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24-ta Savaitė. 
Kaip Bus Tolimuose 

Rytuose?
Žydai Turi Armiją, bet 

Neturi Ginklų.
Smunka Dučė.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Jžengiame į 24-tą savaitę 
Vokiečių-Sovietų karo,—did
žiausio karo žmonijos istori
joje. Mūšiai tebeina baisūs. 
Per 23 savaites, vadinasi, die
ną-naktį ten mūšiai ėjo be 
pertraukos.

Gal būt, kad 24-ta savaitė 
bus pati kritiškiausia savaitė 
Maskvai. Jei šią savaitę vo
kiečiams nepavyktų apsupti tą 
miestą, tai jie jo veikiausiai ir 
neapsups.

Raudonoji Armija tebekovo
ja,—nors Hitleris ir Goebbel- 
sas jau keliais atvejais ją bu-i 
vo sunaikinę (žodžiais). O' 
iki Raudonoji Armija kovoja, 
iki jinai nepalaužta, tai civili
zuoto pasaulio viltys tebėra 
tame pačiame laipsnyj, bū
tent : hitlerizmas turi būti su
triuškintas ir jis bus sutriuš
kintas!
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RAUDONOJI ARMIJA ATKARIAVO ROSTOVA NUO NACIŲ
JAPONIJA GRŪMOJA
“IŠVALYT” AMERIKO 

NŪS IŠ AZIJOS

Kai šiuos žodžius skaityto
jas skaitys, gal būt bus užside
gusi karinė liepsna dar viena
me pasaulio kampe—Ramia
jame vandenyne. O jei taip 
bus, tai ir mūsų kraštui teks 
imti tiesioginis kare dalyvu- 
mas.

Kalbu apie karines Japoni
jos imperijalistų avantūras— 
naujas avantūras — kurioms 
jie ruošiasi. Kai šie žodžiai 
rašomi, rodosi, tik stebūklas 
gali tąjį karą atstumti. Būtų, 
tačiau, gerai, kad toks stebūk
las įvyktų.

Tokio, lapkr. 30.— Japo
nijos valdžia pareiškė, kad 
jinai nepatenkinta kai ku
riomis Amerikos sąlygomis 
dėlei taikos tarp Japonijos 
ir Jungtinių Valstijų.

Japonų ministeris pirmi
ninkas Tojo užreiškė, kad 
Anglijos ir Amerikos “iš
naudojimas Azijoj turės 
būt su kerštu išvalytas lau
kan.”

Japonai sakosi neleisią 
amerikonam ar anglam sau
got Burmos kelią, kuriuom 
plaukia karo reikmenys

Chinijai.
Japonai iš oro bombar

duoja Burmos kelią.

London.— Anglijos laivy
no ministerija įspėja, 
Amerika “stovi ant 
kranto su Japonija.”

kad 
karo

Washington. — Amerikos 
santikiai su Japonija darosi' 
vis labiau įveržti. Prezid. 
Rooseveltas, todėl, ant grei
tųjų grįžta iš Warm 
Springs, Ga., į Washingto- 
ną.

žydų tabtos vadai skelbia, 
kad greitu laiku žydai galėtų 
pastatyti mažiausiai 12-ką 
tūkstančių savo tautiečių po 
ginklu, jei Anglija su tuo su
tiktų, jei anglai duotų jiems 
ginklų. Jie savp armiją galė
tų pastatyti iš • Palestinos in 
Amerikos žydų.

Deja, anglų viešpačiai neno
ri apie tai nei kalbėti. Jie sa
kosi neturį ginklų žydams ka
riams apginkluoti; jie patį 
reikalą vis delsia, atidėlioja. 
Tas viskas tūliems 
nervus gadina.

Sekretorius Hull Dar 
Kartą Pasmerkė 

Suomiją

Amerikos Laivynas 
Leidžiasi Kovon 

Prieš Nacius

žydams

Jie sako:
—Kaip tai gali būti, kad 

anglai atveža tūkstančius ka
rių iš Naujosios Zelandijos ir 
juos mankšto Palestinoje, kuo
met Žydų žemėje yra tūkstan
čiai žmonių, galinčių užimti 

Znaujazelandiečių vietas? Jei
gu anglai turi ginklų nauja- 
zelandiečiams, tai kodėl jie 
neturi ginklų žydų kariams?...

Bet anglai vis dvejoja, vis 
dviprasmiauja, vis jieško išsi
sukinėjimų, atvirai nepasisa
kydami priežasties dėl neda
vimo žydams ginklų.

Priežastis yra ta: Anglijos 
viešpačiai nenori užpykinti 
arabų. Jie nori arabams prisi
taikyti. Jie mano, kad ara
bai labai ant anglų supyks, 
jei žydų kariuomenę Anglija 
organizuos.

Bet žydai atsako:
—Pataikaudami arabams, 

jūs elgiatės taip, kaip elgėsi 
Chamberlainas, Daladieras ir 
kiti, kai jie darė nusileidimus 
Hitleriui, kai jie Čechoslovaki- 
ją išdavė.

Washington, D. C.—Suo
mijos fašistinės valdžios 
pasirašymas taip vadinamo 
“Anti-Kominterno Pakto” 
sukėlė sąjūdį Washingtone. 
Valstybės, sekretorius Hull 
pareiškė, jog tai yra aiškus 
įrodymas, kad Suomija pil
nai kooperuoja su hitlerine 
Vokietija šiame kare prieš 
Sovietų S ą j u ngą. Jisai 
griežtai pasmerkė šitą Suo
mijos žygį, kaipo nepriete
lingą Amerikos interesams.

Dar toliau: Hull nurodo, 
kad šitas “Anti-Kominter
no Paktas” yra tiktai Hit
lerio “įrankis vedimui karo 
dėl užgrobimo ir pavergimo 
laisvų žmonių.”

Ar kokius nors griežtes
nius žygius Amerikos val
džia dabar darys prieš Suo
mija, dar sunku pasakyti. 
Kad Suomija yra bjaurus 
Hitlerio įrankis šiame kare 
prieš Sovietų Sąjungą, An
gliją ir Jungtines Valstijas, 
tai šiandien jau aišku vi
siems.

New York. — Čia tapo 
įleistas į vandenį naujas ka
rinis laivas ir pakrikštytas 
“Ellyson.” Laike ceremoni
jų kalbėjo laivyno admiro- 
lAš Aaolphuš Atfdrėwš. TaY- 
pe kitko, jis pasakė laivo 
įgulai:

“šio laivo tikslas yra ko
voti. Nesupraskite kitaip.

Įnirtęs Tankų Mūšis 
Libijoje

Anglijos parlamente, spau
doje ir darbininkų organizaci
jose vis daugiau ir daugiau 
balsų kyla, kad Anglijos vy
riausybės viršūnėse yra žmo
nių, kurie sabotažuoja visą 
karo eigą. Tie žmonės mano, 
kad Churchillas yra O. K. 
Bet aplink jį daug susispietu
sių tokių žmonių, kurie žod
žiais sakosi dirbą prieš Hitle
rį, bet darbais bando jam pa
dėti.

Tame ir kėri visa Hitlerio | 
priešų nelaimė!

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša, kad vėl siaučia 
nuožmus mūšis tarp jų ir 
nacių-italų tankų ir pėsti
ninkų į, pietų rytus nuo Re- 
zegh, Libijoj.

Fašistai metė naujas mo
torizuotas jėgas į tą mūšį, 
bet anglai sulaiko juos nuo 
pasivarymo pirmyn.

Anglai paplatino ruožtą 
savo susisiekimų su Tobru- 
ku.

jėgosPagaliau Mussolinio 
tapo visiškai ir galutinai su
naikintos Ethiopijoj. Kai Gon- 
daras puolė, puolė visos Mus- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Anglai Nuskandino 8 
Nacių Laivus

London. — Anglijos sub
marinai nuskandino bent 
aštuonis nacių laivus, kurie 
gabeno savo kariuomenę ir 
reikmenis į Suomiją (Fin- 
liandiją).

ORAS. — Šį pirmadienį 
būsią vėsiau ir lietaus.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Į

Maskva, lapkr. 29. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido sekamą pranešimą:

Lapkr. 28 naktį Sovietų kariuomenė vedė mūšius su 
priešu visais frontais.

Lapkr. 27 d. Sovietai sunaikino 39 vokiečių orlaivius, 
o iš savo pusės prarado 12 lėktuvų.

Lapkr. 28 d. buvo sunaikinta 19 vokiečių orlaivių arti 
Maskvos. j

Sovietų oro jėgos, pagal dar nepilnus skaitmenis, lap
kričio 27 d. sunaikino 176 vokiečių tankus, apie 1,150 
sunkvežimių su pėstininkais kareiviais, 400 kanuolių, 
daugiau kaip 430 vežimų su kanuoliniais šoviniais ir 10 
trokų su gazolinu, ir susprogdino vokiečių amunicijos 
sandėlį ir sunaikino apie du pulkus priešų pėstininkų.

SLAPTAS AMERIKOS PRIETAISAS SUŽINOT, KUR YRA 
SVETIMI SUBMARINAI, LAIVAI IR ORLAIVIAI

_____ ca--------------------------------------------
Washington; — Amerikos 

kariniai orlaiviai,' laivai ir 
submarinai jau kuris laikas 
vartoja slaptą prietaisą “lo- 
cator’į,” reiškia, nurodyto- 
ją vietos, kur randasi bile 
kokie orlaiviai, laivai ar 
submarinai. Tas prietaisas 
“užčiuopiąs” juos ir labai 
toli.

Nors jis yra laikomas ka
riniu sekretu, bet supranta
ma, jog tame prietaise, tarp 
kitko, veikia naujausi radi- 
jp;,..iš.rądįw ^.švįesp-ęlek- 
trinė kamaraitė, kitaip va- 
dinama\foto-elektrinė celė.

Amerikos laivyno minis
terija atsišaukė, kad radi
jo technikai liuosnoriai sto-

PASINAUJINO GELE
ŽINKELIEČIŲ DERYBOS 

SU KOMPANIJOMIS
Washington. — Geležin

keliečių darbininkų unijos 
sutiko iš naujo pradėt dery
bas su kompanijomis dėlei 
algų pakėlimo; pasidavė 
prez. Roosevelto paragini
mui tęsti derybas ir veigti 
streiko.

Jūs einate į aktyvią tarny- į tam tikrus valdiškus 
bą. Įtemptos dienos laukia kursus lavintis vartot mini-
jūsų ant jūrų.

“Jūsų laukia ilgos dienos 
ir ilgos būdingos

mą prietaisą.

PIETINIAME
SOVIETAI

75,000 VOKIEČIŲ

FRONTE 
SUNAIKINO

!karšt*ai vejasi liekanas su
pliektų nacių.

Kai kur raudonarmiečiai 
Doneco baseino srityje nu
vijo vokiečius jau 120 my
lių atgal. Daugeliui nacių 
gręsia apsupimas ir sunai
kinimas pietiniame fronte. 
Pagrobė didžius daugius

ITALAI SUĖMĖ ANGLŲ 
v GENEROLĄ

“* škėlBia'
kad jie Libijoj suėmę dar 
vieną anglų generolą ir še
šis anglų -amerikonų kores
pondentus.

Vichy, Franci j a. — Val
džia Francijos “nepriklau
somos” dalies griežtai už
ginčija, kad ji davė vokie-• na^tys’ Kuibishev. — Sovietai pa- gmuja, x\au ji uavC vume-

1 įtėsas tatai geiai supi an- ,gerjno savo pozicijas Stali- čiams laivų ir orlaivių sto- 
n°g°rsko apylinkėje, į pie- vykias francūzų kolonijose 
tų rytus nuo Maskvos. šiaurinėje Afrikoje.ga. Reikalingas didžiausias 

budėjimas. Sapnavimui nė
ra vietos. Jūsų draugų gy
vybė priklauso nuo jūsų bu
dėjimo. Jums priklauso at-j 
nešti naujo gyvenimo auš
rą.”

Atstovų Butas Priėmė 
Kainų Kontroliavimo 

Bilių
Washington, D. C.—Lap

kričio 28 d., vėlai vakare 
Kongreso Atstovų Butas 
priėmė taip vadinamą “kai
nų kontroliavimo” bilių. Už 
bilių balsavo 224 reprezen
tantai, o prieš paduota 161 
balsas. Prieš bilių smarkiai 
kovojo grupė reakcinių re- 
publikonų ir pietinių vals
tijų demokratų. Jiems pa
vyko pravaryti prie vald
žios pasiūlyto biliaus daug 
visokių pataisymų, kurie 
bus skylėmis, kuriomis ga
lės išlandžioti trustai ir kai
nų kėlėjai.

Prancūzų Bombos Už
mušė Du Vokiečius

Vichy, Francija. — Bom
bomis tapo užmušti du vo
kiečių kareiviai valgykloj 
Paryžiuje; keli kiti sužeisti.

Nacių valdžia įsakė šau
dyt žmones, kurie pasiro
dys miesto gatvėse tarp 6 
vai. vakaro ir 5:30 vai. ry-

"Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN
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. V. Jokimas, New Britain ...................................
P. Buknys, Brooklyn............................................
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(Tąsa 5-me puslapyje)
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533
476
446
442
436
435
408
404
385
355
336
254
248
240
228
221
212
204
198
185
181
168
166
142

Berne, šveic., lapkr. 30.— mas Rostovas prie Dono 
New Yorko Times korės-'upės. Sovietinė kariuomenė 
pondentas D. T. Brigham 
telefonu pranešė savo laik
raščiui sekamas žinias, gau
tas iš karo fronto tarp So
vietų ir vokiečių:

Sovietų kariuomenė pieti
niame fronte išvijo vokie
čius iš Rostovo-prie-Dono, 
svarbaus pramonės ir prie
plaukos miesto, turinčio tvokiečių pabūklų ir amuni- 
virš 500,000 gventojų. Liku
čiai supliektų nacių bėga 
linkui Taganrogo, esančio 
už 40 mylių j vakarus nuo 
Rostovo.

Per septynių dienų kovą 
Rostove ir jo srityje rau
donarmiečiai žymia dalim 
sunaikino penkias vokiečių 
divizijas, daugiau kaip 75,- 
000 kariuomenės. Pačiame 
Rostove sovietinė kariuo
menė ir gyventojai užmušė 
per 5,000 nacių.

Tam Raudonosios Armi
jos žygiui vadovavo marša
las*^ Simonas Timošenkoį 
taip pat garbingai atsižy
mėjo sovietiniai generolai 
Lemidovas ir Karitonovas.

Ištaškydami penkias vo
kiečių divizijas ir sumušda- 
mi šeštą, • Sovietai atgriebė 
“vartus Į Kaukazo žibalo 
šaltinius,” kaip kad vadina-

GIJOS.
Maskvos fronte ties Ma- 

lojaroslavecu raudonarmie
čiai atmušė penkias nacių 
atakas ir žymiai pagerino 
savo poziciją. Tūlos srityje 
Sovietų padėtis taipgi page
rėjo. Vokiečiai ant greitųjų 
siunčia pastiprinimų saviš
kiams šioje fronto dalyje.

Ties Volokolamsku sovie
tinė kariuomenė strategi
niais sumetimais pasitraukė 
truputį atgal į rytus. Vokie
čių kariuomenė čia prasi
mušė 4 mylias pirmyn.

Kalinino srityje Sovietai 
atkariavo daigiau miestelių 
bei kaimų nuo vokiečių.

Krimo pusiausalyje Rau
donoji Armija turėjo laimė
jimų ties Sevastopoliu ir at
laiko tuos laimėjimus, ne
žiūrint įnitrusių nacių štur- 
mavimų.

Vokiečiai Sakosi Užė
mę Balaklava ir 

Volokolamską

Stalinas Sveikina 
Raudonarmiečius už 
Rostovo Laimėjimą

ko-Berlin. — Vokiečių 
manda sako, kad jie pasi
traukė iš vidurinės dalies 
Rostovo apskričio, idant ga
lėtų nuo toliau baust jo gy
ventojus už tai, kad šie 
drauge su raudonarmiečiais 
kariavo prieš nacius mieste.

Naciai teigia, kad jie 
smarkiai bombarduoja Ro
stovą iš orlaivių ir didžiųjų 
kanuo’lių.

Vokiečiai praneša, kad jie 
atmušę stiprias atakas iš 
Sovietų pusės arti Lenin
grado. Sako, kad Krimo pu
siausalyje jie atėmę iš rau
donarmiečių Balaklava, ar
ti Sevastopolio.

Naciai skelbia, kad jie 
užėmę Volokolamską, i 
šiaurių vakarus nuo Mas
kvos.

ANGLAI DŽIAUGSMIN
GAI SVEIKINA RAU- 
DONARMIEČŲ ŽYGĮ 
London.— Anglai svei

kina Sovietų laimėjimą 
prieš vokiečius Rostovo sri
tyje kaipo didžią ir garbin
gą pergalę. Tuom žygiu So
vietai bent laikinai užkirto 
vokiečiam kelią į Kaukazą, 
kaip teigia Anglijos kari
ninkai.

Krimo pusiausalyje . So
vietai atgriebė vieną stam
bią apgyventą vietą ir už
ėmė kelias karui svarbias 
aukštumas.

’na

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė sudaužė vokiečių 
armiją, komanduojamą ge
nerolo von Kleisto, Rostovo 
fronte.

Stalinas, komisarų pirmi
ninkas, pasiuntė šiltus svei
kinimus sovietinei kariuo
menei už “Rostovo išvada
vimą nuo fašistų įsiveržė
lių” ir už “garbingos Sovie
tų vėliavos iškėlimą Rosto
ve iš naujo.”

SOVIETAI ATGRIEBĖ 
KELIS MIESTELIUS 
MASKVOS FRONTE

Kalinino srityje, 90 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Mas
kvos, Raudonoji Armija 
pervijo vokiečius atgal per 
Volgos upę, atkariavo bent 
keturis miestelius ir įsikir
to į šoną nacių kariuome
nei.

Kai kuriuose punktuose 
Maskvos fronte vokiečiai li
ko visai sustabdyti. Hitle
ris metė viso apie 735 tūks
tančius savo kariuomenės 
prieš Maskvą.

Vokiečiai kai kur šiek 
tiek pasivarė pirmyn į šiau
rių vakarus nuo Tūlos.

Berlin, lapkr. 28. — Apie 
Libiją nacių komanda tik 
tiek tesako, kad mūšiai ten 
siaučia.
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Finų Valdonai Atsiduoda Šeškais
Mes visas laikas įrodinėjome,. kad 

Finliandijos valdonai — kapitalistai, 
dvarponiai ir socialistai Tanerio tipo 
yra Hitlerio agentai. 1939 metais jie pa
gal Hitlerio komandą išprovokavo karą 
prieš Sovietus. Hitlerio tikslas buvo 
iššaukti karą tarpe Sovietų Sąjungos ir 
iš kitos pusės Anglijos ir Franci jos. Mes 
pamename, kaip Anglijos, Francijos ir 
net tūli Amerikos politikai nepermatė 
tada Hitlerio planų ir fašistinės Finlian
dijos rolės. Jeigu tatai būtų pavykę Hit
leriui, tai jis būtų karo laimėtojas, nes 
jeigu būtų kilęs karas tarpe Sovietų, An
glijos ir Francijos, tai nebūtų buvę ga
lima sudaryti dabartinį Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Jungtinių Valstijų karo 
bloką prieš hitlerišką Vokietiją, fašisti
nę Italiją ir imperialistinę Japoniją.

Sovietų Sąjungos valdžia tą permatė. 
Nors ji jau buvo užėmus Mannerheimo 
Liniją, nors ji buvo sukriušinus Finlian
dijos fašistines gaujas, nors jai buvo 
atidaras kelias Finliandijos galutinam 
okupavimui, bet matydama, kad tų laikų 
Anglijos valdonai ir Francijos hitleriški 
ponai pasidavė ant Hitlerio meškerės, 
ruošiasi karan prieš Sovietus, ji padarė 
su Finliandija taiką. (

I * 'Pasaulyj daugelis ir sąžiniškų antihit- 
lerininkų tada manė, kad Finliandija nė
ra Hitlerio šalininkę, kad ji net “demo
kratiška.” Bet gyvenimas visits juos tu
rėjo įtikinti.

Kada ši Hitlerio-Finliandijos provoka
cija nepavyko, tai Finliandijos valdonai 
atvirai perėjo Hitlerio pusėn. Jie leido 
Hitleriui atvežti į Finliandija šešias ar 
8-nias divizijas, 120,000 ar 160,000 Vo
kietijos fašistų. Jie susitarė su Hitleriu 
ir slaptai užpuolė Sovietus. Hitleris savo 
kalboj, birželio 22 dieną, sakė, kad Vo
kietija, Italija, Finliandija ir Rumunija 
puola Sovietus. Dar ir po to kaip kurie 
tikėjo į “stebuklus,” būk Finliandija tik 
kokio pripuųlimo įvelta karan.

Jungtinės Valstijos kelis kartus rei
kalavo iš Finliandijos sulaikyti karą 
prieš Sovietų Sąjungą, nes finų karas 
gelbėja Hitleriui, kenkia Amerikos pla
nams sumušti hitlerizmą. Ir ką į tki Fin
liandijos fašistai atsakė? Jie griežtai at
sisakė Amerikos reikalavimą pildyti. 
Finliandijos atstovas Washingtone ponas 
H. J. Procope pasakė, kad Finliandija 
kariaus prieš Sovietų Sąjungą, net ir ta
da, kada tas jos karas yra kenksmingas 
Amerikai. Žinoma, jis teisina savo agre
sijos planus, būk Finliandija kariauna 
“už laisvę.” Bet juk ir Hitleris tą pat sa
ko. Ir Mussolinis taip tvirtina. Ir Japo
nijos imperialistai tą pat sako, puldami 
Chiniją ir kitas šalis. Tai paprastas plė
šiko pasiteisinimas.

Finliandija pasirašydama “Anti-Ko- 
minterno paktą” galutinai parodė, kad 
ji yra Hitlerio įrankis.

Anglijai kuo greičiausiai privalo pas
kelbti karą Finliandijai ir iškelti savo jė
gas Murmansko fronte prieš ją. Tas ati
dengtų Finliandijos liaudžiai karo pras
mę. Jungtinės Valstijos privalo išvyti iš 
Washington© Finliandijos atstovą Pro
cope, nes jis yra kartu Hitlerio ir Musso- 
linio atstovas.

“Tiesa, Anglija dabar susikoncentra
vus Libijoj. Tame fronte anglai gerai pa
sižymi. Bet jos orlaivynas tiek didelis, 
kad jo užtektų ir Libijoj ir daug arčiau 
prie Libijos.^

“Nejaugi iš tikrųjų Anglijos orlaivy
nas atsisako bombarduoti Vokietiją?”

Pastabos labai vietoj. Nuo lapkričio 15 
dienos iki 27 dienos nei vienas anglų or
laivis nebombardavo Vokietiją. Jeigu iš- 
tikro Anglija turi daug orlaivių, o ji ga
li turėti, nes daug jų gavo iš Jungtinių 
Valstijų, tai kodėl šimtais ir tūkstan
čiais orlaivių nepuola hitlerišką Vokieti- 
ją?

Jeigu Anglija per kokias dvi savaites 
siųstų ant Vokietijos nors po 1,500 or
laivių kasdien, tai tas ant tiek sugriau
tų susisiekimo kelius ir industriją, kad 
hitleriški komandieriai būtų priversti at
šaukti daug savo orlaivių iš Sovietų Są
jungos fronto Vokietijos apgynimui. Tas 
palengvintų Raudonosios Armijos kovas.

Bet Anglijos valdžioj nesimato nuo
širdaus su Sovietų Sąjunga bendradar
biavimo kovoj prieš nacius ir fašistus. 
Antrą frontą nenori atidaryti. Turi ga
lingą ir net sako galingsenį oriai vyną už 
hitlerišką Vokietiją, bet jis kaž ko lau
kia.

Dar daugiau, Anglijos karo laivynas 
viešpatauja jūrose. Vokietijos fašistai 
yra užėmę veik visą Vakarinę Europą. 
Anglijos karo laivynas galėtų kasdien 
daryti diversijas — užpuolimus, išsodini
mus, tai Francijoj, Belgijoj, Norvegijoj, 
Italijoj ir tuo priverstų Vokietijos ir 
Italijos fašistus laikyti daug jėgų jūrų 
pakraščiais. Bet Anglijos komanda ir 
nuo to susilaiko.

Dar daugiau, jau šeštas mėnesis Fin
liandijos, Rumunijos ir Vengrijos fašis
tai kariauna prieš Sovietų Sąjungą, 
Anglija dar jiems nepaskelbė karo.

o

Trumpai ir Storai
žydai su Arabais

“Žydų sionistų moterų 
draugija Hadassah užlaiko 
Palestinoje 40 vietų, kur 
kasdien apžiūri sveikatą 75- 
kių tūkstančių arabų ir žy
dų kūdikių.”

Įdomu čionai du žodžiai: 
“arabų ir žydų.” Da taip 
neseniai žydai ir arabai Pa
lestinoje bombomis į vieni 
kitus mėtėsi; vienas Lietu
vos emigrantas tenai net 
žydų fašistų-teroristų gau
ją buvo suorganizavęs, o 
dabar jau žydai su arabais 
broliškai šelpiasi. Jei taip, 
tai reikia žydus pasveikin
ti; taip pat ir arabus.

Hadassah organizuota A- 
merikoj.

gu ji bus demokratija ir at
eityje, tai lieps nudaužyt 
nuo tų dangorėžių po ko
kią keturiasdešimtį aukštų. 
Jau seniai rašė žurnalas 
“Asia.,” kad Sovietų Sąjun
goje naujieji miestai tiks
liai pastatyti nedideli, taip 
apie po milioną gyventojų. 
Ir dangorėžių nėra.

nuoKaip Pakyla Lėktuvas 
Laivo?

Šis klausimas buvo svar
bus mums, t.y., apie trims 
draugams ir vienam kitam 
draugučiui (vaikui). Dabar 
jis yra išrištas.

Laivas turi deriką, kuris 
beveik aukštesnis už kami
ną. Deriku užkelia lėktuvus 
ant laivo denio, o kada rei
kia lėkt, tai lėktuvą nuke- 
lia į vandenį. Visi tie lėktu
vai yra hidroplanai, kurie 
gali plaukt, nuo vandens 
pakilt ir nusileist į vande
nį, kaip laukinės antys.

Labai Vietoj Pastabos
Chicagiškis lietuvių liaudies dienraš

tis “Vilnis” tarpe kitko rašo:
“Churchill’as sakė, kad oro jėgomis 

Anglija susilygino su Vokietija ir gal 
jau ją net pralenkė. Jeigu taįp, tai kodėl 
tas atsisakymas vaišinti Vokietijos mies
tus bombomis?

Isterikai Neišsitenka Kailyj
Pronaciški lietuvių tarpe elementai, 

kurie pirmose dienose Hitlerio užpuoli
mo ant Sovietų Sąjungos apimti džiaugs
mo leido specialius numerius savo gazie- 
tų (Vienybė”), visaip garbino Hitlerį už 
“išlaisvinimą Lietuvos,” dabar pakabino 
nosį. t.

Jie mato, kad Raudonoji. Armij^ did
vyriškai kaunasi prieš viso pasaulio fa
šistų jėgas. Jie mato, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia priešakyj su prezidentu 
Rboseveltu ir Anglijos liaudies spaudžia
ma tos šalies valdžia kiečiau stos kovon 
prieš hitlerizmą ir fašizmą. Jie jau pra
deda suprasti, kad vis vien hitlerizmui 
ir fašizmui ateis galas. Dar daugiau, jie 
laukė, kad Hitleris Lietuvoj pastatys jų 
sėbrus nors kiek aukštesnėn pozicijon, 
panašiai, kaip Slovakijoj arba Norvegi
joj, bet dabar pamatė, kad Hitleris Lie
tuvą, Latviją, ir Estiją įjungė į Ostlan- 
dą, kad visai pririša prie Vokietijos, o jų 
sėbrams paliko tik kolektorių rolę ■— 
plėšti Lietuvos liaudį naudai hitleriškos 
Vokietijos.

Amerikoj toji spauda, kuri persispaus
dina hitleriškos propagandos straipsnius, 
kuri su ukvata talpina Hitlerio agento 
Prano Ancevičiaus radiogramas, kalnus 
melų paskelbė prieš dienraščius “Laisvę” 
ir “Vilnį,” prieš pažangiuosius lietuvius, 
jų organizacijas ir veikėjus. Jiems atro
dė, “atėjo pabaiga kairiesiems,” kad jie 
apgaus lietuvių mases.

Ir kokis juos apėmė nusiminimas, kad 
visi jų melai ir Hitlerio “pergalės” neda
vė rezultatų. Įvyksta darbininkiškai nu
sistačiusių lietuvių susirinkimai, jie būna 
masiniai. Lietuvių mases nuoširdžiai at
siliepė remti Sovietų Sąjungą jos kovoj 
prieš hitlerizmą. Įvyko “Vilnies” ir 
“Laisvės” metiniai koncertai, jie buvo di
desni, kaip kitados.

Ypatingai “Laisvės” koncertas tiek į- 
varė į pasiutimą hitlerišką elementą, 
kad visi socialistų, klerikalų, fašistų 
laikraščiai jau kelios savaitės rašo ir 
plūsta jo dalyvius, publiką ir rėmėjus. 
Žinoma, Brooklyne yra smūgis Stilsono- 
Strazdo-Tiškaus-Trečioko šaikai, kurie 
suorganizavo net komitetą kenkimui 
“Laisvei” ir jų agentai atkalbinėjo biz
nierius. Mes tikri, kad jų prohitleriška 
pozicija ir beprotiška isterija dar dau
giau nuo jų atstums laisvę mylinčius lie
tuvius.

Negrįš į Didmiestį
Du milionai Londono 

ventojų išsikrautė į laukus 
arba kaimus ir ten apsigy
veno. Sako, jie neketina 
grįšti į miestą net ir po ka- 

|ro. Tie miesčionys išmoko 
gamtą pamilti, — sako kai 
kurie publicistai (kolumnis- 
tai). Nežinia/ ar jie pamilo 
gamtą. Bet po karo miestai 
atsistatys ne- taip susikriu- 
šusiai,-kaip iki šiol. Iki šiol 
Amerikos demokratija pa
mėgo “skyscraperius.” Jei-

gy-

Ką Dievas Saugoja?
Profesorius Elmer D. 

Graper ^rašydamas apie A- 
merikos politinių partijų 
suvažiavimus, teigia, kad 
vienas svetimšalis komenta
torius, matęs kelis tokius 
suvažiavimus, neiškentė ne
pakartojęs amerikiečių pa
tarlės: “Dievas saugoja gir
tuoklius, mažus vaikus ir 
Jungtines Valstybes.”

muosius vaisius, šiltadar
žiuose yra šimtai puodelių. 
Juose auginamos įvairios 
kviečių formos ir augalai 
paliejami įvairios koncen
tracijos druskomis. Iš pa
prastų kviečių “milturum 
0321” pavyko tuo būdu iš
vesti druskoms atsparius 
augalus. Pelkėtose žemėse, 
kur iš paprasto kviečio krū
melio išauga vos keli stiebe
liai, praėjusiais metais pir
mą kartą buvo gautas iš ke
lių kviečių geras derlius.

Didelės įtakos Malcevo 
metodams ir darbui padarė 
susitikimai su įžymiu moks
lininku, stambiausiu agro
biologijos mokslo atstovu 
akademiku T. D. Lisenko. 
Akademikas ir kolektyvinio 
ūkio “Žavėti Lenina” ban
dytojas pirmą kartą susiti
ko Kremliuj antrajam visa
sąjunginiame kolektyvinin- 
kų spartuolių suvažiavime

Batalija prieš Komunistus
Seniau rėkė patrijotai - 

šnipai, kad visi streikai, tai 
komunistų vedamas sabota
žas prieš Amerikos defense. 
Kuomet naciai pradėjo ka
rą prieš Sovietų Sąjungą, 
patrijotai ėmė rėkt, kad 
komunistai persivertė ir 
stoja už defense! Bet strei
kų skaičius padaugėjo ir 
dar eina daugyn. Šnipai 
provokatoriai - politikieriai 
jau, rodos, nežino, ką da
ryt prieš komunistus. Ar 
komunistai streikų neren
gia? Kaip gi nerengs! Win
chell neseniai per radiją sa
ko: Dabar yra vienuolika 
streikų. Vienas iššauktas 
komunistų. Taip dribtelėjo 
ir neaiškina nieko.

Juo komunistai labiau 
nusileidžia, tuo labiau juos 
užpuldinėja. Pegler, Gilb
ert Love ir kiti turi nukal
tą sakinį: “Racketeers, sa
boteurs and Commįmists” 
ir t.t. Kiti sako: “Komunis
tai negina Amerikos; jie už 
karą stoja tik dėl Rusijos.”

Prieš seseris metus Malce
vas gavo iš šadrinsko ban
domojo lauko keturis kilo
gramus tos kultūros, ją pa
daugino, o dabar pelėžirniu 
rajone užsėjama daugiau 
kaip 10,000 hektarų.

Aplink gyvenamąją vie
tovę plačiai išsidriekė so
das, apsirodė daržai.

Grįčia - laboratorija su 
erdviu šiltadaržiu ir 20 hek
tarų bandomųjų laukelių 
savo darbo užsimojimu ne
ką nusileis kokiai bandymo 
stočiai. Praėjusiais metais 
drg. Malcevas, kuris nuo 
1934 metų vadovauja kolek
tyvinio ūkio laboratorijai, 
ir dvi jo padėjėjos kolekty- 
vininkės pasėjo 7,000 kvie
čių hibridinių formų grūdų, 
kurie buvo gauti sukryžiuo
jant įvairias sėklų rūšis.

Kolektyvinio ūkio daržo
vių sandėliuose supilti keli
tūkstančiai centnerių stam- 1935 metais, 
bių, lygiaodžių puikios rū
šies valgomųjų bulvių. Tai 
nauja labai derlinga bulvių 
rūšis, išauginta grįčioje - 
laboratorijoje.

Prieš trejus metus buvo 
pradėtas įdomus darbas 
“druską mėgs tantiems” 
kviečiams išvesti. Pelkėtose 
dirvose, kurių Čeliabinsko 
srityje yra dešimtys tūks
tančių hektarų, kviečiai au
ga prastai, jų derlius men
kas. Mokslinių tyrimų įstai
gos jau daugelį metų tiria 
druskų dirvose sumažinimo 
metodus, kurio prastas dir
vas paverčia derlingomis. 
Tačiau tas darbas yra sun
kus ir brangiai atsieina. 
Malcevas sugalvojo drąsią 
mintį — pakeisti augalų 
prigimtį, priverčiant kvie
čius duoti gausų derlių ir 
pelkėtose dirvose.

Tas darbas jau davė pi r-

Akademikas Lisenko pa
tarė kolektyvininkui nova
toriui rimtai imtis bandy
mų darbo, atkakliai studi
juoti dialektinį materializ
mą, teikiantį raktą tikram 
gyvybės ir jos plėtojimosi 
pažinimui, įsisavinti didžio
jo biologo C. Darvino moks
lą ir gamtos pakeitėjo Mi- 
čurino veikalus. Sekdamas 
akademiko patarimu, Mal
cevas daug šviečiasi, studi
juoja Engelso gamtos dia
lektikos veikalus, skaito Le
niną, Darviną, Timiriazevą, 
Mičuriną.

Šadrinsko rajono darbo 
žmonės drg. Malcevą išrin
ko savo deputatu-čeliabins
ko srities darbo žmonių de
putatų taryboje. Visasąjun
ginėje žemės ūkio parodoje 
Malcevas apdovanotas Di
džiuoju aukso medaliu.

A. Savčenko-Belskis.

Kolektyvininkas
Mokslininkas

Lenina.” Vienas

Sovietu Sąjungos ledlaužis “Krasinas” pasiekė 
Seattle, Wash.; kai kurie dalykai jam reikės patai
syti. Jis atplaukė per Šiaurių Okeaną ir Beringo 
Siaurumą.

Malcevas.
Ilgais žiemos vakarais 

ratelio nariai su pamėgimu 
mokėsi kultūringos žemdir
bystės abėcėlės, klausėsi ra
joninio agronomo pasikal
bėjimų, svarstė planus ū- 
kiui pagerinti. Agronomi
jos ratelis vėliau pavirto 
Malceve sukurto kolektyvi
nio ūkio branduoliu.

Neseniai TSRS Žemdir
bystės Liaudies Komisaria
to kolegija klausėsi prane
šimo apie laukininko nova
toriaus Malcevo ir kolekty
viniame ūkyje jo sukurtos 
grįčios - laboratorijos de
šimties metų veiklos rezul
tatus.

Tie rezultatai tikrai yra 
puikūs.

Malcevo pagerintieji kvie
čiai, su kurių sėklomis jis 
atėjo į kolektyvinį ūkį, duo
da puikų derlių ne tik ko
lektyviniame ūkyje “Zave-

1930 metų ankstyvą pa
vasarį du šimtai Malcevo 
kaimo, Šadrinsko rajono, 
Čeliabinsko srities, ūkių or
ganizavo kolektyvinį ūkį 
“Žavėti
pirmųjų į kolektyvinį ūkį 
įstojo valstietis bandytojas 
Terentijus Šėmio novičius 
Majcevas. Jis artelimam 
ūkiui atidavė tai, ką turėjo 
vertingiausio: 12 pūdų pa
gerintų kviečių “Cezium 
0111” sėklos. Tie kviečiai, 
priešingai paprastiesiems 
“Cezium,” neužsikrėsdavo 
nei kietosiomis, nei dulkinė- 
mis kūlėmis — Čeliabinsko 
stepių rykšte, ir duodavo 
gerą derlių net ir didžiau
sių sausrų metais.

T. S. Malcevas bandymus 
darė jau seniai. Grįžęs į na
mus po imperialistinio ka
ro, jis rado dar labiau pa
irusius, buožiškomis pinklė
mis apraizgytus varguolių

ti Lenina,” bet- ir tūkstan
čiuose hektarų kitų Čelia
binsko srities ūkių dirvų. 
Paskutiniais metais artelės 
“Žavėti Lenina” laukinin
kas perdavė valstybiniam 
rūšiavimo fondui 72,000 pū
dų tų kviečių pirmos rūšies 
sėklų.

Kolektyvinio ūkio lau
kuose bandytojo Malcevo 
pastangomis _buv& įvesta Į ”~

Klausimai ir Atsakymai

ir vidutiniokų ūkius, prose- 
noliškų trilaukių nuniokotą 
ir menką derlių duodančią 
žemę. Giliai susirūpino T. 
S. Malcevas kaip gimtojo 
kaimo dirvose užauginti’ 
vešlius pasėlius.

Malcevas pradėjo nuo to, 
kas buvo pasiekiamiausia. 
Jis pradėjo gerinti kviečius, 
kruopščiai išrinkdamas kū
lės neapniktus ir pavasario 
sausroms bei trumpai Sibi
ro vasarai geriausiai tin
kančius augalus. Bandyto
jo darbas sudomino viensė
džius. Daugelis iš jų įstojo 
į agfonomijos ratelį, kurį 
1925 metais o r g a nizavo

Klausimas:
Ką Dėdės Šamo kareiviai 

skaito ?
Atsakymas:

Sulig Office of Defense 
Health and Welfare Service 
tyrinėjimų Fort Dix, kur 
100 vyrų iš visų šalies dalių 
iš įvairiausių namų, buvo 
užklausti, ką jie skaitė, dk- 
tirta, jog daugiausia vyrų 
mėgo kartoonus arba komi; 

įkus. Iš žurnalų tik' žurna-

perskaitė Hitlerio “Mein 
Kampf.” Kitos populiarės 
knygos buvo — “How to 
Commit a Murder,” “Mus
solini,” ir “Readers’ Di
gest.”

Daug kareivių mėgo skai
tyti vakaru pasakas.

FLIS.

PARTIZANAI ATLAIKE AP
GULĄ PER 7 MENESIUS

dešimtlaukė sėjomaina. Ža
liu kilimu nusidriekė stepė
je daugiamečių žolių masy
vai. Pasirodė nauja ankšti
nė kultūra — pelėžirnis, 
puikiai tinkąs pašarui ir 
praturtinantis dirvą azotu.

puliarūs, ir 60% visų vyrų 
skaitė paveikslinius laikrašr 
tukus (tabloids). •

Daug kareivių
rimtas ir

Zagreb, Kroatija. — Ita
lai praneša, kad jų kariuo
menė jau įsiveržė į Visegra- 
dą, Kroatijoj, buvusioj Ju
goslavijos dalyj. Sukilėliai

skaitė Visegrade per septynis mė- 
informacijines nesiūs atmušė fašistus ap- 

knygas, net 70% vyrų bio- supusius tą miestą.
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Lietuvos”

Chinijos žmonės (Činkingo miesto piliečiai) kraštai pasitinka Amerikos atstovą 
gen. John Magruder, amerikinės militarinės misijos pirmininką Chinijai.

Pirmadienis, Gruodžio 1, 1941

Įkyriai Žiopla Pro-Naciška Pro
paganda "Laiškuos iš
Jau keletoje Amerikos 

lietuviškų laikraščių, kurie 
neskūpi vietos naciškai pro
pagandai, pasirodė keli 
“Laiškai iš Lietuvos.” Tų 
laiškų dauguma išspausdin
ta be rašytojų parašų, be 
gyvenimo vietovardžių pa
žymėjimų ir net be gavėjų 
vardų!

Prieš š. m. birželio 22 d. 
mūsų spaudoj tilpdavo laiš
kų iš Lietuvos, bet po tais 
laiškais būdavo pažymėta ir 
rašytojo vardas ir pavardė, 
ir vieta, kur rašytojas gy
vena. Juose rasdavome ir 
džiaugsmų ir nusiskundi
mų; priklausydavo nuo to, 
kas tuos laiškus rašydavo.

Tiesa, tuomet talpindavo 
kai kada laiškų ir toji spau
da, kuri nekentė tarybinės 
santvarkos, bet talpindavo 
tik tokius, kurie smerkdavo 
tarybišką santvarką. O jei
gu tuomet kas nors pa
klausdavo, kodėl jie nepažy
mi, kas tuos laiškus rašė, 
tai atsakydavo: “Mes neno
rime jų išduoti bolševi
kams!”

Galėjo būti ir taip! Bet 
kodėl toji pati spauda dabar 
netalpina rašytojų vardų?. 
Šiuo metu Lietuvą juk vai-1 
do naciai, kuriems rašytojai 
pritaria, kuriais jie džiau
giasi ir kuriais džiaugiasi 
spauda, spausdinanti tuos 
laiškus?!

Šitų žodžių rašytojas ne
gavo dar nei vieno iš oku
puotos Lietuvos laiško, nors 
jis ten turi daug giminių ir 
pažįstamų. Iki šiol, beje, dar 
nei vienas “Laisvės” pasto
gėje dirbąs darbininkas nė
ra gavęs iš Hitlerio okupuo
tos Lietuvos laiško, o tūli iš 
jų prieš birželio 22 d. nuo
latos susirašinėdavo su sa
vo giminėmis ir draugais. 
Vienas “Laisvės” spaustu
vės darbininkas prieš bir
želio 22 d. iš Lietuvos gau-

Rašo R. Mizara 
į Conn, valstiją — klausinė
jau, bet gavau tą patį atsa
kymą.

Ką gi tas parodo?
Tas parodo, kad vokiški 

naciai įvedė tokią cenzūrą, 
kuri nepraleidžia nei vieno 
laiško, kuriame yra įdėtas 
bet kokis jų okupacine val
džia nepasitenkinimo žodis. 
Nacių cenzūra praleidžia 
tik tokius laiškus, kurie yra 
pilnai pasitenkinę Hitlerio 
okupacine valdžia arba ku
rie nuduodami pasitenkini
mą rašo savo laiškuose, pa
sitikint, kad juos nacių cen
zūra praleis.

Hitleriui šiandien rūpi, 
kad išeiną iš Lietuvos laiš
kai būtinai turėtų du daly
kus:

(1) Vokiečius garbintų.
(2) Rusus ir bolševikus 

bjauriotų — prieš kuriuos 
naciai veda žūt-būtiną karą.

Tebūva leista man pana
grinėti kai kuriuos tuos lai
škus, pasirodžiusius tam ti
kruose laikraščiuose.
“Labai gerai jaučiasi...”
Kunigų leidžiamoje “Ame

rikoje” (iš lapkr. 21 d.) tel
pa laiškas be parašo ir ne- 
;pasakyta net gavėjo vardas 
nei pavardė. Ką gi laiško 
autorius rašo? Pirmiausiai 
jis (ar ji) iškaneveikia ko
munistus, aišku.i Paskui:

“Labiausiai, manau, iau žemės navir- Serai to pabaliavojo ir
bus įdomu sužinoti apie na- nušluoti nuo žemes pavn Akomis plojo,

“valio.”

T, ATS V f! Trečias puslapis

dino? Argi jis nemato, jog lėnas - Bilevičius tapo iš- Argi mes nematome, ką 
tai atviras garbinimas Hit- vežtas iš Varėnos poligono- Lietuvos liaudžiai daro lie- 1 • • • 1 • 1 1'1 11 1 • V I • 1 1 • vi • •• ilerio ir jo kruvinos karo stovyklos birželio 14 d. 
avantiūros, prieš kurią vi
so pasaulio civilizuoti žmo
nės kovoja?! Atsakyti į tai 
gali tik pats redaktorius.

Lietuvos miestų ir mieste
lių.”

Taigi turėtum išsiaiškin
ti, kodėl tie keli laiškai, atė
ję iš nacių okupuotos Lie
tuvos, šitaip garbavoja Hit
lerį? Yra vienas iš dviejų:

1. Gal tie laiškų rašyto
jai yra karšti pro-naciai; 
gal jiems patinka Hitlerio 
“stanvarka.” Turime su
prasti, kad ir Vokietijoj ir 
vokiečių okupuotuose kraš
tuose randasi nemažai to
kių, kuriems hitlerinė “san
tvarka” patinka, nors mili
jonams žmonių jinai yra di
džiausia nelaimė.

2. O gal laiškų rašytojai, 
gerai žinodami, kad jų laiš
kas nepraeis, jei jame ne
bus išbjauriota rusai ir iš
garbinta hitleriškoji okupa-

tuviški nacijonalistai, tar
naudami Hitlerio govėdoms, 
plėšiančioms Lietuvą?

“Sveiki ir Linksmi...”
Š. m. lapkričio mėn. 28 d. 

“Amerika” išspausdino laiš
ką, atėjusį “oro paštu,” ra-

Tam pačiame “Kel.” nu
meryje telpa kitas laiške- 
_ , ____ ) autorius nežino
mas. Jame skundžiamasi,

Pulkininkai ir Karininkas kad į Sovietų Sąjungos gi-
|lumą iš Vilniaus “žiauriai”

Toje pačioje “Amerikoje” jšveže karininką - oficieiiu^ vienam brooklyniečiui 
š. m. lapkr. 21 d. laido-T '

j e) telpa laiškas, rašytas 
tūlos St. Petraitienės, gy
venančios Kaune (Gerai,1 
čia jau yra rašytojos pa
vardė). Ponia Petraitienė 
skundžiasi, kad tarybų vy- džiaugsmas 
riausybė išgabeno iš Lietu-

Jonukas

Laiško autorius
“Tai visa Dime,'džiaugiasi: 

kad karas prasidėjo, o taip 
— už savaitės ir mūsų jau 
nebūtų likę...”

Ir vėl laimė! Ir vėl 
karu, atneštu 

Hitlerio. Jis išgelbėjo lie- 
vos į gilumą Sovietų Sąjun- tuvių tautą nuo pražūties! 
gos jos giminių, be kitų,'jis yra Lietuvos patronas! 
pulkininką Vincą Gurevičių, Į Jo orlaiviai, kanuolės ir 
pulkininką Julių Matulevi-‘tankai ir (tegu skaitytojas 
čių, pulkininką Bilevičių —neužsigaus) žvėriški naciai

brangus 
žinoti, 

mudu—

“jo sūnaus ir žmonos.” 
Laiškas prasideda:

“Sveik in ava jus, 
tėveli, ir duodava 
kad mumu (tur-būt
R. M.) esą va sveiki ir links-
mi...

Žodį “linksmi” pabrėžiau. 
Skaitytojas . su manim su- 

' tiks, kad Lietuvos žmonės, 
, [bendrai paėmus, niekad se- 
; niau amerikiečiams laišku I c

VAU, pumxumiuj uiiuviviiį ncuz.^ciiu-ų liautu , . norpQvdnvn PanrsQtsi S**1 M1“va muvuonuji unupa-
tris kariuomenės pulkinin- Lietuvai laimę atnešė. Skai- .. p i . «e * 1 • • |cMa, tiksliai šitaip rašo. Gal

■kus ir eilę gimnazisčių. Ne- tykit jūs, Amerikos lietu-'Jie s*°a v. 's?I^.e. ^q.V\ir skaitytojas turi juose viską 
jieškosime čia priežasčių, viai, “Keleivį” ir giedokite sv.„ h Siav J %1 p lr! s’ suprasti atbulai. Gal pasa-
kodėl juos vežė į gilumą So- Hitleriui “Te Deum Lauda- 
vietų Sąjungos. Užtenkamus!”...
priminti, kad pulkininkai, 
tarnavę Lietuvos karinome- Ii žodžiai dėl kalbamų pai
nėje (kuri buvo įjungta į kininkų ir karininkų, kurių 
Raudonąją Armiją) negalė- likimas apverkiamas “Kelei- 
jo pasilikti užpečkyje, kai vyje” ir “Amerikoje, 
eina žūt-būtiniai mūšiai su 
vokiečiais. Įdomu tas, kad 
ponia Petraitienė pabrėžia, 
jog dviejų “išvežtųjų” šei
mos “laimingai gyvena 
Kaune.”

Ir žodis “laimingai” nu
šviečia labai daug. Kokia 
kam nors, rodosi, galėtų bū
ti laimė gyventi nacių prie
spaudoje? Kokia, pagaliau, 
galėtų būti laimė, kai tavo 
vyras yra išvežtas, kai ne
žinai jo likimo?!

Bet tos šeimos gyvena 
laimingai, sako poniutė. Su
praskit, laimė yra gyventi 
nacių okupuotame , krašte! 
Tegu pasaulis tą žino! 
klausykite, ką girdite 
norvegus, francūzus, 
gus, hollandus,, lenkus, 
bus, Hitlerio pavergtus, vai
tojančius ir kovojančius 
prieš jo naciškas jėgas.

Lietuviai Hitlerio “globo
je” gyveną laimingai. Jie 
laukė to karo. Jie bučiavo
si iš džiaugsmo, matydami 
Hitlerio orlaivius, kanuoles 
ir tankus teriojančius Lie
tuvos žemelę, kaimus ir 

kad m"ūsų“namas'buvo’priė miestus. Jiems Hitleris yra 
krašto miestelio, tai liko ne
sudegintas, bet vienas arti-1 
lerijos sviedinys pataikė į 
pat sklypo vidurį, bet nuo
stolio nepadarė . . .“ 

Kaip skaitytojas čia su-

vienas kita sveikino ir bu- f
čiavo. Patsai karas pas mus 
praėjo nepaprastai laimin
gai ir greitai, kad ir mes 
patys to nesitikėjome: po 
trijų dienų pas mus karas 
buvo praėjęs...“
Iš laiško atrodo, kad Lie

tuvoje žmonėmis buvo tik
tai “kitataučiai ir komun- 
nistai” o “visi lietuviai” pa
sirodė žvėrimis, besidžiau
giančiais žvėrišku Hitlerio 
užpuolimu! Bent tokiais lie
tuvius bando perstatyt laiš
ko autorius. Jei kultūringas 
svetimtautis šį laišką per
skaitytų, Dievas žino, ką 
jis pamanytų apie lietuvių 
tautą, besidžiaugiančią na
cišku karu ir žmonių žudy
nėmis !...

Toliau laiško autorius žy
mi, kad

“Kraštas nuo karo, irgi 
reikia sakyti, labai nedaug 
nukentėjo,” bet ten pat:

“Mano tėviškė Tryškiai 
nuo karo visai liko sunai
kinti: iš miestelio liko be-' 
veik tuščias laukas. Laimė,1

Ne- 
apie 
bel- 
ser-

. išvaduotojas!...
1 Kalbant apie bučiavimąsi 
ir džiaugsmą, nepamirškim, 
kad birželio 22 d., kai atė
jo žinios apie Hitlerio pa- 
salingą užpuolimą ant So-

Čia bus pravartu tarti ke-

Kurie gali sudėti du ir du, 
kad gauti keturius, tie pri
eis sekamų išvadų:

1. Patapus lietuvai tary
bine, josios kariuomenė bu
vo įjungta j Raudonąją Ar
miją, taigi ir visi karinin
kai ir visi pulkininkai. Jei
gu taip, tai kodėl tarybų 
vyriausybė negalėjo pasiųs
ti tų pulkininkų ir karinin
ko “Jonuko,” sakysime, iš 
Lietuvos į kurią kitą sąjun
ginę respubliką? Kas šian
dien gali ką nors pasakyti 
Dėdei Šamui, kai jis savo 
karininkus ir karius siun
čia iš Niujorko valstijos į 
Kaliforniją arba atvirkš
čiai ?!

2. Galėjo būti ir kitaip. 
Galėjo, būti, kad tie karinin
kai buvo slaptai susirišę su 
naciškais 
kiančiais 
bickiniais 
būti, kad
sybe, susekusi, kad jie yra 
pronaciai, juos išgabeno 
SSSR gilumon ir patalpino

elementais, vei- 
Lietuvoje, su vir- 

naciais. Galėjo 
tarybinė vyriau-

mi.” Kodėl linksmi? Pasiro
do, kad Hitleris atnešė 
jiems linksmybę. Laiško ra
šytojas yra kaž koks stu
dentas o gal dabar jau val
dininkas (Hitlerio globoje). 
Jis labai neapkenčia rusų. 
Ir štai už ką:

“Atėjus rusams, jie pra
dėjo varyti baisią propa
gandą; visiems liepė links
mintis, šokti, dainuoti, kas 
ir vyko per vasarą.“ 
Argi ne neprieteliai 

“rusai”?! Jie liepė žmo
nėms linksmintis, šokti ir 
dainuoti! Kiti nusidėjimai, 
mažesnieji, buvę tie, kad 
prekių kainos pakilo, bet 
“atlyginimas 
lo.”

Kuris sekė 
nių tarybinį 
puikiai supras, 
autorius sąmoningai meluo
ja. Neigi “rusai” (Lietuvos 
tarybų vyriausybė) vertė 
žmones linksmintis bei šok
ti neigi jie, pakeldami ant 
daiktų kainas, nepakėlė al
gų. Atvirkščiai, Lietuvos 
darbo žmonių algos kilo pir
miau negu daiktų kainos.

Bet čia ne vieta eit į pole
mikas dėl “rusų.” Čia svar
bu kalbėti apie hitlerinę 
propagandą ateinančiuose

tie

nieko nepaki-

Lietuvos žmo- 
gyvenimą, tas 

jog laiško

kalėjimam Koks doias zmo- - Lietuvos laiškuose. Nesa- 
jkyčiau, kad juos redakcijos 
daug “nutaiso,” nors tai gal 

i. nes žinome, kad pas

gus galėtų Sovietus už tai
kaltinti ? Išmintingas lietu
vių tautos patrijotas už tat
turėtų būti dėkingas Sovie- Ue^viusy^ toMų red 9 k to

ivaip bnaiiytojas čia su- . x c . . I
ves galą su galu? Nežinau!Sąjungos (vadinasi, ir 
Kraštas nuo karo nedaug Lietuvos), tai tūli Brook- 

Tau tenukentėjo, bet Tryškiai ^no. tautininkai specialiai 
-L Cl LA 1 4-kn L o i m i -m

kymą “esame sveiki ir links
mi,” reikia suprasti “esame 
nesveiki ir liūdni.” Tenka 
atsiminti ir tą, kad žmonės 
bijosi teroro, bijosi mirti. 
Jie žino, daugelis jų matė 
savo akimis, kaip miestuose 
ir miesteliuose vokiečiai 
rinkose šaudo tuos, kurie 
vokiečiams pasipriešina. Jie 
žino, kad virš 10,000 lietu
vių jau sukišta į koncentra
cijos stovyklas ir kalėjimus. 
O kadangi jiems norisi kaip 
nors susisiekti su saviškiais 
Amerikoje, tai jie ir rašo, 
— rašo taip, kad laiškas pa
tiktų vokiečių cenzūrai ir 
būtų praleistas Amerikon, 
o čia jo saviškiai tegu ban
do pats išvadas pasidaryti. 
Gal!...

Man prisimena v i e nas 
laiškas, kurį gavo tūlas 
Niujorko g y v e n tojas iš 
miesto Viennos, Austrijos, 
kai tą šalį Hitleris buvo 
okupavęs. Laiškas buvo iš
spausdintas berods dienraš- 
tyj “New York Post.” Jis 
maž daug šitaip skambėjo: 
Brangieji: Mes esame visi 
gyvi, laimingi, ir linksmi po 
furjerio Hitlerio valdžia. 
Bet visi norėtume juo grei
čiau važiuoti pas tetą Ro- v zę...

Kaip puikiai laiš kelis 
skamba! Jiems gyventi bu
vo gerai, linksma, bet jie 
nori važiuoti pas teta Rožę. 
O “teta Rožė” prieš pen
ktus metus buvo mirusi...

Pagaliau, ne tiek svarbu, 
ką rašantieji tuos laiškus 
manė, kas jie buvo ar yr?. 
Mums svarbiau paklausti 
redaktorių tų laikraščių, 
kurie tos rūšies laiškus 
spausdina: •

Kiek Hitleris jums, ponai, 
užmoka, kad jūs jo propa
gandą spausdinate, net be 
jokios kritiškos pastabe
lės?!

tų vyriausybei. Nes juo 
daugiau tokių gaivalų būtų

Sovietų Sąjungai. Daugiau: 
jie mano, juo daugiau ap- 
auksuosią nacizmą, tuo la
biau pakenksią pažangia
jam Amerikos lietuvių ju
dėjimui, kuris yra nacizmo- 
hitlerizmo priešas. Veltui 
pastangos.

Kodėl?
Betgi klapsimas dar 

liekasi neaiškiu: Kodėl 
laiškų autoriai įpuolė į 
kią egzaltaciją, į tokį entu
ziazmą, į tokį džiaugsmą? 
Iš kur ta laimė, ta linksmy
bė, tas džiaugsmas, tas bu
čiavimasis, tas visas, lietu
viškai pasakius, veršiškas 
entuziazmas? Per virš dvi
dešimts pastarųjų metų ne
teko niekur skaityti tokių 
“linksmų,” tokių “laimingų” 
laiškų, atėjusių iš Lietuvos, 
kokius mes matome šian
dien telpančius pro-naciškoj 
lietuviškoje spaudoje. Šios nesį tegaunama į Amerikos 
rūšies laiškų pasiskaitęs, ne laivyną, o reikia 13 iki 15 
vienas žmogus gali pasaky-' tūkstančių naujų jūreivių 
ti: “Į pragarą su bet kokiu 
Lietuvos nepriklausomu gy
venimu, — Lietuvos žmonės 
laimingiausi yra dabar, kai 
Kaune sėdi von Rentelnas, 
Rygoje Lohse, virš jų gal
vų — Rosenbergas, o dar 
virš jų — pats Hitleris! 
Lietuvos žmonėms laimę ir 
džiaugsmą atnešė vokiečių 
tankai, orlaiviai ir kanuolių 
ugnis, sunaikinusi daugybę

rių, kurie mano, garbinda
mi Hitlerį užduosią smūgį

giau šiandien jie lupinetų 
kailius Lietuvos žmonėms.

Kai viešbučių ir restorantų 
tarnautojai unijistai (ADF) 
suruošė šokius, tai ši pora, Mr. 
and Mrs. Frank Daunt, laimė
jo premiją už valcą. Frank 
Daunt dirba kotely j New 
Yorke.

bučiavosi, 
šaukdami Hitleriui 
Be abejo, panašių tipų bu
vo ir Čikagoje, ir Bostone, 
ir Philadelphijoj, ir Pitts- 
burghe ir... reikia nepa
miršti, net Babilonijoje, ir 
kitur. Bet jei šiandien bent 
vienas doras žmogus rašytų 
laišką į Lietuvą saviškiams, 
ar jis galėtų pasakyti, kad 
visi Amerikos lietuviai 
džiaugėsi Hitlerio užpuoli- 

Niekur mu ant Lietuvos? Ar jis ga- 
kad sakyti, kad lietuviai 

tuo džiaugėsi, o kitataučiai 
liūdėjo?!...

i Ponios Petraitienės laiš-

miškius: Visi Tavo ir mano šiauš (Mes puikiai žinome, 
namiškiai yra gyvi ir sveiki jog daugybė Lietuvos mies- 
ir labai gerai jaučiasi. Bet tų ir miestelių tapo SU- 
jeigu dar kokį mėn. nebū-'griauta vokiečių kanuolių ir 
turn sulaukę karo, tai tik-,orlaivių). Kada karas pra- 
riausiai daugiau nebebūtu- sidėjo, tai, autorius sako, 
me\ pamatyti nei, lietuviai “vienas kitą svei

kino ir bučiavo.” Matyt, 
tryškiečiai lietuviai džiau
gėsi ir bučiavosi, matydami, 
kaip jųjų sodybos pleška 
nuo Hitlerio atneštos ug
nies. Karas “praėjo laimin
gai ir greitai...” 
pasaulyje negirdėjau, 
karo liepsna kam nors at
neštų laimę!

Kodėl laiško autorius ši- kas, rašytas Juozui Ambra- 
taip rašo? Nežinau! Gal jis ziejui Brooklyne, buvo iš
yra griežtas nacizmo šąli- 'siuntinėtas visai eilei laikr 
ninkas. Gal jis pats yra na-'raščių ir ten išspausdintas. 
cĮs-.vJį_s Syvena Kaune, o jo Te skaito žmonės apie lai- 
tėviškė — Tryškiuose, tat mę, Hitlerio Lietuvai atneš- 
jis turi būti koks nors vai- tą!

m ei galėjus ]
savo namiškių, nei manęs;
gal ir apie mūsų likimą nie
ko nebebūtume! galėjus su
žinoti. . .“

Laiško autorius atvirai 
pasako, kad vokiečių pra
dėtas karas prieš Sovietų 
Sąjungą išgelbėjo jį ar ją

dayo — su kiekvieno pašto ir jos namiškius ir namiš- 
atvežimu — po tris-keturis ^jus
ir penkis laiškus. Ir tie laiš- siunčiamas. Reiškia, džiau- 
kai ateidavo ne nuo kokių tu

to, kuriam laiškas

m

vis 
tie 
to- Amerika Planuoja Imti 

Draftuotus Kareivius 
Ir į Laivyną

ten bolševikų — nuo pa
prastų žmonelių, valstiečių, 
sodiečių — jaunų ir senų.

Gali kai kas pamanyti, 
kad tos ypatingos apylinkės 
žmoneliai žuvo karo lieps
nose,—negyvi nerašo. Taip, 
galėjo. Bet “Laisvėje” dir
ba žmonių iš visų Lietuvos 
kampų, tad jų visų giminės 
žūti karo liepsnose negalė
jo.

Sueidamas daugelį Brook- 
lyno lietuvių, klausinėju, ar 
jie gauna laiškų iš Lietuvos. 
Atsako, ne. Buvau išvykęs

i, amerikone, kad 
Hitleris pradėjo karą, ki
taip tavo namiškių būtų ne
likę — juos bolševikai bū
tų sunaikinę!...

Koks tas Hitleris yra ge- 
radėjas, sunku ir pasakyt!

Skaitykime toliau:
“Tu neturi supratimo, 

kaip mes laukėm atmainos, 
o kada sulaukėme, tai ma
nėme sulaukę didžiausios 
šventės. Tiktai kitataučiai 
(Atsieit; žydai.—R. M.) ir 
komunistai nelaukė ir nesi
džiaugė sulaukę, o lietuviai, 
kada jau prasidėjo karas,

dininkas ar koks nors Kvi- 
slingutis. O gal baisioji ka
ro liepsna pakrikdė jo san- 
protavimo aparatą — sme
genis?

Spėlioti apie tai ir never
ta.

Podraug kyla kitas klau
simas: Kam “Amerikos” re
daktorius tokį laišką spaus-

Paminėtojo pulkininko - 
leitenanto Bilevičiaus (su
trumpintai jis vadinasi Bi- 
lėnas) “brolis ir sesuo” ra
šo Damulevičienei, thila- 
delphijon, laiškelį, kuris at- 
s p a u s d i ntas “Keleivyje” 
(lapkr. 26 d.). “Vincas ir- 
Maryt” (laiškelio autoriai) 
pakartoja tą faktą, kad Bi

Washington. — Nuo to 
laiko, kai naciai nuskandino 
karinį Amerikos laivą “Re
uben James,” tai 15 procen
tų sumažėjo savanoris sto
jimas jaunų vyrų į karo lai
vyną. Dabar tiktai 9,000 
liuosnorių jūreivių per mė-

per mėnesį.
Jeigu nepadidės skaičius 

savanorių jūreivių, tai teks 
imt Į laivyną dalį draftuotų 
kareivių, kaip,įspėjo laivy
no ministeris Knox.

Prezid.Washington.
Rooseveltas prašė CIO va
dus atsiimt savo rezignaci
ją ir toliau pasilikt streikų 
taikymo komisijoj. »•*

į
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas

(Tąsa)
— Na, maestro, dabar jau praeities 

dalykas, — tarė jam kompozitorius, — 
bet aš norėčiau žinoti, kodėl jūs atmetė- 
te mano operą? .

— Ji man nepatiko, — atsakė Toska- 
nini.

— O aš esu tikras, maestro, kad jūs 
jos net neperskaitėte. Jei jūs ją būtumėt 
perskaitę, ji jums tikriausiai būtų pati
kusi.

— Nekalbėkite niekų, — atsakė Tos- 
kanini, — aš puikiausiai atsimenu jūsų 
rankraštį. Ji niekam tikusi. Na, kas gi 
čia!

Jis greitai sėdo prie rojalio ir sugro
jo atmintinai keletą arijų iš bjauriosios 
operos, jo atmestos prieš dešimt metų.

— Ne, tai niekam tikęs dalykas, —pri
dūrė jis grodamas, — tai žemiau viso
kios kritikos!

Taigi, buvo vakaras, kai mes, lengva
būdiškai palikę savo automobilį prie 
viešbučio privažiavimo, nuėjome į Kreis- 
lerio koncertą. Nuo ežero pūtė šaltas vė
jas. Mus kaip reikiant perpūtė, nors rei
kėjo praeiti tik keletą naiyų. Mes labai 
džiaugėmės suspėję iš anksto nusipirkti 
bilietus.

Foje buvo gana tuščia. Iš karto mes 
net pamanėme, kad pavėlavome ir kad 
koncertas jau prasidėjo. Salėje taip pat 
buvo nedaug žmonių, nedaugiau pusės.

“Vienok čikagiečiai mėgsta vėlintis,” 
— nusprendėme.

Bet mes be reikalo suskubome apkal
tinti čikagiečius, šiuos punktuališkai 
tikslius žmones. Jie nepavėlavo. Jie tie
siog neatėjo. Koncertas prasidėjo ir pa
sibaigė pusiau tuščioje salėje.

Estradoje stovėjo pagyvenęs žmogus 
su plačia vizite, gana dideliu pilvuku, 
ant kurio karojo grandinėlė su brelokais. 
Jis stovėjo plačiai išskėtęs kojas ir pik
tai smakru prispaudęs smuiką. Tai buvo 
Kreisleris — pirmasis pasaulio smuiki
ninkas. Smuikas — pavojingas instru
mentas. Juo negalima groti neblogai ar
ba tiesiog gerai, kaip rojaliu. Vidutiniš
kas grojimas smuiku — baisus, o geras 
grojimas — vidutiniškas ir vos paken
čiamas. Smuiku reikia groti nuostabiai, 
tik tuomet grojimas gali suteikti pasi
tenkinimo. Kreisleris grojo galutiniu to- l 
bulumu. Jis grojo švelniai, poetiškai ir 
protingai. Maskvoje po tokio koncerto 
pusvalandį tęstųsi ovacija. Jai pertrauk
ti, reikėtų išnešti rojalį ir užgęsinti vi
sas liustras. Bet čia, taip pat kaip ir 
New-Yorke, grojimas nesukėlė' publikos 
entuziazmo. Kreisleriui plojo, bet šiame 
plojime nesijautė dėkingumo. Publika 
tarsi kalbėjo smuikininkui: “Taip, tu 
moki groti smuiku, tu savo meną pakė
lei ligi tobulybės. Bet menas galų gale 
ne toks jau svarbus daiktas. Ar verta 
dėl jo jaudintis?” Kreisleris, matyt, nu
tarė išjudinti publiką. Geriau būtų to 
nedaręs. Jis rinko pjeses vis labiau ir la
biau banališkas, kažkokius menkučius 
valsiukus ir bastonėlius, — žemo skonio 
kūrinius. Jis pasiekė to, kad publika pa
galiau pagyvėjo ir pareikalavo “bisų.” 
Tai buvo pažeminimas didelio artisto, iš
siprašiusio išmaldos.

Mes išėjome į Mičigan - avenue sun
kaus jausmo apimti.

— Štai, štai, serai, — tarė mums mis
teris Adamsas, — jūą iš amerikiečių rei
kalaujate per daug. Prieš kelias dešimtis 
metų su manimi įvyko viena istorija. 
Taip, taip, misteriai, jums bus įdomu jos 
pasiklausyti. New-Yorke pirmą kartą 
pasaulyje buvo statomas Vagnerio “Par- 
sifalis.” Jūs, tikriausiai, žinote, jog 
“Parsifalis” pirmą kartą buvo pastaty
tas po Vagnerio mirties ir tatai įvyko 
New-Yorke. Aš, žinoma, nuėjau. Serai! 
Aš labai myliu Vagnerį. Aš atsisėdau 
septintoje eilėje ir ėmiau klausyti. Gre
ta manęs sėdėjo didžiulis rudas džentel
menas. Taip, taip, serai. Kai prasidėjo 
spektaklis po penkių minučių aš pastebė
jau, kad rudasis džentelmenas miega. 
Būtų nieko baisaus, jei jis miegodamas 
nebūtų užgriuvęs man ant peties ir ne
būtų gana nemaloniai knarkęs. Aš jį pa
budinau. Jis* krūptelėjo, bet po minutės 
vėl miegojo. Ir čia jis galva rėmėsi į ma
no petį, lyg į priegalvį. Serai! Aš ne pik
tas žmogus, taip, taip, taip. Bet aš nega
lėjau iškęsti. O, no! Aš rudajam džentel
menui iš visų jėgų moviau alkūne į pa
šonę. Jis pabudo ir ilgai nesuprantamu 
žvilgsniu žiūrėjo į mane. Paskiau jo vei

de pasirodė kančia. “Atleiskite, ser, — 
tarė jis, — bet aš labai nelaimingas žmo
gus, aš iš San-Francisko į New-Yorką 
atvažiavau tik dviem dienom ir turiu 
daugybę reikalų. Ir San-Franciske yra 
mano žmona-vokietė. Jūs žinote, ser, vo
kiečiai bepročiai žmonės, jie pamišę mu- 
zikomanai. Mano žmona nėra išimtis. 
Man išvažiuojant ji tarė: “Džems, duok 
man žodį, jog tu nueisi į pirmąjį “Parsi- 
falio” pastatymą. Dieve! Kokia laimė — 
patekti į pirmąjį “Parsifalio” pastaty
mą! Jei aš negaliu jame būti, tad nueik 
nors tu. Tai tu turi padaryti dėl manęs. 
Duok man žodį.” Aš jai daviau žodį, o 
mes, veiklos žmonės, savo žodį mokame 
laikyti. Ir štai aš čia, ser!” Aš jam pata
riau grįsti į savo viešbutį, nes savo žo
dį jis jau yra ištęsėjes ir jam jau negre
sia pavojus pasidaryti nedoru žmogumi. 
Ir jis tuoj pat išbėgo, karštai paspaudęs 
mano ranką. Taip, taip, taip, serai. Man 
patiko šis rudasis džentelmenas. Jūs ne
turite amerikiečius teisti per daug griež
tai. Jie dori žmonės. Jie verti gilios pa
garbos.

Klausydami misterio Adamso pasako
jimo, mes nuėjome prie viešbučio ir čia, 
didžiausiam mūsų išgąsčiui, neradome 
automobilio. Nebuvo mūsų puikiojo pil
kojo karo. Misis Adams stvėrėsi savo 
rankinuko ir jame neberado rakto. Įvy
ko pats baisiausias, kas tik galėjo su mu
mis kelyje įvykti, — dingo automobilis 
su raktu ir automobilių pasais.

— Ak, Bėki, Bėki, — murmėjo bevil
tiškai misteris Adamsas. — Aš tau sa
kiau, aš sakiau...

— Ką tu man sakei? — paklausė mis
sis Adams.

— O, no! Bėki! What did you do? Vi
sa žuvo. Taip, taip, serai! Aš sakiau. Rei
kia būti atsargiems.

Mes prisiminėme, kad mašinoje buvo 
kelionei paruošti čemodanai, kadangi iš 
Čikagos mes nutarėme važiuoti tuoj pat 
po koncerto ir apsinakvoti pakeliui bet 
kuriame mažame miestelyje.

Ėjome mes per Mičigan-avenue,| žvy
ruodami nuo nelaimės. Mes net nejautė
me šalto, lyg ledas vėjo, kuris blaškė mū
šų paltus.

Ir čia, staiga, mes išvydome karą. Jis 
stovėjo kitoje gatvės pusėje. Kairysis 
priešakinis ratas buvo užvažiavęs ant 
šaligatvio, durelės buvo atidarytos. Vi
duje degė šviesa. Ir net žibintai mūsų 
pilkosios brangenybės^droviai švietė. Mes 
puolėme prie jo, džiaugsmingai šaukda
mi. Kokia laimė! Viskas buvo vietoje — 
ir raktas, ir dokumentai, ir bagažas. 
Užimti automobilio apžiūrėjimu, mes ne
pastebėjome,. kaip prie mūsų prisiartino 
didžiulis policininkas.

— Jūs automobilio šeimininkai ? — pa
klausė jis perkūnišku balsu.

— Yes, ser! — nusigandusiai sučirškė 
misteris Adamsas.

—A-a-a! — sukriokė gigantas, žvelg
damas iš viršaus žemyn į mažąjį storu- 
čiuką Adamsą. — Ar jūs žinote, velnias 
jus grėbtų, kur statomos mašinos Čika
gos mieste?

— No, Mister Offiser... — nuolankiai 
atsakė Adamsas. .

— Aš ne Offiser! — suriko policinin
kas. —Aš tik policininkas. Jūs ką, ar ne
žinote, kad tokioje magistralėje, kaip 
Mičigan - avenue negalima palikti auto
mobilio prieš viešbutį. Čia jums ne New- 
Yorkas. Aš jums parodysiu; kaip Čika
goje reikia važinėti!!

Misteriui Adamsui, tikriausiai, pasi
rodė, jog “misteris Offiser” tuoj ims jį 
mušti ir jis pridengė galvą rankomis.

—Taip, taip! — rėkė policininkas. — 
Čia jums ne New-Yorkas, kad savo lo
vį numestumėt viduryje pačios svarbiau
sios gatvės!

Jis, matyt, suvedinėjo kažkokias savo 
senas sąskaitas su New-Yorku.

—Ar jūs žinote, kad aš turėjau lįsti į 
jūsų nusususį automobilį, pervilkti jį į 
šią vietą, o paskiau dvi valandas stebėti, 
kad jo nepavogtų?!

—Yes, Mister, Offiser! — vapaliojo 
Adamsas.

—Aš ne Offiser!
—O, no! Mister policininkas! I am 

very, very sorry! Aš labai, labai gailiuo
si! *v

—Well! — tarė policininkas, suminkš
tėjęs. — Čia jums Čikaga, o ne New-^ 
Yorkas!

(Bus daugiau)

A. L. D. L. D. Reikalai
Protokolas Metinės L.L.D. 12- 
to Apskričio Konferencijos, 
Kuri Įvyko Lapkričio 16-tą 
Dieną, Binghamton, N. Y.

Konferenciją atidarė apskri
čio organizatorius 1:30 vai. 
dieną. Pirmininku buvo išrink
tas V. Valukas, pagelbininku 
P. Šlekaitis. Į mandatų komi
siją ’ paskirti buvo šie: J. K. 
Navalinskienė, J. Norkus ir 
J. V. Stankevičius. Į rezoliuci
jų komisiją: P. Šlekaitis, J. K. 
Navalinskienė ir S. Jasilionis.

Pakol mandatai buvo su
tvarkyta, kalbėjo organizaci
jos reikalais draugai: S. Ja
silionis ir P. Šlekaitis.'

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų randasi tik 
nuo 5 kuopų. 12-tos kuopos 2 
delegatai; 20-tos kuopos mo
terų skyriaus 4 delegatės; 20- 
tos bendros kuopos 4 delega
tai; 39-tos kuopos 3 delegatai; 
43 kuopos 2 delegatai. Viso 
15 delegatų, ir apskričio ko
miteto 5 nariai. Mandatu ko
misijos raportas priimtas.

Protokolas iš pusmetinės 
konferencijos dėl tam tikrų 
aplinkybių nebuvo skaitytas. 
Bus perskaitytas pusmetinėje 
konferencijoj. Toliau sekė ap
skričio komiteto bendras ra
portas, kuris buvo priimtas 
vienbalsiai.

Kuopų Raportai
12-tos kuopos, raportas: 

kuopoje veikla gera, susirin
kimai laikomi; buvo pasiųsta 
rezoliucija kongresmanui Fla
nnery, prieš II. R. 1776 Bilių ; 
turėjo vieną parengimą; turi 
kuopoje komitetą, kuris dar
buojasi sukėlimui pinigų dėl 
medikalės pagalbos Sovietų 
Sąjungos kariams; jau yra su
rinkta $62.90. Užsimokėjusių 
narių kuopa turi 22. Kuopa tu
ri darbuotoją dėl dienraščio 
“Laisvės” gavimui naujų skai
tytojų. Pinigų ižde turi $7.31.

20-tos kuopos moterų sky
riaus raportas-: moterų sky
riaus veikla labai gera; daug 
naudingų darbų yra atlieka
ma. Susirinkimai laikomi. 
Naujų narių gauta 13. Da
bar kuopa nąrių turi 61. Pa
rengimų surengta 3, kurie da
vė pelno $79.92. Puikiai dar
buojasi “Moterų Balso” plati
nime. Turėjo pasiuntę delega
tes visose svarbiose konferen- 
cijose-su važiavimuose. Moterų 
skyriaus yra palaikomas cho
ras. Moterų skyrius sukėlė 
$281, kurie buvo paaukauta 
labai svarbiems reikalams. Iš 
tų pinigų daugiausia pasiųsta 
dėl medikalės pagalbos. Taip-

dar vienas parengimas įvyks 
tuojau.

Visų kuopų raportai buvo 
priimti. Kitų kuopų nebuvo 
nei delegatų, nei raportų.

Laiškų svarbių nebuvo, tik 
pora iš kuopų, kuriuose buvo 
atsiprašoma, kad negalės da
lyvauti konferencijoj.

Spaudos klausimu trumpai 
buvo kalbėta. Visų buvo su
tikta, kad mūsų spauda yra 
gerai vedama.

Literatūros klausime nebu
vo daug kas svarbaus kalbėta.

Apkalbant jaunimo klausi
mą, buvo plačiai planuota, 
kaip daugiau jaunimo įtraukti 
j šią apšvietos organizaciją.

Konferencijos Nutarimai
1. Nutarta, kad apskričio 

komitetas surengtų koncertą 
dėl V. Bacevičiaus.

2. Nutarta, kad apskritys 
pasiųstų delegatą į Washing
ton visokių draugijų suvažfti- 
viman - konferencijon labai 
svarbiais reikalais, ir delegatė 
čia vietoje tapo išrinkta. J

3. Nutarta, kad apskritys 
ragintų kuopas pasiųst delega
tus į tą suvažiavimą Washing- 
ton’e.

4. Nutarta pasiųst rezoliu
ciją, reikalaujant paliuosuotį 
Earl Browderį.

5. Nutarta, kad būtų su
rengta du piknikai—vienas dėl 
apskričio, kitas dėl dienraščio 
“Laisvės” paramos.

6. Nutarta, kad kuopos bū
tų raginamos surengti paren
gimus dėl medikalės pagalbos 
sužeistiems Sovietų Sąjungos 
kariams.

Nebaigtų reikalų nebuvo.
Nauji Sumanymai

1. Naujuos sumanymuose
nutarta pasiųst papeikimo lai
škas dviem 43-čios kuopos na
riam už paleistas nepamatuo
tas kalbas prieš apskričio val
dybą, kur jai primetamas ne
teisingumas. ,

2. Buvo renkamas apskričio 
komitetas dėl 1942 metų, ku
ris likosi išrinktas iš 7-nių na
rių ir 3 alternatų.

3. Nutarta visas bilas išmo
kėt.

4. Nutarta pusmetinę konfe
renciją laikyt Wilkes-Barre, 
Pa.

5. Visais viršminėtais nuta
rimais turės rūpintis apskri
čio komitetas, kad juos įvyk
dyt.

Konferencija baigėsi 4 va
landą po pietų.

Prot. Rast. J. T. V.

Rezoliucija Spaudos Reikalais
gi moterų skyrius puikiai dar
buojasi dėl dienraščio “Lais
vės” šiame vajuje ir nemažai 
veikia tarptautiniam darbe.
Pinigų ižde turi $66.00.

20-tos bendros kuopos ra
portas: kuopoje veikla gera; 
susirinkimai būna skaitlingi; 
dirbama ne tik lietuvių tarpe, 
bet ir tarptautiniai. Aukauja 
iš iždo svarbiems reikalams; 
dirbama dėl dienraščio “Lais
vės” platinimo ir daug yra 
veikiama visokiais kitais klau
simais.

39-tos kuopos raportas: 
kuopa turi užsimokėjusių na
rių už šiuos metus 41. Ižde 
pinigų $19.25—ir kitokios 
nuosavybės už $55. Turėjo ap- 
vaikščiojimą 25-kių metų kuo
pos gyvavimo, kur kalbėjo S. 
Jasilionis literatūros klausimu; 
buvo surengta prakalbos svei
katos klausimu, kalbėjo Dr. J, 
J. Kaškiaučius. Kitos prakal
bos buvo surengta, kalbėjo D. 
M. šolomskas. Turėjo vieną 
parengimą ir prie kito yra 
rengiamasi. Išaukauta svar
biems reikalaips $11.95. Susi
rinkimai laikomi pas draugus 
namuose ir nebūna skaitlingi.

43 kuopos raportas: Kuopa 
narių turi 28; 4 naujus; duok
lių sumokėta šį metą už 29 
narius; kitų mokėstis buvo įr 
už 19^0 metuę. Susirinkimų 
laikyta 9; patingimų du, ku
rie davė pelno $26,66. IŠau- 
kauta svarbiems reikalams $9. 
Kuopos ižde randasi $20.64. 
Buvo surengtą prakalbos ir

ALDLD 12-to Apskričio 
konferencija, laikyta lapkri
čio 16 d., Binghamton, N. Y.,
pilnai užgiria “Laisvės”, “Vil
nies”’, “Šviesos” ir “Tiesos” 
poziciją, kaip šalies, taip ir 
tarptautinės politikos plotmėj; 
kartu pasmerkia Amerikos 
lietuvių pro-nacišką spaudą, 
kuri džiaugsmingai talpina 
Hitlerio berno, Prano Ancevi- 
čiaus pranešimus apie Lietu
vą.

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
goj 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. Navalinskienė,
St. Jasilionis.

Vichy, Franci j a. — Na
ciai sušaudė du francfzus 
Nancy mieste, pas kuriuos 
rado ginklus.

Pronaciški Redaktoriai 
Kunigų Roleje

“Keleivio” “Naujienų”, 
“Naujos Gadynės”, “Vieny
bės”, “Draugo” ir kitų laik
raščių pronaciški redaktoriai 
meluoja per savo gazietas 
apie dabartinius karo įvykius. 
Jie agituoja už Hitlerį, o smer
kia rusus kovotojus, kurie 
vieninteliai sulaikė tą pasiutė
lį, kad jis neaprietų viso pa
saulio. Jie tartum nemato 
blogybių ir teroro to Hitlerio, 
kuris žudo jaunus vyrus, se
nelius, mažus kūdikius ir 
tuomi drasko motinų širdis. 
Jie tas blogybes primeta bol
ševikams ir ragina savo skai
tytojus prie teroro, Tysliava 
šaukia: “Akis už akį, dantis 
už dantį.”

“Keleivis-” rašo neya apie 
sukilimą lietuvių, Hitleriui įsi- 
iHęįpyus į Lietuvą. Girdi, “sep- 

ittfniolika jaunų drąsių vyrukų 
'su dviem vaikų pištalietais nu
ginklavo tris raudonarmiečių 
tankus, bet kadangi nei vie
nas nemokėjo vairuoti, tai iš
siplėšė kulkosvaidžius, nusine
šė pas sukilėlius ir išmušė tris 
tūkštančius raudonarmiečių.”

Kiti pronaciški laikraščiai 
visokiom nesąmonėm užpil
dyti -— kaipo kokie gurbai, 
visokių išmatų pilni. Kas kaip 
sumano, taip parašo, bile tik 
ant bolševikų. Jie talpina.

Skaitant jų spaudą, man 
prisimena tas laikas, kai tik 
buvau pribuvęs į šią šalį prieš 
39 metus. Mudviem su V. 
Martinaičiu einant Conwy gat
ve, moteriškė iškišus galvą 
per langą subliovė veršio bal
su. Sakau, ką tas reiškia? 
Jis sako, tai dėl mūsų. Sakau, 
juk mudu ne veršiai! Ko gi 
ji nori fš mūsų ? Sako, kuni
gų taip primokytos davatkos, 
kad tie, kurie neina bažny
čion, o lanko šliupo prakal
bas, yra'šliupveršiai. Už tai 
jos pamačiusios tokius žmones 
ir bliauna kaip veršis.

Kunigai tais laikais savo 
pasekėjus gązdindavo šliupu, 
agituodavo parapijomis prieš 
šliuptarnius, kad jie su jais 
nedraugautų, kad jų nelaiky
tų ant burdo, kad neskaitytų 
laisvų laikraščių ir tt. Kuni
gai taip agituodavo, idant ap
ginti savo duoną.
- Bet kuom pasiteisins virš 
minėtų laikraščių redaktoriai, 
kurie sėja neapykantą tarpe 
lietuvių, šaukdami prie teroro, 
prie vartojimo spėkos vieni 
prieš kitus?

Perskaičius tokius perlus, 
atsiranda klausimas: Nejaugi 
jie sukvailiojo, ar savo skai
tytojus laiko už kvailius?

Galima pašiepti vieni kitus, 
pakritikuoti, juk nėra to žmo
gaus, ar organizacijos, kurie 
būtų be klaidų. Bet kai tie 
redaktoriai nesuranda sviete 
blogesnių už bolševikus, tai 
su jais kas nors yra blogo. 
Kada žmonijos didžiuma pik
tinasi Hitlerio darbais, tai ši
tie redaktoriai džiaugiasi, gė
risi ir savo skaitytojus moki
na neapkęsti tų, kurie kitaip 
mano apie Hitlerį.

Nors jie sakosi neagituoją 
už Hitlerį, bet teisybe sako 
ką kitą. Štai “Keleivio” num. 
42-ram išgarbinamas Dr. An- 
cevičius, Hitlerio agentas, o 
pasmerkiamas J. Marcinkevi
čius, kuris pasiuntė kablegra- 
mą apie įvykius Lietuvoje, kai 
hitlerininkai Lietuvą okupavo. 
“Keleivis” smerkia ir kunigą 
Balkūną, kuris pasakė teisybės 
žodį ir subarė tuos redakto
rius, kurie talpina Ancevi- 
čiaus raštus. O jau “Keleivio” 
45-tam num. daugiau pusė 
laikraščio užpildyta šmeižimu 
ir bjaurioj imu bolševikų ir 
komunistų.

Tai ar galite pasiteisinti, 
kad nesate Hitlerio pasekėjai?

Amerikos lietuviai laimingi 
esame turėdami kelius teisin
gus laikraščius: “Laisvę”, 
“Vilnį”, “Tiesą” ir žurnalą 
“šviesą”. Kitaip mes visi lie
tuviai būtumėme pastatyti 
prie gėdos stulpo ir ant iš
juokimo. Dėl to, kad dauguma 
žmonijos simpatizuoja Sovie
tų kovotojams. Bet mūsų virš- 
minėti peckeliai iš “Keleivio”, 
“Naujienų”, “Draugo” ir tt., 
agituoja už Hitlerį ir džiaugia
si, kad Hitleris Lietuvą apva
lė nuo bolševikų!
Džiaukitės, jūs, Iskarijotai, iš 

savo brolių, seserų ir tėvų ne
laimių ir kančių, kurias jiems 
suteikė Hitleris. Džiaukitės,

(Tąsa 5-me pusi.) 
y .......... r ...r ........ į

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.

E------------- 1----------------------------------- (į

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėto 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 mažakraųjų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų’, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Te!.: EVergrcen 8-9806

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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SKAITYTOJŲ BALSAI
Perdidele Praraja

Kaip tai keistai atrodo, 
kad tūli mūsų unijų virši
ninkai dedasi kovoja už 
darbininkų būklės pagerini
mą, o iš tų pačių darbinin
kų kruvinų centų plėšiasi 
sau nesvietiškai aukštas al
gas. Palyginus unijisto al
gą su unijos viršininko al
ga, tai pirmajam tenka tik 
vištos koja, o antrajam vi
sa višta. Tada tarp unijisto 
ir unijos viršylos atsivėrė 
didžiausia nelygybės prara
ja.

Paimkim už pavyzdį kad 
ir tuos pačius angliakasius. 
Kuomet unijistas uždirba 7 
dolerius į dieną, tai UMW 
unijos prezidentas, John L. 
Lewis, nė nerausdamas iš 
gėdos, imasi sau po 25 tūks
tančius dolerių ’ ant metų! 
Gi jo brolis iš United Con
struction Workers Unijos, 
ima po 10,000 dolerių, duk
tė, kaipo sekretorė UMW 
lokalo 50-to, po 7,500 dole
rių, o j(ys vyras, J. Raymon- 
das, kaipo kontrolierius CI 
O unijos, po 6,000 dolerių. 
Viso 48,500 dolerių iš unijų 
iždo tik vienai šeimai iš 4 
žmonių! Argi murinas bro
lis, mainierys, uždirba bent 
per visus metus, kiek už jo 
būklę kovojąs viršininkas, 
mister John L. Lewis, pasi
ima sau per vieną mėnesį?

Kuomet šitokia nelygybės 
praraja skiria unijistą nuo 
unijos viršininko, tai išvada 
pati už save pasako, kiek 
tokiems viršininkams rūpi 
darbininkų reikalai ir kodėl 
jie, turėdami palankiausias 
sąlygas, per prezid. Roosc- 
velto administrator] avimo 
laikotarpį, nesuvienijo visų 
unijų i vieną milžinišką or
ganizuotų darbininkų kūną. 
Tik Ambicijos ir Savi Pilvai

Kada mūsų unijų vadai, 
imdami tokias riebias algas i 
užsiaugina didelius pilvus ir 
prisiperka ganėtinai šėrų iš 
tų pačių kompanijų, prieš 
kurias jie dedasi kovoja už 
darbininkų reikalus, apser- 
ga kapryzo, ambicijos ir ne- 
paliečiamybės ligomis, o tai 
vis tų nelaimingų unijistų 
sąskaiton. Tada jie tampa 
tikrais diktatoriukais ir su 
unijistų rankomis kapstosi 
sau politiškus kaštonus iš 
žarijų.

Paimkim, kad ir John L. 
Lewis’o elgesį dabartiniu 
laiku. Kada mūsų tautai 
reikalinga kuo glaudžiausia 
kooperacija bei kuo didžiau
sias solidarumas, kad tik 
užbėgti už akių tam nuož
miausiam žmonių žudymui, 
griovimui ir visa ko naiki
nimui; kada demokratiškai 
nusistačiusi žmonija priva
lo įtempti visas savo jėgas, 
kad išgelbėjus demokratiją 
iš barbarų kruvinų nagų ir 
kad nusukus sprandą pa
čiam hitlerizmui, tai John 
L. Lewis viską daro, kad 
tik sutrukdyti darbą apsi
gynimo pramonėse, kad tik 
atkeršyti prezidentui Roo- 
seveltui tik už tai, kad pre
zidentas nepatupdė Lewis’ą 
į jam pageidaujamą gūštą.
Kokie Gali Būt Rezultatai?

Vyriausybė, negalėdama 
geruoju susikalbėti su to
kiu kerštinčium, ambicijin- 
gu ir upartu žmogum, pri
versta bus imtis griežtes-
— " 1 ■ ■ 1 ■ 1 1 1 — w • "|T - " ■ ■ "

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

CONNECTICUT VALSTIJOJ
Pranešimas Connecticut Valstijos 

Lietuviams. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas Skelbiamas per Lie
tuvių Radio Programą iš stoties 
WNBC, New Britain. Conn., 1380 
ant jūsų radio. — J. Didjun.

(281-283)

nių priemonių streikų klau
sime. Reakcionieriai, fabri
kantai, hitlerininkai ir kito
kie kietakakčiai, to tik ir 
laukia. Gi pravesti griež
tesnius patvarkymus prieš 
Streikus, ypatingai dabarti
niu laikotarpiu, bus labai 
lengva. Bet prašalint tokį 
patvarkymą, jau r e i kės 
griežtos ir neatlaidžios ko
vos. Sykį reakcija paėmus 
viršų, pagavus ginklą į sa
vo nagus, mosis ir daugiau 
pozicijų užkariauti. O Le
wis, kaip tik ir lenkia gal
vą prieš reakciją, sukaitęs 
dumia dumplėmis, kad tik 
sunkesnis būtų nukaltas 
kardas ir įbruktas į reakci
jos rankas.

Ar ponas Lewis’as žino, 
ką jis daro? Rodosi, jau ne 
mažas vaikas ir turėtų ži
noti, kad jis didelį baslį pa
siėmęs ir, norėdamas už
mušti ant unijos kaktos už
tūpusią musę, gali užmušti 
uniją. Turėtų žinoti, kad 
varinėdamas savo kapryzą, 
gerai pasitarnauja ne tik 
Amerikos reakcionieriams, 
bet ir pačiam Hitleriui!

Jeigu jis to viso nežino, 
tai jam vieta ne unijos va
dovybėj, bet beibių darže
lyj. Lai guli sau aukštiel
ninkas ir žinda savo kojos 
nykštį.

Dėde Vincas.

savo gyvenimo. Mudu ten 
Blissvilliuje buvom sutverę A. 
L.D.L.D. 186-tą kuopą iš 17 
narių. Bet man išvažiavus 
kuopa pakriko. Tame B'lissvi- 
liuje gyvena geras būrys lie
tuvių. Mano nuomone, jeigu 
būtų tenai kam pasidarbuot,

tai būt galima sutverti Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopą ir Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros kuopą. 
Nejaugi jūs draugai, Kazimie
ras Wilkas ir Leonas Petke
vičius, miegat letargo miege?

Frank P. Zavis.

"Laisvės" Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

J. Žilinskas, Lewiston ......................  140
J. Burba, So. Boston............................................ 126
C. Shaltis, Freehold.............................................. 117
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .............................  115
A. Balčiūnas, Brooklyn,....................................... 104
J. Genavičius, So. Boston..................................... 103
M. Klimas, Richmond Hill ................................. 96
J. Simutis, Nashua................................................ 90
J. Kalvelis, Bridgewater ..................................... 84
V. Barkauskas, Oakville, ................................... 84
S. Žaltys, Rockford.............................................. 78
J. Weiss, So. Brooklyn ...................................... 76
Dr. J. Simans, Cleveland............. ,....................... 74
J. Chuplis, Springdale ......................................... 72
M. Smitravičienė, Detroit ................................... 60
Mary Yuoces, Cleveland ..................................... 54
J. Urbon, Pittsburgh............................................ 50
A. žvingilas, So. Boston....................................... 50
H. Tamašauskienė, W. Roxbury .......................... 48
A. Kupstas, E. St. Louis..................................... 48
Senas Vincas, Gibbstown..................................... 48
Grand Rapids Vajininkai.................-................... 48
A. Čekanauskas, Springfield ............................... 48
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ............................ 46
K. Valeikis, Cleveland ........................................ 45
J. Surdokas, Wilkes-Barre ................................. 40
R. Jarvis, Plymouth ............................................ 34
P. J. Martin, Pittsburgh ..................................... 24
Z. Yurkevičius, So. Boston . ................................ 24
J. Balsys, New Britain .................................  24
J. A. Shunskis, Amsterdam ................................. 22

Anglai Nuskandino 4 
Vokiečių Laivus

London. — Anglijos or
laiviai bombomis sunaikino 
du prekinius vokiečių laivus 
su karo reikmenimis ir du 
laivukus, ginkluotus kanuo- 
lėmis prieš anglų orlaivius.

Anglų lakūnai bombarda
vo nacių prieplaukas ir 
šiaip karinius punktus Vo
kietijoj, Holandijoj, Belgi
joj, šiaurinėj Francijoj ir 
kitur.

Berlin. — Nacių koman
da praneša, kad jų kariniai 
laivukai nuskandino du 
greituosius anglų torpedlai- 
vius.

KRISLAI
(Tąsa.nuo 1-mo pusi.) 

solinio viltys kada nors Ethio
pia valdyti.

Kaip greit Italijos dučė pa
siliko be afrikinės imperijos! 
Neužilgo jam gali tekti trauk
tis ir iš Libijos. O po to, gali
mas daiktas,—ir iš pačios Ro
mos.

Smenga Italijos fašizmas. 
Susmuks ir Hitlerio nacizmas. 
O pagaliau ir visi fašistai vi
same pasaulyje!

Bethlehem, Pa.
Šis - Tas Pas Mus

Be darbo žmonių leidžiamo 
laikraščio,, kaip “Laisvė”, 
“Vilnis” ir “Tiesa”, mes jaus- 
tumės kaip kapitonas be kom
paso. Taip rašo d. A. B.

Tai šviesi tiesa, mielas drau
ge. Prenumeruoju ir skaitau 
dienraštį “Laisvę” nuo 1912 
m. Iki 1919 m. prenumeravau 
ir “Keleivį“, bet kai pama-Į 
čiau, kad “K.” yra melų mai
šas, tai numečiau, o užsipre
numeravau “Vilnį” tada, kaip 
gyvenau Blissville, L. L City, 
N. Y., ir Selser City, Pa., ir 
Frackville, Pa. Tai tankiai ir 
parašydavau, kaip dabar pa
rašo draugai J. Ramanauskas, 
Minersville, Pa. ir V. J. Stan
kus, Easton, Pa. Labai miela 
pasiskaityti.

Bet dabar mano aplinkybės 
tokios šiurkščios, kad net pat
sai savęs nekenčiu, nes nega
liu išsireikšti savo mintis per 
mūsų mylimą dienraštį “Lais
vę”.

Rugsėjo 27 d. numirė Fran
ces Reineth. Paliko vyrą, gi
mines, 3 dukteris. Vienas sū
nus Dėdės Šamo armijoj, kitas 
vos 8 mėnesių liko atskirtas 
nuo motinos. Gaila, geri žmo
nės.

Frano ir Adelios Zavis, 750 
Dellwood St., jauniausia duk
tė Mary ištekėjo už lenkų tau
tybės 28-nių metų Alfonso J. 
Franusiszin, 153 So. Whitfield 
St., Nazaret, Pa. Šliūbą ėmė 
Georgia valstijoj rugs. 17, nes 
jaunavedis tarnauja Dėdės Ša
mo armijoj iš Bethlehem, Pa.

Velionies M. Petraičio vy
riausi sūnų suėjau 20 d. lap
kričio, grįžusį taipgi iš Geor
gia valstijos Dėdės Šamo ar
mijos. Užklausiau, kaip pa
tinka armijoj? Vaikinas skun
džias, kad perdaug reikia 
vaikščioti.

Lapkričio 6 d. skaitau: 
Numirė Povilas Bugenis, 5 d. 
lapk. 7:30 vai. ryto savo ima
muose, 66-49 56 Rd. Maspeth, 
N. Y. Lai tau, Povilai Buge- 
ni, būna lengva šalta žemelė. 
Aš nulenkiu žemai galvą prieš 
tavo karstą. 21-nas metas at
gal, kada gyvenau Blissville, 
L. L, tai buvo mano geriausias 
draugas, prigulėjo'prie prole
tarinių organizacijų ir parem
davo darbininkiškus judėji
mus. Buvo linksmo būdo ir 
geros širdies žmogus. Neži
nau, kuriuo keliu ėjo pabaigoj

Keletas vajininkų pageidavo, kad vajus būtų prailgin
tas. Taip ir padarėme. Vajus dabar pratęstas iki 15 d. 
gruodžio-Dec. Šį kartą mažai pakeitimų įvyko lentelėje. 
Stripeika pakilo punktais. Jis prisiuntė 4 naujus skaity
tojus ir daug atnaujinimų. Kažin ar Bakšys pralenks?

Ketvirtadienį “L.” ofise lankėsi Žukauskiene. Ji atve
žė dvi naujas prenumeratas ir pluoštą atnaujinimų. Pra
lenkė Philadelphijos vajininkus. Džiaugiasi, kad vajus 
prailgintas... “Dabar,” — sako Žukauskienė, — “for 
šiur,” galėsiu pralenkt tuos vyrus. Saugokitės, Stripeika 
ir Bakšy!

V. Padgalskas prisiuntė naują prenumeratą ir atnau
jinimą'. Jis laipsniškai žengia prie pirmųjų;

J. Mockaitis taipogi prisiuntė naują prenumeratą ir 
atnaujinimą. Laukiame daugiau gerų žinių nuo jo.

D r. J. Siman iš Cleveland pristojo prie vajaus, pri
siuntė naują prenumeratą ir atnaujinimą. Lauksime dau
giau žinių iš Clevelando.

H. Tamašauskiene, W. Roxbury irgi pristojo prie va
jaus, manome, kad iš Bostono apylinkės sulauksime dau
giau gerų žinių.

Dabar, kai vajus prailgintas, tai geresnė proga gauti 
naujų skaitytojų.

Viso gero, vajininkai!
“L.” Administracija.

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

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

IŠ senų padarau 
, n a u jus paveiks

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
' Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreeu 8-7179

ra

£

i

GOEBBELSO SMARKAVIMAS 
PRIEŠ ROOSEVELTĄ >

Berlin. — Nacių propa
gandos ministeris J. Goeb
bels rašo laikraštyje 
“Reich,” kad Rooseveltas 
prez. esąs didelis suokalbi
ninkas prieš Vokietiją, bet, 
girdi, jeigu jis įtrauktų 
Ameriką į karą, tai naciai 
“pamokintų” jį.

Porą dienų pirmiau Hit
lerio užsienių reikalų minis
teris von Ribbentropas kal
bėjo, kad Vokietija ir jos 
talkininkai galį kariaut net 
30 metų, nors ir Amerika 
įstotų karan prieš nacius.

Berlin, lapkr. 27.—Vokie
čiai sako, kad jų submarinas 
nuskandino anglų karinį laivą 
naikintuvą ties Libija.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1.37 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEITZ
137 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Pronaciai Redaktoriai 
Kunigu Rolėj

J. GARŠVA
Graborius-U nder taker 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
E 241 has been issued to the undersigned to 
sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, Counts' 
of Kings.

ALLEX PLATT
451 Dahill Rd., Brooklyn. N. Y.

(Tąsa nuo 4 puslpio)
kad naciai apgriovė didesnius 
miestus, kaip Kaunas, Šiauliai, 
Marijampolė ir Prienai, išde
gino kaimus, išdraskė šeimas, 
išveždami tvirtesnius vyrus į 
Vokietiją, kad dirbtų už dy
ką karo pabūklus. Naciai iš
žudė daugybę mūsų nekaltų 
brolių, aplaistė Lietuvos žemę 
jų krauju. Už tai mes, tikri 
Lietuvos sūnūs, šaukiame na
ciams atmonijimo—atmoniji- 
movne tik Hitleriui, bet ir jo 
garbintojams.

Judošius išdavė Kristų už 
trisdešimts sidabrinių, bet kiek 
jūs gaunate, išduodami savo 
brolius į budelio Hitlerio na
gus?

K. Mikolaitis.

I VISUOMENES ATYDAI
Ar jūs žinote, ką

I
tai reiškia i

14Š1MTŲ14? |
Jei norite žinoti, tai se- į 
kite dienraštyje pra

nešimus apie tai g
Trumpu laiku bus pranešta, į 
ką tai reiškia 14 šimtų 14, ; 
apie kuriuos daugelis kalba s

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvet

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
-■rfi i- -----_______________________________________ -

Telephone
STagg 2-5043

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

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 4-3779.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.
3

409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergrecn 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti n] ūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių |

3
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Kaip Petraičių Krautuvėse

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

Jum

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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 411®

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arena Yra Skaniausi

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

Siunčiame duonų 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.
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NewWko^Mife7liiioi
Jūrininkai Prašė išlais 

vinti Brcwderi
Generaliame savo mitinge 

3,000 jūrininkų, Nacionalės 
Jūrininkų Unijos narių, vien
balsiai priėmė rezoliuciją, pra
šančią išlaisvinti Earl Browde- 
rį, Komunistų Partijos vadą.

Browderio klausimas kilo 
gavus laišką, kurį unijoms iš
siuntinėjo Browderiui Laisvin
ti Komitetas.

Amerikos Revoliucijos Ainiai 
Darbuojasi už Browderio 

Išlaisvinimą

Josephine Truslow | 
tiesioginė John | 
ainė, ir eilės kitų pa- i 
patriotų šeimų paė-

Francis Fisher Kane, buvęs 
Jungtinių Valstijų prokuroras 
Pennsylvanijos Rytiniam Dis- 
triktui, 
Adams, 
Adams’o 
skilbusių
jūnai sudarė komitetą Brow- 
deriui laisvinti ir tuo tikslu 
rengia masinį mitingą Cooper 
Union salėj pirmadienio vaka
rą, gruodžio 8-tą. Varde to 
mitingo tie patriotai atsišauks 
į prezidentą Rooseveltą, kad 
jis išlaisvintų Brovvderį.

Moterys Pareiškė Esančios 
Pasiryžusios Plaukti 

J Karo Zonas
kaip valdiška Jūri- 
Komisija pareiškė, 
zonose plaukiojan-

Po to, 
ninkystės 
kad karo 

laivuose ne vieta mo-
dirbti, būrys moterų 
darbininkių-tarnautojų 
susirinkimą ir nutarė

čiuose 
terims 
laivų 
atlaikė
pranešti prezidentui Roosevel- 
tui, kad jos pasiruošusios ke
liauti su laivais po visas zo
nas, kur tik reikalinga Jungti
nių Valstijų laivams plaukti.

Pardavinės Liesą Pieną
Nuo sausio 1-mos mieste leis 

pradėti pardavinėti ir tokį 
pieną, iš kurio yra išskirta vi
sa grietinė-riebalai. Nuo ta
da vartotojai turės būti atsar
gesni, kad sukti prekėjai ne
parduotų jį už visą pieną, ne
nugriebtąjį. Mokantiem skai
tyti ir akyviem pavojaus ne
bus, kadangi nugriebtas pie
nas privalės turėti specialius 
pažymėjimus, angliškai “ap
proved skimmed milk (pas
teurized)”.

Išrinkimui N. Y. miesto 
Generalių Sesijų Grand Džiū- 
rės ir Grand Džiūrės 1942 
metams parinkta 1,300 kandi
datų, tame skaičiuje 13 mo
terų.

Brooklyne pereitą savaitę 
vėl 8 žmonės užmušti auto 
nelaimėse.

klL.

rt.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 3 d. 7:30 v. v., Lietuvių 
Amer. Piliečių, Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai prašomi dalyvau
ti ir, ta proga, pamokėti savo mo
kesčius. Taipgi bus perrenkama da
lis valdybos sekantiems metams.

Ch. Nečiunskas, Sekr. 
(282-284)

PAJIEŠKOJIMAI
Pageidaujama, infojmacijų kas lie

čia Victor Junavich. Jis gyveno po 
169 Pearsall St., Long Island City, 
N. Y., bet dingo nuo minėto an
trašo 1924 metuose. Kas žino, kur 
jis dabar randasi arba gali suteikti 
informacijų, prašome rašyti advoka
tui Stephen Bredes, Jr., 197 Have- 
meyer Street, Brooklyn, N. Y.

, (281-283)

PRANEŠIMAI
ALDLD 185 ir LDS 13 Kp. 

Komisijos Nariams
Šių kuopų vakarienės rengiamos 

Komisijos nariai ir gaspadinės ma
lonėkite susirinkti šį antradienį, 2 
d. gruodžio, 8 v. v., pas dd. Dauge
lius, 101-57 — 108th St., Richmond 
Hill, nes turėsime sutvarkyti vaka
rienės* dalykus. — V. Paukštys.

(281-283)

[ J)istingid Service Cross

LrBAROM 
COAKL5.V

Vaizdelis perstata pilietį su teisėtu pasididžiavimu ro
dantį į Raudonojo Kryžiaus žymę ant savo sermėgos at
lapo. Šiemetiniame vajuje Raudonasis Kryžius siekia 
įtraukti kur kas daugiau liuosnorią darbuotojų, narių ir 
rėmėjų, kadangi Hitleriui pradėjus prieš mūs šąli šau- 
dymosi karą ir R. K. pareigos daugeriopai padidėjo.

U'
W į i

MIRĖ Maspeth, L, I

Iš Dariaus-Girėno Fon 
do Konferencijos

prie šio taip svarbaus ir kil
naus darbo tikslo, pastatyti 
paminklą Dariui ir Girėnui.

Fondo iždininkas p. Spurga 
raportavo, kad ižde iš aukų ir 
parengimų yra $1,714.38. Ran
dama šiam darbui prftarimo, 
bet su tiek pinigu paminklo 
nepastatysim. Taigi, raginame 
visuomenę būti duosnesniais, 
kad šis darbas būtų įvykdytas.

Trumpas kalbas pasakė dar 
šie Fondo nariai: Adv. Stepo
nas Briedis, J. Karpus ir J. 
Kairys.

L Nutarta galutinai paga
minti paminklo projektą ir 
prie Pildomojo Komiteto da- 
rinkti: J. Sagys, Ona Valaitie
nė, ir p. Pivariunas. Pavesta 
valdybai ir komitetui galuti
nai išdirbti paminklo planą ir 
surasti 
jektą 
Duotas 
minklo
kelta bent $10,000, ir kad bū
tų pastatytas toks paminklas, 
kuris per amžius minėtų did
vyrių žygį.

2. Vietos klausimas: Šį klau
simą nutarta palikti
nes kada bus sukelta reikalin
ga pinigų suma, 
vime bus galima

būdus patiekti šį pro- 
visuomenės
pasiūlymas,
pastatymui

A.C.W. Local 54, Brooklyn, 
N. Y.,—Frank Stanaitis.

Brooklyno Tautininkų Klu
bas,—J. Sagys ir F. Venys.

Moterų Vienybė, Brooklyn, 
N. Y.,—Ona Valaitienė.

šv. Vincento Draugija, Mas
peth, L. T.,—G. Gražiulis.

šv. Jurgio Draugija, Brook
lyn, N. Y.,—J. Ambrazaitis ir 
D. Paleckas.

l iet. Neprigulmingas Klu
bas, C. Brooklyn, N. Y.,—V. 
Pivariunas.

S.L.A. 285 kuopa, Linden, 
N. J.,— K. Kukėtas irM. Pra- 
kop.

L. S. S. 19 kuopa, Brook
lyn, N. Y.,—M. Strazdienė.

L. I. Verslo Klubas, L. L,— 
J. Spurga.

S.L.A. 38 kuopa, Brooklyn, 
V. Michelson as.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas, Brooklyn, N. Y.,—J. 
šaltis ir W. Shabunas.

Lietuvių Piliečių Klubą, Lie
tuvių Auditorijos Bendrovę, ir 
Namų Savininkų Draugiją iš 
Maspeth, L. I.,—atstovavo ad
vokatas Steponas Briedis.

( Taigi, šiam garbingam dar
bui aukas prašome teikti če
kiais ar Money Orderiais išra
šant vardu Darius-Girėnas, 
Monument Fund ii’ adresuo
jant Komiteto iždininkui Mr. 

| John Spurga, Port Jefferson 
I Station, Long Island, N. Y. 
i Jis yra po užstatu, o už pri
imtus Jūsų pinigus veikiai pri
sius kvitą tam, kas prisiuntė 
aukas.

Susirinkimo Pirm.:
Walter Shabunas, 

Sekr. Ona Valaitienė.

Šis

sutikimui. 
kad pa
būtų su-

Frank Correnti, 53 m. am
žiaus, 15-47 Minford Place, 
Bronx. Palaidotas šeštadienį, 
lapkričio 29 d., 11 vai. ryto, 
Šv. Raymondo kapinėse. Lai
dotuves aptarnavo grab, ša- 
linsko (Shalins) laidotuvių 
biuras.

Nacių agentas Conradin 
Dold teisme prisipažino vežio
jęs diplomatų žmonoms pa
kelius įvairiosna šalysna, bet 
tai buvę tik vaikučiam palu
kės, ne J. V. karo sekretai.

Ar Lietuva Bus Laisva?
Šis klausimas, kaip ir kiti 

tautiniai ir tarptautiniai klau
simai bus rišami prakalbose, 
kurios įvyks gruodžio mėn. 3 
d., Lenkų Salėje (61-60—56th 
Road, Maspethe). Prakalbų 
pradžia 7:30 v. v. Prakalbas 
rengia ALDLD 138 kuopa. 
Kalbės R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, ir Pranas Buknys, 
“Laisvės” administratorius.

Visi maspethiečiai raginami 
dalyvauti. Įžanga nemokama.

V. P. Balashovas ir Anna I. Voitsik scenoje judžio 
‘Oppenheim’ų Šeima,” dabar rodomo Irving Teatre, Ir
ving Place ir 15th St., New Yorke. Veikalas perstato 
Vokietijos vidurinės klasės šeimą Hitleriui įsigalėjus 
Vokietijoj.

Vietinių ir apylinkės draugi
jų įvyko konferencija lapkri
čio 2 dieną, 1941 m., Piliečių 
Kliubo patalpose, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pagal 
pirmutinės konferencijos pa
tvarkymą, kviesta tik po vieną 
atstovą nuo kiekvienos drau
gijos, dalyvavusios toje konfe
rencijoje, tik dėl pasitarimo.

PROTOKOLAS-
Susirinkimą atidarė fondo 

,vice-pirm įninkąs W. Shabunas. 
Po trumpos įžanginės kalbos 
pakvietė J. Šaltį, fondo pirmi
ninką, išduoti raportą iš fon
do veiklos.

K on f er en ei j os sekreto? i u m
pakviesta Ona Valaitienė.

Pirmininko raportas:
fondas įsikūrė spaliu 29, 1939 
m., Brooklyn, N. Y. šio dar
bo pradžia buvo gana sunki, 
nes reikėjo išvystyti sistematiš- 
ką aukų rinkimo planą, siun
tinėti aukų rinkimo eigą spau
dai ir bendrai daug susirašinė
ti su draugijom ir pavieniais 
asmenim. Kadangi ižde nebu
vo nei cento, prisiėjo pasisko
linti iš Brooklyno Lietuvių Pi
liečių Kliubo. Tuojau imtasi 
darbo, ir suruošta prakalbos, 
koncertai ir piknikai. Išsiunti
nėta aukų rinkimo lapai. Aukų 
gauta nuo 5 centų iki 25 dole
rių nuo pavienių asmenų. 
Stambiausia auka, $150, gau
ta iš draugijos. Visos gautos 
aukos buvo skelbiamos spau
doj per devyniolika atskirų 
skelbimų. Iš spaudos susilauk
ta gražios kooperacijos, kuriai 
komitetas yra nuoširdžiai dė
kingas. Taip pat sulaukta pa
ramos ir pritarimo iš radio 
vedėjų, kuriems taip pat reiš
kiamas padėkos žodis.

Nors yra pagaminta keletas 
paminklui projektų, bet dar 
galutinas projektas nenustaty
tas. Vietos klausimas išspręsti 
liekasi ateičiai, nors leidimas: 
yra gautas iŠ New Yorko mies
to paminklą statyti Lituanicos 
Aikštėje, Brooklyne. Kadangi 
darbas tik pradėtas, tai ir bu
vo pildomojo komiteto suma
nyta sušaukti šią konferenciją 
pasitarti, kaip greičiau prieiti

atviru,

tada suvažia- 
nustatyti vie-

Nutarta ir vėl kreiptis į 
visuomenę per spaudą ir ra
dio, kurie taip maloniai Bf'i 
šiol kooperavo, ir raginti kiek
vieną lietuvį prie šio darbo 
prisidėti, kad ir maža savo 
auka.

4. Nutarta palikti valdybos 
nuožiūrai, kada pašaukti se
kančią konferenciją.

5. Įneštas sumanymas, kad 
draugijos ir pavieniai, savo 
liuosu noru, užsidėtų tam tik
rą mokestį įmokėjimui į fon
dą. Tačiau šis sumanymas pa
liktas valiai’visuomenės.

Konferencijoje buvo atsto
vaujamos šios draugijos:

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas iš Great Neck, L. L,— 
William Wolf.

Martino Liuterio Draugija 
iš Brooklyn, N. Y.,—J. Stepo
naitis.

L.D.S. 1 kuopa, Brooklyn, 
N. Y.,— A. Balčiūnas ir Sta- 
kovas.
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.PATRICIA
'•i» . . . $247®

DEAN
15 Jewel* . . . $2475

GIFT

701 Grand St
Brooklyn, N. Y.

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $2975

Stanley Teatre
fil-Paskilbusioji sovietinė 

ma “Pergalės Sparnai” palikta 
rodyti trečią savaitę Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

M i 
v
$

i
£

i

Apart kitko didelis pasirinkimas religinių daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

UŽEIGA
Rheingoid extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

(„I

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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 įšdirbimo ir importuotais.

Siūlo Miesto Darbininkam 
Kelt Aląas Laipsniuotai

Allen, Valstijos, 
ir Miestų Darbinin- 
finansų sekretorius 

Budžeto Ta-

Daniel 
Apskričių 
kų Unijos 
sveikino miesto
rybos svarstomą pasiūlymą pa
kelti miesto darbininkams al
gas po 10 nuošimčių. Tuo pat 
sykiu jisai siūlė, kad pakėli
mas būtų duodamas ne vi
siems vienoda suma, bet laips
niuojant pakėlimo nuošimtį, 
duoti mažiau uždirbantiem po 
daugiau priedo.

Unija pasiūlė pakelti po 
$180 visiems uždirbantiems 
mažiau $3,800 per metus.

Pardavinėtojų užstreikuotų 
laikraščių firmos kreipėsi tei
sman, kad priverstų pardavi
nėti, sakydami, kad tai esąs 
ne streikas, bet paprastas boi
kotas.

Padėkavbnės- Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

į

BEATRICE
17 jewels . . • *2975

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 a u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARSČIAI.

Staf 
afb-eSas.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais *
Geriausias Alus Brooklyne

BARZDA, Savininkas
“Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gandinami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

.tm-u

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS

417 LORIMER ST.

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

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

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL Ev. 4-8698




