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KRISLAI
Šitaip Kovoja Ir Miršta 

Didvyriai.
Socialjudošiaus “Malda.”
Taigi, Tik Buvo “Užsi

moję.”
Hitlerinės Propagandos 

Būdai.
Rašo A. BIMBA

Persistatykite šitokį vaizdą : 
Jaunas lakūnas sėda i sena 
orlaivį, prikrautą sprogstan
čios medžiagos. Nulekia jis 
ant jūros ir pamato priešo 
laivą plaukiant.' Lakūnas pa
leidžia orlaivį tiesiai ant laivo, 
įvyksta baisi eksplozija, žūsta 
lakūnas, bet kartu nuskęsta 
priešo laivas ir su juomi tam
pa jūroje palaidota šimtai 
priešo kareivių.

Iš Leningrado praneša, kad 
jau dvylika tokių lakūnų sa
vanoriai taip pasielgė ir patys 
žūdami nuskandino dvylika 
nacių laivų ir tūkstančius na
cių karių Baltijos jūroje!

Visa istorija dar nėra ma
čiusi tokio karžygiškumo, ko
kį šiandien rodo Sovietų Są
jungos Raudonoji Armija ir 
Raudonasis Orlaivynas!
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Prašome visu “Lais- A/

ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien-

v v • •rasciui.

Roosevelt Žada Potvi 
nį Karo Pabūklų Sa

mu št Fašistus

I Sovietai Sudaužė Du Naciui USA KatO Laivai Pta
Pulkus; Nuskandino Septy 

nis Vokietijos Laivus

Ragina Pristatyt Narsiai Kovojančiai Rusijai Tiek Karo 
Reikmenų, kad Ji Ne Tik Apsigintų, bet Supliektų Nacius

Washington. — Prezid. nais> pinigais už karo reik- 
Rooseveltas, raportuodamas menis, gaunamus iš Jungti- 
Kongresui apie išlaidas iš 7 nių Valstijų. Jis taipgi pa- 
bilionu doleriu “lease-lend” 
fondo pagalbai demokrati
joms, kariaujančioms, prieš 
fašistus, pabrėžė reikalą 
greitos paramos Sovietams. 
Prezidentas sakė:
SOVIETŲ KOVA—MILŽI

NIŠKA PAGALBA VI
SIEM, KURIE GINASI 

NUO NACIŲ 
“Narsi apsigynimo kovJĮ 

Rusijos žmonių yra milži
niška pagalba visoms tau- 

Kas tik kur yra švaraus, do- toms, kurios priešinasi na
ro, žmoniško — viskas šian-iciy karo mašinai... narsus 
dien susivieniję prieš Hitlerį ir rusy pasipriešinimas visiš- 
nitlenzmą. Betgi Fmliandijos 
socialdemokratai eina išvien 
su naciais ir padeda jiems 
deginti pasaulį ir i__ ____
žmones skersti.

Prieš porą dienų kalbėjo 
Finliandijos socialdemokratų 
šulas Tanneris. Bandė patei
sinti plėšikus ir nusiplauti sa
vo* kruvinas rankas.

Pirmam pasauliniam kare 
vyriausiais socialjudošiais bu
vo Vokietijos socialdemokra
tai
Ebertai. . Šiame kare ta
bė” pateko Finliandijos Tan-Į
neriams. . )x ... n_____  Stockholm. Švedija.—Su-

Jeigu proga pasitaikytų, to-įvažiavimas Švedijos Darbo 
kia pat “garbe” apsivainikuo-JJnijų Federacijos priėmė 
tų ir mūsiškiai Grigaičiai ir - 
Michelsonai. Dabar jie tik sa- gar^a
vo laikraščius gali parduoti ir darbininkų'7adam, V. Hans-

n n n u/I Ari IJitIay»ia -vn va o m* o ** '

Sovietų Oficialiai Pranešimai

deda Veikti prieš Na 
cių Submarinus ir Kt

Beje, aną dieną šioje vie
toje rašiau, kad. kailį pakeitęs 
Dr. Garmus buvo Kauno mies
to majoru prie sovietinės vy
riausybės. Gi po teisybei Gar
mus buvo Kauno miesto viršy- 
la tiktai prie liaudies valdžios, 
susidariusios po p a b ė gimo 
Smetonos. Sovietinei santvar
kai įsisteigus, jis jau nebebu
vo miesto galva.

cių karo mašinai 
rusų pasipriešinimas 
kai apvertė aukštyn kojom 
nacių planą, siekusį laimėt 

milionais iPei’galę jų pasiskirtu laiku, 
ir sunaikino pasaką apie tai. 
būk naciai esą nenugalimi.”

Prez. Rooseveltas nurodė, 
jog Sovietai užsimoka gry-

reiškė:
“Mes naudojame savo val

džios jėgas, kad parūpint 
dalykų, kurių greit reikia 
Rusijai. Paskubindami jų 
pristatymus ir parūpindami 
greičiausią nugabenimą am
erikinių medžiagų, mes da
rome žingsnius siekiančius 
sustiprint svarbųjį Rusijos 
frontą.

“ ... Tiem žmonėm, kurie 
didvyriškai lieja savo krau
ją fronto linijose šioje kovo
je, mes turime teikt ne tik 
apsaugos skydą, bet kardą, 
ne tik priemones, kuriomis 
jie galėtų ilgai apsigint tik 
sustabdydami priešą, bet 
mes turime teikt jiem pabū
klus, kuriais jie galėtų visiš
kai ir galutinai laimėt ka
rą.”

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Maskva, rugs. 15. — Sovietų Žinių Biuras išleido šį 
pranešimą:

Nakties laiku rugs. 14 mūsų kariuomenė vedė mūšius 
su priešu ištisame fronte.

Mūsų kariuomenė veiksmais rugs. 11 ir 12 d. sudaužė 
du vokiečių pulkus. Vienas jųdviejų, 456-tas pėstininkų 
pulkaSj prarado beveik 80 procentų visų savo kareivių. 
Be to, vokiečiai prarado 25 tankus, 28 kanuoles, 38 kul- 
kasvaidžius, 9 minų mėtyto jus, 3 šarvuotus automobilius, 
daugiau kaip 100 motorinių dviračių ir 4 bevielinio tele
grafo stotis.

Šeidemanai, Noskės, 
gar-

Švedijos Darbininkai 
Pagerbė Norvegų Va

dus Nužudytus Nacių

rezoliuciją, kur išreiškia pa-- 
dviem Norvegijos

panaudoti Hitlerio propagan
dai. “Keleivis” ir “Naujienos” 
pasidarė Hitlerio organai. Jiel 
beveik ištisai perspausdina vi
są nacių leidžiamą Kaune “Į dovavo 
Laisvę.” Rezoliucija sako:

o • v . .. T i, “Vardai Hansteeno irPries kelius menesius kleri- . . . . v ..
kalų, tautininku ir menševikų Wickstioemo bus pašyti 

.spauda gvoltu šaukė, kad bol- Norvegijos žmonių istorijoj, 
ševikai būk išvežę iš Lietuvos Jie yra kankiniai kovoj už 
šimtus tūkstančių mūsų brolių Norvegijos laisvę.
ir seserų. ,,,, .„ • _. Mes pareiškiame savo

Bet rugsėjo 10 dienos Drau- prijauti nuginkluotiem, 
ge skaitome: “Rusai bolsevi- T .... . * -wT .•
kai jau rengės iš Lietuvos iš- broliškiem Norvegijos zmo- 
vežti pusę gyventojų, o į jų nem’ kenčia didžius 
vietą atvežti visokius kaca- 
pus, burliokus, mongolus ir ki
tokio plauko žmones.” Taigi, 
dar tik rengės, vadinasi, neiš
vežė. Taigi, pirmiau “Drau
gas”, bjauriai melavo.

Bet šis “rengimasis išvežti,” 
žinoma, yra bjaurus melas. Iš 
kur jį “Draugas” gavo? Jį 
jam atsiuntė tiesiai iš Berlyno 
Dr. Ancevičius.

teenui ir Rolfui Wickstro- 
emui, kuriuos sušaudė hitle- 

. riečiai už tai, kad jiedu va- 
------- i norvegų streikui.

vargus ir sunkenybes (nuo 
vokiečių). Mes taipgi išreiš
kiame savo vienybę su Nor
vegijos darbininkų klase.”
NACIAI GRŪMOJA

KERŠYT ŠVEDIJAI
Laikraštis majoro Vidku<- 

no Quislingo, nacių pastaty
to Norvegijai valdovo, grū
moja “stipriais veiksmais” 
prieš Švediją i už tai, kad 
Švedijos Darbo Unijų Fede
racijos suvažiavimas priėmė 
pagarbos rezoliuciją dviem 
darbininkų vadam, kuriuos

Matyt, nacių propagandos 
biuras paspaudė lietuviškus 
niekšus Berlyne ir Amerikoje, 
pareikalaudamas iš jų smar
kesnės naciškos propagandos. 
Tai ve tas Ancevičius iš Ber- naciai nužudė. Quislingas 

grąsina keršyt Švedijai, su
prantama, ne savo jėgomis, 
bet Hitlerio.

lyno ir atsiunčia telegramą, I 
būk bolševikai sušaudę Salo-

(Tąsa 5-me puslapyje)

jLiSJbkt

U.S.A. Pasiuntinys 
Londone Nori Grei
tos Pagalbos USSR

London. — Atskrido į 
Londoną pirmininkas Ame
rikos pasiuntinių Maskvon, 
W. Averell Harriman su kai 
kuriais kitais pasiuntinybės 
nariais. Harrimanas tuojaus 
nuvyko pasikalbėti su Ang
lijos ministeriu pirmininku 
Winstonu Churchilliu ir su 
žinovais anglų armijos, lai
vyno ir oro laivyno. Harri- 
manas*ypač norėjo patirt, 
kiek galėtų Anglija perleist 
Sovietam kanuolių, tankų ir 
orlaivių iš tų, kuriuos ang
lai yra gavę iš Jungtinių 
Valstijų.

Greit Skris Maskvon
Po keleto dienų, Amerikos 

ir Anglijos pasiuntfniai 
skris iš Londono į Maskvą 
tartis su Sovietais apie rei
kiamus Sovietų Sąjungai 
pabūklus ir medžiagas. Tuo
se pasitarimuose bus išdirb
tas bendras planas dėlei ka
ro reikmenų teikimo Sovie
tams.

Pranešama, jog Anglijos 
valdžia pradės greičiau 
siųst Sovietam medžiaginę 
karo pagalbą, nes mato, kad 
Sovietai išeikvojo daugius 
karo reikmenų besigindami' 
nuo nacių, o šie, užimdami 
kai kurias pramonės 
Ukrainoj, sumažino 
mą Sovietam naujų 
pabūklų.

vietas 
dirbi- 
karo

■j.

BOMBARDAVO KARINIAI SVARBIUS RUMUNIJOS 
MIESTUS; ATMUŠĖ PRIEŠUS NUO ODESOS

Maskva', rugs. 16.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą’pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugs. 15 d. visu frontu atkakliai ko
vojo prieš priešą.

15 fašistų orlaivių, buvo nušauta žemyn oro kautynėse 
rugs. 13 d. Mes netekome 10 lėktuvų.

Mūsų orlaiviai bombardavo Galatį,. Suliną ir Constan
ta (Rumunijoj),
KIRTO SMŪGĮ NACIAMS MĖGINUSIEMS IŠSIKELTI 

Į OESEL SALĄ BALTIJOS JŪROJ
Rugs. 13 d. priešas mėgino iškelt savo kariuomenę į 

Oesel salos krantą. Mūsų laivyno jėgos, orlaiviai ir pa
krančių kanuolių baterijos sunaikino bandžiusius išsikelt 
vokiečius su jų įrengimais. Keturi priešo pergabenimo lai
vai ir vienas jo naikintuvas tapo nuskandinti. Du kiti 
vokiečių pergabenimo laivai ir keli jų torpedlaiviai buvo 
sunkiai sužeisti.

Rtugs. 13 ir 14 d. vokiečių ir rumunų kariuomenė kar
totinai bandė prasimuši linkui Odesos. Mūsų raudonųjų 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Nuo Vakar Amerikos Laivynas Naikins bei Grobs Fašis'.ų 
Submarinus ir Laivus tarp Amerikos ir Islandijos

Milwaukee, Wis. — Ame-’tą savaitę Jungi. Valstijų 
rikos karo laivyno ministe-(laivynui “suimt arba sunai- 
rfs Frank Knox. - kalbėda-visus Vokietijos ir 
mas Amerikonu Legiono su-',talij<!s submarinus arba lai- 
važiavimui, pareiškė, j- vus ^Puolikus, kūne tik pa- 
nuo rugsėjo 16 d. (antradie
nių) “Amerikos laivynas sii-j 
telks tokią gerą apsaugą, 
kokią tik mes galime, lai-j 
vams kiekvienos šalies ga
benantiems karinius reikme
nis tarp Amerikinio žemyno 
ir vandenų prieinančių prie 
Islandijos.” Amerikonų Le
giono suvažiavimas karš
čiausiai pritarė šiam minis- 
terio Knoxo pareiškimui ir 
delegatai sustoję smarkiai

• v u» u/>puvill\us, 11U1 VIIY p<4- 

rii/Z sitaikys pažymėtuose van
denyse kaipo reikalinguose 
Amerikos a p s i g y n i m ui. 
“Toks tai mūsų atsakymas . 
Hitleriui”, pridūrė Knox.

Laivyno ministeris Knox 
savo kalboj pasmerkė vadi
namą “Ameriką Pirmoj Vie
toj Komitetą (vadovaujamą 
tokių Hitlerio pataikūnų, 
kaip Lindberghas ir sen. 
Wheeleris). Čia jis tarė:

“Jeigu jūs manote, jog, 
sveikino jį šauksmais ir del- , tik taikiai’ laikydamiesi ir 
nų plojimais. [niekada neidami karan, jūs

Knox pareiškė, jog visi gnUte išgaut teisingą taiką 
kariniai Amerikos laivai pasauliui, tai jus klystate. 
Atlanto Vandenyne jau su- Toks manymas yra vienas - 
statyti savo vietose, kad kekas> kuriuo eidami tikrai 
vykdyti] prezidento Roose- p^arastumėte taiką, 
velto įsakymą duotą praei-į (Tąsa ant 5-to pusi.)

SOVIETAI SUMUŠĖ IR AT
METĖ NACIUS ATGAL 

LENINGRADO FRONTE
Maskva, rugs. 16. —Sovietų 

kariuomenė, jūreiviai ir liau
dies gvardija atmetė vokiečius 
iki pačių tolimiausių Leningra
do apsigynimo pozicijų vienoje 
dalyje to fronto ir kriušinan- 
čiai sumušė 19-tą nacių tankų 
diviziją kitoje vietoje Lenin
grado fronto. Miesto gynėjai vi
siškai sunaikino nacių pulką, 
3,000 vyrų, iš 30-tos vokiečių 
pėstininkų divizijos tame 
čiame mūšyje, kur buvo 
pliekta jų tankų divizija.

Atmesdami nacius atgal, 
ningrado gynėjai sunaikino ir 
25 sunkiuosius vokiečių tankus, 
9 šarvuotus automobilius ir 3 
lauko kanuoles.

Kanuoles sovietinio Baltijos 
Jūros laivyno veikliai padėjo 
savo sausumos jėgoms prieš 
nacius.

pa- 
su-

Naciai Rengiasi Veikti Nuo
dais prieš Sovietus

Maskva, rugs. 16. Maskvos 
radijas pranešė, jog sovietiniai 
žvalgai sučiupo dokumentus ro
dančius, kad naciai ruošiasi 
pradėt nuodingais karo gesais 
veikt prieš Raudonąją Armiją.

Maskva, rugs. 16.—Tūkstan
čiai Kijevo gyventojų stojo tal
kon kariuomenei statyt fortus 
aplink miestą prieš nacius.

NACIAI SAKOSI LAIMI TIES 
LENINGRADU IR UKRAI

NOS FRONTE

Anglai Perves Sovie
tam Visus į Savaite 
Pastatytus Tankus

Amerikos Laivynas Ga
tavas Šluot Nacius 
Laukan iš Atlanto •

Berlin, rugs. 16. — Naciai 
skelbia, kad jų kariuomenė 
pasiekus vidujinį Leningrado 
gynimo rata už 15 iki 20 my
lių 
dvi 
na 
bet

kiekvieną

pasakoja, 
devynias

nuo miesto vidurio ir per 
dienas jie sunaikinę 121- 
plieno-cemento fortuką; 

kova sunki ir vokiečiams
tenka kariaut už 
jardą žemės.

Nacių komanda 
kad jie sunaikinę
Sovietų divizijas ir sumušė ki
tas devynias į pietus nuo Il
men ežero, Leningrado fron
te, per kelias paskutines sa
vaites. Tai, girdi, būsią apie 
“270,000 rusų.”

Pasak nacių, jie laimį nau
jas pergales plačiame Ukrai
nos fronte, kur, sako, žygiuo
ją vis pirmyn į rytus nuo 
Dniepro upės.

Vokiečių karininkai tvirti
na, kad jie paėmę nelaisvėn 
per 53,000 raudonarmiečių ir 
pagrobę 320 tankų ir 692 ka
nuoles už 140 mylių į pietus 
nuo Leningrado.

SIŪLO UŽIMT MARTINI
QUE SALĄ

New Orleans, rugs. 16 — 
Amerikos kongresmanas Evan 
Howell ragino šią šalį užimt 
Francijos salą Martinique, Ca
ribbean Jūroj, kaipo reikalin
gą Amerikai gintis.

Washington, rugs. 16. — 
Pranešama, jog gatavai pri
ruošta 125 kariniai Ameri
kos laivai tuojaus grobt bei 
skandint bile nacių ar ita
lų submariną ar viršvande
ninį laivą Atlanto Vandeny
ne tarp Amerikos žemyno 
ir Islandijos ir visame ruož
te amerikinių vandenų, esa
mų per kelis šimtus mylių 
nuo šiaurinės, Centralinės 
ir Pietinės Amerikų.

Washingtone įžiūrima, jog 
prez. Rooseveltas, galbūt, 
siūlys, kad kongresas panai-

London. — Anglijos reik
menų ministeris lordas Bea
verbrook pareiškė, jog bus 
pasiųsti Sovietam visi tan
kai, kuriuos anglai paga
mins sekamą savaitę, kad 
padėjus apgint Leningradą, 
Kijevą ir Odesą.

Tuom tikslu jis pasiuntė 
telegramas visiem tankų ir 
jų dalių fabrikam, raginda
mas kuo smarkiausiai pasi- 
darbuot per septynias die
nas, pradedant nuo ateinan
čio pirmadienio:

a 

siunčiama daugiau tankų 
ateityje,” sako Beaverbroo- 
ko telegramos: “i 
kuriuos jūs pastatysit atei
nančią savaitę, tuojaus eis į 
veiksmus ir suvaidins savo 
vaidmenį dabartiniuose mū
šiuose.

“Sukruskite, todėl, lie j y k-i ANGLU ORLAIVIAI PLEŠ- 
los ir jėgos Anglijos inžinų vima UAMRURGA 
fabrikų ir užbaigiančiųjų W1W nrtUlDURUlį 
dirbtuvių; padėkite Rusijai 
atmušt žvėriškus įsiveržė
lius, kurie neša žmonijai tik hiniai anglų orlaiviai per va- 
kančias ir kankynes!” Ial’das .ini,'t,uaia‘.. bombardavo 

(didziasią Vokietijos pneplau- 
didžiausią Vokietijos prieplau- 
didelių gaisrų laivastatyklose 
ir geležinkelių stotyse. Jie 
taipgi ardė ir degino nacių 
priplaukas Wilhelmshaveną ir 
Cuxhavena ir vokiečių uostus 
Francijoj. žuvo 9 anglų borrt- 
bininkai.

Nebus gaišuojama ir bus kmty Ameiikos bepusišku-
mo įstatymą, idant šios ša
lies prekiniai laivai po ap- 

Bet tankai lsauSa savo karinjU laivM gą- •
lėtų greičiau ir daugiau pri
statyt karo reikmenų Angli
jai, Sovietų Sąjungai ir Chi- 
nijai prieš Hitlerį ir Italiją.

London, rugs. 16. — Bom-

Montreal, Canada. — Ape
liacijos teismas pripažino tei
sėtais katalikų - protestonų 
šliūbus, kuriuos duoda protes
tonų dvasiškiai. *

ORAS. — Šį trečiadienį ap
siniaukę, šilta ir drėgna.
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Lietuvos Partizanai
Pereito antradienio “Laisvėje” tilpo 

labai įdomi žinia apie Lietuvos partiza
nų veikimą. Skaitytojas, perskaitęs tą 
žinią, jau turės aiškesnį dabartinės padė
ties supratimą mūsų tėvų krašte.

Lietuvos partizanai—kovotojai prieš 
okupantus,—pasirodo, darbuojasi be at
vangos. Jie kenkia Hitlerio karo mašinai 
visais būdais. Ir jie kenks!

Kad pasekmingiau kovoti su partiza
nais, su Lietuvos liaudimi, Hitleris įsakė 
generolui Raštikiui organizuoti “pagel- 
binius policijai būrius.” Raštikis, matyt, 
rinks visokias padaužas ir ginkluos jas, 
o von Rentelnas tą viską panaudos kovai 
prieš Lietuvos liaudį.

Bet ir tas neišgelbės hitleristų viešpa
tavimo Lietuvoje!

Hitlerio Agentas Ancevičius, 
“Naujienos” ir Lietuva

Reikia Būti Atsargiems!
Mes jau ne kartą nurodėme, kad Hit

leris užlaiko Berlyne lietuvišką Goebbelsą, 
dr. Ancevičių, kuriam yra įsakyta siųs
ti Amerikos lietuviški smetonnaciškai 
spaudai hitlerišką propagandą ir klaidin- 

. ti Amerikos lietuvius!
Rašyti tiesioginius pro-hitleriškus 

straipsnius, aišku, Ancevičiui nėra pato
gu, o dar nepatogiau smetonnacių “Nau
jienoms” ir kitiems laikraščiams tokius 
straipsnius būtų spausdinti savo skiltyse. 
Bet rašyti tokią propagandą, kuri būtų 
netiesioginė, kuri padėtų Amerikos vi
suomenę nustatyti prieš Sovietų Sąjun
gą, su kuria Hitleris kariauja ir kurioje 
jam teks veikiausiai prasmegti, yra gali
ma ir priimtina. Labai priimtina Ance
vičiui, labai priimtina ir smetonnacių lie
tuviškai spaudai Amerikoje.

Ir štai, dėka tam, šiandien lietuviškoji 
• smetonnacių spauda yra užpildyta ta pro- 

naciška propaganda!
Ancevičius sėdi Berlyne ir iš ten jis 

rašo—ne iš Lietuvos. Iš Berlyno jis rašo, 
kas jam padiktuota.
Kaip Buvo su Lietuvių Tarybine 
Vyriausybe?

Ancevičius praneša (“N-nos” iš rugs. 
12 d., kas atsitiko su tarybine Lietuvos 
vyriausybe, su vyriausiais Lietuvos liau
dies komisarais. Girdi, juos vežė automo
biliais iš Kauno pačioje karo pradžioje 
(birželio 22 ir 23 dd.). “Mašinai susto
jus ties Zarasais, matyt, kad planavimo 
komisaras Pijus Glovackas norėjo pa
bėgti, bet<GPU agentų ten pat buvo nu
šautas.” y

Toliau: “Dar nepatikrintomis žiniomis, 
drauge su Glovacku buvus nušauta ir ži
nomoji Salomėja Neris, poemos apie Sta
liną autorė.”

Ką tas wviskas, ką Hitlerio propagan
distas čia parašė, pasako? Jis būtent pa
sako, kad Pijus Glovackas yra nušautas; 
podraug su juo veikiausiai yra nušauta 
ir Salomėja Neris.

Tuojau kiekvieno žmogaus galvoje kils 
klausimas: Kas nušovė Glovacką? Ance- 

' vičius atsako: bolševikai. Už ką? Jis pla
navo pabėgti. Iš kur? Iš automobilio, ku
riame sėdėjo ir kiti komisarai!... Argi 
tai nebjaurus hitleristų išmislas?!

Pirmiausia reikia atsiminti, kad prieš 
pusę metų visa Amerikos lietuviškoji 
smetonnacių spauda Pijų Glovacką jau 
buvo nužudžiusi. Jis paskui ėmė ir atgi
jo. Dabar, galimas daiktas, Glovackas 
yra tikrai nužudytas, bet jeigu taip, tai 
jį bus nužudę Hitlerio agentai, o paskui 
kaltę suvertė ant bolševikų! Hitleris juk 
yra ekspertas klastoms daryti. Reichsta-

go pastato padegimas 1933 metais aiš
kiausiai parodė, kaip jis mokėjo klastin
gai dalykus “sufiksyti”. Hitleristams nu
žudyt Glovackį ir paskui už tai kaltę su
versti ant bolševikų, yra lengviausias da
lykas !

Kaip gi buvo su Salomėja Neris? Hit- 
leristas Ancevičius sako: ji “drauge su 
Glovacku ten pat buvo nušauta.” Už ką? 
Ar už tai, kad ji parašė poemą apie Sta
liną? Poetės paminėtoji poema buvo iš
versta į daugelį kalbų. Salomėja Neris 
buvo nepaprastai gerbiama poetė visoje 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje. Tai kas 
gi ją galėjo nušauti? Tik jau ne-bolševi
kai! Jeigu ji yra nužudyta “drauge su 
Glovacku,” tai ją nužudė hitleristai; ją 
nužudė naciai. Ją nužudė Ancevičiaus 
bičiuliai.
Kur Venclova? Kur Liudas Gira?

Ancevičius rašo, kad buvęs švietimo 
komisaras Antanas Venclova tebėra Vil
niuje. Jis gyvenąs Vilniuje ir keikiąs 
“bolševikų okupaciją”! Už ką jis ją kei
kiąs? Juk Venclova pats buvo liaudies 
vyriausybėje, o paskui liaudies komisa
riate kaipo liaudies švietimo komisaras. 
Tuo pačiu sykiu, Ancevičius sako, “Bolše
vikų propagandos aktyvistai, Liudas Gi
ra su sūnumi ir Petras Cvirka” sėdi kalė
jime ir “mėgina keisti kailį.”

Čia irgi pasakyta nei šis nei tas. Ant. 
Venclova buvo švietimo komisaras, o Liu
das Gira—jo padėjėjas. Už ką tuomet 
Liudas Gira turėtų sėdėti nacių kalėji
me, o ne Venclova, kuris duodavęs Liū
dai Girai įsakymus? Arba, kodėl Liudas 
Gira su Petru Cvirka kalėjime mėgintų 
“keisti kailį”? (Beje, nesenai buvo skelb
ta, kad Petras Cvirka yrą nužudytas). 
Atrodo, misterija. Bet(tai nėra misterija, 
kai apie tai pagalvoji. Tai tikslūs Hitle- 
”io agentų melai, skleidžiami tuo tikslu, 
kad juo daugiau pažeminus tuos, kurie 
dirbo tarybų Lietuvoje. Jie šiandien yra 
juodinami, purvinami. Visokios niekšy- 

~s, kurias! Lietuvoje padarė Hitleris ir 
jo lietuviški agentai, bandoma primesti 
prie bolševikų durų!
Adv. Bulota ir Adv. Toliušis

Ancevičius <sako, kad areštuotas “uo
lus Stalino garbintojas Andrius Bulota 
su žmona.” Kas pažino Andrių Bulotą ir 
sekė jo visuomenišką gyvenimą Lietuvo
je, tas žino, kad Bulota nebuvo jokis 
“Stalino garbintojas.” Tarybų Lietuvoje 
Bulota neužėmė jokios valdiškos vietos. 
Viską, ką jis darė, tai 1940 metais, kai 
įvyko rinkimai į Lietuvos Liaudies Sei- 
na, buvo įėjęs į Rinkiminę Komisiją.

Jeigu Bulotą su žmona naciai areštavo, 
tai galima įsivaizduoti, kokia Lietuvoje iš 
tikrųjų yra padėtis: ten areštuojami vi
sokį žmonės, kurie nepatinka naciams, 
kurie eina su liaudimi.

Ancevičius skelbia, kad Lietuvoje “da
bar 150 advokatų. Advokatų tarybą suda
ro pirmininkas advokatas Zigmas Toliu
šis ir nariai: Raulinaitis, Stankevičius ir 
Našlūnas.”

Skaitytojas turbūt atsimena, kad nese
nai smetonnacių spauda skelbė, būk iš 
Lietuvos bolševikai “Sibiran išvežė” vi
sus Lietuvos inteligentus. Akiregyj to, 
šiandien patys hitleristai prisipažįsta, 
kad tik advokatų Lietuvoje “yra apie 
150.” Reikia atsiminti, kad advokatai vie
na diena negenda.

Dar keistesni, dalykai dedasi su adv. 
Zigmu Toliušiu. Turime po ranka sme
tonnacių laikraštį “Keleivį” iš rugsėjo 
14 d., 1940. Ten randame, kad advokatas 
Zigmas Toliušis (liaudininkų vadas) esąs 
išvežtas Rusijon ir nužudytas!

Vadinasi 1940 m. rugsėjo 14 d. Mi- 
chelsonas adv. Toliušį nudėjo, o 1941 m. 
rugsėjo 13 d. hitleristas Ancevičius 
“Naujienose” jį prikėlė iš numirusių ir 
pastatė Lietuvos advokatų tarybos pir
mininku !

Šis faktas ypačiai tenka kiekvienam 
įsitėmyti, kad pamačius, kaip Lietuvos 
liaudies priešai meluoja!
Ir Jie Meluos!

Šiuo metu, kada nieko patikrint ne
gali, kada Lietuva yra okupuota baisiųjų 
nacių, reikia būti labai atsargiam su ži
niomis iš Lietuvos. Hitlerio agentai ir 
ateityje bandys per jiems atsidavusius 
laikraščius Amerikoje skleisti visokią 
propagandą. Jie bandys kraipyti faktus, 
bandys vienus žmones girti, kitus niekin
ti, su purvais maišyti. Neturėdami fak
tų, mes negalime šiandien akies plotu 
imti už gryną pinigą nacių “žinias”. 
Kiekviename atsitikime privalome "būti 
šalti ir orijentuotis objektyviai. Vieną

IŠ KARO IR APIE KARA
Hitlerio Propaganda 

Amerikoj
kovoja, kaip jie gali prieš 
Hitlerio ir Mussolinio bandi
tus.

Lietuvoj partizanai smar
kiai veikia. Ant Nemuno jie 
nuskandino du laivus, kurie 
vežė iš lietuvių atimtas ge
rybes į Vokietiją. Kaune 
partizanai padegė sandelius. 
Šiaulių partizanai sunaikino 
elektros storį, kuri teikė jė
gą fabrikui, kur fašistams 
taisė ginklus. Ukmergės 
partizanai nudėjo būrį fa
šistų ir atėmę gyvulius grą
žino valstiečiams. Lietuviai 
partizanai dažnai padega 
tiltus ir sprogdina gelžke- 
lius, kad tik padėjus Raudo
najai Armijai sumušti Hit
lerio gaujas.

Jugoslavijoj, Zagreb mies
te keturios bombos sprogo 
telefonų name, kur sužeidė

Hitlerio fašistiniai bude
liai veda Amerikoj lietuvių 
tarpe propagandą per “Ke
leivį,” “Naujienas,” “Vieny
bę,” “Draugą” ir kitą prieš- 
darbininkišką spaudą. Vi
siems yra žinoma, kad kaip 
tik Lietuvą užpuolė Hitlerio 
mechanizuotos jėgos ir or
laiviai, tai Lietuvoj fašistai, 
buvę Geležinio Vilko, Šaulių 
ir kitų organizacijų nariai, 
dvarponių ir kapitalistų sū
neliai, puolė ant Sovietų 
Lietuvos valdžios, komunis
tų ir darbo unijų vadų gy- 
venamių ir juos pradėjo žu
dyti.

Kol kas mes dar neturime 
pilnų žinių. Kiek yra žino
ma, kad labai nukentėjo Ma
rijampolės, Kalvarijos ir ki
tų plotų iki Nemuno Lietu
vos liaudis. Kiekvienas, ku
ris tik dirbo tarybinei Lietu
vai, fašistų buvo laikomas 
vertu nužudyti. Yra davi
nių, kad daugelį mūsų drau
gų fašistai ir hitlerininkai 
užmušė lovose.

Bet dabar, kada iš Hitle
rio pavergtos Lietuvos veik 
negauname jokių žinių, tai 
Hitlerio razbaininkai ir lie
tuviai fašistai tuos budeliš
kus darbus verčia ant “če
kistų” galvos. Iš Berlyno at- 
eipa radiogramos “Naujie
noms” ir kitai lietuvių pro- 
hitleriškai spaudai, kur Hit
lerio banditus teisina, o visą 
bėdą verčia ant Sovietų Są
jungos.

Vien jau tas faktas, kad 
tos žinios ateina iš Berlyno 
parodo, kad jos yra Hitlerio 
razbaininkų propaganda, 
nes iš ten jokių fašistams Juodkalnijoj, kuri buvo dali-' 

nepralei- mi Jugoslavijos, taip plačiai 
ir kita 

prohitleriška spauda spaus
dina Hitlerio ir Goebbelio 
propagandą ir parodo, kur 
jos stovi dabartinėj kovoj, 
kada Sovietų Sąjunga, An
glija ir Jungtinės Valstijos 
viską daro, kad sumušus 
Hitlerio banditiškas gaujas, 
kad išlaisvinus pavergtus 
kraštus ir kad Ameriką ap
saugojus nuo Hitlerio ir jo 
barbariškų gaujų.

netinkamų žinių 
džia. “Naujienos”

Plečiasi Sukilimai Prieš
Hitlerį

Pavergtų kraštų žmonės

Tik Amerikoj Grigaičiai, 
Michelsonai, kurie save va
dina “socialistais,” tarnau
ja Hitlerio fašizmo teisini
mui ir lietuvių klaidinimui.

Persiją Apvalo nuo Fašistų.
Persija (Iranas) apvalo

ma nuo Hitlerio fašistinio

brudo. Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos armijos užima 
strategines pozicijas, kad 
apsaugojus tą šalį nuo fašis
tų, kad nebūtų iš ten pada
ryta kokia provokacija.

Tuo pat kartu Sovietų 
Sąjungai ir Anglijai reika
laujant Persijos valdžia šim
tais suima Hitlerio agentus 
ir karo specialistus, kurie 
ten buvo apsigyvenę, kaipo 
“turistai” ir juos perduoda 
anglams ir rusams.

Rašo D. M. šolomskas

Persija Arba Iranas
(Tąsa) vystėn. Buržuazija ir reak-

Persijos liaudis organiza- mobilizavo savo jėgas 
vosi ir stojo kovon. Tabrize įr carls^o Efremo vadovau-
sukilo liaudis dar balandžio Jainus žandarus^ kovai. Re- 
mėnesį, 1907 metais ir vado- akcijos jogos užpuolė revo- 
vaujama Sattar-chano išlai- nacines jėgas _ A ta be ko par
ke tą ‘miestą iki balandžio Jas nugalėjo ir sunkiai 
25 dienos, 1909 metų. Visas sužeistą Sattar-Chaną suė- 

_____ .....______ Persijos šako armijos ata- į nelaisvę. Revoliucijos 
nazių komandierių ir 13 ka-kas atmušė. Kova apimdinė- jeS°s buvo pakirstos.
rių. Stotis- ilgam sugadinta, jo aplinkinius plotus ir ki- Naujas parlamentas sieke 

tus miestus. Tada Anglijos pasmaugti Persijos liaudies 
ir Rusijos imperialistai puo- ,revoliucinį judėjimą ir pa
le su savo armijomis Persi-istoti kelią anglų ir rusų Įsi- 
jos šakui į pagalbą. Rusijos galėjimui. Jis pasikvietė 
armija perėjo sieną ir ga- amerikietį Morgan-Shustera 
lingėmis jėgomis užėmė Ta- patarėją ir jieškojo fP 

Francijoj, nepaisant išda- brizą.
vikiškos Francijos Petaino Bet skilimai Persijoj ir Rusijos 
valdžios šauksmų prie ra-;nesili0Ve. Jie persimetė įjnepatiko. 
mybės, prakeiksmų komu- j Regt£l) kur sukilo liaudis va- - „ 
mstų antrašų ir budeliškų sario 8 d., 1909 metais, Cha- ]aivu 
Vokietijos fašistų galvų ka-imadaną Farse, Luristana, persiia buvusi 
pojimo, francūzų liaudis^ko-lTalysę ir kitus miestus. J

Ręstoj (Resht) susiorga-lve pasiuntė daug ginklų ir 
nizavo galinga sukilėlių jė- amunicijos su nekaltais už-

Norvegijoj, kaip praneša 
iš Švedijos, naziai areštavo 
per 2,000 žmonių ir penkis 
vadus nužudė. Virš 300 dar
bo unijų vadų sukimšta į 
kalėjimus.

nansinės pagalbos. Anglijos 
valdonams tas

voja. Rugsėjo 14 dieną Port 
Dauphine peršautas fašistų 
oficierius. Į pietus nuo Pa-s 
ryžiaus, netoli Juvisy sto
ties, buvo sugadyta gelžke- 
lių bėgiai, kur nusirito tavo- 
rinis traukinys. Paryžiuj iki 
mirties primuštas fašistų 
oficierius prie teatro.

Juodkalnijoj. Radio prane
ša, '

Rusijos caras pasiuntė 
i “Christofor” atgal į 

procarišką 
šaką Muchammedą-Ali, lai-

ga, prie jų prisidėjo kitų 
miestų sukilėliai. “Fidai” 
sukilėliai liepos mėnesį, 
1909 metais apgulė Persijos 
sostinę Teheraną, po sun
kios kovos liepos 13 dieną 
paėmė ir kazokų brigadą

kad Balkanų valstybėje lnu^m^ avo*
Carberniškas šakas Mu- : 

chammedas-Ali buvo nuver-i 
stas, jo vieton pastatytas' 
nepilnametis jo sūnus, prie 
galios atsistojo Sepechdara, 
vienas iš sukilimo vadu ir 
lapkrityj, 1909 metais buvo 
sušauktas naujas parlamen
tas. Bet šiuo kartu did
žiuma į parlamentą pateko 
iš dvarponių, mažuma ko
vingos smulkios buržuazi
jos. Dvarponiai delegatai bi
jojo revoliucijos ir ėjo prie 
susitarimo su reakcija.

Į Teheraną atvyko gar-j 
sus Tabrizo revoliucijos va
das Sattar-Chan. Jis atsi-

veikia partizanai, kad veik 
visa šalis yra partizanų 
rankose.

Jugoslavijoj netoli Bel
grado partizanai sunaikino 
amunicijos fabriką, gazolino 
sandėlius ir sudegino orlai
vių gaminimo fabriką. Ke
liose vietose visai .sunaikin
ta telegrafų ir telefonų su
sisiekimai ir sugadinti gelž- 
kelių bėgiai, kur keli trau
kiniai nusirito.

Taigi, iš šių pranešimų 
mes matome, kad liaudis vis 
labiau įsitraukia į kovą
prieš barbariškus fašistus. įstojo “fidajų” būrių vado-

ten bus "a-
............... ........ .v-®:-. .......

Anglų kariuomene Afrikoje taisosi kamcles, nes jau ateina ruduo, 
Įima pradėti puolimas ant italų.

žinome: anksčiau ar vėliau viskas išeis 
aikštėn ir toki niekšai Ancevičiai, toki 
ostlandiški redaktoriai, kurie skelbia 
Ancevičių melus, imdami juos už teisybę, 
bus numaskuoti.

• Amerikos lietuviai privalo žinoti ir tai, 
kad šiandien Lietuvoje visa liaudis yra 
įsikinkiusi į kovą prieš Hitlerį ir jo go-

vedas. Visi Lietuvos liaudies neprieteliai 
eina iš vien su Hitleriu prieš Lietuvos 
liaudį ir visą kultūriškąjį demokratinį 
pasaulį.

Mes tvirtai laikomės su Lietuvos liau
dimi. Mes tvirtai smerkiame Hitleriui 
parsidavusius lietuvių tautos nepriete
lius, išgamas!

rašais: “Mineraliniai Van
denys.” Muchammedas - Ali 
tuojau organizavo sukilimą. 
Bet prieš jį išstojo tūkstan
čiai kovingų Persijos žmo
nių, kurie stojo esamai val
džiai į pagalbą ir jo sukili
mą .nuslopino. Muchammed- 

| Ali vėl turėjo bėgti Rusijon, 
i Tada Anglijos ir Rusijos 
Ivaldonai, nusprendė inter- 

^įvencijos keliu “sutvarkyt”
Persijoj reikalus, kaip jiems 
patinka. Anglijos ir Rusi- 

Ijos galingos armijos įžengė 
į Persiją ir pareikalavo: (1) 
Prašalinti Morganą - Shus- 
terį, (2) Persija turi pa
dengti Rusijos intervencijos 
išlaidas ir (3) Persija atei
tyj negali nieko kviesti už 
patarėjus be Rusijos ir An
glijos sutikimo. Tuo kartu 
kazokai ir Efremo žandarai 

i Teherane padarė kontr-re- 
jvoliucinį perversmą, užėmė 
parlamento rūmus ir parla
mentą paleido.
Kova Anglijos ir Rusijos 

Už Persiją <
Virš du šimtus metų eina 

kova tarpe Anglijos ir Ru
sijos dėl Persijos. Rusija 
siekė jai labai reikalingo iš
ėjimo į Persijos Užlajos ir 
Indijos Didjūrio šiltus van
denis. Anglijos imperialistai 
laikydami pavergę Indiją ir 

i kitus Azijos kraštus Rusi
jos bijojo ir viską darė, kad 
neprileidus prie Persijos 
Užlajos.

Kelis kartus vos nekilo tar
pe šių šalių karas dėl Per
sijos. Caristinė Rusija ir im
perialistinė Anglija užsiėmė 
intrigomis viena prieš kitą 
Persijoj, Afganistane, pa
sienio incidentais, kaip tai 
mūšis prie tvirtumos Kuš- 
kos. Į Persiją veržėsi ir Vo
kietijos imperialistai ir ten 
daug kartų vos nesusi kry
žiavo j o stambių valstybių 
ginklai. Kada tarp Rusijos 
ir Anglijos ginčai pasiekda
vo aštrų pobūdį, tai jie bai
gdavosi nauju susitarimu 
Persijos lėšomis, jos pasida
linimu, taip buvo 1907, 1911 
ir 1915 metais.

(Bus daugiau)



Trečiadienis, Rugsėjo 17, 1941

Pradžioje spalių mėnesio sueina 25 me
tai nuo išleidimo pirmo Amerikos lietuvių 
moterų laikraščio “Moterų Balso.” Sukak
čiai atžymėt išeis puikus vienkartinis žur
nalas. Gaukite jam užsakymų ir aukų.

Detroit. Mich.
VISKO PO BISKĮ

Detroito Moterų Pažangos 
Kliubo mitingas atsibuvo rug
pjūčio 21 d. Narių atsilankė 
35. Tai graži grupė. Finansų 
raštininkė išdavė raportą. Pa
sirodė, kad pilnai užsimokėju
sių narių — 84 ir pinigų ižde 
.$107.06. Pramogų komisija iš
davė raportą iš pikniko dėl 
žurnalo, kur atsibuvo rugpj. 3 
d., ir pridavė pinigu $7.93. 
Kliubas nutarė pridėti iš iždo 
$2.07 ir pasiųsti j žurnalą su 
Pažangos Kliubo narių pa
veikslu.

žurnalo komitetas raporta
vo, kad raštai visi yra pasiųs- 
Ti\£ žurnalą. Pasveikinimo 
blankos priduotos ir pinigai 
per Pažangos Kliubo nares: 
R. Steponkevičienę $12.50, T. 
Milerienę $9.30, O. Krakaitie- 
nę $8, viso surinkta $29.80. 
Tai vertos pagyrimo narės už 
pasidarbavimą.

Pažangos Kliubo narės bu
vo šaukiamos atvirutėmis, kad 
ateitų imtis paveikslus. Buvo 
pasiųsta 91 atvirutė, o pa
veikslo imtis suėjo tik 23. ži
noma, Detroite tuo laiku stryt- 
karių ir busų darbininkai 
streikavo, gal tas pakenkė. 
Mano nuomone, jei moterys 
nori ką padaryti, tai ir pada
ro. Visokių kalbų buvo. Sako 
—jau per senos, neatrodysim 
gražiai paveiksle. Tokios kal
bos, tai — bobiškas silpnumas. 
Toks silpnumas turėtų būti 
prašalintas iš progresyvių mo
terų. Kack pastovus darbas bū
tų varomas pirmyn, tai jį rei
kią ir dirbti.

Kliubiečių nuimtus paveiks
lus rugpj. 24 d. pasiunčiau į 
žurnalą 27 d. Tikiuosi, kad 
bus įtalpintas.

Kiek Lietuvės Veikė Darbo 
Šventės Paradui

Pažangos Kliubo dvi nares 
mačiau maršuojant su CIO pa
radu. Buvo labai dideli bū
riai jaunų moterų. Maršavo 
du benai ir moterys buvo va
dovės. Fordo darbininkai mar
šavo nešini amerikoniškas ir 
unijos, CIO, vėliavas. Marša- 
vimas buvo įvairus. Vyrai, mo
terys ir vaikai maršavo. Kiek
vienas departmentas vežė dar
bus ant trokų ir demonstravo, 
kaip jie dirbo pirmiau, kol ne
turėjo unijos, ir dabar, orga
nizuoti. Ir parodė Fordo au- 
to-karą su unijos antspauda. 
Vienas lokomotyvas buvo ve
žamas ant troko — švilpė ir 
varpu skambino. Rodos, kad 
visa Fordo išdirbystė buvo 
CIO parade. Jis tęsėsi 4:30 
vai.

Tarp Detroito lietuvių ma
žai veikiama Sovietų Sąjungos 
Medikalei Pagalbai. Tarp ru
sų veikiama daugiau ir geres
nė vienybė. Teko būti jų pik
nike rugsėjo 7-tą. Tarp kitų 
kalbėtojų buvo net du popai 
ir jie sakė — gelbėkime mū
sų motiną Rusiją, broliai ir 
seserys, priduokime jiems pi
niginio ir moralio stiprumo, 
kad apsigintų nuo užpuoliko 
Hitlerio. Popas sakė: — Jau 
mes siuntėme pinigų ir turi
me atsakymą, kad gavo. Tad, 
'broliai ir seserys, gelbėkim 
Rusijos darbininkams. Tame 
piknike surinko $1,200. Kal
bėtojams kalbant daug žmo
nių matėsi su ašaromis riedan
čiomis per veidus. Jie sako. 
— Raudonoji Armija niekad 
nepasiduos Hitleriui.

Detroito Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubo susirinkimas 
įvyks rugsėjo (Sept.) 18 d., 
7:30 v. v., 4097 Porter St. 
Paveikslai bus gatavi, galėsi
te pasiimti. Yra daug svar
bių dalykų aptarti. Prašau, 
būkite mitinge.

Raštininkė K. Lakomski.

Ne visos ir ne kasmet perkame kailinius. Tačiau toms, kurios pirks, kailinių pasirinkimas labai svar
bu, kadangi jie pas darbininkę, vidutinio ištekliaus profesionalę ar prekybininkę dėvimi daug ilgiau 
už kitą drabužį. j

Iš kairės pirmoji, Georgia Carroll, modeliuoja tiesaus, plataus sukirpimo kailinius iš beaver (bobro) 
kailių, o antroji, Faye Emerson, dėvi sporto modelį iš oposo kailių.

Viduryje matome Alexis Smith su žaketu iš šeško kailiukų, taikomą dėvėjimui dienos metu, o taip 
pat ir su išeigimėm balinėm suknelėmis.

Dešinėje, viršuje, vėl Georgia Carroll su kombinuotu ploščiu-apsiaustu (cape) iš blizgančio juodo ru
siško karakulio. /

Apačioj, iš kairės, Alexis Smith parodo persiško ėriuko (barpniuko) žaketą, taikomą dėvėti dieną ar 
vakarą, o viduryje ji apsisiautus kiaunės (marten) naturališkų kailiukų apsiaustu. Krašte stovinti 
Faye Emerson modeliuoja rusiško šarmens (ermine) kailio apsiaustą. Pastarieji du taikomi dėvėt su 
balinėmis suknelėmis.

Gražuolės yra paskelbusios aktorės, pastaraisiais laikais matytos vėliausiuose Warner Bros, gamin
tuose judžiuose.

Šeimininkėms
šeimos sveikatąi yra labai 

svarbu ne vien tas, ką deda
me į gaminamą valgį, bet ir 
tas, kaip sutaisome, kaip ver
dame, kepame ir tt.

Pirmoj vietoj, maistas turi 
būti gaminamas ir laikomas 
švariai. Niekas nenorėtų imti 
ir valgyti matomus vabzdžius. 
Nešvariai sutaisytam valgyje, 
nors ir nesimato, bet gali bū
ti pilna visokių bakterijų, tan
kiai daug žalingesnių už ma
tomus vabalus. Dėlto labai 
svarbu, kad tie gyviai nepa
tektų į valgį.

Musės ir kiti vabzdžiai, 
taipgi katės ir šuneliai netu
rėtų rasti vietos virtuvėj ar 
valgykloj. Po kiekvieno palie
timo gyvuliukų reikėtų gerai 
nusiplauti rankas pirm lie- 
siant maistą ar jo produktus. 
Neleistina plaukai šukuotis ar 
purenti ar dulkintis drabužius 
virtuvėj bei valgykloj.

Virimo laikas ir karštis 
taipgi‘turi savo reikšmę. Ypa
tingai kiauliena nesaugu val
gyt nedavirta.

Kiaulienos kepsnys papras
tai būna per 15 minučių pa
kepinamas 500 laipsnių karš
tyje, paskiau karštis numaži
nama iki 350 laipsnių, ir taip 
laikoma pečiuje nuo 25 iki 35

Moterų Balsas
menę paremti moterų darbą, 
ji niekad mūs neapvylė. Pra
šome ir tikimės tokios pat 
gražios talkos žurnalo platini
me, kaip kad gavome jam iš
leisti.

Ir prašome visų 'draugių - 
draugų rūpestingai planuoti ir 
energingai pasidarbuoti, kad 
šį mūsų jubilėjų panaudoti 
sustiprinimui moterų organi-

I

zacijų, gavimui motetų į ben

Gražus, didelis mūsų jubilė- 
jinis leidinys, Moterų Balsas, 
baigiamas. Dabar jau užtik
rinta, kad prieš didžiąsias iš
kilmes, kurios pripuola spalių 
mėnesį, ir-kuriom daugelis ko
lonijų rūpestingai rengiasi, 
žurnalą gausim.

Baigdama tą didelį žurna
lo suredagavimo darbą, K. 
Petrikienė pareiškė džiaugs
mą, kad žurnalui suplaukė 
daug ir labai įdomių raštų.

— Dar niekas iš lietuvių 
Amerikoj nebuvo tokio žurna
lo išleidę atsižvelgiant j jo tu
riningumą, gausą bendradar
bių, paveikslų, dydį ir grožę, 
— pareiškė jo redaktorė. -

Ir aukų su blankomis dar 
vis ateidinėja.

— Kad ir biskį pavėluotai, 
bile pilnos blankos. Dėsiu pa
stangas, kad ir paskiausios iki 
šiol gautosios galėtų būti pa
skelbtos pačiame jubilėjinia- 
me Moterų Balse, — sakė ji.

Taip, tai svarbus sąrašas. 
Be gerųjų rėmėjų visi mūsų 
planai liktųsi tik svajonėmis. 
Kada tik atsišaukėm į visuo-

minučių per svarą, atsižvel
giant į mėsos minkštumą ir 
rūšį. N. G.

LAISVE

Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo
nių, kurie joms nepriklauso. Įrašykime.

dras pažangą ir laisvę mylin
čias organizacijas. Budavoki- 
me savąjį lietuvių liaudies ju
dėjimą su tokiu atsidavimu ir 
energija, kaip kad budavojo 
anais laikais neskaitlingas, bet 
pasišventęs būrelis lietuvių vy
rų ir moterų, kurių dėka mes 
šiandien turime stiprią spairt 
dą, organizacijas ir švenčiame 
tuos garbingus jubilėjus.

Laiškai ne tik svetimų, bet 
net savo šeimos narių atida
ryti yra ne tik nepadoru, bet 
pašto įstatymais drąudžiama.

Sovietų Sąjungos žmonės mokinami, kaip naudoti nuo 
nuodingų dujų saugojimosi maskas; pasiutę naciai bile 
kada gali pradėti naudoti nuodingąsias dujas.

Leningrado Moterys Didvyriškai 
Kovoja Fronte

Karo korespondentas Dnie
pro vsk is štai ką rašė iš Le
ningrado fronto apie moterį 
politinę instruktorę Mariją 
Kropačevą.

Tūkstančiai leningradiečių 
žino Mariją Kropačevą kaipo 
žymią mokytoją, kuri daug 
prisidėjo pakelti Leningrado 
liaudies mokyklas ant dabar
tinės aukštos skales. Ji atsto
vauja Leningradą Tarybinių 
Socialistinių Respublikų Są
jungos Aukščiausiame Soviete.

Kaip tik kilo karas, ji įsto
jo Raudonojon Armijom Jūs 
ją visada galite rasti tarp jos 
būrių, dirbant su energija ir 
įžvalga, kuri ją padarė taip 
populiarią tarp mokytojų. Jos 
kalbos Raudonajai Armijai 
sutraukia daug klausovų. Ji 
pasakoja jiems apie Petrogra
do darbininkų didvyriškumą, 
apie Sovietų liaudies narsą ir 
tuomi teikia jiems įkvėpimo 
naujiems siekiams.

Kropačeva gali gerai varto
ti šautuvą, o dabar ji išmoko 
vartoti ir mašininę kanuolę ir 
taip pat yra gera rankinių 
granatų metėja. Kiekvienas 
karys stengiasi prilygti savo 
politinei instruktorei.

Kropačeva palydėjo pir
mąją grupę išsiunčiamą fron
tai! ir po pačia priešo ugnimi 
ji pasirodė drąsia ir atkaklia 
kovotoja, verta savo šalies ir 
savo didžiojo miesto.

Vieną naktį, kada jos vie
nutė perėmė naują apsigyni
mo liniją, ji padėjo iškasti ap
kasus, dirbdama kartu su ma
šininių šautuvų valdytojų sek
cija, komanduojama partijos 
organizatoriaus Kondratjevo. 
Viskas atrodė ramu, tačiau tė- 
mydami tamson jie pastebėjo 
priešo tanką apie už astuo
nių šimtų metrų priešais save. 
Kropačeva pasiuntė vieną karį 
apie tai raportuoti komandai 
ir pamatė vieną savųjų tankų 
pašokant pirmyn ir atidarant 
ugnį.

Gulėdama apkase, ji matė 
fašistų tank ą, paskendusį 
liepsnose, lėtai traukiantis at
gal. Neužilgo prie to prisidėjo

Rodos, Kad Jos 
Galėtu Mokėti

Dvylika taupinimo apašta
lų — nuo vyrų atsiskyrusių 
ponių — labai smarkiai už
protestavo, kad ir moterys tu
rėsiančios mokėti taksus nuo 
alimonijai gaunamų mokesčių.

Tarpe protestuojančių rado
si- -p^WoOtbward, kuriai per
eitais metaisy ’priteista vos 
$48,000 ant pragyvenimo. De- 

j sėtkas kitų, kurios pasiuntu- 
sios advokatus Washingtonan 
su skundais, esančios nieku 
ne biednesnės. Protestavo ir 
gražuolė Beverly Paterno, ku
ri iš kariškio vyro gaunanti 
tik keturis šimtelius per mė
nesį alimonijos. Ji sakė:

“Baisu. Kodėl jie • turėtų 
atimti dalį mano pragyveni
mo. Kuo daugiau aš apie tai 
pamąstau, tuo labiau mane 
sukrečia. Mane sukrečia pa
misimus, kad šioj pažangios 
civilizacijos gadynėj kas ga
lėjo tokį dalyką sumislyti.”

O visgi kas nors turės tak
sus mokėti. Toms poniulėms. 
be abejo, atrodo, kad uždir
bąs per metus nuo $850 iki 
$1,500 žmogelis su šeima 
lengviau gali sumokėti taksus. 
Nei jis turi pinigų, nei jam 
reikia, galvoja sau ponios.

Gražu tas, kad jos moka 
ginti savo reikalus. Kad tai 
mes išmoktume taip rėkti už 
savuosius interesus.

Trečias puslapis
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kiti du vokiečių tankai. Tai 
pamačius ji vėl pasiuntė pra
nešimą komandai. Mūs artile
rija atidarė ugnį, vienok* tan
kai varėsi pirmyn desperatiš
kose pastangose pasiekti mūsų 
tranšėjas. Jie prislinko labai 
arti ir šrapnelis sužeidė vieną 
mūs mašininio šautuvo valdy
toją. Kondratjevas ir Kropa
čeva užėmė vietą prie mašini
nės kanuoles. “Gal geriau mu
du biskį atsitraukiva ?” klausė 
jos Kondratjevas. “Mes neturi
me įsakymo trauktis,” ramiai 
atsakė Kropačeva, toliau tė- 
mydama priešą anapus tran
šėjų.

Vokiečių automatiški šautu
vai pradėjo veikti ir mūsų ma
šininė kanuolė atsakinėjo. Na
ciai norėjo eiti pirmyn užpa
kalyje tankų ir prasilaužti pro 
Sovietų apsigynimą, tačiau jie 
tapo atmušti atgal įtemptu 
mašininės kanuolės papsėji- 
mu. Kropačeva buvo sužeista, 
kaip kad ir Kondratjevas. Jie- 
'tlu abu šliaužė, vilkdami ir 
mašininę kanuolę. Ji tvirtai 
laikė šautuvą, nors ji buvo su
žeista rankon. Juos abu rado 
sužeistus. Nežiūrint dviejų 
žaizdų, ji visgi pajėgė jam ap
rišti žaizdas ir nugabenti jį 
ligoninėn. Kropačeva ir pati 
tapo paguldyta ir pririšta prie 
ligoninės lovos. Tačiau dvasio
je ji būna su kariais fronte. 
“Pasakykit vaikinams, jog aš 
greit pas juos sugrįšiu ir padė
siu jiems sukriušinti fašistų 
mušeikas. Jie niekad neįeis į 
mūs Leningradą!”

z
Tinka Taip Gyventi, Bet 

Negražu Matyt 
y

New Yorke judžių cenzo
riai uždraudė rodyt Steinbeck 
- Herbert Kline judį “Užmirš
tas Kaimas,” kadangi, sako, 
būsią nepadoru žiūrėti į pri
mityvišką gimdymą ir penėji
mą kūdikio, kas, sakoma, 
“toje dalyje Meksikos lygiai 
taip praktikuojama tikrame 
gyvenime.”

Savęs Laikysena 
ir Sveikata

New York d Sveikatos De- 
partmento daktarai, apart ki
tų dalykų, laiks nuo laiko 
perspėja pridaboti savęs lai
kyseną. Tas jau rodo, jog tai 
svarbu ne vien tik išvaizdai, 
bet ir sveikatai.

Apsileidęs savo stovėjime, 
sėdėjime, eisenoj žmogus nei 
atrodo gerai, nei jaučiasi pa
togiai. Kita kas savaitę tam 
tikras mankštas daro, o savo 
stuomens-liemens pataisyti ne
gali. Ir negalės, sako daktarai, 
jeigu per dieną ir vakarus 
darbe ar poilsyje bile kaip 

i sudribusiai laikysis.
Paprasčiausia p r o c edūra 

gražiai ir sveikai savęs laiky
senai, tai laikyti krūtinę iškel
tą ir pečius įtrauktus, tiesiai, 
tarsi, kad jūs norėtumėt stiep
tis ir aukštesne būti. Išsykio 
reikia save prisiversti, susi- 
kontroliuoti, o paskui jau taps 
įpročiu.

Dėl Burlesko
Brooklyne norintis rodyti 

burleską Star teatro savinin
kas paprašė leidimo. Kilo 
karšti ginčai. Tūlas kunigas 
tikrino, kad burleskas labai 
pakenks karių moralui. O te
atrininkų unijos vadas Murtha 
ginčijo, jog būtų didelė nelai
mė mūsų Šaliai, jeigu mūs ka
riai būtų taip silpni, kad nei 
burlesko negalėtų žiūrėti.
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Mes leidomės apžiūrėti garlaivio. Tre
čiosios klasės keleivis nemato garlaivio, 
kuriame jis važiuoja. Jo neleidžia nei į 
pirmąją, nei j turistų klases. Turistų kla
sės keleivis taip pat nemato “Normandi
jos”, — jam taip pat neleidžiama pereiti 
sienos. Tuo tarpu pirmoji klasė—ir yra 
“Normandija”. Ji užima mažiausia devy
nias dešimtąsias viso garlaivio. Pirmoj 
klasėj viskas milžiniška: ir pasivaikščio
jimų deniai, ir restoranai, ir rūkomie
ji salonai, ir kortomis lošti salonai, 
ir specialūs damų salonai, ir šiltadar
žiai, kur storučiukai prancūzų žvirbliai 
šokinėja stiklinėse šakose, ir nuo lubų pa
kibę šimtai orchidėjų, ir keturių šimtų 
vietų teatras, ir maudymosi baseinas — 
su vandeniu, peršviestu žaliomis elektros 
lemputėmis, ir prekybos aikštė su univer
saliu magazinu, ir sporto salės, kur pa
gyvenę apyplikiai ponai, aukštieninki gu
lėdami, kojomis mėto sviedinį, ir tiesiog 
salės, kur tie patys apyplikiai žmonės, pa
vargę bemėtydami sviedinį arba bejody- I 
darni mediniu canderiškiu arkliuku, snau
džia išsiuvinėtose kėdėse, ir pačiame 
svarbiausiame salone kilimas, sveriąs 
trisdešimt pūdų. Net “Normandijos” ka
minai, kurie, atrodo, turėtų priklausyti 
visam garlaiviui, iš tikrųjų priklauso tik 
pirmajai klasei. Jų viename yra pirmo
sios klasės keleivių šunų kambarys. Gra
žūs šunys tupi narvuose ir beprotiškai 
nuobodžiauja. Paprastai Juos užliūliuoja. 
Retkarčiais juos išveda į specialų denį 
pavedžioti. Tuomet jie nedrąsiai loja, il
gesingai žiūrėdami į audringą vandeny- | 
na. v

Mes nusileidome į virtuvę. Dešimtys vi
rėjų dirbo prie septyniolikos metrų elek
trinės krosnies. Dar dešimtys darinėjo 
paukščius, piaustė žuvis, kepė duoną, sta
tė tortus. Specialiame skyriuje buvo ga
minamas košerinis maistas. Retkarčiais 
čia užeidavo garlaivio rabinas pažiūrėti, 
ar linksmieji prancūzų virėjai į'ortodok- 
salinį maistą neįmeta gabaliuko “trefno.” 
Šaltuose, kaip ledas, sandėliuose buvo lai
koma atsarga. Ten siautė šaltis.

“Normandiją” vadina prancūzų tech- • 
nikos ir meno šedevru. “Normandijos” 
technika tikrai puiki. Negalima nesigro- 
žėti garlaivio greitumu, priešgaisriniu 
sutvarkymu, drąsiomis ir elegantiškomis 
jo korpuso linijomis, jo radijo stotimi. 
Bet meno srityje prancūzai žinojo geres
nius laikus. Be priekaištų atlikta tapyba 
ant stiklinių sienų, bet pati tapyba nieku 
ypatingu nežėri. Tai liečia bareljefus, 
mozaiką, skulptūrą, baldus. Labai daug 
aukso, spalvotos odos, gražių metalų, šil
kų, brangaus medžio, puikaus stiklo. La
bai daug turto ir labai maža tikro meno. 
Visa tai — ką prancūzų menininkai, be
viltiškai išskleisdami rankas, vadina 
“Triumfo stiliumi.” Neseniai Paryžiuje, 
Elizėjaus laukuose, atidaryta “Triumfo” 
kavinė, prašmatniai įrengta buduaro lo

vos stilium. Gaila! Norėtųsi, kad “Nor
mandijos” kūrime puikių prancūzų inži
nierių partneriai būtų buvę puikūs pran
cūzų menininkai ir architektai. Tuo la
biau gaila, kad tokių žmoinų Prancūzijo
je yra.

Kai kuriuos technikos trūkumus, pa
vyzdžiui, užpakalinės dalies virpėjimą, 
pusvalandžiui sugedusį liftą ir kitas ap
maudingas smulkmenas, reikia laikyti 
kalte ne inžinierių, stačiausių šį puikų 
laivą, bet nekantrių užsakytojų, skubėju
sių pradėti ęksploataciją ir už rekordinį 
greitumą būtinai gauti mėlyną juostą.

Prieš atvykstant į New-Yorką iš vaka
ro įvyko iškilmingi pietūs ir keleivių mė
gėjų vakaras. Pietūs buvo kaip visuomet, 
tik pridėjo po šaukštą rusiškų ikrų, kurie 
menu sąraše vadinosi “okra”. Be to kelei
viams išdalijo popierines korsarų skrybė
les, kleketus, žydrų juostelių ženkliukus 
su užrašu “Normandija” ir pinigines iš 
dirbtinės odos, taip pat su Transatlanti
nės kompanijos ženklu. Dovanos duoda
mos, norint apsaugoti nuo vogimo gar
laivio inventorių. Mat, daugumas keleivių 
apimti suvenirų rinkimo psichozo. Per 
pirmą “Normandijos” kelionę keleiviai 
atminimui nudžiovė milžinišką kiekį pei
lių, šakučių ir šaukštų. Nešė net lėkštes, 
pelenines ir grafinus. Tad naudingiau pa
dovanoti į atlapą ženklelį, negu netekti 
šaukšto, reikalingo ūkiui. Keleiviai džiau
gėsi žaisleliais. Stora dama, visas pen
kias kelionės dienas viena sėdėjusi 
valgomojo kambario kampe, iš karto rim
čiausia povyza užsidėjo ant galvos pira
to skrybėlę, paleido kleketą ir prisisegė 
prie krūtinės ženklelį. Matyt ji laikė sa
vo pareiga sąžiningai pasinaudoti viso
mis gėrybėmis, kurios jai priklausė pagal 
bilietą.

Vakare prasidėjo smulkiai buržuazinė 
saviveikla. Keleiviai susirinko salone. Už
gesino šviesą ir paleido prožektorių į ma
žą i estradą, kur drebėdama visu kūnu, 
išėjo išvarginta mergina, su sidabro suk
nele. Orkestras, sudarytas iš profesiona
lų, žiūrėjo į ją su pasigailėjimu. Publika 
skatinamai pradėjo ploti. Mergina kon- 
vulsyviškai pravėrė burną ir tuoj pat ją 
užčiaupė. Orkestras kantriai pakartojo 
introdukciją. Kažką baisaus nujausdami, 
žiūrovai stengėsi nežiūrėti vienas į kitą. 
Staiga mergina krūptelėjo ir uždainavo. 
Ji dainavo žinomą dainelę “Kalbėkite I; 
man apie meilę,” bet taip tyliai ir blogai, 
jog švelnaus šaukimo niekas neišgirdo. 
Dainos viduryje mergina, uždengusi ran
komis veidą, nelauktai nubėgo nuo estra
dos. Estradoje pasirodė kita mergina, 
dar labiau išvarginta. Ji buvo apsitaisiusi 
juoda uždara suknele, bet basa. Jos veide 
buvo įrašytas siaubas. Tai buvo mėgėja 
basakojė. Žiūrovai vogčia slinko iš salės. 
Visa tai buvo visai nepanašu į talentingą, 
gyvenimo džiaugsmo kupiną, triukšmin
gą mūsų saviveiklą.

(Bus daugiau)

pikniką 3 busus. Tai reikia 
pripažinti, kad tokiose koloni
jose, kaip Kearny ir Harriso- 
ne suorganizuoti' po tiek bu
sti, tai reikia pripažinti, kad 
šis draugas beveik stbbūklus 
daro! Drauge Jonai, mes tau 
reiškiame didelę pagarbą ir 
kreditą už tokį tavo didelį pa
sidarbavimą dėlei darbo kla
sės dienraščio naudos. Pagir
tinas tavo, Jonai, darbas! 
Prašome tavęs nenustoti ener
gijos ir ant tolinus panašiai 
darbuotis. Mes tavo darbų ne
užmiršime.

Koresp. V. Žilinskas.

Lowell, Mass.
Dabar Reikia Daugiausiai

Veikti ir Apie Veikimą
Rašyti

Niekad pirmiau neturėjome 
tokio patogaus laiko mūsų pa
žangiai veiklai, kaip kad da
bar. Dabar, kuomet visos fa
šistinės juodosios spėkos ap-

ti civilizaciją, privalo kuomi 
nors pagelbėti, kad lengviau 
būtų Raudonajai Armijai, An
glijai ir Jungtinėm Valstijom 
sutriuškinti ir visiem amžiam 
sunaikinti tą žmonijos di- 
džiausį ir baisiausi priešą — 
hitlerizmą.

Kuo daugiau milijonų žmo
nių apsijungs į demokratinį 
pasaulį, tuo greičiau bus prie
šas sudaužytas ir mažiau au
kų bus panešta iš demokrati
nės pusės. Tą daugumas su
pranta ir šiandieną yra labai 
lengva pažangiesiems žmo
nėms eiti į minias ir ten veik
ti bendrai prieš pasiutusį na
cių užsimojimą.

Dabar geriausia veikti į- 
tekmėj mūsų šalies valdžios ir 
didelės didžiumos piliečių gra
žaus nusistatytmo.

Raudonajai Armijai jau la
bai reikalinga medikalė pa
galba. O Raudonoji Armija 
šiandieną yra vienatinė ir ne
pavaduojama spėka sumuši
mui fašistinio žvėries ir išva
duotoja viso pasaulio nuo pra

tilo ir nieko nebekalba. Būna 
laikai, kad ir aš pats kai ka
da pritrūkstu kalbos ir tyliu, 
kaip žado netekęs. Kai kada, 
tiesa, pritrūksta medžiagos ir 
nebežinau, kaip čia prakalbė
ti į pasaulį. Bet tada jau ei
nu, landžioju gatvėmis ir dai
raus po visus kampus, ar ne
pamatysiu kur nors ir ką nors 
įdomaus, kas suteiktų mano 
plunksnai darbo, žodžiu, taip 
darau, kaip, rodos, liepos mė
nesį “Laisvėj” rašė Rochestb- 
rio korespondentas — kaip jis 
ėjo gatvėmis jieškodamas me
džiagos savo korespondenci
jai. Ir jis surado ir tos me
džiagos pripildė puikią kores
pondenciją. Man ji patiko.

Bet Lowellio koresponden
tams dabartiniam laike nerei
kia nei jieškoti. čia dabar 
veik visose dirbtuvėse darbi
ninkai veda smarkias kovas už 
didesnes algas ir tuo pačiu 
kartu už lengvesnį pragyveni
mą. Mat, produktų ir visokių 
pragyvenimo reikmenų nesvie

tiškas brangumas, jau visai

eis žmogui per 6 savaites. 
Girdėjau, kad draugas V. Mi- 
kalopas jau turi vieną naują 
skaitytoją. Tai reiškia, Vla
das padarė pradžią. Labai ge
rai. Varykimės toliau: Užra- 
šinėkime žmonėms “Laisvę,” 
rašinėkime į ją koresponden
cijas ir visi susijungkime prie 
smarkesnio veikimo. Dabar 
tam laikas.

Kas link korespondencijų 
rašinėjimo, tai man patinka 
draugas Griaustinis. Jis vi
suomet laiks nuo laiko “su- 
beldžia” būtų tai žiema, ar 
vasara.

J. M. Karsonas.

Wilkes Bane, Pa.

sijungė terioti Sovietų. Sąjun-! pulties. Tad gelbėkime jai vi- nebeįkandamas. Tai žmonės 
gą ir kitas pažangesnės šalis, įsi-bendrai, nors bent supirkda- j 

mi ir siųsdami jai visokių me
dikamentų gydymui ir perriši- 
nėjimui žaizdų. Apart gy
duolių, reikia ir visokių hospi- 
talinių mašinų ir daugybė ins-

kurios nepasiduoda kruvina-; 
jam nacių pabaisai; kuomet! 
milijoninės, mases žmonių žu- i 
doma ir nekaltų žmonių krau
ju nutvindomi Europos.— So
vietiniai laukai; kuomet degi
nama, griaunama ir visaip 
naikinama šimtmečių istorinės 
paliekanos ir ankstyvos nuo 
pat pradžios , giliausios kultū
ros brangūs atsiekimai,. — žo
džiu sakant, kuomet' juodoji 
plėga, kaip kokis baisiausias 
maras užgulė kultūringesnes 
šalis, tai tas turėtų baisiai su
judinti kiekvieną civilizuotą 
žmogų ir paraginti jį prie ko
kio nors veikimo, kad kuomi 
nors prisidėti prie kovos su
laikymui tų kruvinų barbariš
kų žygių. Visi žmonės, mylin-

trumentų.

Kur Dingo Mūsų Kores
pondentai? 

K
Tūlas laikas atgal — dar 

visai neseniai, pas mus Lowel- 
lyj buvo pasirodęs geras būre
lis korespondentų ir rašytojų. 
Būdavo smagu pasiimti laik
raštį “Laisvę” ir veik kas
dieną šį tą pasiskaityti iš sa
vo kolonijos. Visuomet laik
raštis gyvesnis tai kolonijai, 
iš kurios yra kas nors para
šoma.

Bet dabar tie draugai nu-

visose dirbtuvėse bruzda: vie
nur jau streikuoja, kitur dar 
tik organizuojasi ir rengiasi 
streikuoti.

Apie tą, apie streikus ir 
kaip darbininkai kovoja, rei- 

j kia būtinai rašyti ir nušvi.es- 
j ti dalykus lietuviškai liau
džiai. O dirbtuvėse dirbantie
ji draugai geriau apie tą žino 

i ir nusimano. Tai ko tylite, 
draugai korespondentai ? Be 
to, imkimės daugiau veikimo, 
dalyvaukime susirinkimuose ir 
parengimuose, tada vėl atsiras 
apie ką rašyti.

Dabar reikia kuo daugiau 
rašyti į dienraštį “Laisvę.” Da
bar dienraščio vajus gavimui 
naujų skaitytojų eina: už $1 
galima užrašyti “Laisvę” ir

Wilkes-Barre, Scranton ir She
nandoah Apylinkei

Gerai įsitėmykite: LDS 10 
apskr. šaukia specialų konfe
renciją spalio, (Oct.) 5 d., 1 
vai. po p i et, Progresyvių Kliu- 
bo svetainėje, 325 E. Market 
St., Wilkes Barre, Pa.

LDS vajininkai arba LDS 
kuopų valdybų nariai (jeigu 
kuopos neturi išsirinkusios va- 
jininkų), yra kviečiami daly
vauti šioj konferencijoj: bus 
plačiai apkalbama ir padaly
ta planai gavimui daugiau 
naujų narių i LDS per šį va
jų Visos kuopos yra prašomos 
prisiųsti savo vajininkus bei 
valdybų narius: kelionė lėšos 
bus padengtos LDS 10 apskr. 
per konferenciją.

Kitas pranešimas, tai kad 
LDS 10 apskr. rengia savo me
tinį bankietą lapkr. (Nov.) 2 
d., 1911, Wilkes Barre, Pa. 
ir prašome kitų organizacijų 
ar draugijų nerengti nieko tą 
dieną. Visus kviečiame reng
tis dalyvauti šiame bankiete.

LDS 10 Apskr. Valdyba.

RENGIA LITERATŪROS DRAUGIJOS 28 KUOPA

Pusė pelno nuo šio pikniko ski riama dienraščiui “Laisvei”.
sre n S«Sekioadiem

Pradžia 12 vai.' dieną
, 21 Klugsėjo-Sept.

Įžanga 25 centai

Harrison ir Kearny, 
New Jersey

Šis tas iš LLD 136 kuopos 
susirinkimo, kuris atsibuvo 5 
d. rugsėjo, vakare. Apart 
kuopos reikalų, padaryta po
ra gerų tarimų—štai jie: Nu
tarta paaukoti $3.00* dėl So
vietų Raudonarmiečių medika- 
lės pagalbos ir $2.00 ateivių 
gelbėjimo organizacijai. Nors 
virš minėtos aukos gana men
kos, bet atsižvelgus į menką 
kuopos iždą, tai gerai ir tiek.

Dabar, draugams ir simpa- 
tikams turiu priminti štai ką: 
Kaip jau žinoma, kad mūsų 
LLD kuopa pasižymi naudin
gais visuomeniniais darbais, 
ypatingai remdama pinigiškai 
kiekvieną svarbesnį dalyką, iš
kilusį progresyviam judėjime. 
Dabar, ypatingai, kuomet 
siaučia baisus karas, — Rusi
jos proletariatas užpultas per 
Vokietijos ir viso pasaulio 
juodąjį fašizmą, kas iškelia 
daug naujų ir labai svarbių 
reikalų, kaip antai: medikalė 
pagalba raudonarmiečiam, ku
rie kaunasi su juoduoju fašiz

mu ne tik patys už save, bet 
ir už mūsų reikalus čia Ame
rikoje.

Todėl mūsų užduotis jiems 
pagelbėti, kiek tik mes išgali
me. Taip pat mes turime pa
dėti palaikymui Laisvės radio 
valandos, t nes šis Laisvės ra
dijas lošia labai Svarbią rolę 
lietuvių visuomenėje, nes at
muša visus fąšistų melus ir 
taip pat iš meniško atžvilgio, 
ko fašistai visai neduoda,— 
apart mūsų kalbos darkymo.

•
Dabar pranešiu, kad LLD 

136 kuopa rengia kortų loši
mo vakarėlį, kuris įvyks rug
sėjo 27 d., po antrašu 15-17 
Ann St., Harrison, N. J. Pra
sidės 8 vai. vakare. Įžanga 
35c. Taip pat laimėtojai loši
me gaus dovanas, — užkan
džių ir kavos, o paskui, tai 
jau platesnis biznis. Likusis 
pelnas bus skiriamas virš mi
nėtiems reikalams.

Yra ir liūdnų atsitikimų mū
sų tarpe. Mirė draugė Ma
tu kaitienė, kuri buvo LLD 136 
kuopos narė per daugelį metų. 
Ši draugė, kiek aš pažįstu, tai 
buvo ištikima progresyvio ju
dėjimo narė, nes ir palaidota 
pagal jos reikalavimą,—lais

vai, be bažnytinių ceremonijų, 
o jos dukterys ir žentai tam 
nesipriešino, išpildė jos rei
kalavimus. Palaidota tapo 
rugsėjo 12 d. 2 vai. po pietų. 
Labai daug buvo gėlių vainikų 
nuo organizacijų, giminių ir 
šiaip artimų draugų. Į kapus 
lydėjo pusėtinai daug žmonių, 
net iš Scranton, Pa. kelios ma
šinos. Drg. Klevinckas' iš 
Scranton, Pa., pasakė tinkamą 
atsisveikinimo kalbą.

Draugė Matftkaiticne pali
ko dideliam nuliūdime 5 duk
teris ir žentus. Organizacijų 
nariai, kur ji prigulėjo, ir aš, 
reiškiame širdingą užuojautą 
jūsų liūdesio valandoje! Ir lai 
būnai draugei Matukaitienei 
lengva šios šalies žemelė!

Dabar turiu priminti apie 
LLD 136 kuopos draugus. Vi
si po biskį darbuojamės, bet 
yra draugų, kurie labai daug 
pasidarbuoja kai kuriose sri
tyse. Pavyzdžiui, Jonas De
gutis, kuris sumuša rekordą 
busų organizavime į “Laisvės” 
piknikus; kiekvieną metą jis 
suorganizuoja po du ir tris 
busus į “Laisvės” pikniką. 
Ypatingai šį metą į “Laisvės” 
pikniką Brooklyne suorganiza
vo 2 busus ir į Philadelphijos

LIETUVIŲ PARKE, Už Lakewood, Ežero, WATERBURY, CONN.
MERRY MAKERS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį pikniką. Gražiai pasilinks
minsime ir tuom pat kartu paremsime dienraštį “Laisvę” ir Literatūros Dr-ją.



su-

Gaspadori&kal nuvirti 
Kopūstai ir Barsčiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

ir Choro garbes nariai, rpalonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes bus 
svarstoma ar bus galima ir ant to
liau Chorą palaikyti. Svarbus susi
rinkimas. — C. Andriūnas, org.

(219-221)

Tokio, rugs. 16. — Japonų 
traukiniam susikūlus ties Abo- 
shi stočia, liko užmušta bei 
žeista apie 100 asmenų.

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

PHILADELPHIA, P.
Trečiadienį, 18 d. rugsėjo, 8 v. v. 

įvyks svarbus 
Rengėjų 
ką nors 
pikniku, 
Rengimo
nansus sutvarkyti ir išduoti raportą 
visų organizacijų susirinkime, kuris 
bus greitai sušauktas. Susirinkimas 
įvyks Liaudies Namo, 735 Fairmount 
Ave. — Pikniko Komisija. (218-220)

“Laisvės” Pikniko 
susirinkimas. Kurie turite 
bendro finansiniai su “L.” 
tai dalyvaukite, idant kad 
Komisija galėtų visus fi-

Ar ne
1 atėjo Hitleris ir
1 LietuvąI 
propagandos dabar

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

18 d. rugsėjo, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Yra paroję paveikslai, rank
darbių paroda, prisirengimas prie 
jubilėjinio leidimo. Ir daug kitų 
svarbių reikalų. Todėl visos dalyvau
kite. Choro klausimas irgi svarbu. 
— Kliubietė. (219-220)

Trečiadienis, Rugsėjo 17, 194T

Sovietai Sudaužė Du Nacių 
Pulkus; Nuskandino Septy

nis Vokietijos Laivus
. (Tąsa nuo 1 puslapio) 

kareivių ir jūreivių vienetai atkakliai kaudamiesi atmu
šė skaitlingesnius atakavusius priešus. Mūšyje 4-tas ru
munų pėstininkų pulkas buvo išvaikytas, o vienas šio 
pulko batalionas sunaikintas. Mūsų Juodosios Jūros ka
rinių laivų kanuolės padėjo veiksmams mūsiškių sausu
mos jėgų. į ■ ; . j ; ;
NUSKANDINO 2 NACIŲ LAIVUS TIES PETSAMO

Musų oro žvalgai pranešė, kad priešo pergabenimo lai
vas, sveriąs apie 8,000 tonų, lydimas vieno karo laivo ir 
trijų naikintuvų, plaukė į Petsamo (šiaurį Suomijoj). Du 
sovietiniai torpedlaiviai, komanduojami kapitono Kusen- 
ko, nuskubėjo pasitikt priešo laivus. .Mūsų laivai aptildė 
savo motorus ir praslinko pro priešo pakrantinių kanuo- 
lių baterijas.

Prie įplaukimo į užlaja ir arti pakrantės, jie laukė 
priešo laivų. Greitai pradėjo dunksoti pavidalai fašistų 
laivų. Jie ramiai sau įplaukė į užlają. Kai jie buvo 500 
iki 600 metrų atstoj, tuomet sovietiniai laivai paleido 
savo torpedas. Vienas priešo pergabenimo laivas ir vie
nas lydintis laivas buvo nuskandinti.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

mė.ją Neris, Glovackį ir kitus.
“Naujienos” tuojau šitą te

legramą patalpina. Skaitykite, 
žmonės, ir baisėkitės: bolševi
kai sušaudė žmones, kurie su 
bolševikais gerai darbavos per 
vienuolika mėnesių? 
laimė, kad 
“išvadavo”

Tokios ] 
reikalauja Goebbels ir tokias 
žinias dabar leidžia pasaulin 
“Naujienos” ir kiti ostlanderių 
laikraščiai.

PITTSBURGH, PA.
Sulauktuvių Bankietas. šešiolika 

gerų darbuotojų sugrįš iš kalėjimo, 
kurie buvo nubausti pereitais metais 
už parašų rinkimą. Ta svarbi diena 
bus 20 d. rugsėjo, 805 James St., 6 
v. v. Apart kalbėtojų įvyks ir Kon
certas iš muzikos ir dainų. Svar
biausia kalbėtoja bus Ella Reeves 
Bloor (Mother Bloor), plačiai žino
ma senutė kalbėtoja, ateikite ją iš
girsti. Šį parengimą ruošia Piebinės 
Pennsylvania Valst. Kom. Part.

(219-221)

*

f

USA Karo Laivai Pra
deda Veikti prieš Na
cių SubmarinuS ir Kt. 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) pasauliniuose dalykuose.”
Prezid. Rooseveltas nuro- 

PREZIDENTAS PABRĖ- jg į “išsamias pastangas, 
ŽIA PAVOJŲ kurios yra daromos šios ša- 

Prezidentas RooseveltasiHes gynimui” ir pareiškė, 
atsiuntė pasveikinimą šuva- J°g tam reikia “tikslo vie- 
žiavimui Amerikonų Legio- ningumo, jausmų vienybės 
no, kuriam, tarp kitko sako: gilaus troškimo pasiau- 

“Pavojus mūsų šalies sau- kiek tiktai butų reika- 
gumui ir mūsų gyvenimo linga-” •
keliui nėra tik įsivaizduoja- Už PARAMĄ SOVIETŲ mas, bet tikras. i SĄJUNGAI

..... Amerikonų Legiono poki-
Koks tai įimtas yia pa- jyje kalbėdamas, Milo J. 

vojus, galima tikrai suprasti Warner> baigiąs savo tar_ 
tik tada, km mes įyeitmame nyb^ kaipo vyriausias Le
pi agaistį, sunaikinimą 11 gjono komandierius, sakė 
pavergimą, kurie užklupo garp kitko: “Nors mes vis 
laisvas kitų salių tautas pa- nekenčiame komunizmo,” 
staraisiais metais. Rusįja daUg prisideda

“Jūs taipgi tinkamai pa- pjrie galutino, sumušimo Hit- 
sveriate pavojų iš to, jeigu lėrio ir tuomi ji “patarnauja 
mes nebūtume pilnai prisi- nuoširdžioms
rengę pasitikt bile apysto- sur;” todėl reikia paremt 
vas, kurios gali susidaryti Rusiją.

Mes nežinome, kur jie ran
dasi, arba kas su jais atsitiko 
— su Salomėja Neris, su Glo
vacku ir kitais. Gali būti, kad 
jie ilsisi po juoda velėna, kaip 
ir daugelis kitų Lietuvos vai
kų. Bet jų gyvybę atėmė, jų 
kraują sulakė naciai ir jiems 
parsidavę lietuviški budeliai.

Per vienuolika mėnesių so
vietinės santvarkos Lietuvoje, 
nei vienas lietuvių kraujo la
šas nebuvo pralietas, nei vie
na gyvybė nebuvo užgniaužta.

Tai istorinis faktas, kurio 
jokie Grigaičiai ir Ancevičiai 
nepaslėps.

Lietuvoje 
lietis, kai 
gaujos. Tai
tas, kurio neištrins iš istorijos 
lapų jokia purvina nacių pro
paganda, kurią taip uoliai 
čionai platina klerikalų, sme- 
tonininkų ir menševikų spau
da.

Party 
St.

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas ruošia Social 

savo kambariuose, 408 Court 
Rugsėjo 20 d., 8 v. v. Jau nesykj
kliubiečiai tokias paros rengia ir vi
suomet dalyviai pasilieka užganėdin
ti. Turėsime skanių užkandžių ir ge
ro alučio. Įžanga $1.00 vyrams 
50c moterims.

CONNECTICUT VALSTIJOJ
ALDLD 3-čio Apskr. metine kon

ferencija įvyks 12 d. spalių, 10:30 v. 
ryto. Lietuvių Svet., 240 Front St., 
New Haven, Conn. Kuopos, kurios 
dar neišrinkot delegatus, tai malo
nėkite išrinkti ir prisiųsti į šią kon
ferenciją. Taipgi ALDLD kuopos ir 
Moterų kliubai siųskite kiek tik ga
lite daugiau moterų į konferenciją. 
Moterys, kurios atstovaus moterų 
grupes, kelionės lėšos bus atmokėtos 
iš Apskr. iždo. Todėl, pasistcngkite 
dalyvauti, nes turėsime atskirą mo
terų posėdį. — O. Visockienė, Apskr. 
Drg. (218-220)

♦

HKm

ir
(219-221)

DETROIT,) MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 8 v. v. 19 d. rugsėjo, 
Draugijų Svet., Porter gatvė. Būkite 
visi, nes baigiantis vasaros sezonui, 
reikės aptarti susirinkimų laiką ir 
taipgi baigiasi numažintu įstojimu 
narių vajus, kurio padėjimą reikia 
aptarti. — Valdyba. (219-221)

Ar žinai, kad vienas dvy- 
likcolinės kanuolės šovinys 
kaštuoja $1,200?

tautoms vi-

Roosevelt Žada Potvi 
nį Karo Pabūklų Su- 

mušt Fašistus
5 IKI 6 BILIONŲ DOL. 
NAUJAM KARINĖS PA- 

! , GALBOS FONDUI 
Washington, rugs. 16. — 

Artimai prezidentui Roose- 
veltui politikai tvirtina, jog 
sekančią savaitę prezidentas 
kreipsis į kongresą, kad pa
skirtų dar 5 iki 6.bilionų do
lerių antram “lease-lend”

! (paskolų) fondui šalims, ka- 
riaujančiom prieš Vokietiją 
ir Italiją.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
TOLIAU VIS GREIČIAU 
AMERIKA GAMINS KA

RO REIKMENIS
Antrajame ketvirties me

tų raporte prezidentas pra
nešė, jog nuo “lease-lend” 
įstatymo išleidimo praeitą 
kovos mėnesį $324,563,749 
vertės karinių medžiagų ir 
kitų būtinų reikmenų per
leista šalims, kovojančioms 
prieš užpuolikus. Iš tos su-
mos jau pristatyta Anglijai, Vakarykščias prezidento 
Chinijai ir kitiem tokiem raportas parodė, jog visi 7 
kraštam reikmenų už $190,- bilionai pirmo tokio fondo 
188,582. Reikmenys už liku- jau paskirti įvairiem kark
sią dalį šios sumos pinigų 
per šešis praeitus mėnesius 
buvo perleisti gatavi arba 
naujai pagaminti šalims ka
riaujančioms prieš fašistus. 
Tuo tarpu dar nebuvo pri
ruošta Amerikos mašinerija 
gana greit gamint karo pa
būklus, bet dabar,' kaip pre
zidentas sako:

“Orlaiviai, tankai, kanuo
lės ir laivai jau pradėjo 
plaukti iš mūsų fabrikų ir 
laivastatyklų, ir jų plauki
mas diena iš dienos bus vis 
greitesnis ir didesnis, kol 
upelis virs upe, o upė taps 
tvaniškai didžiu ir smarkiai 
plaukiančiu vandeniu, skan
dinančiu totalitarinę (fašis
tinę) tironiją, kuri siekia 

-z i 11 Li .rlLin 1

niam užsakymam, kurie yra 
dabar atliekami.

Penktas pUsIapid

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name — Brooklyn

SKELBKITES “LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

kraujas pradėjo 
pribuvo naciškos 
irgi istorinis fak-

LDS 2-RO APSKR.
LDS 2-ro Apskr. metinė konferen

cija įvyks spalių 12 d., 10 vai. ryto. 
Liet. Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St., Chicago, 111. Prašome visų Aps. 
kuopų išrinkti ir prisiųsti delegatus. 
Šioje konferencijoje bus apsvarstoma 
kaip tinkamiau pasitikti būsimą 
LDS Seimą Chicagoje. Visi delegatai 
pasistcngkite dalyvauti paskirtu 
ku. — J. Skeberdytė, Sckr.

(219-221)

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

0

0

0

lai-

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

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

LOWELL, MASS.
Lietuvių Piliečių Kliubas 

gražų pikniką, bendrai su IWO rusų 
'kuopa, .sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
Švedo Parke, Cobbloston Inn Park, 
Groton Rd., Westford, Mass. Pusiau- 
kelyj tarp No. Chelmsford ir Gra
niteville. Tėmykite kelrodį penkta
dienio “Laisvėje” iš Lowellio ko
respondencijos. Šį pranešimą su
jungiate su kelrodžiu. Visas pikni
ko pelnas skiriamas Medikalei Pa- 
gelbai Sovietų Sąjungai. — J. M. K.

(219-220)

ruošia
n

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuvei

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Brooklyn, N. Y
Yra Skaniausi

yra la

a p mo
re ngia

E. N. Y. ir RICH. HILL, N. Y.ITrečiadieni, 17 d. rugsėjo, 8 v. v., 
Buzelio Svet., kampas Crescent. St. 
ir Atlantic Ave., įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai, 
galite, dalyvaukite. I— V 

(218-219)

kurio tik 
Paukštys.

ka

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro reguliaris susirin

kimas įvyks rugsėjo 19 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Choristai

Baltimore, Md.
Orui atvėsus, Lyros Choras 

grįžta prie veikimo, kad pa
siruošti rudeniniam sezonui.

Pamokos atsibūna kiekvieną 
antradienį, 8 vai. vakare, Lie
tuviu svetainėje, 853 Hollins 
St. Pirmutinė pamoka įvyko 
9-tą rugsėjo visiem^ daininin
kams dalyvaujant, kas 
bai pagirtina.

Kad sukelti pinigų 
kėt pamokom, Choras
Bingo Party, kuri atsibus 27- 
tą dieną rugsėjo — Sept, pas 
drg. Deltuvos, Arbutus, Md. 
Choras tikisi turėti daug pu
blikos šiame parengime,
daugi bus daugybė gražių ir 
vertingų daiktų išlaimėjimui.

Ateinančio lapkričio 2 die
ną Lyros Choras rengia vaka
rienę. Nereikia nei aiškinti, 
kad mūsų vakarienės visuo
met pasižymi skanumu ir gau
sumu įvairiausių valgių. To
dėl jau dabar, gerbiami vaka
rienės dalyviai, galite pradėti 
akstmt apetitus, kad atėjus 
vakarienei būtumėt pilnai pri- 
siruošę. E. S.

DIENRAŠČIO
“J „AISVES”

METINIS

KONCERTAS
Jau laikas pasižymėti sa
vo užrašų knygelėje, kad 
dienraščio “Laisves” me

tinis koncertas įvyks:

0

0

mi

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7961

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

Nervų arbata ............
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata ..........
Kokliušo arbata .........
Ramatų žolės ............
Trajankos 60c arba 3 gk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

. ft

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

0

t

nemoka 
miesto.

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-Clement Vokietaitis

LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Streeto
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Iš senų 
n a u jus 
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas)J

7,
0

50c

0

35c

0

0
Busy

025c
60c

$1.50

j

'?«1

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

dernišką patarnavimą.

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

u
0

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru .........J..........................
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė .... i..........................

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ...:...........................$1.35

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

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

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

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

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

Trajenkčs, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ...........

M. ŽukalMs,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

Sekmadienį

Lapkričio B

8
0

November 
1941 

toje pačioje salėje, 
kur visada:

Labor Lyceum 
949 Willoughby Avenue 

Brooklyn, N. Y

B

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

THE BAKERS'

JUNIOR LABEL
i

0

85c 
60c 
60c 
60c
60c

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

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

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

j

j

si

■ *

pumo Tyrimai
ligos pažinimą
Serumo ir čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

Chroniškos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir Žar

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mešlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šia- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama

Robert Lipton
, JEWELER
701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham Ir Manhattan Aves.

0

n

yi0

1113 Mt Vemon Street
PHILADELPHIA, (?A.

Telefonas Poplar 4110

P$i
*

MiyiKALIS IŠTYRIMAS $2.00

DR. L. ZINS
110 East 16 St., New York I

Tarp Union Sq. ir Irving Pl. I
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 1----- -------------P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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Tai Bent Deimantai!

Mooney iš Ligoninės Kalbės 
Newyorkiečią Mitingui 

Rugsėjo 29-tą
st.Tom Mooney,Auris guli 

Luke ligoninėj, San Francisco, 
Californijoj, negalėdamas as
meniškai atvykti kalbėti new- I 
yorkiečių rengiamame Brow- 
deriui laisvinti masiniame mi-: 
tingę, kalbėsis savo lovos mi
tingui telefonu.

Browderiui laisvinti mitin
gas rengiamas milžiniškojoj J 
Madison Square Garden salėj 
rugsėjo 29-tos vakarą.

“Aleksandras Nevskis” 
Irving Teatre

IŠ Naciu Šnipy Teismo! Prof. Bacevičius Sugrįžo;
- - - - — | Atidaro Studiją New

Laisves Radio
11

Sergejaus Eisėnsteino filmų ' 
triumfas “Aleksandras Nevs
kis” dabar galima pamatyti 
Irving Teatre, Irving PI. ir

Toji istoriška ir artistiška 
filmą perstato 14-to šimtme
čio pradžioje rusų kovas prieš 
įsiveržėlių teutonų gaujas, tų 
dienų hitlerininkus. Filmos 
gamyboje dalyvauja 10,000 
žmonių. Sergėjus Prokofijevas 
pritaikė filmai orginalę muzi
ką. čerkasovas vaidina vado
vaujančią rolę. Jis puikiai 
prisimenamas iš įspūdingo vai
dinimo filmose “Baltijos De
putatas” ir “Petras Pirmasis.”

Toj pačioj programoj rodo
ma Louis Jouvet’o komedija 
“Dr. Knock,” taipgi rinkinys 
trumpų vaizdų iš Sovietijos.

dienį
Pranešame, kad 3-jų orga

nizacijų bendras išvažiavimas 
įvyks 21 d. rugsėjo, Jamaica 
giraitėj, priešais Alley Pond 
Parką. Gal bus paskutinis šia
me sezone, todėl padarykime 
dideliu ir pasekmingu.

Komisija stengsis iš savo 
pusės aprūpinti užkandžiais ir 
gėrimais. Vieta graži, oras 
geras, nuvažiavimas nebran
gus.

Važiuoti galima BMT ir In
dependent linijomis. Broad
way Jamaica line nuveža iki 
Sutphin Blvd. Nulipus žemyn 
ant Sutphin Blvd, gausite Hill
side No. 43 busą, kuris nuveš 
iki Springfield Blvd., išlipus 
eiti po kairei bulvaru iki gi
raitės, kuri taipgi kairėj pu
sėj. Ten rasite užrašus. Inde
pendent line važiuoti iki 169 
St., išlipus skersai gatvės, pa
imti Hillside No. 1 busą, va
žiuoti , iki Springfield Blvd., 
eiti po kairei iki giraitės, ten 
bus užrašai.

Jei lytų, parengimas įvyks
ta “Laisves” svetainėje.

Atydai!
Komisijos nariams, darbi

ninkams, kurie apsiėmę dirb
ti 3-jų organizacijų išvažiavi
mui, susirinkti ketvirtadienį, 
18 d. rugsėjo, 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje, ap
kalbėti ir prisirengti prie išva
žiavimo sekmadienį.

J. Dainius.

Jau antra savaitė Brookly- 
no federaliame teisme tęsiasi 
16-kęs nacių šnipų bylos, ku
rios, manoma, diar nei neįpu- 
sėjo, kadangi lipdymuose (gal 
būt dėl rekordų pilnumo, o 

1 gal ir su viltimi iškelti dau
giau dar neiškeltų dalykų), 
liudininkai klausinėjami smul-

1 kmehingiausių 
l tabu.

Pirmadienio 
i roraš Kennedy
Frederick J. Duquesne, gimęs 

I Anglijoj, tarnavo naciams šni- 
i pu. Wm. G. Sebold, nacių lai
kytas patikimu šnipu, o tikre
nybėje tarnavęs J. V. Federa- 

iliam Tyrinėjimų Biurui, liūdi- 
Itad grįždamas iš Vokieti

jos, 1940 m., parvežęs Du- 
quesnei nuo nacių žvalgybos 
Hamburge įsakyĮmą gauti vė
liausias informacijas apie J. 
V. apsigynimo sekretus.

Į s a k y m a i - i n f o r m a c i j o s buvu
sios parvežtos smulkutėse, 
stamiputės dydžio fotografijo
se, kurios mikroskopiškų ins
trumentų pagalba padidinus 
būdavo perskaitomos ir nura
šomos ant reguliįarės popieros 
įvairių šnipų informacijai.

Duquesnes specialiai - reika
lauta duoti inforjmacijas apie 
J. V. Armijos gaso mask as ir 
muštardinį preparatą.

Susisiekimui su Duquesne ir 
kitais šnipais, kad nepatraukt 
nuožiūros, turėta raštinė prie 
Diesel inžinų raštinės patalpų, 
152 W. 42nd St.'

Informacijoms 'siųsti, apart 
radio, jie panaudodavę Itali
jos laivus Conte di Savoia ir 
Rex.

Liūdininkų kėdėn buvo pa
kviesta- Elsa Weustenfeld, se
kretorė, iš Yorkville. Ji liudi
jo priešaiHDuque$ne ir kitus, 
parodant, kad Duquesne, taip
gi Lily Stein, irgi jau prisipa
žinus, turėjo tiesioginius ry
šius su nacių gestapo.

Pati Weustenfeld nėra by
loje, kadangi jinai prisipaži
nus be teismo.

P-lė Weustenfeld liudijo, 
kad Nickolaus Ritter, viršinin
kas gestapo Hamburge, su sa
vo broliu Hans 1938 metais 
specialiai buvo atvykę į šią ša
lį suorganizuoti šnipų tinklą 
po visas J. V. ir Meksiką. Ji 
liudijo, kaip jos apartmente 
jie laikydavo slaptus mitingus 
ir kad tų pasitarimų pasekmė] 
Hans buvo pasiųstas Meksikon 
ten vesti šnipavimo darbą.

Weustenfeld buvusi tarpi
ninke persiuntinėti Duquesnei 
pinigus ir pranešimus. P-lė 
Stein buvusi ryšid tarp nacių 
šnipu centrų užrubežiuose 
Amerikoje.

sai pavimo d e-

sesijose proku- 
įrodinėjo, kad

Komunisty Radio

ir

Viešnią Aukos
Vakar buvo minėta, jog 

kėši “Laisvėje” tolima viešnia 
S.' Raubienė iš Cleveland©, ku
ri lankėsi pas motiną ir bro
lį B. ir D. Krūtis, Elizabeth, 
N. J. Lankantis, viešnia S. 
Raubienė aukojo $1 Moterų 
Balsui ir $1 “Laisvės” jubilė- 
jui. B. Krutienė aukojo $1 
Moterų Balsui ir $2 “Laisvės” 
jubilėjui.

lan-

Kepėjai Iššaukė Streiką

Komunistai skelbia turėsią 
dvi speciales radio programas 
iš skirtingu stočių ir skirtingo
mis dienomis dar prieš pradė- 
siant savo reguliarias rinkimi
nes programas pirmadienių 
vakarais.

Vienoj ekstra programų, šio 
ketvirtadienio vakaro 7:15, iš 
stotiįes WAAT, 940 klcs., kal
bės Carl BrodskyJ kandidatas 
i Miesto Tarybą iš Manhattan 
d įsteik to.

Kitoj programoj, šio sekma
dienio ryto 10:45, iš stoties 
WHOM, 1450 klcš., kalbės Is
rael Amter, komunistų kandi
datas į New YorkO miesto ma
jorus. Jo prakalba specialiai 
taikoma žydų klausimu.

Ręguliarės rinkiminės pro
gramos bus pirmadienių vaka
rais, 9:45, iš stoties WMCA, 
570 klcs., pradedant rugsėjo 
294.

Yorko Mieste

lankėsi 
Vytau- 
dieno-

Pereitą antradienį 
“Laisvėje” profesorius 
tas Bacevičius, šiomis 
mis sugrįžęs iš vidurvakarinių
valstijų po nebuvimo čionai 
per kelis mėnesius.

Profesorius New Yorką bu
vo apleidęs anksti pavasarį, 
išvažiuojant koncertų maršru
tui vakarinėse valstijose. Po 
koncertų sezono jis ilgoką lai
ką svečiavosi, buvo apsigyve
nęs Kalifornijoj, kad arčiau 
pažinti kaliforniečių lietuvių 
ir abelnai gyvenimą. Vėliau 
svečiavosi chicagiečiuose, taip
gi Michigan valstijoj pas gimi
nes ir kitus lietuvius.

Prof. Bacevičius šiomis die
nomis atidaro savo studiją 
New Yorko mieste.

Tarp pasiruošimų koncer
tams ir kūrybinio darbo ■ ims 
studentus piano muzikos pa
mokoms. Apie pamokas gali
ma sužinoti, pradedant rugsė
jo 20-tą, sekamu antrašu : Vy
tautas Bacevičius (c/o 
A. Luckstone), 39 East

Mrs. 
10th 

St., Apt. 2 E, New York City,’ 
N. Y. Telefonas: GR. 5-0609.

Muzikos instruktoriaus pa
reigos V. Bacevičiui ne nau
jos, kadangi yra ilgą laiką 
profesoriavęs Lietuvos muzi
kos konservatorijoj, Kaune.

--------- 12.__

Ispanijos Kovotojams 
Pagalbos Vakaras

Williamsburge rengiama va
karas paminėti kritusius Ispa
nijos kovose prieš fašizmą šios 
apylinkės karžygius ir tuomi 
patimi paremti tuos, kuriem 
dar gręsia mirtis fašistų kon
centracijos kempėse. Taipgi 
paremti sugrįžusius, paramos, 
reikalingus kovotojus.

Prakalbos įvyks rugsėjo 18- 
tos vakarą, Regina Mansion, 
601 Willoughby Ave., Brook
lyne. Įžanga tik 10c. I

Kalbės Milton Wolff, Lin
coln© Brigados Veteranų na- 
čiomtfis komandierius; Irving 
Fajans, sekretorius; Fabre y 
Cuesta iš amerikinio Ispanams 
Gelbėti Komiteto; Al. Prago, 
Lincolno veteranų laikraščio 
redaktorius.

pirmadienį Laisvės 
apart tūks- 

kitur, vėl 
klausytojų ir
Kasgi galėtų 

ne- 
l?o

vi

Pereitą
Radio Programa, 
tančių klausytojų 
turėjo būrį 
“Laisvės” salėj,
iškęsti negirdėjus, kadangi 
žinia, ką naujo jie turi 
skvernu.

šioj programoj, kaip ir 
sada, R. Mizara davė įdomią
vėliausių pasaulinių žinių su
trauką, o J. Orman as — šiaip 
žinių žineles ir pasįskelbimus, 
protarpiais pamarginant dai- 
nomis-muzika. Girdėta, kad 
šiai programai buvo pasiruoš
ta duoti žymią naujieną dai
nos srityje, tačiau dėl tūlų 
techniškumų negalėtą įvykint. 
Tačiau ateity.)e gailina laukti 
visokių naujovių.

Laisvės Radio Programa gir
dima kas pirmadienio vakaro 
9 vai. iš stoties WĖYN, 1430 
klcs.

Princesė Išsirangė iš Narpliy
Ponia Olga Stoever, kuri se

niau išdidžiai vadindavosi ku- 
nigaikšte Olga Trubeckaite, 
yra ąpydiktė ir ne visai jauna 
moteriškėj apie 45 metų (ofi
cialiai), tačiau ji vikriai apsi
suka, kada prisieiną 
iš bėdos.

išsisukti

sulaiky- 
užlaiky-

Aną dieną Bronx teisma- 
butyje prieš teisėją Aurelio 
buvo pastatyti trys Šamai, ku
rių istorijukė kai kam buvo la
bai skaudi, kai kam atrodė 
paika, bet jiems buvus labai 
pelninga, kol pateko į teismo 
rankas.

Trys Šamai1 kiekvienas at
skirai buvo geri apgavikai, 
bet tris sudėjus kartu tai jau 
buvo ir atsargiausiam sunku 
išsisaugoti nuo akių apdūmi- 
mo. Jų istorijukė tokia:

Samas Cohen, 124 Forsythe 
St., N. Y. nuduodamas vos 
sugrabaliojantį angliškos kal
bos žodžius, sutikdavo moteris 
ir bandydavo kalbėtis, rody
damas kokius blizgančius stik
liukus. Užsikalbėjus ir nesu
sikalbant, pro šalį eidavo an
trasis Samas, tūlas Goldman, 
115 Stanton St., atrodąs pui
kiai apsirengusiu ponu. Tas 
išaiškindavo, kad nepažįs
tamas sakosi esąs pabėgėlis iš 
Vokietijos, kuriam , pavykę iš 
ten išgabenti pilną kišenių 
deimantų. Jis jieškąs, kur ga
lėtų rasti auksorių ir juos par
duoti, kad ir pasiaukojama 
kaina, nes gyventi; reikia, ir 
1.1. Natūralu, moterys užsiin
teresuodavo ir griebdavo “bar- 
gcnus.”

Tačiau tarp moterų rasda
vosi ir “neviernų Tamošių.” 
Taip, pavyzdin, Mrs. Fannie 
Cohen, 965 Boscobel St., 
Bronx, sutikus už 13’ “deiman
tų” duoti jam savo $1,000 
vertės žiedą ir $225 pinigais, 
ko tai lūkuriavo. O kad ji nuo 
pirkinio neatsitrauktų, Gold
manas, kuris buvęs sulygęs 
pirkti kitus 13 
jau parodęs 
sakydamas, 
vertę ištirti.
vo pas tretįjį Šamą, Gold- 
mano, kaip jis sakė, seną 
draugą ir “ekspertą” deiman

tu lą Prager, 
145-35 97th St., Jamaica. Tas 
primerkta akimi pažiūrėjęs 
per kokį žiūroną pripažinęs 
stikliukus “brangiausios rūšies

deimantais.” Goldmanas, ži
noma, savo dalį tuojau nupir
ko. Neatsiliko ir Mrs. Cohen.

Džiaugdamosi savo laimikiu 
moteriškė sugrįžo namo ir 
greitai po visus kaimynus pa
plito deimantų istorija. O po 
to lygiai greitai buvo ašarų, 
išmetinėjimų ir piktai stumdo
mų ant stalo prastų stiklų sau
ja. Kita moteris taip buvo ap
sukta $500 sumai.

Tokių nuotikių buvę daug. 
Tačiau jų būtų daug mažiau, 
jeigu žmonės mokėję dolerį 
pelnyti ir sutaupyti būtų at
sargesni jų išmokėjime — ma
žiau tikėtų visokioms nesa
moms laimėms, o atydžiau vis
ką ištirtų ir, svarbiausia, pirk
tų tik žinomose, patikimose 
vietose.

Lepkės ir jo gengsterių gru
pės teismas turėjo būti atidė
tas dėlto, kad iš 250 pašauk
tų kandidatų į džiūrimanus 
129 atsisakė tarnauti džiūrėj.

Pirmoj prieplaukoj ištrauk
ta kūnas apie 50 m. vyro, ma
noma esant jūrininko Frede
rick Wm. Black, kadangi jo 
kišeniuje rasta to vardo atei
vio registracijos kortelė.

ERICA ?
ON i

A.;- ■■ ....

Piliečių grupės reikalauja 
praplatint Fulton St. tarp 
Flatbush ir Rockaway Avės.

SHHHB

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS

New Yorke ir priemiesčiuo
se pereitą pirmadienį iššaukta 
streikan 800 kepyklų darbi
ninkų, Lokalo 1175, AFL, na
rių, reikalaujant algų pakėli
mo ir sutrumpinimo darbo sa
vaitės nuo 40 iki 36 valandų.

Rugsėjo 10-tą buvo sugrį
žus .vasarą, termometras siekė 
91 laipsnį. Tai buVo trečia re
kordinė 10-ta. šilčiausia buvus 
1894 m., 93 laipsniai, sekama 
buvd 1931 m., su 92 laipsniais.

Aną syk jinai buvo 
ta teismui kaltinimu 
mc prostitucijos lizdo, 150 E. 
63rd St., N. Y. Darant kratą 
pas ją rado keletą jaunų gra
žių moterų, ir porą garbingų 
svečių, vieną anglą ir antrą iš 
taip vadinamos Laisvos Fran- 
cijos. Ponuliai, kaip papras
tai, pasiaiškino ir paleisti, tos 
moterys palaikyta kalėjime, o 1 tų -įkainuotoją, 
ponia Stoever buvo nuteista 6 
mėnesius kalėti, bet ta bauda 
panaikinta. Kaip lydeka iš
slydo iš tinklo.

deimantų, tuo- 
nepasitikėjimą, 

reikia deimantų 
Ir jie nuvAžia-

žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klausę šimtai tūkstan

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

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

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

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Ridgewoodieciams
ir

PRANEŠIMAI

O

O

NOTARY 
PUBLIC

a<^resas:

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietos Kliubo susirin
kimas įvyks šį ketvirtadieni, rugsėjo 
18-tą, 8 v. v., 419 Lorimer St., Broo- 
klyne. Gausim paveikslus. Bus išva
žiavimo ir kiti , svarbūs reikalai. 
Kviečiam ir ne nares. — Valdyba.

(218-220)

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugystė ruo

šia vakarienę ir šokius, lapkr. 1 d., 
L. A. P. Kliube, 280 Union Avė. Pra
džia 7 v. v. Įžanga $1.50. Prašome 
kitų organizacijų jsitėmyti šį prane
šimą ir nieko nerengti tą dieną, bet 
dalyvaukite drauge su Dr. M. L. 
Draugijos nariais. Ačiū. (218-219)

PAJUOKOJ IMA!
Pajieškau brolio Petro Žilinsko, 

kuris gyvena Brooklyn, N. Y. Prieš 
kelis metus jis atvažiavo iš Boston, 
Mass. Turiu labai svarbų reikalą. 
Prašau jį patį atsišaukti arba kas 
žinote apie jį praneškite. Jonas Ži
linskas, 244 Ladlow St., Stamford, 
Conn. (218-220)

427 Lorimer St

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879ALDLD 55 kuopos nariai 

kiti norintieji priklausyti šioj 
kuopoj bei prisirašyti prašomi 
susirinkti trečiadienį, rugsėjo 
17-tos vakarą, šapalo-Vaiginio 
salėn, 147 Thames §t. Reikia 
apsvarstyti kuopos ir kitus 
svarbius reikalus.

D. M. Šolomskas.

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
VIENINTELĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVAnda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskai 

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

SULAIKYTA ANTRAI SAVAITEI! ARTKINO PERSTATO

“SOVIET POWER”
Grupe Sovietų dokumentalinių filmų ir filmų iš dabartinio karo fronto

SOVIETŲ SĄJUNGA TAIKOJE IR KARĖJE
Pamatykite kokią kairią Hitleris moka už kiekvieną colį Sov. žemės!

NUOLATINIAI nuo 9 vai. ryte—20c iki ) vai. po pietų.

P i\j nr O A I theatreL i N X XV JrV JLi Broadway prie 47th St.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja, ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

. (KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
j (BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo- 
? damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

te •s

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

<

Įc

te g
I

GREEN STAR BAR & GRILL
X.-- NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

g^jjJ^TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne




