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AMERIKIEČIAI SMOGĖ 7-NIEM JAPONŲ KARO LAIVAM

Darbo
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
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Metams

Romos Katalikų Susivieniji
mo organas “Garsas” prieš 
keliolika metų buvo pradėjęs 
savo skaitytojams piršti skur
dą ir vargą. Liepė niekam ne
kovoti prieš skurdą. Ragino 
atsiduoti tiktai Dievo apveiz- 
dai.

Bet niekas iš tos filozofijos 
neišėjo. Niekas neklausė tų re
daktoriaus kvailų pasakų.

Dabar “Garso” redaktorius) 
sugalvojo naują blofą ir ban
do įpiršti savo nelaimingiems 
skaitytojams. Jis juos dabar 
ragina tiktai laukti mirties ir 
apie ją nuolatos galvoti.

Ve ką “Garsas” (spalių 29! 
d.) gieda:

“šventojo Rašto Sename 
Įstatyme parašyta: ‘Neturime 
čia amžinos tėvynės, bet jieš- 
kome būsimos’ (Hebr. XIII 
14). ‘Paskirta yra žmogui kar
tą mirti’ (Hebr. IX. 27). ‘Ge
resnė yra mirties diena už gi
mimo dieną’ (Eccl. VII. 2). 
Visi mes žinome, kad tik mir-

me džiaugtis amžinuoju gyve
nimu . . .”

S'

Raudonoji Armija Užėmė 
Hitlerininkų Apsigynimo 
Liniją Stalingrado Srity j
Naciai Sulaikyti ties Nalčiku

Maskva, lapkr. 2. — Kai 
kuriuose Stalingrado sekto
riuose Sovietų kariuomenė 
perėjo į ofensyvą, atgal at
metė atakavusius vokiečius 
šiaurinėje miesto fabrikų 
vietovėje ir atėmė iš priešų 
kelis aptvirtintus punktus. 
Pietiniuose Stalingrado 
priemiesčiuose raudonai’-

lies slenkstį peržengę galėsi- miečiai atkariavo pirmąją
hitlerininkų apsigynimo li
niją, užmušdami 700 vokie
čių.

Ir dar toliau :
“Ak ne, mirtis nėra’l 

‘tai juokas pasislėpęs už 
rų, tai pirmoji žydinti pavasa
rio žibutė po sudžiūvusiais la
pais,’ sąko Marija Pečkauskai- 
tė. O vienas žymus mokslinin
kas pabrėžia, kad mirtis yra 
geriausias draugas ...”

Geriausia būtų, jeigu “Gar
so” redaktorius ponas Zujus 
parodytų gyvą pavyzdį: pir
mutinis savanoriai pasikviestų 
pas save tą savo “geriausį 
draugą.”

Kam kitiem piršti mirtį, kai 
pats taip drūtai laikosi įsiki
bęs už gyvenimo?

bX TURKIJAI GRĘSIA
AŠIES UŽPUOLIMAS
Ankara, Turkija. — Tur

kijos prezidentas Ismet I- 
nonu pareiškė seimui, jog 
artinasi karas (suprantama, 
iš nacių pusės) prieš Turki
ją. Jis sakė, kad turkam da
rosi vis sunkiau išlaikyt be- 
pusiškumą (neutralumą). 
Prezidentas Inonu pabrėžė, 
jog Turkija laikysis savo 
sutarčių (su Jungtinėmis 
Tautomis).

Kariniame turkų parade 
buvo matyt daug ginklų ir 
įrengimų, gautų iš Jungti
nių Valstijų ir Anglijos.

Spaudom pranešimai tei
gia, kad neužilgo sugrįš So
vietų ambasadorius S. A. 
Vinogradovas į Ankarą,

Bet, žinoma, natūralu, kad 
jie pamiršo fašistus. Niekur 
nesako, kad prieš juos reikia 
kovoti arba jų saugotis. Nė 
žodžio prieš nacių barbariz
mą. Nieko prieš Lietuvos oku
pantus.

Atrodo, kad manifesto auto
riai turėjo tik vieną tikslą: ne
užrūstinti Hitlerio.

Fašistai Nušovė 16

kad

Anna Seghers parašė kny- 
gą “The Seventh Cross’’ (Sep
tintasis Kryžius). Skaityti šį 
veikalą dar neteko, bet iš per
žvalgų angliškoje spaudoje 

(Tąsa 5-tam puslapyj)

Merginų Albanijoj
London, lapkr. 2. —Gauta 

žinia, kad fašistai kalėjimo 
sargai Tiranoj, užimtoj Al
banijoj, šaudė į merginas, 
kurios demonstravo, reika
laudamos išlaisvinti politi
nius kalinius. 16 mergini} 
tapo nušauta ir 25-kios su
žeistos.

Chinija. — Amerikiečiai 
lakūnai Chinijoj pastebėjo, 
kad japonai vartoja ir vo
kiečių orlaivius.

Raudonarmietis Kobylochny 
jau padarė lėktuvu 448 skridi
mų. Jis jau yra nukirtęs vie
nuolika nacių lėktuvų ir da
lyvavęs šešiolikoje grupinių 
mūšių ore.

Tokių atsižymėjimų, tokių 
d i d vy rišk u m ų raudonarmiečiai 
yra davę pasauliui tūkstan
čius. žmonijos istorija minės 
juos amžinai. Ateities poetai 
kurs poeziją apie juos. O liau
dis prisimins juos savo daino
se.

Japoną Laivynas
Šlubuoja Namo.

“Keleivis” paskelbė ilgą L. 
S. S. “manifestą,” arba priklo- 
dus tai saujalei politiniai pra- 
siradusių žmonių, ką jie turi 
daryti karo metu.

Svarbiausias tų artikulų 
punktas, tai kova prieš komu
nistus. Reikia su jais kovoti be 
atlaidos, be sustojimo.

Seniau kunigai mokindavo 
savo parapijonus su bedieviais 
nebūti toje pačioje stuboje, to
je pačioje svetainėje, nei^i tuo 
pačiu šaligatviu. Dabar L. S. 
S. didvyriai liepia savo pase
kėjams panašiai saugotis ko
munistų.

Japonių karo laivynas, nu
kentėjęs didžius smūgius 
nuo amerikiečių ties Salia
mono salomis, dabar šlu
buoja vis tolyn į šiaurius 
atgal, linkui Japonijos, kaip 
praneša Associated Press.

Amerikiečiai vėl vyrauja 
jūroje ties Guadalcanal sa
la.

Šiuo tarpu nėra jokių 
žinių apie mūšius pačioje 
Guadalcanal saloje.

Amerikos karininkai Ha
waii salose teigia, jog yra 
vilties atlaikyt Guadalcanal 
salą prieš japonus, nors jai 
gręsia nauji priešų užpuoli
mai.

Aną dieną skaitau, 
New Yorke prikrovimas vieno 
laivo karo reikmenimis kar- 
4aiš paima net 28 dienas!

Du fašistų pulkai buvo iš
vaikyti ir dalinai sunaikin
ti. Sudaužyta bei sudeginta 
aštuoni vokiečių tankai, 24 
trokai su kariais ir amuni
cija, keturios baterijos ka- 
nuoliu ir šešios mortiru; v v f

nušauta žemyn 13 nacių or
laivių.

Per dvi paskutines dienas 
hitlerininkai Stalingrado 
fronte prarado bent 2,000 
saviškių, užmuštų.

Tuapse ruožte, šiaurvaka
riniame Kaukaze, raudonar
miečiai užėmė dar vieną ka
riniai svarbią aukštumą, 
nukaudami apie 300 vokie
čių, o Novorossiisko srity
je sovietiniai jūreiviai už
klupo vokiečius iš užnuga- 
rėš, užmušė apie 100 priešų, 
sunaikino šešis fortukus ir 
amunicijos ir maisto sandė
lius.

Nalčiko. srityje, vidurinia
me Kaukaze, vokiečiai su 
daug skaitlingėsnėmis jėgo
mis pėstininkų, tankų ir 
orlaivių smigikų privertė 
sovietinius kovotojus pasi
traukt dar kiek atgal į nau
jas pozicijas. Tik viename 
šio fronto sektoriuje liko 
užmušta 370 hitlerininkų. 
Vokiečiai stengiasi pro čia 
prasimušt iki Gruzijos kari
nio vieškelio, einančio per 
16 tūkstančių pėdų aukščio 
kalnus, apie 60 mylių nuo 
Nalčiko. Tas vieškelis veda 
į Tiflisą ir Baku žibalo 
šaltinius.

Bet sovietiniai pranešimai 
pirmadienį teigė, jog per 
žiauriausius mūšius Nalči
ko apylinkėje naciai tapo at
mesti atgal.

Atrodo, kad vokiečiai da
bar permeta didžiausias sa
vo jėgas į Kaukazą, despe
ratiškai stengdamiesi prasi- 
veržt pirmyn Nalčiko srity
je.

Neoficialiai pranešama, 
jog aukštose Kaukazo prie
kalnėse jau sušalę tūkstan
čiai vokiečių.

Per savaitę iki praeito 
sekmadienio sovietinės oro 
jėgos sunaikino 202 vokie
čių orlaivius, o Sovietai tuo 
pačiu laikotarpiu neteko 
128-nių orlaivių.

(Daugiau žinių iš Sovietų 
fronto yra 5-tame puslapy-

Australų Lakūnai
Šiaur. Sovietuose

Australija, lapkr. *2. — 
Australų vyriausybė paskel
bė, jog tam tikras skaičius 
Australijos orlaivių veikia 
šiauriniame Sovietų fronte, 
Murmansko srityje. Jie y- 
pač gina Anglijos ir Ameri
kos laivus, atgabenančius 

Sovietam reikmenų. Austra
lai iš oro atakuoja nacių 
submarinus ir orlaivius, ku
rie užpuldinėja tuos laivus.

ANGIAI APSUPO KELIS Gen. MacArthuro Orlaiviai 
tūkstančius nagu

Cairo, Egiptas, lapkr. 2.— 
Anglų generolo Montgome
ry kariuomenė prakirto vo
kiečių apsigynimo linijas 
šiauriniame gMe EI Alamein 
fronto, Egipte, ir apsupo 
kelis tūkstančius hitlerinin
kų su jų tankais ir kanuolė- 
mis. Tie vokiečiai dabar pri
spirti kamputyje prie Vi
duržemio Jūros, Į vakarus 
nuo EI Alamein.

Naciai dare kontr-atakas, 
besistengdami prasimušti iš 
apsupimo, bet jiem nepavy
ko.

kinius laivus ties Tobruku, 
Libijos uostu. Per dieną bu
vo sunaikinti astuoni priešų 
orlaiviai. Anglai prarado tik 
vieną lėktuvą.

AMERIKIEČIŲ ORO 
ŽYGIAI

Amerikiečiai lakūnai nušo
vė žemyn tris nacių orlai
vius ir sužalojo du. Jie taip
gi bombardavo ir apšaudė 
fašistu orlaiviu ir kariuo
menės stovyklas, sudaužė 
geležinkelio traukinį, šu4 

sprodino priešų amunicijos 
sandėlį ir radijo stotį ir pa-

Anglų orlaiviai bombomis 
nuskandino du fašistų pre-

degė vieną automobilių par
ka, v

MURRAY IR GREEN RAGINA BALSUOT 
TIK UŽ KARINGUS KANDIDATUS

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas 
Philip Murray ir Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green išleido 
bendrą atsišaukimą, ragin-

darni piliečius šio antradie
nio rinkimuose balsuot tik
tai už tuos kandidatus, ku
rie stoja “už visuotiną karą 
ir pergalės laimėjimą” prieš 
fašistų Ašį.

"LAISVĖS" VAJUS
Kaip matyt, Stripeika ne tik su moterimis turi lenk

tynes, bet šį sykį ir su Philadelphijos vajininikais. Jie 
dabar trečioj vietoj. Mes vis manom, kad Stripeika pa
darys didelį surprizą. Philadelphiečiams šį sykį pagel
bėjo punktais'- pašokti Lukuose vičius, Merkis, Kupčins
kas, Šapranauskienė ir Bulokevičienė.

S. Puidokas prisiuntė du naujus skaitytojus ir keletą 
atnaujinimų.

V. J. Stankus prisiuntė vieną naują prenumeratą. 
Drg. M. Urba stojo į darbą, pranešdamas, kad jis ben
drai su Stankum dirbs. Bus gražių rezultatų.

J. Kazlauskas taipgi prisiuntė prenumeratą ir gerą 
pluoštą atnaujinimų. Kaip matyt, jis neužilgo stos Į lai
mėtojų ruožtą.

A. Žemaitis gerai darbuojasi prie baltimoriečių vaji- 
ninkų; prisiuntė naują prenumeratą ir daugelį atnauji
nimu.

J. Rudmanas, newhavenietis, ir J. Burba, bostonietis, 
taipgi prisiuntė atnaujinimų ir pašoko punktais.

Šiam raštui einant į spaudą, gavome daugiau naujų 
skaityotjų ir atnaujinimų nuo vajininkų; įtalpinsime se
kamame numeryje.

Linkime vajininkams daug pasisekimo gavime naujų 
skaitytojų 1

Dovanų ruožte šiandien yra:
K. Žukauskienė, Newark, N. J............................. 1320
Svinkūnienė ir Meisoniene, Waterbury, Conn. ... 1016 
Philadelphijos Vajininkai ✓ ...............................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J..................................
J. Bakšys, Worcester, Mass..................................
S. Puidokas, Rumford, Me.......................................
J. Blažionis-R. čiulada, Lowell, Mass.....................
V. J. Stankus—-M. Urba, Easton, Pa.....................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.............................
S. Penkauskas-P. Tamošauskas, Lawrence, Mass.

(Tąsa 5 puslapyje)

941
732
712
685
624
560
530
510

Mūšy Submarinąi Nu
skandino 7 Jap. Laivus

Washington, lapkr. 2. -r- 
Amerikos submarinai Ra
miajame Vandenyne pasku
tinėmis dienomis nuskandi
no septynis japonų laivus ir 
sužalojo tris kitus.

Nacių radijas pasakojo, 
be jokio patvirtinimo, būk 
jie užėmę Alūgir miestelį, 
120 mylių nuo karinio vieš
kelio, einančio -į Tiflisą, 
Kaukaze.

Sušaudys 9-nis Veng
rus, Ašies Priešus

London, lapkr. 2. — Pra
nešama, jog karinis Vengri
jos teismas Budapešte nu- 
smerkė sušaudyti devynis 
žmones už priešingus fašis
tų Ašiai veiksmus. Kiti kal
tinamieji tapo nuteisti ilgus 
metus kalėti, s

Washington. — Karinės 
gamybos tarybos pirminin
kas Nelsonas ragina prez. 
Rooseveltą paskirt maisto 
administratorių.

v
Nuskandino bei Sužalojo dar

Septynis Priešų Laivus
Oficialiai Amerikos Pranešimai

WASHINGTON, lapkr. 1. — Laivyno departmento 
pranešimas sakė:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Spalių 29.—Jungtinių Valstijų orlaiviai vis atakavo 

japonų pozicijas Guadalcanal saloje.
Per nedidelį susikirtimą ant žemės amerikičiai pa

grobė dvi priešų 75-milimetrines kanuoles į vakarus nuo 
Matanikau upės.

Vėlai vakare mūsų Douglas Dauntless bombanešis 
smigikas atakavo du japonų naikintuvus arti Tassafa- 
ronga. Nors bombos nepataikė tikslan, bet priešų nai
kintuvai buvo nuvyti toliau į vakarus linkui Russell sa
lų.

Spalių 30. — Anksti rytą mūsų bombanešiai smigi-, 
kai puolė japonų naikintuvus arti Russell salų. Nėra 
pranešimo, kaip ši ataka pavyko. Vienas musų bomba
nešis smigikas nesugrįžo.

Rytmetį septyni mūsų Grumman “Wildcats” lėktuvai 
atakavo priešus Rekata Įlankoj. Tapo nušauta žemyn 
penki japonų lėktuvai. Mūsų lakūnai taip pat apšau
dė ir padegė priešų pastatus ir vieną gazolino sandėlį.

Tą patį rytą amerikiniai laivai bombardavo priešų 
pozicijas Guadalcanal saloj daugiau kaip per dvį valan
das ir sunaikino kelis priešų pastatus ir valtis.

PAPILDOMAS LAIVYNO DEPARTMEINTO
pranešimas

Vice-admirolas Halsey, mūsų laivyno komandierius 
pietinėje Ramiojo Vandenyno srityje, plačiau pranešė 
apie laivynų ir lėktuvų mūšį įvykusį spalių 26 d. į rytus 
nuo Stewart salų. Pagal šį pranešimą, buvo padaryta 
japonam sekami nuostoliai:

Keturios iki šešių didžiųjų bombų smoge į. japonų 
lėktuvlaivį Zuikaku rūšies.

Dvi vidutinės mūsų bombos pataikė į kitą priešų lėk
tuvlaivį tos pačios rūšies.

Dvi didžiosios mūsų bombos smogė i japonų karo did- 
laivį Kongo rūšies.

Viena didžiulė bomba pataikė į kitą japonų karo did-

Penkios vidutinės mūsų bombos pataikė į priešų šar
vuotlaivį Tikumą rūšies.

Mūsų torpedos ir bombos smogė vienam dideliam ja
ponų šarvuotlaiviui.

Dvi. mūsų torpedos pataikė Į vieną stambų priešų šar
vuotlaivį.

Pranešimai rodo, jog buvo tikrai sunaikinta daugiau 
kaip 100 priešų orlaivių ir, turbūt, žuvo dar 50 japonų 
orlaivių.

Apie tą mūšį laivyno departmentas pirmą kartą da
vė žinią savo pranešime num. 16i9.

AUSTRALIJA, lapkr. 2. — Generolo MacArthuro 
bombanešiai pataikė bombomis ir, turbūt, nuskandino 
bei sunkiai sužalojo dar septynis japonų laivus, tai bū
tų per dešimt dienų sužalota bei nuskandinta jau 40 
priešų laivų žygiais gen. MacArthuro bombanešių Buin- 
Faisi srityje, ties šiaurinėmis Saliamono salomis.

50,000 Angly Reikdavo Antro Fronto
guomenė piktinasi dėl to, 
kad valdžia neatidaro antro 
fronto. Bevan tvirtino, kad 
anglų valdžioje yra užsilikę 
(nuo Chamberlaino laikų) 
tūli fašistų pataikūnai. Tai, 
jie, girdi, trukdo antro fron
to atidarymą. Jeigu ne jie, 
tai, esą, karas prieš fašistų 
Ašį jau būtų laimėtas.

London — Trisdešimtis 
anglų darbo unijų sekma- 

“dienį suruošė didžiulį mL 
tingą Trafalgar aikštėje ir 
demonstraciniai reikalavo 
atidaryt antrą frontą prieš 
nacius Europoje. Mitinge 
dalyvavo 50 tūkstančių 
žmonių. Vyriausias mitingo 
obalsis buvo: “Išgelbėkime 
talkininkus, atidarydami 
antrą frontą tuoj, dabar.” Amerikiečiai PleŠklIU i

SAKO, JOG AŠIES PA
TAIKŪNAI VALDŽIOJ 
TRUKDO KARO VEIK

SMUS.

Unijos atstovas seime,

Nacius Kretoj
Cairo, Egiptas, lapkr. 2. 
Amerikiniai bombanešiai

Aneurin Bevan, Mainierių vėl pragaištingai bombarda- 
, už- vo fašistų prieplaukas, sto-J 

reiškė, jog ne tik Sovietų i vykias ir kitus įrengimus 
žmonės, bet ir anglų dau-1 Graikijos saloje Kretoje.

z
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Apie “Laisvę”

Kaandiečių “Liaudies Balsas” rašo:
“Laisvės administracija gavo iš Ka

nados vyriausybės pranešimą, kad nuo 
dabar Laisvė bus įleidžiama į Kanadą, 
kaip kad buvo įleidžiama pirm uždrau- 
dimo. Reiškia, kanadiečiai turėsime stip
rią talkininkę kovoje prieš pronacišką 
propagandą, kurią skleidžia tarp mūsų 
iš anos pusės ateiną pronaciški laikraš
čiai.. Veikiausiai ir Vilnis dabar bus į- 
leidžiama.

“Jeigu dauguma Kanados lietuvių nu
sistatę prieš fašizmą ir dabar yra uolūs 
Kanados kariškų pastangų rėmėjai, tai 
už tai didelis kreditas tenka Laisvei ir 
Vilniai. Tie laikraščiai sulošė svarbią ro
lę Kanados lietuvių politiniame gyveni
me, kol jie ateidavo į Kanadą, ypatingai 
tuo metu, kada mes neturėjome savo 
laikraščio arba kada mūsų laikraštis bu
vo labai silpnas.”

4,852’438 Tonų

rioje klebonauja kun. Boreišis. Ir štai, 
kas ten buvo:

“Kun. Boreišis prie altoriaus gražiai 
pasveikino p. prezidentą, pakvietė jį at
sisėsti už grotų (“Dievo stalo”) šalę alto
riaus, o vargonininko p. Blažio vedamas 
bažnytinis choras per mišias giedojo lie
tuviškas giesmes... Tas viskas buvo pa
daryta su specialiu vyskupo leidimu. Po 
pamaldų, parapijos mokytojos vienuolės 
pasikvietė p. prezidentą į savo butą už
kandžiui.”

Tik pagalvokite, kas ten buvo: atvyku
sį Lietuvos liaudies mėsinėtoją, fašistą, 
nuvertusį žmonių išrinktą valdžią ir plė- 
šusį Lietuvos liaudį per arti keturiolika 
metų, katalikų kunigas beveik šventuoju 
padarė. Kunigas fašistą Smetoną pastatė 
greta Dievo, jis jį garbino ir, žinoma, ra
gino kitus šį nenaudėlį garbinti! Paskui 
Smetona buvo lakintas ir valgydintas ne 
keno kito, bet vienuolių!

Jeigu čia nėra fašistinės politikos plė
timas bažnyčioje, tai mes nežinome, kas 
yra politika.

Iš ten išėjęs, Smetona nuvyko į Lietu
vių Salę, ir ten kalbėjo fašistų suruošta
me mitinge. Ką jis kalbėjo, mes nežino
me, ir tasai fašistų lapas nerašo. Bet ne
reikia nei aiškinti, ką jis kalbėjo. Jis bal
tino savo kruviną diktatūrą Lietuvoj. 
Jis baltino savo fašistinius juodus dar
bus, kurių iš Lietuvos istorijos niekas 
negalės išimti. Už tai jam Detroito fa
šistai, su pagalba “socijalistų” ir kleri
kalų sudėjo virš $600!

Meksika Siųs Kariuomenę
Užsienin

" Naujienos” ~ H itlerio L iežuvis
Amerikoje

Pereitos savaitės gale buvo paskelb
ta, kad per visą šalį iki to laiko jau bu
vo surinkta laužo (senų gelžgalių) 4,- 
852,438 tonų. Tai didelis kiekis. Bet rei
kia atsiminti, kad dar ne iš visų valstijų 
buvo gauti galutini daviniai. Be abejo, 
toji skaitlinė bus kur kasa didesnė, kai 
galutini daviniai bus gauti.

Rinkimas laužo, tačiau, mums atrodo, 
nebuvo užtenkamai pilnai pravestas. Kai 
mes pasidairome po Didįjį New Yorką, 
nematome jokio skirtumo, ar laužas bu
vo renkamas, ar ne. Jeigu dar sykį būtų 
padarytas senų, nereikalingų gelžgalių 
rinkimas, dar tiek pat būtų surinkta ir 
žmonės dėl to nei kiek nenukentėtų. Kiek 
čia yra visokių geležinių tvorgalių, be 
jokio reikalo vietą užimančių! Kiek vi
sokių mažaverčių paminklų ir paminklė
lių, kurie galima sunaudoti ginklams! 
Kiek dar senų, mažai naudojamų arba 
visai nenaudojamų automobilių, stovinčių 
be jokio reikalo. Tas viskas turėtų būti 
sunaudota ginklams, laivams, tankams!

Fašistinė Politika Lietuviškoj 
Bažnyčių]

Clevelendo fašistų laikraštis “Dirva” 
praneša, kad tuomet, kai A. Smetona 
(spal. 25 d.) nuvyko į Detroitą, jis bu
vo užkviestas į lietuvišką bažnyčią, ku-

Iš Meksikos ateina įdomių žinių: gin
kluojama ten keletas meksikiečių divi
zijų, kurios bus pasiųstos į užsienį 
Jungtinėms Tautoms gelbėti sumušti fa
šistinę Ašį. Kur tos divizijos bus siun
čiamos — Europon, Afrikon, Azijon ar 
Australijon, aišku, nesakoma. Bet tai ir 
nėra tiek svarbu. Svarbu, kad Meksika 
ruošiasi siusti frontan savo karius ir 
juos tam tikslui ruošia. Tai reikšmingas 
faktas!

Be to, pranešama, kad tarp Meksikos 
ir Tarybų Sąjungos neužilgo būsią at- 
steigti diplomatiniai santykiai. Tai kitas 
svarbus reiškinys to krašto gyvenime.

Sukonsoliduoti Mūsų Jėgas

Pereitos savaitės pabaigoj įvyko Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo Centro 
Valdybos suvažiavimas. Be organizaci
nių reikalų, jame buvo kalbėtasi ir kai 
kuriais platesniais klausimais.

Pav., buvo tartasi dėl sudarymo pa
žangiųjų Amerikos lietuvių vieno centro, 
vienos bendros lyg ir vadovybės, vieni
jančios visus pažangiuosius Amerikos lie
tuvius.

Tuo reikalu nutarta kreiptis į kitas 
pažangiąsias per visą šalį veikiančias 
organizacijas: Lietuvių Literatūros 
Draugiją ir Lietuvių Meno Sąjungą. 
Pageidauta, kad visų trijų organizacijų 
centraliniai komitetai susieitų į bendrą 
posėdį ir pasikartų, kaip tokią vadovybę, 
tokį centrą sudaryti.

Mūsų nuomone, šis klausimas jau se
nai turėjo būti gyveniman pravestas. Bet 
jeigu jis iki šiol dar nebuvo pravestas, tai 
gerai, kad nors dabar juo susirūpinta.

MASSACHUSETTS LIETUVIAM BALSUOTOJAM
Antradienį, lapkričio 3' d., 

visi piliečiai eisim prie balsa
vimo, kad išrinkti į valdvietes 
tinkamus žmones, kurie vestų 
j greitą pergalę prieš japo
nus, hitlerininkus ir mussoli- 
ninkus. Bet pirmoj vietoj mes, 
Massachusetts balsuotojai, tu
rėsim balsuoti už. gimdymo 
kontrolę. Veik visose valstijo
se tas jau pravesta ir gimdy- 
fno kontrolė yra įstatymais le
galizuota. Todėl dabar atėjo 
tinkama proga ir Massachu
setts piliečiam tai nusibalsuo- 
ti. Mokslo ir sveikatingumo 
žvilgsniu būtinai reikalinga tu
rėti gimdymo kontrolės įstaty
mą. Katalikų bažnyčia, su 
O’Connell priekyj, baisią agi
taciją varo prieš gimdymo 
kontrolę. Bet reikia žinoti, kad 
bažnyčia visuomet ir visados 
stovi prieš kiekvieną pažangų 
mokslinį ir darbi ninkišką 
klausimą. Todėl, piliečiai, nu
ėję antradienį balsuoti,- pirma 
klausimą balsuokite, už gim
dymo kontrolę, “Yes.“

Washington. — Patys A- 
merikos karo department© 
laiškai parodo, kad negrai 
gydytojai vis dar nėra prii
mami į armijos daktarus.

Grigaitis, Vonsiackis 
“Durnių” Teorijos

Tokiais “gražiais” 
džiais, kaip “durniai”,“žiop
liai,” “gluši,” “akli” ir pana
šiais “argumentuoja” latrai, 
valkatos, žmonės, nupuolę 
ant pat visuomenės dugno, 
isterikai ir politiniai na- 
chalai.. “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis jau se
niai taip “argumentuoja.” 
Galimas daiktas, kad dar, 
kada jis Šveicarijoj sūrį 
ėdė, o amerikiečiai aukas 
dėjo jo mokinimui, tai jau 
ir tada jis manė, kad jie 
“durni.”

Kada jis pradėjo niekinti 
darbo žmones ir jų judėji- 

Įmą, tai kas tik prieš jį pa
sisakė, tai jam buvo “dur
nius.” Kada 1917 metais 
Rusijoj kilo proletarinė re
voliucija, tai, Grigaičio a- 
kimis žiūrint, buvo “dur
nių” revoliucija ir jis jai 
davė tik 7 dienas gy
vuoti, o kas netikėjo tam 
„Naujienų” “mokslui”, tai 
tas gavo “durnių.”

Kada Sovietų Sąjunga 
pradėjo Penkių Metų Pla
nus vykinti gyveniman, tai 
Grigaitis tuos darbus ap
šaukė “bolševikų propagan
da,” o kas jam netikėjo, tai 
buvo vadinamas “durnium.”

Kada Hitleris ir Mussoli- 
nis užpuolė Ispanijos liau
dį, kada geriausi amerikie
čiai važiavo kovoti prieš 
fašizmą, kad Ispanijoj pa
stojus Antram Pasauliniam 
Karui kelią, kada Amerikoj 
rinkome aukas, tai visi tie 
žygiai Grigaičio akimis 
žiūrint buvo “durnių” žy
giai.

Ir taip buvo kiekviename 
svarbesniame pasaulio įvy
kyje. Hitleris užpuolė So
vietų Lietuvą ir Sovietų 
Sąjungą. “Naujienos” pa
skelbė, kad greitai Hitleris 
laimės. Kas nepatikėjo tai 
nacių propagandai, tas ga
vo “durnių.”

Kaip sykis taip “argu
mentavo” rusu fašistu va
das Anastazas Vonsiacki 
savo organe “Fašist”. Kas 
tik neklausė to Hitlerio a-; 
gento, tas buvo apšauktas 
“durnium.”

Bet kada Amerikos vy
riausybė paėmė tą Hitlerio 
agentą už sprando, tai tada 
Vonsiackis pasisamdė net 
kelis advokatus ir patsai 
save norėjo paskelbti “dur
nium,” kad nuo bausmės iš
sisukti. Galimas daiktas, 
kad kada nors ir “Naujie
ną” ponas panašiai 
savo “mokslą” apie 
nius.”

Mes nesakysime, 
“Naujienų”
ra “durnius.”

ir ikiu būtų, tai tik pasigailėti 
jo reikėtų, bet jis tokiu 
nėra. “Naujienų” redakto
rius nėra “durnius,” bet y- 
ra Hitlerio propagandos lie
žuvis čia Amerikoj, kad 
pravesti nacių propagan
dą. Gal būti jis turi ir visas 
kitas Hitlerio, Goebbelso, 
Goeringo ypatybes. “Dur
nių” teorijoj jis lyginasi su 
Goebbelsu. Ir tas rusus 
skaito “durnais”, kad jie ne
pasiduoda, anglus ir ameri
kiečius “durnais” vadina, 
kad jie “bolševikams gelbs
ti.”

zo-

baigs 
“dur-

kad 
redaktorius y- 

Jeigu jis to-

Hitleriškos Informacijos 
“Naujienose”

“Naujienos” talpindamos 
nacių propagandą teisina, 
kad tai yra būk tik “infor
macija.” Sako, kad jos to
kiais sumetimais ir Hitlerio 
apmokamo agento geštapi- 
mnko Prano Ancevičiaus į- 
talpino telegramą “N” No. 
229, 1941 m., kur buvo pa
reikšta :

“Naciai nenori, nustelbti 
kitų tautų.... nenori kitoms 
tautoms primesti savo kul
tūrą, nustelbti jų individua
lizmą.”

Geštapininkas Ancevičius 
teigė, kad būk taip pareiš
kė kokis ten prof. Schultze. 
Mums nesvarbu ar tą pa
reiškimą padarė nacis 
Schultze, ar jį sugalvojo 
patsai Ancevičius, Goebbel- 
sas ar Hitleris. Mums yra 
svarbu, kad šis nacių melas, 
žmonių apgavimas buvo iš
spausdintas “Naujienose”, 
kaip tik tuo laiku, kada na
ciai brutališkai naikino vi
sos Europos žmonių kultū
rą ir laiįvę. Reiškia, “Nau
jienos” teisino fašistus, į- 
kalbinejo lietuviams, kad 
būk hitlerizmas nėra taip 
blogas, nes jis “nenori nu
stelbti kitų tautų” ir “neno
ri kitoms tautoms primesti 
savo kultūrą.”

Ir tą “Naujienos” spaus
dino tuo laiku, kada hitleri
ninkai šaudė Lietuvoj žmo
nes, šimtais tūkstančių grū
do juos į kalėjimus, šimtais 
tūkstančių varė į Vokieti
ją sunkiems darbams; degi
no Lietuvos rašytojų kny
gas, naikino Lietuvos mies
tų vardus, panaikino net 
pačios Lietuvos vardą, o jai 
davė “Ostlando” vardą!

Kas gi galėjo tokiose są
lygose taip begėdiškai tei
sinti hitlerininkus, jeigu ne 
žmogus, kuriam rūpėjo nu
baltinti nacius, kuriam rū-i 
pėjo apgauti Amerikoj lie
tuvius ?
“Naujienos” Garsina Nacių 

“Kultūrą”
Bet tai ne viskas. Ir tas 

geštapininko Ancevičiaus

pareiškimas tilpo “Naujie
nose” nepripuolamai, bet 
tai yra jų nusistatymas. Po 
to “Naujienos” veik kasdien 
dėjo nacių propagandą, ne
va “informuodamos” apie 
kultūros laisvę Lietuvoje. 
Štai kelios ištraukos iš 
“Naujienų”, 1942 metų.

“Naujienos” No. 1 rašė: 
“Transliuoja lietuvišką mu
ziką. Per Vilniaus radiją J. 
Kučinskas dirigavo simfoni
nį orkestrą, kur buvo pa
rinktos lietuviškos muzikos 
dalys.”

“Naujienos” No. 2 rašė: 
“Per Kauno radiją buvo 
skaityta paskaita apie doro
vę ir žmogų.”

“Naujienos” No. 9 rašė: 
“Lietuvoj atgaivino savo 
veikimą lietuvių rašytojų 
draugija... Lietuvių rašyto
jų draugija veikė prieš bol
ševikų okupaciją, bet kai 
jie užėmė kraštą, tai šios 
draugijos veikimą suvaržė.”

Matote, kokis “geras” 
Hitleris ir koki “blogi” bol
ševikai, pagal “Naujienų” 

“informacijas,” bolševikai 
“suvaržė,” o naciai “atvar- 
žė.”

“Naujienos” No. 12 rašė: 
“Gaunama žinių, kad kul
tūros paminklų apsaugos į- 
staigos meno skyrius yra 
pasiryžęs surinkti po visą 
kraštą išmėtytus meno pa-' 
minkius.

“Naujienų” No. 14 rašė: 
“Mokytojai” dirba kultūros 
darbą.”

“Naujienos” No. 15 rašė: 
“Per Kauno radiją Griškė- 
nas.skaitė paskaitą apie po
etą Ksaverą Vanagėlį....ko
mentavo Vanagėlio dainą 
‘Kur Banguoja Nemunėlis,” 
kuri paskutiniu metu tapo 
labai populiari. Kalbėtojas 
pastebėjo, kad dabartiniu 
metu daugelis lietuvių ilgi
si savo krašto, nes bolševi
kai prievarta juos išvežė į 
tolimas Sibiro tundras.”

“Naujienos” No. 18 rašė: 
“Per Kauno radiją buvo lie
tuviškos dainos... Scenoj pa
dainuotos dzūkų, aukštai
čių ir žemaičių dainos, pa
grota lietuviškais instru
mentais.”

Tai čia tik keletas ištrau
kų iš “Naujienų” kelių nu
merių. Ir iš jų kiekvienas 
supras, kad “Naujienos” 
praveda nacių propagandą, 
nacių politika Amerikos lie
tuvių tarpe! Šių žinių “N.” 
negavo iš jokios amerikinės 
žiniū agentūros. Ji nebuvo 
išspausdinta jokiame demo
kratiškame anti-hitleriška- 
me laikraštyj. “Naujienos” 
jas gavo savo keliu; tūlas 
tiesiai iš Berlyno, tūlas per 
nacių agentūras iš Portu
galijos — “Laiškai iš Lisa
bono,” reiškia, iš Berlyno,
tik per Lisaboną.

Kokis gi šių “Naujienų” 
“informacijų” tikslas? Jis 
aiškus: teisinti Hitlerio re
žimą Lietuvoj, įpasakoti A- 
merikos lietuviams, kaip 
Lietuvoj “gerai,” ir dzūkų, 
ir aukštaičių ir žemaičių 
dainos dainuojamos per 
Kauno ir Vilniaus radiją. 
Ir lietuviškais instrumen

tais groja. Ir “Kur Banguo
ja Nemunėlis”, dainuoja. Ir 
paminklus surenka, kad jie 
nežūtu. Ir apie dorovę mo
kina. Viskas “gerai,” viskas 

‘“tvarkoj” nacių pavergtoje 
Lietuvoj, tik “Naujienoms” 
labai gaila, kad bolševikai 
“po prievarta” daug lietu
vių išvežė į tolimas Sibiro 
tundras, kuriuos dabar na
ciai negali nei nužudyti, nei 
į kalėjimus uždaryti, nei į

Vokietiją katorgos darbams 
išvežti!

“Naujienos” Slepia Nacių 
Terorą

“Naujienos,” taip garbin
damos nacių “kultūrą” Lie
tuvoj, tuo pačiu kartu sle
pia nuo Amerikos lietuvių 
nacių terorą užimtuose So
vietų sąjungos plotuose, 

jų tarpe ir Lietuvoj. Naciai 
Lietuvoj nužudė per 60,000 
žmonių.. Jie Šimaičių mies
telį išnaikino nuo žemės pa
viršiaus. Jie sudegino Aly
taus miestą,jie iš kulkasvai- 
džių šaudė į moteris ir 
vaikučius. Jie atima nuo 
Lietuvos žmonių galvijus, 
pieną, javus, bulves, dra
bužius. Jie kelis šimtus 
tūkstančių lietuvių sugrūdo 
į kalėjimus ir dar daugiau 
išvežė į Vokietiją sunkiems 
darbams, kurių tūkstančiai 
ten bus nukankinti, kurių 
tūkstančiai daugiau nieka
dos nepamatys Lietuvos ir 
savo giminių! Bet “Naujie
nos” apie tai nerašo, jos 
hitleriškas ašaras lieja dėl 
išvežtų į Sibirą!

“Naujienos” apie Lietu
vos nelaimingą padėtį, apie 
lietuvių dalinių kovas Rau
donojoj Armijoj, apie Lie
tuvos Tarybų valdžios veik
lą išlaisvinimui Lietuvos už
tyli, arba tuos kovotojus 
dar hitleriškai išniekina, iš- 
bjaurioja!Bet jos spausdino 
Hitlerio apmokamo agento 
Prano Ancevičiaus propa
gandą. Jos spausdino “Laiš
kus iš Lietuvos”, kurie buvo • 
parašyti nacių režimo tei
sinimui. Jos spausdino na
cių propagandą, vadinda
mos “Laiškai iš Lisabono.”

D. M. š.

Vieno Partizanu 
Būrio Žygiai

Maskva. — 25 partizanai 
pernai apie šį laiką pradėjo 
kovą prieš nacius viename 
Briansko miške. Nuo to lai
ko jų būrelis išaugo į stam
bią jėgą.

Tas partizanų būrys per 
metus padarė 15 didelių žy
gių, dalyvavo 70-se mažes
nių susikirtimų su priešais, 
sunaikino du tūkstančius 
hitlerininkų, susprogdino 
bei sudegino dešimtį vokie
čių amunicijos ir maisto 
sandėlių; suardė 14 tiltų, 
sunaikino 10 mylių priešų 
telefono ir telegrafo vielų ir 
sudaužė 25 nacių trokus su 
kariais ir reikmenimis.

Italija Susilauks Di
džiausios Nelaimės

Hood ant 
balsuokit 

nei vieno 
Mr. Put-

Ant valdininkų balsuokit: 
ant gubernatoriaus už Otis A. 
•Hood, ant senatoriaus Joseph 
E. Casey, ant kongresmano iš 
13 distrikto Frank Foy.

Bet tie, kurie nesate pasi
rengę balsuoti az 
gubernatoriaus, tai 
už Saltanstall. Bet 
balso neduokit už
nam. Tai yra ne Roosevelto ša
lininkas, bet aiškus Roosevelto 
priešas. Prieš Mr. Putnam ei
na visos Massachusetts unijos 
ir visi organizuoti žmonės.

Geriausiai pas itarnausite, 
jei balsuosit už gimdymo kon
trolę “Yes” ir už šiuos kandi
datus: ant gubernatoriaus už 
Otis A. Hood, ant senatoriaus 
Joseph E. Casey, ant kongres
mano Frank Foy.

John Grybas,
P. L. T. Pirmininkas. |

Meksikos valdžia nutarė 
siųst savo kariuomenę į ka- 
ro frontus užjūriuose.

S

Raudonarmiečiai žygiuoja piro Stalingrado pastatus, apgriautus vokiečių bombų; 
jie žygiuoja j frontą, į mūšį prieš neprietelius vokiečius.

Maskva. — Italija, Mus- 
solinio pajungta Hitleriui, 
susilauks dar didesnės ne
laimės, negu buvo tragiškas 
italų sumušimas Caparetto, 
25 metai atgal, — rašo Iz- 
viestija, Sovietų vyriausy
bės laikraštis. O jau ir šia
me kare šimtai tūkstančių 
italų žuvo už kriminalistus 
nacius, kurie vis tiek atvi-^ 
rai niekina italų tautą.

London. — Maršalas Jan 
Chr. Smuts, Pietų Afrikos 
ministeris pirmininkas, rei
kalavo paplatint* Atlanto 
Čarterį dėlei laisvių tau
toms.

ĮŽEIDIMAS KIAULES

Važiuoja gatvekariu pu
sėtinai įsigėręs žmogelis ir 
susikerta su konduktorių.

Konduktorius: — Tamsta 
esi girtas kaip kiaulė....

Žmogelis: — Tamsta be 
reikalo įžeidi kiaulę, nes, 
kaip žinai, kiaulės juk ne
pasigeria.
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Didvyris Ruben 
Ibarruri

Kovoj prieš barbariškus 
hitlerininkus žuvo Ruben 
Ibarruri, sūnus Ispanijos 
liaudies vadovės Dolores 
I b a r r uri (La Pasionaria). 
Ruben žuvo, Bet jo kovų 
dvasia gyvuos amžinai.

Ruben, kuris buvo žino
mas už savo drąsą fronte 
kaip “Mūsų Ruben,” žu
vo vos sulaukęs pačio 
geriausio žmogaus am
žiaus 21 metų! Jis pir
mą krikštą kovoj prieš 
barbariškus hitlerininkus 
gavo Ispanijoj gindamas 
respubliką. Jis kovojo ant 
galingojo Ebro krantų, nai
kino Hitlerio ir Mussolinio 
razbaininkus Guernica bu
delius, kurie tą miestą su
griovė iki pat pamatų ir 
tūkstančius moterų ir vaikų 
palaidojo po jo griuvėsiais!

Po ilgų ir žiaurių kovų 
fašistai Ispanijoj laimėjo ir 
respubliką paskandino liau
dies kraujuose, bet jie ne
laimėjo, kad Ispanijos liau
dį padaryti savo vergais. 
Kova eina! Ispanijos liaudis 
kovoja ir laukia valandos, 
kad sunaikinus Hitlerio ir 
Mussolinio pastatytą gene
rolo Franco budelišką reži
mą. c

Frontas persimetė į So
vietų Sąjungą. Fašistai už
puolė tą broliškų tautų so
cialistinę šeimyną. Ruben 
Ibarruri atvyko ir stojo po 
Sovietų Sąjungos kovos vė
liava, kovai už visos žmoni
jos laisvę ir kartu laisvę sa
vo mylimos Ispanijos liau
dies.

Rugsėjo mėnesį, 1941 me
tais, Sovietų Sąjungos Dar
bo Unijų Rūmuose buvo su
sirinkimas. Gražiai nuau
gęs, tamsių plaukų, su Rau
donos Vėliavos ordinu ant 
krūtinės, Sovietų leitenan
to uniformoj stovėjo mūsų 
Ruben ir kalbėjo:

“Milionai aukų krito jau 
nuo budeliškų fašistų ran
kų, kurios verkia ir šaukia 
mūsų atkeršijimo! Jų bal
sas aidėja per visą Europą. 
Atkeršijimo reikalauja Var- 
šavos griuvėsiai ir pelenai, 
jo reikalauja Belgrado griu
vėsiai, jo reikalauja aukos 
Rotterdamo, jo reikalauja 
miestai ir kaimeliai Graiki
jos žmonių!...

“Aš esu ispanas, ir kovo
damas petis petyn su drau
gais rusais, gruzinais, balta
rusiais, kazokais, ukrainie
čiais, tadžikais ir kitais So
vietų Sąjungos laisvais žmo
nėmis šaukiu visus, kam tik 
brangi žmonijos laisvė, kam 
tik brangus malonus gyve
nimas, stokite išvien su mu
mis kovon prieš fašizmą! 
Šiandien jau daug mūsų 
yra kovos fronte, rytoj mū
sų skaičius bus dar dides
nis. Už mūsų laisvę vieny- 
kimės visi ir visur!”

Taip kalbėjo Ruben Ibar
ruri, atvykęs į susirinkimą 
tiesiai iš ligoninės. Jis sa
vo krauju jau buvo atžymė
jęs laisvės reikalams ištiki
mybę. Ir kaip tik jis pasi
taisė, kaip apgijo jo žaizdos, 
taip greitai vėl grįžo atgal 
į frontą ir komandavo kuo
pai raudonarmiečių — kul- 
kasvaidininkų.

Kulkasvaidis yra stiprus 
kovos įrankis. Ir Ruben 
Ibarruri sujungė savo as- 
menyj kulkasvaidžio štiprią 
ugnį su dar stipresne jo šir
dyje neapykanta prieš fa
šistus. Jo kuopa tūkstan
čiais kulkų pasitiko priešus, 
kur tik ji buvo. Jo kuopa 
buvo pastatyta į atsakomin- 
giausias ir pavojingiausias 
vietas. Vokiečiai metė prieš 
jo kuopą tankus ir mecha-<

nizuotų pėstininkų dalinius. 
Rubeno kulkasvaidininkai 
atmušė priešus.

Išmušė Raudonosios Ar
mijos ofensyvo valanda. Jo 
kuopa puolė priešus ir ne
sulaikomai ėjo pirmyn.Ji įsi
veržė į miestelį, kurio gat
vėse gulėjo per 100 nukautų 
fašistų. Ją išlaisvinta liau
dis karštai sveikino. Ji su
ėmė ten 12 mortirų, 16 sun
kių ir 40 lengvų kulkasvai- 
džių, 27 prieš-tankines ka- 
nuoles ir daug priešo amu
nicijos.

Kovos ėjo pirmyn. Ir vie
name iš mūšių leitenantas 
Ruben I barm r i buvo mirti
nai sužeistas. Jau krauju 
pasruvęs dar komandavo 
draugus, kol galutinai jį ap
leido jėgos ir jis parkrito. 
Taip jis ištikimai kovojo 
prieš barbariškus fašistus. 
Jo motina Ispanijos kovų 
laiku pareiškė: “Geriau nu
mirti stačiam kovoj, negu 
gyventi ant kelių.”

Tokiu pasilieka Ruben 
Ibarruri mūsų atmintyje.- 
Tokiu jis pasilieka visos 
laisvos demokratijos ir visų 
laisvų žmonių atminty j. So
vietų jaunimas atmins kie
tą, kaip granitas, ispaną ko
votoją savo eilėse, kuris 
taip didvyriškai kovojo So
vietų žemėj prieš fašizmą, 
kaip daugelis rusų ir kitų 
šalių liuosnorių Ispanijos 
žemėj kovojo prieš tą pat 
priešą. Ir ateityj laisvoji 
liaudis su didele pagarba 
minės anti-fašištus kovoto
jus, kurie žmonijos laisvę, 
kultūrą ir civilizaciją išgel
bėjo nuo baisaus fašizmo. Ir 
ta pati liaudis su panieka ir 
pasišlykštėjimu minės tuos, 
kurie kenkė liaudies ko
voms, kurie hitlerizmo ver
gijai tarnavo.

D. M. š.

Lawrence, Mass.
Sovietų Sąjungos medikalės 

pagelbos koncertas pavyko la
bai puikiai. Publikos dalyvavo 
virš 11 šimtų. Malkin trijctas 
išpildė programą. Po muzikos 
programos kalbėjo profesorius 
Mitchel Gross iš Harvardo 
Universiteto. Jis paaiškino, 
kaip šiandien yra svarbu rem
ti Sovietų Sąjungą ir visas 
Jungtines Tautas, kariaujan
čias prieš banditus fašistus ir 
nacius. Jeigu mes norime lai
mėti karą prieš civilizacijos 
naikintojus, tai turime aukoti, 
kiek galime. Aukų surinkta 
$297. Viso pelno tam tikslui 
liko $800. Tai gana geros pa
sekmės. Svetainę pažangūs vo
kiečiai davė veltui.

Po rinkimo aukų buvo rodo
ma Sovietų Sąjungos jaunuolių 
parado filmą “Song and 

} Youth.” Tai dar pirmą tokį 
paradą žmonės matė. Kad ir 
visą naktį sėdėtum ir žiūrėtum 
į tuos jaunuolius, nepavarg- 
tum. Sovietų jaunimas puikiai 
išaugintas. Vaikinai ir mergi
nos tvirti, gražūs. Už tai da
bar jie taip karžygiškai ir ka
riauja prieš viso pasaulio prie
šus, tas bestijas fašistus, ku
rie nori visą žmoniją pavergti.

Reikia pagirti tuos lietuvius, 
kurie dalyvavo šiame koncer
te. Matėsi jų daug. Taipgi jie 
prisidėjo ir su auka pavieniai, 
o Literatūros Draugijos 37 
kuopos nariai susidėjo ir pri
davė 16 dolerių, šitie draugai 
aukojo: J. Palčauskas, S. Pen- 
kauskas, P. Lipsevičius, J. Ru
dis, Chulada, J. šlakis, A. 
Aleksonis, D. Sukackis, T. 
Tartoms, J' Žilionis.

Jūs, draugai, atlikote labai 
£ražų darbą, aukodami tam 
svarbiam tikslui. ’

(Tąsa 5-me puslapyje)

Šitoks Turėtų Būti Pa
sikalbėjimas "Maikio 

Su Tėvu”
— Koman, koman, Maike, 

ar nematei, kad Vermaus- 
kis jau bažnyčios duris at
sidarė ir laukia spaviedny- 
čioj tavęs.

— Bet kaip čia... Gal jis 
nepriims manęs, tėve?

— Ot, tebia ir maš! Ar 
tu, Maike, nežinai, kad Kri
stus paliko visą būrį avių 
ir pasiraitojęs kelnes nu
ėjo jieškoti vienos pakly
dusios? O Vermauskis atsi
sakys nukirpti tokią apžė
lusią avį kaip tu, Maike.

— Aš pats, tėve, būčiau 
nėjęs, bet, Pijušas Grigaitis
pats nuėjo ir liepė man su i 
visais sklokininkais eiti..

— Nesispaviedok man, 
išsispaviedosi Vermauskiui, 
Maike. Aš skaičiau tavo ga- 
zietoj, kad jūs dabar norite 
grįžti prie katalikų. Ba kaip 
komunistai iškikino jumis iš 
savo partijos, tai jūs blaš- 
kėtės, blaškėtės kaip čigo- s 
nai po miškus ir ant žiemos, j

neturėdami kur dingti, jieš-^ 
kot pastogės bažnyčioje, sy, 
Maike.

— Mat, tėve, mums Piju
šas sakė, kad Hitleris iš
muš visus bolševikus ir val
dys pasaulį, tai mes pabijo
jome ir pradėjome apie juos 
meluoti, kad žmonės Apeitų 
su jais. Bet dabar pamatė
me, kad Hitleris jau pralai
mės ir mes neteksime tų 
kelių durnių, ką turime, tai 
nutarėme glaustis prie ka
talikų, gal čia surasim bent 

Į keletą.
— Aš tau, Maike, pasaky

siu, kad dešimts durnių su-< 
kritikuoja didžiausį pilvazo- 
pą. Jūs šeši cicilistai, tiek 
ženklysite įsimaišę į šešis 
šimtus katalikų, kiek ženkli
no tavo špyga Stalino Rau
donajai Armijai... Vakar 
man Vermauskis sakė, kad 
durnių nereikia jieškoti, jie 
patys ateina. Ai bečiu laif.

— Ką pirmiausia aš jam katalikų?

tu riu sakyti, tėve?
— Pirmiausia atsiklaupk, 

persižegnokie, pagarbinkie 
Kristų, pabučiuokie jam į 
ranką ir spaviedokis iš viso 
savo gyvenimo. O ar moki 
persižegnoti?

— Kaip nemokėsiu, juk 
tu manę išmokinai, kai ma
žas buvau, tėve.

— Kreizi vaikas. Ta žeg- 
nonė senai išėjo iš stailo. 
Dabar naujai žegnojasi. Bet 
kad nemoki naujai, tai žeg
nokis kaip moki, tik poty- 
kiai, kad jis negirdėtų. Vė
liau mes tave nusiųsime į 
Cambridge pas kazimierie- 
tęs, tai jos tave sufiksys. Iš
mokys visokių nobaženstvų 
ir p r i klodų.

— O ką daugiau turiu 
sakyti ?

-r- Pirmiausia papasa
koki, kaip susivedei elekt-
rą ir kaip ilgai už dyką var
tojai? Dėl ko tu dabar pra
dėjai žmonėms špygas ro
dyti? Kodėl tu dabar , taip 
durnai pradėjai meluoti per 
savo gazietą? Kam tu kitus 
pijokais vadini, o pats skie
pe ruginę mauki, kaip teliu- 
kas buizą? Ir pasakyk, dėl 
ko tu dabar plakiesi prie

— Aš tau sakiau, tėve,
kad mažai mulkių beliko ir 
tie patys jau žino, jog aš 
juos mulkinu. Tad nuspren-. 
džiau prisiglausti prie ka
talikų, gal gausiu kokį džia- 
bą.

— Daleiskime, jeigu tu 
katalikuose nerastai darne
snių už save, Maike, tai ką 
tu daugiau moki?

— Aš, tėve, mokinaus ant 
matininko - inžinieriaus.

— Tu sakai, Maike, kad 
mokinais ant sapnininko ir 
inžino. Tai pasakykie man, 
Maike, ką aš rytoj sapnuo
siu.

— Tu, tėve, nesugavai 
mano sakinio, aš sakiau 
— matininko mokslą moki
naus. Tai yra, šį mokslą pa
baigęs, gali išmieruoti nuo 
plauko iki dangaus.

— Tau toks mokslas visai 
nereikalingas, Maike, ba 
kaip kojas užversi, tai Ver
mauskis žinos, kiek už to-> 
kią kelionę paimti. Bet, jei- 
gu to moki mieruoti, tai aš 1 
mačiau peiperiuose, kad i 
Brooklyne j ieško tokių in
žinierių, kaip tu, Maike, a- 
vių žarnas mieruoti. Yes, 
Maike, iš sykio bus klapato, 
bet gali nusivežti Jurgį su

savim; jis galės už galo pa
laikyti. Prie tam aš papra
šysiu zakristijono, kad jis, 
praneštų ten Brooklyne ku
nigui, kad tavę priimtų, 
kaip jis priėmė Stilsoną, 
Strazdą ir kitus. O dabar 
eikie, nes tu būsi nekst. 
Good look, Maike.

Jaunutis.

Vice - admirolas William F. 
Halsey, Jr., kuris šiuo metu 
vadovauja Amerikos jėgoms, 
kovojančioms su japonais Sa
liamonų salose. Jis užėmė pa
salinto vice-admirolo Ghorm- 
ley vietą.

“LAISVES” KONCERTAS

■

ALGIRDAS BRAZIS, 
lyriškas baritonas, operų 
dainininkas iš Chicago, Ill. 

Dabar jis dainuoja ir vaidina su
The Midwest Opera Co.

Pamatykite ir Išgirskite Šią Gražią Pro
gramą, Kurią Pildys Žymūs Talentai.

Paremkite Dienraštį “Laisvę” Skaitlingu 
Atsilankymu į Šį Koncertą.

Pasimatykite Su Daugeliu Pažįstamų ir 
Įsigykite Naujų Pažinčių “L.” Koncerte.

Koncertas prasidės 3*30 vai. po pietų
Įžanga $1.10 rezervuotos sėdynės, nerezerv. 83c

BIRŪTA RAMOŠKAITĖ
sopranas 

žymi operų ir koncertų daininin
kė iŠ Hartford, Conn. Dabar ji 

gyvena New Yorke ir ruo
šiasi operai.

direguojant
Aldonai Anderson 
atidarys šio koncerto 
programą

Dienraščio “Laisvės” Koncertas Jvyl

Bako TrijetasBUY WAR
STAMPS

BONUSBONDS

ALDONA ANDERSONALDONA KLIMAITft

SUSANA KAZOKYT®

ALDONA KLIMAITĖ
Koloratūra Sopranas

Ši trijetą sudaro puikiai išsi 
lavinusios dainininkės

ALDONA ANDERSON
Sopranas

SUSANA KAZOKYTĖ 
Mezzo-Sopranas

PIRKIME KARO
ŠTAMPAS

DAVID TULCHINOFF 
Baritonas, operų dainininkas

B’klyn Labor Lyceum

RUSŲ
ŠOKIKAI

keturios poros puikiai 
išsilavinusių rusų šokikų

949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Prašome 
nesivėlinti 
prasidės 
paskirtu 

laiku

Prašome
iš anksto 

įsigyti 
bilietus

AIDO
CHORAS

Po Programos Šokiai
Pavidis orkestrą

BRON® L. SALINAIT®
Šio koncerto akompanistė

O
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Už Demokratijų 
Pergalę
Rašo Jo

(Tąsa)
Jugoslavijoj, generolo Mi- 

chailovič armija didėja ir, 
pačių nacių pranešimu, jo
je priskaitoma iki 300,000 
gerai ginkluotų karių. Jugo
slavijos patrijotai naikina 
ištisus fašistų garnizonus, 
užpuldami net svarbiausius 
miestus, išsiveždami tūks
tančius fašistų į nelaisvę ir 
paimdami didelius kiekius 
karinės medžiagos. Ten jau 
ne naciai baugina gyvento
jus su savo baisiais žiauru
mais, bet narsūs Michailovi- 
čo partizanai įvaro mirtina 
baimę fašistų govėdoms, ir 
veja juos iš savo gimtosios 
žemės.

Lenkijoje, nežiūrint žiau
riausio teroro ir masinių 
šaudymų, Gdynios mieste 
surastas nacių karininko 
lavonas, ant kurio krutinės 
buvo prisegta koręiukė su 
užrašu: “Sovietų - Lenkijos 
sutartis įėjo galion.” Po to, 
laike penkių dienų pranyko 
8 nacių S. A. nariai. Dings
ta vienas po kito’žiaurieji 
naciai Lenkijos liaudies bu
deliai. Nors teroras siaučia 
pasiutusiu žvėriškumu, bet 
tas negąsdina lenkų patri- 
jotų, auga kerštas, kyla 
priešnacinis judėjimas ir 
bręsta sąlygos šalies paši
lių osa vi mu i.

Belgijoje, Norvegijoje, 
Danijoje, Olandijoje, Grai
kijoje ir kitose nacių už
imtose šalyse taip pat kova 
aštrėja, kur ginklų ir kitų 
karo pabūklų fabrikuose, 
prie kiekvienų 10 darbinin
kų stovi ginkluotas kareivis. 
Sabotažai, stočių bei maši
nų gadinimo darbas didėja, 
nesurandant kaltininkų. Ne
kalbant jau apie tai, kokius 
nuostolius neša hitlerinin
kai laikinai užimtuose So
vietų teritorijos plotuose, 
kur jie kiekviename žings
nyje sutinka mirties pavo
jų-

Paskutiniais pranešimais, 
Lietuvoje už dviejų hitleri
ninkų nužudymą tapo su
šaudyta 400 asmenų, o laike 
vienuolikos vokiečių okupa
cijos mėnesių sušaudyta 30,- 
000 lietuvių. Galima spręs
ti, kokioj padėtyj randasi 
užpuolikas, kad valstybėje 
su virš dviejų milijonų gy
ventojų 30,000 tapo sušau
dyta. Tas aiškiai parodo, 
kad su tokiais šaudymais 
fašizmas kasdien eina prie 
silpnesnės padėties ir prie 
galutinos katastrofos, nes 
toks baisus fašizmo krauge
riškumas, tai geriausia žy
mė jo bejėgiškumo.

Bet kasdien, kas valanda 
nacių žvėriškumas kyla, 
šiurpulingi spaudos pasako
jimai apie baisius jų veiks
mus, net plaukus pastato 
beskaitant. P a s k utinėmis 
dienomis tapo paskelbta ži
nia iš Berlyno, kad ten ta
po sušaudyta virš 300 žydų 
ir, jeigu dar atsitiks koks 
pasikėsinimas ant nacių, tą 
pačią dieną bus sušaudyta 
15,000 žydų Berlyne, Vie
noj ir Pragoj. Dar baises
nės žinios yra apie žydų žu
dynes nacių okupuotoj Lie
tuvoj. Iš Stockholmo buvo 
pranešta, kad Vilniuje ir vi
soj Lietuvoj eina pasiutiš
kas žydų ir kitų gyventojų 
žudymas. Vien per penkias 
dienas Lietuvoje tapo su
šaudyta 60,000 žydų.

Ne geresnė padėtis yra ir 
hitlerinių vasalų šalyse. 
Vengrijos ir Italijos kariai 
atsisako eiti Sovietų fron
tam Bulgarijos vyriausybė 
jokiu būdu negali priversti 

įas Danis
savo kariuomenės kariauti 
prieš Sovietus. Ispanijos 
mėlynmarškiniai grįžta iš 
fronto suvargę ir nusivylę. 
Finliandijos valdžia, kas 
diena prašo vis didesnio 
skaičiaus vokiečių kareivių 
sutvirtinimui savo padėties 
ir privertimui finų ka
reivių pildyti valdžios no
rus ir pasiduoti vokiečių 
kontrolei ir vadovybei kare 
prieš Sovietus.

Masiniai nekaltų žmonių 
žudymai nesulaikys fašizmo 
žlugimo, bet jį dar pagrei
tins. Ir neišvengiamai, sa
vo desperatiškoj mirties 
agonijoj, bežudydamas ne
kaltus žmones, kylančio 
priešfašistinio veikimo ir 
pavergtų tautų pasiliuosavi- 
mo judėjimo, fašizmas bus 
pagriebtas už gerklės ir pri
girdytas jo paties pralieta
me nekaltų aukų krauju j e.

Barbarų žiaurumai Užim
toje Sovietų žemėje

Apie tai plačiau kalbėti, 
tai reikėtų daug laiko ir 
vietos, tad dabar paduoda
me tik vieną dalelę tų žiau
rumų, kuriuos vykdo bar
barai nacifašistai laikinai 
jų užimtoje Sovietų žemėje.

Užėmus fašistams Bres
tą, pirmoje dienoje tapo su
šaudyta 300 asmenų, viešoje 
aikštėje jų lavonai išgulėjo 
visą savaitę nepalaidoti. 
Laike pirmųjų penkių die
nų, kas naktį fašistai išsiva
rydavo po 70 jaunų mergai
čių, girtų nacių norams pa
tenkinti ir jos daugiau jau 
negrįždavo. Vieno mėnesio! 
bėgyje sušaudė daugiau 
tūkstančio asmenų.

Leningrado fronte, laike 
ofensyvos, naciai surinko 
apie 50 moterų bei vaikų ir 
varė juos priešakyj savęs, 
kad jų kūnais prisidengus 
nuo kulkų.. Bet Raudono
sios Armijos dalių, tos na
cių manevros buvo patėmy- 
tos ir sulaikius ugnį, tan
kais, puolė nacius iš šonų. 
Fašistai buvo sumušti ir 
moterys su vaikais išlais
vintos.

Kijeve, pirmomis dieno
mis tapo sušaudyta ir pa
karta tūkstančiai nekaltų 
gyventojų, kurių lavonai 
namų balkonuose iškaboj o 
ištisas savaites. Plėšimas, 
mergaičių žaginimas ir bai
sus teroras ėjo neapsakomu 
smarkumu.

Odesoje, laike vieno mė-< 
nėšio nužudyta daugiau 20 
tūkstančių miesto gyvento
jų. Jie buvo tiesiog mėto
mi jūron.

Centraliniame fronte, pa
imtus į belaisvę sovietų ka
rius suvarydavo į daržines 
ir uždegdavo jas. Viename 
nacių užimtame miestelyje, 
sužeistus sovietinius karius 
surinko į vieną vietą ir šau
tuvų buožėmis suskaldė 
jiems galvas. Lavonai išgu
lėjo nepalaidoti kelias die
nas.

Viename užimtame kai
me, vokiečiai norėjo pri
versti gyventojus sveikinti 
juos, bet šiems nesutikus, 
buvo surinkti visi vyrai ir 
aky vaizdo j e jų šeimų tapo 
sušaudyti, o kaimas sude
gintas. ,

' Baltarusijos viename 
mieste, naciai surinko apie 
100 žydų ir baltarusų, pa
skutiniesiems liepė iškasti 
duobę, iškasus, 60 žydų bu
vo suvaryti į ją, bet įsa
kius baltarusams užkąst 
juos gyvus ir tiems atsisa
kius, tapo visi sušaudyti ir 
užkasti vienoje duobėje.

Pilnos žinios apie tuos 
šimtus tūkstančių nužudy
tų bus surinktos tik pasi
baigus žudynėms, nes šios, 
kurias dabar turime, tai tik 
lašas jūroje. Baisu ir pa
manyti apie tuos žiauru
mus, kuriuos naciai vykdo 
jų užimtoj Sov. teritorijoj, 
bet artinasi ta valanda, kuo
met hitlerinės govėdos tu
rės brangiai sumokėti už 
nekaltų aukų kraują. Arti
nasi ta valanda, kurioje ne 
naciai šaudys šimtus nekal
tų žmonių už vieną fašis
tą, bet šimtai fašistų tu
rės atsakyti už kiekvieną 
jų nužudytą auką.

III.
Nacių Penktoji Kolona.
Nuo pat pirmųjų dienų 

Hitlerio įkopimo Vokietijos 
valdžion, po visą pasaulį 

pradėjo plėstis maskuoti 
nacizmo agentai. Tai hitler 
rinė penktoji kolona, kuriai 
Hitleris dėjo visą pasitikė
jimą jo pasimojime užval
dyti pasaulį.

Penktoji kolona ir buvo 
g e r i a u s i s pagelbininkas 
žiauriųjų hitlerininkų ka
riuomenei, kuomet ji puolė 
ištisą eilę valstybių. Penk
toji kolona disorganizavo 
šalies gynimą, ji išdavė ka
rines paslaptis, ji skaldė 
liaudies vienybę ir turėda
ma įtaką valdžiose, perse
kiojo ir sveikiausį ir išti- 
kimiausį šalies gynėją—dar
bo liaudį, bei kitokiais bū
dais padėjo hitlerizmui. Ga
lima sakyti, kad tiesiog ati
darė šalies duris, kad už
puolikas galėtų įsiveržti ir 
užviešpatauti. Čekoslovaki
joj: Heinlein, Hacha, Be
ran ir ko. Francūzijoj: La
vai, Flandin, Dorio't, ir ki
ti. Belgijoj: Degrelle su pa- 
gelbininkais. Norvegijoj 
Kvislingas. Taip ir kitose 
šalyse.

Hitleris už tai ir turėjo 
tokius didelius pasiseki
mus pasigrobime Europos 

šalių. Tokiu būdu iškilo jo 
kariuomenės upas ir pagar
sėjo kaipo “nepergalima” 

kariuomenė. Atrodė, kad 
motorizuotos ir blinduotos 
vokiečių divizijos yra ne
sulaikomos. Kad hitlerinės 
armijos jėga yra neatre-t 
miama. Iš čia iškilo ir gar
susis “blitzkrieg” (žaibo ka
ras.)

Hitlerio kariuomenei bu
vo lengva “žaibo greitumu 
užimti šalis, kuomet tų ša
lių valdžioje stovinti fašiz
mui parsidavę penktalonis- 
tai atidarydavo tų šalių du
ris ir kenkdavo savo šalies 
atsispyrimą besiveržiančiam 
priešui, bet Vokietijai už
puolus ant Sovietų Sąjun
gos, kurioje hitlerizmas ne
turėjo savo penktos kolonos, 
dingo legendos apie vokie
čių kariuomenės “neperga- 
limumą” ir išnyko kalbos a- 
pie “neatremiamąjį žaibo 
karą.” Sovietų Sąjungos te
ritorijoj nacių kariuomenė 
tapo sulaikyta, atmušta ir 
daugelyje vietų visai su
naikinta.

Tas įvyko todėl, kad So
vietų Sąjungoje nėra penk
tos kolonos, kad jos vai-' 
džioje, kariuomenėje ir ben
drai šalies gamyboje nėra 
savo tėvynės pardavikų.

(Bus daugiau)

^We cannot have all we want 
if our soldiers and sailors are to 
have all they need.”

—Franklin D. RoosuveU

Algų ir Valandų Įstatymas Apsaugoja 
Milijonus Darbininkų

AUKOS GELBĖJIMUI PRIEŠE AŠIS- 
TINIU KOVOTOJŲ

(Antras straipsnis paaiškinan
tis algų ir valandų įstatymą)

Kaip garsusis Juozapo švar
kas sename testamente, demo
kratija yra “švarkas daugelio 
spalvų.” Čionai, Amerikoj, jo 
medžiaga išausta iš senų tradi
cijų ir išmintingų įstatymų.

Mūsų Amerikos įsitikinimas 
į teisybę ir gerą gyvenimo 
stahdartą visiems yra ugdo
mas ir sustiprinamas su pra- 
vedimu daugelio teisių Suv. 
Valstijų kongreso, kuris veikia 
pagal norus visų žmonių.

Tarpe svarbiausių “fair 
play” įstatymų yra Fair Labor 
Standards Act, geriau žino
mas kaipo Federalis Algų ir 
Valandų įstatymas. Pagal šį 
statutą darbininkai, kurie dir
ba tarpvalstijinėj komercijoj 
arba gamybos produkcijoj 
tarp valstijų, turi būti moka
mi (jeigu nepadaryta išimtis) 
nemažiau kaip 30 centų, per 
valandą ir už kiekvieną va
landą dirbtą daugiau negu 40 
vai. per savaitę, jiems turi 
būti mokama ne mažiau negu 
laikas ir pusė jų algos.

Nėra tikrų skaitlinių, kiek 
darbininkų gavo daugiau al
gos dėlei pravedimo Algų ir 
Valandų Įstatymo, nors to įsta
tymo parūpinimas liečia be
veik 17,000,000 darbininkų 
šioj šaly. Per savaitę balan
džio 15 d., 1939 m., tyrinėji
mą^ Suv. Valstijų Darbo Sta
tistikos Biuro įrodė, kad apie 
650,000 darbininkų industrijo
se, kurias aktas padengė, už
dirbo mažiau negu 30 centų 
peri valandą — legalis mini
mumas po spalių 15 d., 1939 
m. Tarpe tų 650,000 darbinin
kų buvo 100,000 lentpjūvių, 
50,000 medvilnės fabrikų dar
bininkų, 30,000 mezginių fab
rikuose, 65,000 siuvėjų ir 20,- 
000 darbininkų batų dirbtuvė
se. Daugelis iš jų buvo čionai 
gimę amerikiečiai; tūkstančiai 
atvyko iš kitų šalių. Buvo irgi 
patirta, kad apie 150,000 dar
bininkų, kurie dirbo sezonais 
prie pakavimo ir konservavi
mo šviežių vaisių ir daržovių, 
uždirbo mažiąu negu 30 cen
tų per valandą, kada buvo 
priimti darban.

šios skaitlinės neįima dau
gelio darbininkų, kurie gavo 
gerą atlyginimą, bet pasinau
dojo. laiko ir pusės akto parū
pinau, ir neįima daugiau 
kaip milijono žmonių, kurių 
uždarbis buvo padaugintas su 
specialiu industrijos atlygini
mo įsakymu, kuris nustatė mi
nimumą valandinę ratą aukš
čiau negu 30 centų. Rokuojant 
narius darbininkų šeimų, pil
nas skaičius žmonių, kuriems 
algų ir valandų įstatymas pa
gelbėjo, yra keli milijonai — 
tėvai, kūdikiai ir vaikai, kurie 
šiandien yra sveikesni dėl Fair 
Labor Standards Akto.

žinoma, ši pašalpa neapri
bota bi kokios rasės arba vie
tos naudai. Algų ir Valandų 
Įstatymas nepripažysta spal
vos linijų ir pagal jo parūpini- 
mų nėra diskriminacijų. Chinų 
darbininkai San Francisco, 
francūzai - kanadiečiai, kurie 
dirba Maine valstijos miškuose 
arba ispaniškai kalbantieji ci
garų gamintojai Jacksonville, 
Floridoj — visi įstatymo pa
dengti darbininkai gauna Al
gų ir Valandų Įstatymo apsau
ga-

Kad suprasti, ką ši apsau
ga reiškia, pažiūrėkime arčiau 
į cigąrų industriją Jackson
ville, Floridoj, kur vienas iš 
didžiausių cigarų fabrikų pa
sauly randasi, ši didelė kom
panija turėjo pasamdžius dau
giau negu 3,000 darbininkų, 
kada ją aplankė vienas atsto
vas Algų ir Valandų skyriaus. 
Tyrinėjimas parodė, kad kom
panija no visiškai išpildė Fair 
Labor Standards Akto mini
mumo ir viršlaikio parūpini- 
,mus, su pasekme, kad kompa
nija kalta $75,000 užsivilku
sioms algoms 3,227 darbinin
kams. Ši suma buvo skirtumas 

tarpe algų, kurios buvo darbi
ninkams užmokėtos ir kurios 
jiems priklausė pagal Algų ir 
Valandų Įstatymo. Kompanija 
užmokėjo darbininkams. Net 
$14,000 buvo užmokėta juo
diems darbininkams.

Didžiausias čekis buvo iš 
$654.47. Darbininkas su tais 
pinigais užmokėjo $200 gydy
tojui už jo žmonos operaciją. 
Ir beveik visi darbininkai už
simokėjo senas. skolas, vienas 
vyras nusipirko jam labai rei
kalingus dantis. Ypatingai gy
dytojams buvo nauda, nes šie 
pinigai užmokėjo už 40 kūdi
kių viename mieste! Pasinau
dojo ir Jacksonville pirkliai ir 
krautuvininkai. Vienos krau
tuvės savininkas sakė: “Taip, 
kaip Kalėdos, tik geriau.”

Viename atsitikime čekį ga
vo vyras ir jo žmona, kada jie 
buvo išvykę į Kentucky valsti
ją palaidoti motiną. Pinigai 
užmokėjo už jų. kelionę ir už 
motinos palaidojimą.

Tas viskas įvyko 1939 m. 
Šiandien, kada darbininkai 
gauna atlyginimą, didesnė da
lis pinigų eina į karo bonus, 
žingeidus atsitikimas neseniai 
įvyko. Alvah Heslar, naktinis 
sargas Indiana Lumber Com
pany, gavo čekį iš $3,100.75. 
Jis dirbo 84 valandas per sa
vaitę, gaudamas $14 į savaitę, 
ir vėliaus $15.

Užklaustas, ką jis ketina da
ryti su $3,100, šis žmogus at
sakė :

“Dabar galiu paskirti gerą 
dalį tų pinigų už mano na
mą, užmokėsiu visas savo sko
las ir liekamą sumą padėsiu 
kur daugiausia gero padarys 
— į Suv. Valstijų Karo Tau
pymo Bonus.”

Heslar’io pareiškimas tik pa
rodo, kaip darbininkai šioje 
šalyje — vyrai ir moterys, 
įvertina jų laisves. Tiems mili
jonams darbininkų žodis de
mokratija yra laisvės simbolis.

Office of War Information.

Detroit, Mich.
Atskaita Aukų Nupirkimui
Vilnų Mezginiam del Sovietų

Moterų Pažangos Kliubo 
narės rinko aukas ant blankų,
surinko sekamai:
J. Daukienė su jos

dukrele Aldona ....$31.05 
M. Gereltauskienė . . . 17.51 
M. Andrulienė ............ 11.45
O. Demskienė ..............  10.00
M. Ginaitienė .............. 10.00
A. Urbonienė .............. 9.20
A. Milickienė .............. 7.78
O. Vasiliauskienė........ 6.50
J. Butėnienė ................... 6.00
C. Mačienė ................... 4.12
O. Žilinskienė ..........  . . 2.70
K. Kraptavičienė ........ 2.50
M. Povilaitienė ............ 1.75

Ą - » -    ...... .M
Viso ant blankų

surinkta ................. $120.56
Taipgi M. Smitrevičicnė 
pridavė J. šrugo

auką ......................... 2.00
U. Jurkevičienė M. Šim-

kūnienės auką ........ 1.35

Tad viso mezgėjų fon-
dan įplaukė ........... $123.91
Neskelbiu visų aukavusių 

vardus, nes beveik didžiumą 
draugės surinko tarp savo kai
mynų ir draugų svetimtaučių, 
tai, manau, nėra svarbu nei 
laikraštyj vietą užimti. Tik vie
nos negaliu praleisti nepažy
mėjus, tai yra drg. R. Padols-

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINB) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Nuo spalių 19 iki 29 sekami prisiuntė aukų gelbėjimui prieš- 
fašistinių kovotojų iš Francijos koncentracijos kempių ir ka
lėjimų:

J. Mitchell, Washington, Pa., ant blankos surinkęs $10.
Antanas Kuzmickas, Girardville, Pa., ant blankos surin

kęs $7.50. ,
J. Didžiūnas, New Haven, Conn., ant blankos surinkęs $14. 
LDS 19 kp., Elm Grove, W. Va., auka $3.
M. Slench, Roseland, 111., ant blankos surinkta $8.
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., ant blankos surinkęs $18.
LDS 60 kp., Plymouth, Pa., auka $6.
LLD 97 kp., Plymouth, Pa., auka $4.
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md., nuo draugų $10.50t
J. Gataveckas, Carnegie, Pa., ant blankos surinkęs $2.25.
LDS 12 kp., Johnston City, III., auka $4.
A. Yuris, Chicago, Ill., ant blankos surinkęs $7.65.
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y., ant blankos surinkta $10.50. 
L. Gudzin, Schenectady, N. Y., ant blankos surinkęs $9.25. 
J. Sharis, Girardville, Pa., ant blankos surinkęs $5.
Detroito Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas $10.
C. S. Kasparas, Wilkes Barre, Pa., ant blankos surin

kęs $8.20.
A. Talandzevičius, Great Neck, N. Y., ant blankos surin

kęs $10.45.
LDS 168 kp., Kearny, N. J., auka $7.
LDS 61 kp., Benton, Ill., auka $2.25.
C. Joenchosky, Cicero, III., ant blankos surinkusi $10.
B. Valukas, Mahanoy City, Pa., ant blankos surinkęs $5.65. 
LLD 52 kp., Detroit, Mich., auka $5.
Detroito Lietuvių Komunistų Kuopa $5.
Detroito Lietuvių Kliubas $35.75. Minimo kliubo sekretorius 

S. Tvarijonas rašo: “Detroito Lietuvių Kliubas savo susi- 
' rinkime spalių 25 d. perskaitė jūsų laišką - atsišaukimą 

gelbėjimui fašistų kankinamų kovotojų, tuojaus nutarta, 
kad kliubas paaukotų $5 iš i/do ir taipgi parinkti ant 
blankų aukų. Paprašytas kliubietis Mikas parinkti aukų. 
Mikas ant blankos surinko $28.75. Tvarijonas ant blan
kos $2. Viso sykiu D. L. Kliubas sukėlė savo susirinkime 
gelbėjimui kovotojų $35.75. Varde kliubo tariame ačiū 
visiems draugams už tokią gausią auką.”

Spalių 29 priduota Anti-Fašistinių Tremtinių Komitetui vi
sos viršuje nužymėtos aukos — viso $218.95. Pirmiaus buvo 
priduota $575. Viso nuo lietuvių minimam komitetui priduo
ta $793.95.

Širdingai ačiū visiems aukavusiems ir parinkusiems tam 
svarbiam tikslui aukų. Laukiame daugiau.

J. Gasiūnas.

kienės, kuri*ant M. Gereltaus- 
kienės blankos aukavo viso 
$10. Tas parodo, kokių nuo
širdžių rėmėjų mes turim ir 
priduoda mums daugiau ener
gijos darbuotis.

Vardu Moterų Pažangos 
Kliubo Mezgėjų Grupės šir
dingai ačiuoju visiem auka- 
vusiem šiam svarbiam tikslui 
ir taipgi visom draugėm kliu- 
bietėm, rinkusiom aukas.

M. Ginaitienė,
Kliubo Rašt.

Pittsburgh, Pa.
Kunigas Grūmoja Teismu 

“Lietuvių Žinioms”
Taip vadinamos lietuvių tau

tiškos bažnyčios kunigas L. S. 
Brigmanas viešai pareiškė, 
kad jis traukiąs teisman “Lie
tuvių žinias” už jo asmens 
apšmeižimą. Viešas kunigo 
Brigmano pareiškimas skam
ba :

“Liepos 31 d. Lietuvių ži
niose įdėta iš Pittsburgho ko
respondencija, pavadinta ‘ka-

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 

Lietuviii Kūro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nej į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestas

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

I
Telefonas EVergreen 7-1661

talikai ir nezaležninkai’.
“Kadangi šioje korespon

dencijoje nuo pradžios iki ga
lo šmeižiamas mano asmuo 
(nė vienas sakinys neatitinka 
teisingiems faktams) tai šiuo 
aš pranešu visuomenės žiniai, 
kad Clevelande einąs lietuvių 
laikraštis, Lietuvių žinios, yra 
traukiamas teismo atsakomy
bei.

“Tik šiomis dienomis man 
teko sužinoti, kad šis nekaltų 
žmonių šmeištais u ž s i imąs 
laikraštis yra perkeliamas į 
Pittsburghą. Todėl mano ad
vokatui bus daug patogiau su 
to laikraščio leidėjais bylinė
tis.

“Bylą prieš Lietuvių žinias, 
apšmeižusias mano asmenį, aš 
sutiksiu atšaukti tik tuo atve
ju, jeigu sakyto laikraščio re
daktorius, S. Gabaliauskas, 
viešai (savo laikraštyje) mano 
atsiprašys už tos piktos kores
pondencijos įdėjimą.

“Aš negaliu leisti šmeižti 
save, nei prieš katalikų bažny
čią, nei prieš lietuvių visuome

nę nieku nenusikaltusį.” Rep.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HA venaeyer S-1158

I
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SOVIETAI LAIMI MŪŠIUS STALINGRADO 
SRITYJE IR TIES TUAPSE; VOKIEČIAI 
PASIVARĖ PIRMYN NALČ1KO SRITYJE

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Priešu Pranešimai FAŠISTU PAGYRAI Iš 
EGIPTO FRONTO

MASKVA, lapkr. 2. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas:

Sovietų kariuomenė sekmadienį kovėsi su priešais 
Stalingrado srityje, į šiaurių rytus nuo Tuapse ir Nal- 
čiko srityje.

Per savaitę buvo suaikinta 202 vokiečių orlaiviai kau
tynėse ore, ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių ir ant že
mės. Sovietai tuo pačiu laiku neteko 128-nių lėktuvų.

Stalingrado srityje Sovietų kariuomenė atmušė prie
šų atakas. Kai kuriuose sektoriuose sovietiniai kovoto
jai kontr-atakavo ir pažygiavo kiek pirmyn. Rytmetį 
priešų artilerija ir orlaiviai iš pradžios bombardavo so
vietines pozicijas viename fabrikų plote, o paskui pulkas 
vokiečių pėstininkų pradėjo ofensyvą. Po trijų valandų 
kautynių, priešai buvo atmušti atgal iki pirmiau buvu
sių jų pozicijų ir nukentėjo didelių nuostolių.

Pirm negu priešai atsigavo, sovietiniai kariai kontr
atakavo ir užėmė kelias priešų pozicijas. Pietiniame mie
sto gynimo sektoriuje dalinys Sovietų kariuomenės už
ėmė priešakinę vokiečių apsigynimo liniją, šiame mū
šyje tapo nukauta virš 700 vokiečių kareivių ir oficie- 
rių. Du pulkai vokiečių pėstininkų tapo išvaikyti ir 

dalinai sunaikinti. Buvo sudaužyta aštuoni vokiečių 
tankai, 20 trokų, keturios baterijos kanuolių ir šešios 
baterijos mortirų. Nušauta žemyn 13-ka vokiečių lėk
tuvų per mūšius ore ir ugnim iš priešlėktuvinių kanuo- 
lių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado sovietinė kariuome
nė apdrūtino savo pozicijas ir darė žvalgų veiksmus. 
Vienas mūsų žvalgų būrelis, nematant priešams, prisi

artino prie jų fortukų, apmėtė juos rankinėmis grana
tomis, sunaikino tris kulkasvaidžius ir užmušė 35 hit
lerininkus. Kitame sektoriuje Sovietų šauliai nukovė 80 
vokiečių.

Nalčiko srityje sovietinė kariuomenė vedė didelius 
apsigynimo mūšius. Vienas raudonarmiečių dalinys nu
šlavė 370 hitlerininkų ir sunaikino du jų tankus. Kita
me sektoriuje vokiečiams pavyko įvaryt kylį į mūsų 
pozicijas. Po įnirtusio mūšio sovietinė kariuomenė pasi
traukė į naujas pozicijas; buvo padaryta priešams sun
kių nuostolių.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse vienas dalinys mūsų ka
riuomenės užėmė svarbią aukštumą. Kautynėse dėl tos 
aukštumos sovietinė kariuomenė užmušė tam tikrą 
skaičių priešų, pagrobė dvi vokiečių kanuoles, 10 kulka- 
svaidžių, daug šautuvų, keturis radijo duotuvus, kelis 
automobilius ir kiekį kitų įrengimų. Kitame Tuapse 
fronto sektoriuje daugiau kaip batalionas hitlerininkų 
atakavo mūsų poziciją, bet mūsų baražas atmetė priešus 
atgal.

Novorossiisko srityje mūsų jūreivių grupės užklupo 
priešus iš užnugarės, užmušė apie 100 fašistų, sunai
kino šešis kulkasvaidžius ir sudaužė vieną amunicijos 
sandėlį ir vieną maisto sandėlį.

Viename šiaurvakarinio fronto sektoriuje septyni vo
kiečių tankai atakavo mūsų pozicijas. Prieštankiniai So
vietų šauliai laukė, kol priešų tankai gana arti privažia
vo; tuomet mūsų šauliai paleido ugnį. Trys šauliai iš
mušė iš veikimo penkis tankus, šeštas tankas grįžo at
gal, o septintas dar važiavo pirmyn. Vienas Sovietų ka
rys su granatomis metėsi po tanku; jis mirė, bet suža
lojo tanką. Tą pačią dieną trys kiti sovietiniai kovotojai 
apsidirbo dar su trimis vokiečių tankais..

Spalių 31 d. sovietinės oro jėgos įvairiuose sektoriuo
se sunaikino bei sužalojo 50 vokiečių trokų su kariais 
ir reikmenimis, sudaužė tris priešų švyturius, susprog
dino septynetą amunicijos sandėlių, suardė geležinke
lio traukinį, nutildė keturias baterijas kanuolių ir iš
vaikė, dalinai sunaikinant, apie kuopą priešų pėstinin
kų.

“LAISVĖS” VAJUS

Berlyno radijas pasakojo, 
būk vokiečiai prasiveržę į 
kelias Sovietų pozicijas Tu
apse srityje, šiaurvakarinia
me Kaukaze, būk atmetę 
rusus toli į vakarus nuo 
Tereko upės, viduriniame 
Kaukaze, būk Nalčiko sri-i 
tyje jie užėmę vieną mies
telį ir atkirtę raudonarmie
čius nuo didžiojo Gruzijos 
vieškelio, einančio per Kau
kazo kalnyną.

Naciai giriasi, kad jie 
nuskandinę kelias dideles 
valtis, kurios gabeno rau
donarmiečius iš rytinio Vol
gos upės šono į vakarinį, 
kaipo pastiprinimus Stalin
grado gynėjams. Fašistai 
pasakoja, kad jie oro bom
bomis sunaikinę prekinį So-i 
vietų laivą Juodojoj Jūroj.

Hitlerininkai skelbia, būk 
jie atmušę visas Sovietų a- 
atakas į pietus nuo Stalin
grado, ir giriasi, būk jų or
laiviai bombomis pataikę į 
tryliką sovietinių traukinių 
į šiaurius nuo Astrachano, 
Kaspijos Jūros uosto.

Naciai sako, kad jų orlai
viai dieną ir naktį nuolat 
bombarduoja šiaurinę Sovie 
tų prieplauką Murmanską.

Mexico City. — Grupė 
Meksikos senatorių ragino 
prezidentą Camacho panau- 
jint Meksikos diplomatinius 
santikius su Sovietų Sąjun
ga.

KRISLĄ I
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

galima spėti, jog veikalas yra 
labai puikus.

O Anna Seghcrs yra tik vie
na iš daugelio tų veiklių, ko
vingų intelektualų, kurie po 
Ispanijos liaudies pralaimėji
mo pateko į Franci jos koncen
tracijos stovyklas ir iš ten ta
po išgelbėti ir atgabenti Mek- 
sikon pažangių žmonių pa
stangomis ir aukomis.

Taigi, kai dabar yra renka
mos tam tikslui aukos, nepa
mirškime, kad jos eina labai 
prakilniam tikslui.

Japonijos laivynas pabėgęs 
nuo Saliamonų salų! Taip 
skamba spaudoje didžiausiais 
antgalviais.

Panaši pasaka buvo skelbia
ma prieš keliolika dienų. Bet 
paskui tas laivynas staiga pa
sirodė ir pridarė Amerikos jė
goms Guadalcanale daug ža
los.

Japonai moka iš pasalų už
pulti. Jie tai padarė Perlų 
Uoste, jie tą pakartojo Gua
dalcanale. Abiejuose atsitiki
muose, kaip paaiškėjo, ameri
kiečiai buvo užklupti “bemie
gant.”

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
P. Žirgulis, Rochester, N. Y........ 366
J. Kazlausjkas, Hartford, Conn. 320 
Baltimorės Vajininkai ..............  315
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 283 
P. Bečis, Great Neck, N. Y...... 253
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 244 
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 220 
J. Burba,. So. Boston, Mass......  216
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 192
ALDLD 136 kp., Harrison-

Kearny, N. J............................ 171
M. Urba, fcaston, Pa...................  140
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 123 
J. Grybas, Norwood, Mass........  120
A. Totorčiis, Hartford, Conn.... 108
A. Marshall, Torrington, Conn. 106 
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 102 
A. Balčiūnas, B’klyn, N. Y........ 98
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.......... 96
A. VinckeviČius, Stoughton, Mass. 94 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y........ 92
ALDLD Moterų 20 kp., Bing-

E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........ 20

“Laisvės” Administracija.

hampton, N. Y.......................... 90
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84
A. Žvingilas, So. Boston, Mass. 84
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 84
S. Kumickas, Shenandoah, Pa. 80
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
J. Bimba, Paterson, N. J............ 71
Adelė BakOnienė, Clifside, N. J. 60
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60

Amerikiečiai Turės {valias 
Maisto 1943 metais

Washington. — Ameri
kos žemdirbystės depart- 
mentas pranešė, jog atei
nančiai metais amerikie
čiams abelnai užteks mais
to, nors civiliams žmonėms 
gal bus kiek mažiau vaisių, 
šviežių daržovių, pieninių 
valgių ir tūlų kitų maisto 
produktų. Taigi reikėsią 
kortelėmis apriboti pirkimą 
tokių valgio dalykų. Grūdi
nių produktų bus visiem į- 
valias.

Hitleris irgi buvo paskelbęs, 
kad jis urmu nebepuls Stalin
grado. Sakė, tik artilerija dau
žys miestą.

Bet kas tam tikėjo? Netikė
jo Raudonoji Armija. Ir pas
kui paaiškėjo, jog tai buvo 
Hitlerio blofas. Baisus puoli
mas ant Stalingrado neapsi
stojo nei vienai dienai. Hitle
ris siunčia naujas gaujas ir 
šeria jas mirties dievaičiui.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 5 d., 8 v. v., 29 Endicott 
St. Draugai, yra vienas labai svar
bus klausimas, kuris mus visus pa
liečia. Būkite visi. — J. M. Lukas, 
Sekr. (258-260)

J. Sekys, Hartford, Conn.. 58
Grand Rapids, Vajininkai ........ 56
J. Matačiūnas, Paterson, N. J. 55
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 48
M. Slekienė, Gardner, Mass  48 
Geo. Urban, Braddock, Pa.......... 48
D. M. Šolomskas, Brooklyn, N.Y. 36 
P. Buknys, B’klyn, N. Y.......... 26
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24 
P. Šolomskas, Brooklyn, N. Y. 24 i

REIKIA DARBININKO
“Laisvės” spaustuvei yra reikalingas darbininkas 

prie laikraščio laužymo. Prašome greit kreiptis laiš
ku: “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(258—262)

Romos radijas pasakojo, 
būk italai ir vokiečiai EI 
Alamein fronte atmušę ang- 
glų atakas ir suėmę dar a- 
pie 200 priešų; tai, girdi, 
viso per pastaruosius mū
šius paėmę nelaisvėn jau 2,- 
000 anglų.

(Niekas nepatvirtina tų 
priešų pranešimų.)

Scranton, Pa.

neveckas, J. Lažaunikas, J. 
Levanavičius, Liter. Draugijos 
39 kp. L Klevinckas 75c. Po 
50c.: Walter Meškūnas, J. 
Bružas, J. Sluoksnis, F. M. 
Indriulis, P. Indriulienė, Ed. 
Yawars, Sr., J. Ančiukaitis, I. 
Bakanas, VI. Medelis, R. Ye
nušaitis ir K. Draugas.

Aukos pasiųstos J. Gašlū
nui, Anti-Fašistinių Tremtinių 
Komiteto atstovui.

Būt gerai, kad ir kiti seran- 
toniečiai, kurie tik neapkenčia 
fašistų, paaukoti] pagal savo 
išgalę prakilniam tikslui.

Korespondentas.

Po vasaros poilsio Literatū
ros Draugijos nariai vėl pra
dėjo darbuotis.

Susirinkime, laikytame spa
lių 18 d., padaryta daug gerų 
tarimų. Visi draugai pasižadė
jo pasidarbuot, kad kuopą pa
kelt nariais bent iki 50. O tas 
galima, tik reik žmones supa
žindinti su draugijos tikslais.

Taip pat nutarta rengt va
karienę lapkričio 22 d., mat 
toj dienoj bus Literatūros 
Draugijos 12-to Apskričio me
tinė konferencija.

Drg. P. Indriulienė apsiėmė 
suorganizuot gaspadines, o ir 
kiti j komisijas apsiėmė liuos- 
noriai, todėl darbas turi būt 
pasekmingas.

Svetainė paimta V. Meškū- 
no, 134 W. Market St. Taip 
pat nutarta rengt prakalbas 
lapkričio 29 d. toj pačioj sve
tainėj, pradžia 2 vai. po pietų.

Sekretorius P. Šlekaitis pra
nešė, kad jis turi blanką au
kų rinkimui gelbėt fašistų 
kankinamus kovotojus, ir jau 
turi $5 surinkęs. Nutarta pa- 
aukot iš kuopos iždo $1, o $9 
draugai suaukojo ant vietos, 
kas sudarė jau $15. Bet jis sa
kė, kad pasiryžęs surinkt ne
mažiau $20. Girdėjau, kad jis 
savo tikslą atsiekė. Tai graži 
auka nuo draugų scrantonie- 
čių.

Aukavo sekanti draugai: J. 
Klikūnas $2.50, P. Pėstininkas 
$2, Chas. Yenušaitis $1.50, J. 
Elinckis $1.25. Po $1: P. Šle
kaitis, D. šlekaitienė, A. Venc- 
lavičius, Niek Golovka, J. Gri-

Wilkes-Barre, Pa.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 10-to Apskričio metinis 
bankietas su koncertu, kaip 
jau buvo pirmiau pranešta, 
įvyks lapkričio 22 dieną. Pra
sidės 6 vai. vai. vakare. Įvyks 
Progresyvių Kliubo svetainė
je, 325 E. Market St.

Kaip pirmiau pranešta, šis 
bankietas bus iš eilės ketvirtas 
Dešimto Apskričio. Bet jis bus 
didžiausias ir skirtingas nuo 
pirmiau buvusių šio apskričio 
bankietų, nes jame bus labai 
turtinga koncertinė programa. 
Programoje dalyvaus labai to
limų svečių. Kas mūsų apy
linkėje gali pamiršti seseris 
Zdaniūtes? D. Zdaniūtė (Jud- 
en) vadovavo Wilkes Barre 
Aido Chorą kiek metų atgal ir 
O. Zdaniūtė (Roman), kuri 
taipgi buvo veikli meno srity
je. Jos abi dabar gyvena Chi- 
cagoje ir tenai plačiai veikia. 
D. Zdaniūtė ten vadovauja net 
dviem choram — Moterų Cho
ra Cicero, 111. ir Aido Chora 
Roselande. O. Zdaniūtė gerai 
atsižymėjus lošimuose ir dai
navime Chicagos apylinkėje. 
Taipgi abi pildo radijo prog
ramas per WGES stotį. Šios 
dvi seserys Zdaniūtės pranešė 
mūsų komitetui, kad jos atva-

žiuoja pas savo tėvelius apie 
tą laiką. O kadangi įvyksta 
bankietas, tai joms parašyta ir 
paklausta, ar jos galės prisidė
ti prie išpildymo programos 
tam bankiete. Gautas atsaky
mas, kad galės prisidėti ir už
tikrina, kad bus ir dainuos dar 
šioje apylinkėje negirdėtas 
dainas.

Taipgi programoje dalyvaus 
gerai žinomas dainininkas S. 
Kuzmickas iš Shenandoah, Pa. 
Jis dainuos solo ir duetą su O. 
Zdaniūtė. Dainininkas ir bu
vęs mainierių kvarteto narys 
Petras Grabauskas, kuris da
bar gyvena ir veikia Brook
lyn, N. Y., taipgi atvažiuoja 
sudaryti kvartetą dėl koncer
to. Kvartetas susidarys iš Kuz
micko, P. Grabausko ir seserų 
Zdaniūčių. Dainuos solo O. 
Zdaniūtė ir Wilkes Barre Ly
ros Choro kvartetas. Jau te
ko sužinoti, kad šis kvartetas, 
nors naujai susitveręs, bet su
sideda iš gerų dainininkų. Ja
me dalyvauja G. Surdokas,

per ilgus metus dainininkas, 
V. Grigaitis, gabus jaunuolis 
ir geras dainininkas, ir sese
rys Kaspariūtės. Turiu čia pa
minėti, kad seserys Kaspariū
tės yra senos meno srityje vei
kėjos ir labai puikios daininin
kės, nuo pat mažens dalyvau-.- 
ja lošimuose ir dainavime. Ga
vau pranešimą, kad šis kvarte
tas padarys didelį surpryzą su 
savo dainomis, šiam kvartetui 
vadovauja V. R-adišauskaitė, 
Lyros Choro mokytoja. Paskui 
ši visa grupė dainininkų suda
rys bendrą grupę ir sudainuos 
kelias dainas. Tai bus ko pasi
klausyti !

Todėl yra kviečiami visos 
apylinkės lietuviai dalyvauti 
šiame nepaprastame LDS ap
skričio bankiete ir koncerte, 
šis pakvietimas yra taikomas 
taipgi ir tolimesnėms koloni
joms, kaip Mahanoy City, Gi
rardville, Minersville, Scran
ton, Binghamton ir Easton.

Širdingai visus kviečia
LDS 10-to Apskr. Komitetas.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

S ta/ 
ad/,esas.

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

kad visados bus patenkinti.
I

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyn©

iSs/.

Lawrence, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Berašydamas šią žinelę, ga
vau laišką nuo 7-to Apskričio 
sekretorės draugės Lukienės. 
Ji duoda žinoti, kad pas mus 
lankysis Fred Abekas, “Vil
nies” redaktorius, iš Chicagos. 
Prakalboms diena paskirta 
gruodžio 13 diena. O apskri
čio konfęrencija įvyks So. 
Bostone lapkričio 29 dieną. 
Todėl yra šaukiamas LLD 37 
kuopos specialis susirinkimas 
lapkričio 8 dieną, 1 vai. po 
pietų, Maple Parke. Susirinki
me bus tas svarbus klausimas 
apsvarstytas. Turėsime išrink
ti delegatus į konferenciją. Vi
si nariai rengkitės dalyvauti 
susirinkime. '

Taipgi, kurie norite prisira
šyti prie Literatūros Draugi
jos, atvažiuokite į mūsų kuo
pos susirinkimą. Priklausyda-. 
mi prie draugijos, gausite ge
ras moksliškas knygas ir žur
nalą “šviesą.” O metinė mo
kestis tesiekia tik $1.50.

Visi būkite susirinkime!
S. Penkauskas.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

F. W. Shalins
(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

■■■■■■■■M———Į|

]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 Barbenai 
a ■ .................. -a

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiy grupių ir 

fš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
cikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLonmore 5-6191

§

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EV. 4-8698

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI DRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

: MATEVŠAS SIMONAVIČIUS :
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "O •

• Vietos ir importuo- 
J tos degtinės ir vy-
• nai, geriausių bra-
• vorų alus ir ėlius. 
e Kada būsit Brook-
• lyne, užeikite su-
• sipažinti.

Kiekvieną subatą *. 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis e 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. *

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. J
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 •
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New Wko^/žž8ė0Zfo?l nfcn Kviečiam į Draugų J. Siurbos 
ir P. Ventos Išleistuves

Jonas Gasiūnas Eis Lai 
kino j o LDS Sekreto

riaus Pareigas
LDS Centro Valdybos Suvažiavimas; Nutarta Steigti 
Lietuvių Tarybą Kultūriniam Darbui; LDS Tures 

Didelį Vajų.

Pereitą šeštadieni įvyko Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Centro Valdybos suvažia
vimas. Dalyvavo prez. R. Mi- 
zara, 2-rasis vice-prezidentas 
George K wain (K vainauskas) 
iš Čikagos, sekr. J. Siurba, ižd. 
dr. J. J. Kaškiaučius, iždo glo
bėjai Jonas Grub is, Else Ga- 
siūnienė ir Stasys Kuzmickas; 
taipgi dr. M. D. Palevičius. 
Pirmasis vice-prezidentas Ma- 
zan (Mažanskas) negalėjo 
pribūti dėl to, kad jis dirba 
karo pramonėje ir negalėjo iš
likti iš darbo.

Šis suvažiavimas buvo su
šauktas ant greitųjų, nes sek- Be to, Centro Valdyba svars

tė klausimą paskelbimo vajaus 
už naujus narius. Tokis vajus 
nutarta pradėti su 1943 metų 
pradžia ir tęsti per šešis 
nesiūs.

Daug kitų organizacinių 
lykų C.V. tarė, bet jie 
smulkmeniškai paskelbti “ 
soje.”

veikiančiuoju LDS sekretoriu
mi.

Be kitų dalykų, šis suvažia
vimas svarstė reikalingumą su
daryti pažangiesiems Ameri
kos lietuviams vieną centrą 
arba tarybą, kuri galėtų vado
vauti visokiame kultūriniame 
pažangiųjų žmonių judėjime. 
Nutarta kviesti Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centro Ko
mitetą ir Lietuvių Meno Są
jungos Komitetą bendram pa
sitarimui, kur būtų aptarta to
kio centro arba ryšio Įsteigi
mas.

retorius Jonas Siurba yra šau
kiamas į kariuomenę (išeina 
lapkričio 9 dieną), tad jo vie
ton reikėjo pastatyti žmogų. 
Tuom žmogumi paskirtas Jo
nas Gasiūnas, “Tiesos” redak
torius. Jis eis abi pareigas, iki 
sugrįš Jonas Siurba. Kitais žo
džiais, Jonas Gasiūnas bus

mė-

da- 
bus 

Tie-

Susidarykite Kandi 
datų Sąrašą

Šiemet yra labai komplikuo
ti rinkimai ir iš anksto nesusi
darius sąrašo reikėtų labai 
vikriai apsisukti, kad trimis 
minutėmis suspėti išsirinkti iš 
kelių partijų visus geriausius 
kandidatus.

Visoje valstijoje bus renka
mi: Gubernatorius, lieutenant 
gubernatorius, kontrolierius, 
attorney general (prokuroras) 
ir representatives at-large

Kiti Svarbūs Kandidatai
Labai svarbi yra gubernato

riaus pavaduotojo (lt. gov.) 
pareiga, kurią iki šiol pavyz
dingai ėjo 
kuriai 
tuoj a 
eilėje 
kietu.

Charles Poletti ir 
vietai jis vėl kandida- 
Darbo Partijos tikietu, 
C, taipgi demokratų ti-

Yorko CIO užgyrė Po- 
ragina visus darbo 
ir jų draugus balsuo-

Minios Newyorkieciu Sveiki 
no Komunistų Kandidatus

Milžiniškoji Madison Square 
Garden salė pereito sekmadie
nio popietį aidėjo šūkiais už 
antrą frontą greitam ir pilnam 
laimėjimui karo. Progą šiam 
sentimentui pasireikšti davė 
Komunistų Partija, surengusi 
didžiausį rinkimų kampanijos 
mitingą iš visų partijų šiuose 
rinkimuose.

Kandidatų ir kitų kalbėtojų 
prakalbos rado entuziastišką 
sutikimą 18,000 publikoj salė
je ir, be abejo, už salės sienų, 
kadangi trijų kandidatų ir ge- 
neralio sekretoriaus prakalbos 
buvo transliuojamos ir per ra
diją WQXR stoties ryšiais.

Earl Browder, generalis sek
retorius pareiškė, kad atviras 
ir paslėptas defytizmas meta 
šešėlį ant šių metų rinkimų, 
bet kad tas šešėlis bus praša
lintas kylančio galingo ir au
gančio liaudies judėjimo už 
pergalę. Paprasti žmonės, 
remdami prezidentą, sakė kal
bėtojas, “defytįstus jau veja ir 
neužilgo sumažins defytizmą 
iki slapto suokalbio.

“šie yra paskutiniai rinki
mai, kuriuose defytistams leis
ta atvirai veikti Amerikos po
litikoj.” Browderis reikalavo 
prašalinti dėfytistus spaudos 
leidėjus iš tos spaudos vado
vybės. Kaip galima leisti, sakė 
kalbėtojas, kad tuo pat laiku, 
kuomet išleidžiame milijonus 
jaunų vyrų kariauti prieš fa
šizmą, kaip ir pridera, sykiu 
yra leidžiama tos Hitleriui tar
naujančios spaudos leidėjams 
skleisti defytizmą.

rasinės diskriminacijos klausi
mu. “Negrų liaudis, kuri davė 
savo kraštui Dorie Miller, Joe 
Louis ir tūkstančius kitų sū
nų, kurie kovoja petis petin su 
savo baitais broliais karo fron
tuose, pirm 
šį karą.”

Elizabeth 
reiškė, kad
terų, ypatingai 
būti prašalinta, j

Brooklyniečiai ir apylinkių 
lietuviai, kurie norite draugus 
Joną Siurba ir Povilą Ventą 
dar pamatyti prieš jiems iš
vykstant kariuomenėn, pa
spausti dešinę su širdingu pa
linkėjimu laimingos kloties

Bložytės Vestuvės 
Parėmė R, Kryžių

visko nori laimėti

tikietu.

CHARLES POLETTI, 
darbiečių ir demokratų kandi
datas į lt. gubernatorius, uolus 
naujadalybininkas ir fašizmo
sumušimo reikalautojas, at- 
kartotinai pasisakęs už antrą 
frontą dabar. Jį užgyrė New 
Yorko CIO ir prašo už ji bal-

Gurley Flynn pa- 
diskriminacija mo

li egrių, turi 
jeigu norime 

sunaikinti fašizmą. Moterų pa
jėga, šiandieną yra žmogaus 
darbo pajėga. Ęalsai už komu
nistų kandidatus, sakė Flynn, 
reikštų reikalavimą vaikų 
priežiūros centrų ir moterims 
lavintis progų, kad moterys 
galėtų pilnai dalyvauti rėmi
me karo.

Mitinge taipgi kalbėjo Fred 
Briehl, farmerių atstovas iš 
Buffalo, buvęs komunistų kan
didatas į gubernatorius, kuris 
savo kandidatūrą ištraukė, 
kad padėti išrinkti naujadaly- 
bininką Darbo Partijos ir de
mokratų kandidatą Joseph V. 
O’Leary. Jis pašiepė Dewey 
dėl jo pradėjimo dabar skelb
tis farmerių “patronu.” Bet 
farmerių unija, sakė kalbėto
jas, tokio nario niekad neturė
jo ir dabar neturi, neigi ji ma
tė savo užtarėjuose Dewey 
tuomet, kada vedė pieno strei
ką.

'Robert 
davimą 
spaudos 
“Victory 
šešiomis 
6,000 kopijų. Rinkliavą prave
dė advokatas Carl 
rinkimų kampanijos 
sekretorius, ' taipgi 
kalbėjo Simon W. 
kampanijos vedėjas.

Laike programos transliavi
mo per radiją pirmininkavo 
Peter V. Cacchione, komunis
tas Miesto Tarybos narys, o 
visu kitu laiku'susirinkimą ve
dė James W. Ford. Liaudies 
Choras artistiškai sudainavo 
keletą Jungtinių Tautų kovos 
dainų — Australijos, Chinijos, 
Sovietų Sąjungos, Jungtinių 
Valstijų.

Minor pravedė par
ką tik išėjusios iš 
Brow deri o knygos 

and After,” kurios 
minutėmis parduota

Brodsky, 
komiteto 
trumpai 
Gerson,

Rep.

ir 
iš-

visus iš 
kuriuose 
tinkamo 
nei vie- 

kad mes
gavome ir 

visus pa- 
2-ros Lais- 
tik Queens

viso miesto

kandidatų.
testato tik tris
kandidatus ir

nubalsuoti pir-
bus eilėje E,

Atskiri apskričiai ir paskiau 
tuose apskričiuose kongresi
niai distriktai, valstijos senato 
ir seimelio distriktai (assem
bly districts) visi turės dar sa
vo distriktų kandidatus apart 
visos valstijos 

Komunistai 
visos valstijos 
prašo už juos 
miausia. Jie
penktoje nuo viršaus, o paskui 
balsuoti už kitų partijų tuos 
kandidatus, kurie yra tikri 
naujadalybininkai ir karo lai
mėjimo šalininkai, uolūs pre
zidento Roosevelto rėmėjai.

Komunistų kandidatais yra:
Israel Amter, į gubernato

rius.
Benjamin J. Davis, Jr.f ir
Elizabeth Gurley Flynn į 

r e p r e s e ntatives at - large 
(kongresmanus nuo visos vals
tijos).

New 
letti ir 
žmones 
ti už Poletti.

Į kontrolierius — Joseph V. 
O’Leary, eilėje C.

Į attorney general (proku
rorus) visai valstijai — Henry 
Epstein, eilėje B, demokratų 
kandidatas, kadangi tai vie
tai Darbo Partija neišstatė tin
kamo žmogaus.

Didžiumai miesto apskričių 
ir juose esantiems assembly 
distriktams CIO yra užgyręs 
kandidatus, bet ne 
Darbo Partijos ir kai 
distriktuose nerado 
užgyrimui kandidato 
noj partijoj. Gaila, 
vėlai tuos sąrašus 
nebuvo galimybės 
skelbti. Lapkričio 
vėje tilpo pilnas 
kandidatų sąrašas.

Norintieji gauti
CIO užgirtu kandidatų sąraŠur 
nusipirkite angliško darbinin 
kų dienraščio lapkričio 3-čio? 
laidą, kurioj ketina įtalpint' 
viso miesto distriktų kandida 
tus. Atskirais apskričiais tie 
sąrašai jau tilpo pirmesnėse 
trijose to laikraščio laidose.

Kings CIO Užgirti 
| Kongresmanus

1- mo, 4-to ir 14-to assembly 
distriktų CIO užgirtu kandida
tu yra John J. Delaney.

2- ro, 9-to ir 16-to — Donald 
L. O’Toole.

3- čio, 7-to ir 8-to — Mat
thew P. Coleman.

5-to, 6-to ir 23-čio — Ema
nuel Celler.

10-to, 11-to ir 12-to —
James J. Heffernan.

13-to, 15-to ir 19-to — Jo
seph A. Wedl.

17-me, 18-me ir 21-me — 
Darbo Partija nerado tinka
mo žmogaus užgyrimui.

20-to ir 22-ro Kings assem- 
blio distriktų CIO užgirtu kan
didatu į kongresmanus Albert 
Slade, tas pats, kuris yra ir 
Queens 4-to, 5-to ir 6-to A. D 
kandidatu, kadangi 9-tas 
kongresinis distriktas susidaro 
iŠ trijų Queens ir 2-jų Kings 
assemblio distriktų.

ISRAEL AMTER, 
komunistu kandidatas j guber
natorius, pasisakęs už besąly
ginį rėmimą prezidento Roose
velto politikos laimėjimui karo 
ir griežčiausis kovotojas už 
antrą frontą ir perg*alę ant fa
šizmo dabar. Balsas už Amte- 
rį bus balsu už antrą frontą.

Israel Amter, kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torius; Benjamin J. Davis, Jr., 
ir Elizabeth Gurley Flynn, ko
munistų kandidatai į kongres
manus at-large (nuo visos 
valstijos) ragino piliečius bal
suoti ir balsuoti eilėje E už 
komunistų kandidatus, kas 
reikš balsą už antrą frontą ir 
greitą laimėjimą karo.

Amteris savo prakalboj nu
rodė, kad griežtas komunistų 
išstojimas svarbiausiais klau-^ 
Simais privertė ir Dewey su 
Bennettu tarti žodį kitą karo 
klausimukad skaitlingas bal
savimas už komunistus suce
mentuotų karo laimėjimo šali
ninkų jėgas New Yorko vals
tijoj, būtų galingu pašisaky- 
mu už antra frontą.

“Lai tas bus perspėjimu 
Dies’ui ir visiems politiniams 
manevruotojams ir kitiems 
mūsų šalies priešams, kad 
New Yorko valstija stovi už
pakalyje prezidento ir jo už- 
rubežių ir namų programos, 
kad New Yorkas yra nusi- 
sprendęs pasilikti karo laimė
jimo Naujosios Dalybos eilė
je,” pareiškė gubernatorinis 
kandidatas.

Benjamin J. Davis, Jr., kri
tikavo abiejų didžiųjų partijų 
kandidatus už veidmainystę

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi gražūs kam

bariai, renda $26.00. Taipgi 5 kam
bariai, renda $32.00. Yra karštas 
vanduo, garu šildomi, netoli vaikų 
žaislavietės ir mokyklos. 166 Scholes 
St., (arti Graham Ave.), Brooklyn, 
N. Y. (258-260)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, lapkričio 5 dieną, Lai
svės Svet., 419 Lorimer St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. — Sekr.

(258-260)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrę pentoriai (da

žytojai). Nuolatinis darbas. Vidui 
darbininkams, $8.00 į dieną, o iš 
lauko dirbantiems $10.00 į dieną. 
Taipgi reikalingi ir pagelbėtojai. 
Kreipkitės pas: Kasper, 442 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Evergreen 8-4461. (257-259)

Spalių 24-tą Martino 
Onos Bložių dukrelė Adelė 
tekėjo už Mr. Blake White, 
Jr., vokiečių kilmės amerikie
čio. Sutuoktuvės įvyko šv. 
Kryžiaus bažnyčioj, Ridge- 
woode, o sutuoktuvių pokilis 
— 1760 DeKalb Ave.

Spalių 25-tą dar susirinko 
vestuvių užbaigtuvėms Bložių 
šeimos draugai. Jiems užkan
džiaujant, Chas Almantas pri
siminė apie pasaulinę padėtį ir 
paprašė, kad kas kiek išgali 
paaukotų Amerikos Raudona
jam Kryžiui.

Aukavusių Vardai:
Mr. ir Mrs. Bložiai.........$1.06
Chas Almantas 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr.
Mrs. Bankus ....................
Mr. ir Mrs. Beganskas . 
Mrs. Spilgis ....................
Mr. Rimkevičius.............
Mr. 
Mr.
Smulkių aukų . .

Dėdės Šamo tarnyboje, ateiki
te šio antradienio vakarą, 
lapkričio 3-čią (tuojau po bal
savimų) į Laisvės salę, 419 
Lorimer St., Brooklyne, kur 
įvyks bendros jiems abiem iš
leistuvės.

Kadangi Jonas Siurba yra 
LDS Centro sekretorius, o Po
vilas Venta — dienraščio Lais
vės spaustuvės technikas, abu 
lietuvių centralinių įstaigų 
darbininkai ir veikėjai, tad ir 
išleistuvės rengiamos LDS 
Centro ir dienraščio Laisvės. 
Visi-visos kviečiami atsilanky
ti nelaukus specialių pakvieti
mų, nes šis, paskutinis primini
mas taikomas visiems.

Išleistuvėsna galima atvykti 
ir tiesiai iš darbo, kadangi čia 
ant vietos bus užkandžių ir gė
rimų. Įžanga nemokama. Pra
džia 7:30

Vakaro 
bus progų 
pranešimų 
sėkmės.

Kviečia

DEAN ALFANGE, 
demokratas Amen Darbo Par
tijos kandidatas į gubernato
rius New Yorko valstijoj, suti
kęs kandidatuoti po to, kai 
Farley demokratai neišstatė 
tikro naujadalybininko kandi
dato ant savo tikieto.

vai.
eigoje, be abejo, 
ir paklausyti radijo 
apie rinkimų pa-

visus
Laisve ir LDS Centra

Kai.. KOVOJANTIEJI FRANCCZAI ii 
Francūzų Tauta, taip visi LIETUVIAI ir 
visi TALKININKAI sutriuškins Hitlerį! 
Matykite naują įkvėpiantį ir sujaudinantį 
MARCH OF TIME judį—

‘THE Fighting French”
Pamatykite stebėtiną
pasipriešinimą NACIZMUI, 
kitus žinių judžius iš viso 
iki 2 P. M.

EMBASSY-o“L6St..n.v.

Prancūzų Tautos 
taip pat 43 

pasaulio - 20c.

THEATRE

ir Mrs. Yakštys . . . 
ir Mrs. 
ir Mrs. 
ir Mrs. 
ir Mrs. 
ir Mrs. 
ir Mrs. 
ir Mrs.
ir Mrs. Damusa . . . 
ir Mrs. Stanionis . .

Rimas ......
Kairys ....

Bdza ...........
Draugelis . . 
Colehert . . . 
Steponavičius 
Vilčinskas . .

Mitu che 
Noris .

V iso

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

.50 

.50 

.50 

.25 

.25 

.25 

.19

Kūrenantieji pečius alieju
mi turės užsiregistruoti bile 
kada šią savaitę, nes be re
gistracijos negaus aliejaus, 
kaip negali gauti cukraus.

RASTAS DOKUMENTAS
Andrew Goodwin rado labai svar

bų dokumentą ant kurio yra užra
šytas vardas VVinco Kaslauckae, 
Camp Merritt, N. J,

Radėjas mano, kad Winco Kas
lauckae yra lietuvis, tai dokumentą 
atnešė į “Laisvės” adm. Kurie žino 
minėtą asmenį, prašome jam pra
nešti, kad kreiptųsi j “Laisvės” raš
tinę. (258-259)

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapo] 
Tclcf.: GR. 7-7553

DETROITE

N. SHAFFER, WM. VOGEL. Direktoriai

Rusų Radio Programa 
Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 

IŠ STOTIES WBYN 1430 KLCS.
9-tą VALANDĄ VAKARE

Graži muzikalė programa, geriausi solistai ir grupės da
lyvauja programoje.

Direktorius Mischa Balanoff

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 
už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Akiniai$14.50

už $7.50

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

GHZJlH

re/*?

0

r
3
4

2539 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVerffreen 8-7178

Lietuvių Rakandu Krautuve

COMR

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.
, Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą
Maži rankpinigiai palaikys l)i daiktą.

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VtRI-THIN* RAMONA VIRI-THtN* RAFIUk-

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-217S
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