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jis pasakė pereitą ketvirtadie
ni, Lietuvos žmones pasieks.
Jeigu jie nebus girdėję per --------------
radiją, tai ją atspausdins la- i No. 3.3
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poliuose ir orlaiviai paskleis j
po Lietuvą.

— Kiekvieną dieną Raudo
noji Armija artinasi arčiau 
Bielorusijos, Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos, — sakė Kalininas. 
— Arti toji valanda, kurioje 
visos SSSR respublikos sugrįš 
j vieną ir tą pačią tautų šei
mą ! . . .

Ir šis padrąsinimas, šis SSSR 
prezidento davimas vokiečiu 
pavergtiems žmonėms vilčių 
nepaprastai padrąsins tuos
žmones kautis prieš savo ir vi
sos žmonijos neprietelius!

PRANEŠAMA, KAD SOVIETAI ATKARIAVO ŠLISSELBURGį
", . ” '■........... I ------------------------------------------------- -—

Suhmarinai Nuskandino Vokiečiai Belaisviai ! Sovietai Sudaužo Naujus
i 14-tą Laivą Amerikos i Skundžia Nacius UŽ ! Nacių Pastiprinimus;
! Vandenyse Žvėriškumą Maršuoja Pirmyn

Atlantic City, N. J. — džiulį prekinį Švedijos lai-! 
Fašistų submarinas torpe- vą “Amerikalandą,”

’ i iš kanuolės tonų, už 30 mylių nuo Capejvėn 
ir nuskandino Hatteras, North Carolina. C 

amerikiečių laivą i 
India Arrow/’ 1

Maskva. —Raudonoji Ar- Charkovu, Ukrainoje, sovie
tą pačią

is lai-! Maskva. — 61-nas vokie-1sus belaisvius iš užnuga
15,355 tys, Sovietų paimtas nelais- rėš.”

pasirašė ir pasiuntė) Jacob Korzilias, leitenan-ičių Šlisselburgą, miestą s 
skundą Tarptautiniam Raugtas 112-tos vokiečių pėsti-1

mija atkariavo nuo vokie; tinė kariuomenė tą pačią 
u dieną išskynė 2,^00 Hitlerio 

svarbiu geležinkelių mazgu kareivių ir oficierių.
Su laivu žuvę 28 jūriniu- idonajam Kryžiui Šveicari-'ninku divizijos 112-to šape- prie Ladogos ežero, į rytus Vokiečiai, besistengdami 

8,327 tonų,;kai. Išgelbėta 11. Tai fašis-;joj, kaltindami nacių armi-!rų bataliono, raportavo to- nuo Leningrado, kaip pra- suturėt raudonarmiečius,
netoli Atlantic City, N. J.!tų submarinai viso nusken-.ją išgamiškais žiaurumais!kf dalyką: neša United Press, ameriki- ties kaimu “S,” pietiniame

, ,, , .i . i.“Kajme įįes Bolva 15 su-inė žinių agentūra. Be to, fronte sustatė pryšakyje sa
por dvi vęs 130 civilių gyventojų,

nacių 19 kaipo priedangą naciams.
Raudonosios Armijos vy- 

, kad nekliudyt civilių 
žmonių, atakavo tuos vokie- 
čius į šonus ir taip iššaudė 
visą jų būrį, o civilio žmo
gaus nepalietė nė vieno.

Taigi mes ir vėl išgirsime gĮavo, šoviniais 
lietuvio pifinisto virtuozo pi of. Uojyibardavo 
Bacevičiaus koncertą. Jis įvyks žibitlini 
trečiadienį, vasario 11 d., Car
negie Hall, New Yorke.

Eikime kiekvienas, kuris tik Su laivu žuvo 26 jūrininkai, į dino jau 14 laivų ameriki-į prieš sovietinius karius ir j 
galime. Pripildykime didžiulę 
Carnegie Hali salę. Padarysi
me naudos sau ir žymiajam 
muzikui.

“Jūs negalėsite pakarti mūs 
visų. Mūsų yra perdaug. Per
galė bus mūsų!”

Su šiais žodžiais lūpose mi
rė ant naciškų kartuvių 16-kos 
metų amžiaus tarybinis parti
zanas, Aleksandras Čekalinas.

Jis buvo pakartas Lichvino 
miestelio aikštėje.

Už tai, kad jaunas Alek
sandras buvo drąsus kovotojas 
-partizanas. Už tai, kad jis bu
vo geras savo krašto mylėto
jas. Už tai, kad jis mušė įsi
veržėlius, gengsterius nacius!

žuvusiojo kovotojo vardas 
įdėtas į Sovietu Sąjungos did
vyrių sąrašą. <

Kai karas pasibaigs, kai vis
kas išaiškės, kai Sovietų Sąjun-1 
gos partizanų darbai bus gali
ma viešai ir smulkmeniškai 
paduoti, tai pasaulis pamatys 
tokių pasiaukojimų, tokių 
gių, kokių iki šiol niekas 
buvo girdėjęs.

zy-
ne-

įvy- 
“Daily 

su-

Vakar Niujorko mieste 
ko didelė pramoga 
Workerio” 18-kos metų 
kakčiai paminėti.

Rodosi, tik vakar mes rinko
me aukas ir pirkome Šerus 
“Daily Workeriui” įsteigti. Bet 
va, žiūrim, jau praėjo 18-ka 
metų. Laikas praūžė, 
laivis.

kaip or-

o 12 išsigelbėjo niuose vandenyse. i civilius gyventojus. Tarp Į žeistų raudonarmiečių buvo raudonarmiečiai
Tuo tarpu fa- kitko, šie vokiečiai liudija, išmesti iš patalpų, pagal į- dienas atėmė iš 

yriM oiowniai ouMincnhilcd ovuxed-. kad Hitlerio komanda iš sakymą leitenanto Kirigo. i miestelių ir kaimų Lenin- 
jog kino penkis Anglijos bei tai-'anksto įsakė be ceremonijų !pas|, 

prekinius laivus! sušaudyt sužeistus rusų ka-'nu0
Kanados vandenyse. ireivius ir visus suimamus) jįe durtuvais

! za i y i v Ln i’i ' • j • »

Washington. — Laivyno Cistiniai submariniai sunai-:kad 
departmentas praneša, _ 
praeitą pirmadienį fašistų i kininkų 
submarinas nuskandino di-

Bubonišku Maru Už
krėstos Žiurkės Kari- ■ 

nėse Stovyklose

Vokiečiai Ruošiasi 
Kraustytis iš 
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les.

kai tik 
įkurtas, 

pranaša-

kui nupiešta drabužiai grado fronte. Tuo būdu Le- rai, 
tų raudonarmiečių ir ningradas tapo žymiai at- 

' i mirtinai nu- liuosuotas nuo priešų apgu-i 
j politinius Sovietų karinome- smeigti. Tatai buvo padary- los, ir dabar šis miestas ne 
---- tą su žinia divizijos koman-itik traukiniais susisiekia su

dieriaus Įeit, generolo var- Maskva, bet ir trokai daug-( 
du Mitą.” meniškai gabena reikmenis'

ir medžiagas į Leningradą. • 
SMARKIOS NACIŲ ATA

KOS ATMUŠTOS
Vokiečių pasipriešinimas i 

dabar yra labai sustiprintas 
naujais daugiais kariuome
nės ir jie eilėje vietų ataka- 

!vo Sovietus, bet raudonar
miečiai su dideliais tankais, 
iki 52 tonu, beveik visur 

: atmušė priešų atakas ir pa-i 
generolo vonįsivarė pirmyn Leningrado

nes komisarus.i
Vokiečiai skundėjai ypač 

susijaudinę dėl to, kad So
vietai taip žmoniškai elgiasi 
įsu nelaisvėn paimtais vokie
čiais. Tatai liudija ne tik ei
liniai vokiečių kareiviai, bet

Kareivis Wolfgang Schar- 
te raštiškai pareiškia, kad 

h’is matė, kaip, pagal koman- 
i dos įsakymą, kviečių lauke, 
ties miestu Dubno nacių o- 

■ficieriai, juokdamiesi, su
šaudė suguldytus sužeistus 

I rusus belaisvius, ir dar lie-i 
axvux . įpė juos durtuvais pervert, i
mais, girdi, būtų naudinges-1®kunde Tarptautiniam Rau-įkad u2sjtji;rinus ita(j jįe tj. 
ni Vokietijai. i^nvaJamb KT‘U1 ]le’ ta*'P krai nužudyti.' i

(Pranešimas iš Šveicari-! “Mes būtume misliję, kad Tankistai generolo voni

Naciai Sakosi kai kur 
Laimėję

Berlin. — Naciai įsakeWASHINGTON. — Kon- 
gresmanų komisijai sveika
tos reikalais pranešta, jog 
kariuomenės stovyklose pa
sirodė žiurkės, užkrėstos 
buboniška maro liga. Reika
laujama pąskirt $50,000 ko
vai prieš tą pavojų. 

Valdiška sveikatos tary
ba pastebėjo, kad paskuti- jos teigia, jog . hitleriečiai į tokie (nacių) žvėriškumai Kleisto oficierlai ties Zlato-'fronte,’taipgi linkui Smo- 
niu laiku žymiai padaugėjo jaučiasi, kad jie' gali būt beveik visiškai negalimas poliu nunėrė sau apsiaustus lensko ir į pietus ir šiaurius 
susirgimai tifu, arba dėmė- priversti pasitraukt atgal dalykas, jeigu mes patys jųfnuo dviejų suimtų raudon-inuo Charkovo, Ukrainoje.

Sovietai jau visiškai ap- 
Fritz supo miestą Rževą su vo-! 

!kiečiais jame; tiktai Viaz-i 
Pirm sušaudant ar nudu-imos aPygardoi dauS skait-l 

nai baisiai žiauriai elgiasi Į riant paimtus , nelaisvėn1naciai, įtūžusiai at-
■akuodami, privertė rusus , nuviaj i • i • j ipriversdavo k.^ k“?e, Penktuose pa- 
įsitraukti siek tiek atgal.

vokiečiams kolonistams La- ? Utiniai nacių gyai - 
tvijoj ir Estonijoj būti ga- d.ieciai lr vieaas aflci3e’ 
tavai pasiruošusiem bile ka-!,llus’ Pasil£Įsydami skundą 
da kraustytis iš ten i vietas, ?1?a.ls ^’mais vo
kui- jie ' su savo ‘ įrengi- ikleciais __ belaisviais. Savo |

ta šiltine, Jungtinėse Vals-į Leningrado srityje, Estoni- nebūtume matę. Idant tei- armiečių ir patys juos nu-Į 
tijose. Reikalauja $75,0005 joje ir Latvijoje.) isybė paimtų viršų, mes šiuo-1 šovė, kaip liudija Fritz'
kovai prieš tifą. į ------------------- mį patvirtiname, kad vokie-j Rummler.

H 1 i • m 1 J* 'čių armijos viršininkai daž-i Holandai Nuskandino nai baisiai žiauriai ehiasi
• . 9 • • * *3 1* i A X CLl 1 U l-JCl 1111 U L. L O Alk., 1C110 V Vz A A

i su sovietiniais karo belais- |rau(įorlai.miečius naciai ofi- 
vims n; Sovietų Sąjungos cieriai dažnaį . • 

juos išsikast sau duobes.
Daugelis rusų belaisvių! London. — Per kelias die-

Tarp pirmo miliono šau
kiamų armijon vyrų buvo' 
47,00 sergančių sifiliu ir 16,-! 
000 — pūliatekiu (gonore-1 
ja). Chirurgas - generolas1 
Thomas Parran kreipėsi į| 
kongresą, kad paskirtų pus- į

Berlin. — Vokiečių ko- * 
manda skelbia, kad jie vie
noj vietoj centraliniame 
fronte apsupę ir sunaikinę 
du didelius būrius sovieti
nės kariuomenės, ir pagro
bę 15 kanuolių, 44 kulka- 
svaidžius ir kelis minų mė
ty tu vu s.

Pasak nacių, tai per dvi 
paskutines savaites jie už
mušę 18,000 rusų ir sunai
kinę bei pagrobę 80 tanku, 
per 300 kanuolių, 1,000 kul
kosvaidžiu ir 400 automobi
liu ir troku. V V

Du Japonų Laivus
Batavia. — Japonai pri- 

-- ’ C vertė holandus pasitraukt iš
trečio miliono dolerių gydy-1svarbios laivyno ir orlaivių 
mui sergančių tomis lyties 7!ov/k!os saloje ^Amboinoje, 
ligomis kareivių.

2,000,000 Vyry Ameri 
kos Oro LaivynuiPrieš 18-ką metu, 

šis dienraštis tapo 
daugelis žmonių jam 
vo mirtį. Bet tų pranašysčių 
niekas neklausė. Dienraštis 
gyvuoja, nes jį remia plačio
sios žmonių masės.

Šiandien “Daily Worker”
yra nepaprastai įdomus ir tu- Planuoja Vien Šiemet pa- ’ 
riningas anglų kalboj dienraš- daUgint jų vienu miliontl.
f._ TA----------------u.... v----------------’ • •

sidarė nepavaduojamu dien
raščiu.

Jei toki dienraščiai Ameri-;
koje būtų bent trys ar keturi,' . ...
tai visa mūsų krašte padėtis!aPie mihoną. 
būtų kitokia; krašto 
reikalai šiandien eitų 
sparčiau.

Rytinėje Holandų Indijoje; 
bet pirm pasitraukdami ho- 
landai nuskandino dar vie- 
ną japonų šarvuotlaivį, o 

! ties Borneo sala sunaikino 
vieną japonų transporto lai
vą su kareiviais. Be to, jie 
sužeidė japonų submariną 
ir kita šarvuotlaivi Amboi- v v

Washington. — Jungtinės 
Valstijos didins savo armi- .
jos orlaivyno jėgas iki 2,- nos varptenyse. 
000,000 vyru—lakūnu, ofi- 
cierių, mechaniką ir kt.Į AmerikOS SufamarillO

Nelaimėtis. Daugeliui žmonių jis pa-; Skaičiuojama, kad naciai 
savo oro laivyne turi milio- 
įną iki miliono ir 250 tūks
tančių vyrų, o Anglija —

gynimo

kur kas Amerikiečiai Vėl Su
mušė Japonus Ore

Washington. — Jungtinių 
Valstijų submarinas S-26 
susidūrė su kitu kariniu 
Amerikos laivu ir nuskendo 
ties Panama, saus. 24. Su 
įsubmarinu žuvę 32 jūrei
viai; tik trys išsigelbėjo.

Ramiajame Vandenyne da
lykai prastėja. Bet nusiminti I 
dėl to perdaug nereikia. Atsi- Washington. — Kur kas 
minkim, nacių kariuomenė sto- didesnis skaičius japonų or- 
vėjo prie pat Maskvos vartų, laivių užpuolė aštuonis am-

200 Francūzų Suimta už 
Bombas Prieš Nacius

o šiądien ji yra kasdien stu- grikinius' lėktuvus arti Bali i --------
miama link Berlyno. Atsivers salos> Rytingje Rolandu In- \ Vichy, Francija. — Buvo 
...... .------- T>. .... . Amerikiečiai nušovė daromas pasimojimas suar-kitas lapas ir Ramiajame Van- į
denyne’ (žemyn bent tris priešų or

laivius; o savo prarado vię- 
Japonų ną.Washington.

kanuolės per tris valandas 
bombardavo Amerikos for
tus Bataane,

Singapore. — Anglų ka- 
prie Manilos nuolės iš čia nutildė kelias 

įlankos. Amen kiečių artile- baterijas japonų kanuolių 
rija pleškino priešų kanuo- pietiniame gale Malajų pu
tes. siausalio.

dyt bombomis vieną vokie
čių armijos namą Rouene, 
nacių užimtoje Franci jos 
dalyje. Vokiečiai dėl to are
štavo 200 francūzų, kaip 
suokalbininkų prieš nacius.

Įvyko maištiškos demon
stracijos prieš hitleriečius 
miestuose Tours ir Amiens.

piliečiais ir net patys šaudė
juos.”

Belaisvis Hans Drew, iš -v v - ... --------- — -----------
6-to vokiečių tankų pulko, buvo užmušta pagaliais ir!nas Sovietų kariuomenė už-)

Ikitais nekariniais įnagiais, imušė 10 000 ’’ v‘• • i J

Aš žinau įsakymą, išleis- SOVIETAI GRAŽIAI EL-1 traliniame
GIASI SU VOKIEČIAIS (frontuose, daugiausia Smo-, 

BELAISVIAIS lensko ir Charkovo srityse
Minimieji 61-nas vokietysj Maskva. — “Izviestija,”.

belaisvis sako: ISovietu vyriausybės laikraš-
“Sovietai elgėsi su mumis Įįs rašo:'

“Fašistai stengiasi sustip-,

sako:
a

tą Įeit, generolo Model’io — 
visai neimt sovietinių karių 
į nelaisvę (o nužudyt juos). 
Panašų įsakymą išleido ir 
komandierius 18-tos tankų 
divizijos, generolas majoras!

Riaušės Prieš Anglus 
Tangiere

Tangier, Ispan. Moroko.-
, . v. 'Fašistu sukurstyti arabai ir 

\ p {iečių cen iįSpanaĮ įpuolė čionaitines 
ir pietiniame |anglų Mznio jstaigas ir vie-

daužė įrengimus. O riauši
ninku 
menis
kurių esą daugiau kaip 20

Nehring! Kaf me7 buvome ™and?.fia.i ,1‘I. nepaprastai| “Fašistai stengiasi sustip-:anglų-____________
žmoniškai. Jie. nenaudojo jrįnt savo apsigynimo linijas n . .
prievartos nei prieš vięną Jš i naujais kariuomenės būriais i ChlIUll Metasi AnglcHl! 

sulaikyti Raudonosios; m nlalkon Gint dmgaporą
i Singapore. — Chinai Sin
gapore gyventojai — Liau
dies Partijos nariai, komu
nistai, studentai, darbinin
kai, biznieriai ir kiti — sa
vanoriai supuolė talkon an- 

i glams padėt apgint Singa
pore salą ir tvirtumą nuo 
japonų. Jie metėsi į kovą 
chiniškai dainuodami: “Su-

lavinami, birželio 20 d., už 
dviejų dienų pirm užpuo
lant Sovietus, mums buvo 
pranešta, kad neturime ap- 
raišiot r a u d onarmiečiam 
žaizdų, nes vokiečių armija! 
neturi gaišinti laiko dėl su
žeistųjų.”

Heinrich Marek, kareivis 
18-tos tankų divizijos, liudi
ja štai ką:

“Birželio 21 d. mes gavo
me tokį įsakymą nuo savo 
oficierių: ‘Turite tuojau ant 
vietos sušaudyt Raudono
sios Armijos komisarus; su' 
jais nereikia jokių ceremo
nijų daryti. Nesipeckiokite 
su sužeistais rusais, paima
mais nelaisvėn; tuoj aus juos 
pribaigiate vietoje. Mes įsa
kome sušaudyt kiekvieną 
nekariškį gyventoją, jeigu 
yra kad ir mažiausia nuo
žiūra prieš ji.’ ”

Wilhelm Metzig, kareivis 
170-tos divizijos 399-to pul
ko, rašo tame skunde:

“Aš pats savo akimis ma
čiau, kaip du vokiečių ka
reiviai nušovė penkis r u-

bomba užmušė 25 as- 
ir sužeidė 60, tarų

mūsų, kad išgaut karinių ži- įr sulaikyti
nių; ypatingai mandagūs Armijos žygiavimą pirmyn, 
buvo politiniai raudonai’- Į Didvyriška mūsų kariuome- 
miečių komisarai. !ng sėkmingai atmuša jų

“Mūsų patalpos apšildo- kontr-atakas, sulaužo fašis- 
!mos. MĮes gauname visus tų pasipriešinimus, maršuo- 
reikmenis ir šiltą maistą jja pirmyn, nuolat veja vo- 
reguliariai. Mūsų darbo die-'kiečius atgal, begailestingai 

naikina hitleriškus plėšikus 
'ir triuškina jų naujas atsar
gines divizijas, sudarytas iš 
senyvų vyrų.”

“Pravda,” Sovietų Komu- kilkite, sukilkite! Jūs, kurie 
nistų Partijos organas, sa- nebūsite vergai. Mes pasta- 
ko: tysime naują didžiąją sieną

“Garbingieji raudonarmie- iš savo kūnų ir kraujo!
čiai, nugalėdami kontr-ata- 
jkuojančius priešus, traukia 
Ivis pirmyn kas minutę 
įkirsdami vokiečiams skau
džius smūgius be jokios at
laidos.”

Srityje Vakarinės Daugu
vos (Dvinos) 210 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Mask
vos ir 100 mylių į šiaurius 
nuo Smolensko, raudonar
miečiai per dieną sunaikino 
|27 vokiečių tankus ir 5.000 
jų kareivių ir oficierių. Ties

na trumpesne, negu Vokie
tijos pramonėje šiandien.

“Mums duoda muzikos in
strumentus. Mes taipgi tu
rime vokišką knygyną ir 
skaityklos kambarį, kur 
randame veikalus beveik vi
sų vokiečių klasiškų rašyto
jų. Mums rodoma judamie
ji paveikslai ir duodama 
proga visokiam mėgėjų me
nui, ir t.t.”

Burma. — Japonų orlai
viai per tris valandas naiki
no Rangooną, Burmos sos
tinę.

Fašistai skelbia,Roma.
kad jie Libijoj atmetę ang
lus iki EI Gazalos, 40 mylių 
į vakarus nuo Tobruko.

Dingo Transporto 
! Laivas

Washington. — Karo de
partmentas pranešė, jog ne
žinia kas atsitiko su kariuo
menės. pergabenimo laivu 
“Cynthia Olsen,” 4,280 to
nų, apie kurį nieko negirdėt 
!jau nuo pernai gruod. 7 d. 
Menama, kad jis žuvo Paci- 
įfiko Vandenyne.
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Finų Fašistai Nusikaukavo
Per daugelį metų Finliandijos fašis

tai ir socialistai aklai tarnavo Hitleriui 
ir jo razbaininkų gaujai. Bet jie tą žygį 
kaukavo, tuo pat kartu palaikė ryšius 
su buržuazine demokratija. Per daugelį 
metų Hitlerio karo militaristai ginklavo 
Mannerheimo Liniją ir iš Finliandijos 
planavo užpuolimą ant Sovietų Sąjungos.

1939 metų rudenį baltieji finai atliko 
karo provokaciją prieš Sovietų Sąjungą 
Hitlerio raginami. Hitleris turėjo tiks
lą įtraukti Francijos pardaviką Dala- 
dier ir Anglijos trumparegį premjerą 
Chamberlainą karan prieš Sov. Sąjun
gą ir tuo sugriauti dabartinį Sovietų Są
jungos, Amerikos ir Anglijos karo blo
ką. Jeigu tas Hitleriui nepavyko, tai tik 
todėl, kad Sovietų Sąjunga tą permatė ir 
laiku su Finliandija padarė taiką.

Ir i>o to ilgai Finliandijos fašistai kau- 
kavosi demokratais, plepėjo, būk jie ka
riauna prieš Sovietų Sąjungą tik todėl, 
kad būk Sovietai juos užpuolė. Tą hitle
rišką melą Amerikoj skelbė ir tūla lietu
vių spauda, kad pateisinti finus hitleri
ninkus, nepaisant to, kad Hitleris birže
lio 22 dieną, tai yra užpuldamas ant So
vietų Sąjungos, pareiškė, kad kartu su 
juomi Sovietus puola Rumunija ir Fin
liandija.

Kaip kiekvienam melui ateina galas, 
taip ir Finliandijos fašistai ir socialistai 
daugiau nemato reikalo kaukuotis. Par
lamente, kur daug socialistų atstovų 
yra, kalbėjo Finliandijos fašistinis pre
zidentas Risto Ryti ir jis ten atvirai pa
reiškė, kad Vokietijos hitlerininkai daug 
įtakos padarę į Finliandijos gyvenimą, 
kad Finliandija ir Vokietija yra talki
ninkės, kad finai ir naciai kare yra drau
gai. Ir kas dar daugiau, Risto Ryti smar
kiai niekino Versalės Sutartį, kurią pa
ruošė Anglija, Francija ir Amerika. 
“Demokratinis” Finliandijos fašistų lo- 
šis užsibaigė, dabar jie nusikaukavo. Pa
žiūrėsime ar “Draugas,” “Naujienos” ir 
panaši spauda ir toliau advokataus Fin
liandijos fašistams?

Išlaisvinimas Lietuvai Artinasi
Raudonoji Armija kasdien artėja prie 

Lietuvos sienų. Sovietų Sąjungos prezi
dentas Michail Kalinin pareiškė, kad 
Raudonoji Armija artinasi linkui Balta
rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos sie
nų, taipgi, kasdien vis didesnius Ukrai
nos plotus išlaisvina iš po budeliškų nacių 
jungo. Jis sakė: “Jau arti toji valanda, 
kada okupuotos sovietinės respublikos 
vėl sugrįš į savo šeimą.”

. Kalininas nurodė, kad naciai nacha- 
liškai laikosi kiekvienoj vietoj, bet Rau
donoji Armija niekados neleis jiems per
imti į savo rankas ofensyvo veiksmus. 
Hitleris siekė užimti Maskvą, jis už tai 
labai brangiai užmokėjo ir ateityje dar 
daugiau užmokės. Dabar Hitlerį lydi še
šėlis jo troškimo būti Maskvoj per snie
gu nuklotus Sovietų laukus.

Tuo pačiu kartu gauname vis daugiau 
žinių, kad Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, 
Lenkijoj ir kituose nacių pavergtuose 
kraštuose plečiasi liaudies kova prieš 
tuos barbarus. Lietuvos liaudis su dides
ne energija veda tą kovą, kad pagelbė
jus Raudonajai Armijai ne vien Lietu
vą išlaisvinti, bet ir kelią atidaryti lin
kui Berlyno, kad galutinai sunaikinus 
hitlerizmą.

Kiekvienas sąžiniškas lietuvis tik 
džiaugiasi Raudonosios Armijos artėji
mu prie Lietuvos sienų. Tik hitleriški 
gaivalai ir Goebbelso penkta-kolonistai 
bando senu papratimu kelti triukšmą.

Sovietų Medicinos Progresas \! I 
; . • i

New York “Times” išspausdino* £avo 
korespondento žinią iš Maskvos, kurioje 
perduoda faktus, kaip daug atsiekė So
vietų Sąjungos mokslo vyrai medicinos 
srity j. Tie medicinos atsiekimai mažina 
sužeistų mirimą. Vien Botkino ligoninėj, 
Maskvoj, profesoriaus M. O. Friedlando 
vadovystėj išgelbėta 2,350 karių nuo mir
ties kurie prie kitų sąlygų būtų mirę.

Profesorius Friedland įrodė, kad nau
ji Sovietų medicinos išradimai sėkmin
gai veikia prieš gangreną ir kraujo už- 
nuodijimą. Išrasta įčiepijimas sulaikymui 
kraujo bėgimo. Minos ir granatos pa
daro kariams baisias žaizdas; nuplėšia 
mėsą, sulaužant kaulus ir tokios žaizdos 
greitai užsikrečia. Sovietų medicina yra 
išradus tam tikrus miltelius, kurių su
teikia kariams. Tie milteliai gelbėja su- 
mažint kraujo bėgimą ir apsaugoja nuo 
užsikrėtimo.

Sovietų Sąjungoj kraujo davimas taip 
plačiai išvystyta tarpe civilių, kad buvo 
jau atsitikimų, kur tie patys asmenys da
vė po 15 kartų kraujo.

Sovietų valdžia ir medikalės pagalbos 
deda didžiausios svarbos, kaip galima 
daugiau pagelbėti sužeistiems. Jų per
vežimui į užfrontę yra gerai pastatyta 
orlaivių susisiekimas.

Vienok, nepaisant didelių Sovietų me
dicinos atsiekimų, yra daug dalykų, ku
riuos negali atlikti be pagalbos iš užsie
nio. Daugelio gyduolių reikia gauti iš 
užsienio, iš Šiaurinės ir Pietinės Ameri
kos, todėl medikalė pagalba labai reika
linga. Taip pat, reikalinga operacijinių 
ir daugelio kitų medikalių įrankių, be 
kurių ir geriausi medicinos žinovai yra 
bejėgiai. Amerikos liaudis teikia tą pa
galbą per Russian Aid Committee ir lie
tuviai per Lietuvių Komitetą Pagalbai 
Sovietų Sąjungos.

Bulgarai už Sovietų Sąjungą
Į Washingtoną grįžo George H. Earle, 

buvęs Jungtinių Valstijų ambasadorius 
Bulgarijoj. Ponas Earle pareiškė, kad 
Bulgarijoj žmonės ant 85 nuoš. yra nusi
statę už Sovietų Sąjungą ir jeigu Bulga
rijos pardavinga valdžia paskelbtų karą 
Sovietų Sąjungai, tai bulgarų armija 
pereitų į Sovietų Sąjungos pusę.

Tai faktas, kad Bulgarijos žmones yra 
už rusus. Rusijos kariai išlaisvino Bul
gariją iš po Turkijos jungo. Bulgarijoj 
raidynas veik išimtinai rusiškas ir kal
ba labai artima rusų kalbai. Bulgarijos 
žmonės žino, kad Sovietų Sąjunga netu
ri jokių pretenzijų pulti Bulgariją arba 
kaip nors tos šalies žmonėms pakenkti.

Pereitą rudenį Bulgarijos pardavinga 
valdžia buvo pradėjus atlikti vieną po 
kitos provokacijas prieš Sovietų Sąjungą, 
ji skelbė, būk Sovietai nuleidžią parašiu- 
tistus Bulgarijoj diversijoms. Planavo 
nuskandinti kokį seną savo garlaivį ir už 
jo nuskandinimą bėdą versti ant Sovie
tų Sąjungos.

Tuo kartu prasidėjo Bulgarijoj dide
lis žmonių sujudimas ir išstojimas prieš 
karaliaus Boriso ir Hitlerio provokaci
jas. Ir tas išstojimas buvo toks didelis, 
kad joki areštai negalėjo jo nuslopinti. 
Tada Hitleris ir Bulgarijos pardavinga 
valdžia nutilo ir susilaikė nuo Sovietų 
Sąjungai karo paskelbimo.

Hitlerio verčiama, Bulgarija paskel
bė karą Jungtinėms Valstijoms, kurios 
karo paskelbimas nieko nereiškia. Bet 
Bulgarija, kuri teritoriniai galėtų padėti 
Hitleriui kare prieš Sovietus, susilaiko 
nuo karo paskelbimo Sovietams, nes bijo 
savo žmonių. Kada karalius Borisas 
skelbė karą Jungt. Valstijoms, tai jis ma
nė nustatyti bulgarus prieš Amerikos 
“turčius” ir “žydus,” kaip hitlerininkai 
veda propagandą. Bet ir tas jiems ne
pavyko. Bulgarai labai šaltai priėmė ir 
Amerikai karo1 paskelbimą.

Bulgarijos liaudis išsilaisvins iš po 
Hitlerio ir karaliaus Boriso pardavin- 
gos šaikos, kada hitlerizmas bus par
blokštas.

mą labai svarbią knygą.
Prie to, nauji nariai gali 

gauti bile kurią knygą vel
tui iš pirmesnių leidinių, 
kurių dar turime. Jeigu 
kuopa savo knygų neturi 
naujiems nariams, tai lai 
praneša, kurias knygas 
nauji nariai pasirinko ir 
centras veltui prisius.

Chicagos apskritys nusi
tarė vajaus metu gauti 150 
naujų narių. Tai labai ge
ras nutarimas. Visi aps
kričiai, kuopos ir kiekvienas 
Draugijos narys privalo rū
pintis gavimu naujų narių.

*

Pasimokėkite už Knygas 
Bilas

Literatūros D r au g įjos 
Moterų Skyrius išleido labai 
naudingą brošiūrą: “Sovie
tų Moterys į Viso Pasaulio 
Moteris.” Tai brošiūra, kuri 
nurodo, kaip Sovietų Sąjun
gos moterys kovoja prieš 
barbarišką Ašį ir ką turi 
daryti kitų šalių moterys, 
kad mes visi laimėtume tą 
karą. Brošiūros gale yra at
siliepimai ir Amerikos žy
mių moterų.

Kitą brošiūrą, vardu “So
vietų Sąjungos ir Amerikos 
Mokslininkų Balsas” išlei
do Literūtūros Draugijos 
Apšvietos Fondas. Šioj bro
šiūroj telpa kalbos ir atsi
šaukimai Amerikos ir So
vietų Sąjungos aukštų 
mokslininkų karo reikale.

Abi brošiūros labai svar-

Pirkite Apsigynimo Bonus
Hudson, Mass.
Klaidos Pataisymas

“Laisvės” suvažiavimo daly
vių diskusijų aprašyme, kur 
paduota mano kalbos sutrau
ka, minima, būk nuo Hudson© 
pasveikinimais sukelta $40. 
Turėjo būt — $52.

Draugiškai,
Jeskevičius.

Kalėjimo Durys Turi Būti 
Atidarytos

o
Pirmadienis, Vasario' 9, 19*42

W*1

Brooklyn© laivų statymo “jarduose” nuleidžiamas 
naujas submarinų gaudytojas, su iškeltu obalsiu: 
“Nepamirškime Perlų Uostą!”

“Browderio įkalinimas buvo neteisingas ir nesąžiniš- 
kas iš pat pradžios,” pareiškė Warren Billings, Piliečių 
Komiteto Šiaurinės Californijos Skyriaus pirminink. Du 
milionai piliečių pareikalavo, kad Atlantos kalėjimo du
rys būtų atidarytos ir kad Earl Browderis būtų išlaisvin
tas. Dvylika šimtų darbo unijų vadų ir veikėjų specia
liais laiškais prezid. Rooseveltui taipgi išreiškė pagei
davimą, kad Browderis būtų sugrąžintas į kovingas Ame
rikos žmonių eiles šiame baisiame pasaulio krizyje. Tūks
tančiai įvairių organizacijų priėmė rezoliucijas už Brow- 
derio išliuosavimą. Savo žodį tarė šimtai profesionalų, 
dvasiškių ir šiaip garsių mokslininkų ir visuomenininkų.

Tačiau ir šiandien Atlantos kalėjimo durys tebėra už
darytos ir Earl Browderis tebelaikomas už geležiniu gro
tų! '

Tačiau ir šiandien tasai mirtinas fašizmo priešas ir ko
votojas tebėra atskirtas nuo laisvųjų ir negali savo ener
gija ir pasiryžimu aktyviai dalyvauti istorinėje kovoje 
prieš fašistinį barbarizmą!

“Mano nuomone,” sako Warren Billings, “kiekvienas 
veiklus unijistas turi vėl išreikšti mūsų šalies preziden
tui savo troškimą, kad šita neteisybė būtų atitaisyta be 
atidėliojimo, paleidžiant Browderį iš kalėjimo.

“Mūsų prezidentas buvo labai užimtas žmogus. Jis 
ir tebėra labai užimtas, bet ne tiek užimtas, idant netu
rėtų laiko bile laiku išgirsti liaudies balsą už žmogų, ku
ris yra neteisingai ir nesąžiniškai įkalintas. Aš esu ti
kras, kad jis tą balsą išgirs ir Browderj išlaisvins.”

Tiktai reikia vėl ir dar sykį visiems nuoširdiems pro
greso ir kultūros draugams, laisvės ir liuosybės mylėto
jams pakelti savo galingą balsą už atidarymą Atlantos 
kalėjimo durų. Pirmieji turi būti organizuoti darbinin
kai. Ir štai šiomis dienomis už Browderio išlaisvinimą 
pasisakė Chicagos miesto CIO unijų taryba ir Illinojaus 
Valstijos CIO unijų taryba. Abi šios organizacijos, ku
rios atstovauja 300,000 unijistų, vienbalsiai pasiuntė pre
zidentui Rooseveltui. prašymą.

Piliečių Komitetas Išlaisvinimui Browderio kasdien 
gauna rezoliucijas nuo unijų ir įvairių organizacijų už 
Browderio išlaisvinimą. Daugybė tų pačių organizacijų, 
kurios jau pirmiau pasisakė už paleidimą Browderio, vėl 
priima rezoliucijas ir vėl kreipiasi pas prezidentą Roo- 
seveltą tuo pačiu svarbiu reikalu. Jos vėl kreipia prezi
dento dėmesį į neteisingumą Browderio įkalinimo ir lai
kymo kalėjime, kai šiandien kiekvienas kovotojas taip la
bai reikalingas sumobilizavimui visos Amerikos liaudies 
laimėjimui šio karo prieš fašizmą.

Mūsų supratimu, lietuvių organizacijos bei draugijos ir 
kuopos taipgi turėtų dar kartą pakelti savo balsą. Dar 
kartą reikia kreiptis pas prezidentą ir prašyti jo, kad ji
sai tuojau dovanotų Browderiui bausmę. Tik jis vienas 
turi šitą galią.

Todėl mes, Lietuvių Piliečių Komitetas, vėl atsišaukia
me į visas organizacijas ir visus pavienius geros valios 
lietuvius prisidėt prie šių naujų pastangų sugrąžinti Earl 
Browderį į laisvųjų kovotojų eiles. Priimkite rezoliuci
jas, rašykite laiškus, siųskite prašymo telegramas prezi
dentui Rooseveltui į Washingtona.

Lietuvių Piliečių Komitetas

ALDLD Reikalai
Į Centro Komitetą Išrinkta 

Balsų
Dr. J. J. Kaškiaučius . . 1,404
D. M. Šolomskas ..... 1,410
A. Bimba ......................... 1,324
S. Sasna ............................ 1,218
Eva Mizarienė ............... 1,070
A. J. Smitas ........................1,053
Ona Depsienė .................... 979
V. J. Valley ....................... 942 j
Jur. Kuraitis ....................... 935 Į

bios, o parsiduoda tik po 5 
centus. Jas išsiuntinėjo Li
teratūros Draugijos kuo
poms platinti. Kuopoms 
duodama po 4 centus bro
šiūrą, tai, reiškia, palieka
ma dalis įplaukų.

Už minėtas brošiūras ir 
kitas knygas Literatūros 
Draugijos yra kuopos sko
lingos centrui už 235 bilas 
$516.50. Prašome brošiūras! 
ir knygas išplatinti ir su i 
centru atsiteisti kaip gali-! 
ma greitai.
Centro Komiteto Rinkimų 

Rezultatai
Jau pirmiau buvome pas

kelbę, kas yra išrinkti į j 
Centro Komitetą ir alterna- 
tus 1942-1943 metams. Da
bar balsavimus suskaitė Li
teratūros Draugijos 1-mos 
kuopos išrinkta komisija 
ir skelbia galutinus rezul
tatus. Suvėluotai gauta 
blankos nuo 12, 153 ir 212 
kuopų, bet ir jas priskaitė- 
me. Tokiu budu balsavimuo
se dalyvavo 101 kuopa, su 
apie 1,800 narių.

L. Kavaliauskaitė ............ 727
K. Petrikienė .................... 675 f
P. Janiūnas ......................... 634
V. Jakštys ............................ 621

Prašome Mokėti Duokles
Pereitais,metais pusėtinai 

daug narių užsivilko su pa
simokė jimu duoklių, šiuos 
metus sutinkant dar turė
jome apie 2,000 narių nemo
kėjusių duokles. Raginant 
iš centro, sausyj apščiai na
rių sumokėjo savo duokles, 
bet toli dar ne visi.

1942 metais nusistatyki- 
me visi sumokėti duokles 
iki liepos 1 dienos, kaip 
Konstitucija r e i k a 1 auja. 
Pirmas Apskritys, Chicago, 
nutarė, kad jis praves gy- 
veniman šį Konstitucijos 
punktą. Visi kiti apskričiai 
ir kuopos turi tą pasekti.

Nariai, kurie skolingi už 
1941 metus, tai jų pareiga 
pasimokėti už pereitus ir 
šiuos metus. ' Atminkite, 
draugės ir draugai, kad ka
ro sąlygose viskas labai 
brangsta, o mūsų duoklė 
yra ta pati. Centro Komi
tetui bus daug sunkiau 
verstis finansiniai leidžiant 
“Šviesą” ir knygas. Mokė
kite duokles ir siųskite jas 
į centrą.
Mūsų Vajus Naujų Narių

Su vasario 1 diena prasi
dėjo Literatūros Draugijos 
vajus už naujus narius. Jis 
tęsis iki Gegužės Pirmos. 
Vajaus metu nėra jokio įs
tojimo. Žmogus pasimoka 
$1.50 ir jis yra pilnas na
rys, gaus per visus metus 
“Šviesą” ir šių metų būsi-

Kiti kandidatavę • į CK 
gavo: A. Gilmanas — 594 
balsų; J. Didžiūnas — 533; 
G. Jamisonas— 510 ir A. 
Mureika — 446 balsų.

• Alternatais Išrinkta
P. Bečys ............................ 1,102
J. Stasiukaitis.................. 1,002
K. Čiurlis ............................ 969
K. Maziliauskas ............... 638

Kiti kandidatai į alte ma
tus gavo: J. Bimba — 584; 
Nikis Pakalniškis 542;
J. J. Mockaitis — 469 ir J. 
Dainius — 442 balsų.

ALDLD 1 kp. Komisija: ’
G. Warisonas

A. Mureika •
Ačių už Aukas!

Literatūros Draugijos or
ganizaciniam A p š v ietos 

! Fondui vėlesniu laiku gavo
me aukų nuo:

J. Gittzus, Bedford, $1. 
Alfonsas Švėgžda, Bridge
port, $5 ir M. Ciplijauskas, 
Waterbury $5. Visiems au
kavusiems širdingai ačiū.

Prašome kuopas, apskri- 
ičius, narius ir taip lietuvius 
paremti Apšvietos Fondą 
iir ateityj.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St. * 
Brooklyn, N. Y.

NAUJA “LAISVĖS” SKAITY
TOJAM APYSAKA

Kreipiame visų skaitytojų dėmesį, kad greitu laiku, 
kai tik pasibaigs Valstiečio Sūnaus raštas “Nematomo
ji Priešo Armija,” mes pradėsime spausdinti “Laisvėj” 
Lietuvos rašytojo Jono Marcinkevičiaus puikią apysa- į > 
ką: “Benjaminas Kordušas.” Užtikriname, kad kiek
vienam skaitytojui toji apysaka patiks.
Todėl prašome visus mūsų draugus ir prietelius apie 

tai pasakyti savo pažįstamiems ir draugams, kad jie * | 
užsisakytų “Laisvę” arba bandytų gauti ją iš savo pa

žįstamų bei draugų ir skaitytų tą įdomią apysaką.
REDAKCIJA. /

Anglai Lakūnai Suardė A
Japonu Pasimojimą I
Burma. — Anglų bombi- i

niai Orlaiviai suardė japo
nų bandymus daugmeniškai 
persikelt per Salween upę 
ties Paan, 25 mylios 
rius nuo Moulmein, 
užimto miesto.

į šiau- 
japonų
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Aukos-Sveikinimai "Laisvės" Suvažiavimui
žemiau telpa mūsų drau

gų ir prietelių sveikinimai ir 
aukos, prisiųstos “Laisvės” 
bendrovės šėrininkų suva
žiavimo (įvykusio vas. 1 d.) 
proga. Jei per klaidą kurio 
nors aukotojo vardas ar pa
vardė ar aukota pinigų suma 
neteisingai užrašyta, prašo
me pranešti mums, o redak
cija pataisys. Be to, tų svei
kintojų laiškeliai ir vardai, 
kurie buvo pirmiau, prieš 
suvažiavimą paskelbti, da
bar skelbiami nebus.

Didelis ačiū visiems mūsų 
draugams ir prieteliams už 
sveikinimus ir aukas!—

“Laisvės” Redakcija.
• • • 

Pasveikinimas nuo C.
Brooklyniečių

Mes centralbrooklynie- 
čiai suprantame, kokį svar
bų vaidmenį “Laisvė” atlie
ka lietuvių visuomenėje. 
Ypatingai dabartiniu laiko
tarpiu, kai visų kitų sriovių 
spauda išvien nusistačiusi 
prieš mūsų dienraščius ir 
organizacijas.

Mes buvome, esame ir vi
suomet būsime nuoširdžiais 
“Laisvės” rėmėjais. Kad žo
džiai nebūtu tušti, štai au
kos :

J. Yuška, W. Baltrušaitis 
ir P. Semėnienė po $1.00; 
J. Bartašius $2.00; W. Sko- 
dis $5.00 ir J. Weiss $5.00. 
Viso $15.00.

Draugiškai,
J. Weiss.

CLEVELAND, OHIO
širdingiausi linkėjimai “Lai

svei”. Geriausio pasisekimo 
draugams, suvažiavusiems ap
tarti “Laisvės” reikalus, tegy
vuoja mūsų dienraštis per il
giausius metus, ir kaip ligi 
šiol, taip ir ant toliaus, tar
nauja kaipo šviesos skleidėjas 
ir tiesos skelbėjas visam lietu
viškam pasauliui, o ypatingai 
mums, gyvenantiems, šioj mū
sų naujoj tėvynėj—U.S.A.

šiuos žodžius paremiam ir 
dovanomis—$$. . .

B. Kirstukas $1, S. Kaziu- 
lionis $1, E. Stripeikienė $1; 
J. N. Simans $2; Žebriai $5; 
Komandai $5. Viso $15.

Draugiškai,
K. Romandienė.

DETROIT, MICH.
“Laisvės” šėrininkų 
Suvažiavimui.
Brooklyn, N. Y.
Gerbiami Laisviečiai!

Ir aš sveikinu “Laisvės” šė
rininkų metinį suvažiavimą ir 
siunčiu daug gerų linkėjimų.

“Laisvė” atlieka begaliniai 
gerą darbą, numaskuodama 
lietuviškus Hitlerio flonkes. Ir 
toliaus “Laisvė” tiems paškud- 
ninkams neturi duoti ramybės.

Čia prisiunčiu savo mažą 
auką—$10.

Draugiškai,
A. M. Metelionis.

7747 Navy Ave., 
Detroit, Michigan.

BARNESVILLE, PA.
Gerbiami Draugai!

L.D.S. 104 kp. iš Mahanoy 
City, Pa., sveikina “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą su 
dviem doleriais ($2) ir linki 
suburti tvirtai “Laisvės” spė
kas dėl išlaimėjimo laisvės dėl 
visos pavergtos žmonijos.

L.D.S. 104 kp. Komitetas.

BROOKLYN, N. Y.
Sveikinam “Laisvės” šėrini- 

ninkų suvažiavimą ir velinam 
geriausios ateities. Taipgi reiš
kiame didžiausią pasitenkini
mą “Laisvės” užimta pozicija, 
kad būtų ir ant toliaus tokia 
darbininkų švietėja, kaip ir 
buvo.

Tegyvuoja mūsų “Laisvė”!
Sveikinam su dviem dole

riais ($2).
Alex ir Domicėlė Veličkai.

BROOKLYN, N. Y. 
“Laisvės” Bendrovės 
Suvažiavimui.

’ Draugai:
L.D.S. 1-ma kuopa sveikina 

: “Laisvės” Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimą, linkėdama ge
riausių pasekmių visuose dar
buose, dabartiniam nepapras
tam laikotarpyje, kuriame 
Jums tenka svarstyti darbinin
kų apšvietus ir spaudos rei
kalus.

Prisidedam su $5.00.
Kuopos delegatas—

A. Velička,
J. Kovas,

L.D.S. 1 Kp. Sekretorius.

HARTFORD, CONN.
Sveikiname lietuvių liaudies 

dienraščio “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą!

Baugu pamislyti, kas būtų 
I įvykę, jeigu lietuvių išeivija 
i neturėtų laikraščių, tokių kaip 
'“Laisvė”. Lietuviai būtų pa- 
' statyti nemalonion padėtin 
I šioj šalyj dabartiniu laikotar- 
i piu.

Negalėdami dalyvauti suva- 
ižiavime, nė bankiete, — prisi- 
! dedame nors su maža auka į 
“Laisvės” popieros fondą $10.

J. ir L. Žemaičiai,
Hartford, Conn.

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Lietuvių Or

ganizacijų Veikiantys Komite- 
i tas sveikina “Laisvės” suva
žiavimą su auka —,$5.00.

ALDLD 10 kuopa sveikina 
“Laisvės” suvažiavimą su $2.

LDS 5-ta kuopa sveikina 
“Laisvės” suvažiavimą su $2.

Philadelphijos lietuvių orga
nizacijos bendrai linki geriau
sių pasėkų “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimui. Mes linkime 

j suvažiavimui padaryti tinka
mus planus, kaip greičiau pa- 

I gelbėti sumušti pasaulio bar- 
■ barus-agresorius. Mes sveiki
nam Sovietų Sąjungos Raudo- 

! nosios Armijos karžygius, ku
rie savo smūgiais ardo Hitle
rio frontą. Mes taipgi sveiki- 

|nam šios šalies Filipinuos 
i karžygio generolo MacAr- 
(thur’o. armiją, kuri didvyriš
kai mušasi su Japonijos tam
siais žiaurūnais. Mūsų broliai 
žūsta karo frontuose už palai

kymą pasaulio demokratijos. 
Mes, esanti laisvi, turime viso
kiais būdais pagelbėti jiems 
greičiau išvaduoti pasaulį nuo 

: fašizmo teroro!
Draugiškai,

Per A. J. Smitą.

SCHENECTADY, N. Y.
Mes, keletas “Laisvės” skai

tytojų ir rėmėjų, siunčiame 
širdingiausius linkėjimus “L.” 

' dalininkų s u v a ž i a vimui, o 
■taipgi ir visam “Laisvės” šta- 
! bui. Atiduodame aukštą pa
garbą “Laisvės” redakcijai už 

i išlaikymą “Laisvės” tuom, 
kuom ji šiandien yra.

“Laisvė” ne vien ką turi į- 
vairias žinias pranešt, moks
liškus straipsnius tabpint, bet 
ir Kvislingus numaskuot, ir 

j nepaliaut juos plakus ir ant 
i toliaus. Be perstojo reikia 
' plakti tokius Grigaičius, Mi- 
I chelsonus, Stilsonus, Strazdus, 
Ilgą Joną ir visą jų saiką.

Prisidedame su maža auka 
j — $3.30.

Draugiškai už visus,
A. Gudzinskas.

WORCESTER, MASS.
W o r c e s t erio Draugijos ir 

Draugai Sveikina ‘‘Laisvės” 
Suvažiavimą.

Lietuvos Sūnų ir Dukte-
1 rų Draugija ............. $10.00
j Aido Choras ......... 5.00 
jLLD 155 kp., moterų . . 5.00
F. Mazurka ................ 2.00
;j. J. Bakšys ................ 2.00
j J. M. Lukas ................. 1.00
j J. Skliutas ................... 1.00
Ig. šiupėnas ................ 1.00
J. Norvaiša . . . . t........ 1.00

IV. Pačėsas ............... 1.00
F. J. Repšis ........... ’. . .' 1.00
A. Vilčauskas ..........  . 1.00
A. Rumšą .................... 1.00
F. Skeltienė . :........... 1.00
J. Karsokas ............... 1.00
Z. Dvareckis .............. 1.00
F. Petrauskas .............. 1.00

K. Korulis .................. 1.00
P. Butkiavičius ......... 1.00
M. Sukackienė ........... 1.00
J. Raulušaitis............ 1.00
F. Mačiulis ................ . 1.00
A. G ran ic k as ............. 1.00
S. Janulis ............ '. . . . 1.00
F. Pctkūnas ................ 1.00
A. Balčiūnas ................ 1.00
E. Kanapkienė ............ 1.00
B. Mizara.............................50
Ig. Lazar ..........  50
P. Jucius............................. 50
J. Kižys ..............................50
P. Adomavičius..................50
P. Labanauskas ..................50
M. Latauskas.......................50
J. Daugėla ........................ 50
M. žukienė .........................50
J. Petkun as ........................50
J. Davidonis.........................50
K. Volen .............................50

Viso .................. ....$52.00
Varde Worcesterio draugijų 

ir draugų-gių sveikiname “L.” 
šėrininkų suvažiavimą, linkė
dami “Laisvės” štabui ir ant 
toliaus laikytis tokios lanks
čios politikos, kaip kad buvo 
iki šiol.

J. J. Bakšys,
Sveikinimų Rinkėjas.

BALTIMORE, MD.
Baltimorės Draugų Auka 

“Laisvei”
Mezgėjų Kliubas ........... $2.00
J. Deltuva (Hanover) . . 5.00 
J. Stanys ...................'. . . 2.00
J. Anciukaitis .............. 1.00
J. Balsys ......................... 1.00
J. F. Deltuva ................ 1.00
V. Ekevičius ................ 1.00
K. Lopotta .................... 1.00
S. Meškis ...................... 1.00
F. Pi vari finas ................ 1.00
P. Paserskis ..................  1.00
V. Stankevičius ............ 1.00
K. Yuškauskas .............. 1.00
A. žemaitis..................... 1.00
J. Strumskis .................. 1.00
M. Stanienė .................. 1.00

Viso ..........................$22.00
P. Paserskis.

BINGHAMTON, N. Y. 
Sveikinimas Nuo LLD 20 Kp. 
Moterų. Skyriaus Narių Ir Nuo 

Grupelės “Laisvės” 
Skaitytojų.

Brangūs Draugai: 
Šėrinįnkai ir šėrininkės!

Linkime jums viso gero, ir 
kad padarytumėt gerų tarimų 
mūsų mylimo dienraščio “Lais
vės” naudai, kuris yra darbo 
klasės švietėju ir plačios lietu
vių visuomenės mylimu ir ger
biamu laikraščiu. Ypač šiuo 

Iš ADF ir CIO vienybės išeina gražus “V°—pergalė ...

svarbiu momentu, kada pabai
sos fašistai puola visą civili
zuotą pasaulį sunaikinti, žino
ma, jiems tas nepasiseks! — 
Tad mes linkime jums, drau
gės ir draugai, kuo didžiau
sios vienybės ir pasiryžimo 
šiame suvažiavime, kad pada
rytumėt kuo geriausius planus 
kaip gauti kuo daugiausiai 
naujų “Laisvei” skaitytojų.

Mes čionai prisiunčiamo ir 
aukų $5.55. Aukoja šios drau
gės :
O. Mikolajunienė ........... $1.00
O. Mikolajunaitė .......... 1.05
J. K. Navalinskienė . . . 1.00
M. žvirblienė ................ 1.00
P. Bakšienė .........................50
A. Žemaitienė .................... 50
II. Blinkevičienė ................ 50

Viso ........................... $5.55
Per J. K. Navalinskienę.

ELIZABETH, N. J.
Mes elizabethiečiai sveiki

name “Laisvės” šėrininkų su
važiavimą su aukomis nuo šių 
draugų:
J. Birželis ..................... $5.00
P. Taras ........................ 5.00
A. Žalis ..............   2.00
G. Kudirka .................... 2.00
M. Burkauskas .............. 2.00
A. Stripeika .................. 1.00
P. Vargšas .................... 1.00
V. Šerdis ...................... 1.00
S. Liutkus .................... 1.00
K. Pociūnas .................. 1.00
A. Lukoševičius ............ 1.00
P. Vaičionis ..................  1.00
A. Saulėnas . . -............ 1.00
K. Savičienė ..............  1.00
A. Labanauskas ............ 1.00
Albinas Makutėnas .... 1.00
B. Makutėnienė .......... 1.00
M. Taraškienė .............. 1.00
D. Krūtis ...................... 1.00
J. Wizbaras .................. 1.00
J. Zaveckas ..........  1.00
J. ,'Zizes ......................... 1.00
C. Andriūnas ................ 1.00

j P. Saulis ........................   1.00
A. Jankauskiene ........... 1.00
A. Skairus  ..........•. 1.00
A. Gudaitis . ....................... 50
K. Augustinas .................... 50

Viso ....................... ’.$38.00
A. Stripeika.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos iždas 

tuščias, tai vardu kuopos mes 
sveikinam “Laisves” šį metinį 
dalininkų suvažiavimą ir lin
kini jam sklandžiai išspręsti 
visus svarbiuosius klausimus.

Sveikina šie draugai-gės:
F. Marcinkiavičia
P. Bečių šeima .

$3.20
2.00

F. Lideikis .................... 1.00
F. Klaston . . . ............... 1.00
F. Griškiavičia .............. 1.00
M. Mekionis ................. 1.00
J. Baranauskas ............ 1.00
Veronika Adomonienė . 1.00 
J. M. Kupčinskai ..... 1.00 
V. Alyta ..................... 1.00
Auna Klimaitienė ........ 1.00
Ig. Urbonas .......... .. ... 1.00
Ch. J. Laužaitis ............ 1.00
C. Kasmauskienė ...... 1.00

Viso ............ $17.20
P. Lidjeik is ir
P. Beeis,
Sveikinimų Rinkėjai.

BAYONNE,’ N. J.
“Laisvės” Dalininku Suva- ► 

žiavimui.
Brangios Draugės ir Draugai 
“Laisvės” Dalininkai:—

Mes, būrelis bayonniečių 
“Laisvės” skaitytojų, širdingai 
sveikinam jumis, dalininkės 
ir dalininkai, taipgi “Laisvės” 
Redakciją ir Administraciją, 
linkėdami kuogeriausių pasek
mių šiame suvažiavime.

Taipgi mes pareiškiam, kad 
esam pilnai patenkinti “Lais
vės” turiniu bei jos politine li
nija, vesta iki šiam suvažiavi
mui, ir pasitikim, kad šis su
važiavimas nuties dar geresnį 
kelia dėl “Laisvės” ateities.

Ir taipgi prašome priimti 
mūsų, nors mažiukę, finansinę 
“Laisvei” paramą kovoj su 
barbarišku nacizmu—fašizmu.

Vardai aukavusių seka:
K. čiurlis ........................$5.00
J. Stanelis ..................   . 5.00
M. Panelis ....................  2.00
K. Česnauskas .............. 1.00
J. čipinckas .................. 1.00
J. Rutkauskas .............. 1.00
A. Abraitis ..................  1.00
A. Lukaitis .................... 1.00
Jokūbas Kirmelas .......... 1.00
J. Urbonas ......................  1.00
K. Maziliauskas .............. 1.00

iŠ. Radušis ......................... 1.00
J. Jurkevičius.................. 1.00
J. Skiparis ..................... 1.00
V. Barštis ........................ 1.00
Jonas Kirmelas ............ 1.00
J. Matųšaitis.................... 1.00
F. Muzikevičius ....... 1.00
P. Janiūnas ...................... 1.00

Viso . ........................ $28.00
Komisija:

P. Janiūnas, 
K. Čiurlis.

STOUGHTON, MASS.
Malonūs Draugai:

Sveikinu “Laisvės” bendro
vės suvažiavimą! Sunkus ir 
svarbus darbas reikalauja ga

lingu žmonių. Draugai, jūs 
esate mūsų pirmoji jėga. Lai
kykitės, neškit tą brangią dva
sinę naudą ir ant toliaus!

Minios darbo žmonių su ju
rui. Visi jus čia sveikina ir iš 
visur! Taipgi priimkit ir mano 
pasveikinimą ir sykiu čia rasit 
nuo Krūmo “kempinėlę”— 
$5.00 “Laisvės” paramai.

Krūmas.

HARTFORD, CONN.
“Laisvės” Suvažiavimui

Gerbiami “Laisvės” dienraš
čio metinio suvažiavimo daly
viai !

Būdamas to paties kūno da
lis, sveikinu Jumi, linkėdamas 
daug ką gero atlikti šiame su
važiavime “Laisvei” ir prave
ri imui greitesnio sumušimo 
siaubūniškojo nacizmo - fašiz
mo !

“Laisvės” dabartinė taktika 
pilnai tam atsako. Užtai aš ją 
pasveikinu su maža dovanėle 
—$2.00 ir tuo patim sykiu 
pasižadu sulig savo išgalės jai 
sandarbininkauti ir ant to
liaus.

Hartfordo Nemunas.

BRIDGEPORT, CONN.
“Laisvės” Dalininkų 
Suvažiavimui:

Mes, bridgeportiečiai “Lais
vės” draugai ir simpatikai, 
sveikinam Jus, draugai, čionai 
suvažiavusius, ir linkime pa
daryti gerų tarimų “Laisvės” 
gerovei.

Kad sveikinimo žodžiai ne
būtų tušti, tai čionai prideda
me po $1 : A. Jocis, P. Eino- 
nis, B. Bartkevičius, J. A. Pu- 
dimas, V. Yokubonis ir J. J. 
Mockaitis; po 50.: J. B. Yu- 
saitis ir Draugas.

Viso $7.00.
J. J. Mockaitis,
1367 Pembroke St., 

Bridgeport, Conn.

PATERSON, N. J.
Brangūs Draugai ir Draugės, 
“Laisvės” Bendrovės 
šėrininkai, Suvažiavimo 
Dalyviai!

Negalėdamas bendrai su 
Jumis suvažiavime dalyvauti, 
sveikiau Jus, ir tvirtai tikiuo
si, kad Jūs, ir aš, svarstydami 
“Laisvės” turinį, užgirsite jį. 
Tačiaus, mano supratimu, to 
negana! Jūsų gale ir pareiga 
šiandien paakstinti, paragin
ti “Laisvės” Redakcijos štabą 
ir visus bendradarbius, kad 
stipriau, aštriau, be jokio pasi
gailėjimo atremtų, atmuštų 
(ne kumštimis, kaip smeton- 
naciai mums grasino!) lietu
viškų pro-nacių — “Naujie
nų,” “Keleivio” ir kitų šarla
tanų, — fašizmui pataikūnų, 
be jokio žmoniškumo ir ribų 
pilančius šmeižtus ant Sovietų 
Sąjungos ir mūsų pažangaus 
judėjimo! . . .

Tačiau, gerbiamieji, aš, kaip 
ir Jūs, tvirtai tikiu, kad geros 
valios, demokratiją mylinti 
žmonės, greitai nusuks fašiz
mo slibinui sprandą, o tuo
met ir lietuviški pro-naciai su- 
lys į pelkes!

Su pasveikinimu prisiunčiu 
nuo savęs mažą auką $5.00,— 
$2.50 “Laisvei” ir $2.50 So
vietų medikalei pagelbai.

Jūsų,
Pijus Sakat,

243 — 20 Avė., 
Paterson, N. J.

WETHERSFIELD, CONN.
“Laisvės” Šėrininkų 

Suvažiavimui
Gerbiami Draugai ir
Draugės!

Siunčiam gerus linkėjimus 
dėl Jūs visų, “Laisvės” dar
buotojai, ir trokštam, kad ir 
ant toliau nenuilstančiai dirb
tume! !

Mums “Laisvės” turinys la
bai patinka, gana įvairus. O 
drg. šolomsko raštai, tai už 
vis interesingiausi, nors mes ir 
kitus visus branginam labai, 
be išimties.

Linkime ir ant toliau, kad 
panašiai “Laisvutė” išeidinė
tu !

Laiške rasite $2.00 dėl 
“Laisvės” reikalų nuo mūs 
abiejų.

Jonas ir Veronika 
Kazlovai,

Wethersfield, Conn.

BALTIMORE, MD.
“Laisvės” Suvažiavimui.

Sveikinu “Laisvės” suvažia
vimą su Raudonosios Armijos 
laimėjimais! Priimkite para
mos $3.00. “Laisvė” .teisybę 
rašė, sakydama, kad Raudo
noji Armija yra galinga. Da
bar visi matome, kurie tik no
rime matyti.

Draugai, priešas jau despe
racijoj, dirbkime visi, kad 
priešui užduoti mirtiną, galu
tiną smūgį.

Draugiškai,
John Balsys,

Baltimore, Md.

HUDSON, N. H.
Brangūs Draugai Laisviečiai!

Mes, Nashua (N. H.) drau
gai, sveikiname d i e n raščio 
“Laisvės” suvažiavimą ir ragi
name, kad padarytumėte ge
riausių nutarimų dėl “Laisvės” 
ir demokratijos, tų brangiau
sių dalykų.

Brangūs draugai, prisideda
me mes nors su maža auka 
($5.00) dėl to prakilnaus dar
bo, kaip laisvę mylinti 
žmonės:
J. Egeris ......................... $2.00
M. Virbickienė .............. 1.00
V. Vilkauskas .............. 1.00
F. Buslavičius .................... 50
S. Radavičius...................... 50

Viso ............................$5.00
Draugiškai,

Egeris.

LAWRENCE, MASS.
“Laisvės” Šėrininkų 

Suvažiavimui
Brangūs Draugai ir
Draugės!

Per ilgą laiką nebuvau 
“Laisvės” bendrovės šėrininkų, 
tai dabar nutariau- tapti tos 
(garbingos įstaigos nariu, kuri 
■eina su mūsų šalies demokrati- 
Į ja ir viso pasaulio laisve.

Taigi, malonėkit ir mane 
priimti!

Taipgi sveikinu visus drau
gus ir drauges, suvažiavusius 
su $10.00. Tai bus Šeras, o 
$2.00 — pasveikinimas bran
gios “Laisvės” suvažiavimo 
proga.

Draugiškai,
Petras Tamašauskas,

98 Myrtle St., 
Lawrence, Mass.

LAWRENCE, MASS.
Sveikinu s u v a ž i a vusius 

“Laisvės” Bendrovės dalinin- 
kus-kes, nors su maža auka— 
$2.00 ir vėlinu kuogeriausiai 
svarstyti bendrovės reikalus— 
mūsų spaudos reikalus, kuri 
remia darbininkus, paduoda iš 
viso pasaulio tikras žinias, sto
dama už demokratiją be jokio 
svyravimo.

Gaila, kad negaliu būti to
kiam svarbiam suvažiavime ir 
pasidalinti mintimis su savo 
idėjos draugais.

Draugiškai,
S. Penkauskas.

BRAINTREE, MASS. 
“Laisvės” Dienraščio Dalinin

kų Suvažiavimui.
Gerbiamieji:—

Be galo svarbūs metai, 1941, 
prabėgo, ypač nuo birželio 22 
d., kada nacizmas užpuolė 
Sovietų Sąjungą ir pasaulinis 
karas galutinai užsiliepsnojo, 
t. y., istoriniai žadėtoji bei 
lauktoji baisiai žiaurių mūšių 
sprendžiamoji valanda atėjo.

Moderniškai ginkluota^ hit
lerinis nacizmas numįurojo\ 
per didelius plotus Sov/euXįfcJ 
mės, milijonus pagulėdamas 
savo karių ir sunaikindamas 
neapsakomas daugybes turtų, 
daugybes ir gyvasčių Sovieti
niam krašte. Veik per šešius 
mėnesius laiko, * rodėsi, kad 
Leningradas ir pati Maskva 
žūsta, ir iki Raud. Armijos ant 
Rostovo pergalės, kiekvienas 
mūsų draugų, “Laisvės” skai
tytojų, susvyravo ir abejojo, 
jog ta neapsakomai įsigalėju
si hitlerinė karo mašina, su
naikins ir Sovietinį kraštą. Ta-

(Tąsa 5-me pusi.)
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 30

(Pabaiga)
Ir tame straipsnyje Victor Riesel iš

kėlė, kad fašistai, veikianti Amerikoj, 
kurie pasivadinę “National Workers 
League” iš Detroit, gruodžio 31, 1941 
metais savo laiške No. 119 teisino Juo
dąjį Legioną ir Ku Klūks Klaną, gi bjau
riai puolė žydus, komunistus, katalikus 
ir Sovietų Sąjungą, kuri yra stipriausias 
Amerikos talkininkas kovoje prieš hit- 
lerizmą. Ten pat iškeliama viešumon, 
kad naciški elementai plačiai naudojasi 
Jungtinių Valstijų paštu, siuntinėdami 
anti-semitiškas, anti-katalikiškas, anti- 
sovietines brošiūras ir laikraščius, kurių 
tikslas yra skaldyti Amerikoj liaudies 
vienybę ir tuo pat silpninti mūsų šalies 
atsparumą. Hitleris, kur jis laimėjo, tai 
laimėjo tik su pagalba iš vidaus.

Fish Sekretorius Hitlerininkas
Gal būti, labiausiai suįdomino visuome

nę, tai teismas prieš poną George Hill. 
George Hill per daugelį metų buvo antru 
sekretorium New Yorko valstijos kon- 
gresmano Hamilton Fish. Jam valdžia į 
metus mokėjo $2,000 algos. Ir štai su
sekta, kad tas žmogus davė neteisingus 
valdžiai parodymus, kada buvo tyrinėja
mas nacių veikimas mūsų šalyje.

Mūsų skaitytojai žino, kad kongres- 
manas Hamilton Fish visada pasižymė
davo reakciniais išstojimais prieš darbi
ninkus ir kiekvieną progreso žygį. Jis 
žiauriai puldavo darbo unijas, ateivius, 
jis kiekvienu kartu išstodavo prieš pre
zidento Roose velto pažangius žygius. Ir 
štai pasirodo, kad jo sekretorius ponas 
George Hill yra neištikimas mūsų kraš
tui, kad jis slepia ar gal ir padeda hit
lerininkų veiklai. Prisaikinti teisėjai at
rado jį kaltu ir jam grūmoja 20 metų 
kalėjimo.

Ponas Hamilton Fish padarė pareiški
mą, bet vietoj pasmerkti tą elementą, tai 
jis jį teisina. Gal būti, ponas Fish turi 
tam rimtų išskaičiavimų.

Prie Užbaigos
Mūsų dienraščio skaitytojams buvo pa

teikta apščiai faktų apie mūsų šalies, 
žmoniškumo, kultūros ir civilizacijos 
priešų veiklą. Mūsų tikslas buvo atgai
vinti pas lietuvius budrumą, kad mes ga 
lėtume padėti mūsų vyriausybei jos ko
voje prieš Hitlerio penktąją koloną, už

mūsų šalies ir jos talkininkių karo lai
mėjimą.

Vyriausia mūsų pareiga, tai įspėti lie
tuvius, kad jie atsipalaiduotų nuo tų ele
mentų, kurie, kada Hitlerio gaujos už
puolė Lietuvą, tai sveikino Hitlerį ir jo 
pagelbininkus, penktakolonistus Lietuvo
je.

Dar musų šalis nebuvo oficialiai užpul
ta Hitlerio ir jo šalininkų, kada mus pa
siekė žinios, kad dėka Prano Ancevičiaus 
hitleriškai propagandai ir tūliems pro- 
naciškiems lietuvių laikraščiams tapo da
lis lietuvių suklaidinta, patraukta Hitle
rio pusėn, tai “Laisvė” savo redakciniame 
straipsnyje, lapkričio 27 d., 1941 me
tais rašė, ir tais žodžiais mes baigiame 
ši raštą:

“Mums praneša, kad tūluose miestuose 
mūsų krašto visuomenės veikėjai bei ra
dijo komentatoriai pradėjo kalbėti apie 
tai, kad Amerikos lietuviuose veikia ne
mažai nacių šnipų, Hitlerio pakalikų. 
Vienas radijo komentatorius Philadel- 
phijoj jau porą kartų tuo reikalu prisi
minė, ragindamas Amerikos lietuvius 
darbininkus, ypačiai dirbančius apsigy
nimo pramonėje, neklausyti nacių agen
tų ir vengti sabotažo, kenkimo darbų.

“Kad Amerikos lietuviuos veikia nacių 
agentai, to niekas neginčys. Jie gauna 
paspirties iš tūlos lietuviškos spaudos, 
kuri nuolat ir nuolat spausdina tik tą, 
kas patinka naciams, — nacių propagan
dą, tiesioginę ar netiesioginę propagan
dą. Žinome ir tą, kad Hitleris yra pri
siuntęs Amerikon visą eilę lietuvių na
cių, kurie, užsidėję ant galvų kankinių 
(“pabėgėlių nuo bolševikų teroro”) vai
nikus, dirba Hitleriui, sėdami jo propa
gandos sėklą, demoralizuodami tam tik
rą visuomenės dalį, kenkdami mūsų 
kraštui apsiginti, darydami viską, kas 
naudinga Hitleriui ir bloga- demokrati
niams kraštams, įsijungusiems sunaikin
ti hitlerizmą.

“Mes privalome susirūpinti tuo reikalu 
ir žiūrėti, kad tiems nenaudėliams, tiems 
Hitlerio agentams nepavyktų uždėti ant 
Amerikos lietuvių tą bjaurią dėmę, — 
hitlerišką dėmę, — kuria jie patys yra 
pasiženklinę! Mūsų pareiga turi būti iš
kelti aikštėn kiekvieną tokį niekšą, dir
bantį Hitleriui ir kenkiantį Amerikai! 
Mūsų pareiga vyti jį laukan iš lietuvių 
tarpo!”

EAISVfi
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ADF. prezidentas Green įteikia prez. Rooseveltui gra
žų ir gardų keiksą jo 60 m. amžiaus sukaktuvių pro
ga. Paveiksle: Green, mažyte Jill Myrup, kepėjų uni
jos iždininko dukrele, kepėjas Clement Magia ir pre
zidentas Rooseveltas.

Chicagos Žinios
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Detroit, Mick
Iš Darbo Lauko

Dabartiniu laiku automobi
lių industrija taip nevykusiai 
drumsčiasi, kad net sunku.ir 
suprasti, kaip dalykai dabar 
eina. Kurie buvo anksčiaus 
užsirašę prie apsigynimo dar
bų ir buvo biskį lavinti darbi
ninkai,—tie dirba ilgas valan
das ir net sekmadienių neturi 
liuosų. O kiti tūkstančiai dar
bininkų jau greitu laiku bus 
atleisti, nes jau baigia visa au
tomobilių pramonė užsidaryti. 
Tai skurdus likimas laukia, ir 
nežinia kaip greit darbininkai 
ar kur gaus darbą,—*bus kur 
pašaukti prie apsigynimo dar
bų.

Aeroplanų ir kiti ginklų dar
bai jau pradeda eiti pirmyn, 
bet toli dar iki to laipsnio, 
kad galės visą parą dirbti. Mi
nėta industrija veikia labai 
pamažu, dirbtuvės juda rodos 
tik iš prievartos, o ne dėl rei
kalo. Jeigu tas pats darbas 
būtų daromas privatinės kom
panijos naudai, tad su ta pa
čia industrija darbas eitų šim
tą nuošimčių greičiau ir ge
riau. Kaip kurios dirbtuvės 
jau daro darbininkams pink
les, kad tik eitų neramumas 
tarpe unijos ir darbininkų 
prieštaravimas; t ū k s tančiai

darbininkų paleistų, o dalis 
dirba viršlaikius, septynias 
dienas į savaitę, žinoma, dar
bininkai kaltina uniją, kad ne
daro lygybės ir t.t., o kompa
nijos bando sumesti bėdą ant 
darbininkų, kad būk žmonės 

nenorį dirbti apsigynimo dar
bų ir t.t.

Todėl darbininkai turi būt 
labai atsargūs, kad išvengti 
keblumų tarpe unijos ir kom
panijos, ir lankyti lokalų susi
rinkimus. Alvinas.

Philadelphia, Pa.
Gausime Medaus

Philadelphijon atvažiuoja 
; bitininkas S. Končius iš No. 
j Abington, Mass., kad pasal- 
į dyti lietuvius su geriausiu ir 
tikru bičių medum.

S. Končius apsistos pas J. 
J. Potasus, 1717 N. Marston 

Į St., N. Phila. Kas norėtų įsi
gyt Končiaus bičių medaus, 
prašomi telefonuoti pas Potus, 
Stevenson - 8367, ir bitininkas 
Končius atveš medų į namus.

Mėgstąs Medų.

RAPORTAS TAUTAI I
(Šis yra pirmas iš serijos; 

trijų straipsnių, kurie api
ma svarbiausius punktus 
Raporto Tautai, — raportas 
apie apsigynimo pastangų 
progresą, pagamintas Faktų 
ir Skaitlinių Ofiso pagal 
prezidento Roosevelto pra
šymą.)
Praėjusių aštuonioliką mė

nesių karo gamybos istorija, ir 
ką Suv. Valstijos turi daryti i 
atsiekti didžiąją ginklų vir-j 
šystę, yra aprašyta Raporte i 
Tautai, kuris pagamintas pa-1 
gal prezidento Roosevelto įsa
kymą, ir išleistas Archibald i 
MacLeish, Faktų ir Skaitlinių' 
Ofiso direktoriaus.

Tik “mobilizavimu kiekvie
no naudingo vyro, moters, do-j 
lerio ir daikto—kiekvienos į- 
staigos, įrankio, mašinerijos ir 
smulkmeniškiausios medžia
gos,” bus galima sukurti tin
kamą produkcijos pastatymą, 
—sako raportas.

Tarp Svarbiausių Punktų:
Apsiginklavimo programos 

pagrindas jau pradėtas; jis to
kio milžiniško maštabo, kokio 
nei vienos kitos tautos neban
dyta.

Beveik trissyk daugiau pa1! 
buklų ir karo medžiagų bus, 
pagaminta šiais metais, negu 
per aštuonioliką mėnesių tarp 
birželio mėnesio 1940 m., ir 
pabaiga 1941 metais.

Šiais metais Suv. Valstijų 
lėktuvų ir tankų gamyba ly
gintis su Hitlerio gamyba tais 
metais prieš 1939 m., kada jis 
rengėsi užkariauti pasaulį.

Karo išlaidos pakilo nuo 
kasmetinių dviejų bilijonų do
lerių liepos 1 d., 1940 m., ligi 
beveik dvidešimts bilijonų

gruodžio 1 d., 1941 m. Turi 
priaugti ligi keturiasdešimts 
astuonių bilijonų dolerių šiais 
metais, ir daugiau kaip šešias
dešimts- bilijonų dolerių — ki
tais.

Medžiagos iš demokratijos 
tvirtovės teka ir vis tekės į vi
sus šio pasaulio kampus, kur 
demokratijos kareiviai ir jū
rininkai kariauja prieš Ašį.

Suv. Valstijų gamybos prog
rama, aprašyta Raporte Tau
tai, apima kiekvieną karo fa
zę. Raportas pabrėžia, kad 
tiktai pradžia yra padaryta. 
Tikros skaitlinės gaminamų 
lėktuvų, tankų ir laivų neiš
duotos dėl militarinių priežas
čių, bet statybos skaičius yra 
didingas. Gamyba tankų ir ki
tų kovos įrankių dabar trissyk 
didesnė negu prieš metus; ga
myba šautuvų visokių rūšių, 
beveik penkis syk daugiau. 
Armijos karo lėktuvų gamyba 
“pagreitinta ligi to laipsnio, 
kur, su Anglija, mes greitai 
pralenksime lėktuvų gamybą 
Ašies šalių. Dar svarbiau, mū
sų įstaigos padaugins gamybą 
ligi to laipsnio, kad mes galė
sime kontroliuoti orą pasaulio 
kovoje visose vietose.” Armi
ja dabar turi “keturių rūšių 
kovos lėktuvų — geresni, ne
gu pagaminti užsieny.” Armi
jos pasaka, yra pasaka įren
gimų ir aprūpinimų galutinos 
armijos iš septynių milijonų 
vyrų, didžiausia tautos istori
joj.

Laivynas, kovodamas agre
sorius Atlantiko ir Pacifiko 
vandenyse, greitai išsivysto į 
dviejų vandenynų muštynių 
jėgą, vietoj tradicinio vieno 
vandenyno muštynių vienetos. 
15 karo laivų statoma; 11 lėk

tuvų vežiotojų, 54 kruzeriai, 
193 naikintuvai ir 75 submari- 
nai. Laivynas turi 2,000 nau
jų lėktuvų ir greitai baigia 
naujas bazes, oro stotis, do
kus ir kitus įrengimus. Preky
bos laivynas tuoj prieis prie 
dviejų laivų per dieną; staty
ba laivų per Pasaulinį Karą 
H, perauga programą Pasauli
nio Karo I. Kada programa 
bus pilnai įvykdyta, 750,000 
vyrų statys laivus Suv. Valsti
joms. Kontraktai pasirašyti 
dėl 999 laivų. Įgula dėl 800 
laivų turi būti surasta; taipgi 
25,000 jūrininkų ir 6,3Q0 ka
rininkų turi būti išlavinti šiam 
darbui.

Raportas atžymi pastangas 
pastatyti naujus fabrikus ir 
padidinti senus, kad pritaiki
nus taikos mašineriją karo 
tikslams. Valdžia ir privatinė 
pramonė įdėjo suvirs septynis 
bilijonus dolerių į pastatymą 
įstaigų ir įstaigų padidinimą. 
Plieno produktavimas bus pa
didintas per 10,000,000 tonų; 
alumino produkcija per 700,- 
000,000 svarų, per metus, ir 
magnis per 350,000,000 sva
rų. Bet to visko negana at
siekti 1943 m. programą iš 
125,000 lėktuvų per metus. 
Mašinų įrankiai, be kurių ne
būtų galima vykdinti šią prog
ramą, pagaminta tik už 150,- 
000,000 dolerių per metus, ka
da Franci ja puolė; šiais me
tais iš viso įrankiai turi pa
siekti 1.2 bilijoną dolerių. 
Smulkių pramonių įstaigų pa
vertimas ir pritaikymas karo 
produktavimui jau pradėtas, 
sako raportas.

“Pirmas nacių užkariavi
mas,” sako Raportas Tautai, 
“buvo užkariavimas savo žmo
nių.” Reicho dirbtuvėse dirba 
vergai. Demokratijos dirbtuvė
se dirba laisvus žmonės, ku-

“Vilnies” Koncertas Labai Ge
rai Nusisekė; Buvo Daug Žmo
nių ir Visi Entuziastiški Spau
dos Stiprinimo Veikloj; Su

rinkta Raud. Kryžiui $200. 
Užpereitą sekmadienį, vasa

rio 1-mą, Sokol Hali jvyko 
“Vilnies” koncertas, žmonių 
buvo pilna svetainė. Daugeliui i 
teko stovėti, nes pritrūko vie
tų atsisėsti. Programas buvo 
labai gražus. Roselando Aido 
Choras, vadovybėj D. Yuden 
atidarė programą su šios ša
lies himnu. Dar padainavo ke
letą dainų labai gražiai. Ai
dinčiai su nauja chorvede gra
žiai progresuoja.

Kenstavičių Hawaiian elek- 
trikinių gitarų grupė ir kartu 
Agotėlė Kenstavičienė labai 
gražiai pasirodė. Puikiai 
skambino ir pritardami dai
navo.-

Dr. Vytautas Sukackas su
žavėjo publiką savo mikliais 
pirštais ir skambančiom smui
ko stygom. Kaip lietuviai sa
ko, jo rankose smuikas “kal
ba.” Retai girdim tokios švel
nios muzikos, grynai lietuviš
kus motyvus, kaip pavyzdin, 
“Kur Bakūžė Samanota,” ar
ba “Karvelėli Mėlynasis.” 
Tuos kavalkus pažymėtinai 
žavingai išpildė Vytautas.

Moterų Trio jausmingai pa
dainavo naujų dainų. D. Yu
den, A. Dočkienė ir K. Abe- 
kienė gerai pasižymėjo.

riems teisė dirbti yra brangi; 
jie dirba kur ir kam jie nori, 
pagal jiems tinkamų aplinky
bių. Buvo streikų. Brangus lai
kas buvo gaišinamas. Bet da
bar atstovai dviejų didžiulių 
darbo organizacijų, CIO ir 
AF of L davė žodį prieš strei
kus. Gi darbdaviai pažadėjo, 
jog svarbių pramonių dirbtu
vės nebus uždarytos. Karo 
Darbo Taryba svarstys visus 
skundus.

Penki milijonai darbininkų 
įtraukti gamybos programoj; 
sekančiais šešiais mėnesiais 
reikės dar 5,000,000. Prieš pa
baigą metų reikės trissyk tiek 
darbininkų, ir 1944 m.—ketu
ris syk daugiau. Išlavinimo 
programa milžiniško, didumo 
pristatys reikalingus vyrus ir 
moteris. Dabar beveik 2,500,- 
000 darbininkų išlavinti var
toti mašinas, kurios produk- 
tuoja karo medžiagą. Kiekvie
na kvalifikuota moteris gaus 
darbo. liekuojama, kad 500,- 
000 moterų ir merginų jau 
dirba; daug iš jų lėktuvų ga
minimo įstaigose.

“Neužtenka gaminti karo 
reikmenis,” raportas sako, 
“Jie turi būti gabenami, ir 
greitai gabenami, gelžkeliu, 
oru, trokais, laivais į paskir
tas vietas.” '

Office of Facts 
And Figures, 
Washington, D. C.

Lenkų Choras Lutnia pui
kiai išsilavinęs; turi labai tvir
tų baso balsų. Publika stačiai 
nenorėjo chorą paleisti nuo 
estrados. Griausmingai plojo 
delnais. Mokytojui Urbano- 
vvicz priklauso didelis kredi
tas už puikų choro vadovavi
mą.

Nanon Milleriūtė ir jos šo
kikų grupė labai gražiai pasi
rodė. Buvo puiki įnaša į tur
tingą ir gražų programą. Na
non Milleriūrė, drg. Millerių 
duktė, kaip ir kitos šokikės ir 
šokikai gražiai progresuoja. 
Jų miklūs ir plastiški šokiai 
publikos buvo įvertinti griau
smingais plojimais.

Pov. Dauderis, mylimas chi- 
cagiečių, o dabar waukeganie- 
čių dainininkas, gražiai padai
navo keletą dainų.

Programos užbaigoj daina
vo LKM Choras. Sudainavo 
keletą naujų ir keletą iš “Stu
dent Prince” operetės dainų. 
Chorui gerai sekasi vadovau
jant Juozui Kenstavičiui. Ag. 
Kenstavičienė LKM choro dai
navimo tarpuose išstojo su so
lo. Tas puikiai pagražino 
choro dainavimą.

Aukos Raud. Kryžiui
Buvo užkviesta atstovas nuo 

Raudonojo Kryžiaus pakalbė
ti apie aukų rinkimą. Atvyko 
Mr. Dillon ir pasakė atsikrei- 
pimo prakalbą. Skaitlinga pu
blikai pritarė aukų rinkimui ir 
sudėjo taip reikalingam daly
kui $200. Tai jau kelinta gau
si auka iš vilniečių parengimų 
dėl Raud. Kryžiaus.

Prie programos pabaigos ke
letą žodžių tarė į publiką F. 
Abekas nuo dienraščio karo 
klausimu. Pažymėjo, kokią ro
lę “Vilnis” vaidina vienyda
ma lietuvius karo laimėjimui 
prieš piktąsias Ašies jėgas.

V. Andrulis, “Vilnies” re
daktorius, kalbėjo apie litera
tūros platinimą.

Programui pirmininkavo J. 
Sakalas.

Po programo skaitlinga pu
blika svetingai vaišinosi apa
tinėje salėj. Per keletą valan
dų negalima buvo pereiti per 
barą ir per užkandžių svetai
nę, nes buvo perpildyta pub
lika. Apie 9-tą valandą pri
trūko gaspadinėm maisto.

Jaunimas ir suaugesni link
sminosi prie dviejų orkestrų 
iki vėlumos.

Šisai “Vilnies” koncertas, 
kaip ir pirmesni parengimai, 
parodo, kaip plati visuomenė 
nuoširdžiai remia dienraštį 
“Vilnį.” Rep.

London. — Raudonoji Ar
mija atakuoja nacius “V” 
priemiesčiuose. S p ė jama, 
jog, tas “V”, tai miestas Ve- 

i liki j e Lūki.

Tokio. — Japonai sakosi 
pasiruošę atakuot pačią 
Australiją.

Cairo. — Anglai ruošiasi 
iš naujo gint Tobruką nuo 
fašistų.

i /irsjiust rnrg • 
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Religijinių daiktu departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN, /
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH I;

Savininkai J Į
128-30 N. ELM ST., WATERBURY, CONN. /

•£* /
Restauracija ir Visokie Gėrimai

Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais j;
PENKIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ ŠOKIAMS į

Specialiai prisiruošę priimti svečius j Į

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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



Pirmadienis, Vasario 9, 1942 LAISVE Penktas puslapis

Lawrence, Mass.
Aukštesnysis teismas (Su

preme Court) atmetė apeliaci
ją eks-aldermano Thomas F. 
Golven ir advokato Wm. P. 
Relley, kuriuodu pakliuvo šal- 
tojon už pardavinėjimą dar
bų. O pasiliuosuoti tie politi- 
kanai“ labai norėtų. Sakoma, 
kad kas tai renka net aukas 
jų išgelbėjimui nuo kalėjimo. 
Tai labai bergždžias darbas. 
Dabar pinigai reikalingi Raud. 
Kryžiui ir kitiems svarbiems 
dalykams, o ne politikanų kai
lio gelbėjimui!

Lawrence Raudonasai Kry
žius surinko savo fondai! jau 
$19,675. Pinigai perduodami 
Am. Raud. Kryžiaus centrali- 
niam iždui, kad gelbėti mūs 
sužeistiesiems kareiviams, ko
vojantiems karo frontuose 
prieš fašizmą. Am. R. Kryžius 
gelbsti ir civilinius gyvento
jus, jei yra kur reikalas.

Maple Parko Bendrovės ko
mitetas jau įpareigotas ruoštis 
prie atidarymo kliubo minė
tame parke. Komitetan įeina: 
Pirm. J. Slaivis, pirm, pagelb. 
A. Gross, fin. rast. A. Veckis, 
užrašu rašt. V. Kralikauskas, 
ižd. A. Aleksoms. Turto glo
botojai (trustistai) : S. Pen- 
kauskas, J. Rudis ir Ig. čiula- 
da. Manadžeris: pirmutinis-J. 
Kodis, antras—P. Tamašaus
kas.,

Suminėti asmenys yra darb
štūs ir sumanūs vyrai. Jie, ma
nau, mokės, kaip geriausiai

Lai bus lengva jam žemelė!

Po miestavų rinkimų, kai 
daugelis valdininkų rinkimais 
buvo pakeisti, tai ėjo kalbos, 
kad bus pakeitimų ir policijos 

' pareigūnuose. Bet policijos 
i viršininkas pareiškė, kad po- 
' licijoje jokių permainų nebus. 
; Tas pats ugnagesių depart-
■ mente.

106 policistai liuosnoriai įs
tojo civilinio apsigynimo pa
reigom. Mūs miesto maršalas, 
p. Vose, sako, visi, kurie yra 

i susiregistravę, jei bus reikale i 
, pašaukti, turės eiti savo pa-: 
, reigas.

Pereitas LLD 37 kp. susirin-; 
i kimas buvo mažokas. Blogai, i
■ kai nariai susirinkimu nelan- i. .*■ iko! Kas yra — tingimu ser-; 
-gate? Kaip gi gali būti or
ganizacija be susirinkimų ? 
Yra dar narių, kurie nėra už
simokėję mokesčius į centrą. 
Būtinai reikia pas juos nueiti 
ir mokesčius išrinkti. Reikia j 
visiems sueiti į susirinkimus ir

! visiems padirbėti, tai organi- Į 
zacija didės, bujos.

Išrinkta nauja valdyba 
šiems metams. Kp. pirmininku 

• išrinktas S. Penkauskas, sekr.
—D. Sukackis, fin. sekr. — K. ’ 
Gredeckas, ižd. — P. Tama- 

išauskas; Korespondentų Biu- 
ran paskirtas tas pats.

Nepamirškite, draugai, kad 
i jūs esate išrinkti valdybon 
darbui, o ne tam, kad valdy
bos vardą tik nešiotumėte.

L. K. Biuras.

Tilda King ..................... 4.00
John Josaitis .................. 3.00
K. ir A. Mugianiai .... 2.00 
Marie Baltulioniūtė . . . 2.00 
Mr. and Mrs. John Radę 2.00 
Uršulė Burdienė ........... 2.00
Sqnia and Jean Kaross . 2.00 
C. Kiesel ........................ 2.00
Andrew and Josephine

Valiukas . .................... 1.50
Jim Karbonski ............... 1.50,
Mrs. M. Slegeris ........... 1.00
Mr. and Mrs. Jacobs . . 1.00* 
John Bite ........................ 1.Q0
Frank Strauss.................. 1.00
Mr. John Baker......... . . 1.00
Mr. and Mrs. J. Jan

kauskas ........................ 1.00
Mary Prakshot ....... 1.00 
Joseph Kapel .................. 1.00
Stanley Bush .................. 1.00
Anthony Valiukas............ 1.00
John Koblin .................... 1.00
Dora Itshiene ..........  1.00
Elizabeth Vilkaitė ......... 1.00
Viola Sutkus.................... 1.00
Bernese Zologa ............. 1.00
Madeline Paukštienė . . . 1.00 
Louis Dansot .................. 1.00
Carl Mitchell .................. 1.00
Nuo parengimo, sausio

31-mą .............................50.27
LLD 153 kuopa, San

Francisco ...................... 10.00
LLD 198 kp. Oakland . 10.00 

(Abiejų kuopų bendro 
spaudos pikniko pelnas, 
geg. 26, 1941)

Viso ......................... $126.27
Prenumeratų ir Šerų už 74.00

Iš viso .....................$200.27

padaryti planus parko atida
rymui, kai ateis laikas.

Lauksim, lauksim pavasarė
lio !

Mirė Kazys Paulukonis
Staiga, nesirgęs mirė Kazi

mieras Paulukonis. Sakoma, 
mirė širdies liga.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų ir palaidotas laisvai.

Nuliūdime liko velionio mo
teris Amilija, su kuria Kazi
mieras labai gražiai sugyveno.

—Courtcsv American People's Mobilization

CHICAGO, ILL.
“Laisvės” Bendrovės
Šėrininkų Suvažiavimui,
Brooklyn, N. Y.

AUK0S-SVEIKINIMA1 “LAISVĖS” 
SUVAŽIAVIMUI

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
tai didelio apsukrumo mąsty- į 
me ir orientacijoje turėjo pa
nešti “Laisvės” redaktoriai, i i 
kad skaitytojų viltį kėlus. Ta-! 
da daugiau, negu bet kada,, 
“Laisvės” laikraštis b u v o i 
svarbu.

Dabar, kada Raudonoji; 
Armija jau du mėnesiai kaip! 
daro pergales ant nacinės ar- i

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

mijos; kada moderniškoji, 
gražiais mundieriais apsirė
džiusi nacinė armija pusiau 
sušalo Rusijos teritorijose, o 
“nuskurusi ir basa,” Raudonoji 
Armija ne tik kad nesušąlą, 
bet pliekia įisveržėlių šimtus 
tūkstančių, tai “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimas turėtų būt 
entuziastiškiausias ir sėkmin
giausias !

Aukoju $5.00.
Draugiškai,

D. G. Jussius.

Gerbiamieji Draugai!
Siunčiame Jums didelį glėbį 

sveikinimų nuo Chicagos drau
gų.

Mes, chicagiečiai, tikime, 
kad Jūsų suvažiavimas bus 
pasekmingas, drausmingas ir 
kupinas energijos dar labiau 
sustiprinti visos pažangios lie
tuvių visuomenės taip mylimą 
“Laisvę.”

Šiame kare už demokratijos 
pergalę, už hitlerinių ir japo
niškų hydrų sunaikinimą de
mokratinei spaudai tenka at
likti labai didelis, labai atsa- 
komingas darbas. Toks liau
dies laikraštis, kaip “Laisvė”, 
supranta savo pareigas, mobi
lizuojant lietuvių visuomenę 
kovoms prieš patrakusius hit
lerinius šunis ir jų partnerius.

Sveikindami “Laisvę,” chi
cagiečiai šiemet sudėjo jos 
reikalams $174.00. Tai neį
skaitant prenumeratas.

Su širdingiausiais linkėji
mais varde sveikintojų-au-

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks - 

vasario (Feb.) 11, 1942 m., 8 vai. ' 
vakare, LDP Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J.

Visi nariai būtinai turite dalyvau
ti šiame susirinkime, nes bus nomi
nacijos į Centro Valdybą ir tas la-. 
bai svarbus darbas turi būti atlik
tas šiame susirinkime.

LDS 33 Kp. Sekr.
(33-34)

PITTSBURGH, PA.
LLD 4-tas apskritys šaukia me-. 

tinį suvažiavimą ant 15 d. vasario 
(Feb.), 1942 m., kaip 1:30 vai. die
ną, 1320 Medley St., N. Side Pitts
burgh, Pa. Todėl katros kuopos dar 
gyvuoja priklausančios 4-tam aps
kričiui, būtinai turit išrinkti delega
tus: nuo 10 narių vieną, nuo 20 na
rių du, ir nuo 5 — vieną. LLD kuo
pų viršininkai ir nariai yra prašomi 
kreipti daugiau atydos į organizaci
jos reikalus. Dalyvaukim skaitlingai 
šitoj konferencijoj, matome kokiame 
laikotarpyj gyvename, todėl susida
ro svarbių problemų išrišti. Kuopų 
valdybos pasiųsdamos dellegatus į 
suvažiavimą visados priduokit rapor
tą ir paliudijimą sulig konstitucijos 
taisyklių. Antra, kuopos priklausan
čios 4-tam apskričiui įsitėmykite 
šitą pranešimą ir tuoj padarykit kas 
viršuj yra reikalaujama. Nes aš 
specialių pakvietimų nesiuntinėsiu, 
nes neturiu aątrašų, išskyrus tris 
kuopas. Trečia,, 87 kuopa rengia tą 
patį vakarą, tos organizacijos na
riams ir simpatikams, draugišką pa
silinksminimą. Įžanga prie geros or- 
kestros pasišokti ir užkandžiai už- 
dyką. Tai vienu šuviu nušausim du 
zuikiu: atliksim konferenciją ir po 
tam pasilinksminsim savo organiza
cijos surengtam pokilyj, viskas atsi
bus toj pačioj vietoj. Kviečia visus 
4-to Apskr. Komitetas. (31-33)

LOWELL, MASS.
Karštai sveikinu draugai 

“jūsų” svarbius suvažiavimus 
ir pilnai tikiuosi, kad jūs sprę- 
site visus klausimus tinka
miausiai mūsų bendriems rei
kalams. Tad linkiu draugams 
dalyviams geriausios energi
jos, sumanumo ir geriausio pa
sisekimo visuose klausimuose.

Mes, kolonijose, su pasiryži
mu vykdysime jūsų išdirbtus 
planus ir naudingus nutarimus.

Lai gyvuoja kova ir sėkmin
ga pergalė prieš kruvinąjį hit- 
lerizmą! Prisiminkime Pearl 
Harbor!

Draugiškai,
Jonas M. Karsonas,
“Laisvės” šėrininkas.

MILFORD, CONN.
Morta Baltrienienė, iš Mil

ford, Conn., per bitininką 
Končių, pridavė $1.00 auką 
“Laisvės” suvažiavimo proga 
ir už $10.00 įsigijo “Laisvės” 
Bendrovės Šerų.

Končius.

IŠ KALIFORNIJOS
Šėrininkų suvažiavimą svei

kina sekami San Francisco ir
Oaklando lietuviai:
George Timinsky ............ $5.00
Mr. and Mrs. Chaplik . . 5.00
Anthony Shatas............. 5.00

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu 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

Dr. J. J. Kaškiaučius

kotojų, 
L. Prūseika.

Chicagiečių Aukos-Sveiki- 
nimai:

A. P. Zalkus ...................$5.00
Dr. Butko ........................ 5.00
S. Laurint .........  2.00
Petras Šeduikis............... 2.00
Joe Dementis . ;............. 2.00
J. Misevičius.................... 2.00
Klibai .............................. 2.00
K. Jurgan ........................ 2.00
R. ir J. Samulioniai . . . 2.00 
Ant-. Gukas . . .................. 2.00
LDS 129 kp....................... 2.00
Felix Gelbuta ................. 1.00
Thomas Aleksynas......... 1.00
Alfred Wagenkecht . . . 1.00 
A. Stalnionis.................... 1.00
A. Juris ..........  1.00
K. Abekienė .................. 1.00
L. Jonikas ........................ 1.00
Joe Bendokaitis ........... 1.00
George Pickens ............. 1.00
Stella Kvederienė ......... 1.00
K. Starevičienė............... 1.00
B. Salaveičikas ............. 1.00
P. Petronis . . . ............... 1.00
K. Jotka ....................... 1.00
M. Jotkienė ................... 1.00
Vincas Plečkaitis ........... 1.00
J. Grigas .......................... 1.00
J. šarkiūnas .................... 1.00
M. Klebonas .................. 1.00
D. Judzentavičienė .... 1.00 
J. P. Stančikas .......... • . 1.00
V. Judzentavičius ......... 1.00

St. Veshys ..................... 1.00
A. Maziliauskas ............. 1.00
M. Zaldokas............... 1.00
Anna Remeikienė ......... 1.00
Vladas Raila ................. 1.00
H. Karalius .................... 1.00
M. Gabrienė .................  1.00
A. Gabrys............... .. 1.00
M. Slančauskienė...... 1.00
Julia Skeberdytė ........... 1.00
V. Urbonas................. 1.00
Anna Garšinskienė ..... 1.00
J. Stulgaitis .................... 1.00
N. Ramanauskienė .... 1.00
Fr. Kirka ........................ 1.00
J. Dočkus .................  1.00
F. černauskas ............... 1.00
E. Klastauskienė ........... 1.00
J. Staškus ........................ 1.00
G. Kubelskas ................. 1.00
A. Staškus ..................... 1.00
A. Paleckis ....................   1.00
A. Martinonis ............... 1.00
M. Butvilą ...................... 1.00
A. šešelgis ..................... 1.00
F. Puodžiūnas ........... .. . 1.00
A. Kavaliauskas ........... 1.00
P. Grigaliūnas .............. 1.00
K. Keturakienė ............. 1.00
J. Slančauskas .............. 1.00
B. Pakaušienė.................. 1.00
A. Arlauskienė.............. 1.00
L. Prūseika .................... 1.00
J. Mažeika ................... 1.00
A. Avižienis ............... .. . 1.00
■Mildred Chesna ....... 1.00
S. Juška ......................... 1.00

P. Juškienė  ................. 1.00
J. Urbonas ..................• 1.00
H. Jagminas ................. 1.00
V. Andrulis ................... 1.00
K. Kairys ........................ 1.00
A. Rutkauskas .............. 1.00
Jonas Žilinskas ............. 1.00
S. Peterman .................... 1.00
Marytė Railienė ............. 1.00
Ant. Sakalas ......... 1.00 
J. Jokubauskas ........... 1.00
F. Mazola ..............   1.00
P. Pakštys . .................. 1.00
M. Mockus ...................... 1.00
P. A. Deveikis ............... 1.00
N. Sereika ...................... 1.00
Ona Jokubauskienė .... 1.00 
A. Klejūnas .................... 1.00
John Dagis .................... 1.00
S. ' Tilvikas ...................... 1.00
Joe Kaupas...................... 1.00
George Arison ............... 1.00
P. Dailidonis .................. 1.00
J. Salaveičikienė ........... 1.00
St. Zalpis ........................ 1.00
Joe Ruzgą ...................... 1.00
T. ' Dabulskis ................. 1.00
J. Kuodis ........................ 1.00
J. Gelgaudas ............... • 1.00
L. Radauskas ................. 1.00
A. Kaupas ...................... 1.00
Milda Freiberg .;........... 1.00
A. Sinkevičius ............... 1.00
Fred Abekas .................. 1.00
J. Rimkus ........................ 1.00
P. Gailius ........................ 1.00
M. Batutis ...................... 1.00
J. Rachunas .................... 1.00

Mary Valatkienė .......... 1.00
B. Gaidamavičius........... 1.00
St. Kanapė ............... • • • • 1-00
John Daraška.................. 1.00
F. Stasiukėlis .................. 1-00
Anna Savukaitė ............. 1.00
J. Valatka ...................... 1.00
J. W. Laurin .................. 1.00
George’s Tavern

3159 S. Halsted .... 1.00 
George Miller.................. 1.00
Daktaras .................  1.00
J. Kaminskas .................. 1.00
Daktaras X........................ 1.00
P. Mikulėnas .................. 1.00
J. Wallace

(iš Bellwood) ............. 1.00
V. Jurevičius

(iš Bellwood) ............. 1.00
Ant. Garšinskas ........... 1.00
A. Kairis ........................ 1.00
E. Stulgaitienė ............... 1.00
Joe Balakas .................... 1.00
A. Grincevičius ............. 1.00
J. Norbutas...................... .50
Alex Lapinskas ....................50

Viso .........................$174.00
(Bus daugiau)

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas pakeisite j

Bonds
“Laisve” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 

stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną—- 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę. 
75 štampas, turėsite $37.50 vertę. Tada atmainysite tas 
štampas į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas į 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo stainpas ir bonus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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.

•••••••••••••••••••••••••••••••••e
CHARLES J. ROMAN Į

(RAMANAUSKAS) •

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

1------------ 1 " ------------------■--------------------------------------ŪJ

........ <■ i iii.iii»qi

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS J 

•!**&*& J
Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo> w 
derniškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- JĮ 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •
4* 4* J 

1113 Mt. Vernon St ;
Philadelphia, Pa. * S
Telefonas Poplar 4110 •

F. W. Skolins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

* LIETUVIŠKA >

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Clement Vokietaitif
j LIETUVIS ADVOKATAS

; 66 COURT STREET j
' Brooklyn, N. Y.
I Tel. TRiangle 5-3622 

I -- ’: ’ - - - - • -j i j
;! 168 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y. i!
Tel. EVergreen 8-7179 

L--------- —~----- ----- - ----—

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAW &

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street . Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR, ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą



fiestas puslapis Pirmadienis, Vasario 9, 194Ž

NowWko^fe^^ZInios
BACEVIČIUS KONCERTUOS CARNEGIE 

HALL Šj TREČIADIENĮ
B r o o k lyno-New Yorko ir į akyse, šį koncertą Bacevičiui 

apylinkių lietuviai raginami rengia NBC, 
pasiskirti ateinančio trečiadie
nio vakarą pasilsiui ir pasigro
žėjimui žavinga muzika, kurią 
duos žymusis lietuvių pianis
tas Vytautas Bacevičius vasa
rio U-ta, Carnegie Hall.

Geras koncertas yra tinka
miausia vieta bent porai va
landų paskandinti savo rūpės-1 
čius, atgaivinti, s u s t iprinti ’ 
linksmesnes nuotaikas, daran- ■ Vaidinimas įvyks Labor 
čias žmogaus gyvenimą vertu party Hali, 4714—5th Avė., 
gyvent, duodančias jėgų nuga-j So. Brooklyne. Pradžia 7-tą 
lėti sunkumus, kurių šiandie- val. vakare, 
niniame gyvenime netrūksta.

Bacevičiaus koncerte girdė-; 
sime muziką visame jos gra
žume, kadangi ji bus išpildo
ma pirmaeilio, talentingo ar
tisto. Tuo pat sykiu prisidėsi
me prie kėlimo lietuvių vardo 
ir menininkų, padėsime artis
tui ir toliau veikti muzikos sri
tyje. Menui, ypatingai muzi
kos menui, reikalingi yra klau
sytojai, publika.

Didesnės tautos, turinčios 
daugiau inteligentijos, dau
giau kultūringų žmonių turčių 
ir vidurinėj klasėj, artistų rė
mimui turi net tam tikrus fon
dus. Lietuviuose tokių fondų 
neturime, tad nors per metus 
kartą visi dalyvaukime savo 
geriausių artistų ruošiamuose: 
vakaruose, kad patiems kultu- į 
rintis ir artistams padėti.

Carnegie Hall randasi 57th 
St. ir 7th Ave., New YOrke. 
Koncerto pradžia 8:30 vai. 
vakaro. Bilietai iš anksto gau- būsiančios suvestos Hamilton 
narni “Laisvės” raštinėj ir pas Forto apylinkėje, Brooklyne, 
platintojus, taipgi salės kaso- ir Long Island City industrinėj 
je. Kainos nuo $3.30 iki 83c. sekcijoj.

Artistui geriausia patarnau- į-------------------
site įsigijimu bilietų iš anksto, j Kalbėdamas per radio vasa- 
kadangi per platintojus pirkti i rio 1-mą, majoras LaGuardia 
bilietai yra barometras artisto pranešė, jog jis neužilgo pasi- 
įtakos savo tautiečiuose. O tas trauksiąs iš Civilinių Apsigyni-J 
labai svarbu koncertų rengėjų mo vedėjo pareigų.

, visoj Amerikoj 
žinoma radio ir salėse mono 
programų rengėjų įstaiga.

Brooklyniečiai Matys Kome
diją “Atvažiavo Su Kraičiu”

Sekantį nedeldienį S. Brook- 
lyne bus suvaidinta komedija 
—“Atvažiavo su Kraičiu”.

Vaidinimas

Visi vaidintojai, kurie da- 
' lyvaujat komedijoj “Atvažia
vo su Kraičiu”, dalyvaukite 
susirinkime ir praktikose šį 
antradienio vakarą, vasario 
10, lygiai 7-tą valandą, “Lais
vės” salėje.

Valdyba.

SVARSTYS PAKĖLIMĄ 
GELŽKELIŲ FERŲ

Tranzito Komisija ir Visuo
menei Patarnavimui Komisija 
bendrai svarstys Long Island 
ir New York Central gelžke- 
lių firmų reikalavimus leisti 

i pakelti važiuotės kainas nuo
latiniams keleiviams, važinė- 

i jautiems kasdien į darbą. Vie- 
| šas perklausinėjimas įvyks 
pirmadienį, State Office Build- 

! inge, 80 Centre St., N. Y.

Naujosios alarmo sirenos

“LAISVES” BANKIETO KOMISIJOS 
PADĖKA DIRBUSIEMS IR 

DALYVIAMS
Dienraščio “Laisvės” ban

kieto komisija reiškiame šir
dingą padėką visiems kokiu 
nors darbu prisidėjusiems prie 
surengimo bankieto.

Ypatinga mūs padėka gas- 
padinėms, prie sunkaus darbo 
pašventusioms po porą dienų, 
taipgi veiterkoms-yeiteriams ir 
kitiems darbininkams, visą va
karą skubiam darbe tarnavu
siems svečių priėmime.

Gaspadinėmis dirbo K. šo- 
lomskienė, M. Misevičienė, S. 
Bedermanienė, Navikienė, F. 
Kazakevičienė, L. Klimienė; 
gaspadinių pagelbininkais—- K. 
Kreivėnas, V. Baltrušaitis, Na
vikas, G. Warisonas.

Prie alaus ir kitų darbų — 
J. Dainius, K. Levanas, M. 
Klimas, Dobinis, G. Kuraitis, 
I’. Baranauskas, J. Weiss.

Į stalus padavimą prižiūrėjo 
A. Pakalniškienė, N.
nė, E. Mizarienė.

Veiterkomis dirbo: 
lomskaitė, A. Juškaitė, 
kevičiūtė, O Vaznytė,
kalniškienė, O. Baltrušaičiūtė, 
R. Paškevičiūtė; veiteriais: A. 
Dobinis, J. Mickūnas, J. Ju-

džentas, A. Maželis, P. Pakal
niškis, P. Venta, A. Namikas.

Visiems minėtiems ir nesu- 
minėtiems darbininkams, bilie
tų platintojams ir visiems savo 
atsilankymu p r i s idėjtįsiems 
prie sėkmingumo bankieto, 
vardo “Laisvės” direktorių ir 
viso štabo, dar kartą tariame 
nuoširdų ačiū.

“Laisvės” Bankieto
Komisija.

Sklokos-Pro-Nacis 
Raportuoja Iš 

Apsigynimo
dar 
bu-

Buknie-

O. šo-
M. Sin-

Daugelis brooklyniečių 
prisimins, jog sausio 15-tą 
vo šaukiama viso Williamsbur
go organizacijų konferencija 
apsigynimo reikalais. Ir dau
gelis organizacijų jau išklausė 
raportus, kuriuos išduodami 
atstovai ragino narius pirkti 
apsigynimo bondsus, stoti į ap
sigynimo tokią sritį, kuri pri
einamiausią, remti Amer. Rau
donąjį Kryžių, ir 1.1.

Ne visai taip buvo vienos 
kuopos, su “garsia” vadovy
be, susirinkime, įvykusiame, 
vasario 5-tos vakarą, Piliečių 
Kliubo salėj. Ten raportas, iš 
karto, buvo maždaug toks:

— Buvau toj konferencijoj. 
Nieko ten tokio. Buvo Ukrai
ną, buvo ir daugiau lietuvių,

Darbo Taryba Išspren
dė Daug Nesusipratimu

Valstijinės Darbo Santikių 
Tarybos pirmininkas kun. Dr. 
John P. Boland pareiškė esąs 
po keturių metų veiklos įsitiki
nęs, jog taryba gali tarnauti i 
palaikymui industrinės taikos.! buvo žydų... Nieko tokio. 
Per tą laiką 7,281 skundas, ar
ba 90 nuošimčių iš visų gautų b' nedrįsdamas pasakyti, 
skundų, buvo išspręsta be for- baliojosi už atskirų žodžių bu- 
malių kvotimų ar išdavimo įsa- v?s delegatas.
kymų. Taryba veikė sutaikyti — Kas prieš raportą. Nie- 
1,064 jau paskelbtų bei žadėtų kas. Dalykas užbaigtas. Einam 
skelbti streikų. i toliau, — užreiškė pirminin-

— lyg nenorėdamas užbaigti
gra-

LAISVES BAZARAS
£
S

Prie Laisvės Bazaro gali ir privalo prisidėti 
visi jos patrijotai iš visos Amerikos.

K
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BAZARAS BUS 4 DIENAS
c

Vasario-Feb. 20,21,22, ir 23 Dienomis
c
Č

Iš visos Amerikos laukiame dovanų bazarui, ypač reikia piniginių dovanų, 
nes daug daiktų reikės dasipirkti

BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16 Manhattan Avenue, vienas blokas nuo Rmdwav Brooklyn, N. Y

£ 
£ 
g 
g 'p? g 
g

Vienas blokas nuo Broadway
c

c

Kas vakarą gros šauni orkestrą; kas vakarą šokiai; kas 
vakarą graži muzikale programa.

C
c

Įžanga: Feb. 20-15c, Feb. 21 -20c, Feb. 22-20c, ir Feb. 23-15c
..... ... —- --------- Įskaityta ir taksai į pažymėtas kainas ~ • .v ...:

C 
g 
C

Visa didžiojo New Yorko apylinkė dalyvaus šiame bazare. Bus puiki pro
ga įsigijimui gerų daiktų visai žemom kainom.

Kas vakarą bus gaminami skanūs valgiai 
ir bus visokių' gėrimui

0.

kas ir mitingas ėjo toliau savo 
vaga, normaliai, iki jau prieš 
uždarant susirinkimą tūlas na
rys, gal vėliau atėjęs ar gal 
nenugirdęs taip “įspūdingai” 
pravesto apsigynimo konferen
cijos raporto, paklausė:

— O kaip su tuo dalyku, 
kur siuntėm šnirą?

— Tas jau buvo ir užbai- 
gėm, — atsakė pirmininkas.

— Aš gi sakiau,- kad ten 
nėra konieko tokio, mums

kištis, ne ton vieton, bereikalo 
nusiuntė, 
šniras.

pradėjo išvok uoti

Ormanas ir aiški- 
kad ta konferenci- 

viso Williamsburgo 
Apsigynimo Ofiso

kurie juo naudojasi, tarnauja negalėti sykiu eiti į Šalies gy- 
hitlerizmui prieš mūsų šalies nimo darbą? Iš kur imtųsi ka
il- viso priešfašistinio pasaulio Į riuomonė ? Kas gintų Šalį?
reikalus. • Į Kiek dar reikia Hitleriui

Mūsų milžiniškos šalies gar- i paskandinti laivų mūsų šalies 
binga pilietija susideda iš vi- pakraščiuose, kad įtikinti tuos 
šokių tautų-tautelių ir genčių. I žmones, jog mūsų kraštui grū- 
Kas būtų, jeigu visi paklausy- moja rimtas pavojus ir kad 
tume Hitlerio ir jo agentų ir|gynimuisi reikalinga visų, ta- 
pradėtume dalintis į grupeles, me skaičiuje ir lietuvių veiki- 
vieni kitų neapkęsti, niekinti, Imas. . N-s.

na plačiau, 
ja buvo 
Civiliniu 
šaukta, ir tai konferencijai bu
vo pranešta, kad sudaryti nau
ji planai organizacijoms veik
ti policijos nuovadų ribose. 
Mus priskyrė teritorijon kitos 
nuovados, kur žadėjo šaukti 
kitą konferenciją. Siūlo palik
ti tą patį ai- paskirti kitą at
stovą, kad galėtų dalyvauti, 
atsitikime, jei tokia konferen
cija įvyktų prieš sekamą kuo
pos susirinkimą.

— Ai- aš nesakiau, -— šau
kė Tiškus,—kad Ormanas mus 
į kokią balą nuves (Ormanas 
buvo delegato siuntimo suma
nytojas — N-s.). Pats prasi
manė . . . Pasigarsinti norėjo... 
Visokius išmislus prasimano, o 
mes turime šokinėti paskui . . .

Tokiais ir panašiais užgau
liojimais svaidydamas į Orma- 
ną šūkaliojo Tiškus.

Kalba dar viena narė, aiš
kindama, kad konferencijon 
buvo kviestos visos Williams
burgo organizacijos, kad kon
ferencija buvo tikra, nes joje 
dalyvavo Civilinių Apsigynimo 
Raštinės viršininkai, ir 1.1.

— Nereikalinga, nereikalin-1 
ga, — jau įsidrąsinęs, po Tiš-1 
kaus ir Ko. sparnu jausdama
sis šiltai, kaip ubagas už pe
čiaus, šaukė buvęs delegatas 
šniras. Nuėjau, nė šis nė tas. 
Pirmininkas žydas, sekretorius 
žydas, visur žydai.. ., tarsi iš 
Hitlerio rudmarškinių klasės 
ką tik išleistas purkštė antise
mitizmo nuodais šniras, kad 
net sklokos viršininkui Straz- į 
dui pasidarė perkoktu, ėmė Į 
barti saviškius, sakydamas, 
kad mūsų šalis užpulta ir dėl
to naudingus šalies gynimui 
žygius visi turim remti, nežiū
rint, kad juos pasiūlo žmogus, 
su kuriuo mes ir nesutinkame 
kitais klausimais.

Kur toki dalykai galėjo dė
tis? Aišku, niekur kitur, kaip 
tik sklokininku-trockistu už
guitoji SLA 38-toj kuopoje.

Kuopos nariai padarė gerą 
žygį nutarimu pirkti apsigyni
mo bondsą. Jie gerai padarė 
siųsdami delegatą Civilinių 
Apsigynimo konferencijon. Bet 1 

faktų per 
apie tos 

sie-

tokis iškraipymas 
sugrįžusį delegatą 
konferencijos pobūdį ir 
kius, toks spjaudymas antise
mitizmu į civilinių apsigyni
mą daro kuopai gėdą ir apsi
gynimui žalą. Kuopa privalo 
tokius narius sudrausti.

Koki gi iš tiesų yra fak
tai apie tą konferenciją.

Kiek ten buvo žydų ar ne 
žydų — nežinau ir tas nesvar
bu. Konferencija įvyko YMCA 
patalpose. Ją šaukė Williams- 
biiFgo Civilinių Apsigynimo 
Taryba, kurios pirmininku yra 
Gerb. Bernard Austin, assem- 
blymanas. Joseph H. Van 
Schoick yra jo padėjėju. Jei
gu tai būtų žydai, prieš tokius 
bile kada nusiimu kepurę. Ir 
jei didžiuma konferencijos bū
tų buvę žydai, tai tik 
jiems, kad pirmiausi ir 
lingiausia būtų atsiliepę 
d žios pašaukimą savo 
gynimo pareigoms.

Antisemitizmas yra hitleriz- 
nio vyriausia ramstis ir visi,

garbė 
skait- 
į val- 
šalies

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

<F

<♦>

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

<♦>

<♦>

<i>

<♦> <♦>

<l>

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį! <♦>

<f>

<♦>Štai 
a(l**esus.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyn®

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. E V. 4-8698

MATEVŠAS SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

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

Kiekvieną sub atą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergrecn 4-9508




