasirodymą P'linte, 
tos kolonijos meno korespon
dentas, žymiausiame šios ša
lies muzikos žurnale “Musical 
Courier”, rašo:

“Puikumas ir vikriai gyva 
pajėga pažymėjo išpildymą 
Liszto E flat concerto, čia 
skambinto per Vytautą Bacevi
čių, lietuvį pianistą, atidaryme 
Flinto Simfoniškos Orkestros 
sezono. Tikriausia valdąs tech
niką, Mr. Bacevičius vikriai 
perbėgo greitučiutes gaidas 
pilniausia įtikinančiai ir jo to
nas žaibavo, kada jis, litera
tiškai tariant, nešė orkestrą į 
žavingą išpildymą. Dviem iš 
naujo iššaukimais jisai davė 
De Falla’s Ugnies šokį ir Al- 
beniz’o preliudą atsiliepdamas 
į pripažinimą, kuriuomi pa
sveikinta jo darbas.”

Tuomi ugningu skambinimu 
grožėsis Brooklyno-New Yor- 
ko lietuviai, o taipgi ir kita
taučiai Sovietų Medikalės Pa
galbos renegiamame popietyje 
gruodžio 7-tą.

PRANEŠIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Kiiubo narių, mezgėjų ir 

rėmėjų susirinkimas įvyks ketv., 
lapkričio 27-tą, 8 v. v., 419 Lorimer 
St., Brooklyn. Kviečiame ir ne na-' 
res, ne mezgėjas. — Valdyba. 
____________ (278-279) 

REIKALAVIMAI
Reikalinga 20 moterų prie parin- 

/kimo avių žarnų ir prie mieravimo. 
Pageidaujame patyrusias prie šio 
darbo. Gera alga. Nuolatinis darbas. 
Galima privažiuoti Myrtle Ave., 
Wilson Ave., DeKalb Ave. gatveka- 
riais. Duodame kavos veltui. Visi 
patogumai prie darbo. Prašome 
kreiptis: Casing Company, 195 Wil
son, Ave., Brooklyn, N. Y. (arti De
Kalb Ave.) (275-280)

Reikalinga namų darbininkė ir 
virėja, pageidaujama, kad būtų ma
loni ir dirbusi prie namų darbo. 
Sutiksime priimti ir atvykusią iš 
Europos (refugee). Namai randa
si New Rochelle miestelyje, taipgi 
yra dvi mergaitės, lankančios mo
kyklą. Atlyginimas $65. Telefonuo- 
kite: Vanderbilt 6-5850.

(276-278)

Laisvės Radio Bus 
Ketvirtadienį

Visi prašomi įsitėmyti ir 
kitiems pasakyti,, jog Laisvės 
Radio Programos dabar yra 
perkeltos iš pirmadienio j ket
virtadienio vakarą. Įvyksta 
6:30 v. v. iš tos pat stoties 
WBYN, 1430 klcs.

Tammanė Vėl Siekia 
Panaikinti PR

Proporcionalė atstovybė, po- 
puliariškai žinoma kaipo PR 
(proportional representation), 
visuomet buvo ir yra kaulu 
Tammanei, jos politiniams 
bosams. Pereitą antradienį 
Miesto Tarybai vėl įteik
ta bilius per tarybininką Louis 
Cohen, Bronx demokratą. Co
hen yra sekretoriumi Bronx 
Apskričio Komiteto, kuriam 
bosauja stambus Tammanės 
šulas Flynn.

Panaši agitacija vedama ir 
kituose miesto apskričiuose. 
šis jau kelintas Tammanės 
pasimojimas. Balsuotojai at
metė pirmesnius, tad reikia 
tikėtis, kad atmes ir-tą.

Tammanė turi ko raudoti. 
Dėka tai balsavimo sistemai, 
kiek pasispyrę rinkimų kam
panijoj, visi žmonės turi pro
gą išrinkti savo atstovus. Ir 
išrenka. Pavyzdin, pereituose 
rinkimuoe išrinkta jau tiek ta- 
rybininkų ne tammaniečių, 
kad Tammanė ateinančioje 
Miesto Taryboje nebeturės 
dviejų trečdalių balsų. Da
bartinėje taryboje turi, kon
troliuoja ne tik visos tapybos 
darbus, bet ir majorą, gali 
priversti vykdyti visus bilius, 
nežiūrint ar majoras su jais 
sutinka, ar nesutinka—jis ne
gali bilių atmesti (vetuoti).

Biliaus siūlomas naujasis 
būdas sugrąžintų rinkimus 
maždaug tokion formon, ko
kia buvo tais laikais, kada Ta
mmanė visiškai valdė miestą. 
Susidėtų iš 33 narių.

Marcijona Buckus Mirė;
Laidos Philadelphijoj

Marcijona Buckus Mirė.
Marcijona Buckus, 54 metų 

amžiaus, 293 Marion St., Broo
klyn, mirė lapkričio 24-tą, 7 
vai. vakaro, Kings County li
goninėj. Pašarvota pas grabo- 
rių 493 Bainbridge St., kam
pas Saratoga Ave., Brooklyne. 
Lapkričio 26-tos popietį apie 2 
vai. bus išlydėta į Philadelphi- 
ją, kur ji ilgai gyvenus.

Philadelphijoj bus pašarvota 
graboriaus Ch. J. Roman šer
meninėj, 1113 Mt. Vernon St. 
Laidos Laurel Hill kapinėse. 
Laidotuvių laiką sužinoti ant 
vietos.

Nežiūrint silpnos sveikatos 
pastaraisiais keliais metais, 
draugė Buckus priklausė Broo
klyno Moterų Kliube ir daly
vaudavo mitinguose-parengi- 
muose iki liga galutinai pagul
dė į mirties patalą.

NELĖ JUŠKAITĖ, 
ši jauna Lietuvos dukraite šia
me veikale bus “pavogtą” ir 
pagaliau vėl “surasta”. Tai 
žavi, energinga ir veikli lie
tuvaitė; ji gražiai vaidina ir 
gražiai dainuoja. Šiuom kartu 
ji vaidins Laimutės rolėje.

Svečiai ir vietiniai! Atsimin
kit vaidinimo vietą ir laiką— 
nedėlioję, lapkričio 30 d., 5-tą 
vai. vakare, (pradėsim garsi
namu laiku!), 261-67 Driggs 
Ave., Brooklyne, (Green- 
pointėj). Po vaidinimui šokiai 
prie puikios orkestros.

Lauksime ir pasimatysime!
Komitetas.

Negrai Šaukia Konferenciją 
Už Browderio Išlaisvinimą
Lapkričio 26-tą sušaukta 

didžiojo New Yorko negrų 
konferencija svarstyt būdus, 
kaip geriausia prisidėt prie iš
laisvinimo Browderio, Am. Ko
munistų Partijos generalio se
kretoriaus.

Browderis negrams, kaip ir 
visiems Amerikos darbo žmo
nėms turi spacialių nuopelnų. 
Negrai dar gerai atsimena ne
pavaduojamą Browderio para
mą kovose už išlaisvinimą An
gelo Herndon ir Scottsboro 
jaunuolių.

— Ponai, pirmiausia ir tuo
jau pradedam leisti du kart 
per savaitę.

Ne visi tuo pasitenkino. Tū
las pasakė:

—Leiskim “Vienybę” dien
raščiu.

Čia buvo ir tokių ponų, ku
rie iš praktikos žino, kad gero 
ūpo kartą per metus ar kelis 
neužtenka išleisti laikraščiui. 
Dėlto vienas ponas, kuris, sa
koma, pusėtinai žinąs “inside 
story,” sako:

— Ponai, jeigu jūs visi teiš
galite išleisti du kart per sa
vaitę, tai jau sarmata! Aš vie
nas išleisiu trečią kartą.

čia būtų buvę viskas tvar
koj, jei nebūtų iškilęs spaus
tuvės klausimas, kuris ponus 
labai erzino: Reikia spaustu
vę iškelti iš skiepo, reikia 
dar esamas sutrūnijusias ma
šinas pataisyti, reikia raidžių, 
pagalinus dar reikia ir rendą 
SLA apmokėti, nes ji jau ke
lintas mėnesis nemokėta. . .

Taigi ponai atsisuko į savo 
didįjį sanpatriotą, klausdami, 
kaip jis mano spaustuvės rei
kalą išspręsti:

—Ponai sudėkite man visi 
po $500, o aš ištaisysiu moder
niškiausią lietuvišką spaustu
vę, tada viskas bus galima pa
daryti.

Ponai penkšimtinių nei Šim
tinių nedėjo, o paprastų dar
bo žmonių, kurie norėtų sme
toninių hitlerininkų laikraš
čiui savo dolerius, kvoterius, 
nikelius duoti, nedaug turint 
pas save, ponai taip ir nusi
leido iš dausų ant žemės. 
“Ponai, kad tik išlaikytum, 
ką turim,” girdėjosi kelios pa
stabos.

—Ponai, — pareiškė gan 
stipriu balsu irgi žinąs “inside 
story” ponas,—mūsų didžiau
sia pareiga gauti vėl SLA or
ganą “Tėvynę” spausdinti.

—Ja, “Tėvynė,” “Tėvynė”, 
—pakartojo kitas.—Tai auksi
nė mintis!

Tarimas gauti spausdinti 
“Tėvynę” (su SLA doleriais 
ir popiera spausdinimui “Vie
nybės”) buvo svarbiausiu su
važiavimo obalsiu ir atsieki- 
mu. Dar sudėta ir pinigų pra
tęsimui gyvybės, kol atves 
“karvutę” iš New Yorko į 
Brooklyną. Buvo, rodos, de
šimkių, nes čia dalyvavo, taip 
sakant, iš visos Amerikos va
dinamoji lietuviško dolerio

smetona. Buvo penkinių, na ir 
smulkesniu.

“Inside story” žinovai sako, 
kad gavimui spausdinti “Tėvy
nės” reikia skubinti, kiek tik 
galima, kol dar galioja esa
moji Pild. Taryba (apie tai 
kalbėtasi ne su visais, bet tik 
tarp “geriausių” ponų, su vi
sais ponais kalbantis tik ap
žiotas žodis apie tai pasigirs
davo), kuri pilniausia palai
kanti hitlerinę politiką ir 
nesigailėtų atiduoti kad ir
są SLA (apart savo algų ir su
gaiščių). Po SLA rinkimų, sa
ko, gali visko būti. Juk dau
gelis atsimena tuos skandalus 
dėl SLA popieros rolių pate
kusių į “Vienybę”, paskui ty
rinėjimus, nutrynimus ir tt. 
Gink Dieve, jeigu naujų žmo

a
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IŠVAŽIUOJA FLORIDON

nių būtų išrinkta į SLA Pild. 
Tarybą, o to, kaip čia nuo
gąstavo visi, galima tikėtis.

Mažasis Ponas.

Lankėsi “Laisvėje”
Šiomis dienomis lankėsi

Brooklyne montelietis 'A. K. 
Raila. Jis aplankė savo seną 
draugą maspethietį S. M ilčių, 

ji kuris šiuo metu serga, daly
vi- ! vavo L.D.S. 1-mos kuopos 

pramogoje sekmadienį, buvo 
svečiuose pas J. Stasiukaitj, 
Cliffsidėje ir apsilankė “Lais-
vėje.” Svečias paaukojo “Lai-

Skelbkitės savo biznį dien
rašty] “Laisvėje.”

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBTW - 1430 Klcs.

Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

čių lietuvių. I 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

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS' 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Reikalinga mergina dirbti saldai
nių krautuvėje (Ice-Cream & Candy 
JParlor). Gali būti ir nepatyrusi. 
Kreipkitės pas Frank Mayer, 543 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(276-278)

Eva Vitartienė išvažiuoja 
Floridon lapkričio 27-tą ir ke
tina ten apsigyventi per visą 
žiemos sezoną, kad pabėgti 
nuo žiemos šalčių.

Susižavėjo Dainininke
Malonu man pranešti, kad 

Ona Kubilius pasirodė labai 
puikiai subatoje, Academy of 
Music, Operoje “Rigoletto”. 
Artistai buvo iššaukti ant pa
baigos operos apie šešius ar 
septynius kartus; mūsų Ona 
buvo viena iš tų artistų. P-nia 
Kubilius vaidino labai gerai, 
mano supratimu. Jos balsas 
žemas alto skambėjo labai ge-1 
rai. Aš buvau ir “Laisvės” į 
koncerte, p. Kubilius dainavo 
Tamstos koncerte labai aukš
tai. Operoje ji parodė tikrą1 
savo alto balsą-labai žavingą. 
Buvo daug lietuvių, tarp ku
rių matėsi p. Bacevičius.

P. L.

Viltrakiūtė Pasidavė 
Operacijai

Katrina Viltrakiūtė-Taland- 
zevičienė nuvesta į Parsons 
Hospital, Parsons Blvd., Flu
shing, L. L, lapkričio 24 d. 
Operacija buvo žadėta daryti 
lapkričio 25-tą. šiuos žodžius 
rašant pasekmės dar nebuvo 
žinomos.

A. Talandzevičius.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Brooklyno Skyrius per 
1942 m. pasiruošęs išlavinti 
virš 100,000 asmenų teikimui 
pirmos pagalbos Civilių Apsi
gynime.

Sumner-Hart Liquor Store
132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 

ir konjakais; Amerikos išdirbinio ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME I NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

l

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel Evergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRIEL

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ 

. Ateikite pasimatyti su Giviais
f adre^ Geriausias Alus Brooklyne 

459 Grand St. 
Skersai nuo Republic Teatro

► BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-8698




